جامعـــــــــــة محمد لمين دباغين
كليـة الحقـوق و العلوم السياسية
قسم الحقوق
مـذكـــــــــــرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
تخصص :قانون األعمال

بعنــــــــــــــــــــــــــوان

المسؤولية القانونية عن االستخدام غير المشروع
لبطاقة االئتمان
إشراف الدكتور :

إعداد الطالبة :

بن زيوش مبروك

بلعالم فريدة

أعضاء لجنة المناقشة
 -01أ.د .سمار نصر الدين

أستاذ جامعة جـيـجــل ........................رئــــيســــا

 -02د .بن زيــوش مبروك

أستاذ جامعة سطيف .................02مشرفا و مقررا

 -03أ.د .بلمــامـي عمــــــر

أستاذ جامعة سطيف ......................... 02ممتــحنا

السنة الجامعيـــــة 2016 - 2015:

إهــــــــــــداء
إلى
روح أبي الطاهرة رحمة هللا عليه
إلى النور الذي أستضيء به طريقي في هذه الدنيا أمي الغالية
إلى من أشد بهم أزري و من أمدوا لي يد العون ألتم دراستي
أخواتي العزيزات و إخواني األعزاء
إلى كل أبنائهم األحباء
إلى هبة الرحمن أريج
إلى كل أساتذتي طوال مساري الدراسي
إلى كل من ساعدني و شجعني في إنجاز هذا البحث
و إلى كل طالب علم

كلمــــة شكر

اعترافا بالفضل و الجميل أتوجه بخالص الشكر و عميق التقدير
واالمتنان إلى
األستاذ الدكتور بن زيوش مبروك
الذي أشرف على هذا العمل و تعهده بالتصويب في جميع مراحل
إنجازه
و زودني بالنصائح و اإلرشادات التي أضاءت أمامي سبيل
البحث
فجزاه هللا عني و عن كل طلبة العلم
كل خير

مقـدمــــــة :
يلعببب القطببام المصببرفي دورا هامببا فببي الحيبباة االلتصببادية ألي بلببد فالجهبباز
المصرفي له روابطه الوثيقة مع جميع فروم النشباط االلتصبادي و الخبدمات المتنوعبة التبي
يقدمها تعمل على تطوير الحيباة االلتصبادية و مبن المححبأ أن لطبام الخبدمات المصبرفية
يمر بتغييرات متسارعة حيبث تتنبافا البنبوك مبن جهبة و الم سسبات المصبرفية مبن جهبة
أخرى في تقبديم خبدمات جديبدة للعمبحء و لبد سباعد علبى ذلبك التحريبر المتزايبد و رفبع
القيود التي كانت مفروضة في الماضبي علبى نشباطات و أعمبال البنبوك األمبر البذي يمثبل
تحديا كبيرا يواجه البنوك .
و لمواجهة التحدي األكبر البذي يواجبه البنبوك و هبو اشبتداد وحبدة المنافسبة كبان ال مفبر
من اتبام البنوك الستراتيجية تقبديم خبدمات ماليبة إلبى عمحئهبا تلببي االحتياجبات المتغيبرة
باسببتمرار لهبب الء العمببحء فهنبباك حاجببة مسببتمرة لتنويببع الخببدمات و اسببتحداث خببدمات
مصرفية جديدة .
و من أولى الوسائل التي أفرزتها هذه الأروف األساليب المتطورة للوفاء التي تعتبر
أكثر تقدما من األوراق التجارية فجاءت بنأام البطالات

و من أهم البطالات و أكثرها

انتشارا وفعالية بطالة االئتمان و التي تعتبر مستند يعطيه مصدره لشخص معين بناء على
عقد بينهما يمكن من شراء السلع و الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حاال
لتضمنه التزام المصدر بالدفع و منها ما يمكن من سحب النقود .
و يمكن تعريفها من الناحية القانونية بأنها " عقد بمقتضاه يتعهد مصدر البطالة بفتح
اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو حامل البطالة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء
بمشترياته لدى المححت التجارية التي ترتبط مع مصدر البطالة بعقد تتعهد فيه بقبولها
الوفاء بمشتريات حاملي البطالات الصادرة من الطرف األول على أن تتم التسوية النهائية
بعد كل مدة محددة " (. )1
 - 1مأمون سحمة  :استراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة دار الكتب القانونية مصر  2006ص . 116
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و هي بطالات تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني من مصدر هذه
البطالة حيث يقدمها إلى التاجر و يحصل بموجبها على سلع و خدمات
الجهة مصدرة البطالة
األجل المتفق عليه

تسدد ليمتها من

و يجب على حامل البطالة سداد القيمة للجهة المصدرة خحل

و بذلك فهي تمنح حاملها أجح حقيقيا

و هو ذلك األجل الذي اتفق

على السداد خحله مع الجهة مصدرة البطالة (.)1
و لهذه البطالات سقف ائتماني  -أي حد أعلى لحستخدام  -ال يجب أن يتجاوزه العميل
والجهات المصدرة لهذه البطالات تحصل على فوائد مقابل توفير إعتماد لحاملها

و لذلك

فهذه البطالات أداة ائتمانية حقيقية فضح عن كونها أداة للوفاء .
و تتنوم بطالات االئتمان من حيث االئتمان المتولد عنها ( )2إلى بطالة االئتمان العادية
والقرضية و المضمونة

أما بالنسبة للبطالات العادية فإن الحامل يقوم بدفع كامل ليمة

الفاتورة عند المحاسبة في نهاية الفترة االعتمادية

لذلك فإن التكاليف التي تفرض عليه

تقتصرعلى بدالت االشتراك و العمولة التي تفرض على مجمل الفاتورة و ال يفرض
المصدر فوائد إال على التأخر في السداد .
و في بطالة االئتمان القرضية يكون العميل مخيرا بين دفع كامل ليمة الفاتورة المرسلة
إليه في نهاية الفترة االعتمادية و بين دفع جزء منها أو الحد األدنى منها وفق ما يحدده
المصدر في عقده مع الحامل و يتم تدوير الجزء المتبقي من الفاتورة إلى الفترات االعتمادية
التالية و يتحقق على تلك المبالغ فائدة بنسبة محددة و هذه الميزة تعرف باسم االعتماد
المتجدد . crédit Revolving
و االعتماد المتجدد هو حساب جاري يفتح لصالح العميل بناء على االتفاق بينه و بين
الجهة المصدرة

و هذا االعتماد محدد بحد ألصى لكل حامل تبعا الئتمانه الشخصي

 - 1فياض ملغى القضاة  :مس ولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء م تمر القانون و الكمبيوتر و االنترنت جامعة االمارات
العربية المتحدة دبي  2000ص .ص . 4،5
 -2هناك عدة تقسيمات للبطالات االئتمانية فتقسم بحسب انتشارها و نطاق استعمالها إلى بطالة ائتمان داخلية و بطالة ائتمان عالمية و تقسم
باالستناد إلى المزايا التي تقدمها و بالتالي تفاوت بدالت اشتراكها إلى بطالات عالية المزايا و متوسطة و بطالات عادية ؛ و أهم المزايا التي
تتفاوت فيها هذه البطالات هي ميزة السقف االئتماني الممنوح لحا مل البطالة و الذي يسمح له بالسحب نقدا أو الشراء السلعي و من المزايا
الذهبية التأمين على البضائع و حامل البطالة و هناك تقسيمات أخرى تتعلق بالغرض من اصدارها أو بالجهات المصدرة لها.
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و يخضع تحديده لمعاييرعدة منها ليمة دخل المستفيد وعمله و استقراره

و يدور الحد

المسموح باستخدامه غالبا حول الدخل الشهري للمستفيد و هذا الحد يتجدد

فإذا نقص

بالشراء المنفذ بالبطالة فإنه يعود و يتجدد بأي مبلغ يرده الحامل شهريا (.)1
و فكرة االعتماد المتجدد مرنة و بسيطة
يقرر بنفسه هل يلجأ إلى االعتماد أم ال

و يملك الحامل السيطرة عليها

و بأية درجة

فهو الذي

و ذلك في اللحأة التي يحددها

الحامل بدون إجراءات مسبقة و الهدف منه هو تقسيط النفقات و الحصول على إمكانية
التصرف في رصيد دائم لمواجهة ما يستجد من نفقات (.)2
و تسمح البطالة لحاملها بالحصول على االئتمان لتنفيذ مشترياته

و ال يتدخل عنصر

االئتمان إال لحأة إرسال كشف الحساب من المصدر للحامل هنا يقرر الحامل اللجوء إلى
االئتمان من عدمه

و بذلك يستفيد من مزايا المديونية الم جلة المقدمة من المصدر تبعا

لتاريخ إرسال كشوف الحساب المحدد في العقد.
و نأرا لكون بعض العمحء ليا م هح ائتمانيا للحصول على بطالة ائتمانية

تقوم

بعض البنوك بمطالبة العميل بإيدام مبلغ مالي تبقيه رهنا مقابل عمليات البطالة و يسمى
هذا النوم بالبطالة االئتمانية المضمونة ) (carte de credit securiséeفإذا لام
الحامل باستخدامها لام البنك بالخطوات السابقة الذكر كالبطالة االئتمانية المعتادة من دون
أن يخصم من حسابه مباشرة

و لكن لو لم يسدد في األجل المحدد

يقوم البنك بإيقاف

البطالة و سداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودم لدى البنك (.)3
أما من حيث النشأة فلم تكن البطالات مصرفية النشأة  -خحفا لما كنا نتولع  -فقد بدأ
أهور هذه البطالات في الواليات المتحدة األمريكية عام 1914عندما أصدرت بعض
الشركات مثل شركة " "western unionو " "general petroleurmالعاملة في
مجال البترول بطالات معدنية لعمحئها لتوسعة مشترياتهم من منتجات هذه الشركات و في
 -1و يقوم الحامل بناء على االعتماد المفتوح لصالحه بتنفيذ مشترياته التي يتم ليدها في الجانب المدين من حسابه و يتم ليد ما يقوم الحامل برده
من مبالغ شهرية في صورة ألساط في الجانب الدائن و تبعا لما يقوم الحامل برده من ألساط يتكون رصيده الجديد و يتم حساب الفوائد لصالح
البنك على المبالغ التي استخدمت فعح و تبعا للمدة التي أل فيها حساب الحامل مدينا .
 -2عبد الحكيم محمد عثمان  :أحكام البطالات االئتمانية في القانون و اآلراء الفقهية االسحمية دار الفكر الجامعي االسكندرية مصر 2007
ص . 172
 -3أنا العلبي  :النأام القانوني لبطالات االعتماد منشورات الحلبي الحقولية لبنان  2005ص . 54
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عام  1949أهرت بطالة " "diners clubبفضل رجل األعمال Franck Mc
 Namaraوهي بطالة تضمن للمطاعم الوفاء بحسابات العمحء(.)1
وفي أل ذلك لم تستطع البنوك أن تغض الطرف عن وجود هذه الوسيلة غير المصرفية
من وسائل الدفع الحديثة ال سيما و أن تطور هذه البطالة لد يعرض نشاط البنوك للخطر
ولذلك لامت بعضها باصدار البطالات

ففي عام  1951لام بنك ناشيونال فرانكلين

) )Franklin Nationalبنيويورك بمد هذه الخدمة

لتشهد بعدها سنة  1958الدخول

الحقيقي للبنوك في مجال البطالات عندما لام أكبر بنك في الواليات المتحدة األمريكية و هو
بنك أمريكا ( )Bank Of Americaبتجربة بطالته " "Bank Americardفي
كاليفورنيا ليقوم بتعميمها فيما بعد سنة .)2(1965
و أول البنوك األوروبية الذي أدخل العمل بالبطالات بنك Barclayacarrd au
 Royaurme-uniالذي ولع على اتفاق ترخيص مع  BankAmericardسنة 1966
ثم جمعت كل تراخيص هذا البنك المحلية و الدولية تحت اسم واحد هو ""Visa

()3

و

للولوف في وجه هذه البطالة لامت البنوك المنافسة بالدخول في تنأيمات مصرفية بهدف
إصدار بطالة مشتركة أو وضع نأام المبادلة

()4

و من أهم نأم التبادل نأام التبادل

الوطني ( )Association Interbank Cardسنة  1967و بعدما ضم هذا التنأيم
اتحاد بنوك كاليفورنيا المصدر لبطالة " " Master Chargeلتعرف هذه الشبكة بعدها
بماستر كارد " "Master Cardمقرها

نيويورك()5

و في عام  1968تم إصدار البطالة

الزرلا ( )Bleue Carteمن طرف ستة بنوك فرنسية

لتأهر بعدها شبكة البطالات

المصرفية ( )Groupement des cartes Bancairesسنة  1984مقرها بفرنسا.

1

- L’histoire de la carte de crédit : disponible sur : [http://www.dinersclub.ch/fr/L-histoire-du-Diners-Club.html.

2

- Dates clés dans l’istoire de la carte de crédit : disponible sur [ http://www.aduno-gruppe.ch/fr/bon-a-

savoir/premiere-carte-de-credit].
3
- L’histoire de visa en France et celle de nos clients : disponible sur
[http://visaeurope.fr/fr/lassociation_visa_europe/avec_vous_au_quotidien/mieux_conna%C3%AEtre_lhistoire
_de.aspx].
 - 4المقصود بنأام المبادلة هو أن يتم تبادل البطالات بحرية بمعنى أن الحاملين الحدى البطالات المنأمة للتنأيم يمكنهم استخدامها لدى التجار
المنضمين لبالي البطالات و ذلك لتوحيد إجراءات التعامل في مختلف البطالات المشاركة .
5
- L’histoire- les premières cartes de crédit , disponible sur : [http://www.investplus.org/histoire-premieresa02168148.htm].
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و كثيرا ما تثور اشكالية التمييز بين بطالات االئتمان و بطالات الوفاء و ذلك راجع
للتماثل الشديد بين أنوام البطالات من حيث الشكل و المادة المستخدمة

فكل البطالات

تأهر بمأهر متماثل في شكل مستطيل بحستيكي على الوجه يتم نقش رلم البطالة تاريخ
صححيتها و اسم حاملها

و على الأهر يتم نقش توليع الحامل و شريط ممغنط يسمح

بقراءة المعطيات الضمنية وهي رلم الحساب والرمز السري األموال المتوفرة .
و رغم أن بطالات الوفاء تمنح بالتبعية بعض االئتمان أين يوجد فارق بين ولت تلقي
البنك األمر بالدفع من الحامل و ولت الخصم من حساب هذا األخير (عادة ما يتم الخصم
في  25أو  30من كل شهر) إال أن هذا ال يغير من طبيعة البطالة من بطالة وفاء إلى
بطالة ائتمان بل تأل البطالة  -على أصلها  -بطالة وفاء بناءا على ذلك فإن معيار التمييز
بين بطالة الوفاء و االئتمان هو المدة الممنوحة للحامل و التي تمنحه ائتمانا يسمح بتنفيذ
عمليات شراء أو الحصول على خدمات من التجار المنضمين

مع الوفاء بمقابل هذه

العمليات فيما بعد على ألساط .
و في حين تبقى بطالات الوفاء مرتبطة برصيد حاملها في البنك المصدر لها فح يمكن
لحاملها أن يشتري أو يسحب بأكثر من رصيده في البنك المصدر

على عكا بطالات

االئتمان فإنها ال ترتبط برصيد حاملها بل لد ال يكون له رصيد في البنك المصدر أصح و
إنما تعتمد على ثقة المصدر بالمحءة المالية لحامل البطالة و لدرته على السداد عند
استحقاق الدفع .
فالبنك المصدر لبطالة الوفاء يعد موفيا للقرض في حال السحب النقدي بها و العميل إنما
يقوم باستيفاء دينه أو بعضه أما في البطالة االئتمانية فإن البنك يعد مقرضا عند استعمال
حامل البطالة لها

و يكون هذا األخير مدينا للبنك بمقدار استعماله للبطالة

إذا بطالات

الوفاء تعد بطالات سداد فوري في حين تعد البطالات االئتمانية بطالات تقسيط تعتمد على
تدوير االئتمان في غالبها (.)1
 - 1إن اختحف مسميات البطالات رغم تماثلها الشديد من الناحية الشكلية  -المادية و المعلوماتية  -ال ي ثر إطحلا في كون المعروض في دراسة
المس ولية القانونية عن االستخدام غير المشروم لهذه البطالات ينطبق عليها جميعا بغض النأر عن المسمى فهذا الخلط بين أنوام البطالات
لتشابهها ال ي دي إلى أية صعوبات ال لانونية و ال لضائية  .غير أن األمانة العلمية تقتضي منا أن نساعد في إزالة الغموض الذي يكتنف التمييز
بين أنوام البطالات و استخدامها و ما تقدمه من مزايا لحامليها .
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و تشغل بطالات االئتمان أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة دفع سهلة و مأمونة تستخدم
على كافة أوجه النشاط المحلية و الدولية لسداد التزامات حاملها اتجاه من يشتري منه السلع
أو من يقدم له الخدمات و كل ذلك دون أن يتكبد عناء و مشقة حمل النقود كما أنها تشبع
كافة رغباته حتى و لو كانت مستجدة و لم تكن في الحسبان باإلضافة لما توفره لصاحبها
من ميزة الحصول على نقود سائلة فورا من الصراف اآللي للبنوك كلما دعت الحاجة إلى
ذلك و في أي ولت و في أي مكان كما تمكنه من اجراء الرلابة على نفقاته وضبطها و ذلك
من خحل الكشوف الدورية المرسلة له (. )1
و تمثل هذه البطالات ضمانا لويا للتجار المتعاملين بها و تحقق زيادة مطردة في رلم
أعمالهم كما أنها أزاحت عنهم عبء متابعة ديون الزبائن طالما أن العبء يقع على عاتق
البنك أو الم سسة المصدرة للبطالة.
و يقلل استخدام هذه البطالة بدوره من تكاليف إصدار النقود الجديدة و يخفض حجم
النقد المصدر و يساعد على دعم موارد العمحت األجنبية

و هذا ما جعل هذه البطالات

هي الشغل الشاغل للمصرفيين والمتخصصين خحل األعوام األخيرة في أل االتجاه
العالمي القوي نحو التكنولوجيا المالية و المصرفية .
و رغم هذا الدور الكبير الذي تقوم به بطالة االئتمان في البيئة التجارية في ولتنا
الحاضر نأرا لما تقدمه من تسهيحت التصادية ترفع بالمستوى االلتصادي لألفراد بشكل
خاص وللمجتمع بشكل عام
منه في انتعاش القطام البنكي

إال أن المشرم الجزائري و رغم تبينيه لنأام البطالات أمح
مما يعود بالمنفعة على االلتصاد الوطني و خاصة مجال

االستثمار إال أنه لم يستكمل هذه الخطوة باخضام هذا النأام لتنأيم لانوني خاص  -كما
هو الشأن في الشيك مثح  -فالمشرم اكتفى باإلشارة لجواز العمل بنأام البطالات في المادة

 - 1وهذه الميزة تكون أكثر فائدة بالنسبة لبطالات األشخاص المعنوية الصادرة لمديريها لوفاء تنقحتهم المهنية
التفصيلية للهيئات العامة و المجالا الرلابية و للمحاسبين و لمجلا اإلدارة رلابة نفقات ه الء المدراء .
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حيث تمكن كشوف الحساب

 543مكرر  23من القانون

التجاري()1

و كذا المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رلم

.)2( 442-05
و لعل هذا السبب األهم الذي يستدعي دراسة البطالات االئتمانية من الناحية القانونية
كون المشرم الجزائري رغم تبنيه لنأام الدفع بالبطالة إال أنه لم يخضعها لتنأيم لانوني
خاص بها يساير التطور المستمر لها

و يحكم العحلات القانونية الناتجة عن استخدامها

ويضمن سحمة واستقرار التعامل بها

فالتزايد المستمر للتعامل بهذه البطالات و تعددها

سيصاحبه حتما العديد من المشاكل القانونية و المنازعات المدنية المترتبة على االخحل
بااللتزامات الناشئة عن العحلات التي تربط بين أطراف هذه البطالات مما تنعقد معه
المس ولية المدنية عن األضرار التي تصيب األطراف األخرى .
و إلى جانب ذلك لد ينطوي االستخدام غير المشروم للبطالة على مخالفة النأام العام
إلى الحد الذي يشكل هذا االستخدام جريمة منصوص على تجريمها في لانون العقوبات مما
تنشأ معه المس ولية الجنائية التي يجازى عليها الجاني بإحدى العقوبات المقررة لانونا.
فبطالة االئتمان شأنها شأن أي اخترام جديد لوبلت بعدد من التصرفات غير المشروعة
ذات أشكال و أساليب متنوعة و متطورة تهدد نأام العمل بالبطالات و تكبد المتعاملين بها
خسائر فادحة سنويا

فقد بينت الدراسات أن أكثر من نصف عمليات االحتيال بالبطالات

تقع في الواليات المتحدة األمريكية و حوالي  %30منها في أوروبا خاصة بريطانيا و تمثل
البطالات المسرولة و المفقودة أكثر من نصف الخسائر المترتبة على عمليات االحتيال هذه
ويعتبر التزوير الخطر األكبر الذي يهدد التعامل بها (.)3
و أوضح التقرير السنوي للمححأات المتعلقة بحماية بطالات الدفع في فرنسا لسنة
 2012أن االحتيال ببطالات الدفع مشكلة تتفالم

فبعدما سجلت الخسارة الناتجة عن

 - 1األمر رلم  59-75الم رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.
 - 2مرسوم تنفيذي رلم  442-05م رخ في  14نوفمبر  2005المتعلق بتحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع
وعن طريق القنوات البنكية و المالية الجريدة الرسمية العدد  75لسنة . 2005
3
- e-Fraud Box : Détection et Investigation de la Fraude à la carte bancaire sur Internet , disponible sur :
]http://www.agence-nationale-recherche.fr/.../AAP09_E-FRAUD-BOX.pdf[ .
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االحتيال بالبطالات في سنة 2011مبلغ لدر بـ  413,2مليون أوروا

فقد ارتفعت هذه

الخسارة في سنة  2012و وصلت إلى 450,7مليون أوروا أي بنسبة .%9
و بين نفا التقرير أن حاالت االستخدام غير المشروم للبطالة انحصرت في حاالت
أربع  :االحتيال بالبطالة المفقودة أو المسرولة بنسبة % 34,9

واالحتيال بالبطالات

المزورة بنسبة  % 2,6و االحتيال بالبطالات عبر شبكة االنترنت بنسبة .)1( % 61,2
و وفقا لححصائيات المتعلقة باالحتيال ببطالات االئتمان و الخصم الصادرة عن الجمعية
الكندية للبنوك فإن االحتيال بالبطالات االئتمانية بلغ  436.588.757دوالر كندي في سنة
2011

لتصل إلى  439.363.617دوالر كندي في سنة  2012أي بزيادة طفيفة

لدرت بـ .% 0,64
و شك ل االحتيال عن بعد (عبر االنترنت و الهاتف و البريد) النسبة األكبر المقدرة
% 59,43

فيما مثل االحتيال بالبطالات المسرولة نسبة % 2,46

بـ

و بالبطالات

المزورة نسبة .(2) % 7,48
و في أل هذا التزايد الهائل لحستخدام غير المشروم للبطالات االئتمانية و وجود فجوة
كبيرة بين لوانين الدول المتقدمة و لوانين الدول العربية  -بما فيها الجزائر  -فيما يخص
تنأيم المعامحت المصرفية بصفة عامة و تلك المتعلقة ببطالات االئتمان بصفة خاصة
ارتأينا تخصيص هذه الدراسة لبحث و تحليل اإلشكالية اآلتية :
مدى المساءلة القانونية في حال االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان من قبل أطرافها
أو من قبل الغير في ظل غياب تشريع خاص بها ؟ و مدى كفاية التشريعات النافذة حاليا
لحكم المسؤوليات الناشئة عن االستخدام غير المشروع لبطاقات االئتمان ؟

- Rapport Annuel 2012 De L’observatoire De La Sécurité Des Cartes De Paiement , disponible sur :
[[http// :www.banque-france.fr/observatoire/telechar/.../Rapport-annuel-2012.pdf.
2
- Statistiques sur la fraude par cartes de crédit et de débit - Cartes émises au Canada, disponible sur :
][http// :www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_creditcardfraud_fr.pdf
1
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مدى الحاجة إليجاد تشريع مستقل يحكم هذه البطاقات و العالقات المترتبة عنها و ينظم
التعامل بها؟
و لهذه األسباب اخترنا تسليط الدراسة على موضوم المس ولية القانونية لحستخدام غير
المشروم لبطالة االئتمان و وضع الضوابط لذلك من خحل القاء الضوء على آثار
االستخدام غيرالمشروم لبطالة االئتمان بتحديد كل من المس ولية المدنية والجنائية على هذا
االستخدام و بحث مدى الحاجة إليجاد تشريع مستقل يحكمها و مدى ضرورة تدخل الدولة
بم سساتها المتخصصة لتنأيم التعامل بها من أجل مواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.
و ابتغاء اإلجابة على ذلك فكان لزاما علينا النأر في تشريعنا الوطني بتمحيص نصوصه
و تقييمها و مقارنتها

ولد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي و ذلك من خحل

تعرضنا للنصوص القانونية المختلفة المدنية منها و التجارية و الجنائية المتعلقة بموضوم
الدراسة و بيان مدى محءمة النصوص القانونية الواردة في القواعد العامة لمشكحت
االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان و مدى حاجة المشرم الجزائري إلصدار
تشريعات متخصصة في هذا المجال لسد الفراغ التشريعي و ذلك بتحليل تلك النصوص
القانونية .
و لد التضت ا لدراسة اعتماد المنهج المقارن ففي كثير من الموالع كان علينا الولوف
على أحكام القوانين المقارنة  -كالقانون الفرنسي كونه ألرب النأم التي نتصل بها  -التي
سبقتنا إلى إصدار لوانين بشأن وسائل الدفع و بعض القوانين التي عملت على توحيد
لواعدها كالتوجيه األوروبي

لنصل من خحل هذه المقارنة إلى ابراز بعض الحلول التي

توصلت إليها هذه القوانين و نضعها أمام المشرم الجزائري .
و محاولة منا لإلحاطة بكل جوانب الموضوم من الناحية القانونية و الوصول إلى كل
الحلول الممكنة لإلشكاليات التي يطرحها فسنتبع التقسيم الثنائي من خحل فصلين سنتناول
في ال فصل األول المس ولية المدنية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان محددين
نطاق تطبيق أحكام هذه المس ولية من خحل توضيح القواعد القانونية المطبقة على التعامل
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ببطالة االئتمان

ثم نستعرض المس ولية العقدية و التقصيرية ألطراف البطالة و الغير

الناتجة عن استخدامهم غير المشروم لها .
أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتحديد المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم
لهذه البطالة

بتبيان نطاق تطبيق أحكام المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم

لبطالة االئتمان فبالنأر إلى خصوصية هذه البطالات من حيث تركيبتها و آلية استعمالها
و من حيث ولوم محل االعتداء فيها على طبيعة معنوية نرى أنه من الضروري دراسة
مبادئ و أسا المس ولية الجنائية لنحاول بعدها معرفة مدى امكانية تطبيقها على االستخدام
غير المشروم لبطالة االئتمان و ننالش بعدها المس ولية الجنائية لكل من الحامل الشرعي
للبطالة و الغير عن االستخدام غير المشروم لها .
و في األخير ننهي هذه الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج و توصيات نأمل من
المشرم و الجهات المعنية األخذ بها .
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الفصل األول
المسؤولية المدنية الناشئة عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
تعتبر المس ولية المدنية أهم الموضوعات التي تثير العديد من المشاكل القانونية

حيث

يحرص كل طرف في العحلة التعالدية بأن ينفذ التزاماته نحو الطرف اآلخر بغية تجنب
محنة اآلثار التي لد تترتب عليه في حالة إخحله بالتزاماته.
و تقسم المس ولية المدنية عادة إلى مس ولية عقدية و هي المس ولية التي تنشأ عن إخحل
بالتزام تعالدي و تقوم على الخطأ و الضرر و عحلة السببية بينهما و مس ولية تقصيرية
تقوم على الفعل و الضرر و عحلة السببية طبقا لمقتضيات القوانين المدنية.
و المس ولية المدنية في إطار العحلة االئتمانية تنشأ نتيجة إخحل أحد أطراف العحلة
بالتزام من التزاماته ففي نأام بطالة االئتمان تنشأ عحلات لانونية بين أطراف ثحث هم
مصدر البطالة و حاملها و التاجر القابل للتعامل بها و يتم إبرام " :عقد الحامل " هو الذي
يحكم العحلة بين المصدر و الحامل و "عقد االنضمام" يحكم العحلة بين المصدر والتاجر
و "عقد البيع أو تقديم الخدمة " يحكم العحلة بين التاجر و الحامل و هذه العقود من العقود
الملزمة

للجانبين()1

و هي تفرض على أطرافها التزامات محددة

الطرف اآلخر الحق في فسخ العقد

()2

وأي إخحل بها يعطي

فضح عن حقه في المطالبة بالتعويض عن األضرار

التي لحقته من جراء الخطأ و هو عدم تنفيذ االلتزام  .و بذلك تنعقد المس ولية المدنية
الناجمة عن استعمال البطالة على أساا تعالدي حيث يفترض الخطأ في جانب الطرف
الذي لم يقم بتنفيذ التزاماته .
و لد تنشأ المس ولية التقصيرية في حالة فقد البطالة أو سرلتها من طرف شخص آخر
وليامه باستخدامها فهنا تنعقد المس ولية المدنية لكن ليا على أساا العقد ألن هذا الغير
ليا طرفا في أي عحلة عقدية مع أحد أطراف البطالة و إنما يسأل على أساا المس ولية
 -1حيث يعرف العقد الملزم للجانبين بأنه  " :العقد الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعالدين أي يعتبر كل متعالد بموجبه دائنا ومدينا
في آن واحد كالبيع و المقايضة و االجارة و غيرها .
 .-2أنور سلطان  :مصادر االلتزام الطبعة الثالثة المكتب القانوني  2000ص . 20
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التقصيرية كون الحائز(سارق البطالة أو واجدها) هنا لد استعمل حقا مملوكا لغيره (الحامل
الشرعي للبطالة) و ألحق ضررا به (. )1
و محل المس ولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية هو إصحح الضرر الوالع من جراء
الخطأ أو الفعل

و ذلك عن طريق الحكم بالتعويض للطرف الذي أصابه الضرر كذلك

نجد أن التعويض هو الغاية التي يرغب رافع الدعوى الوصول إليها و هذا ال يتحقق إال في
حالة ليام مس ولية الطرف المخل بااللتزام.
و للحديث عن هذه المس ولية في إطار بطالات االئتمان فإننا سنتعرض أوال لنطاق
تطبيق أحكام المس ولية المدنية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان كمبحث أول
لنوضح في مطلبه األول القواعد القانونية المطبقة على التعامل بهذه البطالة من حيث
األساا القانوني الستخدام البطالة و كذا أركان و شروط انعقاد عقده ثم ننتقل في المطلب
الثاني إلى تحديد المس ولية المدنية الناشئة عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان
و ذلك بالحديث عن أساا انعقاد المس ولية المدنية بنوعيها العقدية و التقصيرية الناشئة عن
االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان .
أما في المبحث الثاني فنبين المس ولية المدنية لألطراف و للغيرعن االستخدام غير
المشروم لبطالة االئتمان فندرا المس ولية المدنية للحامل عن االستخدام غير المشروم
للبطالة في مطلب أول ثم المس ولية المدنية للمصدر و التاجر و الغير في مطلب ثان.

 - 1محمد توفيق سعودي  :بطالات االئتمان و األسا القانونية الناشئة عن استخدامها الطبعة األولى دار األمين القاهرة  2001ص .106
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المبحث األول
نطاق تطبيق أحكام المسؤولية المدنية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
بطالة االئتمان كأداة مصرفية حديثة تركز و توحد عحلة لانونية ثحثية ناشئة بين ثحث
أطراف يربط كل اثنين منهما عقد مستقل

هما عقد االنضمام الذي يربط مصدر البطالة

بالتاجر وعقد الحامل الذي يربط بين المصدر والحامل وعقد يربط بين الحامل و التاجر
(عقد بيع أو تقديم خدمة)

و هنا يثور التسا ل هل إرادة أطراف العحلات الناشئة عن

استعمال بطالة االئتمان هي وحدها التي تحدد معالم النأام القانوني لتلك الوسيلة أم هناك
لواعد تشريعية لابلة للتطبيق عليها ؟
و ما طبيعة الم سسة التي تصدر هذه البطالة

و ما إذا كانت تخضع ألحكام القانون

المصرفي الخاصة بالرلابة المصرفية ؟ كما نتساءل إذا ما كان اصدار هذه البطالة يعد من
ضمن العمليات المصرفية ؟
و سنقوم باإلجابة عن هذه التسا الت من خحل المطلبين التاليين  :نتناول في األول
القواعد القانونية المطبقة على التعامل ببطالة االئتمان

و نحدد المس ولية المدنية الناشئة

عن االستخدام غير المشروم للبطالة في مطلب ثان .
المطلب األول
القواعد القانونية المطبقة على التعامل ببطاقة االئتمان
تقوم بطالة االئتمان على فكرة منح حامل البطالة حق السداد التدريجي في المدة وهذا
في حدود الغطاء المالي أو الحد األلصى لقيمة الدين أو القرض

يكون في إطار االتفاق

المبرم بين البنك و حامل البطالة و الذي يقضي بإعادة الدين بالتتابع على شكل ألساط
دورية

و بناء على ذلك تمنح البطالة حاملها لرضا حقيقيا

طالما أن السداد يتم بعد مهلة

()1

يمكنه التصرف فيه بسهولة

و نأرا لحداثة هذه الوسيلة و كثرة المخاطر التي تحيط

- Patrick Grayll Chabrier : carte de crédit : encyclopédie , Dalloz , Droit commercial І .N°12 .
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بها و المشاكل القانونية التي تصاحب استعمالها فقد ثارت العديد من التسا الت ومنها عن
من يستطيع إصدار البطالة ؟
هل هناك أساا تشريعي للتعامل بها ؟ أم أن سندها العرف المصرفي ؟ و ما هي القواعد
التي تحدد كيفية انعقاد عقد بطالة االئتمان ؟ وهل لام المشرم الجزائري بتنأيم عملية
التعامل بها ؟
و لإلجابة عن كل ما سبق سنحاول البحث في األساا القانوني الستخدام بطالة االئتمان
في الفرم األول و انعقاد عقد بطالة االئتمان في الفرم الثاني .
الفرع األول
األساس القانوني الستخدام بطاقة االئتمان
ال شك أن إرادة أطراف العحلات الناشئة عن استعمال بطالة االئتمان ليست وحدها التي
تحدد معالم النأام القانوني لهذه الوسيلة الجديدة من وسائل الوفاء

فهناك لواعد تشريعية

لابلة للتطبيق عليها و تعتبر من ضمن اإلطار الذي يحدد هذا النأام القانوني .
فالمشرم الجزائري و إن لم ينأم التعامل ببطالات االئتمان بتشريع مستقل إال أنه ألر
بالعمل بها من خحل نصوص متفرلة في عدة لوانين

حتى أنه و من خحل النص عليها

في هذه القوانين لم يفرد لها أحكاما خاصة تبين حاالتها و أحكامها و االلتزامات الناشئة
عنها وشروطها .
فقد نص المشرم الجزائري على بطالة االئتمان و سائر البطالات األخرى
الستخدامها سند لانوني
)1(1990/04/16

و أعطى

فتبنى من خحل لانون النقد و القرض رلم  10/90الم رخ في

المعدل بموجب األمر رلم 11-03الم رخ في 2003/06/26

()2

العمل بنأام البطالات بشكل ضمني من خحل مرونة نص المادتين  66و  69و ذلك في

1
2

 أمر رلم  10/90الم رخ في  23رمضان عام  1410الموافق ل 1990/04/16 :المتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية العدد . 16 -أمر رلم  11/03م رخ في  28جمادى الثانية عام  1424الموافق ل 2003/06/26 :يتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية العدد . 52
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إطار التفاعل مع المستجدات و المستحدثات التي يفرضها االنتقال إلى التصاد السوق ال
سيما إصحح النأام البنكي الجزائري و جعله مطابقا للمعايير الدولية .
و بذلك فإن األساا القانوني للتعامل بالبطالات ليا العرف المصرفي فحسب و إنما
أعطى لها الصفة الشرعية في إصدارها

تدخل المشرم بنصوص لانونية صريحة

والتعامل بها و عدها من بين األعمال المصرفية بحيث نصت المادة  " : 66تتضمن
العمليات المصرفية تلقي األموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع
كما نصت المادة  69على أنه  " :تعتبر

تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل"

وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن من تحويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقني
المستعمل " والمشرم الجزائري من خحل نص المادة  69لم يحدد بدلة وسائل الدفع
المقصودة ولم يحصرها وإنما جاءت هذه الوسائل بمعنى واسع بحيث يمكن أن يستوعب
نص المادة  69كل جديد يطرأ على تقنيات الدفع مما يمكن من التفاعل مع أية تقنية جديدة
من تقنيات الدفع المتطورة .
كما نص المشرم الجزائري في المادة  543مكرر  23فقرة  1من القانون التجاري
المعدل و المتمم بموجب لانون رلم  02-05على أنه "تعتبر بطالة دفع كل بطالة صادرة
عن البنوك و الهيئات المالية الم هلة لانونا و تسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال " .
لذا نرى أن إصدار بطالات الدفع ليا منوطا بالبنوك فقط

و إنما يحق لكل الهيئات

المالية الم هلة لانونا القيام بعملية اصدار البطالات باعتبار هذا النشاط من األنشطة المالية
التي صرح لها القانون بممارستها و إبرام العقود بينها و بين حامليها و التجار .
أما المشرم الفرنسي ففي لانون  46 – 84الم رخ في  1984/01/24توسع في
تعريف البنوك و أنشطتها حيث أدرج عمليات إصدار هذه البطالات ضمن عمليات البنوك
الخاضعة إلشراف السلطات النقدية للدولة و لكن أل دور و وأائف هذه البطالات بعيدا
عن إشراف أو رلابة هذه السلطات

()1

إلى غاية  1991أين صدر لانون رلم1382-91

 -1سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة ( البطالات البحستيكية) الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االلتصادية أعمال
الم تمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت الجزء األول " الجديد في التقنيات المصرفية " الطبعة األولى منشورات الحلبي
الحقولية بيروت  2007ص. 69
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الم رخ في  1991/12/30المتضمن حماية الشيكات و بطالات الدفع و المعدل لمرسوم
.1935/10/30
و يعتبر لانون  1382/91التنأيم الخاص بالبطالات الذي حدد أنواعها و كيفية حمايتها
كنص لاعدي و لد أضاف هذا القانون فصح خاصا إلى لانون التجارة بعد المادة  57من
هذا األخير و يختص ببطالة الدفع (. )1
و زيادة في محاولة خلق جو من الحماية لهذه الوسيلة عمل المشرم الفرنسي و من خحل
لانون النقد و المالية رلم  1062/2001الم رخ في )2(2001/12/15على إرساء أحكام
خاصة بالبطالات و بخاصة منها ما يتم التعامل به عن بعد .
و لد اعتبر المشرم الفرنسي أن عملية اصدار البطالة هو "عملية مصرفية " و هذا ما
يتبن لنا من خحل المادة  1-132من لانون النقد و المالية

و بالتالي فإن إصدار بطالة

االئتمان من لبل أي شخص اعتباري ليا له صفة الم سسة االئتمانية يشكل جريمة
الممارسة غير القانونية للوأيفة المصرفية (المادة  3-571لانون النقد و المالية ) (.)3
نخلص مما سبق

أن المشرم الجزائري و إن كان لد اعترف بالتعامل بالبطالات

المصرفية إال أنه لم يسن تشريعا خاصا بها و بالتالي فإن تنأيم أحكام البطالات هو تنأيم
تعالدي

من خحل العقود التي تبرم بين أطرافها

م سسات مالية تزاول األعمال المصرفية
هي أعمال تجارية بحسب موضوعها

()4

و بما أن بطالات االئتمان تصدر عن

فهي بذلك من لبيل األعمال المصرفية والتي
و بما أن القانون التجاري لم يشر إال إلى تعريف

للبطالات دون اإلشارة إلى أحكام عقدها فيمكن تطبيق األحكام العامة على هذا العقد.
الفرع الثاني
انعقاد عقد بطاقة االئتمان
يبرم العقد بين أطراف البطالة كغيرها من العقود التي تحتاج إلى إيجاب و لبول و يتم
هذا العقد كتابة

و الكتابة هنا ليست شرطا لحنعقاد بل لإلثبات

فاإليجاب الصادر عن
1

- Alfred jauffret : Droit commercial, 22 édition , LGDJ , DELTA , paris, 1995, p 635.
- Loi N°2001-1062 DU 15 Nov.2001," Relative à la sécurité quotidienne", J.C.P.éd.G.N°10 - Mars 2002.
3
- le cadre juridique des cartes de paiement : disponible sur
]http:// www.banquefrance.fr/observatoire/telechar/rap2003_chap5.pdf [.
 - 4المادة  2من األمر رلم  59 -75الم رخ في  20رمضان عام  1395الموافق  26سبتمبر  1975يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم :
" يعد عمح تجاريا بحسب موضوعه  ... :كل عملية مصرفية ."...
2
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مصدر البطالة يتضمن جميع الشروط و البيانات الخاصة بالعملية

()1

ومن ثم فإن مس ولية

طرفي العقد تكون نتيجة ما تم االتفاق عليه و المتمثلة في كيفية استخدام هذه البطالة و مدة
صححيتها لحستخدام

و الحد األلصى المسموح لحاملها التعامل في حدوده

و الطريقة

التي يتم التسديد بها و نسبة الفائدة التي يحصل عليها مصدر البطالة .
كما يمكن إصدار عدة بطالات لحساب بنكي واحد و هذا من الممكن في حالة الحساب
الجما عي أو الحساب الذي يكون صاحبه شخص معنوي أو في حالة ما إذا كان صاحب
الحساب يرغب في تقديم البطالات للمستخدمين التابعين له لتسهيل عملهم مثح (.)2
و تنص العقود في هذه الحالة على أن صاحب الحساب و حاملي البطالات متضامنين فيما
يخص العمليات التي تتم بالبطالات البنكية من هذا النوم .
و رغم عدم وجود نصوص لانونية فيما يخص تقديم البطالات
البطالة لكل من يقوم بطلبها

فالبنك ال يلتزم بتقديم

و ال يكون ملزما بتسبيب رفضه لتقديمها

ملكية البطالة تبقى للبنك المصدر لها

و بالتالي فإن

و يمكنه في أي ولت سحبها من الحامل أو رفض

تجديدها و هذا وفق بنود العقد أو االتفالية

()3

و تنص االتفالات النموذجية على أن عدم

احترام هذه االلتزامات ي دي إلى ليام حق مصدر البطالة في انهاء العقد و الزام الحامل
بإرجام البطالة (.)4
أوال  :أركان عقد بطاقة االئتمان
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما

()5

أي تراضي المتعالدين

ويجب أن تتجه ارادتهما إلى غاية مشروعة و هذا هو السبب فللعقد إذن ثحث أركان و هم
الرضا و السبب و المحل و إن عقد بطالة االئتمان لكي ينعقد يجب أن تتوافر فيه هذه

 - 1جحل عايد الشورى  :وسائل الدفع االلكترونية الطبعة األولى دار الثقافة للنشر عمان  2008ص . 39
و الكتابة هنا ليست شرطا لحنعقاد بل لحثبات و هذا ما أشارت إليه توصية  30جويلية لسنة  1997الصادرة عن االتحاد األوروبي التي نصت
على :
» « les clauses du contrat doivent être présentées en termes simples et aisément compréhensibles
2
-pérochon françois : Entreprise en difficulté instrument de droit et de paiement , 4émeédition , LGDJ,paris,p681.
3
- Youssef Knani : Droit Commercial, 3éme édition , centre de publication universitaire ,paris, 2005, p 368 .
4
- Jeantin Michel, Paul Le Cannu , Thierry Granier, Richard Routier : droit commercial (instruments de paiement et de crédit,
entreprise en difficulté) , 8éme édition , Dalloz , Paris , 2010, p 219.
 -5المادة  59من األمر رلم  58-75م رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم .
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األركان باإلضافة لألركان الخاصة باعتباره من العقود المصرفية القائمة على االعتبار
الشخصي و لهذا أغلب أحكامه خاصة .
 -1ركن الرضا :
ركن العقد وفق ما نص عليه المشرم في القانون المدني هو التراضي الذي يتم بمجرد
التران القبول باإليجاب و اإليجاب هو التعبير البات الصادر من أحد المتعالدين و الموجه
للطرف اآلخر بقصد إحداث أثر لانوني

أي ابرام العقد

صدوره واضحا و باتا و إال عد دعوة للتعالد
الطرف الذي وجه إليه اإليجاب

و يجب أن يكون اإليجاب عند

أما القبول فهو التعبير البات عن ارادة

و للقبول شرطان  :أن يصدر و اإليجاب ما زال لائما

وأن يكون مطابقا لإليجاب (.)1
و في بطالة االئتمان سواء كان العقد بين المصدر و الحامل أم بين المصدر و التاجر
فحبد من تطابق اإليجاب و القبول على موضوم العقد

و ال يمكن اعتبار إعحن البنوك

عن طرحها لخدمة إصدار البطالات االئتمانية بأنه إيجاب غير محدد المدة للبطالة كذلك ال
يعد إيجابا عرض البنوك لنماذج طلب الحصول على بطالة االئتمان فهذه كلها دعوة للتعالد
و ليست إ يجابا لذلك فإن تعبئة طلب الحصول على البطالة و توليع العميل وتسليم الطلب
للبنك يعني إيجابا عن العميل للبنك للحصول على بطالة االئتمان المطلوبة أما القبول فإنه
موافقة البنك على إصدار البطالة أو إصدارها بالفعل (.)2
كما أن الجهة المصدرة للبطالة ال تلتزم بتقديم البطالة لكل من يطلبها

فإن االعحنات

والنشرات التي تصدرها ال تعد إيجابا بل هي مجرد دعوة للتعالد النعدام شرط من شروط
اإليجاب و هو أن يكون باتا و بالتالي فاإليجاب هو طلب الشخص الراغب في الحصول
على البطالة

أو ا لتاجر الراغب بقبول الوفاء بهذه البطالة

و يكون القبول من المصدر

بعد أن يوافق على هذا الطلب كما أن سكوت الجهة المصدرة بعد ورود الطلب إليها ال

 -1عبد الرزاق السنهوري  :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نأرية االلتزام بوجه عام المجلد األول مصادر االلتزام الطبعة الثالثة
منشورات الحلبي الحقولية بيروت  1998ص . 226
 - 2عبد الهادي النجار  :بطالات االئتمان و العمليات المصرفية االلكترونية الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االلتصادية
الجزء األول الجديد في التقنيات المصرفية منشورات الحلبي الحقولية لبنان  2007ص . 40
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يعد لبوال ضمنيا

و ذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية " ال ينسب إلى ساكت لول "

إال إذا

رافقه أروف تدل على القبول كتسليم البطالة للشخص أو كان هناك تعامل سابق و اتصل
اإليجاب بهذا التعامل و يستقل لاضي الموضوم بتقدير هذا السكوت (.)1
و يرى جانب من الفقه أن توزيع مصدر البطالة للنماذج بمثابة إيجاب موجه إلى
الجمهور ولكن هذا اإليجاب غير ملزم لمصدر البطالة حيث أن العقد المبرم بينه و بين
الحامل يقوم على االعتبار الشخصي فإذا ولع طالب البطالة على هذا النموذج ال يبرم العقد
تلقائيا

بل يكون من حق المصدر إجراء بعض التحريات عن الثقة و االئتمان التي يجب

أن يتحلى بهما طالب البطالة للتأكد من لدرته على سداد المبالغ التي يوفي بها مصدر
البطالة (.)2
فيما يفرق بعض الفقهاء بين حالتين

الحالة األولى أين يعد البنك المصدر طلبات

مخصصة لحشتراك في البطالة وهذا الطلب يعتبر بمثابة دعوة للتفاوض على اعتبار أن
من يرغب باالشتراك يتقدم بالطلب و يولعه بحيث يعتبر هذا إيجابا وفي حالة موافقة الجهة
المصدرة على هذا الطلب -اإليجاب  -يعد لبوال و ينعقد العقد بمعنى أن الجهة المصدرة
تملك حق رفض الطلب المقدم وهو اإليجاب الموجه لها إذا و جدت أن مقدم الطلب ليا
أهح لحئتمان.
أما الحالة الثانية فهي عندما تقوم الجهة المصدرة بإرسال النموذج المطبوم من لبلها
ويعتبر هذا ايجابا فإذا لام من يرغب باالنضمام لتلك البطالة بالتوليع على النموذج اعتبر
ذلك التوليع لبوال و ينعقد العقد(.)3
لكن من المعتاد أن يسبق انعقاد العقد مفاوضات بين أطرافه يتنالش فيها الطرفان في
شروط العقد و أحكامه إال أنه في عقود استخدام بطالة االئتمان يأهر أن المصدر يفرض
إرادته على األطراف اآلخرين فتعرض عليهم شروطا و يتعين عليهم لبولها أو رفضها دون
منالشة

بحيث يكون القبول في مثل هذه الحالة ألرب إلى معنى التسليم منه إلى معنى

 - 1المادة رلم  68من األمر رلم  58-75م رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .
 - 2فايز نعيم رضوان  :بطالات الوفاء دار النهضة العربية القاهرة  1999ص . 159
 - 3القاضي فداء يحي  :النأام القانوني لبطالة االئتمان دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان  1999ص . 28
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المفاوضة و المنالشة ( .)1فهل يمكن اعتبار عقد الحامل أو عقد التاجر في هذه الحالة من
عقود اإلذعان ؟ و ما يترتب على ذلك من تدخل المشرم و القاضي لحماية الطرف المذعن
من الشروط التعسفية ؟
يعتبر بعض الفقه أن عقدي الحامل و التاجر ما هما إال صورة من صور عقود اإلذعان
فكحهما عقد نموذجي معد مسبقا يسود فيه االعتبار الشخصي فللمصدر حرية لبول أورفض
اعتماد بعض التجار و إن كان االعتبار الشخصي في العحلة بين التاجر و المصدر ألل
تأثيرا عنه في العحلة بين الحامل و المصدر حيث يشكل رفض المصدر لبول التاجر اجراء
ضارا به في المنافسة مما يعطي التاجر حق الشكوى مع احترام ما جاء في توصية اللجنة
المشتركة للجماعة األوروبية من ضرورة تسبيب رفض المصدر لبول بعض التجار(.)2
فيما يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أنه بما أن عقد بطالة االئتمان الذي يربط مصدر
البطالة و الحامل من عقود اإلذعان فهي إذن تخضع للقانون رلم  23الصادر في  10يناير
 1978الخاص بحماية المستهلك .
فقد تجاوب المشرم الفرنسي مع المستجدات الجديدة في عصرنا و تدخل لحماية
المستهلك ضد الشروط التعسفية و ذلك بإصدار القانون رلم  23بتاريخ  10يناير 1978
الذي أصبح بمقتضاه يمكن تحريم الشروط التي ترد في بطالات االئتمان أو تحديدها أو
تنأيمها عن طريق ما يصدره مجلا الدولة من لرارات بعد أخذ رأي لجنة الشروط
التعسفية التي تكونت بموجب نص المادة  36من القانون رلم . 23
فهذا القانون تطبق أحكامه على جميع العقود التي يكون محلها أموال أو خدمات
يطبق أيا ما كانت الوثيقة التي تحتوي على العقد أو شكل العقد نفسه

فهو

سواء كانت طلب

بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين

 - 1علي محمد الحسين الموسى  :البطالات المصرفية تعريفها و أنواعها و طبيعتها
الشريعة والقانون االمارات العربية المتحدة  2003ص . 2004
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان دار النهضة العربية القاهرة  1998ص .371
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بضاعة أو فواتير أو بطالات

فهذه الحماية تشمل أي وثيقة تحتوي على شروط عامة

وضعها الطرف األلوى التصاديا و أحال إليها عند ابرامه العقد مع المستهلك).(1
يتضح من ذلك أن حامل بطالة االئتمان باعتباره مستهلكا للخدمات التي تقدمها الم سسات
االئتمانية التي تصدر هذه البطالات يتمتع بالحماية التي نص عليها هذا القانون .
و أعطى المشرم الجزائري للقاضي سلطة نعديل الشروط التعسفية التي يتضمنها عقد
اإلذعان حيث نصت المادة  110من القانون المدني على أنه " إذا تم العقد بطريقة اإلذعان
و كان لد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف
المذعن منها و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يقع باطح كل اتفاق على خحف ذلك " .
إال أن هناك من يخالف هذا الرأي

و يعتبر أن هذين العقدين ليسا من عقود االذعان

و إنما هما من العقود التي تحكمها لاعدة العقد شريعة المتعالدين
المتعالد مع المصدر منالشة بنود العقد أو تعديله

و إن لم يكن في مقدور

ذلك ألن عقود االذعان تتعلق بسلع

أو خدمات تعتبر من الضروريات األولية بالنسبة للمستهلكين أو من الحاجيات األساسية
وليا األمر كذلك فيما تقدمه بطالة االئتمان للحامل أو االعتماد للتاجر

فهي تقدم خدمة

تسهيلية بحتة و ال يترتب على عدم استخدامها حرج أو عسر كما أن بطالة االئتمان ليست
محتكرة لجهة معينة و إنما تصدرها عدة جهات و يوجد بينهم منافسة شديدة على تسويقها
لذلك فإن عقدي بطالة االئتمان ليسا من عقود االذعان (.)2
 النيابة في عقد بطاقة االئتمان:النيابة هي ابرام شخص يسمى النائب عمح لانونيا لحساب شخص آخر و باسمه يسمى
األصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة األصيل .

- Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de
services.
 - 2علي محمد الحسين الموسى  :المرجع السابق ص . 2005
1
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و حيث أن النائب هو الذي يقوم بالتعبير عن إرادة األصيل أي أن إرادة النائب هي التي
تحل محل إرادة األصيل في ابرام العقد

()1

و ما يستتبع ذلك من أن يقوم النائب

باالجراءات كافة من تقديم الطلب و تسلم البطالة و الرلم السري و االطحم عليها فإنه ال
تجوز االنابة إلصدار بطالة االئتمان

نأرا لخصوصية عقد بطالة االئتمان و ليامه على

االعتبار الشخصي و سرية البيانات الواردة به

و التزام الحامل بالمحافأة على البطالة

و عدم تسليمها لغيره و التزام المصدر بعدم إفشاء الرلم السري لها

و عدم تسليم البطالة

لغير الشخص الذي لام بطلبها.
و هذا ما أخذت به التوصية الصادرة عن االتحاد األوروبي بتاريخ  1988/11/17في
المادة  4الفقرة  3بقولها  " :تفرض الشروط التعالدية على المصدر في مواجهة الحامل
االلتزام بعدم افشاء الرلم السري المتعلق بهذا الحامل إال إلى هذا الحامل المتعالد نفسه" (.)2
 -2ركن المحل :
و لكن ال يتم تسليمها لطالبها إال بعد ابحغ

إن محل عقد الحامل هو بطالة االئتمان

الطالب لها للحضور الستحمها و الرلم السري الخاص بها خحل الفترة المتفق عليها من
تاريخ إخطاره و هي في العادة  40يوما

يعد بها كشف يعرض على السيد مدير الفرم

التخاذ ما يراه مناسبا كأن يستدعي العميل أو ينتأر عودته من الخارج

أو اتخاذ لرار

باتحفها(. )3
و إزاء وجود فترة زمنية بين توليع عقد الحامل و تسليم البطالة فهل يعد العقد منعقدا
من تاريخ التوليع أم من تاريخ تسليم البطالة لحاملها ؟ بمعنى هل التسليم ركن من أركان
عقد الحامل و بالتالي هو عقد عيني أم التزام ينشأ عن العقد بعد أن يتم ؟ و في االجابة
على هذا الس ال فائدة كبيرة لتحديد المس ولية العقدية و تبعة الهحك .
 -1بلحاج العربي  :النأرية العامة لحلتزام في القانون الجزائري الجزء األول التصرف القانوني الطبعة األولى ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر  2007ص . 84
- Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier
les relations entre titulaires et émetteurs de cartes Journal officiel n° L 317 du 24/11/1988.
2

 - 3نادر شعبان  :النقود البحستيكية و أثر المعامحت االلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية
 2006ص . 40
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الدار الجامعية االسكندرية

و لد ورد في المادة الخامسة من التوصية الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة
األوروبية بتاريخ 1988/11/17بأنه  " :ال يمكن ارسال أي وسيلة للوفاء للمستهلك إال إذا
لام بطلبها و يعد العقد الذي يربط المصدر بالحامل منعقدا عند استحم المستهلك الذي لدم
طلب وسيلة الوفاء و نسخة من الشروط التعالدية التي لبلها " (.)1
 -3ركن السبب :
البد الكتمال عناصر العقد أن يكون لكح الطرفين سبب أو باعث للتعالد
يكون لحلتزام سبب و أن ال يكون هذا السبب مخالفا للنأام العام

()2

و يجب أن

و يفترض في حال

عدم ذكره أنه مشروم ما لم يقم الدليل على خحف ذلك و في حال ذكره فيعتبر هو السبب
الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك (. )3
وسبب التزام المصدر في عقد االنضمام واضح و بين

فالمصدر بحكم الصفة التجارية

التي يكتسبها يسعى لتحقيق الربح من خحل نشاطه و هذا هو الباعث الرئيا للتعالد إذ أن
ليامه بإصدار بطالة ائتمان إلى أحد عمحئه يستتبعه تقاضي عائدات لقاء ذلك يحدد مبلغها
ناهيك عن الفائدة أو العمولة التي يتقاضاها

العقد و عادة ما تكون تلك العائدات سنوية

على مجمل فواتير الحامل و التي تشكل رلما ال يستهان به .
و في حال كان هناك اتفاق على فائدة تتحقق إذا تأخر الحامل عن الدفع أو غرامة
تستحق فإن حصول المصدر على مبلغ تلك الفائدة أو الغرامة هو جزء من سبب تعالده على
إصدار البطالة .
كما أن التوسع في إصدار البطالات يولد للمصدر سواء كان بنكا أم شركة خاصة سمعة
لد تصل إلى حد عالمي يجعل بطالته مقبولة في أي مكان في العالم مما يدفع الجمهور
لحنضمام إلى المتعاملين معه و حمل بطالته (.)4

- Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 .
 - 2المادة  97من األمر رلم  58 -75م رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم .
 - 3المادة  98من األمر رلم  58 -75م رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم .
 - 4أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 78
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1

أما بالنسبة للحامل فإن الباعث على تعالده يكمن في حصوله على البطالة لتسهيل عمليات
الشراء التي يقوم بها و تجنبه حمل النقود العادية أو حمل مبلغ كبير منها و ما يستتبع ذلك
من مخاطر كالسرلة و السطو ...إلخ.
و لكن ما العمل إذا كان سبب تعالد الحامل على البطالة هو سبب غير مشروم كأن
يكون هذا السبب هو دفع ديون القمار ؟ هل يستطيع المصدر التنصل من التزامه بالدفع
بحجة عدم مشروعية العملية التي لام بها الحامل ؟
إن من المبادئ الثابتة في التعامل ببطالة االئتمان هو استقحل الحامل عن المصدر تبعا
الستقحل مضمون عقد االنضمام عن مضموني كل من العقدين الححقين المكملين للثالوث
الذي يشكل البطالة و سوف نرى الحقا بأن استعمال البطالة يتضمن أمرا للمصدر بالدفع
غير لابل للرجوم فيه (.)1
لذلك فإنه من غير الممكن أن يحاسب المصدر حاملي بطالاته على الطبيعة األخحلية
لعمليات الدفع بواسطة البطالة

طالما أن عملية التزود بالخدمات أو الشراء بحد ذاتها

صحيحة .
ثانيا  :شروط عقد بطاقة االئتمان
نأرا لخطورة االلتزامات التي تترتب على أطراف بطالة االئتمان و المس ولية التي
يتحملونها نتيجة اخحلهم بهذه االلتزامات فقد كان لزاما علينا دراسة شرط أهلية التعالد التي
يتطلبها االنضمام لهذا النأام .
 -1األهلية :
و من بين شروط تكوين العقد أن يكون حامل البطالة ذو أهلية للقيام بأعمال أو أفعال
أي أهلية أداء

()2

و ذلك ألن الحصول على البطالة ال يعتبر فعل لانوني و يمكن للحامل أن

ال يقوم بالعمليات المصرفية عن طريق البطالة سوى مع أشخاص ذوي أهلية لانونية (.)1
 - 1بيار اميل طوبيا  :بطالة االعنماد و العحلات التعالدية المنبثقة عنها منشورات الحلبي الحقولية لبنان  2000ص . 55
- Philipe Neau Leduc : DROIT BANCAIRE . Dalloz , paris , 2003 , p173.
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2

فمصدر البطالة يلتزم بالقيام بعملية تحديد األشخاص الذين بإمكانهم الحصول على
البطالة فيتوجب في هذا العقد أن يكون المنضم كامل األهلية نأرا ألهمية االلتزامات التي
يتحملها نتيجة لتعامله بنأام البطالات (.)2
و لم يشر أي نص تشريعي لهذا االلتزام و إنما هو مستوف من لرار محكمة النقض
الفرنسية

على أنه ال يمكن لعديم األهلية الحصول على بطالة بنكية دون مساعدة الولي
()3

و هذا القرار ي كد على التزام مصدر البطالة التأكد من أهلية

الشخص الذي يتعالد معه

و مخاطر إصدار بطالة بنكية لعديم األهلية يتحملها البنك

الشرعي أو القانوني له

المصدر إذا خالف لواعد األمان التي تستوجبها هذه العملية و التي يخضع لها (. )4
كما أن أهلية األداء ليست شرطا النعقاد العقد فقط و إنما شرطا لبقائه أيضا فإذا طرأ
على األهلية أي عارض من عوارضها أثناء سريان العقد فإن المصدر يبقى مس وال عن
العمليات التي ينفذها حامل البطالة بعد حدوث العارض و لبل التعميم على التجار بإلغاء
البطالة أو ولف العمل بها في مواجهة التاجر حسن النية (. )5
إذا كان المنضم شخصا معنويا فالعقد يتم باسم حامل البطالة :أي باسم الشخص الطبيعي
المكلف بحمل البطالة ممثل الشخص المعنوي

()6

لكن يجب أن تسمح وثيقة تأسيا

الشخص االعتباري أو نأامه الداخلي -سواء كان نابعا عن عقد تجاري أو مرسوم  -لمديره
بالقيام بالتعالد للحصول على بطالة ائتمان صراحة أو ضمنا

لما ينطوي عليه التعامل

بالبطالة من مخاطر بالنسبة ألموال الشخص االعتباري .

1

-la détention d’une carte n’est pas un acte juridique et que le porteur pouvant n’effectuer avec la
pratiquement opérations qu’il a la capacité d’effectuer, ex :actes de la vie courante) mais pratiquement
opportune en raison du risque élevé que courrait l’incapable ou le tiers. Voir :perochon françois,op.cit , p 680.
 - 2بيار اميل طوبيا  :أبحاث في القانون المصرفي الطبعة األولى الم سسة الحديثة للكتاب لبنان  1999ص. 64
3
- cass.Ire civ.21 nov.1984,no 83-13.199,Bull.civ.I,no317,p.268,D.1985,jur.p.297, note Lucas de lryssacC . , D .
1985 ,som .,p.342,note Vasseur,Gaz.Pal.1985,2 , jur.,p.473,note Massip,RTD com .1985,p.544,no 4,obs.Cabrillac
R.et Teyssié.
4
- Bonneau thierry : Droit bancaire , 7 éme édition , montchrestien, paris , 2007 , p138 .
 -5أمجد حمدان الجهني  :المس ولية المدنية عن االستخدام غير المشروم لبطالات الدفع االلكتروني الطبعة األولى دار المسيرة عمان
 2010ص .228
 -6نضال سليم برهم  :أحكام عقود التجارة االلكترونية الطبعة األولى دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان  2010ص . 130
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وعلى الجهة المصدرة أن تتأكد من صحة تأسيا الشخص االعتباري و من صفة من
يمثله

و أن طلب بطالة االئتمان تدخل ضمن األمور التي يحق له أن يباشرها باسم

الشخص االعتباري (.)1
و يثور االشكال في حال ما تم النص في هذه العقود على المس ولية التضامنية لحامل
البطالة و صاحب الحساب (الشخص المعنوي)

فإذا كان الشخص االعتباري شركة

تضامنية فح مشكلة إذ تكون أموال المدير -الذي عادة ما يكون أحد الشركاء -ضامنة
اللتزامات الشركة .
و لكن ما العمل إذا كان المدير في شركة من غير الشركاء أو كان المدير في شركة
مساهمة أو محدودة أو كان مديرا لجمعية غير ذات طابع تجاري ؟
ال يمكن أن يصح هذا الشرط إال في الشركات التضامنية إذ أن تطبيقه يجعل من المدير
حامل البطالة شريكا كامح في شركة التوصية البسيطة و المساهمة المحدودة إذا لم يكن
كذلك

كما ال يمكن تطبيقه على الشركات المساهمة المغفلة و المحدودة و الجمعيات غير

التجارية إذ أن التصرف بأموال تلك الشركات يحتاج إلى موافقة مجالا إدارتها و البطالة
تخول حاملها السحب غير المحدود و دون ليد أو شرط (.)2
و إذا لم ينص عقد إصدار البطالة على أن تكون المس ولية تضامنية بين الحامل
و صاحب الحساب فإن للحامل استعمال البطالة بح ليد أو شرط في تعامحته شريطة أن
يذكر على البطالة نفسها اسم الحامل مضافا إليه صفته في الشخص االعتباري الذي يمثله
بحيث يتم إلغاء البطالة في حال فقد الحامل صفته تلك .
أما استخدام المدير أو المفوض للبطالة خحفا للتفويض المعطى له من لبل الشخص
االعتباري الذي يمثله فيفتح المجال لمححقته جزائيا بجرم اساءة االئتمان و يبقى المصدر
خارج تلك العملية بشكل عام و تبقى البطالة سارية المفعول حتى يتسلم المصدر طلبا خطيا
صادرا من الجهة صاحبة القرار في الشخص االعتباري بإيقاف البطالة أو يصدر أمر
لضائي بذلك (.)3
 - 1أمجد حمدان الجهني :المرجع السابق ص . 228
 - 2أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 70
 - 3أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 71
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المطلب الثاني
تحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
ال توجد نصوص تشريعية خاصة تحدد نوم المس ولية المدنية الناشئة عن االستخدام
غير المشروم لبطالات االئتمان و إنما تخضع هذه االستخدامات للقواعد العامة للمس ولية
في القانون المدني وما استقر عليه الفقه و القضاء الحديثين.
و المس ولية المدنية إما أن تكون عقدية تنشأ عن اخحل بالتزام تعالدي و تقوم على
الخطأ و الضرر وعحلة سببية وإما أن تكون تقصيرية تقوم على الفعل و الضرر وعحلة
سببية وتهدف المس ولية المدنية إلى الحد من األضرار التي تقع من الغير والجزاء فيها هو
التعويض فمن يخل بالتزام مقرر في ذمته و ترتب على هذا االخحل ضرر للغير يصبح
مس وال اتجاه المضرور و ملتزما بتعويضه عما أصابه من ضرر ويكون للمضرور وحده
حق المطالبة بالتعويض و يعتبر هذا الحق حقا مدنيا خالصا له ال منازعة فيه (.)1
أما بالنسبة لبطالة االئتمان فتقوم المس ولية العقدية للشخص المرتكب لحستخدام غير
المشروم لها إذا كان طرفا من أطرافها و تربطه بمن أصابه الضرر عحلة عقدية و كان
الفعل يشكل اخحال بالتزام مفروض في العقد صراحة أو ضمنا

أو تجري به العادة

المصرفية باعتبار اصدا ر بطالة االئتمان من األعمال المصرفية سواء كان هذا الفعل من
جانب المتعالد أم من جانب تابع له (.)2
و لد تقوم المس ولية التقصيرية إذا كان الشخص المرتكب لحستخدام غير المشروم
للبطالة غيرا بالنسبة ألطراف عقد بطالة االئتمان و هم المصدر و الحامل و التاجر .

 - 1خالد ابراهيم التححمة  :التشريعات المالية و المصرفية من الوجهتين النأرية و العملية الطبعة األولى دار االسراء األردن  2004ص
. 192
 - 2أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 229
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و تبعا لكل ذلك سنتناول المس ولية العقدية الناشئة عن االستخدام غير المشروم لبطالة
االئتمان في فرم أول ثم المس ولية التقصيرية الناشئة عن ذلك في فرم ثان.
الفرع األول
المسؤولية العقدية الناشئة عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
عالج المشرم الجزائري في القانون المدني المس ولية العقدية بنصوص متفرلة حيث
نص على وجوب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه (المادة )1/107و نص على أن االلتزام
كما نص على أن  ":العقد شريعة المتعالدين"

ينفذ جبرا على المدين به (المادة )176

(المادة  )106و على إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بعد اعذاره (. )164
إذا تقوم المس ولية العقدية في حالة إذا لم يقم المدين بتنفيذ االلتزامات التي تقع على
عاتقه فأولع ضررا بالدائن جراء ذلك كان مس وال عن هذه األضرار و لقيام المس ولية
العقدية يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ و لم يقم المدين بهذا التنفيذ (. )1
و مما سبق يتبين لنا أن بطالة االئتمان تتضمن ثحث روابط لانونية أساسية كل رابطة
مستقلة عن األخرى بحكم أن كل منها ينشأ بعقد مستقل عن اآلخر و يحمل كل من تلك
العقود التزامات و حقوق بين طرفيه

و تتصل في نهاية المطاف تلك الروابط ببعضها

البعض بحكم ارتباط كل عقد من العقود باآلخر (.)2
و يتحدد نطاق المس ولية العقدية لبطالات االئتمان اثر االستخدام غير المشروم بتوافر
شرطين أساسيين :
 -1عقد صحيح لائم بين المخل بالتزامه و المضرور.
 -2أن يكون الضرر ناتجا عن إخحل بالتزام مفروض في العقد أو من مستلزماته .
و بالتالي إذا أخل أحد أطراف العقد

سواء المصدر أو الحامل أو التاجر بالتزامه

التعالدي يحق للطرف اآلخر فسخ العقد و المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن
عدم تنفيذ الطرف المخل بالتزاماته

و هنا تنشأ المس ولية المدنية التي تقوم على أساا

 - 1حازم أاهر عرسان صالح  :التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير القانون الخاص
كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية فلسطين  2011ص . 10
 - 2أنا العلبي :المرجع السابق ص . 66
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تعالدي وسوف نقوم بأخذ كل مس ولية على حدا و هي مس ولية حامل البطالة و مس ولية
مصدر البطالة و التاجر (. )1
و لكن بداية علينا معرفة شروط تطبيق المس ولية العقدية و هما كما أسلفنا الذكر شرطان :
أوال  :شرط العقد الصحيح القائم :
ال يمكن اإلدعاء بالمس ولية العقدية إال بوجود عقد بين األطراف و أن يكون هذا العقد
صحيحا أما إذا لم ينعقد العقد بعد كأن يتضرر أحد األطراف في مرحلة المفاوضات مثح
فح مجال لقيام المس ولية العقدية (. )2
 -1وجود العقد :
المقصود هنا هو أن يكون هناك عقد لائم

و أن يكون هذا العقد صحيحا

و يكون

منشئا اللتزامات بين المس ول و المضرور .
و نقصد من كون العقد لائم هو وجود عقدين و هما عقد الحامل المبرم بين المصدر
و الحامل و عقد التاجر المبرم بين المصدر و التاجر بحيث تتحقق المس ولية العقدية بين
الشخص الذي لام باالستخدام غير المشروم للبطالة و المضرور المتعالد معه

متى كان

العقد لائما ولت ارتكاب فعل االستخدام غير المشروم و نأرا إلى الطبيعة الخاصة لعقدي
بطالة االئتمان فيما يتعلق بمدتهما حيث أن عقد الحامل هو من العقود محددة المدة (غالبا ما
تكون سنة)

إال أنه يجدد تلقائيا

()3

أما عقد التاجر فهو في األعم الغالب من العقود غير

محدد المدة التي ال تنتهي إال وفق ما نص عليه العقد

)(4

فإن المس ولية العقدية على

االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان تأل لائمة خحل مدة العقد أو خحل مدة تجديدها
تلقائيا .
أما إذا انقضى العقد ألي سبب من األسباب كانتهاء مدته أو فسخه أو إذا تحققت حالة
من حاالت انتهاء العقد المنصوص عليها فيه

فإذا بقي الحامل أو التاجر مستمرين في

 - 1كميت طالب البغدادي  :االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان المس ولية الجزائية و المدنية دار الثقافة  2009ص . 227
 - 2علي فيحلي  :االلتزامات الجزء الثاني العمل المستحق للتعويض دار مرفم للنشر و التوزيع الجزائر  2002ص . 18
3
- Philipe Neau Leduc : op.cit, p 173 .
4
- Boris Schinkels : La nature juridique de la promesse de paiement des établissements émetteurs de cartes de
paiement à l’égard des fournisseurs de biens et services , disponible sur : ] http : www.ipr.uni[ heidelberg.de/montpellier/pdf/vortraege/37schinkels.pdf
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استخدام البطالة استخداما غير مشروم فإنهما يسأالن بناء على لواعد المس ولية التقصيرية
ال المس ولية العقدية ألنه بانقضاء العقد لم يعد له وجود .
 -2أن يكون العقد صحيحا :
و ال يكفي وجود العقد لقيام المس ولية العقدية بل يجب أن يكون العقد صحيحا ( )1ويكون
العقد صحيحا متى كان خاليا من الخلل و توافرت فيه أركانه و شروط صحته

فترتبت

عليه آثاره بمجرد انعقاده .
أما العقد الباطل هو عقد معدوم من الناحية القانونية ألنه ولد ميتا و ال يرتب أي آثار وإذا
ترتبت مس ولية على هذا العقد فتكون فقط مس ولية تقصيرية

في حين أن العقد القابل

لإلبطال له وجود لانوني إلى أن يتقرر ابطاله فيزول هذا الوجود القانوني و جميع آثاره
باألثر الرجعي و يعتبر كأن لم يكن أصح .
و العقد القابل لإلبطال على خحف العقد الباطل يجوز اجازته
بعد القيام باالستخدام غير المشروم فإن المس ولية عقدية

()2

فإذا تمت اجازته و لو

أما إذا لم يجزه فإنه مثل العقد

الباطل تنطبق عليه أحكام المس ولية التقصيرية (. )3
ثانيا  :أن يكون الضرر ناتجا عن إخالل بالتزام مفروض في العقد أو من مستلزماته
و يستلزم هذا الشرط تحقق أركان ليام المس ولية العقدية عن االستخدام غير المشروم
لبطالة االئتمان و التي هي ذات األركان العامة للمس ولية العقدية من (خطأ و ضرر
وعحلة سببية بينهما) .
 -1االخالل بالتزام عقدي متعلق باالستخدام غير المشروع للبطاقة
إن القانون المدني الجزائري يجبر المتعالد على تنفيذ التزاماته التعالدية و النصوص
القانونية التي تقيد هذا المعنى متعددة و كثيرة منها المادة " :106العقد شريعة المتعالدين" و
المادة  " :107يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن النية " و المادة  164التي
تجبر المدين بعد إعذاره حسب المادتين  180و  181على تنفيذ التزاماته عينيا متى كان
ذلك ممكنا

و على ذلك إن لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته العقدية

فإن الركن األول

 -1العقد الصحيح هو المستجمع ألركانه وشرائطه بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه  ،وعلى ذلك عرفه فقهاء الحنفية بأنه " ما كان
مشروعا ً بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده " .
 - 2بلحاج العربي  :المرجع السابق ص . 177
 - 3أمجد حمدان الجهني :المرجع السابق ص . 234
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للمس ولية العقدية( )1يكون لد توفر أال و هو الخطأ العقدي
ايجابي أو سلبي في سلوك المدين ي دي إلى م اخذته

و المقصود به هو (انحراف

و معيار هذا االنحراف هو مجافاة

مسلك المدين لمسلك الشخص العادي ) أو هو عدم ليام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن
العقد

أو التأخير في تنفيذها

أيا كان السبب في ذلك

و يستوي في ذلك أن يكون عدم

التنفيذ نشأ عن عمده أو إهماله أو عن فعله دون عمد أو اهمال  .فعدم تنفيذ المدين اللتزامه
التعالدي يعتبر خطأ في ذاته يرتب مس وليته العقدية التي ال يدر ها عنه إال إذا أثبت ليام
السبب األجنبي الذي تنتفي به عحلة السببية (.)2
و يكون اإلخحل بااللتزام في حالة االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان دائما متعمد
و يختلف تحديد المس ولية تبعا الختحف طبيعة االلتزام فيما إذا كان التزاما ببذل عناية
أوالتزاما بتحقيق نتيجة .
و إن تحديد طبيعة االلتزام فيما إذا كان التزاما ببذل عناية أو تحقيق غاية يشكل أهمية
بالغة في نأام العمل ببطالة االئتمان ذلك ألن هذا النأام يقوم على عحلة ثحثية األطراف
ت دي إلى التداخل في المس ولية عند حدوث االستخدام غير المشروم للبطالة

و كذلك

تحديد هذه الطبيعة ي دي إلى تحديد المعفى من المس ولية (. )3
و إن االخحل بااللتزام العقدي ال يقع فقط من المدين نفسه
تابع له

أو من شيء في حراسته

وإنما يقع من شخص آخر

و الحالة األولى و هي حالة ليام شخص غير المدين

بتنفيذ االلتزام و لكن بناء على طلب المتعالد فيقوم باستخدام البطالة استخداما غير مشروم
فتنشأ هنا مس ولية عقدية للمتعالد ليست عن فعله الشخصي و لكن عن فعل غيره (.)4
أما الحالة الثانية و هي أن يحدث استخدام غير مشروم لبطالة االئتمان بسبب األشياء
(األجهزة و اآلالت الموجودة تحت حراسة المصدر أو التاجر)

()5

فالتوصية األوروبية

الصادرة في  17نوفمبر  1988وضعت على عاتق المصدر مس ولية عدم تنفيذ أو التنفيذ
 - 1بلحاج العربي  :نفا المرجع ص. 267
 - 2المادة  176ق م ج " إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه كا لم يثبت أن
استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه و يكون كذلك إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه ".
 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 235
 - 4نص المشرم ا لجزائري على المس ولية عن فعل الغير في المواد  134و  137 136من القانون المدني .
 - 5المواد من  138إلى  140مكرر و مكرر  1من القانون المدني .
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الخاطئ للعمليات بواسطة البطالة حتى و إن تمت هذه العمليات بمساعدة أجهزة الكترونية
إال أن هذا الحكم انتقد بشدة من الجهات المصدرة للبطالات في فرنسا استنادا إلى أن ليا
هناك أساا لهذه المس ولية في مبادئ القانون الفرنسي
مثل هذا الشرط في العقود النموذجية لحد اآلن

و هذا ما يفسر ربما عدم إدراج

و يمكن اعتبار المصدر مس وال عن

الخسارة التي تلحق بحامل البطالة جراء عطل بالنأام dysfonctionnement du

ما لم يخطر مسبقا بهذا العطل (.)1

 systèmeو في هذه الحالة يجب تعويض الحامل
 -2الضرر

إن الخطأ وحده ال يقيم المس ولية العقدية إذ يجب أن يسبب هذا الخطأ ضررا بالمتعالد
اآلخر و المقصود بالضرر هذا هو ما يصيب المتعالد اآلخر في ذمته المالية و أن يكون
نتيجة االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان .
و من أجل أن يقع الضرر يجب تحقق ثحث شروط و هي أن يكون الضرر حاال أي
محقق الولوم و أن يكون مباشرا وأن يكون الضرر متولعا و إن التعويض على ولوم
هذا الضرر يشمل الضرر المعنوي و ذلك بنص المادة  176لانون مدني جزائري
النص جاء مطلقا ف لم يخص الضرر المادي فقط

فهذا

مما يمكن معه تفسيره على أنه يشمل

الضررين المادي و المعنوي .
و يجب أن يكون الضرر متولعا ولت ابرام العقد

()2

و لصر التعويض عن الضرر

المتولع يعود إلى أن إرادة األطراف هي التي تحدد التزامات الطرفين
المتولع ال يدخل في دائرة التعالد

و الضرر غير

فح تعويض عنه  .و لد جاء في المادة  2/182مدني

الجزائري":غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد

فح يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا

أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن تولعه عادة ولت التعالد " .والمعيارهنا

-Deen Gibirila : carte de paiement, Répertoire Dalloz , mai 2008, p 10 .
 - 2سريم زهية :الشرط المعدل للمس ولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري [ على شبكة االنترنت ] رسالة لنيل شهادة الماجستير في
القانون الخاص ( فرم عقود و مس ولية ) جامعة امحمد بولرة  -بومرداا  2012 -ص  10متوفرة على المولع
][ http/www.dlibrary.umbb.dz :8080/jspui/bitstream/123456789/…/serim%20zahia.pdf
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1

هو معيار موضوعي

أي ال ي خذ بتولع المتعالد بشكل شخصي

إنما ي خذ بتولع

الشخص العادي إذا وجد في مثل أروف المدين ولت التعالد .
 -3عالقة السببية بين اإلخالل بااللتزام العقدي و الضرر
و من أجل ولوم المس ولية العقدية فح يكفي إلى جانب الخطأ ولوم ضرر

و إنما

يجب تحقق عحلة سببية بين اإلخحل بااللتزام التعالدي و الضرر الذي يلحق بالطرف
اآلخر نتيجة هذا االخحل

()1

و لم ينص القانون المدني الجزائري بشكل مباشر على

ضرورة ليام عحلة السببية و لد نصت المادة  ": 182بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم
الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به

و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في

استطاعة الدائن أن يتولاه ببذل جهد معقول " و بالرغم من أن النص يتعلق بمدى الضرر
إال أنه يمكننا االستدالل منه على عحلة السببية (. )2
و عليه فإنه يجب أن يكون الضرر الذي نشأ كان بسبب االستخدام غير المشروم لبطالة
االئتمان

لتتحقق العحلة السببية بين الضرر واإلخحل بااللتزام العقدي مما يستلزم

التعويض .
الفرع الثاني
المسؤولية التقصيرية الناشئة عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
المس ولية التقصيرية هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد و يكون مصدر االلتزام
بها هو القانون

فإذا سلك الشخص سلوكا سبب ضررا للغير يلتزم بالتعويض لذلك فهي

تقوم على اإلخحل بالتزام لانوني واحد ال يتغير هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير(.)3

1

- Gnienlnaha Modeste Quattara : le banquier et la modernisation des systéme de paiement le cas de la carte
[ bancaire, disponible sur : ] http : www.memoireonline.com › ... › Droit des Affaires
 -2سريم زهية  :المرجع السابق ص . 13
 -3عبد الرزاق السنهوري  :المرجع السابق ص . 847
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و لد تناول المشرم الجزائري أحكام المس ولية التقصيرية في المواد ( )140 – 124من
القانون المدني فالفعل الضار يكون على ثحث أنوام إما فعل الشخص نفسه أو فعل الغير
أو فعل األشياء (.)1
و تتحقق المس ولية التقصيرية جراء االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان في حالة
عدم وجود عقد صحيح لائم بين الشخص الذي لام باالستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان
وبين المضرور أو وجود عقد لابل لإلبطال لم تلحقه اإلجازة ولت ولوم الفعل و أن ينتج
عن هذا االخحل أضرار بالغير إذا أساا المس ولية التقصيرية هو الفعل غير المشروم
واألضرار الناتجة عنه (. )2
أوال  :أساس المسؤولية التقصيرية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
إن أساا المس ولية التقصيرية هو الخطأ الواجب االثبات و على المضرور اثباته فإذا
ثبت الخطأ و ترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر و
للقاضي حق تقدير ليام الخطأ كما له حق تقدير انتفائه غير أنه يخضع لرلابة المحكمة
العليا في عملية تكييفه القانوني(.)3
و القاعدة العامة أن المرء ال يسأل لانونا إال عن أفعاله الخاطئة و المولدة للضرر إال
أنه و في حاالت استثنائية و محددة حصرا

يجيز القانون مساءلة المرء عن األعمال

الضارة وغير المباحة التي يأتيها أشخاص تربطهم به رابطة معينة

كمس ولية األوصياء

عن أفعال القصر و لد عالج المشرم الجزائري هذه المس ولية في المواد  134إلى 137
من القانون المدني تحت عنوان "المس ولية عن فعل الغير".
إذا فاألصل أنه ال يسأل عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان وفقا ألحكام
المس ولية التقصيرية إال الفاعل حيث ال يسأل الشخص إال عن فعله الشخصي إال أن لد
يلزم بأداء الضمان شخص آخر غير مرتكب االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان وذلك

 - 1و تناول المشرم الفرنسي أحكام المس ولية التقصيرية في المواد من  1382إلى  1386من القانون المدني الفرنسي .
 - 2أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 240
 - 3بلحاج العربي  :النأرية العامة لحلتزام في القانون المدني الجزائري  ،الجزء الثاني دار المطبوعات الجامعية الجزائر  1999ص . 60
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على سبيل االستثناء إذا كان المرتكب ممن تحت الرلابة أو إذا كان تابعا لغيره وحدث
االستخدام غير المشروم أثناء الوأيفة أو بسببها(.)1
ثانيا  :أركان المسؤولية التقصيرية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
إن أركان المس ولية التقصيرية لحستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان هي ذاتها
األركان العامة لقيام المس ولية عن الفعل الضار و هي  :الفعل و الضرر و عحلة السببية
بينهما .
 -1الخطأ :
و يتمثل هذا االلتزام

الخطأ هو انحراف في سلوك الشخص مع ادراكه لهذا االنحراف

في وجوب أن يتحلى الشخص باليقأة و التبصر حتى ال يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا
السلوك الواجب و كان مدركا النحرافه اعتبر مرتكبا لخطأ يستوجب المس ولية
التقصيرية(. )2
بالرجوم إلى المشرم الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ األساا الذي تقوم عليه
المس ولية المدنية بصفة عامة و هذا دون أن يعرف ماهية الخطأ

لما فيه من الدلة

والصعوبة و التصر على نص المادة  124لانون مدني جزائري و هذا في عبارة ":كل
عمل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير " .
 -2الضرر
باالضافة إلى ولوم الخطأ يشترط أن يترتب عليه ضرر و يمكننا تعريفه بأنه " األذى
الذي يصيب الشخص نتيجة المساا بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوله
جاءت نصوص القانون المدني صريحة في اشتراط الضرر

"()3

و لقد

ويمكن تعريف الضرر

الناشئ عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان بأنه األذى الذي يلحق بأحد أطراف
البطالة و هذا الضرر إما أن يكون ماديا أو أدبيا .
 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 241
 - 2سريم زهية  :المرجع السابق ص . 15
 - 3بلحاج العربي  :المرجع السابق ص. 156
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يتمثل الضرر المادي الناتج عن االستخدام غير المشروم للبطالة في الخسارة المالية
التي تلحق بأحد أطراف العقد (الحامل أو التاجر أو المصدر) أو ما لد فاته من كسب نتيجة
لهذا االستخدام (. )1
و يتمثل الضرر األدبي فيما يصيب المضرور في سمعته أو في مركزه االجتماعي أو في
اعتباره المالي

و من صوره عندما ينتحل مرتكب االستخدام غير المشروم اسم الحامل

أو يستعمل العنوان أو االسم التجاري للمصدر على البطالات المزورة

أو التعدي على

الملكية الفكرية و العحمة المتمثلة بالرسومات و األشكال الموضوعة على البطالة والدالة
كما يتمثل الضرراألدبي بفقدان الجمهور للثقة في مدى

على شعار الجهة المصدرة

االجراءات المتخذة للحد من التحعب بالبطالة
و استخدامها في الوفاء

()2

مما يجعلهم يحجمون عن التعامل بها

و يعوض عن الضرر األدبي في المس ولية التقصيرية بداللة

المادة  182مكرر التي تنص على أن " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساا
بالحرية أو الشرف أو السمعة ".
 -3عالقة السببية
ال يكفي لقيام المس ولية التقصيرية أن يكون هناك استخدام غير مشروم للبطالة

بل

ال بد أن يكون هذا الضرر ناتج عن هذا االستخدام و يمكن تعريف السببية  :بأنها الرابطة
المحققة و المباشرة ما بين الفعل المنتج للمس ولية و الضرر الوالع .
و تعد السببية ركنا مستقح عن ركن الخطأ فقد ينعدم ركن السببية مع بقاء الخطأ لائما
()3

و الوصول إلى

السببية مسألة دليقة و غالبا ما تثير مشكلة بخصوص حالتين متميزتين

األولى أن يكون

إذا كان الضرر ال يرجع إلى الخطأ
الضرر لد ولع نتيجة لعدة أسباب

بل يرجع إلى سبب أجنبي

فيقع على القاضي أن يبحث بينهم على السبب أو

األسباب التي ترتبط بالضرر بعحلة سببية محققة

و هذا ما يطلق عليه مشكلة (تعدد

األسباب) .
 - 1حيث نصت المادة  182ق م ج " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره و يشمل التعويض ما لحق
الدائن من خسارة و ما فاته من كسب . "...
 - 2أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 244
 - 3عبد الرزاق السنهوري  :المرجع السابق ص . 688
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و الثانية أن يكون الفعل لد سبب أضرارا متححقة فيقع على القاضي أن يحدد أي من
هذه األضرار تربطه بالفعل عحلة سببية مباشرة

و هذا ما يطلق عليه (مشكلة الضرر

غير المباشر) .
طرح الفقهاء األلمان في هذا السياق عدة نأريات أهمها نأرية تكاف أو تعادل األسباب
ونأرية السبب المنتج

بموجب النأرية األولى

يعتبر السبب متكافئا إذا اشترك في

إحداث الضرر و يكفي لمعرفة ما إذا كان السبب متكافئا أم ال أن نتساءل عن ما إذا كان
الضرر والعا و لو لم يشترك هذا السبب فإذا كان الجواب باإليجاب فح يعتد بهذا السبب
و إن كان بالنفي فإنه يعتد بهذا السبب أما بموجب النأرية الثانية

فإنه إذا تداخلت عدة

أسباب في إحداث الضرر فيجب التفرلة بين األسباب العرضية و األسباب المنتجة وإهمال
األولى و االعتداد بالثانية

و يعد السبب منتجا إذا كان من طبيعة األمور أن ي دي ليامه

إلى ولوم الضرر أو بعبارة أخرى السبب المنتج هو الذي ي دي عادة لقيام الضرر (. )1
كما تأهر مشكلة التضامن في حالة تعدد المس ولين عن الضرر الواحد

لد يحدث أن

يتسبب مجموعة من األشخاص في إلحاق الضرر بالغير األمر الذي يتعذر معه نسبة هذا
الخطأ لشخص واحد منهم

و هو أمر يستلزم مساءلة ه الء فيما بينهم بالتضامن كما أكد

المشرم الجزائري في المادة  126القانون المدني .

1

 -أنور سلطان  :المرجع السابق ص ص . 378،380
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المبحث الثاني
المسؤولية المدنية لألطراف و للغير عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
سبق و أن ذكرنا أن بطالة االئتمان تنشئ عحلات لانونية بين أطرافها الثحث  -سواء
كان الحامل أو التاجر أو المصدر -بموجب عقود مستقلة

و هي عقود ملزمة للجانبين

و يترتب على إخحل أحد أطرافها باالتزامات الملقاة على عاتقه إعطاء الحق للطرف اآلخر
في فسخ العقد بينهما فضح عن حقه في المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن عدم
تنفيذ الطرف المخل بالتزاماته

مما يرتب انعقاد المس ولية المدنية القائمة على أساا

تعالدي متى توافرت أركانها من خطأ و ضرر و عحلة سببية بين الخطأ و الضرر .
أما إذا كانت البطالة في حيازة الغير في حالة سرلتها أو فقدها و لام األخير باستخدامها
تنعقد المس ولية المدنية على أساا المس ولية التقصيرية إذا ما توافرت أركانها من فعل
و ضرر وعحلة سببية .
و لهذا سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول المس ولية المدنية لحامل البطالة
في مطلب أول ثم المس ولية المدنية للمصدر والتاجر و الغير في مطلب ثاني .
المطلب األول
المسؤولية المدنية للحامل عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
إن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان من لبل الحامل أو من لبل الغير بسبب
سرلة البطالة أوفقدها ينشئ المس ولية المدنية للحامل من خحل االلتزامات المفروضة عليه
في عقد الحامل المبرم بينه و بين المصدر للبطالة .
و المشرم الفرنسي على عكا المشرم الجزائري لد نأم المس ولية المدنية الناتجة عن
االستخدام غير المشروم لبطالات الدفع بموجب نصوص لانونية مبعثرة في عدة لوانين كما
اعتمد في تحديد المس ولية المدنية على نماذج عقود اصدار البطالة الصادرة عن التجمع
ذي المصلحة االلتصادية  GIEومن هذه القوانين القانون رلم ( )85-695الصادر في
38

 1985/7/11والقانون الصادر في  1991/12/30المعدل للمادة  57من القانون الصادر
في  1935/10/30و القانون الصادر في  2001/11/15المتعلق باألمن والسحمة
اليومية و كذلك لانون رلم  866-2009الصادر في /15جويلية 2009/المتعلق بشروط
تقديم خدمات الدفع و انشاء م سسات الدفع (. )1
و سنتطرق لمس ولية الحامل المدنية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان من خحل
ثحث فروم متتالية  :نستعرض في األول المس ولية المدنية للحامل عن ليامه باالستخدام
غير المشروم للبطالة

ثم نبين مس وليته المدنية الناشئة عن ليام الغير باالستخدام غير

المشروم للبطالة في فرم ثان و أخيرا نبين حاالت إعفائه من هذه المس ولية.
الفرع األول
المسؤولية المدنية للحامل الناشئة عن قيامه باالستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
تحكم العحلة بين حامل البطالة و أطرافها اآلخرين  -التاجر و البنك  -عقد التاجر و عقد
االنضمام

و تفرض هذه العقود مجموعة من االلتزامات تغطي الدورة الكاملة الستخدام

البطالة ابتداءا من اصدارها حتى إلغائها أو انتهاء صححيتها و االستخدام غير المشروم
للبطالة من لبل الحامل يكون نتيجة االخحل بأحد هذه االلتزامات التي منها ما يتعلق
باالعتبار الشخصي لحامل البطالة و منها ما يتعلق باالعتبار المالي.
و يخضع أي نزام بين حامل البطالة و المصدر إلى لواعد اإلثبات العامة و عادة ما
تنص عقود منح هذه البطالات على أن حسابات البنك تعتبر لرينة لطعية الداللة على رصيد
الحساب بين الطرفين على أساا أن وسائل االثبات من حقوق الخصوم و ليست من النأام
العام (.)2
أوال  :مسؤولية الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة

- Régine Bonhomme : Instruments de crédit et de paiement , 7 émeédition , L G D J , 2011 ,p 192 .
 - 2عبد الهادي النجار  :المرجع السابق ص . 42

39

1

عقد الحامل هو من العقود التي يسود فيها االعتبار الشخصي

و الذي يتمثل بأن يكون

لشخص المتعالد محل اعتبار لدى المصدر من خحل توافر صفات معينة فيه

مثل

االستخدام الشخصي للبطالة و المحافأة عليها (.)1
 -1مسؤولية الحامل عن عدم االفصاح و االدالء ببيانات صحيحة
يعتبر االلتزام باالعحم من االلتزامات العامة التي تقع على عاتق طالب البطالة ويتعلق
هذا االلتزام بالعناصر الحزمة لتحديد شخصيته

والضرورية النعقاد العقد كما يلتزم

الحامل باخطار المصدر بكل ما يستجد أو يتغير من هذه المعلومات ( )2؛ و هذه العناصر
تختلف في حالة طلب البطالة بواسطة أحد األفراد الستعماله الشخصي

عنها في حالة

طلب البطالة من لبل أحد األشخاص المعنوية باسم أحد موأفيه .
فعند طلب البطالة من شخص طبيعي الستعماله الشخصي يلتزم هذا األخير بأن يصرح
عن كل ما يتصل بشخصيته

كاسمه و لقبه

و موطنه و عنوان سكنه

ومهنته و دخله

الشهري كمقدار الراتب الشهري و إجمالي الدخل السنوي ومقدار االلتزامات المالية
الشهرية

و التوليع على البطالة

و بصفة عامة جميع البيانات التي تهم مصدر البطالة

و التي طلب منه إيضاحها لبل ابرام العقد (.)3
و في حالة ما إذا كان طالب البطالة من األشخاص المعنوية فيجب ذكر االسم التجاري
للشخص المعنوي

و مقره التجاري

و اسم الشخص الطبيعي الحامل للبطالة و عنوانه

كامح و مولع الحامل في التدرج الوأيفي داخل الشخص المعنوي

كما أنه من الممكن

أن يرد اسم الشخص المعنوي على البطالة إذا رغب في ذلك و أخيرا توليع حامل البطالة
والمفوض بالتوليع عن الشخص المعنوي ( .)4و التزام طالب البطالة باإلدالء عن بيانات

-Deen Gibirila : op.cit, p 11.
 - 2عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص . 893
 - 3خالد ابراهيم التححمة  :المرجع السابق ص . 187
 - 4كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 603
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1

صحيحة يبقى لائما حتى بعد حصوله على البطالة

و أثناء سريان العقد

فيتوجب عليه

إعحم الجهة المصدرة للبطالة عن أية تعديحت لد تطرأ بشأن هذه البيانات (.)1
و تكمن أهمية هذا االلتزام في تمكين الجهة المصدرة للبطالة من اتخاذ القرار بالتعالد
و تحديد عنوان الحامل لغايات ارسال الكشوف للمطالبة بالتسديدات

و لكي يحدد مصدر

البطالة حد االئتمان الذي يمنحه للعميل (. )2
أما إذا تبين أن المعلومات المقدمة خاطئة أو غير صحيحة فتقوم المس ولية المدنية بحق
الحامل

حيث يحق للمصدر إلغاء العقد

و ولف العمل بالبطالة

ألن رضاء المصدر

شابه عيب الغلط في شخص المتعالد و كذلك تعويضه عن أية خسارة أو نفقات تلحق به
نتيجة عدم صحة أو دلة البيانات و المعلومات المثبتة على طلب االصدار .
أما إذا كانت هذه البيانات و المعلومات المثبتة على طلب اإلصدار غير صحيحة و كان
في إمكان المصدر اكتشاف عدم صحتها

إذا لام بواجب التدليق و االستعحم أو كان

مفترضا علمه بعدم صحتها بسبب وجود المعلومات الصحيحة لديه في سجحته

فإن

المصدر هو الذي يتحمل مس ولية ذلك بسبب تقصيره و إهماله (. )3
إال أنه يصعب إلقاء المس ولية على عاتق البنك في حالة كون المستندات المقدمة من
طالب البطالة يبدو عليها أنها " جدية و صحيحة "(.)4
و تقوم مس ولية البنك المصدر للبطالة عند تقصيره في فحص شخصية طالب البطالة
أو محل إلامته و من ذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريا في 1988/ 9 /30
في لضية تتلخص ولائعها في ليام م سسة أمريكان اكسبرا بتسليم بطالتها إلى شخص
غير مقيم بناء على طلب من أحد البنوك الذي لدم العميل على أنه ثري و بعدما اكتشف
المصدر وجود رصيد مدين ضخم لام بسحب البطالة واختفى هذا الشخص

فقضت

 -1نضال سليم  :المرجع السابق  :ص. 131
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :المس ولية عن االستعمال غير المشروم لبطالات الوفاء و الضمان دار النهضة العربية القاهرة 2001
ص . 39
 - 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 251
4
 -نضال سليم برهم  :المرجع السابق ص . 142
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المحكمة بتقاسم كل من المصدر و البنك مقدم المعلومات الضرر مناصفة و ذلك ألن البنك
لدم معلومات غير صحيحة و المصدر لصر في التحقق من العميل بطريقة غير كافية(.)1
 - 2مسؤولية الحامل عن عدم التوقيع على بطاقة االئتمان
إن التزام الحامل بالتوليع على البطالة غرضه ضمان اجراء مختلف عمليات الرلابة
الححقة باالضافة إلى التقليل من مخاطر االستعمال غير المشروم للبطالة
البطالة المسرولة و االستعمال الخاطئ للبطالة
وفقا لما تنص عليه العقود النموذجية

()2

كاستعمال

فيلتزم أساسا باالستعمال الحئق للبطالة

وهذا ما نجده في نموذج عقد الحامل الصادر

عن  GIEفقد نصت المادة  3/2على أنه  " :تعد البطالة شخصية للغاية و يجب على
حاملها  -اجباريا  -أن يقوم بتوليعها منذ تسلمها و يبرر غياب التوليع على البطالة رفض
لبولها من لبل التاجر " و كذلك المادة  2/3من عقد البطالة المصرفية الصادرة عن اعتماد
ليون بقولها  " :تصدر البطالة مرلمة و مغطاة باسم و لقب حاملها الذي يلتزم بوضع توليعه
عليها فورا " (. )3
و االلتزام بتوليع البطالة من لبل حاملها يعد التزاما تعالديا تفرضه متطلبات األمن
والحيطة و على ذلك إذا لم يقم الحامل بوضع توليعه على بطالته يكون لد أخل بالتزامه
التعالدي مما يستوجب التعويض عن األضرار التي تلحق بالمصدر ألنه إذا حدث مثح و
لم يضع الحامل تو ليعه على البطالة ثم ضاعت منه أو سرلت فإن من وجدها أو سرلها لد
يضع عليها توليعه و يستخدمها في الوفاء بثمن المشتريات أو الخدمات التي ينفذها خاصة
إذا ما حصل هذا السارق أو واضع اليد على كل من البطالة و رلمها السري

()4

و يخفف

من هذه المس ولية االلتزامات الملقاة على عاتق المصدر بالتثبت من صحة التوليع و على
عاتق التاجر بالتثبت من هوية حامل البطالة .

 - 1نضال سليم برهم  :المرجع نفسه ص . 141
- Jeantin Michel , Paul Le Cannu et al; op.cit, p 218 .
 - 3كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان نفا المرجع ص . 606
 - 4كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 224
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هذا ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة (اكا) الفرنسية في ( 1980/2/25يعد
حامل البطالة الزرلاء مرتكبا للخطأ ألنه أهمل في وضع توليعه على البطالة و سمح بهذا
لحائز البطالة و دفاتر الشيكات بتخير أي توليع حسب رغبته ووضعه على البطالة ثم لام
بنسخه بسهولة على الشيكات المسحوبة منه كما تعد الم سسات الهولندية التي لامت بالدفع
مخطئة
المسحوبة

و ذلك ألنها امتنعت عن طلب دفتر الشيكات المسجل على كعبه عدد الشيكات
وتاريخها و مستند يحمل توليع الحامل كتحقيق للشخصية و سمحت بهذا

التقصير لمستعمل البطالة و دفتر الشيكات بسحب عدد كبير من الشيكات) .
و لضت محكمة اكا في نهاية لرارها بالزام الحامل بوفاء مبلغ  2000فرنك و ذلك
مقابل ليمة الشيكات التي كان من الممكن دفعها بواسطة البنوك الهولندية دون الحاجة لطلب
تقديم مستند تحقيق الشخصية (. )1
 - 3مسؤولية الحامل عن عدم االلتزام باالستعمال الشخصي للبطاقة
يلتزم حامل البطالة بعدم السماح ألي شخص غيره باستخدام بطالته وال التنازل عنها
لغيره (سواء بااللراض أو البيع أو عقود

أخرى)()2

ألن شخصية الحامل كانت محل

اعتبار عند التعالد فح يجوز أن يحل محله شخص آخر دون موافقة مصدر البطالة فعلى
الحامل أن يحافأ بصفة دائمة على البطالة و على أي رلم سري صادر له و إبقائه تحت
سيطرته الشخصية (. )3
و لكن استثناء من ذلك أجاز القضاء الفرنسي لحامل البطالة السماح ألفراد عائلته
باستخدامها و في هذه الحالة يكون الحامل مس وال عما نفذه الغير باستخدام البطالة كما لو
كانت صادرة منه شخصيا  .و حينما تكون البطالة مصدرة لحساب شركة و كان استخدامها

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 254
- Deen Gibirila : op.cit, p 11
 - 3عصام حنفي موسى  :الطبيعة القانونية لبطالات االئتمان بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون جامعة
اإلمارات العربية المتحدة  2003ص . 894
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مخصصا للمديرين

فإن ه الء يكونون مس ولين بالتضامن مع الشخص المعنوي عن

استخدام هذه البطالة (.)1
و هذا ما لضت به محكمة بايون  Bayonneالجزائية الفرنسية في  5شباط 1986
حيث جاء في الحكم " عند وجود حساب مشترك لصالح زوجين و ليام البنك فيما بعد بفتح
هذا الحساب بتسليم بطالة زرلاء للزوج فقط الذي لام باستخدامها على نطاق واسع و أهور
حسابه مدينا فإن األمر الصادر للزوجة بوفاء هذا الرصيد المدين يعد باطح حيث يعد كح
االتفالين  -الحساب و البطالة  -مميزا و منفصح

و لكل منهما بنا ه الخاص و آثاره

المختلفة و لم يثبت البنك أن التضامن في الحساب لد امتد إلى تقديم البطالة حيث ال يمكن
االحتجاج باتفاق البطالة الزرلاء المولع من الزوج في مواجهة الزوجة (. )2
كما يجوز للبنك إصدار بطالة إضافية باسم أي شخص يفوضه حامل البطالة األصلية
الستخدامها على حسابه و يكون حامل البطالة األصلي مس وال عما يترتب على استخدام
البطالة االضافية التي تخضع لنفا شروط االستخدام هذه  .و لكن باإلضافة إلى سلطاته
األخرى يجوز للبنك إلغاء بطالة المستخدم المفوض في أي ولت بناء على طلب كتابي من
حامل البطالة األصلي و فور إعادة هذه البطالة أو ليام المستخدم المفوض بتسليمها للبنك(.)3
 - 4مسؤولية الحامل عن عدم االلتزام برد البطاقة
تنص معأم العقود ( )American express, Diners,...على بقاء ملكية المصدر
للبطالة()4

و من هنا يلتزم الحامل باعادتها إلى المصدر لها سواء كان ذلك بسبب انتهاء

مدتها أو عدم رغبة أي من الطرفين بتجديد عقدها

كما يلتزم باعادة البطالة في حالة

 - 1علي جمال الدين عوص  :عمليات البنوك من الوجهة القانونية الطبعة الثالثة دار النهضة العربية القاهرة  2000ص . 673
- Emessiene Roger : le contentieux des instruments de paiement bancaire dans les relations commerciales ,
Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature , Burkina Faso , 2010 , . p 142 disponible sur
[http://biblio.ohada.org/greenstone/collect/dohada/index/assoc/HASH8bbb.dir/formation-magistratsassesseurs-burkina-faso-contentieux-instruments-paiement-bancaire-emessiene-roger.pdf].
 - 3كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 86
4
- Emessiene Roger : op.cit, p 145 .
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افحسه أو صدور لرار بالحجز عليه

و إال كانت جميع مسحوباته التالية على االفحا

عبء على التفليسة و على جماعة الدائنين (. )1
و يترتب على عدم التزام الحامل برد البطالة مس وليته المدنية و التي تتمثل بمطالبته
من المصدر باسترداد البطالة و تعويضه عما يلحقه من خسارة

أو نفقات نتيجة عدم

إعادتها و يتحمل الحامل جميع المبالغ المنفذة بواسطتها ما دامت في حوزته لكن يبقى
المصدر ملتزما للتاجر بوفاء المبالغ المنفذة بواسطتها بعد تاريخ طلب استردادها

و لبل

إلغائها وتعميم هذا اإللغاء على نقاط البيع ألن هذا االلتزام مستمد من عحلته بالتاجر الذي
هو غريب عن العقد المبرم بين المصدر و الحامل ما لم يثبت المصدر تواط التاجر مع
الحامل .
و نطاق مس ولية الحامل يتحدد فيما إذا كان طلب رد البطالة كان لبل إلغاء البطالة أو
بعده فإذا كان طلب الرد لبل إلغاء البطالة و العقد فإن الحامل يسأل عن االستخدام غير
المشروم للبطالة وفقا ألحكام المس ولية العقدية

أما إذا كان إلغاء البطالة و العقد لبل

والعة طلب الرد فيسأل الحامل عن االستخدام غير المشروم للبطالة وفقا ألحكام المس ولية
التقصيرية .
أ -رد البطاقة باإلكراه
عند رفض الحامل رد البطالة بعد طلبها من المصدر فإن هذا األخير يستطيع الزامه عن
طريق القضاء برد البطالة حيث تبقى هذه البطالة ملكا

للمصدر()2

و لكن على المصدر

بداية إثبات رفض الحامل رد البطالة بعد طلب الرد من المصدر و هنا تبدو أهمية طلب
رد البطالة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإنذار على يد محضر لسهولة
االثبات

لكن لد يغفل الحامل الذهاب الستحم الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول

المرسل من المصدر بطلب رد البطالة

أو يغفل الحامل ابحغ مصرفه بتغيير عنوانه

ولذلك ماعلى البنك إال إعداد نأام تعالدي مفصل يتضمن النص على التزام الحامل بإخطار
 - 1علي محمد الحسين الموسى :المرجع السابق ص . 2004
- CA Paris,9 ch.,Ire sect.,14 févr.1986,eurocard cl Chevalier.
e
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مصرفه عند تغيير عنوانه و إعداد لائمة سوداء تتضمن البطالات الصادر لرارات بردها
أو سحبها و نشر هذه القائمة لدى التجار إلثبات سوء نية العميل .
و يستطيع المصدر بتقديم اإليصال الدال على طلب رد البطالة سواء بخطاب مسجل أم
بإنذار على يد محضر إثبات امتنام الحامل عن ردها و إلزامه بردها باإلكراه عن طريق
الغرامة التهديدية (. )1
ب  -رد البطاقة عند وفاة الحامل :
إن عقد الحامل من العقود التي يسود فيها االعتبار الشخصي و وفاة الحامل يضع نهاية
لهذا العقد

و لذلك يجب على ورثته إعادة البطالة إلى مصدرها بعد وفاته

كما أن ليام

المصدر بوفاء الفواتير المنفذة بالبطالة بعد علمه بوفاة حاملها ي دي إلى ليام مس وليته
وتحمله ليمة المبالغ التي أوفاها
الوفاء

كما يسأل عن األضرار التي لحقت بالورثة بسبب هذا

ألن خطأ البنك بالوفاء لد يرتب التزامات في ذمة ه الء تنقص من حقولهم في

التركة (. )2
و هذا ما لضت به محكمة تولون في حكمها الصادر بتاريخ  1981/1/15بقولها  " :يعد
مخطئا البنك الذي يستمر في وفاء النفقات المنفذة بالبطالة بعد علمه بوفاة الحامل

و ال

يمكنه التمسك بإلقاء عبء هذه النفقات على عاتق الورثة " (.)3
كما أن ا لعقد ال يلزم الورثة و ال الموصى لهم بصفة عامة بالمعارضة

حيث ينقضي

واجب المعارضة بوفاة الحامل و ال يبقى على عاتقه استنادا إلى لاعدة استمرار شخصية
المتوفى إال أنه يمكن اعتبار التزام الورثة بإعحن البنك بوفاة مورثهم من االلتزامات
التبعية للعحلات شبه التعالدية لتصفية الحساب

حيث يعد إعحم المصدر بالوفاة الشرط

السابق لممارسة الورثة حقولهم كأصحاب شأن على رصيد الحساب أو األصول المودعة
في الخزائن و يلتزم البنك بعد إعحمه  -بالنسبة لبطالات االئتمان  -باجراء عملية تجميد

 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 614
 - 2نضال اسماعيل برهم  :المرجع السابق ص . 110
 - 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 256
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للحساب لتفادي أي استعمال بدون وجه حق للبطالة

و ذلك متى علم البنك بالوفاة بأية

وسيلة كانت ألن الورثة لد ال يعلمون بحيازة مورثهم لبطالة ائتمان (.)1
و مس ولية الورثة أو أحدهم عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان بعد وفاة
مورثهم هي مس ولية تقصيرية حيث ال يوجد عقد يربط بينهم و بين المصدر كما أن عقد
الحامل و لكونه لائما على االعتبار الشخصي ال ينصرف أثره على غير المتعالدين (.)2
ثانيا  :مسؤولية الحامل عن االخالل بااللتزامات القائمة على االعتبار المالي
يلتزم حامل البطالة بسداد القيمة المستحقة عليه للمصدر والذي دفعه للتجارعن مشتريات
الحامل للبطالة منهم بموجب البطالة إما بالسداد في الشهر التالي خحل المدة المحددة و إما
باأللساط في مواعيدها .
و يعتبر هذا االلتزام من االلتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الحامل و ألهمية هذا
االلتزام ال يوجد عقد من عقود بطالة االئتمان خال من الشرط الخاص ببيان كيفية السداد
و نأامه و مدته و الجزاءات التي تترتب على مخالفته بل أن بعض العقود تتضمن اسم
كفيل أو تأمين لضمان استرداد المبالغ التي يستخدمها حامل البطالة و بهذا يكون التزامه
بحسب نوم و طبيعة العقود (.)3
إخحل الحامل بالوفاء ينصب على أن أمر الوفاء الذي يوجهه للمصدر بمجرد توليعه
على فاتورة الشراء التي تمت بواسطة البطالة يكون غير لابل للرجوم فيه كذلك التزامه
برد ما لام المصدر بوفائه للتاجر من ليمة المشتريات أو الخدمات التي حصل عليها .
 - 1مسؤولية الحامل عن رد النفقات المنفذة بواسطة بطاقة االئتمان
من االلتزامات الرئيسية التي تقع على حامل البطالة االلتزام برد النفقات التي لام
المصدر بوفائها للتاجر بناء على النفقات التي أنجزها حامل البطالة من مشتريات و خدمات
و ذلك بموجب االتفاق ما بين المصدر و الحامل الذي أساسه ليام المصدر بسداد المبالغ
 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 615
 - 2أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 256
 - 3كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 88
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التي نفذها الحامل ثمنا لمشترياته إلى التاجر على أن يقوم الحامل بسداد هذه المبالغ على
شكل ألساط بنسب معينة من الرصيد إلى حين موعد الدفع (.)1
و من الجدير بالذكر أنه ال يخلو عقد من عقود بطالات االئتمان من الشرط الخاص ببيان
كيفية السداد و نأامه و مدته و الجزاءات المترتبة على مخالفته

بل أن بعض العقود

تتضمن اسم كفيل أو تأمين لضمان استرداد المبالغ التي يستخدمها حامل البطالة (. )2
و ينشأ التزام حامل البطالة بالوفاء بقيمة مشترياته أو الخدمات التي لدمها له التاجر بناء
على توليعه على فواتير الشراء أو تأدية الخدمة

بمعنى أن توليع الحامل على الفاتورة

يمثل رضاءه بااللتزام و يمثل أيضا التزام للجهة المصدرة بالوفاء بقيمة الفاتورة للتاجر.
و يترتب على ذلك أن األثر القانوني لتوليع حامل البطالة على فواتير الشراء هو
اعتراف وإلرار بالدين ؛ على أنه يححأ أن ذمة حامل البطالة ال تبرأ في مواجهة التاجر
عن المبالغ المستحقة له إال عند الوفاء الفعلي من المصدر إلى التاجر أكان ذلك نقدا أو عن
طريق ليد القيمة في الحساب الدائن للتاجر

()3

.

و يتميز هذا االلتزام بأنه التزام مجرد مستقل عن العحلة الناشئة بين الحامل و التاجر
وعن العملية األساسية التي أحدثت هذا الوفاء

سواء أكانت عملية بيع أو تقديم خدمة فح

يستطيع الحامل التمسك في مواجهة المصدر بالدفوم المستمدة من عحلته بالتاجر أو بوجود
نزام على المبلغ بينه و بين هذا التاجر

من أجل التخلص من التزامه برد المبلغ إلى

المصدر فاألمر بالدفع بواسطة بطالة االئتمان أمر نهائي ال يجوز الرجوم فيه (. )4
و إن لم يسدد الحامل المبالغ المستحقة للمصدر أو تأخر في السداد فإن نصوص االتفاق
المولع عليها تقضي بتعويض المصدر بفائدة منصوص عليها في االتفالية طوال مدة التأخير
و هذا يمثل جزاء يتفق مع نصوص القانون المدني

()5

غير أنه و في حالة ما إذا كان

تأخر الحامل عن ال دفع بسبب تأخر وصول الكشف المرسل من المصدر و من ثم تترتب
- Patrick Grayll Chabrier . : op,cit ,N°24 .

1

 - 2عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص . 895
 - 3سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص . 73
4
- Françoise dekeuwer : Droit bancaire , 6éme édition , Dalloz , 1999, p 81 .
 - 5محمد عبد الحليم عمر  :المرجع السابق  2003ص . 681
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فوائد التأخير عليه يمكن للحامل أن يرفض دفع هذه الفوائد في مقابل أن يدفع بعدم العلم و
من ثم يقع عبء اثبات العلم على مصدر البطالة (. )1
أ – عدم قابلية أمر الوفاء للرجوع فيه :
يمتاز أمر الوفاء " "l’ordre de paiementالذي يصدره حامل البطالة إلى البنك
بميزة خاصة و مهمة جدا و هي عدم لابليته للرجوم فيه فإذا ما لام شخص بتسوية ثمن
ما حصل عليه من مشتريات أمام تاجر بواسطة بطالة االئتمان يكون لد أعطى أمرا بدفع
مبلغ الصفقة من حسابه إلى حساب التاجر الدائن أي يقيده في الجانب المدين من حسابه وفي
الجانب الدائن من حساب التاجر(.)2
لكن إذا اكتشف المشتري الحقا أن البضاعة أو الخدمة التي حصل عليها ليست بنفا
المواصفات التي طلبها

فهل بإمكانه أن يحدث تغييرا في إرادته السابقة

بأن يرفع

معارضة يمنع من خحلها بنكه المصدر من تحويل المبلغ من حسابه إلى حساب التاجر ؟.
و لد أجابت المادة  543مكرر  24من القانون التجاري الجزائري عن هذا التسا ل
موضحة الخاصية التي تميز األمر بالدفع بنصها على أن " األمر أو االلتزام بالدفع المعطى
بموجب بطالة الدفع غير لابل للرجوم فيه و ال يمكن االعتراض على الدفع إال في حالة
ضيام أو سرلة البطالة المصرح بهما لانونا أو تسوية لضائية أو افحا المستفيد" (. )3
و الهدف من عدم لابلية أمر الوفاء للرجوم فيه هو ضمان األمان في المعامحت للتجار
و ذلك بحأر الرجوم في أمر الوفاء الصادر عن الحامل لمصرفه و كذلك حأر معارضة
الحامل في الوفاء خارج الحاالت القانونية للمعارضة المذكورة حصرا (و هي تختلف عن
حاالت المعارضة الموجودة في حالة الشيك) .
نأرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها نأام الوفاء بالبطالة ال يجوز للعميل حامل البطالة
عدم الوفاء للجهة المصدرة للبطالة بحجة وجود دفوم يملكها هذا العميل لبل التاجر و هذا
 - 1محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 38
- Jeantin Michel , Paul Le Cannu et al; op.cit, p 222.
 - 3األمر رلم  59-75الم رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم .
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2

الحل كرا أول مرة من لبل المحاكم الفرنسية

()1

فقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا المبدأ

وذلك في حكم محكمة (إكا) الصادر في 1984/6/18

بقولها( :طبقا لنصوص عقد

البطالة الزرلاء الذي يفرض على الحاملين للبطالات فإنه يبقى البنك المصدر أجنبيا عن
أي نزام يمكن أن ينشأ بين حامل البطالة و التاجر كما أن وجود نزام ال يمكن أن يبرر
في أي حال رفض الحامل رد عمليات الوفاء المنفذة بواسطة البنك المصدر)(.)2
ثم نص المشرم الفرنسي على عدم لابلية الرجوم في أمر الوفاء في المادة  22من
القانون رلم  695 - 85الصادر في  1985/7/11بما يلي  " :أمر الوفاء الصادر بإحدى
بطالات الوفاء ال يقبل الرجوم فيه "

()3

و هو ما نصت عليه المادة  2/132من لانون

النقد و المالية الفرنسي .
كما أكدت على األمر ذاته اللجنة المشتركة للجماعة الألوروبية في توصيتها الصادرة
 1997/07/30في المادة /1/4د بقولها (وجوب أن تتضمن عقود الحاملين النص على
التزام الحامل بعدم إلغاء األمر الذي أصدره بواسطة وسيلة الوفاء)). (4
هذا الحكم ينطبق فيما إذا كان حامل البطالة المتعالد مع المصدر على استخدامها هو من
لام بإصدار األمر بالوفاء و لكن ماذا لو كان مصدر األمر بالوفاء ليا هو حامل البطالة
الشرعي فهل ينطبق عليه هذا الحكم ؟
األمر األول :إذا كان حامل البطالة لد لام بتسليم البطالة لغيره فقام باستخدامها
الحامل لد لصر في التزامه بعدم استخدام البطالة من غيره

فيكون

و يبقى مس وال عن هذا

االستخدام حتى لو تجاوز (الغير) مقدار التفويض الممنوح له من الحامل و بالتالي ال يعتد
باألمر الصادر منه بعدم الوفاء .

1

- Jeantin Michel , Paul Le Cannu et al; op.cit, p 222 .
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص .629
3
-Créé par Loi 85-695 1985-07-11 JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 Abrogé par Loi n°91-1382
du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992.
4
- Recommandation n° 97/489/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les opérations effectuées
au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire,
J.O.C.E., n° L 208 du 2 août 1997.
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األمر الثاني  :إذا لام الغير باستخدام البطالة و بسبب خارج عن إرادة الحامل إما بفقدها أو
بسرلتها

فتنشأ هنا مس ولية التاجر بعدم التحقق من شخصية الحامل

و يحق للحامل

إصدار األمر بعدم الوفاء و المنازعة فيه (.)1
إذا ال يترتب على معارضة الحامل لدى المصدر بعدم صرف فواتير الشراء التي لام
بالتوليع عليها لدى التاجر نتيجة استخدامه لبطالة االئتمان أي أثر و يبقى المصدر ملتزما
بالوفاء للتاجر بقيمة هذه الفواتير و يلتزم الحامل بسدادها للمصدر مع معارضته في الوفاء.
و نتيجة لكل ذلك فإنه يترتب على لطعية األمر بالدفع و عدم لابليته للرجوم نتيجة هامة
مفادها أنه ال يتأثر بموت من صدر منه أو بفقدانه األهلية أو تم سحب البطالة من حاملها.
الفرع الثاني
المسؤولية المدنية للحامل الناشئة عن قيام الغير باالستخدام غير المشروع لبطاقة
االئتمان
تعد سرلة أو فقد البطالة إحدى سلسحت االستخدام غير المشروم للبطالة من لبل الغير
الحائز على البطالة ال سيما إذا حاز هذا الغير على الرلم السري لها لذا تثار مسألة مدى
مس ولية الحامل عن االستخدام غير المشروم للبطالة المسرولة أو المفقودة كما لد يحوز
الغيرعلى البطالة بصورة مشروعة كما في حالة البطالة االضافية والبطالة الصادرة باسم
الشخص المعنوي و يكون المدير أو المفوض عن هذا الشخص هو الحامل لها .
أوال  :مسؤولية الحامل المدنية في حالة استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة
تنعقد المس ولية المدنية لحامل البطالة في حالة ضياعها أو سرلتها

إذ يلتزم الحامل

باتخاذ كافة االجراءات و االحتياطات الحزمة للمحافأة على البطالة و كتمان رلمها السري
حتى ال يصل إلى

الغير()2

و إذا ما حدثت السرلة أو فقد البطالة سواء بمفردها أو مع

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 259
 - 2نضال سليم  :المرجع السابق ص .133

51

رلمها السري فإننا نجد التزاما آخر وهو ليام الحامل بالمعارضة فور اكتشافه اختفاء بطالته
أو رلمه السري حتى يتمكن البنك من منع استخدام البطالة .
 - 1مسؤولية الحامل عن المحافظة على البطاقة و على رقمها السري
ركزت توصية لجنة الجماعة األوروبية على التزام الحامل بالمحافأة على البطالة و كذا
على أداة استخدامها (الرلم السري) بنصها في المادة  1/4على أن تتضمن النصوص
التعالدية التزام الحامل في مواجهة المصدر  ":باتخاذ كافة االجراءات المناسبة لضمان
األمان لوسيلة الوفاء و لألداة التي تسمح باستخدامها مثل الرلم السري " ).(1
و في سبيل المحافأة على البطالة يجب على الحامل أن يتخذ عوامل الحيطة و الحذر
و عدم اإلهمال و أن يحرص على وضعها في مكان آمن يحول دون سرلتها أو ضياعها
وفقا لمبدأ حسن النية الذي يحكم جميع العقود و تقوم مس ولية الحامل عند حدوث السرلة
أو الفقد لهذه البطالة لخطئه أو اهماله في المحافأة عليها أو لتقصيره في اتخاذ االحتياطات
الحزمة للولاية من السرلة أو الفقد (.)2
و ليست كل سرلة أو فقد للبطالة ت دي إلى ليام مس ولية الحامل

و ذلك ألن التزام

الحامل هنا التزام ببذل عناية و تقوم مس وليته على أساا لرينة الخطأ من جانبه و لد
حكمت محكمة استئناف فرساي الفرنسية في  19نيسان  1985بأنه " يعد الحامل مرتكبا
للخطأ الم دي إلى ليام مس وليته لقيامه بترك بطالته الزرلاء داخل سيارته المقفلة بالمفتاح
و المتروكة أمام مسكنه " و ال يعفى من هذه المس ولية إال بإثبات اتخاذه الحيطة
و

الحذر()3

كأن يثبت خطأ التاجر بعدم تحريه الدلة بحيث يختلف التوليع على الفاتورة

مع التوليع الموجود على البطالة كما يجب التنويه إلى انعدام مس ولية الحامل في حال إذا
ما لام بواجب المعارضة (.)4

- Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 ,op.cit .
 - 2معادي أسعد صوالحة  :بطالات االئتمان " النأام القانوني و آليات الحماية الجنائية و األمنية " دراسة مقارنة الم سسة الحديثة للكتاب
لبنان  2011ص . 102
 - 3نضال سليم  :المرجع السابق ص . 133
 - 4علي جمال الدين عوض :المرجع السابق . 545
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1

و لد تم الت أكيد على أن والعة فقد أو سرلة البطالة مستقلة عن والعة فقد أو سرلة الرلم
السري فالوالعة األخيرة أشد على الحامل من سابقتها كون فقد أو سرلة البطالة ال تنشئ
مس ولية الحامل إال إذا كانت نتيجة إهمال أو خطأ من جانبه

على عكا والعة فقد أو

سرلة الرلم السري الذي يرتب مباشرة كافة النفقات في ذمة الحامل الشيء الذي يجعل من
هذه الوالعة أخطر في حين تزداد الخطورة في حالة اجتمام الوالعتين معا(.)1
 - 2مسؤولية الحامل عن اجراء المعارضة
إذا فقدت البطالة أو سرلت وجب على العميل اخطار الجهة المصدرة للبطالة فورا
وبالطريقة المحددة في تعالده معها و إال تحمل نتيجة التأخير أو عدم اإلخطار و جرى
العمل على االكتفاء باإلبحغ تليفونيا كطريق سريع إال أنه يجب أن يتم التبليغ الكتابي الحقا
متضمنا تفاصيل سرلتها أو فقدها

و يلتزم الحامل بأية مبالغ نتجت عن استخدام الغير

للبطالة في الفترة بين الفقد ووصول اإلخطار للمصدر(.)2
و بعد وصول اإلخطار للمصدر تنتقل المس ولية عن االستعمال غير المشروم للبطالة
من الحامل إلى المصدر حتى اللحأة التي يقوم فيها المصدر بإخطار التجار الذين تعالد
معهم بوالعة السرلة أو الضيام عن طريق إدراج رلم البطالة في لائمة المفقودات التي
يرسلها دوريا إلى ه الء التجار و منذ وصول هذه القائمة إلى التجار يجب عليهم فرض
رلابتهم حتى ال تستعمل هذه البطالة وذلك عن طريق مراجعة لائمة البطالات المفقودة و
إال انعقدت مس وليته عن المبالغ التي استعملت فيها البطالة بعد إخطاره بقائمة البطالات
المفقودة عن ضيام أو سرلة (.)3
و جدير بالذكر أن التزام الحامل بالمعارضة يعني المعارضة الصحيحة كما رسمها العقد
فتقوم مس وليته عند المعارضة المتأخرة أو النالصة و سنفصل في ذلك عند الحديث عن
وسائل دفع الحامل لمس وليته عن استعمال الغير لبطالته .

 - 1جميل عبد البالي الصغير  :الحماية الجنائية و المدنية لبطالات االئتمان الممغنطة دراسة تطبيقية في القانون الفرنسي و المصري دار
النهضة العربية القاهرة  2003ص . 73
 - 2عبد الهادي النجار  :المرجع السابق ص . 41
 - 3عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص . 897
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ثانيا  :مسؤولية الحامل المدنية الناشئة عن التضامن مع غيره
من التسهيحت التي تقدمها البنوك لعمحئها من حاملي البطالات تقديم بطالة ألحد أفراد
أسرة الحامل األصلي مثل ابنه أو ابنته أو زوجته

و تعتبر البطالة األولى األصلية

 Carte principaleو الثانية إضافية Carte supplementaire

و لكي تضمن

البنوك الحصول على النفقات المنفذة بالبطالة االضافية تقوم بالنص في العقد على التضامن
بين حامل البطالة األصلية و حامل البطالة االضافية (.)1
و يكون حامل البطالة شخص طبيعي كما يمكن أن يكون شخص معنوي فالشركات
تحتاج لمثل هذه البطالات ألنها وسيلة فعالة للرلابة على النفقات المهنية و خاصة مديري
المشروعات في تنقحتهم المهنية في الخارج

و تقوم البنوك بتقديم بطالة المشروعات

أوالشركات Carte société

()2

الشركة للوفاء بنفقاته المهنية

و تحمل اسم و لقب الحامل باإلضافة إلى اسم الشركة

 ،هذه البطالة تصدر باسم أحد األفراد العاملين في

وغالبا ما ينص العقد على التضامن بين حامل البطالة و الشركة

()3

و هذا النص خطير

جدا على الحامل الذي من الممكن أن يجد نفسه مطالبا بوفاء النفقات المنفذة بالبطالة
ألغراض مهنية إذا تولفت الشركة عن الدفع أو خضعت إلجراءات االفحا.
و القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني أن التضامن ال يفترض و البد من
النص عليه صراحة إما في القانون أو االتفاق

()4

و في نأام بطالات االئتمان يتم النص

على التضامن في عقود الحاملين صراحة .
و سنتعرض فيما يلي لهذه النصوص و المس ولية الناشئة عن هذه البطالات .

1

- youssef knani,op.cit, p369.
- «carte de société établie au nom d’une personne physique et dont les dépenses sont réglées par débitdu
compte d’une personne morale » voir Bonneau thierry , op.cit , p 138.
3
- youssef knani,op.cit, p369.
 -4المادة  217من األمر رلم  58/75الم رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
2
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 -1التضامن بين حامل البطاقة األصلية و حامل البطاقة االضافية
تنص أغلب اتفاليات الحاملين لبطالات االئتمان مثل الدينرز كلوب و األمريكان
اكسبرا على امكانية الحصول على بطالات إضافية برسوم مخفضة

و تصدر هذه

البطالة لشخص محدد من أسرة حامل البطالة األصلية و لتفادي حدوث أي تعسف في هذا
المجال تنص العقود على أن يلتزم حامل البطالة األصلية و حامل البطالة اإلضافية
بالتضامن في مواجهة المصدر

و من ذلك المادة األولى من الشروط العامة الستعمال

بطالة " أمريكان اكسبرا " التي نصت على أنه  ":إذا ما تم  -بناء على طلب حامل
البطالة  -تقديم بطالة إضافية ألحد أفراد أسرته أو ألي شخص آخر فإن حامل البطالة
األساسية و حامل البطالة اإلضافية يتحمحن معا و بالتضامن االلتزام باحترام هذه الشروط
العامة " (.)1
و كما سبق القول فإن القاعدة العامة في القانون المدني ت كد على أن التضامن بين حامل
البطالة األصلية و حامل البطالة اإلضافية موجود من خحل النص الوارد في عقد الحامل
لها

و ال يشترط غالبا مصدر البطالة درجة لرابة معينة بين الحامل األصلي و حامل

البطالة اإلضافية و إنما يترك تحديد هذا الشخص الختيار الحامل للبطالة األصلية ما
دام مس وال عن العمليات المنفذة بواسطة البطالة اإلضافية

و من ضمنها االستخدامات

غير المشروعة .
 -2التضامن بين حامل البطاقة و الشخص المعنوي
تطرح مسألة التضامن في حالة وجود ما يسمى بـ "بطالة الشركة" التي تصدر باسم
الشخص الطبيعي (مدير الشركة أو أحد الموأفين) بناء على طلب الشخص المعنوي ويتم
تسوية هذه النفقات على حساب هذا األخير
بالتضامن بين الشركة و حامل البطالة

و تنص معأم عقود الحاملين على االلتزام
و شرط التضامن ليا شرطا تعسفيا ألنه

 - 1كيحني عبد الراضي محمود :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص .660
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منصوص عليه بشكل واضح في العقد

كما يجب االشارة إلى ذلك على البطالة نفسها

وعلى الوثائق المرفولة بها و خصوصا بعد عملية تجديد البطالة (. )1
ففي فرنسا نص عقد الحامل النموذجي للبطالة المصرفية في نهاية الشروط الخاصة على
أنه  " :إذا كان المقصود هو بطالة زرلاء مهنية  -إال إذا و جدت حالة استثنائية  -فإن عبارة
التعهد بأن تكون المس ولية مشتركة و تضامنية Bon Pour Engagement Conjoint
Solidair

يجب أن تسبق توليع كل من ممثل الشخص المعنوي و حامل البطالة (.)2
و بناء على ذلك فإن التضامن ال يمكن أن

و كما سبق القول بأن التضامن ال يفترض

يكون ضمنيا و البد من النص عليه صراحة في العقد (.)3
و بالتالي في حالة االخحل بااللتزام العقدي  -الذي يفرض التزام الحامل (المدير أو
الممثل القانوني) و صاحب الحساب (الشخص المعنوي) برد كل النفقات المنفذة بالبطالة -
تقوم المس ولية العقدية بالتضامن بين كليهما إذ يحق للبنك طلب وفاء كل الدين من أحد
المدينين أيا كان سواء الحامل أو صاحب الحساب و لد لررت المحاكم في مناسبات عديدة
أنه في حالة تولف الشخص المعنوي عن الدفع فإنه من الممكن إلزام حامل البطالة برد
النفقات المنفذة في نطاق نشاطه المهني للبنك المصدر (.)4
و هو ما لضت به محكمة النقض في حكمها الصادر في  1991/05/22بقولها :
" يتحمل حامل البطالة و الشخص المعنوي الذي طلب تقديم البطالة بصفة أساسية بالتضامن
االلتزام بردالنفقات المنفذة بهذه البطالة " (.)5
و لد يتم استعمال بطالة الشركة بشكل تعسفي كاستعمالها لتنفيذ نفقات غير متناسبة مع
الوأيفة

فبالرغم من أ ن الحدود الفاصلة بين االستعمال الطبيعي المعتاد لها و االستعمال

التعسفي  -الذي يشكل سببا حقيقيا و جادا للتسريح و إن لم يبلغ درجة الخطأ الجسيم -
صعبة التحديد خصوصا إذا لم يتمثل هذا التعسف إال في عدم تناسب النفقات المنفذة مع
- Jeantin Michel , Paul Le Cannu et al; op.cit,p 218 .
 - 2أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 265
 - 3المادة  217من األمر رلم  58/75الم رخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
- Emessiene Roger : op,cit ,p 143 .

1

4

- Cass. Ire civ., 22 mai 1991, no 89-20.107, Bull. civ. I, no 162, p. 107 et s., RJDA 1991, no 8-9, no 732, RD
bancaire et bourse 1991, p. 195 , obs. Crédot et Gérard.
5
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الوأيفة التي يشغلها حامل البطالة و كالمعتاد في مسائل لانون العمل فإن التكييف المعطى
يعتمد بصفة أساسية على أروف كل والعة على حدى

و لد حكم أنه و بالرغم من

الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة فإن النفقات المنفذة بواسطة أحد المديرين و غير
المتناسبة مع وأيفته ال يمكن تكييفها بالخطأ الجسيم في حكم صادر عن محكمة النقض في
 1983 /11/24بقولها  " :أن السيد  Bruasلد لام باالستعمال التعسفي لبطالة الشركة
باستئجاره عدد من السيارات الفاخرة بسائقيها منفقا بذلك مصروفات ضخمة في حين أنه
يملك " سيارة وأيفة " مسلمة إليه من الشركة

و حيث إنه في اإلعحن بأن هذا السلوك

يشكل سببا حقيقيا وجديا للتسريح نأرا للحالة المالية للشركة في هذه الفترة " و رغم أن
المحكمة اعتبرت أن هذا االستعمال لم يبلغ درجة الخطأ الجسيم إال أنه يعتبر سببا في
تسريح العامل (. )1
كما لد يتم استعمال بطالة الشركة ألغراض شخصية و هو ما يشكل سببا حقيقيا و جديا
لتسريح القائم به

حتى و إن لم يبلغ درجة الخطأ الجسيم و لد حكم بأن استعمال بطالة

الشركة للحصول على الولود للسيارة الخاصة الشخصية مثل استعارة سيارة الشركة يشكل
خطأ جسيما و من ذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريا في 1979/02/9
" وحيث أنه ثبت فعح أن السيد  chلد استفاد من عطلة يوم  1976/02/ 12و لام
باستعمال سيارة الشركة في نقل أغراضه الخاصة من أثاث و خحفه و هذه الوالعة تشكل
خطأ جسيما "(.)2

 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص .656
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع نفسه ص .656
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الفرع الثالث
اعفاء الحامل من المسؤولية المدنية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان من قبل
الغير
يمكن للحامل تفادي المس ولية المدنية في حالة سرلة أو فقدان البطالة بابحغ الجهة
و هذا االخطار هو اجراء ولائي يحمي به

المصدرة للبطالة بوالعة السرلة أو الضيام

الحامل نفسه من تحمل اآلثار الناتجة عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان من لبل
الغير .
و لد نص على المعارضة كل من المشرم الجزائري و الفرنسي

فنص األول في

القانون التجاري المادة  543مكرر  23عن حاالت اجراء المعارضة و هي حالة ضيام
أوسرلة البطالة أو التسوية القضائية أو افحا المستفيد
على هذا االلتزام في القانون -91

)1(1382

و نص المشرم الفرنسي بدوره

في المادة  2-57تتم المعارضة في الحاالت

اآلتية  :سرلة البطالة أو فقدها التسوية القضائية أو إفحا المستفيد كما أن نص المادة
 2/132من القانون  1062-01الصادر في  2001/11/15المتعلق باألمن و السحمة
اليومية

()2

لم يتضمن الحاالت السابقة فحسب بل إن إجراء المعارضة من لبل الحامل لم

يعد لاصرا على حالة سرلة البطالة أو فقدها و االفحا و التسوية القضائية إنما أيضا
أصبح مطلوبا في حالة االستعمال االحتيالي للبطالة أو المعطيات المرتبطة باستعمالها

()3

حيث نصت المادة  4-132منه على اعفاء الحامل من أي مس ولية في حالة الوفاء الذي تم
بالغش عن بعد دون االستخدام المادي للبطالة (.)4

1

- L’Art 57-2 « l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable, il ne
peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vole de carte de redressement ou de liquidation
judiciaire du bénéficiaire ».
2
- L’Art 132-2 : « … il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte , de vol ou d’utilisation
frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation . de redressement ou de liquidation du
bénéficiaire » .
3
- Dimitri Houtcieff :droit commercial ( Actes de commerce- Commerçants- Fonds de commerce , instruments
de paiement et de crédit), Dalloz , 2005 , p 500.
4
- Deen Gibirila : op.cit, p13.
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غير أن المعارضة في األمر بالدفع في حالة التسوية القضائية و االفحا يثير بعض
االشكال

بحيث لفأ "المستفيد" ضمن النصوص السابقة خلق بعض اللبا

إلى المستفيد من البطالة أي الحامل

إذ لد يشير

و لد يشير أيضا إلى المستفيد من األمر بالدفع أي

التاجر (.)1
ف إذا اعتبرنا أن المستفيد هنا هو المستفيد من األمر بالدفع أي التاجر و على ذلك ما هي
الفائدة التي تعود على حامل البطالة في اجراء المعارضة ؟ إذ أن الهدف من استعمال
بطالته أمر البنك المصدر بالدفع بغرض الوفاء للتاجر مقابل مشتريات حصل عليها و ال
يهمه بعد ذلك إذا أفلا التاجر أم ال كما أنه ال التزام عليه يقضي بمعرفة وضعية التاجر
وإجراء معارضة على إثر هذه الوضعية .
و من جهة أخرى إذا اعتبرنا أن المستفيد هو الحامل

بمعنى المستفيد من إجراء

المعارضة هو الحامل فإن ليامه بهذا اإلجراء  -المعارضة في األمر بالدفع للتاجر لدى
المصدر -يكون من أجل عدم الوفاء للتاجر كونه مفلا و ال يقدر على تعويض البنك فيما
سدده للتاجر(.)2
و لذلك فالغالب أن يتضمن االتفاق بين المصدر و الحامل شرطا يواجه حالة االفحا أو
التسوية القضائية بمقتضاه يلتزم الحامل أو وكيل التفليسة الذي تنتقل إليه إدارة أموال
المفلا إذا ما استمر حامل البطالة أو وكيل التفليسة في استعمالها فإن المبالغ التي استخدمها
بعد شهر االفحا أو التسوية القضائية تعتبر دينا على جماعة الدائنين و يلتزم وكيل التفليسة
بردها لمصدر البطالة أما عن التاجر المتضرر يمكنه أن ينضم إلى تفليسة الحامل (.)3
غير أن هذا األمر يتعارض مع التزامات المصدر بالسداد في مواجهة التاجر بناء على
العقد المبرم بينهما

و هذا ما كان يجب أن يدرج ضمن العقد المبرم بينهما باشتراط

المصدر عدم السداد للتاجر في حالة افحا الحامل أو وجوده في تسوية لضائية.

1

- Frédéric Leplat : la reforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001, p3,disponible sur : ]http//:
[ www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20011204leplat.pdf
2
- Bonneau Thierry :op .cit, p 146.
 - 3فايز نعيم رضوان  :المرجع السابق ص . 169
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أما في حالة االستخدام غير المشروم للبطالة عن بعد عبر شبكة االنترنت و دون
االستخدام المادي للبطالة

و كذا في حالة تقليد البطالة على الرغم من أنها في حوزة

الحامل فح يتحمل هذا األخير المس ولية
فاعلية

()1

و لجعل هذا االعفاء من المس ولية أكثر

تنص الفقرة الثالثة من المادة  )2001-1062(132على أنه  " :إذا أنكر حامل

البطالة بمحرر مكتوب إجراءه أي وفاء أو سحب فإن المبالغ المتنازم عليها يجب أن ترد
إليه في مهلة لدرها شهر من تاريخ االنكار كما يحأر على المصدر أن يطلب من حامل
البطالة سداد النفقات التي تحملها " (.)2
و تنعقد بذلك مس ولية المصدر في التسوية الكاملة و التامة للعميل و التلقائية عن كل
المبالغ المعارض فيها من لبل الحامل و الذي يتمتع بمدة  60يوما من تاريخ العملية
المعارض فيها و التي لد تمتد تلقائيا إلى  120يوما حسب نص المادة -2001( 6 -132
.(3) )1062
و تحميل المصدر المس ولية في هذه الحالة مبني على أساا افتراض حسن نية العميل
كما أن محاولة إثبات اهمال الحامل في الحفاأ على البطالة و رلمها السري أمر صعب
تحقيقه و ذلك نأرا لطبيعة المعامحت االلكترونية إذ يصعب إثبات الخطأ بالنسبة للحامل
في الحفاأ على رلمه السري ألنه يتعرض ال سيما للقرصنة و األرلام السرية المفتوحة
فالحامل نفسه ال ينتبه لولوم مثل هذه األفعال االحتيالية

و ال يستطيع حماية بطالته في

فضاء االنترنت بنفسه (.)4
و يحرص مصدر البطالة على تحديد الطريقة التي تتم بها المعارضة من لبل الحامل
بتوضيح و تبيان طريقة االبحغ بوالعتي الفقد و السرلة و كذا الحاالت المتضمنة في المادة
 2-132و الولت المناسب الجرائها

و ذلك من خحل العقد المبرم بينه و بين حامل
1

- Dimitri Houtcieff : op.cit, p 501 .
 - 2و هذا ما أكدته توصية اللجنة األوروبية من أن حامل البطالة غير مس ول إذا ما استخدمت بطالة الوفاء بدون التقديم المادي و بدون التحقق
االلكتروني من الوسيلة ذاتها و إنما يتم فقط استخدام الرلم الشخصي لها أو عنصرا لتحديد الهوية مماثل له ليا ذلك كافيا لجعل حامل البطالة
مس وال "art.6-3 : Recommandation n° 97/489/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les opérations.
effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire,
J.O.C.E., n° L 208 du 2 août 1997.

- Philipe Neau Leduc : op.cit , p 177 .
 - 4محمد حسن منصور  :المس ولية االلكترونية دار الجامعة الجديدة االسكندرية  2007ص .156
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3

البطالة من أجل تفادي استعمالها من لبل من وجدها أو سرلها

و من ثم ليام مس ولية

الحامل المدنية عن المبالغ المستخدمة احتياال وعلى ذلك فإن ليام الحامل بإجراء معارضة
حسب ما نص عليه العقد يمكنه من التخلص من هذه المس ولية (.)1
كما أنه بامكان الحامل التخلص من المس ولية إذا لام باثبات إهمال التاجر بعدم التحقق
من التوليع الموجود على البطالة و مضاهاته بالتوليع الموجود على الفاتورة (.)2
و ليكون للمعارضة نتائج عملية البد على الحامل أن يجريها في الشكل المطلوب اتفالا
و في الولت المحدد و المنصوص عليه في العقد المبرم بينه و بين المصدر

و ذلك ألن

المعارضة الصحيحة تعتبر الفاصل في تحديد مس ولية العميل حامل البطالة عند سرلتها أو
فقدها و من ثم فإن إجراء معارضة صحيحة يستلزم عدة شروط و تترتب عنها عدة آثار.
و وفقا لكل ذلك سوف نتناول أوال شروط المعارضة ثم نبين آثارها :
أوال  :شــــــــروط المـعــــــــــــــارضــة
إذا ما لام الحامل بإبحغ المصدرعن فقدان أو سرلة البطالة فعلى هذا األخير اخطار
التجار المعتمدين لديه و المتعاملين بالبطالة بوالعة الفقد أو السرلة و ذلك منعا لحستخدام
االحتيالي للبطالة و حتى تكون المعارضة صحيحة و منتجة آلثارها

البد أن تتم وفقا

لشكل معين و في الولت المناسب .
 -1شـكـل المعـــارضـة
لد تشترط بعض الجهات المصدرة أن يتم االبحغ عن ضيام البطالة أو سرلتها بصورة
كتابية و إثبات ذلك بمحضر و بذلك ال يكون الحامل لد لام بالتزامه إذا لم يتبع هذه
الطريقة و إذا لم تحدد الجهة المصدرة أي طريقة لحخطار فيكون من حق الحامل أن

 - 1ثناء أحمد المغربي  :الوجهة القانونية لبطالات االئتمان بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االللكترونية بين الشريعة و القانون االمارات
العربية  2003ص . 967
2
- Com.,14 juin 1988 ,Bull.civ. IV,n°189,estimant qu’un commerçant qui omet de vérifier la conformité de la
signature apposée sur un tiket de caisse avec celle figurant sur une carte de crédit commet bien une telle
négligence , engageant sa responsabilité.
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يختار الطريقة التي يراها مناسبة و لو باستعمال الهاتف إال أن هذا االجراء األخير خطير
جدا من الناحية العملية لصعوبة اثباته من لبل الحامل (.)1
فالمعارضة الشفوية  opposition verbaleتتم بقيام الحامل باخطار البنك المصدر
شفاهة عن والعة فقد البطالة أو سرلتها أو االستعمال االحتيالي لها أو باستعمال المعلومات
المتعلقة باستخدامها

بواسطة الهاتف خحل ساعات عمله

و في حالة الغلق يقدم العميل

اخطاره إلى المنأمة المتخصصة (مركز البطالة) و التي تعمل باستمرار ( 24سا  24/سا)
وفي جميع أنحاء العالم (.)2
و تأهر أهمية المعارضة الشفوية بالهاتف في أنها تمكن الحامل الطلب من المصدر
ولف التعامل بالبطالة في حال سرلتها أو فقدها

في أولات خارج أولات العمل الرسمية

للمصدر و بذلك كسب الولت لمنع استخدام البطالة استخداما احتياليا و غير مشروم من
لبل الغير( .)3لكن صعوبة إلامة الدليل على المعارضة الشفوية يجعلنا نتساءل عن مدى
حجيتها إذا لم يعقبها اخطار خطي ؟
فالميزة األساسية في اإلخطار الخطي أنه ال يثير أي مشكلة بالنسبة إلثبات إعحم المصدر
بوالعة فقد البطالة أو سرلتها في حين االخطار الشفوي بحاجة إلى إلامة الدليل عليه و هو
ما يصعب تحقيقه من الناحية العملية

األمر الذي يفتح الباب على مصرعيه الدعاءات و

مجادالت ال حصر لها إلثبات حصول االخطار و تحديد ساعته .
و بالرغم من ذلك فإن االخطار الشفوي ليا مجردا من كل ليمة ذلك ألن حامل البطالة
الذي يقوم بالمعارضة يتلقى بالمقابل رلم تسجيل هذه المعارضة هذا األخير الذي يسمح له -
عند االلتضاء  -باثبات ليامه باجراء المعارضة .
عمليا إن أغلب االتفاليات تطلب التأكيد الكتابي للمعارضة الشفوية و مع ذلك فإن عدم
وجود تأكيد خطي ال ينفي صححية المعارضة الشفوية

فالمصدر يتحمل المس ولية في

حالة لم يأ خذ في عين االعتبار االخطار الشفوي الصادر من الحامل حتى و لو لم يراعي
الشروط الشكلية المنصوص عليها في عقد الحامل (.)4
 - 1القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 31
 - 2جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 177
 - 3كيحني عبد الراضي محمود  :المس ولية عن االستعمال غير المشروم لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 163
4
- Deen gibirila : op.cit , p 14 .
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أما القضاء فقد جرد االخطار الشفوي بمفرده من أي أثر

ففي الحكم الصادر عن

محكمة باريا التجاري في  1977/05/04رفضت دفام الشركة و حامل البطالة باجراء
االبحغ الهاتفي بقولها  " :إن المادة الثانية من شروط عقد البطالة تنص على إعفاء الحامل
من المس ولية في حالة االستعمال غير المشروم من الغير منذ لحأة إخطاره البنك المصدر
بخطاب مسجل أو بإخطار مكتوب مسلم لفرم البنك فاإلخطار الهاتفي ال يعفي الحامل من
المس ولية عن الفواتير المولعة لبل تمام المعارضة الصحيحة

مادام أن البنك المصدر

أنكر تلقيه أي إخطار من جانب الحامل" (.)1
و نخلص مما سبق أن القانون لم يحدد شكل االخطار وأن نصوص عقد الحامل المتعلقة
بواجب االخطارهي نصوص تتعلق بالتزام تعالدي أساسي ترتبط بصحة اإلخطار وفعاليته
و يرى الفقه أنه من الواجب على المصدر األخذ في االعتبار االخطار الشفوي و بدأ
االجراءات دون إنتأار التأكيد الخطي ).(2
أما المعارضة الكتابية  opposition écritتتم بقيام العميل الحامل بإخطار البنك
المصدر عن والعة الفقد أو سرلة البطالة أو استعمالها االحتيالي أو للمعلومات المتعلقة بها
و ذلك من خحل كتابة خطاب عادي أو مع العلم بالوصول ( )3أو الفاكا أو برلية ...إلخ .
وعلى الرغم من أهمية المعارضة الشفوية من الناحية العملية

إال أن غالبية العقود

المبرمة بين الحملة و المصدر تتضمن االعتداد بالمعارضة الكتابية ألنها وحدها ترتب آثار
لانونية في مواجهة طرفي العقد كما أنها تعتبر تأكيدا للمعارضة الشفوية.
و إذا تم تعزيز اإلخطار الشفوي بآخر كتابي وفق نصوص عقد الحامل فالس ال الذي
يطرح هنا ما هو التاريخ الذي ينتج فيه اإلخطار أثره ؟ هل هو من ولت اإلخطار الشفوي
أو من ولت تسليم اإلخطار الخطي ؟ و هذا ما سوف نجيب عنه من خحل تبيان الشرط
الثاني للمعارضة .

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 274
- Dimitri Houtcieff : op.cit, p 502 .
 - 3جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 175
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 - 2التاريخ الذي تنتج فيه المعارضة أثرها
إن تاريخ االبحغ عن المعارضة أمر بالغ األهمية إذ تشكل اللحأة التي يقوم فيها حامل
البطالة المسرولة أو المفقودة بالمعارضة لحأة اعفائه من المس ولية فالقانون يلزم الحامل
الذي فقد أو سرلت منه البطالة باخطار المصدر في الولت المناسب وفقا للشروط المعتادة
الستعمال البطالة و التي يحددها العقد المبرم بينهما و الولت المناسب ال يجب أن يقل عن
يومين حسب المادة )2001-1062( 3-132

و إذا لم يحترمها الحامل فإنه يحرم من

االستفادة من االعفاء من المس ولية (. )1
و التاريخ الذي تنتج فيه المعارضة أثرها هو التاريخ الذي يستلم فيه البنك المصدر  -من
خحل الفرم القائم لديه بمسك الحساب  -المعارضة الكتابية عن والعة سرلة البطالة أوفقدها
سواء بمفردها أو مع رلمها السري أو عن االستعمال االحتيالي لها و للمعلومات المتعلقة
بها حسب نص العقد المبرم بين العميل و البنك غير أن هذا البند التعالدي ال يعني مطلقا
أنه ال ي خذ اإلخطار الشفوي بعين االعتبار و خاصة إذا ما تم تأكيده بإخطار كتابي وهذا
يعني أن المعارضة الصحيحة تعتبر لد تمت بأثر رجعي من تاريخ المعارضة الشفوية (. )2
و إذا لم يتم تأكيد االخطار الشفوي بإخطار كتابي من لبل الحامل فإن النصوص
التعالدية هي التي تطبق في حالة النزام

و من ثم االعتداد باإلخطار الكتابي ذلك ألن

احتجاج العميل الحامل بإجرائه اخطار شفوي يلقى على عاتقه عبء اثبات إجراء
المعارضة الشفوية و هذا صعب االثبات خاصة إذا تمسك البنك بإنكار عملية المعارضة
الشفوية ومن ثم تحمل العميل المس ولية عن النفقات المنجزة بواسطة البطالة من لبل
الغير(.)3

- Deen Gibirila : op .cit , p 15 .
في الحكم الصادر في  18ماي  2005اعتبرت المحكمة أن المعارضة الكتابية التي تمت بعد مرور أسبوم من سرلة البطالة هي معارضة متأخرة
(Com. 18 mai 2005, RD bancaire et financier juill.- août 2005, p. 12, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard

(

 -2بن عميور أمينة  :البطالات االلكترونية للدفع و القرض و السحب رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون خاص( فرم لانون األعمال)
جامعة منتوري -لسنطينة  -كلية الحقوق  2005ص . 99
 - 3بن عميور أمينة :المرجع نفسه ص . 99
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ثانيا :آثــار المعـارضة الصحيــحة
إن اجراء المعارضة الصحيحة يعفى الحامل من المس ولية عن النفقات المنجزة بواسطة
بطالته من لبل الغير بعد المعارضة

و هذا ما نصت عليه المادة  5من توصية اللجنة

األوروبية رلم  489/97الصادرة في .)1( 1997/07/30
غير أنه يبقى مس وال عن جميع المبالغ المنفذة لبل اجراء المعارضة

و وفقا للقانون

الفرنسي فإنه تنعقد مس وليته العقدية بقيمة مبلغ محدد بحد ألصى ال يتعدى  400أورو
حسب نص المادة 3 -132

()2()1062/2001

كما أن مس ولية العميل من خحل التعامل

عبر شبكة االنترنت تكون محددة بحد ألصى ال يتعدى  150أورو حسب توصية
.)3( 1997/07/30
إال أنه تثور إشكاليات في تحديد مس ولية الحامل عن العمليات المنفذة بواسطة البطالة
و مس ولية

المسرولة أو المفقودة أو المزورة من لبل الغير لبل تقديم اإلخطار و بعده
الحامل عن الفواتير المحررة لبل تقديم اإلخطار و المدفوعة من المصدر بعده .
 -1مسؤولية الحامل عن العمليات التي تمت بالبطاقة قبل اإلخطار

إن معأم التشريعات لد وضعت لاعدة عامة هي تحديد مس ولية الحامل عن االستخدام
غير المشروم من لبل الغير الذي تم لبل تقديم التبليغ من الحامل

بمبلغ محدد يتحملها

األخير و البالي يتحمله المصدر و وضعت استثناءات على هذه القاعدة

و هي إهمال

الحامل في المحافأة على بطالته و رلمها السري و التأخر في التبليغ و استخدام البطالة
بواسطة أحد أفراد أسرة الحامل .
فقد نصت اللجنة المشتركة للجماعة األوروبية في التوصية الصادرة في 1988/11/17
على تحديد مس ولية الحامل عن استخدام البطالة من لبل الغير و لبل اإلخطار في المادة

- Deen Gibirila : op.cit , p 15 .
- Brigitte Hess, Fallon Amne, Marie Simon : Droit des affaires , 18 édition, Sirey,Dalloz , 2009, p 399 .

1
2

- Recommandation n° 97/489/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les opérations effectuées au
moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire, J.O.C.E., n° L
208 du 2 août 1997.
3
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 3/8بقولها  ":يتحمل الحامل المتعالد الخسارة الناجمة حتى لحأة اإلخطار
فقد أو سرلة أو تزوير وسيلة الوفاء

و على أثر

و لكن بحد ألصى يعادل ( )150أورو فقط لكل

والعة من الولائع الثحث السابقة إال إذا ارتكب الحامل إهماال جسيما أو تصرفا ينطوي
على الغش (. )1
أما المشرم الفرنسي فقد حدد مس ولية الحامل في حالة الغش أو إساءة استخدام البطالة
من لبل الغير عن المدة السابقة على اإلعتراض في المادة  132من القانون الصادر في
 2001/11/15المتعلق باألمن و السحمة اليومية
يصدر عن هذا الحامل غش أو خطأ جسيم

بحد ألصى ( )400يورو

ما لم

أو إهمال في تقديم اإلعتراض خحل المدة

المناسبة و أجاز لمصدري البطالة أن يدرجوا في عقد الحامل مدة معينة

بحيث ال يقل

عن يومين من ضيام البطالة أو سرلتها (. )2
و لد ذهبت محكمة استئناف باريا في حكمها الصادر في  1978إلى الزام الحامل بكافة
الديون الناشئة عن استخدام البطالة حتى ليامه باخطار الجهة المصدرة لها بضيام البطالة
أو سرلتها دون تمييز في هذا الصدد بين الفواتير التي وردت إلى الجهة المصدرة لبل
االخطار و تلك الواردة بعد االخطار طالما أن العمليات تمت لبل االخطار (. )3
و يحدد القانون البريطاني ( )Cod Of Conductلعام  1974مس ولية الحامل في
حالة ضيام البطالة أو سرلتها بخمسين جنيها إسترلينيا و الحامل في سبيل تحفي مخاطر
ضيام البطالة أو سرلتها أو استخدامها من لبل أي شخص غير حاملها يلجأ إلى التأمين
على المس ولية و في بعض الحاالت لد يكون التأمين على المس ولية الناشئة عن استخدام
البطالة اجباريا (. )4
أما في الواليات المتحدة فقد حدد لانون النقل االلكتروني لألموال الصادرعام
 1978مس ولية حامل بطالة االئتمان عن االستخدام غير المشروم لها من لبل الغير بحدود
- l’article 8/ 3 , Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement
et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes op.cit .
1

- cadre juridique des cartes de paiements : op.cit , p 43 .
 - 3ثناء أحمد لمغربي  :المرجع السابق ص . 967
 - 4القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 98
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 50دوالرا أمريكيا إذا ما لام العميل باخطار المصدر خحل مدة يومين من تاريخ فقدان
البطالة

أما إذا ما لام باالخطار خحل مدة لصوى أخرى أمدها ستون يوما من تاريخ

الفقدان فإن مس وليته تتحدد بمبلغ أعلى آخر في حين يتحمل صاحب البطالة المس ولية
كاملة إذا لم يقم باالخطار خحل المدة القصوى المذكورة و ذلك بحد ألصى مقداره 500
دوالر أمريكي (.)1
و يستثنى من ذلك حالتي غش العميل و تواطئه و إهماله الجسيم في المحافأة على
بطالته و رلمه السري

و كذا في حالة عدم إجراء المعارضة في الولت المناسب حيث

يسأل العميل عن جميع المبالغ المسحوبة من حسابه لبل إخطاره للبنك بفقدانه لبطالته أو
لرلمها السري أو لسرلتها منه ).(2
و هذا ما جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة التجارية في
 1989/4/18صدلت فيه على صحة النصوص التعالدية التي تلقي بعبء النفقات المنفذة
عن طريق الغير على عاتق الحامل عند سرلة أو فقد البطالة مع رلمها السري (.)3
أ -التأخر في اإلخطار
إن التأخر في تقديم االخطار عن سرلة أو فقد البطالة هي إحدى الحاالت المستثناة من
تحديد مس ولية الحامل عن العمليات المنفذة بواسطة البطالة المسرولة أو المفقودة من لبل
الغير لبل تقديم االخطار بذلك  .فقد حملت محكمة فرنسية صاحب البطالة المس ولية بنسبة
الربع بسبب تأخره في التصريح عن فقدانها

()4

و في حكم آخر اعتبرت الحامل المهمل

مس وال عن نتائج تأخره في اجراء المعارضة (.)5

 - 1ممدوح خليل البحر عدنان العزاوي  :بطالات االئتمان و اآلثار القانونية المترتبة بموجبها بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية
بين الشريعة و القانون اإلمارات العربية  2003ص . 1026
2
- Emessiene Roger : op,cit ,p 30.
 - 3أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 82
 - 4نضال سليم  :المرجع السابق ص . 136
5
- Dominique Legeais : carte bancaire, revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,édition
du Dalloz,N°1, janvier/mars,2009, p 194 .
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ب -استعمال البطاقة بواسطة أحد أفراد أسرة الحامل
لد يعهد حامل البطالة ألحد أفراد أسرته بالبطالة و رلمها السري الستخدامها كما أنه
لد يقوم أحد أفراد أسرته بالحصول على البطالة و استخدامها لعلمه عادة بالرلم السري
وفي هذه الحالة تقوم مس ولية الحامل دون تحديد عن النفقات المنفذة لبل االخطار .
ففي حكم صادر عن محكمة استئناف فرساي

لامت محكمة االستئناف بتعديل حكم

المحكمة الجزئية و ألقت عبء النفقات المنفذة بالبطالة على عاتق حاملة البطالة إلعطاء
بطالتها و رلمها السري للزوج الستخدامها و سرلت منه البطالة (. )1
 -2مسؤولية الحامل عن العمليات التي تمت بواسطة البطاقة بعد االخطار
األصل العام أن الحامل ال يسأل عن العمليات المنفذة بعد اإلخطار و يعفى من هذه
المس ولية و ذلك طبقا لنصوص التشريعية و العقدية التي سبق اإلشارة لها و يسري أثر
اإلعفاء من تاريخ اإلخطار الخطي إذا تم من البداية أو منذ اإلعحن الشفوي إذا تم تأكيده
كتابة .
فتقوم مس ولية الحامل عن االستخدام غير

و لكن يقع على هذا األصل استثناءات

المشروم للبطالة من لبل الغير بعد فقدها أو سرلتها

و ذلك في حالة اهمال الحامل في

الحفاأ على بطالته و رلمها السري و في حالة غشه أو تواطئه مع الغير

أو التحريض

منه .
و هذا ما نصت عليه المادة ( )2/8من التوصية الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة
األوروبية في  1988/11/17بقولها  " :ابتداء من لحأة ليام الحامل المتعالد بإخطار
المصدر أو المركز الرئيسي

طبقا لنصوص المادة /1/4ب فإنه ال يعد مس وال

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 185
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و مع

ذلك فإن هذه النصوص ال تطبق إذا ما ارتكب الحامل إهماال جسيما أو تصرفا ينطوي على
غش " (.)1
أ -مسؤولية الحامل عن الفواتير الصادرة قبل اإلخطار و المدفوعة بعدها
من بين االشكاليات المثارة بخصوص مدى مس ولية الحامل عن الفواتير الصادرة لبل
اإلخطار و التي لم تسددها الجهة المصدرة للبطالة إال بعد اخطارها بضيام البطالة أو
سرلتها فهناك من االجتهادات القضائية التي رأت بأن العميل يسأل عن الفواتير التي يسددها
البنك لبل االخطار أما الفواتير التي لم يكن لد سددها البنك على الرغم من أنها لدمت له
لبل االخطار فإن الحامل ال يتحملها

و إنما يتحملها البنك على أساا أن الحامل حسب

شروط العقد المبرم بينه و بين البنك ال يكون مس وال عن االستخدامات غير المشروعة
بواسطة البطالة المفقودة أو المسرولة من لبل الغير و ذلك ابتداء من تقديمه معارضة
للبنك(.)2
ففي حكم صادر عن محكمة باريا في  1984/10/16وضعت المحكمة على عاتق
ليمة الفواتير المحررة لبل اإلخطار و لكنها مدفوعة من البنك بعده و رأت المحكمة ليام
مس ولية البنك لغياب الرلابة و عدم فحص التوليعات المدونة على الفواتير

و أضافت

المحكمة أنه ( :كان من الواجب على البنك الذي يملك تحت بده نموذج توليع عميله و الذي
انذر بواسطة المعارضة

أن يبدو أكثر يقأة

و أن يقوم بفحص دليق للفواتير المسلمة

إليه ) و رفضت المحكمة الحجة التي تمسك بها البنك و هي أن المقاصة اآللية للفواتير
تعد عقبة في طريق أي فحص بقولها ( :كان من الواجب على البنك اتخاذ اإلجراءات
الضرورية للتوفيق بين متطلبات اإلدارة الحديثة و المصالح المشروعة للعمحء) (.)3
غير أن هناك من الفقه من يرى بأن هذا الحكم فسر البند التعالدي تفسيرا ضيقا كما أن
الشرط التعالدي تضمن تحويل مخاطر استخدام البطالة المسرولة أو المفقودة على عاتق
البنك المصدر و ذلك منذ اجراء المعارضة أو العمليات غير المشروعة التي تمت لبل
- l’article 8/2 , Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement
et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes
1

 - 2بن عميور أمينة  :المرجع السابق ص .135
 - 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 288
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المعارضة حتى و إن لم يقم البنك بسدادها عند تقديمها إليه فإن العميل يبقى مس وال عنها
طالما نفذت هذه العمليات لبل اجرائه المعارضة على أساا أن العميل يتحمل مخاطر
استخدام البطالة في مقابل تمتعه بالمزايا التي تقدمها له و ذلك ألن العبرة باستخدام البطالة
و ليا بسداد البنك السابق أو الححق عن المعارضة (.)1
المطلب الثاني
المسؤولية المدنية للمصدر و التاجر و الغير عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
بعد أن تطرلنا لمس ولية الحامل باعتباره الطرف األهم في العحلة
دراسة مس ولية األطراف األخرى الفاعلة في هذا النأام

فمن الضروري

لذا سنبين حالة ما إذا أخل

المصدر أو التاجر بالتزاماته التعالدية فما هي المس ولية التي تترتب على كل واحد منهما
و خاصة باعتبارهما مهنيين و ليا مجرد أطراف عاديين

كما أنه من الممكن أن ينتهكا

التزاما من االلتزامات التي يفرضها القانون و ليا العقد مما يرتب المس ولية التقصيرية .
و في األخير نبين مس ولية الغير الذي هو ليا طرفا في العحلة و لكنه من الممكن أن
يحوز على البطالة إما بسرلتها أو العثور عليها و يقوم باستخدامها لتنعقد بذلك مس وليته
التقصيرية  .و لهذا سوف نقوم بتقسيم المطلب كالتالي  :المس ولية المدنية للمصدر عن
االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان في فرم أول ثم المس ولية المدنية للتاجر في فرم
ثان ثم المس ولية المدنية للغير في فرم ثالث .
الفرع األول
المسؤولية المدنية للمصدر عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان :
يسيطر مصدر البطالة على الوسائل الفنية التي يستطيع بواسطتها الرلابة على استخدام
البطالة و لذلك يكون ملزما بمنع استخدامها بمجرد وصول المعارضة إليه و لو تليفونيا
و يقع عليه واجب الحد من استخدامات البطالة بطريقة غير مشروعة بصفته المصدر لها
والمسئول عن حمايتها دعما لثقة الجمهور بها .

 - 1جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 184
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و في سبيل ذلك فإنه يقع على المصدر عدة التزامات من شأن اإلخحل بها ليام مس وليته
المدنية العقدية هذه االلتزامات منها ما تكون اتجاه الحامل نص عليها عقد الحامل و منها
ما تكون اتجاه التاجر نص عليها عقد االنضمام

كذلك تقوم مس ولية المصدر المدنية

التقصيرية على أساا مس ولية المتبوم عن أعمال التابع إذا لام أحد موأفيه بصفته من
الغير باستخدام غير المشروم للبطالة
سريان العقد

أو استخدمت البطالة استخداما غير مشروم لبل

و سنقتصر على دراسة المس ولية العقدية للمصدر على أن نتطرق

لم س وليته التقصيرية الحقا عند التعرض للمس ولية الغير عن االستخدام غير المشروم
لبطالة االئتمان .
و لقيام المس ولية العقدية للبنك يجب توافر الشروط التالية :
 أن يكون هناك عقد بين البنك و العميل يلتزم فيه األول بأن ي دي لألخير احدىالخدمات المصرفية.
 أن يكون هذا العقد صحيحا . أن يكون الضرر الذي أصاب العميل لد ولع بسبب عقد الخدمة المصرفية (.)1و هذه االلتزامات العقدية منها ما ورد بصفة عامة تتعلق بالوفاء

و منها ما ورد بصفة

خاصة تتعلق بالحد من االستخدام غير المشروم للبطالة سواء نص عليه في العقد أو عد
من مستلزماته وفقا لطبيعة البطالة أو العرف .
أوال  :مسؤولية المصدر اتجاه الحامل
يحكم العحلة بين مصدر البطالة و حاملها عقد الحامل  ،و يلقي هذا العقد مجموعة من
االلتزامات على عاتق المصدر

و يمكن القول أن أهم هذه االلتزامات هو الوفاء للتاجر

وسوف ندرا هذه االلتزامات تبعا لتسلسلها الزمني ابتداء من تقديم البطالة حتى تمام عملية
الوفاء

و ما يعقبها من االحتفاأ بجملة من المستندات استجابة لمتطلبات اإلثبات ومن ثم

فإن مس ولية المصدر تقوم عن كل اخحل بااللتزامات المتضمنة في العقد

طبقا لنص

المادة  " 106العقد شريعة المتعالدين ".
 - 1عبد الحميد الشواربي  :الجرائم المالية و التجارية الطبعة الرابعة منشأة المعارف االسكندرية مصر  1996ص .670
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فبداية يقوم المصدر بتقديم البطالة للحامل مع ما يثيره هذا من مشاكل تتعلق من ناحية
بسرية البيانات المتعلقة بالحامل

و على وجه الخصوص " سرية الرلم السري"

و من

ناحية أخرى طريقة ارسال البطالة و ما يترتب على ضياعها من مس ولية .
و كذلك التزام المصدر بالوفاء للتاجر

فالنص على التزام المصدر بالوفاء للتاجر في

عقد الحامل ضروري الكتمال الحلقة ألن المصدر ملتزم بهذا الوفاء في عقد التاجر الذي
يوضح شروط سريان الضمان و التزامات التاجر و مس وليته

و يمكن القول بأن التزام

المصدر بفحص التوليع المدون على الفواتير لد غطى على التزام المصدر بالوفاء للتاجر
خصوصا بعد دخول المقاصة اآللية للفواتير و ادخال  GIEكعضو مسئول  -لضائيا  -في
وفاء عن الفحص المادي للفواتير ال مجرد جهاز لنقل الفواتير لبنوك الحاملين أيضا التزام
المصدرين تنفيذا لتوصية اللجنة المشتركة للجماعة األوروبية بتمكين الحاملين من
المعارضة ليح و نهارا (.)1
باإلضافة إلى التزام المصدر بتقديم المعلومات المتعلقة بالعمليات المنفذة

و كذلك ارسال

كشف حساب دوري للحامل .
 -1مسؤولية المصدر عن تقديم البطاقة للحامل
إن تقديم البطالة ال يتم إال بناء على طلب صريح من األشخاص المخول لهم كما يحأر
على المصدر االرسال الجبري للبطالات
فترة وجيزة من توليعه للعقد

()2

و يقع على عاتق المصدر تسليم البطالة بعد

و هنا يثور التسا ل حول الولت الذي يعد فيه عقد الحامل

ساريا فهل هو من ولت توليع العقد أو من ولت استحم الحامل للبطالة ؟
بالرجوم لنصوص توصية اللجنة المشتركة للجماعة األوروبية الصادرة في  17نوفمبر
 1988نجد أن المادة  5تكرا مبدأ الحأر و تحدد ولت انعقاد العقد بقولها  " :ال يمكن
ارسال أي وسيلة للوفاء للمستهلك إال إذا طلبها

و يعد العقد الذي يربط المصدر بالحامل

 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 571
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2

منعقدا عند استحم المستهلك الذي لدم طلب وسيلة الوفاء

و نسخة من الشروط التعالدية

التي لبلها " (.)1
و بالتالي فلمعرفة تاريخ انعقاد العقد البد من توافر أربعة شروط :
 طلب للبطالة صادر من المستهلك. استحم البطالة. استحم نسخة من العقد . لبول العقد بواسطة المستهلك .و هي بهذا تكون مخالفة للمبدأ العام للقانون المدني الذي يقرر بأن العقد ينعقد بمجرد
ارتباط اإليجاب بالقبول ألنها ت خر إنعقاد العقد و تضع على عاتق المصدر المخاطر التي
يمكن أن تنتج عن سرلة البطالة أثناء ارسالها (بالبريد مثح)
العقدية للمصدر تقوم بعد تسلم الحامل للبطالة

()2

و بالتالي فإن المس ولية

و إذا حدث أي استخدام غير مشروم

للبطالة أثناء وجودها في حوزة المصدر فمس وليته هنا هي مس ولية تقصيرية (.)3
و يتجلى هنا خطر يواجه المصدر في حالة إذا حاول الحامل التنصل من بعض التزاماته
بانكاره تسلم نموذج من العقد المقبول رغم أنه تم إعحمه تماما بهذا العقد حيث يقع عبء
اثبات التسليم المادي للبطالة للحامل على المصدر

()4

و لهذا السبب يجب أن يعد المصدر

وسيلة لإلثبات مثل إرسال البطالة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو إدخال
شرط في العقد ينص على أن نموذجا من العقد تم تسليمه للمتعالد و هذا األخير يقر
باستحمه (.)5

1

- l’article 5 : « Aucun moyen de paiement n'est envoyé à un consommateur à moins qu'il n'en ait fait la
demande; le contrat entre l'émetteur et le titulaire contractant est réputé conclu lorsque le consommateur
qui en a fait la demande reçoit le moyen de paiement et un exemplaire des clauses contractuelles qu'il a
acceptées ».
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 575
 - 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 291
 - 4عبد الهادي النجار  :المرجع السابق ص . 53
 - 5توفيق شنبور :أدوات الدفع االلكترونية (بطالات الوفاء -النقود االلكترونية) م تمر أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االلتصادية
الجزء األول منشورات الحلبي الحقولية بيروت  2007ص . 97
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كما يلتزم المصدر عند تقديمه للبطالة بالمحافأة على سرية الرلم الشخصي و السري
للعميل فهذا الرلم يخطر به الحامل " سرا " حتى ال يصل إلى الغير و لذلك البد أن يقوم
بتسليم البطالة لحاملها شخصيا و أن يتأكد هذا األخير أن يكون الرلم السري داخل أرف
مختوم فح يقوم باستحمه إذا وجد عيب في هذا الأرف حتى ال يعطي للمصدر فرصة
لإلدعاء أن إفشاء الرلم السري كان بسبب إهمال الحامل و تقصيره (.)1
إذا يتحمل المصدر كامل المس ولية عن سرية الرلم السري حتى يتم إفشا ه للحامل عند
تسليم البطالة إليه
العميل بهذه الوالعة

ألن سرلة البطالة أو ضياعها لبل تسليمها للحامل ينتج عنه عدم علم
و بالتالي ال يقوم باجراء معارضة لدى البنك المصدر كما أن هذا

األخير طالما لم يعلم ال يمكنه اتخاذ االجراءات الحزمة في مثل هذه الحالة (.)2
و كان هذا االلتزام محل نص عليه في التوصية في المادة  3/4بقولها " :تفرض الشروط
التعالدية على المصدر في مواجهة الحامل المتعالد االلتزام بعدم إفشاء الرلم السري المتعلق
بهذا الحامل أو  -عند االلتضاء  -البيانات السرية المشابهة المتعلقة به إال إلى هذا الحامل
المتعالد " ).(3
و إذا كان الحامل ملتزما بالتوليع على البطالة تقوم مس وليته إذا أخل بهذا االلتزام عند
استعمال البطالة من لبل الغير

فإن على المصدر  -و إن لم يوجد نص على ذلك  -أن

يسهر على ليام الحامل بتوليع البطالة على خحف ما يراه البعض من أن هذا التوليع سهل
التقليد و يزيد ضرره على نفعه و يقترح إلغاءه لصالح الرلم السري (.)4

 - 1عبد الهادي النجار  :المرجع نفسه ص . 54
 - 2جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 207
3
- l’article 4/3 : « Les clauses contractuelles imposent à l'émetteur, vis-à-vis du titulaire contractant,
l'obligation de ne pas divulguer, sauf au titulaire contractant, le code confidentiel de ce dernier ou, le cas
échéant, des données confidentielles similaires le concernant ».
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 -2مسؤولية المصدر عن الوفاء بثمن المشتريات التي نفذها حامل البطاقة للتاجر
تنعقد مس ولية المصدر نتيجة اخحله بالتزامه القاضي بالسداد للتاجر المعتمد بقيمة
المشتريات التي نفذها الحامل  -في شراء البضائع و الحصول على الخدمات  -بموجب
بطالته و هذا نتيجة الضرر الذي يصيب الحامل كون هذا األخير ملتزما بالوفاء للتاجر
بموجب عقد البيع المبرم بينهما فإذا لم يقم المصدر بالسداد للتاجر المعتمد فإن هذا األخير
لد يرفع دعوى لضائية على الحامل يطالبه فيها بتنفيذ االلتزام مع التعويض بناء على عقد
البيع الذي يجمعها

كما أن الحامل جراء عدم تنفيذ المصدر اللتزامه بالسداد لد يتعرض

إلى الحجز عليه أو تتعرض سمعته التجارية للضرر فهنا تنعقد المس ولية العقدية للمصدر
طالما أن الحامل لد لام بجميع االلتزامات المترتبة عليه (.)1
و يعتبر التزام المصدر بتسوية الفاتورة التزاما شخصيا و لطعيا فح يعطله عدم وجود
رصيد للعميل أو معارضة من جانبه و ال يستطيع البنك التمسك في مواجهة التاجر بأي
دفوم ناشئة عن العحلة بينه و بين الحامل (. )2
لكن التزام المصدر هذا يكون مقيد بشروط في العقد

و خاصة تلك التي تلزم حامل

البطالة بضرورة عدم تجاوز المبلغ المسموح به حيث يكون المصدر ضامنا في حدود هذا
المبلغ (. )3
فالمصدر ي لتزم بضمان الوفاء في حدود مبلغ معين يسمى بسقف البطالة
االلتزام من االلتزامات الشخصية التي يأخذها المصدر على عاتقه

و يعد هذا

و يترتب على هذا

االلتزام أن يكون من حق المصدر استرداد المبالغ التي أوفى بها للتاجر من حامل البطالة
و ال يستطيع حامل البطالة أن يحتج بالدفوم المستمدة من العحلة األصلية بينه و بين

 - 1القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص  92محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 108
 - 2نزيه محمد الصاد ق المهدي  :نحو نأرية عامة لنأام بطالات االئتمان من الوجهة القانونية بحث مقدم م تمر األعمال المصرفية االلكترونية
بين الشريعة و القانون االمارات العربية  2003ص . 793
 - 3علي جمال الدين عوض  :المرجع السابق ص .666
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التاجر ليمنع مصدر البطالة من الوفاء للتاجر بالمبالغ التي استخدم فيها البطالة لدى هذا
التاجر (. )1
أما إذا تجاوز الحامل السقف المسموح به و لام مصدر البطالة بالوفاء للتاجر فقد ذهب
البعض إلى أنه يقوم بذلك بصفته وكيح عن العميل

()2

فيما يرى جانب آخر من الفقه أنه

يقوم بذلك على أساا فكرة اإلثراء بح سبب و ليا على أساا الوكالة ألن المصدر لام
بالوفاء في هذه الحالة من تلقاء نفسه و دون الرجوم إلى العميل

لذلك فمطالبته بالمبالغ

التي انفقها زيادة على المسموح به يكون على أساا اإلثراء لحامل البطالة بح سبب (.)3
و في حال موافقة الحامل على وفاء المصدر بالحد الزائد أو في حالة لم يخطر المصدر
بعدم رغبته في هذا الوفاء

فإن المصدر يقوم بالوفاء

()4

لذلك تتخذ البنوك احتياطها

و ترتب ضمن شروط عقد الحامل التزاما على عاتق هذا األخير بدفع المبلغ الذي تجاوز
فيه حدود االئتمان مع الفوائد المترتبة على ذلك .
و لد يشترط المصدر إلصدار بطالة االئتمان أن يقوم الحامل بإيدام مبلغ معين في
المصرف دون أن يكون للبنك خصم ليمة الفواتير مباشرة منه و لكن من باب الضمان
أو التأمين و عند امتنام الحامل عن الوفاء أو في حال فالت ليمة الفواتير سقف االئتمان
فيكون للبنك خصم القيمة من ذلك المبلغ
البنوك االسحمية

()5

و أسلوب البطالة المضمونة هذا متبع من لبل

رغم ما يثيره من تسا الت عن مدى فائدة منح بطالة االئتمان للعميل

إذا كان يتوجب على هذا األخير ايدام مبلغ مالي لدى البنك ؟
و من األسباب التي ترفع على عاتق المصدر االلتزام بالوفاء انتهاء مدة العقد أو الغائه
ألن في مثل هذه الحاالت ال يتوافر الخطأ بحقها و بالتالي فالمصدر غير مس ول عن
التعويض

()6

و من األمور التي لد تطرح نفسها في هذا السياق األمر المتعلق باستخدام

 - 1فايز نعيم رضوان  :المرحع السابق ص . 162
 - 2بيار اميل طوبيا  :أبحاث في القانون المصرفي المرجع السابق ص . 65
 - 3عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص . 859
 - 4سميحة القليوبي  :األوراق التجارية الطبعة الرابعة دار النهضة العربية القاهرة  2005ص . 562
 - 5أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 85
 - 6كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 231
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المصدر لحقه في الغاء العقد أو تعديله حسب ما تنص عليه العقود المبرمة مع الحامل فهنا
هل يملك الحامل أن يطالب المصدر بالتعويض عن الغاء العقد أو تعديله من لبلها ؟
ال يملك الحامل الحق في المطالبة بهذا التعويض و ذلك ألن المصدر يملك الحق في
اإللغاء و هذا الحق يأتي على شكل شرط مثبت في معأم عقود حملة بطالات االئتمان
وبالتالي فالمصدر عندما يستعمل هذا الحق إنما يستخدم ما تم االتفاق عليه عند التعالد و هو
ما وافق عليه الحامل و بالتالي ال يملك الحق في االعتراض عليه (.)1
و هناك من يرى أن هذا الشرط الوارد في العقد هو حق للمصدر
األخير حقه بشكل ينطوي على نوم من التعسف

لكن إذا استعمل هذا

فإن من حق الحامل أن يطالبه

بالتعويض(.)2
كما يلتزم المصدر بإرسال كشف لحامل البطالة بشكل دوري يتضمن المبالغ و النفقات
التي لام بدفعها للتجار ثمنا للمشتريات التي اشتراها الحامل بموجب البطالة
الكشف أسماء المححت و التجار و ليمة مطالبة كل منهم

و يتضمن

و ذلك بعد أن يكون البنك لد

تأكد من صحة توليع الحامل على الفواتير التي بعث بها التجار للبنك (. )3
و يجب أن يكون هذا الكشف مفصح يتضمن المبالغ المطلوب تسديدها و العمليات التي
لام بتنفيذها

و الفوائد المستحقة عليه إن وجدت

ذات األهمية بالنسبة للحامل

و ميعاد استحقالها

و يتم ارسال هذه الكشوف شهريا

و جميع البيانات

و حينها يحق للحامل

االعتراض على أي من البيانات المذكورة خحل مدة االعتراض المتفق عليها

()4

و التي

عادة ما يشترط المصدر أن تتم خحل مدة ثحثين يوما و إال سقط الحق باإلعتراض و ذلك
لضمان استقرار العمل المصرفي ؛ و في حالة االعتراض يتم إخطار االدارة العامة للبطالة
بصورة من هذه االعتراضات لتقوم بعملية  charge backأي فحص و استعحم عن

 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص 232
 - 2القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 95
 - 3نضال سليم  :المرجع السابق ص . 143
 - 4عذبة سامي حميد الجادر  :العحلات التعالدية المنبثقة عن استخدام بطالة االئتمان مذكرة ماجستير كلية العلوم القانونية جامعة الشرق
األوسط للدراسات العليا األردن  2008ص 74متوفر على المولع :
][http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view= &catid=162&Itemid=867
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و يتحمل العميل مصاريف إعادة الفحص إذا ثبت عدم

تفاصيل العملية محل االعتراض
صحة االعتراض (.)1
و يتم ارسال ال كشوف بالبريد

و لكن لد ال تصل هذه الكشوف بسبب ضياعها أو عدم

استحمها من الحامل أو غيرها من األسباب و من األفضل أن يقوم المصدر بإرسال هذه
الكشوف مع علم الوصول

باإلضافة إلى أن المصدر لد يشترط افتراض علم و استحم

حامل البطالة الكشف بعد أربعة أيام من إرسالها من لبل المصدر (.)2
و ال يترتب على مخالفة التزام البنك بإرسال كشف حساب البطالة إلى الحامل أي
مس ولية فح يستطيع الحامل أن يتمسك بعدم تنفيذ التزام المصدر من أجل عدم ليامه بدفع
ليمة المبالغ التي لام المصدر بالوفاء بها للتاجر أو أن ينازم بعدم استحقاق أي عموالت
أو فوائد

أو غرامات تأخير عليه

نتيجة عدم ليامه بالتسديد بسبب عدم إرسال الكشف

إليه(.)3
 -3مسؤولية المصدر عن حفظ المعلومات السرية للبطاقة
تترتب مس ولية البنك المصدر عن اخحله بااللتزام بحفأ المعلومات السرية المتعلقة
بالحامل وعدم افشائها للغير و ذلك ألن البطالة المسلمة للعميل تتضمن العديد من البيانات
الأاهرة كاسم الحامل و لقبه و رلم البطالة و تاريخ الصححية و اسم الم سسة المصدرة
كما تتضمن بيانات سرية كالرلم السري للبطالة و الحد األلصى المسموح به للعميل هذه
البيانات يتطلب أن تبقى في حدود معرفة المصدر و الحامل دون سواهما

وبالتالي تبقى

طي الكتمان حتى ال يتمكن الغير السيء النية من استعمالها استعماال غير مشروم .
فقد نصت المادة  7من توصية اللجنة األوروبية رلم  489/97على أنه " ال يمكن
للمصدر أن يفصح عن الرلم السري للبطالة إال لحاملها "

()4

 - 1سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص . 76
 - 2القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 37
 - 3أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 293
- la recommandation de la Commission des Communautés no 97/489 du 30 juillet 1997, JOCE 2 août .
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4

فإذا حدث و أن لام البنك أو أحد موأفيه بالكشف عن هذه البيانات السرية للغير الذي
يستخدمها استخداما غير مشروم

فإن المصدر يعد مخح بالتزامه العقدي و من ثم تقوم
و ال يهم إذا ما كان الكشف عن سرية هذه

مس وليته المدنية عن المبالغ المنفذة احتياال

المعلومات من لبل الموأف بحسن نية أو سوء نية و ذلك ألن البند العقدي يقتضي حفأها
طي الكتمان (. )1
ثانيا  :مسؤولية المصدر اتجاه التاجر
يرتبط مصدر البطالة بعحلة مستقلة عن العحلة التي تربط حامل البطالة بالتاجر حيث
ينأم هذه العحلة عقد خاص له اعتبار شخصي بحيث لد ترفض بعض البنوك التعامل مع
بعض التجار من خحل بطالة االئتمان (.)2
و من النتائج المترتبة على ليام هذا العقد على االعتبار الشخصي أن افحا التاجر من
شأنه أن ينهي العقد فح يكون لوكيل التفليسة أن يطلب االستمرار في العقد لحساب دائني
التفليسة

و كذلك الحال إذا تم بيع المتجر فليا للمشتري الحق في االستمرار بهذا العقد

كونه عقد مع التاجر و ليا مع المتجر (.)3
و يحدد هذا العقد االلتزامات الوالعة على عاتق الطرفين

و من ثم فإن مس ولية

المصدر للبطالة تقوم إذا ما أخل بأحد التزاماته اتجاه التاجر المعتمد و ذلك في الحاالت
اآلتية :
 -1مسؤولية المصدر بالوفاء للتاجر
من أهم االلتزامات التي يرتبها عقد التاجر في ذمة المصدر إلتزام هذا األخير بأن يسدد
للتاجر ليمة العمليات التي يقوم بها الحامل شريطة تأكد التاجر من البطالة و ليامه بكافة
االلتزامات التي يرتبها عليه العقد .

 - 1جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 208
 - 2نضال سليم  :المرجع السابق ص . 144
 - 3القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 39
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و التزام مصدر البطالة بسداد ليمة مشتريات الحامل للتاجر التزام يفرضه عقد التاجر
و بالتالي ال يجوز للمصدر أن يحتج بعدم وجود رصيد للحامل حتى يتبرأ من هذا االلتزام
كون فكرة بطالة االئتمان تقوم على التزام المصدر بسداد ثمن مشتريات الحامل ليعود عليه
الحقا لتحصيل تلك القيمة و طالما أن التاجر لد أدى ما عليه من التزامات فحقه سيتأكد في
استيفاء الثمن من المصدر سواء أكان للحامل رصيد أم ال و أيا كان مركزه المالي (.)1
فإذا ما لام التاجر بارسال الفواتير للمصدر إال أن هذا األخير لم يقم بتسديد ليمتها له مما
ألحق به ضررا كالقيام بالحجز عليه من لبل دائنيه أو تفويت صفقة معينة كان يعتمد على
رصيده في ابرامها فله مطالبة المصدر بالتعويض (.)2
 -2مسؤولية المصدر عن التحقق من الفواتير المرسلة من قبل التاجر
يلتزم المصدر بالتحقق من كافة الفواتير المرسلة إليه من لبل التاجر فيقع عليه واجب
مضاهاة توليع حامل البطالة بالنماذج الموجودة لديه و بعد التأكد من صحته يقوم بالوفاء
للتاجر

و بعكا ذلك تقوم مس وليته العقدية عند عملية السداد للتاجر بقيمة مشتريات

الحامل المنفذة بموجب البطالة في الحالة التي لم يقم فيها بتنفيذ التزامه هذا و أهر الحقا
عدم صحة توليع الحامل أو عدم وجوده (.)3
 -3مسؤولية المصدر عن نشر المعارضة
هذا و تقوم المس ولية المدنية للمصدر في حالة سرلة البطالة أو ضياعها بعد إجراء
الحامل الشرعي معارضة صحيحة لديه و لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي الذي يتضمن ليام
المصدر بعد المعارضة بنشر هذه المعارضة لدى التجار و ابحغها لكل البنوك المراسلة
و ذلك باتخاذ أفضل الوسائل و أسرعها من أجل منع استخدام هذه البطالة استخداما غير

 - 1معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 123
 - 2كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 235
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مشروم

كما يعمل باإلضافة إلى ذلك على إعداد لوائم تتضمن البطالات المسرولة أو

المفقودة وإرسالها للتجار المعتمدين و كذا البنوك المراسلة (.)1
فإذا لم يقم المصدر بهذه االجراءات و ترتب على ذلك ليام السارق أو الواجد للبطالة
باستخدامها استخداما غير مشروم من خحل تنفيذ مشتريات فالمصدر يكون مس وال عن
ليمة الفواتير المرسلة من التاجر طالما لم يعلم هذا األخير بفقد البطالة أو سرلتها نتيجة لعدم
تنفيذ التزامه العقدي .
و تنتفي مس ولية المصدر في حالة فقد البطالة أو سرلتها و لم يقم بنشر المعارضة
الصحيحة التي أجراها الحامل و تم استخدامها استخداما غير مشروم من لبل الواجد
إذا أثبت المصدر خطأ التاجر المعتمد و المتمثل في عدم مضاهاة التوليع

أو السارق

الموجود على الفاتورة مع التوليع الموجود على البطالة أو أنه لم يقم بذلك على وجه الدلة
المطلوبة(.)2
الفرع الثاني
المسؤولية المدنية للتاجر عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
يرتبط التاجر بكل من الحامل و المصدر بعقد مستقل يفرض عليه التزامات اتجاه كل
منهما و عليه إذا أخل التاجر بأحد االلتزامات التي يفرضها عليه أي من العقدين فيترتب
عليه التزاما بالتعويض طالما أن هذا االخحل سبب ضرر للطرف اآلخر كما تترتب
مس وليته التقصيرية عن األعمال التي يقوم بها بسوء نية

و سنقتصر هنا على دراسة

المس ولية العقدية للتاجر على أن نتطرق لمس وليته التقصيرية الحقا عند دراسة المس ولية
المدنية للغير .
تنشأ المس ولية العقدية للتاجر بمجرد اخحله بااللتزامات المفروضة عليه بموجب العقد
الذي يربطه بالمصدر و المسمى "عقد التاجر" أو "عقد المورد " سواء أكان هذا االلتزام
منصوصا عليه في العقد أو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و طبيعة التصرف .
 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 234
2

- Alfred Jauffret : op.cit.p 637.
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و هذه االلتزامات منها التزامات عامة يفرضها عليه انضمامه لنأام البطالة

و منها

التزامات خاصة بدوره في الحد من االستخدام غير المشروم للبطالة و بناء عليه سنتناول
االلتزامات العامة للتاجر ثم التزاماته الخاصة .
أوال  :مسؤولية التاجر عن عدم احترام التزاماته العامة
يقع على عاتق التاجر مجموعة من االلتزامات التي يحتمها عليه انضمامه لنأام
البطالات و أول هذه االلتزامات لبول البطالة في الوفاء

و كذا التزامه بتسوية منازعاته

مع حاملي البطالات و أخيرا جملة من االلتزامات التي تقع على عاتق التاجر فيما يتعلق
بفسخ العقد سواء من حيث المحافأة على اآلالت و المستندات و ردها إلى المصدر أو من
حيث رفع أي الفتة أو عحمة تدل على لبوله للبطالات

()1

و سنستعرض هذه االلتزامات

كالتالي :
 -1التزام التاجر بقبول البطاقة في الوفاء
إن التاجر المعتمد ملزم بقبول بطالات االئتمان التي تعالد على لبولها مع مصدرها غير
أن رفضه التعامل بها و من ثم مطالبة الحامل بالوفاء له نقدا و فورا يرتب في ذمته
المس ولية العقدية الناتجة عن الخطأ العقدي في تنفيذ التزامه باالضافة إلى التعويض
المستحق للبنك عن الضرر الذي لحقه جراء امتنام التاجر عن لبول البطالة و ذلك ألن هذا
الرفض لد ي هدم الثقة التي تجمع البنك المصدر بالعمحء و من ثم احجامهم عن االشتراك
في هذا النأام مما يضيع عليه العمولة و الفائدة التي كان سيجنيها (.)2
فالتاجر يلتزم بقبول التعامل بالبطالة مع العمحء المترددين عليه دون أن يشترط الوفاء
النقدي

و إال تعرض لجزاء فسخ عقده مع البنك أو الجهة مصدرة البطالة

تعالده و التزامه في مواجهة المصدر اشتراطا لمصلحة

الغير()3

حيث يعد

( 116إلى  118من

القانون المدني) .

- Philipe Neau Leduc : op.cit, p 174 .
 - 2محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 113
 - 3سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص . 81
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1

إذ أن االشتراط لمصلحة الغير وفق ما جاء في القانون المدني يرتب أن يكتسب الغير
(الحامل) لبل المتعهد (المورد) حقا مباشرا بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه (المادة
)116

كما أن المادة  118نصت على أن المنتفع من الشرط يمكن أن يكون شخصا

مستقبح أو هيئة مستقبلة كما يمكن أن يكون شخصا أو هيئة لم يعينا ولت العقد متى كان
تعيينهما مستطاعا في الولت الذي يجب أن ينتج العقد فيه آثاره طبقا للمشارطة .
و لعل في هذه المعاني ما ينطبق و بكل الجوانب على االلتزام المتولد من عقد التوريد
بمشارطة المصدر للمورد بقبول بطالة الحامل

فحامل البطالة شخص غير معين

كما

يمكن أن ال يكون حامح ولت تعالد المصدر مع التاجر(.)1
كما يجب على التاجر وضع إعحنات دعائية تدل على لبول متجره الوفاء عن طريق
البطالات االئتمانية و توضيح كيفية إستعمالها مستعينا بذلك بمعلومات من الجهة المصدرة
لها

()2

و هذا ما نصت عليه التوصية الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة األوربية

 1987في المادة الثالثة و األخيرة تحت عنوان " نصوص تكميلية " على أن " يقوم مقدم
الخدمة بوضع البطالات أو عحمات البطالات التي تعد محح النضمامه و الملتزم بقبولها
بطريقة مرئية " (. )3
و لبول التاجر الوفاء بالبطالة ال يترتب عليه أعباء على الحامل لها حيث يلتزم التاجر
بأن تكون أسعار البضائع و الخدمات التي يبيعها

أو يقدمها لحاملي البطالة ال تزيد عن

األسعار العادية للبيع النقدي و أن ال تتضمن أي عموالت بأي صفة و ال بأي شكل كان
فالبطالة تمنح حاملها مزايا عند الشراء كالخصومات و الجوائز

و ال تضعهم في مولف

أسوأ من العمحء اآلخرين من غير حملة البطالات (.)4

 - 1أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 102
 - 2معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 117
3
- l’article 03 , Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de
paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes .
 - 4خالد ابراهيم التححمة  :المرجع السابق ص .189
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على أنه يحق للتاجر أن يحتفأ بحقه في رفض استخدام البطالة من حاملها في عقده مع
المصدر

على أن يكون ذلك بأسباب معقولة دون تعسف و إال فقد العقد بينهما حكمته

وغرضه (.)1
و نأرا لزيادة استعمال البطالة في الوفاء من ناحية و النفقات الضخمة الملقاة على عاتق
المصدرين من ناحية أخرى فقد سمح المصدرين للتجار بتحديد حد أدنى ال تقبل البطالة
للوفاء بألل منه
ليمة ضئيلة

و لد أسعد هذا القرار التجار لتفادي دفع عمولة من عمليات وفاء ذات

و يلتزم التاجر هنا بالتزامين أوال تحديد هذا الحد األدنى

فقد الترح بعض

التجار أن يقوم عقد التاجر بوضع و تحديد القيمة التي ال تقبل البطالة إذا للت ليمة الشراء
عنها كما يجب عليه اعحن هذا للعمحء بوضوح داخل المحل التجاري و لم يرد النص
صراحة على هذا االلتزام

إال أنه يستنتج من االلتزام العام باالعحن عن شروط و

إجراءات استعمال البطالة (.)2
 -2التزام التاجر بتسوية منازعاته مع العمالء
يلتزم التاجر بتحمل المس ولية فيما يتعلق بأي دعوى أو فقد أو ضمان ينشأ عن أي
معاملة تجارية بينه و بين حامل البطالة و دون أن يكون لمصدر البطالة أي مس ولية عن
ذلك  .ولكن هذا ال يمنع من التزام المصدر بإمداد كل من التاجر و الحامل بالمعلومات التي
تكون لديه و متعلقة بالنزام القائم بينهما

بل يلتزم المصدر بامداد أي من الطرفين بأدلة

اإلثبات التي يكون محتفأا بها و ت دي إلى حسم هذا النزام (. )3
كما أن و جود مثل هذا النزام ال يمنع المصدر من الوفاء للتاجر و ال يمكن أن يبرر
رفض الحامل رد ما لام المصدر بوفائه للتاجر و ذلك ألن األمر بالوفاء غير لابل للرجوم
فيه كما سبق و أوضحنا باالضافة إلى استقحلية العحلات الناشئة عن بطالة االئتمان .
و هذا ما أيدته محكمة اكا في حكمها الصادر في  1984/6/18بقولها ( ":إن حامل
البطالة الذي لدم بطالته لصاحب محل المجوهرات و لام بتوليع الفواتير لد عد  -تحت نأر
 - 1سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص. 81
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص .444
 - 3عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص . 903
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البنك  -لد تسلم بطالة مطابقة و ال يمكنه االعتراض على الوفاء المباشر التلقائي من
المصدر للتاجر مهما كانت الطعون التي يمكنه التمسك بها في مواجهة التاجر و ال يعلمها
المصدر

فما دام أن أمر الوفاء لد صدر من الحامل فإنه ما عدا حالتي سرلة أو ضيام

البطالة ال يقبل الرجوم فيه ) (. )1
ثانيا  :مسؤولية التاجر عن عدم احترام التزاماته المتعلقة بالحد من االستخدام غير
المشروع للبطاقة
يضع عقد التاجرعلى عاتق التاجر لبل لبوله البطالة االلتزام باجراء الرلابة على هوية
العميل الذي طلب الدفع بالبطالة و التحقق من تاريخ صححية البطالة و من توليع الحامل
باالضافة إلى التأكد من عدم وجود البطالة على لائمة
االجراءات السابقة هي ضبط عملية الوفاء بالبطالة

المعارضة()2

والهدف من

و الحد من استخدامها بشكل غير

مشروم سواء من لبل الحامل أو الغير و تشكل التزامات على التاجر من شأن اإلخحل
بها ليام مس وليته المدنية العقدية أو التقصيرية بحسب األحوال .
 -1التزامات التاجر قبل قبول بطاقة االئتمان
تتمثل االجراءات التي يجب على التاجر إتخاذها و االلتزام بها لبل لبول بطالة االئتمان
في إتمام عملية الوفاء فيما يلي :
على التاجر التأكد من سحمة البطالة من خحل مراجعة التواريخ الخاصة بها مثل تاريخ
ابتداء العمل بها و تاريخ انتهاء استعمالها

و إال كان مس وال عن المبالغ التي تم انفالها

بموجب هذه البطالة و يسقط حقه في المطالبة بهذه المبالغ المترتبة عن إهماله في حالة
ثبوت ذلك (.)3
و للتعرف على البطالة يلجأ إلى المأهر الخارجي لها متمثح في األلوان و البيانات المدونة
بالحفر أو بالبروز عليها

مثل نوعها ورلمها و تاريخ صححيتها

و اسم حاملها هذا

 - 1نضال سليم برهم  :المرجع السابق ص . 152
- Deen gibirila : op.cit , p 18.
 - 3معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 119
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2

بالنسبة للعمليات المنفذة باستخدام اآللة اليدوية

وعن طريق البيانات المسجلة على

األشرطة الممغنطة و داخل الدوائر االلكترونية للبطالة بالنسبة للعمليات المنفذة باستخدام
جهاز البيع االلكتروني

و القيام بهذا اإلجراء إلزامي للتاجر حتى يقرر لبول البطالة أو

رفضها في الوفاء و ذلك لبل االنتقال للتحقق من صحتها (. )1
كما يتوجب على التاجر التحقق من صحة البطالة و أنها لم تخضع ألي تزوير
يمكن للتاجر التأكد بشكل لاطع من صحة البطالة البحستيكية البسيطة
الممغنطة عند استخدامها في الوفاء

و ال

أو ذات األشرطة

كل ما يقوم به التاجر هو اللجوء إلى الئحة تعليمات

التعرف على البطالات السليمة المسلمة له من المصدر للتأكد من أنها مستوفية للشروط
والمواصفات الواردة في الحئحة .
و المواصفات التي يطلب المصدر من التاجر يتحقق منها هي أن البطالة تحمل شعار
المصدر و سارية المفعول و ال تأهر عليها عحمات التلف أو التمزيق و بأنها لم تكن
محح للتعديل أو نقص أو زيادة أاهرة في البيانات (.)2
 -2الرقابة على التوقيع
على التاجر أن يتأكد من مطابقة توليع الحامل من خحل المقارنة و المضاهاة بين
التوليعين الموجود على أهر البطالة و الموضوم على الفاتورة

()3

و التزام التاجر باجراء

المطابقة هو التزام بتحقيق نتيجة obligation de résultat

()4

و في حالة اهماله في

اتخاذ الحذر في هذه المضاهاة بإرسال تلك الفواتير ذات التوليع المزور إلى الجهة المصدرة
فإنه من حق األخيرة رفض الوفاء للتاجر و تنعقد مس وليته المدنية عن ذلك االفتراض
الخطأ في جانبه لعدم اتخاذه الوسائل الحزمة الكتشاف التوليع المزور(.)5

 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 445
 - 2عبد الهادي النجار  :المرجع السابق ص . 43
 - 3نضال سليم  :المرجع السابق ص . 145
 - 4بيار اميل طوبيا  :أبحاث في القانون المصرفي المرجع السابق ص .77
 - 5محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 114
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كما تنعقد مس ولية التاجر في حالة إرسال فاتورة الشركة إلى الجهة المصدرة و بدون
توليع الحامل عليها

حيث أن توليع الحامل عليها من أهم الشروط الشكلية للفاتورة إذ

بموجبه تكون الفاتورة بمثابة أمر صادر منه إلى الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر(. )1
و بالرغم من أن هذه الوسيلة ذات فائدة لليلة حيث إن السارق لد يقوم بتقليد توليع
الحامل أو أن يثبت توليعه ابتداء على الشريط المخصص للتوليع على البطالة كذلك هذا
التدليق يتم بعد إجراء عملية البيع و تمرير البطالة في الجهاز االلكتروني إال أنه ال يجب
إغفال هذا االلتزام ألن التقصير فيه موجب لقيام مس ولية التاجر العقدية اتجاه المصدر إذا
لحق به ضرر .
و هذا ما جاء في لرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  1988/7/14في دعوى
لامت فيها محكمة استئناف باريا بوضع مبدأ هام هو مس ولية التاجر لعدم ليامه
بالمضاهاة بين التوليعين و فيها لام سارق إحدى البطالات باستخدامها في وفاء نفقاته لدى
التاجر و لام بوضع توليع عشوائي على الفاتورة مختلف عن توليع الحامل على البطالة
فقررت المحكمة تقسيم المس ولية بين التاجر و الحامل بحيث حملت األول ¾

و الثاني

¼ (.)2
 -3االطالع على قوائم المعارضة
يلتزم التاجر باإلطحم على لائمة االعتراضات المرسلة له من لبل مصدر البطالة
لمعرفة ما إذا كانت هذه األخيرة ضمن لائمة البطالات المحأورة أم ال و ليعمل على سحبها
و حجزها في حالة التأكد من ذلك

()3

و إهمال التاجر في تنفيذ هذا االلتزام ي دي إلى تحمله

مس ولية ك افة األضرار التي لحقته نتيجة استخدام الغير للبطالة

إال أن خطأ العميل لد

يخفف من مس ولية التاجر مثح إذا نسي العميل البطالة في مكان يأهر فيه بوضوح الرمز
السري (.)4

 - 1ثناء أحمد المغربي  :المرجع السابق ص . 963
 - 2بيار اميل طوبيا  :بطالة االعنماد و العحلات التعالدية المنبثقة عنها المرجع السابق ص . 62
 - 3معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص .119
 - 4نضال سليم  :المرجع السابق ص . 148

87

في البداية يرتبط هذا االلتزام بنوعية الجهاز المسلم إلى التاجر

حيث ترسل لوائم

المعارضة إلى التجار المزودين بالجهاز اليدوي فقط أما جهاز البيع االلكتروني فإنه يقوم
بالتأكد آليا من أن البطالة معمول بها و غير ملغاة

من خحل االتصال المباشر بكمبيوتر

الجهة المصدرة .
إذا يلتزم التاجر المزود بالجهاز اليدوي بالتأكد من عدم ورود البطالة على لوائم
المعارضة التي تتضمن أرلام البطالات المفقودة أو المسرولة أو الملغاة بسبب االستعمال
التعسفي لها من لبل الحامل و يقوم التاجر بذلك عند كل عملية وفاء بالبطالة فإذا لم تكن
البطالة واردة على لائمة المعارضة يقوم التاجر بإصدار الفاتورة

حيث يعد وفاء هذه

الفاتورة مضمونا من المصدر ما دام التاجر حصل على التفويض .
و إذا وجد التاجر أن رلم البطالة مدون على لائمة المعارضة فيجب عليه رفض الوفاء
وكذلك يجب عليه  -تبعا لتقديره للمولف  -بمصادرة هذه البطالة و على كل حال يحصل
التاجر عند سحبه لبطالة واردة في لائمة المعارضة على مكافأة من المصدر (. )1
و لبول التاجر الوفاء بالبطالة رغم ورودها على لائمة المعارضة أو لعدم فحص هذه
القائمة و ورود رلم البطالة عليها

يفقد التاجر ضمان الوفاء الممنوح له من

المصدر()2

و إذا لم تكن البطالة محل المعارضة واردة على لائمة المعارضات لدى التاجر فإن المصدر
يتحمل المخاطر الناجمة عن استخدامها .
و نأرا ألن هذه القائمة يتم ارسالها بالبريد فإنه من الصعب تحديد ابتداء من أية لحأة
كانت القائمة في حيازة التاجر ؟ و لد أثيرت هذه النقطة من جانب مجموعة العمل المجتمعة
تحت إشراف المجلا الوطني لحئتمان في فرنسا

و لد الترحت هذه المجموعة أن يقوم

العقد بتحديد أن خطاب اإلرسال للتاجر آلخر لائمة للمعارضة  -مرفقا به كشف بالمعامحت

- Deen Gibirila : op.cit, p 18.
- Bonneau Thierry :op.cit , p 143.
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1
2

المنفذة بالبطالة  -يفترض وصوله بعد يوم كامل من ارساله من لبل مركز معالجة العمليات
المنفذة بالبطالة أو البنك (.)1
و اعتبرت غرفة الصناعة و التجارة بباريا أن هذه المدة لصيرة و تضع مخاطر
التأخير البريدي على عاتق التاجر كما الترحت الجمعية الدائمة للجنة الصناعة و التجارة
تحديد  -بالنسبة للتجار الذين ال يستفيدون من نأام االتصال المباشر و إنما من نأام
الطباعة اليدوية  -مدة تزيد عن يوم و ذلك حتى يمكننا اعتبار لائمة المعارضة في حيازة
التاجر إال أن مجموعة البطالة المصرفية أجابت بأن تاريخ المعارضة ال يعد من
المعلومات الحاسمة للت جار

ألن عدم الوفاء من جانب البنك مرتبط بعدم احترام التاجر

للنصوص التعالدية الخاصة بطلب اإلذن (.)2
 -4الحصول على تفويض
بعد أن يقوم التاجر بالتأكد من البيانات المدرجة في البطالة يجب عليه لبل اتمام عملية
البيع االتصال بالمركز العائد للجهة المصدرة أو ما يسمى مركز التفويض من أجل أخذ
الموافقة على إتمام عملية البيع من عدمه

فإذا كانت العملية ليمتها في حدود االئتمان

الممنوح للحامل أعطي التاجر الموافقة على اتمام البيع بواسطة البطالة

كما يجب على

التاجر أن يعود للجهة المصدرة من أجل الحصول على تفويض إذا كان هناك ما من شأنه
أن يثير الشك حول مصدالية البطالة (. )3
و نجد أن بعض الجهات المصدرة تشترط ادراج رلم التفويض ضمن المعاملة التجارية
و ذلك زيادة في الضمانات

و يتم الحصول على هذا التفويض بصورة أوتوماتيكية عن

طريق مركز الكتروني متصل بشاشات و أجهزة لبول البطالات الموجودة لدى التجار
حيث ال يكون على التاجر إال أن ي ضغط على أزرار معينة لتتم جميع هذه العمليات
أوتوماتيكيا و بولت لصير (.)4

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 338
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 459
 - 3نضال سليم  :المرجع السابق ص . 146
 - 4القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 41
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و تجاوز التاجر لقيمة السقف المسموح به دون طلب التفويض ي دي إلى رفض المصدر
الوفاء بقيمة العملية بأكملها سواء ما لابل منها ليمة الضمان أو ما جاوزه
التاجر المورد متعالدا تحت مس وليته و متحمح مخاطر الوفاء

()2

()1

إذ يعتبر

و يبقى له الرجوم مدنيا

على الحامل (.)3
الفرع الثالث
المسؤولية المدنية للغير عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
و يقصد بالغير كل شخص ليا طرفا في العحلة االئتمانية (دون الحامل و المصدر
والتاجر المعتمد) لكن لد ينطبق وصف الغير على كل من التاجر المعتمد و المصدر في
حالة استخدامهما للبطالة استخداما غير مشروم يخرج عن نطاق العقد الذي يقتضي حسن
النية في استخدامها استخداما سليما األمر الذي ي دي إلى ليام المس ولية التقصيرية لكل
من التاجر و المصدر و الغير بسبب استخدام البطالات االئتمانية استخداما غير مشروم
وذلك وفقا لنص المادة  124ق.م .ج " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب
ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .
أوال  :المسؤولية التقصيرية للغير الذي لم يكن طرفا في البطاقة
إذا ولعت البطالة في يد الغير (غير حاملها الشرعي) و استطام هذا الغير بطريقة أو
بأخرى استعمالها و تمكن من الحصول على مشتريات أو خدمات فيمكن للحامل أن يطالبه
بقيمة األضرار التي أصابته و لكن هذه المس ولية ال تقوم على أساا تعالدي ألن الغير ال
تربطه بالحامل أية عقود و لكنها تقوم على أساا المس ولية التقصيرية (.)4

 - 1عبد الحكيم عثمان  :المرجع السابق ص . 278
 - 2سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص . 85
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و عليه فإن مجرد الدام الغير على استخدام البطالة مع علمه بأنها مملوكة لشخص آخر
يشكل خطأ من جانبه و مساا بحق من حقوق مالكها و هو حق التصرف (.)1
و من صور األفعال التي يقوم بها الغير و ت دي إلى ليام مس وليته التقصيرية

في

حالة ما إذا لام الغير حائز البطالة المسرولة أو الضائعة باستخدامها األمر الذي يسهل عليه
عملية االستيحء على مبالغ مالية ليست من حقه
الحامل الشرعي

تسجل في الجانب المدين من حساب

مما يعني الحاق الضرر المادي بهذا األخير و يستوجب ليام المس ولية

المدنية للغيرعن هذ ا االستخدام اتجاه حاملها الشرعي و من ثم استحقاق هذا األخير
للتعويض وفقا للمادة  124ق.م.ج كما أن عمله هذا ي دي إلى هدم ثقة جمهور المتعاملين
بالبطالة و بالتالي يشوه سمعة المصدر و هذا ما يترتب عليه ضررا أدبيا يستحق
التعويض(. )2
و تقوم المس ولية التقصيرية للغيرإذا ما لام بقراءة الرلم السري لبطالة العميل عبر شبكة
االنترنت بمناسبة استخدامها من لبل حاملها في الوفاء بمعاملة مع تاجر مورد عبر الشبكة
سواء أثناء مرحلة االدخال أو المعالجة أو االخراج و من ثم يستخدمها في معالجة أموره
الخاصة عبر الشبكة بالوفاء من حساب الحامل

الذي يتحمل هذه المبالغ التي لم ينجزها

مما يشكل ضررا ماديا تسبب فيه الغير و في حقيقة األمر فإن هذا الضرر يصيب البنك
المصدر على أساا التعويض التلقائي و الكامل حسب المادة 4-132

()3()1062/2001

كما يتسبب في إحداث ضرر أدبي بالنسبة للبنك من خحل تشويه سمعته و إهدار ثقة
الجمهور فيه هذا و حتى التاجر المورد عبر شبكة االنترنت لد يتأذى و يلحقه ضرر أدبي
و مادي

ألن عمليات االحتيال عبر االنترنت لد تقضي على انتعاش التجارة االلكترونية

والتي تعتمد بشكل أساسي على وسائل الدفع االلكترونية المستهدفة من لبل المحتالين .

 - 1معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 407
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و يبقى أن نشير إلى أن مس ولية الغير المدنية بحاجة إلى إلامة الدليل على االستخدام
غير المشروم للبطالة

و هو أمر صعب اإلثبات و إن كان ممكن التحقق في بعض

الحاالت خاصة و أن الغير غالبا ما يكون متيقضا في أخذ كافة االحتياطات للتهرب من
المس ولية مما يجعل عملية إيجاده أمرا صعبا للغاية

و حتى في حالة إيجاده فغالبا ما

يتشبث بحسن النية في استخدامها أو ارجاعها إلى صاحبها (.)1
ثانيا  :المسؤولية التقصيرية للمصدر باعتباره من الغير
تقوم المس ولية التقصيرية للمصدر إذا تم استخدام البطالة من لبل الغير لبل سريان عقد
الحامل أو بعد انتهاءه كما تقوم مس وليته نتيجة عن أعمال تابعيه

()2

فالمصدر يتحمل

المس ولية في حالة تعذر تحديد مس ولية من لام بالخطأ من أطراف العحلة سواء كان
المصدر أو التاجر أو العميل على أساا المس ولية عن المخاطر و تحمل التبعة (.)3
و سنحاول التعرض لكل حال من هذه الحاالت على حدى :
 -1مسؤولية المصدر عن استخدام الغير للبطاقة قبل سريان عقد الحامل
أشرنا سابقا إلى أن المادة الخامسة من التوصية الصادرة عن لجنة الجماعة األوربية
المشتركة اعتبرت أن العقد المبرم بين المصدر و الحامل يكون منعقدا عند استحم هذا
األخير للبطالة

و بالتالي فإنه لبل تسليم البطالة للحامل فح وجود للعقد

و أي استخدام

للبطالة خحل هذه الفترة يرتب ليام المس ولية التقصيرية في مواجهة المصدر عن أي
أضرار تلحق بطالب البطالة .
و يتصور استخدام البطالة استخداما غير مشروم من لبل الغير و لبل تسلم طالب
البطالة لها

في حال تم استخدامها و هي ال تزال بحوزة المصدر أو في حالة ارسال

البطالة بالبريد و تمت سرلتها أو فقدت لبل وصولها (. )4
 - 1معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص .408
 - 2نورا صباح الجزراوي  :أثر استعمال النقود االلكترونية على العمليات المصرفية رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص جامعة
الشرق األوسط كلية الحقوق  2011ص  107متوفر على .]www.meu.edu.jo/ar/index.php?option [ :
 - 3جحل عايد الشورة  :المرجع السابق ص . 53
 - 4جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 207
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و تنطوي هذه الحالة على مخاطر كثيرة لكون الحامل ال يعلم بالضرورة بسرلة البطالة
أو فقدها و بالتالي ال يخطر المصدر بذلك و من جهته المصدر ال يعلم بوالعة السرلة أو
الفقد إذا ما تم ارسالها بالبريد

و بالتالي ال يقوم بنشر رلم البطالة على لوائم المعارضة

والتاجر بدوره ال يستطيع رفض لبول البطالة في الوفاء حيث أنها لم ترد في لوائم
المعارضة كما أن السارق أو الواجد يمكنه وضع توليعه على البطالة مكان توليع الطالب
لها مما يولع التاجر في الغلط عند مطابقة التوليع على الفاتورة مع التوليع الموضوم على
البطالة (.)1
 -2مسؤولية المصدر بعد انتهاء العقد
يبرم عقد الحامل لمدة محددة و هي غالبا سنة واحدة لابلة للتجديد تلقائيا

ما لم يتم

انها ها من لبل أحد األطراف و يشترط المصدر عادة االحتفاأ بحقه في تعديل أو الغاء
العقد بارادته المنفردة

()2

و ينتهي العقد إما النتهاء مدته أو لوفاة الحامل أو فقدان الحامل

ألهليته أو إفحا أو إعسار أو تولف أحد الطرفين عن الدفع (.)3
و يختلف التاريخ الذي يعد فيه عقد الحامل منتهيا بحسب كل حالة فإذا كان انتهاء العقد
بسبب المدة

فيعد العقد منتهيا بانتهاء آخر يوم من أيام صححية البطالة إذا أبلغ الحامل

المصدر بعدم رغبته في تجديد العقد أما إذا لم يقم بذلك فالعقد يجدد تلقائيا .
و إذا نص في العقد على انتهاء العقد بولوم حادثة معينة كالوفاة أو الحجز أو االفحا
فيعد العقد منتهيا من تاريخ حدوث هذه الوالعة

أما إذا علق المصدر انتهاء العقد على

إرادته فيعد العقد منهيا بصدور لرار من المصدر (.)4
و يأل المصدر ملزما بالوفاء بقيمة الفواتير المستخدمة على البطالة طالما كانت سابقة في
تاريخها على انقضاء العقد مع العميل

()5

و إذا لام المصدر بوفاء فواتير تم تحريرها بعد

 - 1كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 577
- Sthéphane Piedelièvre ,Emmanuel Putman : Droit bancaire, économica, paris, 2011,p 338 .
 - 3أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 91
 - 4سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة المرجع السابق ص . 75
 - 5سميحة القليوبي  :المرجع نفسه ص . 75
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انتهاء العقد فتقوم مس وليته اتجاه الحامل ليا على أساا المس ولية العقدية ألن العقد لم
يعد موجود و إنما على أساا المس ولية التقصيرية .
 -3مسؤولية المصدر عن أفعال تابعيه
المصدر باعتباره شخصا معنويا يسأل مس ولية شخصية إذا كان الخطأ لد صدر عن
ممثله القانوني أو عن وكيل عنه و يسأل مس ولية المتبوم عن أعمال تابعيه عن األخطاء
التي يرتكبها موأفوه غير الممثلين له لانونا إذا كان خطأ التابع لد ولع أثناء تأدية الوأيفة
أو بسببها و كذا بمناسبتها (.)1
و تبعا لذلك فتحقق مس ولية المصدر باعتباره متبوعا عن االستخدام غير المشروم
لبطالة االئتمان من لبل تابعه يستلزم توافر الشروط التالية  :وجود عحلة تبعية أن يكون
االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان صادر من التابع

و أن يتم هذا االستخدام أثناء

أدائه لوأيفته أو بسببها .
بالنسبة لعحلة التبعية فإنه ال يشترط أن يتقاضى التابع أجرا

كما ال يشترط أن يكون

عمل التابع مستمرا بل يمكن أن يكون م لتا و ال يشترط أن يكون المتبوم حرا في اختيار
تابعه و إنما يشترط لقيامها أن يكون للمتبوم سلطة فعلية في رلابة و توجيه التابع

()2

وال

يشترط أن يكون المتبوم لادرا على الرلابة و التوجيه من الناحية الفنية بل يكفي أن يملك
هذه السلطة من الناحية االدارية .
و بالنسبة لصدور االستخدام غير المشروم أثناء الوأيفة أو بسببها فإنه من أكثر الشروط
جدال و خحفا

فحتى تقوم مس ولية المتبوم يجب أن تكون أفعال التابع باستخدام البطالة

استخداما غير مشروم و هو ي دي واجبه الوأيفي سواء تعلق ولت األداء بأولات العمل
أم نوعه كالموأف الذي يحصل على أرلام بطالة أحد العمحء و يقوم بالشراء بواسطتها

 - 1عبد الحميد الشواربي  :المرجع السابق ص . 668
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من خحل االنترنت أثناء تأديته لعمله عند المصدر أو يتفق الموأف مع التاجر على منحه
التفويض من أجل تجاوز سقف البطالة أو لبول بطالات مزورة أو مسرولة أو مفقودة (.)1
و بالرغم من أن المصدر يتحمل أخطاء موأفيه أمام حامل البطالة إال أنه بامكانه بعد ذلك
الرجوم على تابعه (الموأف) في حالة كان خط ه هذا يعتبر خطأ جسيم (.)2
و من حيث االتفاق على االعفاء من المس ولية فقد أخذ القانون الجزائري ببطحن شرط
اإلعفاء من المس ولية التقصيرية ألن أحكامها من النأام العام و هذا ما نصت عليه المادة
 3/178من القانون المدني " و يبطل كل شرط يقضي باإلعفاء من المس ولية الناجمة عن
العمل االجرامي ".
ثالثا  :المسؤولية التقصيرية للتاجر باعتباره من الغير
يسأل التاجر المعتمد على أساا المس ولية التقصيرية و ذلك لتوافر ركن الضرر الذي
جاء كنتيجة عن الفعل الذي لام به و بسوء نية

مما يترتب عنه استحقاق المضرور

التعويض و على ذلك فإن المس ولية التقصيرية للتاجر المعتمد تقوم في كل مرة يتصرف
فيها بسوء نية من أجل الحصول على أموال من الحامل أو المصدر دون وجه حق .
و األصل أن المس ولية التقصيرية ال تقوم عند وجود العقد حتى لو توافرت

إال أنه

يتصور ليام المس ولية التقصيرية  -في مثل هذه الحالة  -في حال إلغاء العقد أو بطحنه
أو إذا كان الفعل الضار ليا ناشئا عن إخحل بالتزام عقدي

و ال من مستلزماته وفقا

للقانون و العرف و طبيعة التصرف و إنما نشأ بسبب اإلخحل بالتزام لانوني .
و لد تعرضنا سابقا للمس ولية التقصيرية في حال إلغاء العقد أو بطحنه عند التعرض
لمس ولية المصدر التقصيرية لذلك و منعا للتكرار سوف نقتصر على دراسة المس ولية
التقصيرية للتاجر اتجاه الحامل عند عدم وجود عقد بينهما باعتباره من الغير
الحاالت تمثل ليام المس ولية العقدية اتجاه المصدر .

 - 1أمجد حمدان الجهني  :المرجع السابق ص . 319
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و هذه

و سنذكر بعض الحاالت التي تقوم فيها مس ولية التاجر التقصيرية اتجاه الحامل باعتباره
من الغير :
 ليام ا لتاجر بنسخ معلومات البطالة أثناء تمريرها بالجهاز سواء اليدوي أم االلكترونيو استخدام البيانات المنسوخة في تزوير بطالة مشابهة لبطالة الحامل واستخدامها في
عمليات البيع (.)1
 ليام التاجر المعتمد بقبول بطالة مسرولة أو مفقودة بالتواط مع السارق أو الواجد فيالوفاء بثمن مشتريات واضع اليد

بهدف الحصول على أموال من البنك و يقوم التاجر

السيء النية بهذه العملية طبعا بعد معارضة الحامل الصحيحة لدى المصدر الذي أخطره
بدوره بعملية السرلة أو الضيام

و تتم هذه العملية من خحل ليام التاجر بوضع تاريخ

سابق عن تاريخ المعارضة على الفاتورة حتى يتمكن من تحصيلها لدى المصدر (. )2
و تثور الصعوبة هنا في إثبات عنصر العلم لدى التاجر بأن البطالة التي لبلها في الوفاء
مسرولة أو مفقودة أو مزورة

و لد رفض القضاء الفرنسي اعتبار النسبة المرتفعة

إليرادات التاجر عن المبيعات بواسطة بطالات مسرولة دالئل و عحمات كافية إلثبات
علمه حيث انتهت محكمة استئناف باريا بقرارها الصادر في  1987/11/17إلى القول
(ال يستدل من مجموم المستندات الخاضعة لتقديرها أن السيد ( )Lعلى علم بقبول بطالات
زرلاء مسرولة في الوفاء واالشتراك في العمليات غيرالمشروعة وأنه شريك بالمساعدة(.)3
و إذا كان الحامل الحق في رد المبالغ المسحوبة من حسابه نتيجة استخدام البطالة
المفقودة أو المسرولة في الوفاء من المصدر
البطالة

وأنه لام بالتزامه التعالدي لبله

عليه بالحفاأ على البطالة

إذا أثبت أنه لم يهمل في المحافأة على

فإنه ال يستطيع ذلك إذا لم يقم بالواجب الملقى

و بالتالي يلحق به ضررا مباشرا نتيجة فعل الغير و التاجر

و يحق له الرجوم عليهما مباشرة من خحل إلامة دعوى المس ولية ضدهما فهنا يتحمل
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التاجر المبالغ التي تعامل بها منذ إخطاره و بامكان الحامل مطالبته بالتعويض عن لبول
تلك البطالة إذا ترتب على ذلك ضرر له و أساا المطالبة هنا المس ولية التقصيرية (.)1
 حالة ليام التاجر بإجراء عمليات بيع دون وجود بطالة  :و في هذه الحالة يقوم التاجربإجراء عمليات بيع أو تقديم خدمة بواسطة الجهاز االلكتروني و يقوم بادخال رلم بطالة
ائتمان  -التي حصل عليها بأي طريقة  -من خحل جهاز البيع اليدوي و يولع على الفاتورة
بدل حامل البطالة و يقدمها للمصدر للوفاء و بالتالي فإنه يكون استوفى ثمن السلعة أو
الخدمة مرتين

المرة األولى بقبض الثمن نقدا من المشتري

و المرة الثانية من حامل

البطالة الذي لام باستخراج فاتورة عن طريق إدخال رلم البطالة غير الموجودة (. )2
 حالة ليام التاجر بكشف أسرار العميل كأن يقوم التاجر بتسريب الرلم السري للحاملأو توليعه أو إعطاء معلومات عن حسابه فهذه األفعال تلحق بحامل البطالة الضرر فيستطيع
هذا األخير أن يقاضي التاجر مطالبا إياه بالتعويض على أساا المس ولية التقصيرية كون
هذا االلتزام ال يرجع الى العقد المبرم بين التاجر و الحامل

هذا باالضافة إلى أحقية

المصدر بالمطالبة بالتعويض إذا ورد شرط في اتفالية التاجر و المصدر يلقي بهذا االلتزام
على التاجر فتكون المس ولية هنا عقدية (.)3
في األخير و بعد محاولتنا لوضع حماية لانونية لمواجهة االستخدام غير المشروم للبطالات
االئتمانية على أساا لواعد المس ولية المدنية لكل من أطراف البطالة (الحامل
التاجر) و كذا الغير

المصدر

اتضح أن المس ولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية ال تكفي

وحدها للحد من االحتيال و االستخدام غير المشروم لهذه الوسيلة الحديثة من لبل كل من
تسول له نفسه االستيحء على أموال دون وجه حق

و لهذا البد من وجود حماية جنائية

للبطالات االئتمانية و من ثم معالبة كل من يحاول استخدامها استخداما غير مشروم و
هذا ما سنحاول دراسته في الفصل الثاني.

 - 1محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 114
 - 2بحل عبد المطلب بدوي  :البنوك اإللكترونبة (ماهيتها معامحتها و المشاكل التي تثيرها ) بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية
االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات العربية  2003ص . 1969
 - 3كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 239
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الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
إن التزايد المستمر لحاالت استخدام البطالات بطريق غير مشروم

دفع مصدري

البطالات إلى االستمرار في تطوير نأام الدفع بالبطالة للحد من االستخدام غير المشروم
لها غير أن هذا التطوير لم ينجح في الولاية نهائيا من هذا النوم من االحتيال فضحا عن
عدم فاعلية الحماية المدنية لهذه البطالات مما أدى إلى ضرورة إيجاد حماية جنائية تحمي
الثقة التي يوليها الجمهور لهذه الوسيلة الجديدة .
ولد تدخل المشرم في بعض الدول بوضـع نصوص جنائية محددة لمواجهة صورة أو
أكثر من صور االسـتخدام غير المشروم للبطالة في حين لم يتدخل المشرم في الكثير من
الدول ـ ومن بينها الجزائر ـ بوضـع حماية خاصة لهذه الوسيلة الجـديدة من وسائل الوفاء و
هذا ما دفع الفقه والقضاء إلى محاولة استخحص الحماية الجنائية لبطالات االئتمان من خحل
النصوص الجنائية الموجودة

فإلي أي مدى تكفل تلك النصــوص حماية بطالــة االئتمان

في ضوء مبدأ شرعية الجـــرائم والعقوبات الذي يعتــبر حجر الزاوية في أي تشريع جنائي؟
ومضمون هذا المبدأ حصر مصادر التجــريم والعقاب في نصوص القانون ؛ فتحديد
األفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها أو
مقدارها كل ذلك من اختصاص المشرم وليا للقاضي شأن في ذلك .فالقاضي ال يستطيع
أن يعتبر فعح معينا ا جريمة إال إذا وجد نصا يجرم هذا الفعل

فإن لم يجد هذا النص فح

سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو التنع بأنه منالض للعدالة أو األخحق أو الدين أو ضار
بالمجتمع أبلغ الضرر.
و بما أن عملية الوفاء بواسطة بطالات االئتمان هي عملية مصرفية دولية متعددة
األطراف مما يدفع محترفي النصب و التزوير للدخول إلى سوق البطالات لتزويرها
واستخدامها في النصب على التجار والبنوك ولد تقع اإلساءة من حامل البطالة أو التاجر أو
الجهة المصدرة للبطالة أو من الغير

و لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في
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األول نطاق تطبيق أحكام المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان
ثم نحدد في المبحث الثاني المس ولية الجنائية للحامل الشرعي لهذه البطالة .
المبحث األول
نطاق تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
يعد مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات حجر الزاوية في التشريع الجنائي

فالقاضي ال

يستطيع تج ريم ولائع أو تطبيق عقوبات لم ينص عليها المشرم إال أن مبدأ الشرعية ي دي
إلى افحت بعض الولائع من نطاق التجريم و خاصة تلك الناتجة عن التطور التقني التي
عادة ما تتجاوز القانون الجنائي و بطالة االئتمان هي إحدى مأاهر هذا التطور التي على
الرغم مما حملته من مزايا و فوائد إال أنها بالمقابل جلبت معها صورا جديدة من أشكال
االعتداء على الذمة المالية لألشخاص و الم سسات .
إذا خصوصية القواعد الجنائية من جهة و بطالة االئتمان من جهة أخرى تجعلنا نتساءل
عن امكانية ادراج األفعال غير المشروعة التي تقع على بطالة االئتمان ضمن الجرائم
المنصوص عليها في لانون العقوبات ؛ و بناء على كل ذلك فقد ارتأينا أن نتطرق بداية إلى
لواعد المس ولية الجنائية بصفة عامة في مطلب أول ثم نتناول المس ولية الجنائية للحامل
الشرعي للبطالة عن االستخدام غير المشروم لها في مطلب ثاني .
المطلب األول
قواعد المسؤولية الجنائية
إن المس ولية الجنائية هي الرابطة التي تنشأ بين الدولة والفرد الذي يثبت من خحل
االجراءات القضائية التي رسمها المشرم صحة اسناد فعل مكون لجريمة إليه متى شمل هذا
االسناد كافة العناصر القانونية التي أوجب المشرم توافرها حتى يكتسب الفعل صفة
الجريمة مما يوجب انزال العقاب عليه ( .)1و نأرا ألن العقوبة هي الجزاء المترتب عن
 -1غادة عماد الشربيني  :المس ولية الجنائية عن األعمال البنكية ـ دراسة مقارنةـ دار أبو المجد مصر  2000ص . 39
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المس ولية الجنائية فإن هذه األخيرة تخضع لمبادئ و أسا لضبطها و تنأيمها بحيث ال
يتعسف في استعمالها و تبعا لذلك نرى ضرورة تبيان تلك الحدود بدراسة مبادئ و أسا
المس ولية الجنائية (الفرم األول) لنصل إلى معرفة مدى تطبيقها على أاهرة االستخدام
غير المشروم لبطالة االئتمان(الفرم الثاني) .
الفرع األول
مبادئ و أسس المسؤولية الجنائية
يحكم المس ولية الجنائية مبدأ المشروعية من حيث خضوم الفعل للتجريم و من حيث
األساا الذي تستند إليه في تحديد هذه المس ولية و متى تحققت هذه األخيرة من الفعل
المجرم فرضت العقوبة  .و على ذلك فسوف نتعرض باختصار لمبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات (أوال) ثم أساا المس ولية الجنائية (ثانيا) و أخيرا نستعرض نتائج المس ولية
الجنائية (ثالثا) .
أوال  :مبدأ شرعية الجرائم
مفاد مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أنه ال يجوز تجريم فعل لم ينص القانون على
تجريمه كما ال يجوز توليع عقوبة على مرتكب الجريمة خحفا لما نص عليه القانون لهذه
الجريمة و هو ما ي كد عليه المشرم الجزائري في المادة األولى من لانون العقوبات " ال
جريمة و ال عقوبة أو تدابير أمن بغير لانون" .
و مبدأ شرعية القوانين و العقوبات هو مبدأ لار و ساري في التشريعات المقارنة
ودساتيرها

فقد نص المشرم الفرنسي في المادة  3-111لانون العقوبات الفرنسي" ال

يعالب أحد عن جناية أو جنحة لم تتحدد أركانها وفقا للقانون أو عن مخالفة إذا لم تتحدد
أركانها وفقا لحئحة و ال يعالب أحد بعقوبة لم ينص عليها لانونا إذا كانت الجريمة جناية
أو جنحة أو لم ينص عليها في الحئحة إذا كانت الجريمة مخالفة "

()1

و هو ما حكمت به

- Art 111-3 « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par

1

la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
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المادة  34من الدستور الفرنسي بنصها  " :القانون يحدد القواعد المتعلقة  ...بتحديد الجرائم
و الجنح و كذا العقوبات المنطبقة عليها "(.)1
و تطبيقا لذلك فإن اشتراط خضوم الفعل للتجريم يجب أن يكون بنص لانوني فح يمكن
معالبة أي شخص على جريمة أو جنحة لم ينص عليها و كل حكم يجب أن يشير إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه (.)2
فتوليع العقوبة التي ينص عليها المشرم يعطي اطمئنانا للمجتمع بحيث يرى فيها العدالة
و المشروعية المطلقة

لذا فإن هذا المبدأ له ليمته الواضحة لدى الرأي العام كونه يعتبر

ضمانا لألفراد بعدم تجريم أفعال لم ترد صراحة في القانون و في نفا الولت يعد ضمانا
للفاعل بعدم توليع عقوبة بخحف المنصوص عليه في القانون  .كل ذلك باإلضافة إلى تقيد
القاضي الجنائي بموجب هذا المبدأ بالشرعية القانونية في محيط التجريم و العقاب فح يجتهد
و ال يفسر في العقاب و إن كان يعطي وصفا معينا للجريمة بشكل ال يتعارض مع المبدأ
دون تبني لواعد القياا في أعمال التجريم (.)3
و لكي يتحقق الفعل اإلجرامي و بالتالي العقوبة التي نص عليها القانون يجب أن يكون
الفعل و العقوبة مطابقين لنص القانون فإذا لم يتوافر هذا الشرط يعد ذلك خروجا عن مبدأ
الشرعية ؛ بمعنى آخر إذا ما نهى المشرم عن فعل و لم يحدد له العقوبة فح يجوز إيقام
هذه األخيرة عليه ما دام المشرم لم ينص عليها

كل هذا بالرغم مما لد يرتبه هذا الفعل

أو ذاك من مس ولية مدنية ال جزائية (.)4

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par
le règlement, si l'infraction est une contravention ».
1
- La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28
septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.
2
- Audrey Terranova : la sanction pénale de la contrefaçon (état des lieux et perspectives d’avenir), Université
Robert Schuman Strasbourg , 2007, p 9 , disponible sur :
[ ] ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/48/17/48/...pdf/Memoire_Terranova.pdf
 - 3مأمون محمد سحمة  :لانون العقوبات القسم العام الطبعة الثالثة دار النهضة العربية مصر  2001ص .24
 - 4معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 308
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ثانيا  :أساس المسؤولية الجنائية
ال شك أن المس ولية الجنائية تحكمها لواعد لتحديد أساسها

فأول ما تتحدد به

المس ولية الجنائية هو النص القانوني على تجريم الفعل و وضع عقوبة مناسبة له ثم تأتي
بعد ذلك حرية االختيار  .فالفاعل أمامه خياران إما أن يتجنب المس ولية الجنائية بعدم
ارتكابه الفعل االجرامي و إما أن يتحمل هذه المس ولية

فاإلرادة هي األساا الثاني

للمس ولية الجنائية و لكن بشرط أن تكون هذه اإلرادة حرة و ليست إرادة مكرهة

كما

يمنع من المس ولية الجنائية صغر السن و الجنون و العته و ما إلى ذلك ثم يأتي بعد ذلك
السلوك اإلجرامي للفعل و هو السلوك المادي الذي من شأنه ارتكاب الفعل الجنائي و ينتهي
األمر بالقصد الجنائي حيث يجب أن يتوافر سوء النية لكي تتم المس ولية الجنائية (.)1
يتبين من ذلك أن أساا المس ولية الجنائية يرتكز على عدة محاور  :النص القانوني
حرية االختيار(اإلرادة) السلوك اإلجرامي القصد الجنائي عدم وجود موانع للمس ولية
المنصوص عليها في القانون و أخيرا أشخاص المس ولية (.)2
هذه إذا باختصار المبادئ العامة للمس ولية الجنائية أردنا منها أن تكون مقدمة لما سنتناوله
فيما بعد كأساا للمس ولية في االعتداءات المتعلقة بنأام بطالات االئتمان بالنأر إلى توافق
المس ولية فيها مع المس ولية الجنائية طبقا للقواعد العامة السابق إيضاحها .
ثالثا  :نتائج المسؤولية الجنائية
يترتب على ارتكاب الفعل غير المشروم مس ولية الفاعل بشرط أن تتوافر األسا التي
تقوم عليها المس ولية كما بيناها سابقا

و حتى يمكن أن تتحقق نتيجة المس ولية (توليع

العقوبة على الفاعل) ال يكفي أن تتوافر رابطة السببية المادية بين سلوك الفرد و النتيجة
غير المشروعة و إنما يلزم أيضا توافر إرادة عن ذلك

فح يتصور أن تتكون المس ولية

دون أن يملك الفاعل مقومات اإلرادة الصحيحة لانونا عند إتيانه للسلوك (.)3

 - 1إيهاب فوزي السقا  :الحماية الجنائية و األمنية لبطالات االئتمان دار الجامعة الجديدة للنشر  2007االسكندرية ص . 216
 - 2مأمون محمد سحمة  :لانون العقوبات المرجع السابق ص . 324
 - 3إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص . 217
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فالعقوبة كنتيجة للمس ولية هي رد فعل حيال الجريمة و المجرم
من الفاعل و ليا ما سيقع

فهي تقابل ما ولع

و تعرف العقوبة من الناحية الشكلية بأنها " النتيجة القانونية

المترتبة كجزاء على مخالفة النصوص القانونية التجريمية

أي التي تجرم الفعل و التي

تطبق باتبام االجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية و بواسطة السلطة القضائية على من
تثبت مس وليته عن الجريمة (.)1
و في تعريفها الموضوعي يتخذ الفقه عدة اتجاهات يرى األول أنها انتقاص أو حرمان
من الحقوق الشخصية للمحكوم عليه بينما يرى الثاني أن الغاية في االنتقاص أو الحرمان
فيما يرى لسم آخر العقوبة بأنها تحدث إيحما

من الحقوق هي مكافحة ارتكاب الجريمة

للحاضر دون المستقبل عما الترفه الفاعل و تنتهي هذه اآلراء جميعها إلى أن العقوبة تتمثل
في ثحث خصائص هي القصاص و االيحم الشخصية .
و العقوبة تنقسم حسب خطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات

()2

و هناك من

العقوبات التي تسمى بالعقوبات التبعية 3و هي جزاء ثانوي للجريمة يلحق بالعقوبة األصلية
وتولع بقوة القانون دون أن ينطبق بها القاضي خحفا للعقوبة األصلية التي يجب أن ينطبق
بها القاضي و هناك أيضا عقوبات تكميلية و هي جزاء ثانوي و ال تولع إال إذا نطق بها
القاضي كالمصادرة و العزل من الوأيفة العمومية و لد تكون هذه العقوبة تكميلية وجوبية
و لد تكون جوازية

فإذا كانت األولى يجب أن ينطبق بها القاضي و إذا كانت جوازية

فللقاضي حينئذ سلطة تقديرية في أن ينطق بها أم ال (.)4

 -1مأمون محمد سحمة  :لانون العقوبات المرجع السابق ص .615
-Audrey Terranova :op.cit.p 9 .
 - 3نشير إلى أن العقوبات التبعية لد تم إلغا ها في القانون الجزائري بموجب القانون رلم  ( 23-06الم رخ في  20ديسمبر  2006ج ر عدد 84
الصادرة  24ديسمبر  2006المعدل و المتمم للقاونو
 -4أنأر المواد من  05إلى  18مكرر  3من لانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق باألحكام الخاصة بالعقوبات األصلية و العقوبات التبعية
والتكميلية و حيث أن البحث ال يتسع لهذه القواعد العامة فليست هي الهدف من الدراسة و لكن االشارة إليها واجبة لبيان مدى تطبيقها على
نأام بطالات االئتمان .

2
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الفرع الثاني
مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية على االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
أوضحنا كيف أن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ال يتأتى إال بنص لانوني يجرم الفعل
و يضع العقوبة المناسبة له و كيف أن أساا المس ولية تترتب عليها نتائج بالنسبة للفاعل
فإلى أي مدى تنطبق هذه القواعد على الحماية الجنائية لبطالات االئتمان ؟ هذا ما سننالشه
في المحاور التالية .
أوال  :مدى تطبيق مبدأ الشرعية على جرائم بطاقات االئتمان
البد أن تخضع جرائم بطالات االئتمان لنص لانوني يجرم التعدي عليها و بالتالي يتم
وضع العقوبة على هذا التعدي بمقدار فعل االعتداء

و في أل غياب تشريع خاص لهذه

الجرائم المستحدثة يجتهد الفقه في تطبيق نصوص لانون العقوبات التقليدية على هذه
النوعية من االعتداءات بما ال يخل بمبدأ الشرعية.
فقضايا االعتداء على نأام بطالات االئتمان بدأت تعرض على القضاء بشكل ملحوأ
دون وجود نصوص صريحة لمعالجة الدفع بواسطتها

حيث ال زالت جوانبه غامضة

ومجهولة و مازال العمل بالبطالات و الحماية المتعلقة بها تتأرجح بين القانون المدني
و القانون التجاري و القانون الجنائي

لذلك لم يكن مستغربا أن تختلف وجهات النأر من

حيث الحماية المزمع فرضها لهذه البطالات طبقا الختحف الوصف القانوني لها سواء في
الفقه الجنائي أو المحاكم الجنائية أو التشريعات الوطنية و األجنبية على حد سواء لتضفي
كل جهة من هذه الجهات مبدأ الشرعية طبقا لطريقة االعتداء على نأام البطالات و طبقا
للنأام المتبع ألنشطة البنوك و تنأيمها القانوني

بمعنى آخر يتم ادراج العمليات المتعلقة

بالبطالات االئتمانية و أنشطتها ضمن نأام معين أو عملية معينة كما فعل المشرم
الجزائري في الكتاب الرابع الخاص بالسندات التجارية حيث منح وسائل و طرق الدفع باب
خاص (  543مكرر 543/ 19مكرر  )24من القانون التجاري .
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و وفقا لذلك فإن مبدأ الشرعية في بطالات االئتمان ينبغي أن ينبع من القانون الجنائي
بموجب التجريم للفعل إال أن هذا القانون األخير لم يضع لحد اآلن لواعد خاصة للتجريم
بالنسبة لتعامحت البطالة في جل التشريعات العربية ( ، )1و من بينها التشريع الجزائري.
بينما وضعت لواعد تجرم االعتداء على البطالة في التشريعات المقارنة فقد تضمن
التشريع الجنائي األمريكي منذ عام  1984لانونا خاصا باالستعمال غير المشروم لبطالات
االئتمان "  " the credit card fraud Actهذا القانون يجرم االستعمال غير المصرح
به للبطالة بتقليدها أو تزويرها

و نص على عقوبات جنائية لمعالبة مرتكبي هذه األفعال

بل إن هناك نصوص تشريعية أكثر لدما تحكم االستعمال التعسفي للبطالة في الواليات
المتحدة األمريكية التي اندرجت ضمن نأام حماية المستهلكين المعروف بـ « the
»  federal consumer credit protection Actبتاريخ 1968

كما لرر

المشرم الفرنسي حماية جنائية خاصة للبطالات بموجب القانون رلم  1382-91الصادر
في  1991/12/30و أطلق عليه لانون أمن الشيكات و بطالات الوفاء (.)2
و نتيجة لغياب هذه القواعد في بحدنا ففي كثير من األحيان لد يعطى وصف لفعل معين
متعلق بالبطالة على أنه نصب و يتضح أن هناك رأيا آخر يصف هذا الفعل و يكيفه على
أنه سرلة أو أي جريمة أخرى

الشيء الذي ي دي إلى إفحت العديد من األفعال غير

المشروعة من العقاب رغم سوء النية التي تتوافر لدى مرتكبها .

 - 1إال أن هناك من التشريعات العربية من استحدثت نصوصا لانونية لتجريم بعض صور االعتداء على البطالة و منها ما تضمنه لانون
العقوبات لسلطنة عمان حيث نصت المادة  276مكرر  3منه على أنه  " :يعالب بالسجن مدة ال تزيد على خما سنوات و بغرامة ال تجاوز ألف
لاير كل من  - :لام بتقليد أو تزوير بطالة من بطالات الوفاء و السحب  - .استعمل أو حاول استعمال البطالة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك- .
لبل الدفع ببطالة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك ".
كما نصت المادة  276مكرر  4على أنه  " :يعالب بالسجن مدة ال تزيد على ثحث سنوات و بغرامة ال تجاوز خمسمائة لاير كل من  - :استخدم
البطالة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له  -استعمل البطالة بعد انتهاء صححيتها أو الغائها و هو عالم بذلك  -استعمل بطالة الغير بدون
علمه ".
2
-Youssef Knani : op. cit.p 373 .
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ثانيا  :مدى تطبيق أساس المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة
االئتمان
المس ولية الجنائية و طبقا لما أوضحناه في موضع سابق تبنى على عدة محاور هي :
النص القانوني

حرية االختيار

السلوك المادي

القصد الجنائي

موانع المس ولية

وأشخاص المس ولية .
فمن حيث النص القانوني ال نجد في القوانين الجنائية سوى األحكام العامة في لانون
العقوبات و التي تضع الوصف القانوني لجريمة االستعمال غير المشروم لبطالة االئتمان
طبقا لطريقة ارتكابها لتطبق على الفاعل النص القانوني الخاص بهذا الوصف

و بالتالي

سي دي إلى اختحف وجهات النأر سواء في الفقه أو القضاء (.)1
أما من حيث حرية االختيار فح شك أن من يسيء استخدام بطالات االئتمان في محاولة
لتقليدها أو تزويرها و ما إلى ذلك من أساليب االعتداء فإن إرادته ستكون إلى االتجاه نحو
هذا السلوك و إن كان القانون ال يعالب على اإلرادة الباطنة فإن هذه االرادة يعقبها إرادة
أاهرة بالسلوك المادي و إتيان الفعل

و متى اتجهت ارادة مستغل البطالة و المعتدي

عليها و ليامه بسلوك م ادي إلتمام الفعل االجرامي فح جدال هنا في توافر القصد الجنائي
الرتكاب هذا الفعل (.)2
أما فيما يتعلق بموانع المس ولية وجودا و عدما فح يمكن تطبيقها عند االستعمال غير
المشروم للبطالة االئتمانية ألن هذه الموانع ال تتعلق بهذا االستعمال أو االعتداء على
البطالة فح يعتقد أن يقوم شخص ما بتزوير بطالة و يدعي أن هناك ضرورة الجأته إلى
ذلك للحصول على مال لدرء خطر جسيم

و ال يتصور كذلك أن يقوم شخص بالصرف

بموجب بطالة انتهى تاريخ صححيتها أو رصيدها و يدعي بأنه فالد الشعور أو االختيار(.)3

 -1أنأر في جرائم السرلة ( 350إلى  371ق.م.ج ) و النصب( 372إلى  373ق.م.ج ) و التزوير ( المواد  197إلى  204ق.م.ج) و خيانة
األمانة ( 376إلى  382مكرر  1ق.م.ج ).
 - 2معادي أسعد صوالحة  :المرجع السابق ص . 313
 - 3إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص . 224
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ثالثا  :مدى تطبيق نتائج المسؤولية الجنائية على جرائم بطاقات االئتمان
عادة ما يذهب الفقهاء لتكييف جرائم بطالات االئتمان على أنها جرائم تزوير و جرائم
سرلة و أخرى نصب و خيانة أمانة و لكل من هذه الجرائم عقوباتها متى التنعت المحكمة
بالوصف و القيد للجريمة الخاصة ببطالات االئتمان المنأورة أمامها  .و المحكمة من
سلطتها عند نأر الدعوى الجنائية أن تغير من هذا الوصف و القيد إلى جريمة أخرى فقد
ترى المحكمة أن الوصف القانوني للتهمة هو جريمة نصب و ليا خيانة أمانة أو جريمة
سرلة .و في هذه الحالة يتحمل المتهم نتيجة الفعل سواء كان تزويرا أو سرلة أو نصبا أو
خيانة أمانة و تطبق عقوبة كل منها طبقا لما يقضي به لانون العقوبات (.)1
المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
من قبل حاملها الشرعي
يثير االخحل بالشروط العقدية الواردة في العقد المبرم بين البنك المصدر و العميل
حامل البطالة المس ولية المدنية كما بينا ذلك سابقا

بالمقابل لد تنطوي بعض تصرفات

العميل الحامل سيء النية على اعتداء غير مشروم يقع على الذمة المالية للبنك المصدر أو
التاجر المعتمد

كأن يقوم باستخدام البطالة متجاوزا بذلك المبلغ المسموح به

باستخدامها بالرغم من عدم صححيتها أو الغائها

أو يقوم

هنا يثور التسا ل عن نطاق مس وليته

الجزائية عن هذه األنشطة غير المشروعة ؟ وهل يمكن أن يسأل الحامل المتعسف باستخدام
البطالة عن جرم جزائي ؟
لإلجابة على هذه التسا الت البد أن نتناول كل حالة من حاالت التعسف في استخدام
البطالة في فرم مستقل ؛ سنتطرق أوال لبيان المس ولية الجنائية عن تجاوز الحامل للحد
المسموح به في التعامل ببطالة االئتمان (الفرم األول) ثم المس ولية الجنائية للحامل عن
إساءة استخدام بطالة االئتمان بعد انتهاء فترة صححيتها (الفرم الثاني).
 - 1معادي أسعد صوالحة  :المرجع نفسه ص . 315
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الفرع األول
المسؤولية الجنائية عن تجاوز الحامل للحد المسموح به في التعامل ببطاقة االئتمان
لد تكون بطالة االئتمان صحيحة و يستعملها من صدرت باسمه
تستخدم بصورة غير مشروعة

إال أنه يتصور أن

أي أن يساء استخدامها من لبل حاملها الشرعي و يتخذ

ذلك أحد الصورتين  :أولهما الحصول على بضائع أو خدمات تتعدى المبلغ الذي حدده البنك
المصدر للبطالة وثانيهما السحب من جهاز توزيع العملة مبلغا يفوق المبلغ المسموح به.
أوال  :المسؤولية الجنائية عن تجاوز الحامل للحد المسموح به في الوفاء ببطاقة
االئتمان
تسمح بطالات االئتمان بشكل عام لحاملها بأن يقوم بتسديد ثمن مشترياته على دفعات
بدال من تسوية حسابه فورا و ذلك من خحل أجل متفق عليه و لكن ذلك في حدود مبلغ
معين مسبقا

()1

و منه فإن الجهة المصدرة للبطالة تلتزم بسداد ليمة ما حصل عليه الحامل

من مشتريات في حدود المبلغ المسموح به أما فيما يجاوز هذا الحد فإن الجهة المصدرة
للبطالة ال تقوم بالوفاء إال بشرط التحصيل من العميل و تفاديا لذلك فإن على التاجر -حتى
يضمن التحصيل من البنك -أن يحصل على موافقة الجهة المصدرة على عملية البيع التي
تجاوزت الحد األلصى من خ حل االتصال الهاتفي بمركز االذن إذا كان مجهزا بآلة الطباعة
اليدوية

أو ليام اآللة نفسها باالتصال آليا إذا كان التاجر مجهزا بآلة الكترونية عندئذ لن

يتضرر التاجر ألنه سيحصل على حقه من البنك

حيث سيقوم هذا األخير بالدفع على

المكشوف مبالغ نقدية لد ال يحصل عليها و يتحملها باعتبارها من مخاطر المهنة (.)2
و لد يكون الحامل سيء النية فيستخدم بطالته في الحصول على السلع و الخدمات بما
يجاوز الحد األلصى المسموح به

دون أن يكون في إمكانه و ال في نيته سداد ليمة ما

حصل عليه فهل يمكن مساءلته جنائيا ؟ و أي جريمة يمكن نسبها إليه ؟

 - 1محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة دار الكتب القانونية مصر  2009ص . 51
 - 2علي عدنان الفيل  :المس ولية الجزائية عن إساءة استخدام بطالة االئتمان االلكترونية الطبعة األولى لبنان  2011ص . 35
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تشعبت اآلراء حول هذه المسألة فذهب البعض لعدم مساءلة الحامل جنائيا عن مثل هذا
التصرف ألنه ال ينطوي تحت أي نص من نصوص لانون

العقوبات()1

فيما اعتبره آخرون

فعل اجرامي يوجب مساءلة فاعله جنائيا عن جريمة نصب .
 -1الرأي الذي يقر بمساءلة حامل البطاقة عن جريمة النصب
بالرجوم إلى المادة  1/372من لانون العقوبات الجزائري ( )2نجبدها تبنص علبى أنبه :
"كببل مببن توصببل إلببى اسببتحم أو تلقببي أمببوال أو منقببوالت أو سببندات أو تصببرفات أو أوراق
ماليببة أو وعببود أو مخالصببات أو إبببراء مببن االلتزامببات أو إلببى الحصببول علببى أي منهببا أو
شبرم فبي ذلببك و كبان ذلببك باالحتيبال لسببلب كبل ثبروة الغيببر أو بعضبها أو الشببروم فيبه إمببا
باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خياليبة و اعتمباد مبالي خيبالي أو بإحبداث األمبل
في الفوز بأي شبيء أو فبي ولبوم حبادث أو أيبة والعبة أخبرى وهميبة أو خشبية مبن ولبوم
شيء منها يعالب بالحبا من سنة على األلل إلبى خمبا سبنوات علبى األكثبر و بغرامبة مبن
 500إلى  20.000دينار".
و منبببه فيجبببب أن يتبببوافر فبببي جريمبببة النصبببب ركنبببين أولهمبببا البببركن المبببادي و يشبببمل
االستيحء على مال منقول مملوك للغيبر بطريبق االحتيبال و ثانيهمبا البركن المعنبوي و هبو
نية تملك هذا المال  .فبإلى أي مبدى تتبوافر أركبان هبذه الجريمبة علبى والعبة تجباوز الحامبل
للحد المسموح به في الوفاء ببطالة االئتمان ؟
اعتبر البعض أن القيام بهذا التصرف هو ارتكاب لجريمة نصب اتجاه التاجر على
أساا توافر الركن المادي و ذلك ألنه بتقديمه البطالة للتاجر متجاوزا الحد المسموح به
يعد مرتكبا لوسيلة احتيالية من شأنها االلنام بوجود ائتمان وهمي باإلضافة لتوفر الركن

- Régine Bonhomme : op.cit , p 193.
)- l’article 313-1 code pénal français , Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 .
1
2
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المعنوي و المتمثل في القصد الجنائي للعميل في تجاوزه الحد األلصى المسموح به و هو
على علم بعدم لدرته على السداد مما تقوم به جريمة النصب (.)1
و استند أنصار هذا الرأي إلى أن القضاء الجنائي الفرنسي أخذ به في بعض المحاكم
من ذلك حكم محكمة استئناف ) (Rennesالتي اعتبرت أن تقديم البطالة مع العلم بعدم
كفاية الرصيد و عدم اتجاه الحامل إلى تزويد الرصيد بالمبلغ الذي تم استعمال البطالة للوفاء
به إنما يشكل وسيلة احتيالية تهدف إلى إلنام التاجر بوجود رصيد وهمي (.)2
و هذا ما أكده حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في  20جوان  1999حيث ألرت
بتوافر أركان جريمة النصب بكافة عناصرها المادية و المعنوية على اعتبار استخدام بطالة
الوفاء تمثل طرلا احتيالية تهدف إلى االعتقاد بوجود ائتمان وهمي

مع توافر العلم بكون

الحساب مغلق و الرصيد غير مزود و توافر نية عدم تزويد الرصيد لدى المتهمين (.)3
 -2الرأي الذي ال يقر بامكانية مساءلة حامل البطاقة عن جريمة النصب
يرى فريق آخر بعدم توافر جريمة النصب في مواجهة التاجر ألنه يعلم أو من
المفترض فيه أن يعلم بموجب العقد الذي بينه و بين الجهة المصدرة للبطالة

بالحد

األلصى للمبلغ الذي يلتزم البنك بسداده لذا فإن التاجر يقوم بالعملية على مس وليته (.)4
و ال يقبل من التاجر االدعاء بأنه لدم السلع و الخدمات نتيجة خداعه و التحايل عليه من
الحامل حيث لم يصدر من الحامل طرلا احتيالية من شأنها االيهام بوجود ائتمان و مجرد
تقديم بطالة االئتمان ال يشكل طرلا احتيالية تقوم بها جريمة النصب

()5

و بما أن جريمة

النصب ال تقوم إال على الغش و الطرق االحتيالية التي بينها لانون العقوبات الجزائري في
المادة  1-372التي يجب أن تكون موجهة إلى خدم المجني عليه و غشه و إال فح جريمة .

 - 1أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المسئولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان في القانون المقارن والفقه اإلسحمي بحث مقدم
لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون اإلمارات العربية  2003ص . 2074
 - 2نائلة عادل فريد  :جرائم الحاسب اآللي االلتصادية دار النهضة العربية مصر  2004ص . 527
 - 3محمد نور الدين عبد المجيد :المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان دار النهضة العربية القاهرة 2012
ص.145
 - 4جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 75 -74
 - 5أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المرجع السابق ص . 2074
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و هذا االتجاه يغلب فكرة االئتمان التي تجعل من استخدام الحامل لبطالته للوفاء بثمن
السلع أو الخدمات التي حصل عليها من التاجر متجاوزا رصيده لدى البنك ال يتعدى كونه
مستدينا لم يقم بتسديد دينه لهذا البنك و من ثم ال يشكل سلوكه جريمة (.)1
و هذا ما أخذت به بعض المحاكم الفرنسية

حيث لضت ببراءة حامل بطالة االئتمان

من تهمة النصب ألن تسديد ليمة الفواتير م جل إلى حين ورود كشف الحساب الشهري .
كما لضت محكمة النقض الفرنسية بأن حقيقة تجاوز صاحب الحساب لحد االئتمان
المسموح به ال يشكل جريمة احتيال (.)2
فيما يطالب البعض بتدخل التشريعات بنص جديد لتجريم هذا التصرف في لانون
العقوبات()3

ألنه مما يتعارض مع لواعد العدالة أن يعالب الشخص الذي يصدر شيكا بدون

رصيد و لو كان بمبلغ بسيط

بينما ال يسأل جنائيا الشخص الذي يقوم بتسديد مشترياته

بالرغم من تجاوز الحد المسموح به من مصدر البطالة مع أن بطالة االئتمان تستخدم مثل
الشيك كأداة وفاء (.)4
و لكن في الحقيقة ال يمكننا المساواة بين بطالة االئتمان و الشيك

حيث أنه إذا لم يكن

للشيك رصيد فسوف يرفض البنك الوفاء بقيمته و ذلك على عكا بطالة االئتمان إذ
الفرض أن الحامل حصل على المشتريات أو الخدمات من التاجر فعح (.)5
كما أن الغاية من تجريم اصدار شيك دون رصيد حماية لمصلحة عامة تتمثل في كفالة
ليام الشيك بدوره كأداة وفاء بمجرد االطحم عليه

ألنه لد يستغل البعض الشيكات في

االستيحء على ثروة الغير بإصدار شيكات دون رصيد حيث ال يتطلب ذلك حيلة أو جهد
كما أن من يتلقى هذه الشيكات ال يشعر ولت تسلمه إياها أنه لد ولع ضحية للساحب  .و هذا
مجلة جامعة دمشق للعلوم

 - 1عبد الجبار الحنيص  :االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان الممغنطة من وجهة نأر القانون الجنائي
االلتصادية و القانونية المجلد  26العدد األول  2010ص. 77
 - 2علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 38
 -3فالتشريع الجزائي العماني لد نص في المادة  276مكرر 4من المرسوم السلطاني رلم  2001/72المعدل لبعض أحكام لانون الجزاء العماني
"يعالب بالسجن مدة ال تزيد عن  3سنوات و بغرامة ال تجاوز خمسمائة لاير من  :أ) -استخدم البطالة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد
له "و في التعليق على هذا النص يرى البعض أن المشرم العماني لد أحسن صنعا بوضع هذا النص إذ شرم حماية جزائية للبنك على عكا بعض
الد ول التي اعتبرت صاحب البطالة ( الحامل) الذي يستخدم بطالته بما يجاوز السقف المسموح به لضية مدنية و ليست جزائية .
 - 4هدى لشقوش  :جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارن دار النهضة العربية مصر  1992ص . 130 - 129
 - 5عمر سالم  :المرجع السابق ص . 58
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المعنى غير موجود في بطالة االئتمان

فالتاجر يعلم سلفا بالمبلغ المسموح التعامل في

نطاله مع حامل البطالة و بالتالي فهو ليا في حاجة لحمايته جنائيا كما أن غير التاجر
ليا في حاجة أيضا لهذه الحماية ألن بطالة االئتمان غير لابلة للتداول على عكا الشيك
فهو يتداول بالتسليم أو بالتأهير(.)1
كما أن القانون المقارن اتجه م خرا إلى عدم تجريم والعة اصدار شيك دون رصيد
واستخدام تدابير جديدة تكون أكثر فعالية في تحقيق الزجر و الردم

فالمشرم الفرنسي

اختار التخلي عن سحح التجريم في حالة اصدار شيك بدون رصيد بمقتضي القانون رلم
1382الصادر في  30ديسمبر 1991شريطة خضوم الساحب ألي من الجزاءات
االلتصادية دون

الحبا)(2

يضاف إلى ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحأر

القياا في مجال التجريم(.)3
ثانيا  :المسؤولية الجنائية عن تجاوز الحامل للحد المسموح به في السحب ببطاقة
االئتمان
تلعب بطالات االئتمان باإلضافة إلى دورها الرئيسي باعتبارها أداة وفاء

دورا هاما

يتمثل في إمكانية استخدامها كبطالة للسحب النقدي من خحل األجهزة المعدة إلى ذلك
تسهيح على العمحء وتوفيرا الحتياجاتهم من النقود في كل ولت و في كل مكان

ومنح

البنك للعميل البطالة الستخدامها في حدود المبلغ المتفق عليه مسبقا تفرض عليه أن يتقيد
بحدود هذا المبلغ لكن لد يسحب العميل مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح به بحسن نية أو
بسوء نية

()4

و في هذه الحالة ستمتنع اآللة في األعم األغلب من الحاالت عن إخراج المبلغ

المطلوب ألنه يتجاوز الحد المسموح به و ألن اآللة لد تم تزويدها بتعليمات لحمتنام عن

 -1محمد بهجت عبد هللا لايد :عمليات البنوك و اإلفحا الطبعة األولى دار النهضة العربية القاهرة  2000ص. 176
- Gatien Hugo : Pénalisation et dépénalisation (1970-2005) , Université de Politiers, disponible sur :[ http// :
]www.memoireonline.com › Droit et Sciences Politiques › Droit Pénal
 - 3جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص .75
 - 4جهاد رضا الحباشنة  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء دار الثقافة للنشر الطبعة األولى  2008ص . 106
2
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الصرف في هذه الحالة

أو يكون هناك لصور في

و لكن لد يصيب اآللة عطح فنيا

التعليمات المعطاة لها فتتم عملية السحب بتجاوز السقف المسموح به (.)1
هنا يثور التسا ل حول مدى إمكانية تجريم نشاط العميل حامل البطالة ؟ فهل هي
جريمة تندرج تحت النصوص القانونية التجريمية التقليدية ؟ أو ربما يحتاج األمر إلى تدخل
المشرم لتجريم هذا السلوك بنص لانوني جديد باعتباره جريمة مستقلة ؟ أم أن هذا النشاط
ال ينطوي على جريمة أي أنه مجرد إخحل بالتزامات عقدية ؟
و هذه المسألة أثارت خحفا واسعا في الفقه و القضاء

فهناك من يرفض وصف ليام

الحامل بالسحب الذي يجاوز الحدود المتفق عليها مع البنك المصدر بجريمة نصب أو سرلة
و ذلك ألن هذا السلوك ال يتسم بالجسامة التي يتسم بها تزوير البطالة أو سرلتها(.)2
و يترتب على الرأي المتقدم أن استعمال الحامل للبطالة لسحب مبالغ تجاوز الحد
المسموح به هو سلوك ال تطبق عليه نصوص لانون العقوبات ألنه ال يشكل جريمة سواء
سرلة أو احتيال أو إساءة ائتمان
التزاماته التعالدية مع البنك

بل األمر في حقيقته ال يعدو أن يكون إخحال بأحد

و هذا ما لد يمنح لمصدر البطالة الحق في اتخاذ إجراءات

ادارية كسحب البطالة من الحامل أو ترتب مساءلته

مدنيا()3

لكن ال يمكن العقاب على هذا

االخحل جزائيا ألنه ال يندرج ضمن أي نموذج تجريمي تقليدي .
في حين يرى جانب آخر من الفقه و ت يبده العديبد مبن أحكبام القضباء أن اسبتعمال الحامبل
لبطالة االئتمان لسحب مببالغ تجباوز الحبد المسبموح ببه يعبد سبلوكا يخضبع لقبانون العقوببات
لكن تضاربت اآلراء الفقهية و األحكبام القضبائية فبي تكييبف هبذه الوالعبة  :فهنباك مبن يبرى
معالبته على جريمة سرلة و هناك من يرى مساءلته عن جريمة نصب و منهم مبن يبرى
مساءلته عن جريمة خيانة أمانة ؛ وسنحاول عرض كل من هذه اآلراء على التوالي .

 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص , 159
- Philipe Neau Leduc : op.cit , p 176 .
 -3علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 34
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 -1جريمة سرقة
عرفت المادة  350ق.م.ج ( )1السارق على أنه " كل من اختلا شيئا غير مملبوك لبه يعبد
سارلا و يعالب بالحبا مبن سبنة علبى األلبل إلبى خمبا سبنوات علبى األكثبر و بغرامبة مبن
 500دينار إلى  50.000دينار " و وفقا لذلك فلجريمة السرلة أركان ثحثة هي :
 الركن المادي المتمثل في فعل االختحا . محل االختحا و هو المال المنقول المملوك للغير . الركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي .إذن حتى تقوم جريمة السرلة بكامل أركانها البد أن يكون الجاني أو السبارق لبد حصبل
على المال المنقول المملوك للغير رغما عن إرادة مالكبه أو حبائزه األمبر البذي يشبكل معنبى
االختحا و على ذلك فإن االختحا هو  " :كل فعل يقوم به الجاني و يب دي إلبى انتبزام أو
أخببذ أو االسببتيحء علببى مببال الغيببر أو أي شببيء منقببول مملببوك للغيببر بببدون علببم أو رضببا
صاحب أو حائز الشيء " (.)2
و انطحلا من هذا نتساءل عن مدى توافر أركان هذه الجريمة في فعل حامل البطالة البذي
يقوم بسحب مبالغ مالية تتجاوز الحد المسموح به من البنك .
أجاب فريق من الفقهاء على هذا التسا ل و اعتبروا أن من الصبعب اعتببار هبذه الوالعبة
من السبرلة ذلبك أن التسبليم تبم برضبا البنبك و لبيا رغمبا عنبه

()3

فالجهباز لبد تبم برمجتبه

بحيث يلبي طلب العميل فكيف يمكن القول بعد ذلك بأننا بصدد تسليم غير اختيباري فالبنبك
أعطى تعليمات معينة للجهاز و ليا من بين هذه التعليمات منع اعطاء نقود في حالة تجباوز
المبلغ المسموح به و هذا يعني أن البنك لم يفصبح عبن ارادتبه فبي رفبض تسبليم

النقبود()4

و

1

» - l’Article 311-1 code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
 - 2محمد صبحي نجم  :شرح لانون العقوبات الجزائري القسم الخاص الطبعة الرابعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  2003ص
. 116
 - 3جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 107
 - 4عبد هللا حسين علي محمود  :سرلة المعلومات المخزنة في الحاسب اآللي الطبعة األولى دار النهضة العربية مصر  2001ص 229
.
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بالتالي فح يعد العميل سارلا بما أن تسليم الشيء لد تم برضا حائزه و لو عن طريق الغلط
(.)1
و برر بعض من الفقهاء انتفاء وصف السرلة على هذه الوالعة بالرجوم لطبيعة وأيفة
بطالة االئتمان و التي تستلزم أن يكون حساب العميل مفتوحا و بالتالي فح شك أن هذا
الحساب دائن و مدين و سوف يغطي اإليدام هذه المديونية فيما بعد ألن وجود حساب
دائن و مدين هو تصريح و موافقة من البنك أن يقيد في الحساب أحيانا دائن و أخرى مدين
و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية التي رفضت اعتبار تجاوز حد السحب سرلة(.)2
إذن فمببن الصببعب تكييببف هببذه الوالعببة علببى أنهببا سببرلة و ذلببك لوجببود عببدة أسببباب
فباإلضبافة لعنصببر الرضببا الببذي تببم منالشببته هنبباك عنصببر الغلببط الببذي لببد يقببع فيببه المببتهم
بحيث يأن أنه يتصرف في حدود حقه أو أن ذلك نوم من التسهيحت البنكية

()3

و كبل هبذه

ا لعناصر و غيرها تحول دون لياا حالبة السبحب بمبا يجباوز المبلبغ المسبموح ببه علبى أنهبا
جريمة سرلة .
أما في حال خروج الحامل الشرعي على التعليمات المحددة سلفا من البنك وتحعبه
بجهاز التوزيع أو ادخاله فيروا ي دي إلى إتحف برمجة الجهاز
يحصل على مب لغ يتجاوز الحد المسموح به

و استطام بذلك أن

فإنه يسأل عن جريمة السرلة بالنسبة لهذه

المبالغ التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة و يسأل عن جريمة إتحف بالنسبة لألفعال
التي ولعت على الموزم ككيان مادي (. )4
و لقد وضع المشرم الجزائري نصا خاصا يعالب بموجبه على فعل اإلتحف المادي
الذي يقع على الحاسب اآللي و ملحقاته فقد نصت المادة  394مكرر ق.م.ج على أن كل
من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منأومة للمعالجة اآللية للمعطيات
أو يحاول ذلك يعالب بالحبا من ثحث أشهر إلى سنة و بغرامة من  50.000دج إلى

 - 1محمد سامي الشوا  :ثورة المعلومات و انعكاساتها على لانون العقوبات دار النهضة العربية مصر  1994ص . 109
 - 2إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص . 269
 - 3عبد هللا حسين علي محمود  :المرجع السابق ص . 231
 - 4محمد سامي الشوا  :ثورة المعلومات و انعكاساتها على لانون العقوبات المرجع السابق ص . 109
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 100.000دج فإذا ترتب على هذا الدخول حذف أو تغيير لمعطيات المنأومة تضاعف
العقوبة

أما إذا تسبب هذا الفعل في تخريب نأام اشتغال المنأومة تكون العقوبة الحبا

من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من  50.000دج إلى  150.000دج

فهذا النص

يعالب على كل طرق الدخول غير المشروعة إلى نأام المعالجة اآللية للمعطيات و بالتالي
فح محل لجريمة السرلة (.)1
هذا و يقول البعض أن تسليم النقود من لبل جهاز الصراف اآللي ليا نافيا لحختحا
و أن والعة السرلة لائمة ألن العميل استولى على مال البنك و أخرجه من ذمته بدون رضائه
مخالفا بذلك االتفاق المبرم بينهما

األمر الذي يجعل حيازته لهذا المال غير مشروعة

وأسسوا رأيهم هذا على تشبيه سحب العميل لمبالغ تتجاوز الحد األلصى المسموح به بحالة
الدائن الذي يقدم له مدينه محفأة نقوده ليأخذ دينه منها غير أنه أخذ أزيد من حقه و ذلك
دون رضاء المدين و على ضوء ذلك فحامل البطالة الذي يتجاوز الحد األلصى المسموح
به  -من خحل أجهزة الصراف اآللي  -يعالب عن جريمة سرلة (. )2
كمببا ال يمكننببا الحببديث عببن التسببليم االختيبباري ل لببة حتببى و لببو لببم يقببم العميببل بالتحعببب
بنأامهببا ذلببك أن به لببيا لهببذه األخيببرة إرادة خاصببة بهببا فببدورها أشبببه بببدور المجنببون أو
الصغير فبي السبن البذي يقبوم بتسبليم المبال إلبى شبخص آخبر  -فبح يعتبد بإرادتبه و ال يعتببر
التسليم الصادر منه تسليما اختياريا نافيا لفعل األخذ الذي تقبوم ببه جريمبة السبرلة  -فللجهباز
هنببا دور سببلبي يقتصببر علببى تنفيببذ تعليمببات البنكببي المسببجلة فببي ذاكرتببه أو بمعنببى آخببر
فالجهبباز آلببة صبماء لببيا لببديها اإلرادة ومببن ثببم يمكببن تطبيببق أحكببام التسببليم الصببادر عببن
مجنون على التسليم الصادر عن جهاز الصراف اآللي للنقود من حيبث اعتبباره تسبليما غيبر
إرادي و بالتالي ال ينفي السرلة (. )3

- l’article 323-1 code pénal français , Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9
 - 2محمد رائد البير لدار :دراسة تحليلية للسرلة و االختحا بواسطة استخدام الحاسب اآللي ورلة عمل مقدمة للم تمر السادا للجمعية
المصرية للقانون الجنائي دار النهضة العربية القاهرة  1993ص .378
 - 3عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء الطبعة األولى دار وائل للنشر عمان  2000ص .122
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1

 -2جريمة خيانة األمانة
جدير بالذكر أن جريمة خيانة األمانة لد نصت عليها المادة  376عقوبات جزائري" كبل
من اختلا أو بدد بسوء نية أورالا تجارية أو نقودا أو بضبائع أو أورالبا ماليبة أو مخالصبات
أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن لد سلمت إليه إال على سببيل
اإلجببازة أو الوديعببة أو الوكالببة أو الببرهن أو عاريببة االسببتعمال أو ألداء عمببل بببأجر أو بغيببر
أجببر بشببرط ردهببا أو تقببديمها أو السببتعمالها أو السببتخدامها فببي عمببل معببين و ذلببك إضببرار
بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة "(.)1
و عليببه اسببتقر الفقببه عل بى تعريببف خيانببة األمانببة بأنهببا  " :اسببتيحء شببخص علببى منقببول
يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضبى هبذا
العقد و ذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدم بملكيته " (.)2
و يشترط لقيام هذه الجريمة توافر أركانها و هي البركن المبادي و يتمثبل فبي تبديبد المبال
أو استعماله أو اختحسه و الركن المعنوي الذي يتحقق بتبوافر القصبد الجنبائي فبي ارتكباب
الفعل( .)3باإلضبافة إلبى ركبن المحبل أو موضبوم جريمبة خيانبة األمانبة والمتمثبل فبي المبال
المنقول المملوك لغير الجاني و المسلم إليه على سبيل األمانة (الحيازة النالصة).
و فببي تطبيببق ذلببك علببى الفببرض محببل الدراسببة  -اسببتعمال الحامببل للبطالببة لسببحب مبببالغ
تجاوز الحد المسموح ببه  -اعتببر الببعض أن األمبر يشبكل جريمبة إسباءة ائتمبان باعتببار أن
حامل البطالة تسلم من البنك بطالة االئتمان على سبيل األمانة و عليه استعمالها وفق شبروط

1

- l’article 314-1 « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de
les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375000 euros d'amende ». Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 .
 - 2محمد سامي الشوا  :الجرائم التي استحدثتها المعلوماتية للتعدي على الذمة المالية للغير بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين
الشريعة و القانون االمارات العربية  2003ص.1107
 - 3محمد سعيد نمور  :شرح لانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني الجرائم الوالعة على األموال دار الثقافة عمان  2007ص
.351
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العقد المببرم بينهمبا و بالتبالي إذا لبام باسبتعمالها بطريقبة تعسبفية بسبحب مببالغ تتجباوز الحبد
المسموح به و االستيحء على مال البنك فيكون لد ارتكب جريمة خيانة األمانة(.)1
إال أن هبذا البرأي منتقبد اسبتنادا إلببى أن العميبل لبم يببدد بطالببة االئتمبان المسبلمة لبه علببى
سبببيل األمانببة و لكنببه اسببتعملها فقببط فببي سببحب مبببالغ تتجبباوز السببقف المسببموح بببه فمببن
الواجب أن نفرق بين تسبليم البطالبة علبى سببيل األمانبة و ببين تسبليم النقبود هبذه األخيبرة لبم
تسلم إليه على سبيل األمانة بل سلمت إليه على أساا أنبه يملكهبا و بالتبالي فبح تقبوم جريمبة
خيانة األمانة في هذا الفرض (.)2
الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام بطاقة االئتمان بعد انتهاء صالحيتها
االستخدام المشروم لبطالة االئتمان هو الذي يتم بواسطة الحامل الشرعي لبطالة
صحيحة و ال تعد بطالة االئتمان صالحة لحستعمال في ثحث حاالت  :أولها إذا تم إلغا ها
من لبل البنك المصدر لها

و ثانيها إذا انتهت مدة صححيتها المبينة في العقد المبرم بين

الحامل و البنك و ثالثها إذا أخبر حامل البطالة عن فقدانها أو سرلتها (.)3
و رغم انتهاء صححية البطالة لد يحتفأ البعض بالبطالة و يرفض ردها للبنك أو يستمر
في استخدامها و الس ال الذي يثور هنا هو  :هل يسأل الحامل جزائيا عن مجرد امتناعه
عن رد البطالة ؟ أو استمراره في استخدامها بعد انتهاء مدة صححيتها ؟ أو استمراره في
استخدامها على الرغم من إلغائها من المصدر؟ و سنحاول توضيح التكييف القانوني وتحديد
المس ولية الجنائية لتصرف الحامل الممتنع عن رد البطالة إلى البنك المصدر لها

ثم

ندرا امكانية ترتيب المس ولية الجنائية للحامل عن االستخدام غير المشروم للبطالة
المنتهية الصححية و كذا البطالة الملغاة .

 - 1عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص . 125
 - 2جميل عبد البالي الصغير  :القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثة الكتاب األول الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي
العربية مصر  1992ص . 107
 - 3علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 40
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دار النهضة

أوال  :المسؤولية الجنائية للحامل عن االحتفاظ بالبطاقة على الرغم من مطالبته
بردها
سبق أن أوضبحنا ببأن أهبم التبزام يقبع علبى عباتق حامبل البطالبة هبو االلتبزام باسبتعمالها
خحل مدة صبححيتها بحسبن نيبة و ردهبا إلبى مصبدرها  -فبي حالبة انتهباء هبذه المبدة أو فبي
حالة الغائها -الذي يبقى مالكها األصلي و له الحق في استرجاعها كما تنص على ذلك جميبع
عقود االنضمام في نأام البطالات فإذا احبتفأ هبذا الحامبل بالبطالبة ببالرغم مبن ليبام البنبك
بمطالبته بردها فهل يمكن القول هنا أن تصرف العميل هذا يثير مس وليته الجنائية ؟
لد سار الفقه لإلجابة عن هذا التسا ل في اتجاهين متنالضين  :األول ألر بمسباءلة حامبل
البطالة جنائيا في حالة امتناعه عن رد البطالة و كيف فعله علبى أنبه ينبدرج تحبت وصبف
خيانة األمانة

()1

فبي حبين ذهبب اتجباه آخبر لبرفض ادراج فعلبه هبذا تحبت أي صبورة مبن

صور األفعال التي تتحقق بها جريمة خيانة األمانبة و لكبل مبن االتجباهين حججبه المنطقيبة
والقانونية األمر الذي يجعلنا نتعرض لكل اتجاه على حدى .
 -1الرأي الذي يقر بمساءلة الحامل عن جريمة خيانة األمانة
كمببا سبببق و أوضببحنا فببإن المببادة  376ق م ج لببد عالبببت علببى جريمببة خيانببة

األمانببة()2

ويتضببح مببن هببذا الببنص أن هببذه الجريمببة شببأنها شببأن أي جريمببة أخببرى البببد مببن تببوافر
عنصرين فيهبا همبا البركن المبادي و البركن المعنبوي و يتحقبق البركن المبادي فبي تبديبد
المال أو استعماله أو اختحسه و أن يكون لبد سبلم للجباني علبى سببيل كونبه عقبدا مبن العقبود

1

- Deen Gibirila : op.cit. p 12. (T. corr. Créteil, 15 janv. 1985, D. 1985, somm. 344, obs. M. Vasseur, RTD
com. 1986. 300, no 2, obs. P. Bouzat).
2- l’article 314-1 « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de
les représenter ou d'en faire un usage déterminé .
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende ». Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002 .
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الموضببحة بهببذه المببادة علببى سبببيل الحصببر و يشببترط أن يضببر الفعببل بمالببك الشببيء و
يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي في ارتكاب الفعل(. )1
و ال يثور إشكال في تطبيق ركن محل جريمة خيانة األمانبة علبى موضبوم الوالعبة التبي
نحن بصددها (بطالة االئتمان) باعتبارها ماال ماديا منقوال مملوكا للمصدر على الرغم من
حيازة الحامل لها و يرى جانب من الفقه أن تسليم البطالة من المصدر إلى الحامل إنما هو
على سبيل

الوديعة()2

االسببتعمال()3

في حين ي كد البعض اآلخر أن تسليمها إنما يتم بناء على عقبد عاريبة

و إن كببان البببعض ينتقببد ذلببك علببى أسبباا أن عاريببة االسببتعمال تكببون بببدون

مقابل في حين أن الحامل يدفع اشتراكا سنويا للبنك المصدر لذلك يعتبره البعض عقبد إجبارة
أشياء(.)4
و بغببض النأببر عببن مسببمى العقببد فإنببه يكفببي أن تسببليم البطالببة مببن البنببك المصببدر إلببى
الحامل لد تم بناء على عقد من عقود األمانة بغرض نقل الحيازة النالصة أو الم لتة للحامل
حيببث يشببترط فببي العقببد المبببرم بببين حامببل البطالببة و المصببدر ببقبباء ملكيببة هببذه األخيببرة
للمصدر منذ لحأة إصدارها و طيلة مدة استعمالها (.)5
و إن إثبببات حصببول الببركن المببادي فببي هببذه الجريمببة يعببد مسببألة موضببوعية ممكببن أن
يستفاد من امتنام الجاني عن رد المنقول مع المطالبة به دون وجبود مببرر لبانوني لعبدم رده
أو من االدعاء بضياعه أو إنكاره

()6

و عليه فامتنام حامل البطالبة عبن ردهبا مبن شبأنه أن

ي دي إلى تحقق جريمة خيانة األمانة كونبه ببذلك يكبون لبد ببدد المبال البذي فبي عهدتبه علبى
سبيل األمانة(.)7
كما أن الركن المعنوي متوفر ذلك ألن الحامل لام باالستيحء على البطالة و امتناعه عبن
إعادتها لمن يجبب إعادتهبا إليبه هبو إفصباح عبن إرادتبه فبي تغييبر حيازتبه علبى البطالبة مبن
 - 1إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص 264
 - 2عصام حنفي موسى  :المرجع السابق ص .895
 - 3علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 41
 - 4أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المسئولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمبان فبي القبانون المقبارن والفقبه اإلسبحمي بحبث مقبدم
لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون اإلمارات العربية  2003ص . 2078
 - 5محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة المرجع السابق ص . 168
 - 6حسن حماد حميد :إساءة استخدام بطالة االئتمان االلكترونية الملغاة مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية المجلد  18العدد  2ص .591
7
- Françoise dekeuwer : op.cit,p 84 .
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حيببازة نالصببة إلببى حيببازة كاملببة بنيببة تملكببه

()1

فضببح عببن أن االمتنببام عببن ردهببا يكفببي

العتبببار أن فعلببه ول بع إضببرارا بالبنببك المصببدر المالببك للبطالببة المختلسببة حتببى و إن لببم
يسببتعملها الحامببل بعببد امتناعببه عببن ردهببا ألن ركببن الضببرر فببي جريمببة خيانببة األمانببة ال
يشترط أن يكون جسيما بل يكفي أن يكون محتمل الحدوث (.)2
و هذا ما لضت به محكمة ليون الفرنسية بأنه " يعد مرتكببا لجريمبة خيانبة األمانبة حامبل
البطالببة الببذي علببى الببرغم مببن مطالبببة البنببك المتكببررة لببه بردهببا إال أنببه اسببتمر باالحتفبباأ
بها"(.)3
 -2الرأي الذي ال يقر بامكانية مساءلة الحامل عن جريمة خيانة األمانة
يقوم هبذا االتجباه علبى النقبيض مبن االتجباه السبابق حيبث يبرفض فكبرة إمكبان مسباءلة
حامل البطالة عن جريمة خيانة األمانة لمجرد امتناعه عن ردها إلبى البنبك المصبدر بعبد أن
انتهببت مببدة صببححيتها أو تببم الغا هببا و يسببتندون فببي ذلببك إلببى كببون العميببل مالكببا للبطالببة
ملكية لانونية تامة نتيجة دفعه ثمنها لحأة موافقة البنك على اصدارها له

()4

و بالتالي كيف

يتم استخراج بطالة باسم الحامل ثم يقال أنها معه على سبيل العارية .
و مببا يفهببم مببن رأي هببذا االتجبباه أن مببا يصببدر مببن أفعببال مببن حامببل البطالببة كإتحفهببا أو
رفض ردها إلى البنك أو اتيان أي تصبرف مبادي أو لبانوني عليهبا ال يمكبن أن يكبون محبح
للمساءلة الجنائية باعتبار هذه األفعال تقع من مالك على ملكه (.)5
و ال يغير من صحة التكييف القانوني في نطاق المس ولية الجنائية ادعباء البنبك المصبدر
بشرط االحتفاأ بملكية البطالة طيلبة فتبرة اسبتعمالها بمبا يرتبب مسب ولية العميبل  -المدنيبة
والجزائيببة  -عببن مخالفببة هببذا الشببرط ذلببك أن أثببر هببذا الشببرط ال يتعببدى نطبباق المسب ولية
المدنيببة العقديببة هببذه األخيببرة القائمببة علببى لاعببدة لانونيببة معلومببة و هببي أن العقببد شببريعة
المتعالببدين و ال يمكببن إثببارة فكببرة المس ب ولية الجزائيببة التببي منبباط العقبباب فيهببا و بالببذات
 - 1حسن حماد حميد :المرجع السابق ص .592
 - 2محمد صبحي نجم  :شرح لانون العقوبات الجزائري المرجع السابق ص .165
 - 3عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص . 139
 - 4تطلق البنوك على هذا المبلغ اسم " رسم إصدار " و في حقيقة األمر فالمبلغ يمثل ثمن البطالة و دليل ذلك أن البنوك عند تجديد البطالة
تتقاضى رسم اصدار جديد عن البطالة األخرى مقابل استحم األولى عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص
.143
 - 5محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة المرجع السابق ص .172
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جريمة خيانة األمانة هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد وليا االخحل بشبروط
العقببد المبببرم بببين المتعالببدين  .إلببى جانببب ذلببك كلببه فببإن المحكمببة غيببر ملزمببة بمببا يطلقببه
المتعالببدين مببن أوصبباف علببى العقببد إنمببا األمببر يعببود لحقيقببة العحلببة و والعهببا و يتببرك
لمحكمبة الموضببوم تحديببد العقببد و تحديبد ماهيتببه للفصببل فببي مبدى ليببام أو عببدم ليببام جريمببة
خيانة األمانة (. )1
مببن جهببة أخببرى يقومببون بتشبببيه البطالببة االئتمانيببة بالشببيك (كورلببة تجاريببة) مببن حيببث
اسببتحم الحامببل لهببا حيببث يكتببب عليهببا مببا يكتببب علببى الشببيك (اسببم العميببل و رلببم حسببابه)
وبالتالي تسري عليها مقتضيات الشيك من حيث عدم لابلية رده في حالة عدم وجود رصيد.
فكيببف إذن يعطببي الحببق للبنببك باسببترداد البطالببة و ال يعطببى لببه فببي حالببة الشببيك علببى
اعتبببار أن ليمببة البطالببة تعببادل ليمببة الشببيك فببي عمليببة الوفبباء بالبضبباعة و بالتببالي تبقببى
المسألة ليست مسألة رد البطالة من عدمها بقدر ما ينبغي التأكد من كبون الوفباء تبم صبحيحا
أم كان بناء على غش و تحايل ألن البنك يكون لادرا على إلغاء التعامل بها بطبرق متعبددة
كتعطيلها إلكترونيا في حالة رفض العميل ردها إليه أضف إلبى ذلبك الصبعوبة الكامنبة فبي
إثبات مسألة التبديد لهذا المبال المنقبول مبن طبرف الحامبل حتبى يمكبن التسبليم بوجبود خيانبة
األمانة خاصة إذا ما احتفأ هذا الحامل بها و لم يسئ استعماله لها من جديد(.)2
ثانيا  :المسؤولية الجنائية للحامل عن استخدام بطاقة االئتمان المنتهية الصالحية
والملغاة
باإلضافة إلى امتنام حامل البطالة عن اعادتها إلى مصدرها بعد انتهاء مدة صححيتها
أو الغاءها فإن هذا األخير لد يقوم باستخدامها بعد رفضه اعادتها فهل تقوم مس وليته
الجنائية عن هذا االستخدام غير المشروم للبطالة ؟
هذا ما سنحاول معرفته من خحل دراسة كح من مس ولية الحامل عن االستعمال غير
المشروم لبطالة منتهية الصححية و الملغاة

و لكن لبل ذلك سنحاول أن ننالش مسألة

التمييز بين استعمال بطالة منتهية الصححية واستعمال البطالة الملغاة و هل لهذا التمييز
من أهمية ؟
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فببي إطببار االجابببة علببى ذلببك يمكببن القببول أنببه علببى الببرغم مببن أن هنبباك مببن يفببرق بببين
استعمال البطالة الملغاة والبطالة المنتهيبة الصبححية إال أن هبذا التفريبق مجبرد تفريبق فبي
المبررات دون الحكم حيث ال يقبل هذا االتجباه بمسباءلة حامبل البطالبة البذي يسبتعملها فبي
الحالتين عن أي جريمة .
في حين هناك من ال يفرق في األمرين ال في المببررات و ال فبي الحكبم إذ يخضبعهما
لذات المبررات و لذات الحكم فيقر بوجوب مساءلة حامل البطالة في الحالتين عبن جريمبة
النصب أو االحتيال .
علبى الببرغم مببن أن الأباهر أن البطالببة الملغبباة و المنتهيببة الصبححية ينببتج عنهمببا انتهبباء
العمل بالبطالة و عدم امكان استعمالهما و اخراجهما من نطباق التبداول إال أنهمبا فبي والبع
األمببر يختلفببان عببن بعضببهما لببيا فببي األسببباب فحسببب بببل و فببي اآلثببار و االجببراءات
القانونية التبي ينبغبي القيبام بهبا األمبر البذي يبنعكا علبى التكييبف القبانوني البذي يمكبن أن
يأخذه فعل كل من مستعمل البطالة و التاجر الذي يقبلها (.)1
و من أوجه االختحف ما يتعلق بالسببب المحقبق النتهباء الحبق فبي اسبتعمال البطالبة و أثبر
ذلك على العقبد و علبى العحلبة القانونيبة التبي يمكبن أن تترتبب فيمبا لبو تبم اسبتعمال البطالبة
فحيث يكون اإللغاء فسخا للعقد المببرم ببين الجهبة المصبدرة للبطالبة و حاملهبا بينمبا يكبون
انهاء العمل بالبطالة النتهاء صححيتها هو انتهاء للعقد بتنفيذه .
و الشببك فببي االخببتحف الواضببح فببي اآلثببار التببي تترتببب فببي الحببالتين االلغبباء و االنتهبباء
وبين فسخ العقد و تنفيذه فانتهاء العقد يعني انعدام وجوده بينما فسخه يعني إيقاف العمل ببه
مع بقائه ما لم يحكم بإنهاء وجوده مما يرتب آثار ينبغي أن ت خذ بعين االعتبار عند النأبر
لحكم كل حالة .
وعلى أساا ذلك كله يبدوا لنا أن هناك إشكالية تتعلق بتصرفات حامل البطالبة الشبرعي
وهبي وجببوب التفريببق بببين اسببتعمال البطالببة مبن لبببل حاملهببا بعببد إلغائهببا و اسببتعمالها بعببد
انتهاء مدة صححيتها و أهمية هذه التفرلة تعود الختحف العحلات القانونية التبي تنشبأ عبن
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الوضعين و اختحف الجهات التي يصيبها الضرر من تصرف حامل البطالة هذا ما يثير
اشكاالت تتعلق بالوصف الذي يأخذه تصرف حامبل البطالبة و مبدى تجريمبه و مبن جانبب
آخر يبنعكا علبى حقيقبة القصبد الجنبائي البذي يمكبن أن يتحقبق بحبق حامبل البطالبة بالنسببة
للجريمة التي تنسب إليه و وجه انعكاا ذلك على القصد هبو امكبان احتجباج الحامبل بعبدم
العلم بالغاء البطالة و بالتالي نفي القصد بانتفاء العلبم فبي حبين أنبه ال يمكنبه ذلبك فبي حالبة
انتهاء مدة صححية البطالة إذ يعد عالما أو يفترض فيه ذلك (.)1
و علببى أسبباا كببل ذلببك نببرى أن هنبباك ضببرورة للتفريببق بببين اسببتعمال البطالببة مببن لبببل
حاملها بعد إلغائهبا و اسبتعمالها بعبد انتهباء مبدة صبححيتها و لهبذا سبنحاول التطبرق إلبى
األمرين على وجه االستقحل.
 -1المسؤولية الجنائية للحامل عن استخدام بطاقة االئتمان الملغاة
يحدث أن تصدر الجهة المصدرة لبطالة االئتمان لرارها بإلغاء البطالة نتيجة لتعسف
العميل في استخدامها أو لعدم سداده لمديونياته في الموعد المتفق عليه
العميل باستعمالها على الرغم من اخطاره بالغائها

إال أنه لد يقوم

و يسهم في امكانية ولوم هذا الفرض

استغحل العميل للفترة الزمنية الوالعة بين حدوث االلغاء و بين ليام البنك بإجراء عملية
اخطار التاجر بهذا االلغاء (.)2
و يثير نشاط العميل هذا تسا ال يتمثل في مدى إمكانية إسناد جرم االحتيال بحقه ؟
باعتباره لد استخدم طرلا احتيالية في مواجهة البنك (من خحل التاجر) أدت إلى االعتداء
على ذمته المالية.
لد اختلف الفقه في تكييف هذه الوالعة فمنهم من جرمها و لال بإمكانية مساءلة العميل
جزائيا على هذا التصرف باعتباره مرتكبا لجريمة النصب أو االحتيال

بينما عارضهم

فريق آخر حيث اعتبروا أن نشاط العميل في هذه الوالعة ال يمكن أن يحمله المس ولية
الجزائية و سنستعرض لحجج و براهين الفريقين .
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 الرأي الذي يقر بمساءلة الحامل عن جريمة النصبيذهب البعض إلى تجريم سلوك الحامل الذي يستخدم بطالة االئتمبان الملغباة ولكبن بشبرط
أن يقوم ال ُمصدر للبطالة بتنبيه الحامل بإلغاء بطالبة االئتمبان ومطالبتبه بردهبا

()1

وبالنتيجبة

إذا لم يقم ال ُمصبدر بإخطبار الحامبل ولبام األخيبر باسبتخدامها (بتقبديمها إلبى التباجر مبن أجبل
الحصول على السلع أو الخدمات) فح يمكن أن تقوم مسئوليته لعدم علمبه بإلغباء البطالبة إذ
أن المسألة تتعلبق هنبا بالقصبد الجنبائي للحامبل البذي يتمثبل بباإلرادة (إرادة اسبتخدام البطالبة
الملغبباة وإرادة الحصببول علببى السببلع والخببدمات) والعلببم الببذي ينبغببي أن ينصببرف إلببى كافببة
مكونات الجريمة (العلم بأنه يستخدم بطالة ائتمان العلم بأنه يستخدم بطالة ملغاة) (.)2
أمببا األمببر اآلخببر الببذي البببد مببن تببوافره مببن أجببل تجببريم فعببل الحامببل فيتمثببل بعببدم ليببام
ال ُمصدر للبطالة بإخطار التاجر بإلغاء البطالبة فبإذا لبدمت البطالبة الملغباة إلبى التباجر ولبم
يكن التاجر لد أخطر بهذا اإللغاء من لبل البنك فهنا تقوم المسئولية الجنائية للحامبل ( )3أمبا
إذا لامت الجهة ال ُمصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطالة وأن التاجر لبلها على الرغم من ذلك
فهنا ال يُسأل الحامل عن أي جريمة ألن تقديم البطالة الملغاة يعد أسلوبا ا سباذجا ا ال ينخبدم ببه
أحد(.)4
وبببذلك ال يُمكببن تجببريم الحامببل وليببام مسببئوليته عببن هببذا الفعببل مببا لببـم يكببن لببد أخطببر
باإللغـاء (عالما ا باإللغباء) وأن يكبون التباجر غيبر مخطبر بهبذا اإللغباء ؛ وإذا كانبت مسبئولية
الحامببل الجنائيببة تقببوم فببي هببذه الحالببة فببإن الخببحف لببد ثببار حببول التكييببف القببانوني لهببذه
الجريمة.
جزم الكثير من الفقهاء بأن العميل يعتبر مرتكبا لجريمة نصب ألنه لام باستخدام البطالة
التي جر دت من كل ليمة لها كأداة ائتمان حينما تم إلغا ها
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هادفا بذلك إلى إلنام المجني

عليه بوجود ائتمان وهمي

و الحصول من البنك على وفاء للتجار الذين تعامل معهم

الحامل مما يشكل استيحء على ثروة الغير(.)1
إذا تحققت جميع عناصر الركن المادي فحامل البطالة بادعائه بأنه حامل بطالة ائتمان
صحيحة و سارية المفعول فهو يدعي كذبا صفة غير صحيحة usage d’une fausse
 qualitéو هي أنه صاحب رصيد دائن في البنك

أما ابرازه للبطالة الملغاة على أنها

بطالة صحيحة فهو يتخذ مأهرا خارجيا لتأييد االدعاءات الكاذبة

()2

هذا باإلضافة إلى

تحقق عنصر التسليم الذي يتمثل في ليام التاجر بتسليم المشتريات إلى الحامل الشرعي أو
تمكينه من االستفادة بخدماته

()3

و بذلك فإن جريمة االحتيال لائمة.

و مما يعزز هذا القول أحد اآلراء في الفقه الفرنسي الذي ذكر أن الصفة غير الصحيحة
هي أن حامل بطالة االئتمان هو موكل و البنك مصدر البطالة وكيل عن هذا الحامل في
الوفاء بثمن مشترياته مما يعد تأكيدا كاذبا لصفة الموكل (.)4
و لد لضت محكمة باريا في حكمها الصادر في  16أكتوبر  1974بأن استعمال
البطالة على الرغم من إلغائها يعد من لبيل الطرق االحتيالية التي تهدف إلى االلنام بوجود
دين وهمي بالحصول من البنك على المبالغ النقدية التي تم االستيحء عليها (.)5
و على العكا من هذا الرأي ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى أن الحامل إذا استمر في
استخدام البطالة رغم إلغائها فإنه يسأل عن جريمة خيانة األمانة

إذ إن االستعمال الذي

تقوم به خيانة األمانة هو ذلك االستعمال الذي ال يجوز أن يصدر من غير المالك حيث أن
الجاني في هذه الحالة بات ينأر إلى نفسه نأرة المالك(.)6

1
2
3
4
5
6

 حسن حماد حميد  :المرجع السابق ص . 593 حسن حماد حميد  :المرجع نفسه ص . 595 محمد أمين الشوابكة  :جرائم الحاسوب و االنترنت (الجريمة المعلوماتية) دار الثقافة عمان  2009ص . 197 علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 46 محمد سامي الشوا  :ثورة المعلومات و انعكاساتها على لانون العقوبات المرجع السابق ص . 115 -علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 44

126

 الرأي الذي يقر بعدم مساءلة الحامل عن جريمة النصبذهب جانب من الفقه إلى عدم امكانية اسناد المس ولية الجزائية للعميل الذي استخدم
البطالة بالرغم من إلغائها

ذلك ألن نشاطه هذا ال يمكن أن يندرج تحت طائلة األفعال

المجرمة بشكل عام وال ينطبق عليه وصف جريمة النصب أو االحتيال بشكل خاص .
و ذلك ألن أصحاب هذا االتجاه نأروا إلى عحلة حامل البطالة بالجهة المصدرة لها
عند استعماله البطالة الملغاة و ألروا بعدم تحقق جريمة النصب بحق هذه الجهة إذا تم
استعمالها من لبل حاملها (.)1
إذ أن الركن المادي في جريمة النصب يتطلب عحلة سببية تربط بين فعل االحتيال
و النتيجة التي أفضى إليها هذا الفعل األمر الذي يكون وراء تشويه إرادة المجني عليه نتيجة
للغلط الذي ولع فيه

و لما كان الدافع الحقيقي وراء ليام البنك بالوفاء للتاجر بقيمة

المشتريات عن الحامل هو الشرط العقدي الذي يلزم البنك بذلك فإن الصفة غير الصحيحة
التي استعملها الحامل  -و هي أنه صاحب بطالة فعالة  -ليست هي التي دفعت البنك للوفاء
وبالتالي فإن إرادة المجني عليه صحيحة ال يشوبها أي عيب نتيجة فعل الخدام الذي لام به
الحامل (.)2
المسؤولية الجنائية للحامل عن استخدام بطاقة االئتمان الملغاة في سحب النقود
إن ليام الحامل باستخدام البطالة الملغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف اآللي يبدو
أمرا مستحيح و غير متصور في أل االحتياطات التي يضعها البنك على األجهزة التابعة
له عند إلغاء البطالة الصادرة للعميل ؛ ألننا نكون أمام استحالة مادية أي أن هذه األجهزة
سوف تقوم بابتحم البطالة أو رفض إتمام العملية (.)3
غير أنه إذا لم يقم البنك المصدر و بعد إلغائه البطالة بإعادة برمجة ذاكرة الموزم اآللي
و من ثم تمكن العميل سيء النية من الحصول على أوراق نقدية فإن عمله هذا يترتب عنه
 - 1محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة المرجع السابق ص . 120
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جريمة نصب

باالستناد إلى توافر القصد الجنائي و ذلك بإلدام العميل على استخدام

البطالة على الرغم من علمه بإلغائها كما يتوافر الركن المادي المتمثل في ادعاء العميل
صفة غير صحيحة عل ى أساا أنه الحامل الشرعي لبطالة صحيحة و والع األمر أنه لم
تعد له تلك الصفة التي زالت عنه بإلغاء البطالة من لبل المصدر (.)1
إال أنه ال يمكن القول بقيام جريمة النصب كون تقديم البطالة الملغاة ال يشكل إال كذبا
بسيطا و مجردا الذي ال يكفي بمفرده لقيام جريمة النصب
بوجود دين وهمي

فهو لم يقدم ما يفيد االلنام

عحوة على أن استعمال الموزم اآللي من لبل الحامل جاء مطابقا

لألسلوب و القواعد المعتادة(.)2
كما أن القول بقيام جريمة النصب باستخدام صفة غير صحيحة يكون محل نأر ألنه
يشترط في الصفات التي يقوم بها النصب  -الكذب بشأنها -أال تكون من الصفات التي جرى
العرف على تقديم دليل إلثبات صحتها

و ال شك أن صفة الحامل الشرعي من الصفات

التي جرى العرف على مطالبة الحامل بتقديمه دليل إلثبات صحتها و هو البطالة كما أن
مجرد إدخال البطالة الملغاة في الجهاز  -المبرمج من لبل البنك -ي دي إلى ابتحم البطالة
أو رفضها مما ي كد عدم انخدام المجني عليه بالحيلة أو الخديعة التي أتاها الحامل و
بفرض لبول اآللة للبطالة فيكون المجني عليه  -البنك  -مقصرا أو مفرطا في حق نفسه (.)3
و يرى جانب من الفقه أن ليام جهاز الصراف اآللي بابتحم أو رفض البطالة ال يمنع
من ليام جريمة الشروم بالسرلة بشرط عدم وجود رصيد حيث أن الحامل -سيء النية -
يبحث عن االستيحء على ثروة الغير  -البنك  -و هي أموال المصرف المودعة لدى أجهزة
النقد اآللي على غير إرادة مالكها.
فيما يرى آخرون أن مثل هذا التصرف ال يشكل أي جريمة جنائية ال في صورة نصب أو
سرلة إذ القاعدة هي " ال جريمة و ال عقوبة إال بنص " و ي كد ذلك حكم النقض الفرنسي
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 lafontالصادر في  24نوفمبر  1983الذي ال يعتبر استعمال البطالة الملغاة استعماال
احتياليا غير مشروم بل هو مجرد مخالفة اللتزام تعالدي(.)1
 -2المسؤولية الجنائية للحامل عن استخدام بطاقة انتهت مدة صالحيتها
بطالة االئتمان دائما م لتة

وغالبا ما يتم تدوين تاريخ بدء و انتهاء العمل بها بشكل

بارز و واضح لكافة األطراف المتعاملين بها

و تحديد الفترة الزمنية الوالعة بين هذين

التاريخين (عادة ما تكون سنة لابلة للتجديد) إنما يكون لغايات تنأيمية لدى البنوك تتعلق
بمتطلبات دراسة نشاط حركة حساب العميل .
و األصل أن يسلم الحامل البطالة المنتهية إال أنه يحدث أن يحتفأ بها الحامل رغم انتهاء
مدتها فإذا حدث أن استخدمها حاملها رغم انتهاء مدة صححيتها فما مدى مساءلته جنائيا ؟
أ -المسؤولية الجنائية للحامل عن استخدام بطاقة المنتهية الصالحية في الوفاء
استقر الفقه حول عدم إمكان مساءلة حامل البطالة إذا كانت هذه األخيرة تحمل تاريخ
انتهاء العمل بها

إذ يتحمل التاجر الخسائر الناجمة عن استعمالها في هذه الحالة

ألن

البنك يرفض الوفاء للتاجر بقيمة المعاملة إلخحله بأحد االلتزامات التي يفرضها عليه العقد
المبرم بينهما و هو التحقق من تاريخ انتهاء البطالة

()2

و لكن اإلشكال يطرح في حالة

إذا لم تكن البطالة تحمل تاريخ انتهائها و لم يكن باستطاعة التاجر معرفة ذلك كما لو كان
يستعمل طريقة الوفاء القديمة المعروفة بـ ( (OFF LINEمثح فهل يشكل فعل الحامل
جريمة نصب أم ال؟
 الرأي الذي يقر بمساءلة الحامل عن جريمة نصبيرى بعض الفقه أنه في هذه الحالة تقوم جريمة النصب

حيث تحققت عناصر ركنها

المادي إذ استخدام بطالة انتهت مدة صححيتها مع علمه بذلك هو وسيلة احتيالية اليهام
التاجر أن البطالة ما زالت سارية و أن االئتمان الممنوح له ما زال ساريا و مجرد تسليم
 - 1محمد نور الدين عبد المجيد المرجع السابق ص . 204
 - 2نائلة عادل فريد  :المرجع السابق ص . 522
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التاجر المشتريات للحامل يعتبر استيحء على المال ألن التاجر لم يسلم للحامل هذه
المشتريات لوال الكذب و الغش و االيهام بغير الحقيقة و الوسائل االحتيالية التي لام بها
الحامل()1

و التي تدخل جميعها ضمن الطرق االحتيالية التي عددتها المادة  372ق.م .ج.

باإلضافة إلى أن الحامل سيء النية يتوافر في حقه القصد الجنائي الذي لوامه العلم
واإلرادة

إذ أنه يعلم بانتهاء مدة صححية البطالة أو يفترض فيه ذلك

و ال يصح له

التعامل بها مع الغير رغم ذلك استمر في استعمالها بإرادته الحرة السليمة مع التاجر بنية
االستيحء على مال هذا األخير دون وجه حق و هو عالم أيضا بأن البنك سيرفض الوفاء
للتاجر بقيمة هذه المشتريات(.)2
و من الطرق االحتيالية األخرى التواط بين حامل بطالة االئتمان و التاجر على لبول
الوفاء ببطالة ائتمان منتهية الصححية بقصد االضرار بالبنك المصدر لها
التاجر في ذلك بتزوير تاريخ انتهاء البطالة على الفاتورة
صحيح النتهاء صححية البطالة عند طلب االذن

و يستعين

أو يعلن عمدا تاريخ غير

أو يقوم بتقديم تاريخ عمليات الوفاء

المنفذة .
و في هذا النوم من المساهمات الجنائية يعد حامل البطالة فاعح أصليا في جريمة
النصب و شريكا في جريمة التزوير باالتفاق و بالمقابل يعد التاجر فاعح أصليا في جريمة
االحتيال و فاعح في جريمة التزوير تطبيقا للقواعد العامة في المساهمة الجنائية التي تحدد
الفاعل األصلي بأنه الذي أتى فعح يعد عمح تنفيذيا و هو الدور الرئيسي في الجريمة و
الشريك بأنه من لام بعمل ثانوي في الجريمة و نأرا لقيام التاجر بدور هام في جريمة
النصب بتأييد مزاعم الحامل بصححية البطالة مما حمل البنك على الوفاء بثمن المشتريات
فإنه يعد فاعح أصليا آخر لها

()3

و ذهبت محكمة جنح  angersبفرنسا إلى القول بأن هذا

التصرف يشكل وسيلة من وسائل الغش و أنها تعد جريمة من جرائم النصب(. )4

 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 178
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 الرأي الذي يقر بعدم امكانية مساءلة الحامل عن جريمة نصبفيما يجزم البعض اآلخر بعدم ليام المس ولية الجزائية بحق العميل حامل البطالة في هبذا
الفرض حتى و إن كان من شأن فعله الذي ارتكبه أن أدى إلى االعتداء علبى الذمبة الماليبة
للتاجر فأصابها

بالضرر()1

و تبرير هبذا التكييبف نجبده فبي شبروط العقبد المببرم ببين البنبك

والتاجر حيث تلزم هذه الشروط التاجر بفحص البطالة و التأكد أاهريا من صحة وفاعليبة
المعلومببات و البيانببات المدونببة عليهببا و يببأتي شببرط فحببص تبباريخ بببدء و انتهبباء العمببل
بالبطالببة فببي مقدمببة هببذه الشببروط و علببى فببرض تببم لبببول التبباجر الوفبباء ببطالببة منتهيببة
الصببححية فإنببه يعببد مرتكبببا خطببأ و مخببح بالعقببد المبببرم مببع البنببك و يتحمببل التبباجر خطببأه
ويمتنع البنك عن دفع ليمة الفواتير إلى التاجر (.)2
و حيث أن التاجر لد فرط بحق نفسه و أهمل فبي تنفيبذ التزاماتبه العقديبة بمبا يرتببه
ذلك من ضرر يلحق به فإنه ال مجال للحديث عبن إسبناد المسب ولية الجزائيبة بحبق العميبل
في هذا الصدد ألن هذا األخير لم يقم بعمل أكثر مبن أنبه لبدم بطالبة انتهبت مبدة صبححيتها
وكان على التاجر االنتباه إلبى ذلبك و مبن جانبب آخبر فبإن منباط التجبريم فبي نطباق لبانون
العقوبات إنمبا ينطلبق مبن خطبورة الفعبل البذي يرتكببه الجباني بحيبث يعكبا نفسبية إجراميبة
خطيببرة يجببب ردعهببا بالعقوبببة لكببن العميببل فببي هببذه الحالببة لببد باشببر فعلببه بأسببلوب سبباذج
وبسيط يفترض أن ال ينخدم به أوسط الناا احتياطبا و حرصبا فبح مببرر لتبدخل المشبرم
الجنائي لحمايته (.)3
ب  -المسؤولية الجنائية للحامل عن استعمال بطاقة منتهية الصالحية في السحب
رغم ما لد يبدو من تشابه بين الفرض محل البحث  -استعمال البطالة المنتهية الصبححية
في السحب -بالرفض السابق  -استعمال البطالة الملغاة في السحب -حيبث تعتببر البطالبة فبي
الحالتين غير صالحة الستعمالها داخل الموزعات اآللية حيث أن هذه األخيرة مبرمجة مبن
لبل البنك بعدم لبول أية أوامبر سبحب باسبتخدام بطالبة ملغباة أو منتهيبة الصبححية و عليبه
 - 1عماد علي خليل :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص .147
 - 2كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 602
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يمكن التأكيبد علبى اعتببار عمليبة سبحب النقبود باسبتعمال بطالبة منتهيبة الصبححية مبن لبيبل
االستحالة المادية .
بيد أن هناك اختحف جوهري ببين حالبة اسبتعمال البطالبة المنتهيبة و البطالبة الملغباة فبي
السحب يبدو ذلك في امكانية افتراض استعمال البطالة المنتهية خطأ من لببل الحامبل حيبث
يحتفأ الحامل بحسابه المصرفي في البنك إال أنه لد يخطئ في و يستعمل البطالبة المنتهيبة
في ولت لد يكون فيه محتفأا بالبطالة الجديدة أو ال يكون إال أنه بالنسبة الستعمال البطالبة
الملغاة فيصعب تصبور اسبتعمالها خطبأ حيبث إن مجبرد ارسبال البنبك خطباب إلبى الحامبل
يطلب منه رد البطالة و إعادتها ثبم يبرفض الحامبل ذلبك فيكشبف بشبكل لباطع سبوء نيبة هبذا
الحامل (.)1
و يتجه بعبض الفقبه إلبى التمييبز ببين اسبتعمال البطالبة المنتهيبة الصبححية خطبأ بواسبطة
الحامل في السحب و بين استعمال هذه البطالة عمدا و بسوء نية علما ا ببأن هبذه الفرضبيات
نأريببة لنببدرة تصببور ذلببك عمليببا ا بسبببب نجبباح التكنولوجيببا الحديثببة المتقدمببة فببي المجببال
اإللكتروني في برمجة أجهزة الصبراف اآللبي فبي االمتنبام عبن صبرف نقبود لبطالبة ائتمبان
منتهية الصححية (.)2
 استعمال البطاقة المنتهية الصالحية خطأ بواسطة الحامللبببد يسبببتخدم حامبببل بطالبببة االئتمبببان بطالتبببه المنتهيبببة الصبببححية فبببي سبببحب النقبببود مبببن
الموزعات اآللية أو أجهزة الصراف اآللي خطأ أي ال يعلم ببأن فتبرة نفاذهبا لبد انقضبت و
أهمية هذا الفرض تأتي من احتفباأ الحامبل بحسبابه المصبرفي مبزودا برصبيد كباف و متباح
كمببا أن هببذا الحامببل ال ينببازم إطحلببا فببي أنببه القببائم بعمليببات السببحب  -المفترضببة  -كمببا ال
ينازم في عمليات المديونية الناتجة عبن هبذا االسبتعمال و عليبه يمكبن القبول أنبه إذا مبا تبم
لبول عملية السحب بواسطة اآللة أو الموزم و تمكبن الحامبل بالفعبل مبن سبحب مببالغ نقديبة
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من رصيده باستعمال بطالته المنتهيبة فإنبه نتيجبة لبذلك سبوف تقيبد فبي الجانبب المبدين مبن
حسابه ليمة المبالغ النقدية التي تم سحبها باستعمال البطالة (.)1
و ي كد جانب من الفقه على أن الحامبل يقبوم باسبتخدام بطالتبه المنتهيبة ببدون أدنبى وجبه
حق؛ ألنه لم يسدد االشبتراك السبنوي المطلبوب عنبد تجديبد البطالبة و المحبدد مبن لببل البنبك
لحصول العميل على بطالة جديدة حتى يمكنه مبن االسبتفادة مبن حسبابه المصبرفي المبزود
برصيد كاف و متاح للسحب إذا ما لام العميل بتجديد البطالة (.)2
و لكن ال يمكن القول بقيام جريمة النصب إذا ما لام الحامل باستعمال بطالته المنتهية فبي
السحب و ذلك لعدم توافر نية الغش لديه و بالتالي انتفباء القصبد الجنبائي و يستشبف ذلبك
من احتفاأ الحامل بحسابه المصبرفي مبزودا برصبيد كباف و متباح و كبذلك عبدم منازعتبه
في كونه القائم بعمليات السحب و عملية ليد ليمة السحوبات في الجانب المدين من حسابه .
و ممببا ي كببد اسببتبعاد وصببف النصببب أن مببا أتبباه الحامببل ال يمكببن اعتببباره حيلببة تدليسببية
يمكن أن ينخدم بها البنك فيقوم تحت تأثير هبذا الخبدام بتسبليم الحامبل المببالغ النقديبة التبي
طلبها المبوزم اآللبي و تأسيسبا علبى أن البنبك يبتم لبه التحقبق مبن شخصبية الحامبل لديبه و
التحقق من كونه مستعمل البطالة غيبر مسبموح لبه ببذبك االسبتعمال النتهباء تباريخ صبححية
البطالببة و عليببه ال يسببتطيع البنببك اإلدعبباء بكونببه ضببحية لغببش أو خببدام مببن الحامببل فببي
استعماله البطالة المنتهية (.)3
ولد اتجه بعض الفقه لتكييف استعمال الحامل لبطالته المنتهية الصححية فبي السبحب مبن
الموزعات اآللية على أنها تشكل جريمة خيانة أمانة (.)4
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 استعمال البطاقة المنتهية الصالحية عمدا بواسطة الحامللد يستخدم حامل بطالة االئتمان بطالته المنتهية الصححية في سحب النقود من
الموزعات اآللية أو أجهزة الصراف اآللي بنية الغش
السحب باستعمال البطالة المنتهية

رغم االستحالة المادية لعملية

إال أن هذا الحامل كشف بوضوح عن نية الغش لديه

خاصة إذا اعتزم عدم تزويد حسابه المصرفي في البنك أو نازم في كونه القائم بعمليات
السحب المفترض تنفيذها بالبطالة

أو نازم في كونه القائم بعمليات السحب المفترض

تنفيذها بالبطالة أو نازم في ليد ليمة المبالغ المسحوبة في الجانب المدين من حسابه(.)1
ي كد جانب من الفقه الفرنسي أن فعل الحامل هذا يمكن اعتباره شروم في سرلة و ذلك
بشرط عدم وجود رصيد في حسابه المصرفي لدى البنك مع اشتراط اعتزام الحامل عدم
تزويد ال رصيد المزود به حسابه ؛ و على هذا األساا يعتبر الحامل من وجهة نأر هذا
الفقه مختلسا جزءا من ثروة الغير و هي النقود الخاصة بالبنك و المودعة في أجهزة
الصراف اآللي كما ي كد هذا الرأي أن تسليم األموال المسحوبة  -بفرض إمكانية ذلك -
إنما جاء ضد رغبة أو إرادة البنك

فح يمكن القول بوجود تسليم إرادي أو اختياري من

لبل البنك بواسطة الصراف اآللي (.)2
فيما ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بقيام مس ولية الحامل عن جريمة نصب
باستخدام طرق احتيالية متمثلة في استعمال البطالة منتهية الصححية بإدخالها في الموزم
اآللي  -الذي من المفترض أن يرفضها أو يبتلعها  -و يستخدم في سبيل ذلك الرلم السري
الخاص ببطالته و توصل بذلك إلى سحب مبالغ نقدية من الموزم

في كد هذا الفقه على

اعتبار هذا الحامل مرتكبا لجريمة النصب(.)3
و هذا الرأي منتقد بشدة كون أن تقديم البطالة المنتهية للموزم اآللي ال يكفي لقيام الطرق
االحتيالية إذ أن هذا التقديم و إن كان يعتبر عمح خارجيا إال أنه ليا إال تجسيدا للكذب
المفضوح من الحامل بشأن صححية البطالة .

 - 1محمد نور الدين عبد المجيد :المرجع السابق ص . 226
 - 2علي عدنان الفيل  :المجرم السابق ص . 50
 - 3عبد هللا حسين علي محمود  :المرجع السابق ص . 237
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و تبعا لذلك فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في لرارها الشهير  - lafontسالف
الذكر على أن استعمال البطالة منتهية الصححية ال يعتبر استعماال احتياليا غير مشروم
يستوجب المس ولية الجنائية يعالب عليها بل هو مجرد إخحل بالتزام تعالدي (.)1
ثالثا  :المسؤولية الجنائية للحامل عن الحصول على بطاقة ائتمان بمستندات مزورة
كما سبق و أوضحنا فإنه ال يتم إصدار بطالة االئتمان من الجهة المصدرة إال بطلبب مبن
العميببل الببذي يحتاجهببا و غالبببا مببا يكببون هببذا الطلببب علببى شببكل نمببوذج يقببوم العميببل بمببأل
البيانات المطلوبة فيه و الجهة المصدرة ال تكون ملزمة بتقديم البطالة لكل من يطلبها بل
تبقى السلطة التقديرية للجهة المصدرة في منحه أو عدم منحه هذه البطالة .
و تعتمد فبي اتخباذ هبذا القبرار علبى البيانبات التبي يقبدمها العميبل و التبي يجبب أن تشبمل
على العناصر الحزمة لتحديد شخصيته وحالته المهنية و المادية النعقاد العقبد تقبرر الجهبة
المختصة بإصدار البطالة لطالبها أو عدمه.
إال أن هنببباك فبببرض ببببأن يتقبببدم أحبببدهم إلبببى البنبببك بمسبببتندات تحقيبببق شخصبببية مبببزورة
للحصول على بطالة ائتمان باسم منتحل و عنوان وهمي أو بضمانات غير حقيقية ثم يعمبد
الستخدام هذه البطالة لدى التجار المعتمدين في حين يعجز البنك عن مطالبة حامل البطالة
بالمبالغ المنفذة إما لعدم إمكانية االستدالل عليه أو لعدم كفاية الضمانات

()2

و عادة مبا يلجبأ

محترفوا هذا النوم من الجرائم إلى استهداف أكثر مبن بنبك إلصبدار عبدة بطالبات و بأسبماء
وبيانات منتحلة لتحقيق أكبر عائد ممكن مستغلين بذلك ضعف و خبرة بعض موأفي البنبوك
في كشف تزوير المستندات والوثائق

()3

و هذا ما يدعونا للتسا ل عبن الجريمبة التبي يمكبن

نسبها لهذا الحامل؟
اعتببببر الببببعض أن هبببذا الفعبببل ال يشبببكل أي جريمبببة و هبببذا مبببا أكدتبببه احبببدى المحببباكم
المصببرية حيببث تببتلخص ولببائع القضببية فببي تحريببك أحببد البنببوك جنحببة مباشببرة ضببد أحببد
األشخاص تأسيسا على المادة  336مبن لبانون العقوببات المصبري يتهمبه فيهبا باالسبتيحء
 - 1محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 228
 - 2مأمون سحمة  :استراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة المرجع السابق ص . 120
 - 3حسين محمد الشبلي  :التزوير و االحتيال بالبطالات االئتمانية دار مجدالوي الطبعة األولى األردن  2009ص . 70
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علببى مبلببغ  459.90دوالر و مبلببغ  7904.400جنيهببا تخببص البنببك المببذكور وذلببك
بإتبام طرق احتيالية -manœuvres frauduleusesحسبما حددت المادة المذكورة -و
ذلببك ألن المببدعى عليببه و بتبباريخ  1989/6/30اسببتخرج مببن البنببك المببدعى بطالببة  -فيببزا
كارد  -وادعى أن دخله السنوي ال يقل عبن مبلبغ ( )24000جنيبه مصبري و تعهبده بعبدم
استخدام هذه البطالة ما لم يكن رصيده كافيا و لكنه لم يقم بسداد ثمن مشبترياته مبن التجبار
الذين رجعوا على البنك بوصفه ضامنا له حيث لام البنك بالسداد في الولت الذي يطالبب
فيه بعقاب المدعى عليه بوصبفه لبد اسبتعمل طرلبا احتياليبة تمثلبت فبي إيهبام البنبك بأنبه ملبئ
ولديه ضمانات كافية .
و لببد لضببت المحكمببة ببببراءة المببدعى عليببه لعببدم تببوافر أركببان جريمببة النصببب فببي حقببه
ولالت " أن العحلة بين المدعي و المدعى عليه عحلة مدنية بحتة أساسها أن المدعى ببالحق
المببدني ضببامن للمببدعى عليببه بموجببب بطالببة االئتمببان و حيببث أن البنببك ال يعطببي البطالبة
للمدعى عليبه لببل أن يحصبل منبه علبى الضبمانات الكافيبة التبي بموجبهبا يكبون ضبامنا لبه
ويقوم بسداد مديونيات المدعى عليه مع مبن يتعامبل معبه إذ الببد أن يكبون عمبيح لبدى البنبك
وله رصيد كاف لديه ".
" و حيببث أن المببدعى عليببه كببان كببذلك فببإذا لببام باسببتخدام تلببك البطالببة و حصببل علببى
مشتريات من التجار و لام البنك بسبداد ثمنهبا وتببين لبه أن رصبيد المبدعى عليبه لبم يسبمح
بسببداد مديونيتببه و مببن ثببم فببإن المسب ولية تكببون مسب ولية البنببك و حيببث أن العحلببة بينهمببا
عحلة مدنية فح يكون المدعى عليه مرتكبا لجريمة النصب " (.)1
انتقد هبذا الحكبم ألن لولبه ببأن البنبك يكبون ضبامنا للعميبل بموجبب بطالبة االئتمبان كونبه
حصل على ضمانات كافية منه و بالتالي فإن المس ولية هي مس ولية البنبك عبن المديونيبة
لول مردود ألن هذا الحكم يفترض سحمة البطالة االئتمانيبة و ال جبدال فبي أن البطالبة لبو
كببان اسببتخراجها صببحيحا دون تحايببل فببإن المس ب ولية مس ب ولية البنببك أمببا و كببون البطالببة
منتقصة ألن صاحبها أدخبل أمبورا احتياليبة اسبتطام بواسبطتها االسبتيحء علبى بضبائع يقبوم
 - 1عبد الفتاح بيومي حجازي  :النأام القانوني لحماية التجارة االلكترونية المرجع السابق ص . 120
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البنك بدفع ثمنها دون وجه حق فلو أن البنك كان يعلم بقيمبة دخلبه الحقيقيبة لمبا لبدم للعميبل
بطالة ذات ائتمان مرتفع(.)1
و استنادا إلى كل هذا فإن الحصول على بطالة االئتمان بطبرق احتياليبة يبدخل فبي إطبار
جريمة النصب واالحتيال والتدليا المنصوص عليها فى لانون العقوبات .
أما المشرم المصري فقد نص في المبادة  56مبن لبانون البنبوك رلبم  163لعبام 1957
على معالبة كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صبحيحة بقصبد الحصبول علبى أي نبوم مبن
أنببوام التسببهيحت االئتمانيببة دون وجببه حببق بببالحبا أو بالغرامببة بمببا ال يقببل عببن خمسببمئة
جنيه و ال تزيد عبن خمسبة آالف جنيبه و فبي حالبة العبودة يعالبب ببالحبا و الغرامبة معبا.
و مما ال شك فيه أن بطالبات االئتمبان تبدخل ضبمن التسبهيحت االئتمانيبة التبي يقبدمها البنبك
ومن ثم تنطبق هذه المادة على هذه الوالعة ( )2و في الجزائر لم نجد مثل هذا النص.
ولد أكد القضاء الجنائي األلماني على هذه النأرة ففبي إحبدى الولبائع المعروضبة أمبام
محكمببة الببنقض األلمانيببة لببام أحببد األشببخاص بالحصببول علببى بطببالتي األمريكببان اكسبببرا
والبدنيرز كلبوب مسببتخدما الطبرق االحتياليبة فقببد كبان يعمبل موأفببا فبي إحبدى الصببيدليات
لكنه ادعى عند طلبه للبطالة أنه صيدلي منتحح بذلك صفة غير صحيحة كما لدم مستندات
تثبببت محءتببه علببى عكببا الحقيقببة إذ كببان معسببرا مببثقح بالببديون و بببذلك أولببع مصببدري
البطبالتين فببي الغلببط و حصببل عليهمبا بفضببل البيانببات الكاذبببة المقدمبة و لببد أدانتببه محكمببة
النقض األلمانية عن جريمة االحتيال(.)3
نححأ من خحل ما سبق أن الجهبة المصبدرة للبطالبة لبد لامبت بإصبدار البطالبة للحامبل
بناء على استخدام هذا األخير لوسائل احتياليبة (تقبديم البيانبات المخالفبة للحقيقبة) و لبوال هبذا
الغش و الخدام لما ألدمت على اصدار البطالة له باإلضافة إلى انتحاله صفة الغير هذا مبا
مبن شببأنه إحبداث األمببل بقدرتبه علببى تسبديد ليمببة العمليبات التببي سبيقوم بهببا مسبتعمح بطالببة
االئتمان كما أنبه لبام بهبذه األفعبال و هبو يعلبم أن مبن شبأن ألوالبه و بياناتبه المخالفبة للحقيقبة
 - 1إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص . 170
 - 2كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 188
 - 3كيحني عبد الراضي محمود  :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان المرجع السابق ص . 604
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حمل الجهة المصدرة للبطالة على إصدارها له.
كما أن هناك نوعا آخر مبن األسباليب غيبر المشبروعة يقبوم بهبا بعبض حباملي البطالبات
الملغاة نتيجة عدم اسبتعماله للبطالبة بالشبكل الجيبد فبي الواليبات المتحبدة األمريكيبة فيتعبذر
عليهم بسبب ذلك اسبتخراج بطالبة جديبدة فيبذهب إلبى بعبض العصبابات االجراميبة و التبي
تطلبق علبى نفسبها عيبادات اإلصبحح االئتمباني ((clinique de réparation de crédit
والتي تحصل على مبالغ مالية كبيرة لتمكن طالب البطالة من استخراج بطالبة ائتمبان دون
اعتراض البنك المصدر بعد تغيير المستندات التي تدل على تاريخ ائتمانه السيء (.)1
رابعا  :المسؤولية الجنائية للحامل عن استعمال البطاقة المعلن كذبا عن فقدها أو
سرقتها
إن فقد أو سرلة البطالة تعتبر نقطة البداية في سلسلة العمليات غير المشروعة الوالعة
من الغير الذي استحوذ عليها سواء كان السارق أو الواجد و تزداد خطورة هذه الوالعة إذا
ما تمكن الغير من حيازة الرلم السري لهذه البطالة

و لذلك ليا من الغريب أن يكون

التزام الحامل بالمحافأة على البطالة و رلمها السري من أهم التزامات الحامل باإلضافة
اللتزامه بإجراء المعارضة بمجرد فقدها أو سرلتها.
و لد يقوم الحامل  -سيء النية  -بكل ما يجب عليه عمله في حالة سرلة أو فقد البطالة
من اإلعحن عن هذه السرلة للمصدر في حين أن البطالة ما تزال في حوزته و يستمر في
استعمالها في سحب النقود لبل ليام البنك بمحو البرمجة الخاصة بالموزعات اآللية بحيث ال
تقبل البطالة كما لد يستخدمها في الوفاء لدى التجار السيما المزودين بآلة الطباعة اليدوية
إذ ال يمكن اكتشاف الغش لدى ه الء التجار إال بعد فترة

()2

و سبب لجوء الحامل لهذا

االستعمال غير المشروم و الذي يطلق عليه البعض (السرلة الصورية) هو استفادته من
اإلعفاء من المس ولية عن فقد أو سرلة البطالة باإلعحن الكاذب عن تاريخ المعارضة حيث

 - 1إيهاب فوزي السقا  :المرجع السابق ص . 178
 - 2أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المرجع السابق ص . 2088
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يسارم هذا الحامل إلى استخدام البطالة فور اإلعحن الكاذب عن فقدها أو سرلتها( )1و يثور
التسا ل عن أي جريمة يمكن مساءلة الحامل في هذه الحالة ؟
 -1تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة نصب
يكاد يجمع الفقه الفرنسي على اعتببار الحامبل مرتكببا لجريمبة النصبب إذا مبا اسبتمر فبي
اسببتخدام البطالببة بعببد أن أعلببن كببذبا عببن فقببدها أو سببرلتها منببه

)(2

إذ أن ليامببه بهببذا العمببل

يعتبر تحايح منه على البنك بهبدف إجببار هبذا األخيبر علبى الوفباء للتجبار بقيمبة المشبتريات
التي لام بها بدال منه أو إلزام البنك بدفع مبلغ مسباو للمبلبغ البذي تبم سبحبه مبن الموزعبات
اآللية و بناء على ذلك فح شك أن اإلعحن الكاذب الذي يقوم به الحامل  -سيء النية  -عن
سرلة أو فقد البطالبة يفقبذه صبفته كحامبل لهبا و مبن ثبم يأخبذ حكبم

الغيبر()3

كمبا يعتببر هبذا

االعحن من لبيل تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات منسوبة للغير تقوم ببه الطبرق االحتياليبة
المدعمة الدعاءات و أكاذيب هذا الحامل أمبا إذا اكتفبى هبذا الحامبل باالدعباء كبذبا بضبيام
أو سرلة البطالة دون أن يقدم إعحنا مكتوبا للبنك فح يعبدو مبا صبدر عنبه إال أن يكبون كبذبا
عاريا غير م يد(.)4
و لد لضت محكمبة البنقض الفرنسبية ببأن حامبل البطالبة البذي اسبتعملها بعبد اإلببحغ عبن
سرلتها سيء النية و لضت بمعالبته عن جريمة نصب و احتيال و استندت فبي ذلبك إلبى
أن إعحمه البنك عن السرلة يعد كذبا و تقديمه البطالة للتاجر أو إدخالها إلى الجهباز اآللبي
لتوزيع النقود يعد طريقا من الطرق االحتيالية التي تهدف اللناعه بوجود ائتمان وهمي(.)5
 -2تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة أمانة
يسلم البنك البطالة للحامل بناء على العقد المبرم بينهما واضعا فيه ثقته

إال أن ليام

الحامل  -غير األمين  -باإلعحن الكاذب مدعيا سرلة أو فقد البطالة ي كد على خيانة الحامل
لهذه الثقة

وعليه يرى بعض الفقه أن استخدام الحامل للبطالة بعد هذا االعحن يشكل

 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص .182
- Deen Gibirila : op.cit. p 12 .
 - 3محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص .1138
 - 4محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص .241
 - 5أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المرجع السابق ص .2089
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2

جريمة خيانة أمانة المنصوص عليها في المادة  376عقوبات جزائري و المادة 314
عقوبات فرنسي.
كما سبق و أوضحنا فإن الركن المادي لجريمة خيانة األمانة يتمثل في نشاط يغير نوم
الحيازة للشيء بتحويلها من حيازة نالصة  -يعترف فيها بحقوق المالك و يقر بأن ذلك
الشيء بحيازته على نحو م لت -إلى حيازة كاملة ينكر حيازته للشيء و يقرر االحتفاأ به
لنفسه(.)1
بتطبيق ذلك نجد أن ادعاء الحامل كذبا بضيام أو سرلة البطالة هو تغيير واضح
وصريح لحيازة الحامل من حيازة نالصة إلى كاملة
للبطالة باعتباره المالك لها
بردها

حيث أنه يجحد حقوق المصدر

كما أنه ينكر وجودها في حيازته كي يتخلص من التزامه

كل ذلك يشكل الركن المادي لجريمة خيانة األمانة

كما أن استعماله للبطالة بعد

هذا االعحن الكاذب يكفي لتحقق عنصر االختحا الذي يكشف بصورة لاطعة عن تغير نية
الحامل إذ صار ينأر إليها نأرته إلى شيء يملكه (.)2
كما يبدو واضحا ولوم الضرر على عاتق البنك المصدر -المجني عليه  -حيث يتمثل
هذا الضرر في التزام البنك في الوفاء للتجار بقيمة مشتريات الحامل منذ لحأة المعارضة
باإلضافة إلى الضرر األدبي المتمثل في إهدار ثقة البنوك المصدرة في عمحئها مما ي ثر
تأثيرا سلبيا على نأام التعامل بالبطالات (.)3

 - 1محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص . 371
 - 2محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 245
 - 3محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع نفسه ص . 246
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المبحث الثاني
المسؤولية الجنائية للغير عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان
لد يقع االستعمال غير المشروم لبطالة االئتمان مبن لببل الغيبر و نقصبد ببالغير مبن لبم
تصدر البطالة باسمه من الجهة المختصة بإصدارها فإذا استخدم الغير بطالة االئتمان كبان
استعماله هذا غير مشروم و ما ذلك إال للطابع الشخصي الذي تتسم به هذه البطالة(.)1
و يتجلى االسبتخدام غيبر المشبروم لبطالبة االئتمبان مبن لببل الغيبر فبي فرضبين يتعلبق
أولهما في سبرلة بطالبة االئتمبان أو العثبور عليهبا واسبتخدامها أمبا ثانيهمبا فيتعلبق بتزويبر
بطالة ائتمان و اسبتعمالها و اسبتنادا إلبى ذلبك سبنبرز الجوانبب الفنيبة التبي يبتم مبن خحلهبا
ارتكاب هذه التصرفات غير المشروعة لتحديد نطاق السلوك الجرمي و بيان مدى امكانيبة
مساءلة المجرم و الجرم الذي يمكن أن ينسب إليه .
و لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في األول المس ولية الجنائية للغير عن
سرلة بطالة االئتمان أو العثور عليها

ثم نتطرق للمس ولية الجنائية للغير عن تزوير

أوتقليد بطالة االئتمان و استعمالها في مطلب ثان .
المطلب األول
المسؤولية الجنائية للغير عن سرقة بطاقة االئتمان أو العثور عليها و استعمالها
من بين أهم المشاكل التي تعترض التعامل بنأام بطالبات االئتمبان سبرلة هبذه األخيبرة
أو ضياعها و من ثم استخدامها من لبل سارلها أو واجدها اسبتخداما غيبر مشبروم خاصبة
إذا مببا تمكببن مببن الحصببول علببى الببرلم السببري باإلضببافة إلببى البطالببة و كببل هببذا يببدفعنا
للتسا ل عن تكييف هذا االستخدام غير المشروم في إطار نصبوص لبانون العقوببات ومبدى
توافر أركان أحد الجرائم على هذا االستخدام .

 - 1محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص . 1139
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و سنحاول بداية البحث في مدى انطباق وصف السرلة على كل من أخذ بطالة مبن صباحبها
بدون رضباه أو مبن عثبر عليهبا و أصببحت فبي حوزتبه و مبن ثبم نببين حكبم اسبتعمال هبذه
البطالة المسرولة أو المفقودة .
الفرع األول
المسؤولية الجنائية للغير عن سرقة بطاقة االئتمان أو العثور عليها
لد يحصل الغير على بطالة االئتمبان بأخبذها مبن صباحبها دون رضباه أو ببالعثور عليهبا
بعد ضياعها كما لد يستولي الغيرعلى بيانات البطالة و رلمها السري عبر شبكة االنترنبت
و سنحاول البحث عبن مبدى امكبان نسبب جريمبة السبرلة لواجبد البطالبة أو المسبتولي عليهبا
بغير رضا صاحبها .
أوال :المسؤولية الجنائية للغير عن سرقة بطاقة االئتمان أو العثور عليها بالطرق
التقليدية
إن السارق كما سبق و أوضحنا هو كل من لام باختحا شبيء غيبر مملبوك لبه و لقيبام
جريمة السرلة في حقه يجب توافر ثبحث أركبان و هبي  :البركن المبادي و المتمثبل فبي فعبل
االختحا أو األخذ كنشاط اجرامي إيجابي ي دي إلى نتيجة هي حيازة السبارق للشبيء محبل
السببرلة بإخراجببه مببن حيببازة مالكببه دون رضبباه ( .)1و محببل جريمببة السببرلة يشببترط أن تقببع
على مال منقول مملوك للغير .
و أخيرا الركن المعنوي فجريمة السرلة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة
القصد الجرمي الذي يقوم على عنصري العلم و اإلرادة أي أن يعلم الجاني أن هذا المال
مملوك للغير و أن هذا الغير غير راضي عن أخذ ماله و أن يتم األخذ بقصد تملك المال
محل الجريمة أي بنية الغش .)2( frauduleusement

 - 1محمد صبحي نجم  :المس ولية الجزائية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان بحث مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين
الشريعة و القانون االمارات العربية  2003ص . 1167
 - 2محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص . 79
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و عليه إذا ألدم شخص على أخذ بطالة ائتمان مملوكة لغيره

و اخراجها من حيازته

بدون رضاه و اتجهت نيته إلى تملكها فإنه يعد مرتكبا لجريمة السرلة و ال يهم الباعث
أو الدافع الذي أدى بالمتهم إلى اختحا البطالة

طالما كانت نيته متجهة إلى حرمان

صاحبها منها وال يختلف األمر إذا لام الفاعل باالستيحء على البطالة دون الحصول على
رلمها السري و تعذر عليه بذلك استعمالها ( )1فهذا ال يعفيه من المساءلة كون السرلة شيء
و االستفادة منه شيء آخر وذلك على غرار من سرق شيكات غير مولع عليها إذ يصح
أن تكون محح للسرلة و االختحا و إن كانت لليلة القيمة في ذاتها إال أنها ليست مجردة
من كل ليمة حيث أن تفاهة القيمة و إن اعتبرت سببا مخففا إال أنها ال تنفي الجرم (.)2
و يحدث أن يعثر شخص على بطالة االئتمان و ال يقوم بتسليمها إلى صاحبها رغم
معرفته له

أو ال يقوم بتسليمها إلى الجهة المصدرة أو إلى الشرطة مقررا االحتفاأ بها

لديه في مثل هذه الحالة اعتبر بعض الفقهاء أنها تأخذ حكم األشياء الضائعة

()3

و ال يمكن

اعتبارها جريمة سرلة و يرون أنه ينبغي معالبة الجاني عن جريمة مستقلة ألل درجة من
السرلة .
فيما يرى آخرون أنه يعد سارلا كل شخص وجد بطالة ضائعة و كان لد فقدها حاملها
الشرعي و اتجهت نيته إلى االحتفاأ بها و تملكها

و ال يهم إذا ما كان ينوي استخدامها

استخداما غير مشروم أو أن يحتفأ بها دون استخدامها فإنه طالما لم يقم بردها و احتفأ
بها و حرم حاملها من استخدامها اعتبر لد استولى عليها لنفسه ألن صاحبها لم يتنازل
عنها برضاه .
إذن يعتبر مرتكبا لجريمة السرلة من أخذ البطالة من حاملها دون رضاه أو وجدها و
احتفأ بها بنية تملكها  .و لكن الس ال الذي يثور هو مدى انطباق وصف السرلة من عدمه

 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 206
 - 2القاضي فداء يحي :المرجع السابق ص . 114
 - 3محمد سعيد نمور :المرجع السابق ص . 75
 المشرم الجزائري لم يتعرض لحكم األموال الضائعة فيما اختلفت القوانين المقارنة في هذه المسألة فالمشرم المصري عالج مسألة العثورعلى األشياء المفقودة في المادة  321مكرر عقوبات حيث يعالب بالحبا مع الشغل بما ال يتجاوز سنتين من يحبا شيء عثر عليه بنية تملكه أما
إذا احتبسه بغير نية التملك يعالب بالغرامة بما ال تزيد على مئة جنيه .أنأر محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص 1148
في حين ذهب المشرم األردني إلى اعتبار ارتكاب هذا الفعل من لبيل جنحة التصرف في منقول دخل حوزة الفاعل بسبب هفوة حصلت من المالك
و التي ورد النص عليها في المادة  424من لانون العقوبات األردني .أنأر محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص . 75
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على الشخص الذي يأخذ البطالة من صاحبها أو يجدها و يحتفأ بها بنية استعمالها وإعادتها
لصاحبها و خاصة أن انتفاء نية التملك ي دي إلى انتفاء جريمة السرلة .
يبدوا للوهلة األولى أنه ال يمكن مساءلة الفاعل عن جريمة السرلة النتفاء القصد
الجرمي لديه هو " نية التملك " و هو المعيار لتحديد جريمة السرلة

()1

حيث أن االستيحء

بقصد االستعمال الم لت ال يكفي لتحقق القصد الجنائي لجريمة السرلة إذ البد فيه من وجود
نية التملك .
لكن هناك من يرى أنه ال يمكن التفريق بين مجرد االنتفام بالشيء و بدون حق و بين
سلب ليمته و ذلك ألن االستيحء على البطالة بنية استعمالها و ردها إلى حاملها ي دي إلى
سلب ليمتها بمعنى أن من يختلسها بنية استخدامها و إعادتها إلى صاحبها يريد استنزاف
ليمتها األمر الذي يجعل من البطالة عديمة القيمة .
و طالما أن استنزاف ليمة البطالة يكون من دون رضا الحامل

يعتبر اختحسا مكونا

للركن المادي لجريمة السرلة كما أن المال محل السرلة هو ليمة البطالة المسرولة هذا
باإلضافة إلى توافر القصد الجنائي حتى و إن كانت نية الجاني اتجهت إلى استخدام البطالة
وردها دون تملكها فإن نيته في استنزاف ليمة البطالة يعني أن إرادته اتجهت إلى امتحك
ليمة البطالة و هذا ما يشكل جريمة السرلة (.)2
و لد أكد على ذلك القضاء الجنائي الفرنسي عندما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية
االستيحء على سيارة بنية استعمالها ثم ردها إلى المكان الذي أخذت منه سرلة
محكمة النقض الفرنسية بنيت على توافر نية التملك و لو كانت بصفة م لتة

()3

فقناعة

كما أن هذا

الحكم ينسجم و يتفق مع مفهوم السرلة في القانون الفرنسي حيث عرفت المادة  1/311من
لانون العقوبات الفرنسي التي نصت على  " :يرتكب السرلة كل من أخذ بالغش شيئا مملوكا
للغير "(.)4

 - 1القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 114
 - 2محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 129
 - 3محمد صبحي نجم  :المس ولية الجزائية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان المرجع السابق ص . 1168
4
» - L’art 311-1 code pénal français « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui
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ثانيا :المسؤولية الجنائية عن سرقة بطاقة االئتمان عبر شبكة االنترنت
مع دخول األنأمة االلكترونية للم سسات و البنوك

أصبح باإلمكان التعرف على كل

المعلومات الخاصة بالبطالة كرلمها و تاريخ صححيتها و البنك المصدر لها
التعرف على تاريخ العملية و مكانها و مبلغها

و كذلك

ذلك العتماد آلية الشراء بواسطة بطالات

االئتمان عبر موالع شبكة االنترنت العالمية على تزويد التاجر برلم البطالة الخاص
بالعميل()1

و معلومات أخرى

لتصله بذلك السلعة المطلوبة

خحل الفترة الزمنية التي

يتم االتفاق عليها ؛ في الولت الذي تتولى فيه شبكات البنوك العالمية و شركات الوساطة
المالية إجراء عمليات المقاصة بين الحسابات و ليد الفوائد و العموالت وفقا لحتفاليات
المبرمة بهذا الشأن .
و يشكل التعامل بالبطالات عبر هذه الشبكة باعتبارها فضاء افتراضي غير مادي العديد
من االشكاليات القانونية

مما يجعلنا نتساءل عن امكان تطبيق القواعد القانونية التقليدية

على سرلة أرلام بطالات االئتمان عبر شبكة االنترنت .
أ -سرقة أرقام بطاقات االئتمان عبر مواقع االنترنت
إن الميزات اإليجابية الستخدام شبكة االنترنت العالمية لابلها استغحل غير مشروم
لمواطن الضعف التي اكتنفت آلية العمل بهذا النأام

بحيث يتمكن أي مجرم يستند إلى

مبادئ علم برمجة الحاسوب و استخدام االنترنت من االعتداء على الذمة المالية لصاحب
البطالة و/أو البنك المصدر و يعتمد نشاط هذه الفئة من المجرمين على استخدام طرق
وأساليب متعددة و منها :
 تخليق أرقام البطاقاتو يعرف هذا األسلوب باسم  cash cardو يقصد به تخليق أرلبام البطالبات االئتمانيبة
اعتمادا على اجراء معادالت رياضية و إحصائية حيث يتوافر فبي األسبواق ببرامج تشبغيل
بسيطة تتيح إمكانية تخليق أرلام بطالات بنك معين من خحل تزويد الحاسبب ببالرلم الخباص
 - 1و الرلم الذي يرسله العميل للتاجر ليا هو الرلم السري للبطالة بل هو الرلم المعروف بـ (  ) 16 Digitsو الذي يكون محفورا بشكل بارز
على الجهة األمامية للبطالة .ضياء مصطفى عثمان  :السرلة االلكترونية دار النفائا األردن  2011ص . 161
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بالبنك المصدر للبطالات بهدف الحصول على أرلام البطالات المملوكبة للغيبر و هبي كبل مبا
يلزم للشراء عبر شبكة االنترنت .
 االختراق غير المشروع لمنظومة خطوط االتصاالت العالميةو هو ما يعرف باسم  illegal accesو هبو أسبلوب اختبراق غيبر مشبروم لمنأومبة
خطببوط االتصبباالت العالميببة و هببي الخطببوط التببي تببربط الحاسببب اآللببي للمشببتري بببذلك
الخاص بالتاجر و يعد الجاني هنا بمثابة من يتصنت على مكالمة هاتفيبة و هبذا األسبلوب
من أخطر ما يهدد التجارة عببر الشببكة ذلبك أن البدافع األساسبي وراء اللجبوء إليبه يتمثبل
في رغبة كامنة في نفوا محترفي إجرام التقنيبة  -و مجرمبوا البطالبات أحبد طبوائفهم  -فبي
لهر نأم التقنية و التفوق على الحماية المقررة لها و تعقيداتها(.)1
ويستخدم لراصنة الحاسب اآللي لذلك برامج تتيح لهم اإلطحم على البيانات والمعلومات
الخاصة بالشركات و األفراد على شبكة االنترنت و على ذلك يتمكنون من الحصول على
بيانات بطالات االئتمان المستخدمة في التجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت .
و على الرغم من صعوبة تحديد شخصية محترفي أنأمة المعلومات إال أنبه يمكبن تحديبد
كيفية االختبراق و زمانبه و كلمبة السبر التبي اسبتخدمت الختبراق النأبام و ذلبك مبن خبحل
مراجعة ملفات الدخول للنأبام و الملفبات التأمينيبة الخاصبة ببه بمبا يسبمح بجمبع أكببر لبدر
ممكن من األدلة التي تشير إلى مرتكب تلك الجريمة(. )2
 أسلوب تفجير الموقع المستهدفو هببو أسببلوب يتبببع مببن لبببل القراصببنة و هببو موجببه إلببى الحواسببيب المركزيببة للبنببوك و
الم سسببات الماليببة و المطبباعم و الفنببادق و وكبباالت السببفر بهببدف تحصببيل أكبببر لببدر م بن
أرلام البطالات االئتمانية .

 - 1عماد علي خليل  :التكييف القانوني إلساءة استخدام البطالات عبر شبكة االنترنت م تمر القانون و الكمبيوتر و االنترنت االمارات العربية
 2000ص . 910
 - 2سليمان أحمد فضل  :المرجع السابق .
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و يستند هذا األسلوب إلى ضخ مئبات اآلالف مبن الرسبائل االلكترونيبة ( )e-mailsمبن
جهاز الحاسب اآللي للمجرم إلى الجهاز المسبتهدف بهبدف التبأثير علبى مبا يعبرف " بالسبعة
التخزينيببة " بحيببث يشببكل هببذا الكببم الهائببل مببن الرسببائل االلكترونيببة ضببغطا يبب دي فببي
المحصلة إلى تفجيبر المولبع العامبل علبى الشببكة و تشبتت المعلومبات و البيانبات المخزنبة
فيه لتنتقل بعد ذلك إلبى جهباز المجبرم أو تمكبن هبذا األخيبر مبن حريبة التجبول فبي المولبع
المستهدف بسهولة و الحصبول علبى كبل مبا يحتاجبه مبن أرلبام و معلومبات و بيانبات خاصبة
ببطالات ائتمانية مملوكة للغير(.)1
ب -تكييف المسؤولية الجنائية عن سرقة بطاقة االئتمان عبر شبكة االنترنت
يثور التسا ل حول مدى امكانية تطبيق لواعد لانون العقوبات التقليدية و خاصة تلك
المتعلقة بجريمة السرلة على القيم غير المادية مثل الرلم السري الخاص بالبطالة إذا كان
هدف المجرم من االعتداء الحصول على األموال المادية للعميل ؟
اشترط المشرم الجزائري لقيام جريمة السرلة كما سبق و أوضحنا أن تقع هذه الجريمة
على المال المنقول المملوك للغير و م دى ذلك أن لابلية المحل للنقل يتطلب أن يكون ذا
طبيعة مادية

و سبب هذا الشرط يكمن في أن جريمة السرلة هي جريمة اعتداء على

الملكية فوجب بذلك أن يكون محلها صالحا للملكية و ال يصلح محح للملكية إال شيء له
صفة المال وفقا للقانون (.)2
و للوصول إلى معرفة مدى انطباق والعة االستيحء على المعلومات و البيانبات واألرلبام
الخاصة ببطالة االئتمبان يجبب بيبان المبدلول القبانوني للمبال المنقبول حيبث ينطببق وصبف
المال على األشياء إذا ما توافر في هذه األخيرة شرطي القابليبة للحيبازة و االنتفبام المبادي
بها و المال بهذا الوصف لد يكون ماديبا كمبا يمكبن أن يكبون معنويبا و المبال المعنبوي
يكون كذلك إذا أمكن حيازته معنويبا (بصبدوره عبن صباحبه و نسببته إليبه) و تحقبق االنتفبام
ماديا به .
 - 1عصام عبد الفتاح مطر  :التجارة االلكترونية في التشريعات العربية و األجنبية دار الجامعة الجديدة االسكندرية  2009ص .359
 - 2محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص .63
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و بذلك يمكن القول بأن المعلومات و البيانات المتعلقة ببطالة االئتمان هي أمبوال معنويبة
ولكن هذه األموال المعنوية ليسبت منقبوال ببالمفهوم البذي يتطلببه القبانون المبدني فمبن جهبة
نجببد أن المشببرم يشببترط فببي المنقببول أن يكببون مببن طبيعببة ماديببة و المعلومببات حتمببا ليسببت
كذلك و من جهة أخرى فإن جانبا من الفقه يرى أنه و على الرغم من أن المعلومات تعتببر
ماال معنويا إال أنها تمتاز عن غيرها من األموال بالخصائص التالية :
 -1أنها مال غير لابل للنفاذ بمعنى أنها ال تنفذ باالستعمال و ال تفقد ليمتهبا إال بالنسبيان
أو بأهور معارف جديدة .
 -2أنها مال يمكن استعماله بواسطة أطراف عدة في نفا الولبت ببدون أن يفقبد ليمتبه
ألن ليمة المعلومة ال تتغير باتسام نطاق استخدامها.
 -3أن نفقة نقل هذا المال من طرف آلخر ضئيلة للغاية و ال تقارن بنفقة انتاجه

)1(.

باإلضافة إلى كل ذلك فبإن " نقبل المعلومبات و البيانبات (ببالمعنى المجبازي للنقبل) ال يب دي
إلى شغور الحيز الذي كانت تشغله هذه المعلومات و البيانات لبل نقلها " .
و يزيببد االنجليببزي جببي مببيحرد كريسببتوفر للفكببرة السببابقة وضببوحا فيقببول  " :إن فكببرة
لابليببة معلومببة معينببة للسببرلة تبببدو للوهلببة األولببى فكببرة غيببر معقولببة ألن السببرلة طبقببا
للقانون العام اإلنجليزي تفهم على أنها أخذ شيء ملموا من الغير ببدون وجبه حبق و بنيبة
حرمانه منه إلى األبد و الحال ليا كبذلك بالنسببة للمعلومبة إذ باإلمكبان تعلمهبا و بالتبالي
تملكها دون أن يكون شيئا لد أخذ ماديا (.)2
و جببدير بالببذكر أن المشببرم الفرنسببي لببد نببص فببي المببادة  1-313مببن لببانون العقوبببات
الجديد()3على استخدام لفأ " النقود  Fondو األمبوال  " Bienكمحبل لجريمبة النصبب بعبد
أن تخلببى عببن لفببأ "األشببياء" الببواردة فببي المببادة  405مببن القببانون القببديم أي ال يشببترط فببي
المال بالضبرورة أن يكبون مبن األمبوال الماديبة

()4

كبذلك تقبوم جريمبة النصبب المعلومباتي

 - 1عماد علي خليل :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص .105
 - 2عماد علي خليل  :المرجع نفسه ص . 106
3
- code pénal : modifié par ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002.
 - 4مدحت عبد الحليم رمضان  :الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة  2001ص . 144
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وفقا للنص الفرنسي متبى كبان محلهبا تقبديم خدمبة بنباء علبى النشباط االجرامبي الصبادر مبن
الجاني و لذلك فإن اختحا الخدمات لبيا سبرلة حسبب القبانون الفرنسبي إنمبا هبو اسبتعمال
طرق احتيالية للحصول على هذه الخدمة أي يعد نصبا (.)1
و بنبباء علببى مببا تقببدم و بببالنأر إلببى الطبيعببة المعنويببة للمعلومببات و البيانببات الخاصببة
ببطالة االئتمان و ما يستتبع ذلك حتما من عدم لابليتها للنقبل و حيبث أن لبانون العقوببات
يشببترط فببي المببال محببل جريمببة السببرلة أن يكببون مببن األمببوال المنقولببة و مببا يتطلبببه ه بذا
الشببرط مببن طبيعببة ماديببة يجببب أن تكببون متببوافرة فببي المببال محببل جريمببة السببرلة و تلببك
خاصببية تفقببدها هببذه المعلومببات و البيانببات فببإن مببا ينبنببي علببى ذلببك هببو عببدم صببححية
المعلومات و البيانات الخاصة ببطالة االئتمان ألن تكون محح لجريمة السرلة .
أمبببا بالنسببببة لتحليبببل البببركن المبببادي لجريمبببة السبببرلة و مبببدى شبببموله لحسبببتيحء علبببى
المعلومببات الخاصببة بالبطالببة فيجببب أن يتببوفر فيببه عنصببرين همببا أخببذ المببال و عببدم رضببا
المالك و لما كان العنصر الثباني (عبدم الرضبا) ال يثيبر إشبكاال بخصبوص االسبتيحء علبى
المعلومات الخاصة بالبطالة سنقتصر بالبحث على العنصر األول و هو أخذ المال.
و فعبل األخبذ البذي تتحقبق ببه جريمبة السبرلة يتطلبب أن يفقبد المالبك أو الحبائز القبانوني
للمبال حيازتببه و سبيطرته الفعليببة عليببه بحيبث يخببرج مبن ذمتببه و يببدخل فبي ذمببة الجبباني
وعلى نحو ال يسمح للتزاحم بين الذمتين في االستيحء على المال (.)2
بناء على ذلك نتساءل عن مدى تحقق فعل األخبذ بالنسببة لمبن يسبتولي علبى المعلومبات
والبيانات الخاصة ببطالة الغير أثناء انتقالها من حاسوب آلخر عبر شبكة اإلنترنت .
و نتيجة ألن طبيعة فعل األخذ مادية بحد ذاتها فمن غير المتصور أن يقع فعل األخذ علبى
أشياء من طبيعة غير مادية و هذه الطبيعة المعنوية للمعلومات و البيانات المتعلقة بالبطالبة

 - 1جريمة النصب و التجارة االلكترونية متوفر على ]http://www.startimes.com/?t=27207176[ :
 - 2محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص . 31
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تببأبى تحقببق فعببل األخببذ بببالمعنى الببذي أراده المشببرم و القببائم علببى االسببتيحء علببى الحيببازة
الكاملة للشيء دون مالكه أو حائزه القانوني (.)1
علببى أنببه إذا كانببت المعلومببات و البيانببات غيببر ماديببة إال أنببه يمكببن تثبيتهببا علببى دعامببة
مادية و هو الحال عند تثبيت الشريط الممغنط على البطالة فحينئبذ تصبلح ألن تكبون محبح
للسرلة و ذلك باالستيحء على األشرطة الممغنطة بالبطالة .
و هذا القول مبردود عليبه كبون التثبيبت ال يغيبر مبن طبيعبة المعلومبات و البيانبات إلبى
جانب أن السرلة هي ليست للبيانات و المعلومات و إنما لألشرطة الممغنطة التي تضمها

()2

كما أن مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة يمنعنا من القول بانطباق وصف السرلة وفقبا للقواعبد
القانونية التقليدية على االستيحء على البيانات و المعلومات الخاصة بالبطالبة لبذا يجبب علبى
المشرم التدخل لتجريم كافة صور االستيحء على المعلومات و البيانات الخاصة بالبطالة أيا
كان شكل هذا االستيحء أو اآللية التي يقوم عليها .
و هذا مبا لامبت ببه بعبض التشبريعات المقارنبة كالمشبرم اإلمباراتي فبي المبادة  11مبن
القانون االتحادي رلم  2لسنة  2006في شبأن مكافحبة جبرائم تقنيبة المعلومبات التبي نصبت
على أنه "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسبائل تقنيبة المعلومبات فبي الوصبول
من دون وجه حبق إلبى أرلبام أو بيانبات بطالبة ائتمانيبة أو غيرهبا مبن البطالبات االلكترونيبة
يعالب بالحبا و بالغرامة فإن لصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما
تتيحبه مبن خببدمات يعالبب بببالحبا مبدة ال تقببل عبن سببتة أشبهر و بالغرامببة أو باحبدى هبباتين
العقوبتين .
و تكون العقوبة الحبا لمدة ال تقل عن سنة و بالغرامة التي ال تقل عن ثحثين ألف درهبم
أو بإحببدى هبباتين العقببوبيتن إذا توصببل مببن ذلببك إلببى االسببتيحء لنفسببه أو لغيببره علببى مببال
الغير"(.)3

 - 1عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق . 108
 - 2محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة المرجع السابق ص . 486
 - 3عصام عبد الفتاح مطر  :المرجع السابق ص . 355
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الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية للغير عن استعمال بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة
لد تتيح ولائع الحال ألي شخص سيء النية حيازة بطالة ائتمان فاعلة مملوكة لغيره فح
يتوانى في استعمالها بنفسه أو يقدمها لغيره ليستعملها مما ي دي لإلضرار بالذمة المالية
لصاحبها فيثور التسا ل عن الوصف القانوني المحئم لهذا النشاط و مدى امكانية تجريمه؟
و عليه سنتطرق بداية للحالة التي يقوم فيها السارق أو الواجد باستعمال بطالة االئتمان ثم
نتطرق لحالة ليام شخص غيرهما باستعمال هذه البطالة .
أوال  -المسؤولية الجنائية عن استعمال بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة من قبل
سارقها أو واجدها
غالبا ما يقوم سارق البطالة أو واجدها باستعمالها بنفسه سواء في الوفاء بقيمة
المشتريات و الخدمات التي يحصل عليها أو في سحب النقود من أجهزة السحب اآللية وهذه
الحالة تعد غير مشروعة و تستوجب مساءلته جنائيا و لكن وفقا ألي جريمة يسأل ؟
 -1المسؤولية الجنائية عن استعمال بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة في الوفاء
يمكن أن تستخدم بطالة االئتمان المسرولة أو المفقودة من لبل الغير للوفاء بثمن السلع
والخدمات التي حصل عليها من التاجر  .فيتم استخدام البطالة في هذه الحالة كأداة وفاء لدى
التجار الذين يستخدمون اآللة اليدوية أي أنه ال حاجة للرلم السري إذ يكفي توليع حاملها
على فاتورة البيع إلنجاز المعاملة ؛ و هذا يسهل على الغير استخدامها خاصة و أن من
الصعب على التاجر معرفة هل تم إيقاف العمل بالبطالة أم ال ما دامت لم تدرج بعد في
القائمة السوداء للبطالات المولوفة

كما يصعب عليه التحقق من مطابقة التوليع المدون

على فاتورة البيع مع ذلك الموجود على البطالة (.)1

 - 1عبد الجبار الحنيص  :المرجع السابق ص . 83
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يرى جانب من الفقه أن ليام الغير  -السارق أو الواجد  -باستعمال البطالة المسرولة
أوالمفقودة في الوفاء للتجار تتوافر به الوسيلة التدليسية المكونة للركن المادي لجريمة
النصب فتقديم البطالة للوفاء لدى التجار يشكل طريقة احتيالية باستعمال اسم كاذب عن
طريق انتحال الجاني شخصية غيره أو اسم غيره  -وهو اسم الحامل الشرعي المدون على
وجه البطالة بحروف بارزة  -بحيث ينخدم المجني عليه تحت تأثير هذه الشخصية المفتعلة
ويصدق بالتالي كل ما زعمه المحتال (. )1
إال أنه ال يمكن التسليم بهذا الرأي ألنه من المعلوم أن وسائل التدليا ثحث وهي
( الطرق االحتيالية التي تقوم على الكذب المدعم بمأاهر خارجية

أو استعمال اسم كاذب

أو اتخاذ صفة غير صحيحة) فكيف يمكن القول بقيام جريمة النصب بالطرق االحتيالية
باستعمال اسم كاذب فهناك اختحف واضح بين الوسيلتين الطرق االحتيالية و االسم الكاذب
و بالتالي فالوصف األصح هو ليام جريمة النصب في هذا الفعل بتوافر الطرق االحتيالية
المتمثلة في تقديم البطالة المسرولة مع التوليع على الفاتورة المعدة بواسطة التاجر إذ يعتبر
ذلك من لبيل االستعانة باألشياء المادية كصورة من صور المأاهر الخارجية

و عحوة

على توافر الطرق االحتيالية يمكن ليام النصب باستعمال اسم كاذب(.)2
و يسير القضاء في نفا االتجاه

حيث رفضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها

الصادر في  28مارا  1990الطعن المقدم ضد حكم محكم جنايات( )Moseilleبتاريخ
 2أكتوبر  1989و الذي أدان المتهم الطاعن بالنصب و ذلك الستخدامه طرق احتيالية
بهدف االلنام بوجود ائتمان وهمي باستخدام البطالة الزرلاء المسرولة

و ذلك بغرض

االستيحء على جزء من ثروة المجني عليه (.)3
و يذهب البعض للقول بقيام جريمة النصب باستعمال صفة غير صحيحة و هي صفة
الحامل الشرعي للبطالة باإلضافة الستعمال اسم كاذب

حيث إن تقديم السارق للبطالة

المسرولة للتاجر للوفاء بثمن السلع و الخدمات ادعاء كاذب يتعلق بصفة الحامل الشرعي
 - 1محمد توفيق سعودي  :المرجع السابق ص . 129
 - 2محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 305
3
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لها()1

و الجاني يقوم باستعمال البطالة في الوفاء باتخاذ الصفة الكاذبة إللنام المجني عليه

بوجود ائتمان وهمي(.)2
هذا باإلضافة إلى جريمة النصب المنسوبة إلى الغير الذي يستخدم البطالة المسرولة
أوالمفقودة في الوفاء لد يعد مرتكبا لجريمة التزوير بالنسبة للتوليع الذي يضعه على
الفاتورة التي يعدها التاجر و ذلك بتزوير توليع الحامل الشرعي (.)3
 -2المسؤولية الجنائية عن استعمال بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة في السحب
من المعلوم أن عمليات سحب النقود من خحل أجهزة الصراف اآللي ال يمكن تنفيذها إال
بتركيب الرلم السري على لوحة مفاتيح الصراف اآللي و من المفترض أن هذا الرلم ال
يعلمه إال الحامل الشرعي للبطالة

و يجب عند كل عملية سحب مطابقة الرلم السري

الذي تم تركيبه من لبل الحامل بما هو مدون على األشرطة المغناطيسية لذلك فإن سرلة
البطالة دون رلمها السري يضعف فرص الغير سيء النية في استغحل البطالة المسرولة
في سحب النقود من الموزعات اآللية و ذلك ألن التركيب الخاطئ المتححق ثحث مرات
ي دي إلى ليام الموزم بابتحم البطالة

و لذلك يلجأ (الغير) إلى الحصول على الرلم

السري للبطالة إما بسرلته أو باستعمال طرق احتيالية .
و يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بأن االستعمال الغير المشروم لبطالة مسرولة
أو مفقودة في سحب النقود من الموزعات اآللية يشكل جريمة نصب و ليا سرلة فتسليم
النقود بواسطة هذه األجهزة يكون إراديا مما تنتفي معه السرلة و لكن يمكن أن تنسب إلى
الفاعل جريمة سرلة البطالة ذاتها أو الشفرة الخاصة بها

فبذلك يعد مرتكبا جريمتين

مستقلتين و هما السرلة (جريمة الوسيلة) و النصب (جريمة الغاية)

()4

و لد اختلف أنصار

هذا الرأي في تحديد الوسيلة التدليسية المكونة للركن المادي لجريمة النصب.

 - 1عمر سالم  :المرجع السابق ص . 42
- Dimitri Houtcieff : op.cit, p 502.
 - 3محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص .1150
 -4عبد الجبار حنيص  :االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان الممغطة من وجهة نأر القانون الجنائي المرجع السابق ص . 82
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فاعتبر البعض أن ليام الجاني باختحا البطالة و رلمها السري و استعمالها في سحب
النقود من الموزعات اآللية يعد مرتكبا لجريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أو تدليسية
باعتبار أن ادخال البطالة في الموزم اآللي مع تركيب الرلم السري ليا إال طريقة احتيالية
يدعم بها الجاني كذبه بشأن كونه الحامل الشرعي للبطالة و يستند هذا الرأي إلى حكم
محكمة  Rennesالصادر في  26يناير1981حيث لررت المحكمة  ":أن والعة ليام أحد
األشخاص بمحاولة الحصول على نقود عن طريق إدخال البطالة غير المملوكة له في
الموزم اآللي يجعله مرتكبا لجريمة النصب باستعمال الطرق االحتيالية المميزة لها "(.)1
إال أنه من الصعب التسليم بهذا الرأي

فاالدعاء بتوافر الطرق االحتيالية في صورة

االستعانة باألشياء يتطلب أن يكون هناك سلوكان متميزان
باألشياء مستقح عن الكذب الذي يدعيه الجاني

أي أن يكون فعل االستعانة

أما إذا كانا مندمجان فح تتوافر الطرق

االحتيالية و األكيد أن فعل السارق أو الواجد في االستعانة بالبطالة لتدعيم أكاذيبه ليا إال
سلوكا مندمجا في هذه األكاذيب

و ليا مستقح عنها مما يجعل القول بتوافر الطرق

االحتيالية صعب التسليم به .
و لذلك يتساءل البعض عن امكانية ليام النصب باستعمال صفة غير صحيحة

حيث

اعتبر بعض الفقه أن الجاني باستعماله للبطالة المسرولة أو المفقودة في السحب هو اتخاذ
صفة غير صحيحة و هي صفة العميل صاحب البطالة الشرعي ؛ ذلك ألنه و هو ليا ذا
صفة في السحب  -عندما يضع البطالة الممغنطة في الموزم اآللي لألوراق يدعي صفة
كاذبة لنفسه و هي أنه يحق له  -على خحف الحقيقة  -أن يسحب من الموزم اآللي(.)2
في حين يعتبر البعض اآلخر أن النصب باستخدام اسم كاذب  -كإحدى الوسائل
التدليسية -يتمثل في اتخاذ اسم ليا له الحق في استعماله سواء أكان اسما وهميا أو اسما
حقيقيا سواء كان ذلك شفاهة أم كتابة أو بأي وسيلة أخرى ؛ و في حالة الكتابة فقد يكون
الفاعل مرتكبا لجريمتي التزوير و االحتيال في آن واحد(.)3
 - 1محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 267
 - 2عبد الجبار حنيص  :االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان الممغطة من وجهة نأر القانون الجنائي المرجع السابق ص . 83
 - 3محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص . 267
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و بذلك يكون السارق أو الواجد للبطالة لد استخدم اسما كاذبا و هو اسم حامل البطالة
الشرعي المدون على وجهها و ي كد البعض أنه يكفي للعقاب على استعمال اسم كاذب أن
ينتج عن هذا االستعمال تسليم النقود و الذي يمثل النتيجة االجرامية للنصب  .أخيرا يمكن
القول بقي ام جريمة النصب باستخدام اسم كاذب و صفة غير صحيحة عندما يستخدم السارق
أو الواجد البطالة في سحب مبالغ نقدية من الموزعات اآللية (.)1
 -3الشروع في استخدام بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة
يعد الجاني شارعا في جريمة االحتيال إذا لم يتسلم المال لسبب خارج عن إرادته و لكن
متى يمكن القول  :إن سلوك الجاني لم يتعد كونه محاولة الشروم ؟ تختلف اإلجابة عن هذا
الس ال بحسب هل كانت محاولة استخدام البطالة في سحب نقود من أجهزة التوزيع اآللية
أو في الوفاء بقيمة السلع أو الخدمات لدى التجار.
تمر عملية السحب اآللي للنقود بعدة مراحل تبدأ بإدخال البطالة في الجهاز ثم إدخال
الرلم السري و أخيرا تحديد المبلغ المراد سحبه و استحم النقود في حال نجاح المحاولة و
يرى البعض أنه في حال إخفاق المحاولة فإن سلوك الجاني ال يدخل في تنفيذ جريمة
النصب إال إذ ا الترن بمحاولة إدخال الرلم السري للبطالة إذ أن مجرد إدخال البطالة في
الجهاز يكون ألرب إلى األعمال التحضيرية منه إلى البدء في التنفيذ (.)2
و هذا الرأي منتقد
البدء في التنفيذ

إذ يعد إدخال البطالة في جهاز توزيع النقود مأهرا من مأاهر

مما يتحقق معه الشروم في جريمة النصب

إدخال الرلم السري للبطالة

و ليا من الضروري

إذ أن إخفاق عملية سحب النقود يعود إما إلى جهل الفاعل

بكيفية تشغيل الجهاز أو عدم معرفته بالرلم السري الخاص باستخدام البطالة مما يعني أن
النية الجرمية النهائية المتمثلة في االستيحء على النقود متوفرة (.)3
أما الشروم في الوفاء بقيمة السلع أو الخدمات لدى التجار فيعد مجرد تقديم البطالة
المسرولة أو المفقودة للتاجر للوفاء يدخل في مرحلة تنفيذ الجريمة و ذلك ألنه يعبر عن
 - 1محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 271
 - 2نائلة عادل فريد  :المرجع السابق ص . 546
 - 3محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 281
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نية إجرامية نهائية لدى مستخدم البطالة غير الشرعي و أخيرا البد من اإلشارة إلى أنه ال
يعد شروعا في جريمة االحتيال مجرد حيازة الغير للبطالة االئتمانية بصورة غير شرعية
بل ينبغي أن يقترن ذلك بأفعال ت دي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة و لكن يمكن أن تشكل
هذه الحيازة الركن المادي لجريمة سرلة البطالة(.)1
ثانيا  :استعمال بطاقة االئتمان المسروقة أو المفقودة من قبل غيرسارقها أو واجدها
في هذا الفرض نكون بصدد حالة خاصة حيث يستعمل البطالة المسرولة شخص آخر
خحف السارق أو الواجد لها هذا الشخص لد يكون المشتري من السارق أو الواجد كما لد
يكون أي شخص آخر انتقلت إليه البطالة سواء بالهبة أو المقايضة و تتجلي في هذه الحالة
أوضح صور التعدد

حيث يرى الفقه أن السارق أو الواجد الذي يبيع أو يهب البطالة

المسرولة يعالب عن جريمة سرلة على النحو السابق إيضاحه كما يسأل باعتباره شريكا
في جريمة النصب ألنه لدم للثاني وسيلة الجريمة وهي البطالة (.)2
أما الشخص الذي آلت إليه البطالة و استخدمها لدى التجار

فإنه يعد مرتكبا لعدة

جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباطا ال يقبل التجزئة ألنها تعد تنفيذا لمشروم إجرامي واحد
لذا ال تطبق عليه سوى عقوبة الجريمة

األشد()3

فإلى جانب مساءلته عن جريمة النصب

فقد اتجه القضاء إلى ادانته عن جريمة اخفاء أشياء مسرولة و ذلك لتوافر أركانها حسب
نص المادة  387ق.م.ج المتمثلة في النشاط المادي و هو فعل اإلخفاء و يشمل مدلول
االخفاء مجرد حيازة الشيء المتحصل من الجريمة

سواء كانت حيازة مادية أو لانونية

ويعتبر محح للجريمة أي شيء متحصل من جناية أو جنحة .
أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي أي أن تنصرف إرادته إلى ارتكاب فعل
اإلخفاء مع علمه بكافة عناصر الجريمة

()4

و عليه يشترط أن يكون الغير مستعمل البطالة

المسرولة أو المفقودة على علم تام بكون البطالة المستخدمة مسرولة .

 - 1عبد الجبار حنيص  :االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان الممغطة من وجهة نأر القانون الجنائي المرجع نفسه ص . 85
 - 2محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص . 1151
 - 3أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المرجع السابق ص .. 2097
 - 4محمد سعيد نمور  :المرجع السابق ص .206 -203
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و لد عالج القضاء الفرنسي هذه الحالة ففي حكم محكمة النقض الفرنسية عن غرفتها
رفض الطعن المقدم ضد لرار االستئناف من

الجنائية الصادر في  14نوفمبر 2002
محكمة ( )Lyonبتاريخ  6ديسمبر 2001

حيث حكم على المتهم بجريمة إخفاء أشياء

مسرولة بمجرد حيازته و استخدامه لبطالتين مسرولتين  -مع علمه بذلك  -في تنفيذ
مشتريات حيث أكدت المحكمة بما أنه من أوراق االجراءات و المرافعات أن المتهم كانت
لديه دراية تامة بماهية البطالات ( )American EXبأسماء ( - )B( ,)Aو التي كان لد
تسلمها من كح من( )Y( , )Zلكي يدفعوا له  -بأنها كانت مسرولة (.)1
المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية للغير عن تزوير أو تقليد بطاقة االئتمان و استعمالها
إن تكببوين بطالببة االئتمببان لببائم علببى محببورين أساسببيين همببا  :الكيببان المببادي للبطالببة
والكيبببان المعلومببباتي المعنبببوي  -و هبببو األهبببم  -و البببذي يشبببتمل علبببى البيانبببات و األرلبببام
و المعلومات الخاصبة بحاملهبا إذ أنبه يمكبن البطالبة مبن أداء دورهبا بفعاليبة بمبا يسبتدعي
حمايته بالنصوص العقابية الرادعة من كل عبث أو تحريف أو تحعب في معطياته .
سنتناول في هذا المطلب نطاق شمول النص الخاص بجريمة التزوير في المحبررات فبي
لانون العقوبات الجزائري لنشاط تزوير بطالة االئتمبان و لإلحاطبة الدليقبة ببذلك سبنتطرق
في فرم أول إلى جريمة تزويبر بطالبة االئتمبان فننبوه بدايبة باألحكبام العامبة لجريمبة تزويبر
المحررات التي نص عليها لانون العقوبات الجزائري و نقف بعدها عنبد مبدى إحاطبة هبذه
األحكببام بفعببل تزويببر البطالببة مستعرضببين النصببوص العقابيببة للقببوانين المقارنببة و اآلراء
الفقهية و األحكام القضائية ثم نتطرق فبي فبرم ثباني لجريمبة اسبتعمال بطالبة االئتمبان مبن
مزورها ومن غيره لنختم في النهاية ببيان أحكام جريمة لبول الوفاء ببطالة مزورة .

- Cass.Crim.14Nov.2002,V.
http ;//www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visua?cid=127695&indice=1&table=CASS&LigneDeb=1.
1
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الفرع األول
المسؤولية الجنائية للغير عن تزوير أو تقليد بطاقة االئتمان
نأرا للتكوين المتميز لبطالة االئتمان باحتوائها على كيان مادي و آخر معنوي على
خحف المحررات التقليدية

فبالضرورة ستختلف طرق تحريف و تغيير محتوياتها لتخلق

بذلك صورة جديدة من صور النشاط االجرامي .
و استنادا لذلك سنستعرض أوال األحكام العامة لجريمة التزوير في المحررات في لانون
العقوبات الجزائري

ثم ننالش اإلشكاالت القانونية التي يثيرها تطبيق النصوص الخاصة

بجريمة التزوير في المحررات على نشاط التغيير الذي يما بطالة االئتمان .
أوال  :األحكام العامة لجريمة التزوير في المحررات في قانون العقوبات الجزائري
يعد تزوير المحررات من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة العامة المفروض توافرها في
المحررات رسمية كانت أو عرفية و ذلك لتعاأم دور الكتابة كوسيلة لإلثبات و لد نص
لانون العقوبات على جرائم تزوير المحررات في القسم الرابع من الفصل السابع تحت
عنوان (التزوير) و خصص لها المواد من  219إلى . 221
والتزوير حسب ما عرفه الفقه هو " تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص
عليها القانون تغييرا من شأنه احداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد
له"

()1

و عرفه الفقيه غرسون بأنه " تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق

المبينة لانونا تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا "

()2

على ضوء هذين التعريفين نقول أن

جريمة التزوير تقوم على ركنين أحدهما معنوي وآخر مادي فاألول يتمثل في العلم بنية
الغش وتغيير الحقيقة وكذا نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .

 - 1محمد عقاد  :جريمة التزوير في المحررات للحاسب االلي دراسة مقارنة بحث مقدم إلى الم تمر السادا للجمعية المصرية للقانون الجنائي
القاهرة  1998ص .394
 - 2دردوا مكي  :القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية لسنطينة  2007ص . 65
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أما الركن المادي فيتكون من  4عناصر هي :
 تغيير الحقيقة في المحرر بصورة من الصور التي نص عليها القانون المادة 216واالحتجاج به .
 أن يكون من شأن التغيير احداث ضرر للغير و هذا الضرر لد يكون ماديا و هو مايلحق الشخص في مركزه المالي أو المادي أو االجتماعي و شرفه و اعتباره و لد يكون
الضرر اجتماعيا و هو ما يلحق الضرر بالبيئة االجتماعية بأسرها.
 القصد الجرمي الذي يقوم على العلم و االرادة و هي نية استعمال المزور للغاية التيزور من أجلها .
فالركن المادي لجريمة التزوير يتطلب نشاطا يباشره الجاني يتمثل في تحريف الحقيقة
و باستخدام وسيلة من الوسائل التي

و موضوعا ينصب عليه هذا النشاط و هو المحرر

نص عليها القانون وأخيرا يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر بالغير(.)1
 -1تحريف الحقيقة
تحريف الحقيقة هو الفعل الجرمي البذي يقبوم ببه التزويبر و مبن ثبم فبإذا انتفبى تحريبف
الحقيقة انتفبى التزويبر إذ ال ليبام لجريمبة بغيبر فعبل

جرمبي()2

و التحريبف داللبة لانونيبة ال

تتفببق و داللتببه اللغويببة ألن الداللببة القانونيببة مسببتمدة مببن علببة تجببريم التزويببر و طبقببا لهببذه
الداللة فإنه يكفي أن يكون تحريبف الحقيقبة جزئيبا أو كليبا شبريطة أن يمبا تحريبف الحقيقبة
المركببز القببانوني للغيببر دون رضبببائه

()3

و علببى هببذا فتحريبببف الحقيقببة ال يعنببي أن كبببل

البيانات كاذبة بل أن القانون يكتفي بألبل نصبيب مبن الحقيقبة فبإذا لبم يكبن فبي الصبك غيبر
بيان واحد مخالف للحقيقة و كانت سائر بياناته صحيحة عد ذلك كافيبا لقيبام التزويبر وعلبة
ذلك أن ألل تحريف في الحقيقة يهدر كل الثقة في الوثيقة و يثير الشك في كل بياناتها (.)4
 -2المحرر
يشترط أن يقع تغيير الحقيقة فبي محبرر سبواء أكبان موجبودا مبن ببادئ األمبر أم أنشبئ
خصيصببا لببذلك و بالتببالي أي تغييببر يحببدث دون كتابببة كالببذي يقببع بببالقول أو الفعببل ال يعببد
 - 1جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 60
 - 2محمد صبحي نجم  :شرح لانون العقوبات الجزائري المرجع السابق ص . 55
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تزويببرا و لببد عببرف الفقببه المحببرر علببى أنببه " مجموعببة مببن العحمببات و الرمببوز تعبببر
اصطححا عن مجموعة مترابطبة مبن األفكبار و المعباني الصبادرة عبن شبخص أو أشبخاص
معنيين و ليمته ليست في مادته و ما تحتويه من رموز و إنما تكمن ليمته فيما تعببر عنبه
رموزه "

()1

و ال يكون المسطور محررا معالبا علبى تحريبف الحقيقبة فيبه إال إذا اشبتمل

على ثحثة عناصر (الشكل و المضمون و المصدر) و كان صالحا لإلثبات و إلحبداث أثبر
لانوني  .و هذا يعني أن للمحرر مأهرا ماديا و آخر لانوني .
و يتحقببق المأهببر المببادي للمحببرر بتببوافر العناصببر الثحثببة السببابقة أي يجببب أن تكببون
بيانببات المحببرر مكتوبببة و إمكانيببة نسبببة هببذا المحببرر إلببى شببخص معببين و أن يكببون لبه
مضمون معين تعبر عنه البيانات المدونة فيه
أما المأهر القبانوني للمحبرر فيتحقبق فبي عنصبرين  :لبوة المحبرر فبي اإلثببات و إمكانيبة
إحببداث أثببر لببانوني معببين و يقصببد بقببوة اإلثبببات مببدى صببححية المحببرر إلثبببات والعببة مببا
و االحتجاج به في مواجهبة الغيبر و إن لبوة اإلثببات تب دي بالنتيجبة إلبى ترتيبب أثبر لبانوني
على الولائع المثبتة من خحل البيانات التبي يشبمل عليهبا المحبرر فالحمايبة القانونيبة تنصبب
على المصالح و المراكز القانونية المرتبطة بالمحرر(.)2
و لد جاءت عبارة النص  217ق.م.ج عامة و تنسبحب علبى جميبع التصبريحات البواردة
فببي المحببرر ال فببرق فببي ذلببك بببين التصببريحات التكميليببة و التصببريحات الجوهريببة المتعلقببة
بالموضببوم علببى عكببا مببا يأخببذ بببه القضبباء الفرنسببي الببذي يعتبببر أنببه ال يعببد جريمببة تزويببر
التحريببف الببوارد علببى السببند الببذي ال يمببا إال التصببريحات التكميليببة دون المسبباا بجببوهر
الموضوم (.)3

 - 1محمود نجيب حسني  :شرح لانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية مصر  1998ص . 246
 - 2عبد الجبار الحنيص  :الحماية الجزائية لبطالات االئتمان الممغنطة من التزوير مجلة جامعة دمشق للعلوم االلتصادية و القانونية المجلد
 24العدد  2008 2ص . 157
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 -3طرق التزوير :
ال يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق و إنما يلزم
أن يكون هذا التغيير بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر و هو ما نصت
عليه المادتين  214و  216من لانون العقوبات و التزوير تبعا لطريقة ارتكابه نوعين :
 التزوير المادي. التزوير المعنوي .فأما األول فهو الذي ينال مادة المحرر و شكله و يترك به أثرا يمكن ادراكه بالحواا
ولد يتبين هذا األثر من خحل عين االنسان العادي أو الفني المختص (.)1
أما التزوير المعنوي فهو تغيير الحقيقة بطريقة غير مادية أي تغيير الولائع و البيانات
و المعلومات المراد إثباتها في المحرر دون المساا بمادته أو شكله بحيث ال يترك أثرا
ملموسا في المحرر تدركه العين(.)2
 -4الضرر
ال تقوم جريمة التزوير إال إذا كان المحرر المزور من شأنه أن يلحق الضرر بالغير
وينبني على ذلك أنه إذا تخلف ركن الضرر انتفت جريمة التزوير و لو توافرت سائر
األركان األخرى لها و ال يشترط القانون ولوم الضرر بالفعل بل يكفي احتمال ولوعه و
هنا يتضح لنا أهمية الفصل بين جريمة التزوير في المحررات  -كجريمة لائمة بذاتها  -و
جريمة استعمال المحرر المزور

حيث ال يشترط التزام االستعمال و التزوير للقول بقيام

الجريمة األخيرة ( .)3و يستوي لقيام التزوير أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا أو اجتماعيا كما
ال يشترط حجم معين من الضرر فألل األضرار جسامة تنهض به جريمة التزوير (.)4

 - 1حسين محمد الشبلي  :المرجع السابق ص .61
 - 2جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 63
 - 3جميل عبد البالي الصغير  :القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثة الكتاب األول المرجع السابق ص . 145
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 -5القصد الجنائي
التزوير في المحررات جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام فيجب
انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع العلم بجميع عناصرها كما يتطلبها القانون (.)1
و عليه فإن القصد الجرمي في التزوير ينحصر في أمرين  :القصد العام و يتمثل في
علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون

أي

ادراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها لانونا و أن من شأن
هذا التغيير أن يرتب ضررا

و الثاني و هو خاص بجريمة التزوير جوهره التران هذا

العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله (.)2
و بعدما استعرضنا بإيجاز أركان جريمة التزوير في المحررات يتضح لنا أن أيا من
هذه األركان ال يثير إشكاال لانونيا في نطاق تطبيقه على فعل تزوير بطالة االئتمان
باستثناء عنصر هام من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير و المتمثل في محلها و هو
المحرر فهل يمكن اعتبار بطالة االئتمان محرر ؟ و إلى أي مدى يمكن تطبيق أحكام جريمة
التزوير التقليدية على بطالة االئتمان ؟
ثانيا :مدى تطبيق أحكام جريمة التزوير على بطاقة االئتمان
تتضمن بطالة االئتمان بصفة عامة بيانبات عاديبة و أخبرى ممغنطبة فبالنسببة لألولبى
ال شببك فببي أنهببا تحقببق مقومببات المحببرر ألنهببا تعبببر عببن مجموعببة مببن األفكببار و المعبباني
الصادرة عن شخص أو جهبة معينبة و التبي تستشبف بمجبرد النأبر إلبى البطالبة ( .)3بينمبا
يدق األمر بالنسبة للثانية ألنها معالجة الكترونيا علبى الشبريط الممغبنط للبطالبة فبإذا حبدث
تحريف الحقيقة في هذه البيانات المعالجة آليا فهل يمكن القول أنه ولع تزوير فبي محبرر ؟
و إلى أي مدى يمكبن مسباءلة الفاعبل عبن جريمبة تزويبر المحبررات ؟ و سبنحاول فيمبا يلبي
منالشة مدى اعتبار بطالة االئتمان محررا ثم ندرا مدى توافر األركان األخبرى للتزويبر
التقليدي في تزوير البطالة .

 - 1جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 69
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 -1مدى توافر صفة المحرر في البطاقة االئتمانية
لد أهر جدل واسع في هذا الشبأن يبرى بعضبهم أن التزويبر ال يكبون إال فبي محبرر و
ليا في أي شيء أو مادة أخبرى و بالتبالي أخرجبوا بطالبة االئتمبان مبن دائبرة المحبررات
وأكدوا على انعدام وجود العناصر الرئيسية لمحل جريمة التزوير التقليديبة ( )1و حجبتهم فبي
ذلك أن فكرة المحرر تفترض أن تستشبف داللبة العحمبات و الرمبوز المسبجلة فيبه بمجبرد
النأر إليها ؛ أي أن حاسة العين هي التي تكشف الفكرة التي يعبر عنها المحرر كمبا يجبب
أن تحتوي هذه البيانات على مضمون يمكن االحتجاج به أو يصلح لححتجباج ببه فبالتزوير
المعالب عليه جزائيا يتطلب أن يتم تحريف الحقيقة في عحمات ورموز مرئيبة ال تحتباج
إلببى إجببراءات فنيببة خاصببة ؛ إذا وجببود بعببض المعطيببات االلكترونيببة فببي بطالببات االئتمببان
يحول دون تطبيق تلك النصوص التقليدية كما أنها ال تعتبر مستندا يصلح لححتجاج به فبي
مواجهة الغير إذ ليست لها ليمة في االثبات (.)2
كما يعتبرون أن المسألة ال تتعلق بوجود أو عدم وجود محرر إنمبا األمبر يتعلبق بإمكانيبة
التعرف عليه و استأهار مدلوله من خبحل العبين البشبرية و لبيا عبن طريبق اآللبة األمبر
الذي تفتقد إليبه المعلومبات المدمجبة بالشبريط الممغبنط للبطالبة و مبا ي يبد ذلبك اشبتراط أن
تكون المعلومبة لابلبة للتعبرف علبى مضبمونها هبو البدور االجتمباعي للمحبرر البذي يعبد مبن
وسائل التفاهم المهمة بين الناا .
إلى جانب أن بطالات االئتمان ليست محررا فإنها ال تقوم حتى بوأيفتبه كونهبا غيبر معبدة
للتداول ببين النباا ؛ إذ الفبرض فيهبا أنهبا خاصبة بمبن صبدرت لمصبلحته إلبى جانبب أنهبا
لاصرة في استعمالها على من يقبل الوفاء عن طريقها (.)3
و أيد الفقيه األلماني  Ulrich Siberهذا الرأي حيث يقبول أن تزويبر البيانبات المخزنبة
بطريقة الكترونية ال يمكن أن ينطوي تحت النصوص التقليدية ألن هذه األخيرة في لبوانين

 - 1جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 74
 - 2كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 197
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أغلب الدول إنما تفترض إمكانية القراءة البصرية لمحتويات المحبرر المدونبة فيبه و هبذا
غير متوفر بالنسبة للمعطيات االلكترونية المخزنة على شريط ممغنط كما أضاف لبائح أن
الفقه و القضاء الجزائي لد اسبتقر علبى أن األسبطوانة أو شبريط التسبجيل البذي تسبجل عليبه
عبارات أيا كانت أهميتها ال تعد محبررا و بالتبالي ال يعبد تغييبرا للحقيقبة فيمبا سبجل عليبه
تزويرا

()1

و ي كد الفقيه الفرنسبي ) (Gassinذات الفكبرة حيبث يبرى أن تغييبر الحقيقبة

الذي يقع على البيانات المعالجة إلكترونيا أيا كان الوعاء المحفوأة فيه ال يمكبن أن تقبوم
به جريمة التزوير بمفهومها التقليدي النتفاء الكتابة (.)2
و بالتالي فإن عد البطالة محررا و تطبيق نصوص التزوير التقليدي على والعة العبث بهبا
فيه انتهباك فاضبح لمببدأ شبرعية الجريمبة و العقوببة البذي يحضبر التوسبع فبي تفسبير البنص
الجزائي و القياا في المسائل الجزائية (.)3
في حين يرى البعض اآلخر توافر فكرة المحرر فبي هبذه الحالبة و مبن ثبم ليبام جريمبة
التزوي بر إذا حببدث تحريببف فببي تلببك البيانببات المعالجببة الكترونيببا و تببوافرت بقيببة أركببان
التزوير و استندوا فبي ذلبك إلبى أنبه إذا كبان مبن غيبر الممكبن ر يبة أو مشباهدة العحمبات
المسجلة الكترونيا على الشرائط الممغنطة أو على األسطوانات إال أنه من الممكن لراءتهبا
وفقا لإلجراءات الخاصة بها و هو ما ال ينفي وجود المحرر.
كمبا أنببه مببن غيبر المنطقببي القببول بتبوافر التزويببر فببي حالبة تحريببف الحببروف و األرلببام
المطبوعبببة علبببى البطالبببة االئتمانيبببة و رفضبببه فبببي حالبببة تحريبببف الحقيقبببة فبببي البيانبببات
االلكترونية للبطالة ذاتها .

 - 1عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص .61
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 -2مدى توافر األركان األخرى للتزوير التقليدي في تزوير بطاقة االئتمان
لقد بينا سابقا أنبه يشبترط لقيبام جريمبة تزويبر المحبررات تحقبق البركن المبادي و البركن
المعنوي و سوف نحاول معرفة هل هبذه األركبان متبوافرة فبي تزويبر بطالبات االئتمبان أم
ال؟
أ -الركن المادي في تزوير البطاقة االئتمانية
كمببا رأينببا فيمببا تقببدم أن السببلوك االجرامببي يشببكل أحببد عناصببر الببركن المببادي لجريمببة
التزوير و هو ببدوره يتبألف مبن عنصبرين  :أولهمبا تحريبف الحقيقبة و ثانيهمبا أن يكبون
هذا التحريف بإحدى الطرائق التي نص عليها القانون حصرا .
إن تحريف الحقيقة في بطالات االئتمان  -كما هو الحال بالنسبة للمحررات التقليديبة  -لبد
يكون تحريف الحقيقة جزئيا ينصب علبى بعبض بيانبات البطالبة و فبي هبذه الحالبة يسبتثمر
المببزور الجسببم الحقيقببي للبطالببة و مببا عليببه مببن كتابببات أمنيببة ثببم يقببوم بتزويرهببا كتقليببد
الشببريط الممغببنط عببن طريببق محببو مببا عليببه مببن بيانببات و إعببادة تشببفيره بمعلومببات جديببدة
و صحيحة و مسرولة (.)1
و لد يكبون التحريبف كليبا حيبث يبتم تزويبر المبادة المكونبة للبطالبة نفسبها و مبا فيهبا مبن
بيانات و تقليدها ببطالة ائتمان أخرى مشابهة لها.
ب  -الضرر الناجم عن تزوير بطاقة االئتمان
ال يكفببي لقيببام جريمببة التزويببر حصببول تحريببف للحقيقببة فببي بطالببة االئتمببان بإحببدى
الطرق المنصوص عليها لانونا و إنما يشترط أن يكبون مبن شبأن هبذا التحريبف اإلضبرار
بالغير(.)2
و بتطبيق ذلك على بطالة االئتمان نجد أن هذا الركن متوافر في حالة تزويرها حيث أنبه
يترتب على ذلك ضرر مادي لحامل البطالة إذ يب دي ذلبك إلبى االنتقباص مبن عناصبر ذمتبه

 - 1أنا العلبي  :المرجع السابق ص . 148
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المالية باإلضافة إلى امكانية الحاق الضرر االجتماعي الذي لد يأهر من خحل التأثير عن
االلتصاد و للة الثقة بتلك البطالة (.)1
و علببى أسبباا مببا تقببدم يمكببن القببول بببأن هببذه الصببعوبات تحببول دون تطبيببق النصببوص
المنأمبببة لجريمبببة تزويبببر المحبببررات و مبببن الضبببروري أن يتبببدخل المشبببرم بنصبببوص
صببريحة تجببرم تزويببر بطالببة االئتمببان و اسببتعمالها التببداءا ببببعض التشببريعات كالتشببريع
الفرنسي الذي جرم تزوير البطالة و استعمالها بنصوص خاصة .
ثالثا  :تزوير البطاقة كجريمة خاصة في التشريع الفرنسي
لقد أولى المشرم الفرنسي أهمية كبيرة لبطالات االئتمان في أل تزايد حجم الجرائم
الوالعة عليها

و نأرا لعدم كفاية نصوص لانون العقوبات في كفالة حماية جنائية كاملة

لهذه البطالات و بالضبط جريمة التزوير و التي ذهب غالبية الفقه إلى عدم اعتبار التغيير
الذي يقع عليها تزويرا

و من ثم ال يمكن اخضاعه ألحكام التزوير في المحررات نأرا

لتعارض مفهوم المحرر مع البطالة كسند يتضمن بيانات بارزة و أخرى معالجة الكترونيا .
ولد ضمن المشرم الفرنسي نصوص تتعلق بالبطالة في القانون رلم 19-88الصادر في
1988/01/05و الخاص بالغش المعلوماتي  la fraude en formationو الذي كفل
لها حماية جنائية جزئية في نطاق المستندات المعالجة آلياinformatisés

(2(documents

حيث يعالب على تزويرها و ذلك من خحل نص المادتين  5/462و  6/462من لانون
العقوبات .
حيث نصت المادة  5/462على أنه  " :يعالب بالحبا من عام إلى خمسة أعوام

و

الغرامة من عشرين ألف فرنك حتى مليوني فرنك كل من لام بتزوير المستندات المعالجة
اآللية

أيا كان شكلها طالما كان من شأن ذلك إحداث ضرر للغير

كما نصت المادة

 - 1القاضي فداء يحي  :المرجع السابق ص . 110
- Deen Gibirila : op.cit, p4 .
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 6-462على تطبيق العقوبتين السابقتين أو احداهما على كل من استعمل المستندات
المزورة المعالجة آليا و المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كان عالما بطبيعتها (.)1
و بالنأر لتزايد تداول البطالات بين أفراد المجتمع الفرنسي و بالتالي تزايد حجم
الخسائر الناجمة عن إساءة استعمالها

و بالنأر إلى االعتبارات القانونية القائمة بالدرجة

األولى على مبدأي الشرعية الجزائية و حأر القياا لغايات التجريم

فقد ارتأى المشرم

الفرنسي اصدار لانون خاص يكفل فيه حماية واضحة و صريحة و مباشرة لمعأم صور
االعتداء على البطالات

فكان أن أصدر لانون رلم  1382-91بتاريخ 1991/12/30

وأطلق عليه لانون أمن الشيكات و بطالات الوفاء (.)2
و تنص المادة  )1382/91( 1 /67على أنه  ":يعالب بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة  67و هي الحبا من سنة إلى سبع سنوات و الغرامة التي تتراوح ما بين 3600
إلى  500.000فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

كل من  -1:لام بتقليد أو تزوير

بطالات من بطالات الوفاء أو السحب " كما تنص المادة 1/4 -163على أنه  " :يعالب
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  3-163و هي حبا  7سنوات و بغرامة تقدر
بـ 750.000أوروا  -1كل شخص يقوم بتقليد أو تزوير بطالة وفاء أو سحب " (.)3
و من خحل هذا النص تقوم جريمة التزوير الخاصة بالبطالات على األركان نفسها التي
تقوم عليها جريمة التزوير و هي  :موضوم ينصب عليه نشاط الجاني ركن مادي يتمثل
في تغيير الحقيقة و الضرر و ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي .
إذا يجب أن ينصب نشاط الجاني المتمثل في التقليد أو التزوير على البطالة و ذلك بتغيير
الحقيقة اضرارا بالغير( .)4فالتزوير يقصد منه تغيير الحقيقة في البطالات االئتمانية سواء
كان هذا التغيير في أحد البيانات البارزة التي تشتملها البطالة كتغيير اسم الحامل الشرعي
1

- Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique.
 -2عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص . 79
3
- Art 67(91/1382) : « seront punis des peines prévues à l’article 67 :
» 1 - Ceux qui auront contrefait ou falsifie une carte de paiement ou de retrait.
- Art 163-4 (2001/1062) : « est punis prévues à l’article 163-3 le fait pour telle personne.
» 1- de contrefaire ou falsifier une carte de paiement ou de retrait
 -4جميل عبد البالي الصغير  :المرجع السابق ص . 132
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و وضع اسم آخر عليها أو التغيير في تاريخ الصححية لتمديده بعض الولت حتى يتمكن
المجرم من تنفيذ عمليات االستيحء على أموال الغير حسب ما خطط له .
كما يقع تغيير الحقيقة في المعلومات المسجلة على الشريط الممغنط كالتغيير في الحد
األلصى و ذلك برفع ليمته عن الحد الذي يسمح به البنك المصدر

أو يتم تغيير الرلم

السري للبطالة و تعديله برلم آخر حتى يتمكن الجاني من استخدام البطالة كما لد يتم إزالة
الشريط الممغنط و استبداله بغيره المعد لهذا الغرض  .هذا و لد يكون التزوير عن طريق
التقليد

بمعنى أنه يتم صناعة بطالة ائتمان سرلت من حاملها

أو تم الحصول عليها

بالتواط مع الحامل الشرعي أو بسرلة بياناتها عبر االنترنت (.)1
كما يجب توافر عنصر الضرر الكتمال الركن المادي لجريمة تزوير البطالة فح محل
للتزوير إذا لم يكن تغيير الحقيقة ليصيب الغير بالضرر

و التزوير الوالع على البطالة

يصيب الذمة المالية لحامل البطالة بالضرر و كذا يصيب البنك المصدر بالضرر المادي
والمعنوي .
و بالنسبة للركن المعنوي لجريمة تزوير بطالة االئتمان فيتمثل في علم الجاني بعناصر
الركن المادي أي أنه يدرك بأنه يغير الحقيقة و أن هذا التغيير يضر بالغير كما تتجه نيته
الستعمال البطالة المزورة فيما زورت من أجله .
و أخيرا فإن العقوبة المقررة من لبل المشرم الفرنسي على جرائم تزوير البطالات وفقا
للمادة ( 1-67السجن لمدة ال تقل عن سنة و ال تزيد عن سبع سنوات باإلضافة إلى العقوبة
المالية) وهي عقوبة أشد من تلك المقررة من خحل المادة  5-462من القانون رلم19-88
(التي تقضي بالسجن من سنة إلى خما سنوات) .

 - 1محمود أحمد طه  :المرجع السابق ص . 1141
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الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية عن استعمال بطاقة ائتمان مزورة
لقد حرص المشرم الجزائري على تجريم استعمال المحرر المزور و جعل هذه الجريمة
مستقلة عن جريمة التزوير و تعني جريمة استعمال محرر مزور دفبع المحبرر للتعامبل ببه
و لد نصت المادة  221ق .م .ج على أنه  " :يعالب كل من استعمل المحرر الذي يعلبم أنبه
مزور أو شرم في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير " .
و نعني باستقحل كل من الجريمتين أن العقاب على جريمة التزوير يقع حتبى لبو لبم يعقببه
استعمال للمحرر كما يعالب أيضا على االستعمال حتى و لو لم يكن المسبتعمل لهبذا المحبرر
المببزور هببو نفسببه مببن زوره  .وتبعببا لببذلك سببنتناول أوال حالببة ليببام غيرالمببزور باسببتخدام
البطالة المزورة ثم حالة ليام المزور نفسه باستخدامها و أخيرا حالبة لببول بطالبة ائتمبان
مزورة .
أوال  :استعمال بطاقة ائتمان مزورة من قبل غير مزورها
غالبببا مببا يقببوم شببخص بتزويببر بطالببة ائتمببان و يقببوم غيببره باسببتخدامها مببع علمببه بأنهببا
مبزورة فعبن أي جريمببة يسبأل ؟ اختلببف الفقبه و القضبباء حبول هببذه المسبألة فمببنهم مبن يببرى
مساءلته عن جريمة سرلة باستعمال مفتاح مصطنع و هناك من يرى مساءلته عبن جريمبة
نصب فيما يرى آخرون مساءلته عن جريمة استعمال محرر و سبنحاول دراسبة كبل مبن
هذه اآلراء .
 -1جريمة سرقة باستعمال مفتاح مصطنع :
ذهببب رأي إلببى تكييببف اسببتعمال بطالببة ائتمببان مببزورة علببى أنهببا جريمببة سببرلة مشببددة
باستعمال مفتاح مصطنع ) (fausse clefاستنادا إلبى المبادة  353ق.م.ج فالمبال خبرج
من حيازة المجني عليه حامبل البطالبة دون رضبائه و اعتببروا أن البطالبة المبزورة تعبد مبن
لبيل المفتاح المصطنع في جريمة السرلة على أساا أن المفتاح المصطنع هو كل أداة تقبوم
بببذات الوأيفببة التببي يقببوم بهببا المفتبباح بغببض النأببر عببن شببكلها أو المببادة المصببنوعة منهببا
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خاصة و أن البطالة في حقيقتها مجرد أداة للوصول إلى سحب النقود و جهاز السحب اآللبي
يعتبر خزينة نقود

()1

و مما يدعم هذا الرأي أن البطالة حسبهم ليست محررا معبدا لإلثببات

إنمببا أداة ائتمببان فلببيا ثمببة تزويببر فببي األمببر لببذلك ال يمكببن الحببديث عببن اسببتعمال محببرر
مزور(.)2
فيمببا اعتببرض غالبيببة الفقببه علببى الببرأي القائببل باعتبببار بطالببة االئتمببان مببن لبيببل المفتبباح
المصببطنع ألن المفتبباح هببو " كببل أداة مخصصببة بحسببب طبيعتهببا أو بحسببب العببرف لفببتح
األلفال التي تغلق بها أبواب األماكن التي تم الدخول إليهبا بمفتباح مصبطنع

"()3

و لبد عمبد

المشرم الجزائري على عكبا المشبرم الفرنسبي إلبى تعريبف المفتباح المصبطنع فبي المبادة
 358ق.م.ج التي نصت على أنه " توصف بأنها مفاتيح مصبطنعة كافبة الكحليبب و العقبف
و المفاتيح الصالحة لفتح جميع األلفبال و المفباتيح المقلبدة أو المبزورة أو المزيفبة أو التبي لبم
يعببدها المالببك أو المسببتأجر أو صبباحب الفنببدق أو صبباحب المسببكن لفببتح األلفببال الثابتببة أو
األلفال غير الثابتة أو أية أجهزة لإلغحق و التي استعملها الجاني لفتحها بها .
و يعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق "
لذلك ال يمكن اعتبار البطالة من لبيل المفتاح المصطنع ألن هذا األخير هو الذي يستخدم
للدخول في المكان الذي ترتكب فيه جريمة السرلة و هبو مبا ال يتبوافر فبي بطالبة االئتمبان
فهببي أداة الجريمببة نفسببها  .كمببا ال يجببوز القيبباا فببي النصببوص التجريميببة بينمببا القببول بببأن
بطالة االئتمان بمثابة مفتاح مصطنع يعد نوعا من القياا (.)4
و ال مجال للقول بتوافر االختحا فبي سبحب نقبود مبن الصبراف اآللبي باسبتعمال بطالبة
ائتمان مزورة و ذلك كون التسليم تم إراديا فاآللبة سببق برمجتهبا مبن لببل البنبك لكبي تقبوم
بتسليم النقود لكل من يقوم بإدخال بطالبة صبحيحة بالنسببة ل لبة مبا دام تزويرهبا لبم يكتشبف
وما دام اتبع القواعد المقررة و المحددة سلفا الستعمالها من لببل البنبك ( .)5و ي كبد أصبحاب
 - 1علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 71
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هذا الرأي أنه لد يكون هناك تسليم خاطئ أو بناء على خطبأ مبن جانبب البنبك بواسبطة اآللبة
و لكببن مببن المسببتقر عليببه أن هببذا التسببليم الخبباطئ ينفببي االخببتحا ؛ و عليببه يكببون تسببليم
األموال برضا البنك عن طريق اآللة مما يستبعد و صف السرلة (.)1
 -2جريمة نصب
لد يقوم الغير باستعمال البطالة المزورة أو المقلدة في الوفاء بقيمة مشترياته أو الخبدمات
المقدمة إليه و ذهب بعض الفقه و القضاء العتبار هذا الفعل جريمة نصب مستندين في ذلبك
إلى أن استعمال البطالة المزورة في الوفاء يشمل استخدام بيانات هذه البطالة ال سيما رلمهبا
و تاريخ صححيتها و هذه البيانات بالتأكيد مزورة أو غير صحيحة (.)2
فالجاني الذي لدم البطالة المزورة أو المقلدة إلى التاجر لد اتخذ اسما كاذببا و هبو االسبم
المدون على البطالة المزورة مما يشكل البركن المبادي لجريمبة النصبب و لكبن حيبث أن
الكذب المجرد ال يعتد به في نطاق جريمة النصب إذ البد من مأاهر خارجية ت يده بحيبث
ينبغي أن يحيط الفاعل كذبه بأعمال و مأاهر تجعل المجني عليه يعتقد بصحته حتى يعتد ببه
فالجاني لم يكتفبي بادعائبه بأنبه صباحب البطالبة إنمبا باشبر سبلوكا آخبر و هبو أنبه أببرز هبذه
البطالة حتى يبتم لبولهبا فبي الوفباء بالمشبتريات و يكبون ببذلك إببراز مسبتندات للغيبر لتبدعيم
كذبه األمر الذي يحقق الفعل الذي تقوم به جريمة

النصبب()3

فتقبديم أوراق مبزورة للمجنبي

عليه و التوصل بذلك إلى سلب ماله كاف لتكوين الطرق االحتيالية ).(4
عحوة على ذلك فإن الدام الجاني على التوليع علبى لبوائم الشبراء فهبو ببذلك لبد توصبل
إلى إيهام التاجر بأنه هو الدائن للجهة التي أصدرت البطالة و أن هناك عقدا بينه و ببين هبذه
الجهة و ما على التاجر إال ضمان لبول البطالة أي أنبه مبارا مبن الوسبائل مبا مبن شبأنها
أن تببوهم التبباجر أن لببه صببفة علببى البطالببة فكببل هببذه ولببائع و مأبباهر خارجيببة دعببم فيهببا
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مستخدم البطالة مزاعمه كما أن إلدامه على استعمالها مبع علمبه بأنهبا مبزورة ي كبد تبوافر
القصد الجنائي له (.)1
و لببد أدانببت محكمببة اسببتئناف ببباريا فببي حكمهببا الصببادر فببي  3جويليببة  1987السببيد
( )lagardeبارتكابببه جريمببة نصببب مسببتخدما طرلببا احتياليببة تهببدف إلببى اإللنببام بوجببود
ائتمببان وهمببي للحصببول علببى سببلع و خببدمات مسببتوليا بببذلك علببى جببزء مببن ثببروة الغيببر
باستخدام بطالة زرلاء مزورة (.)2
و على الرغم من أن البعض يسلم بأن استعمال البطالبة المبزورة يعتببر فبي حقيقبة األمبر
استعماال لصفة غير صحيحة تتمثل في أهور الشخص على البطالة بمأهبر المالبك الحقيقبي
لها و بما ي دي إلى إلنام المجني عليه بوجود ائتمبان وهمبي ال وجبود لبه أصبح علبى أرض
الوالع خصوصا أن البطالة ليست حقيقية مما يخلع عنها صفتها كأداة وفاء(.)3
غير أن هناك جانب من الفقه ال يقبل بتحقق وصف جريمبة النصبب إال فبي حالبة واحبدة
و هي أن من استخدم البطالة لم يكن عالما ولتها بأنها مزورة لكنبه يعلبم أنبه لبيا صباحبها
و لببيا لببه الحببق فببي اسببتخدامها لببذلك يعتبببر لببد اسببتعمل طرلببا احتياليببة إليهببام التبباجر بأنببه
صاحب حق فيمبا يحصبل عليبه مبن سبلع أو خبدمات و دعبم ادعباءه هبذا باسبتخدام مأباهر
خارجية ت يد كذبه و هي البطالة المزورة (.)4
أما فيما يتعلق بقيام الغير باستخدام البطالة المزورة و هو يعلم بأنها مبزورة بالشبراء مبن
التاجر فإنه يعد مرتكبا لجريمة استعمال محرر مزور.
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 -3جريمة استعمال محرر مزور
يكيف البعض والعة استعمال بطالة مزورة على أنها تشكل جريمة استعمال محرر مبزور
المنصوص عليها في لانون العقوبات المادة  221ق.م.ج و ذلك لتوافر أركان هذه الجريمبة
في هذه الوالعة.
أ -الركن المادي
يتمثل الركن المادي لجريمة استعمال المزور في فعل االستعمال فقبد نصبت المبادة 221
بأنببه " يعالببب كببل مببن اسببتعمل المحببرر الببذي يعلببم أنببه مببزور أو شببرم فببي ذلببك بالعقوبببات
المقررة للتزوير" و لم يحدد المشرم معنى االستعمال في حين عرفه الفقه على أنه "اببراز
المحببرر المببزور و التمسببك بببه باعتبببار أنببه صببحيح" و عرفببه جان بب آخببر مببن الفقببه بأنببه
"التمسك أو االحتجاج بالورلة في التعامل باعتبارها صحيحة " (.)1
و عليببه فببإن الببركن المببادي لجريمببة اسببتعمال المببزور متحققببة فببي والعببة اسببتعمال بطالببة
ائتمان مبزورة و ذلبك ببأن يقبوم مسبتعمل البطالبة المبزورة بإبرازهبا و االحتجباج بهبا أمبام
التاجر الذي يقبل الوفاء بها على أساا أنها صحيحة (.)2
ب -المحل
فموضوم الجريمة يرد على محرر مزور و هو هنا بطالة االئتمان المبزورة ( )3و يعنبي
هذا أن تكون البطالة المسبتعملة لبد غيبرت فيهبا الحقيقبة بإحبدى الطبرق التبي حبددها القبانون
وأن هببذا التغييببر مببن شببأنه أن يسبببب ضببررا و هببذا يتطلببب بطبيعببة الحببال تببوافر أركببان
جريمببة تزويببر البطالببة فببإذا لببم تكببن البطالببة مببزورة فببإن هببذا الببركن مببن أركببان جريمببة
االستعمال ال ينهض و ال تقوم تبعا لذلك جريمة استعمال بطالة وفاء مزورة (.)4

 - 1جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 84
 - 2جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص . 85
 - 3علي عدنان الفيل  :المرجع السابق ص . 73
 - 4جهاد رضا الحباشنة  :المرجع السابق ص 86
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ج -الركن المعنوي
يتخذ صورة القصبد الجنبائي العبام فيجبب أن يكبون الجباني عالمبا بتزويبر البطالبة التبي
استعملها و انصرفت إرادته إلبى اسبتعمالها فيمبا زورت مبن أجلبه فينتفبي هبذا القصبد إذا
ثبت أن مستعملها ال يعلم بتزويرها و ينتفي القصد الجنبائي كبذلك إذا لبم تتجبه إرادة المبتهم
إلى استعمال البطالة و إنما ضبطت معه فادعى صحتها (.)1
فقبببد نصبببت المبببادة  221ق.م.ج صبببراحة علبببى شبببرط تبببوافر القصبببد الجرمبببي عنبببدما
اسبتعملت عببارة (الببذي يعلبم أنببه مبزور) و عليببه فبإن الببركن المعنبوي لهببذه الجريمبة يتخببذ
صبببورة القصبببد الجرمبببي العبببام أي العلبببم بتزويبببر البطالبببة باإلضبببافة إلبببى إرادة التمسبببك
واالحتجاج بالبطالة في مواجهة الغير .
في حين جعل المشرم الفرنسي من استعمال البطالة المزورة جريمة مستقلة عبن جريمبة
تزويببر البطالببة فقببد نصببت المببادة  2/67مببن القببانون رلببم  1062-91علببى أنببه " كببل مببن
استعمل أو حاول استعمال بطالة وفاء أو سحب مقلدة أو مزورة و هو يعلم ببذلك "

()2

كمبا

أكببد ذلببك نببص المببادة  2/4-163مببن القببانون رلببم  1062-2001بحيببث أنببه إذا لببام نفببا
الشخص بتزوير البطالة ثم استعملها استعماال غير مشروم يسبأل عبن جريمبة تزويبر بطالبة
وفقا للمادة  1/67و المبادة  1/4 -163و كبذا جريمبة اسبتعمال بطالبة مبزورة وفقبا للمبادة
 )1062-91( 2/67و المادة .)2001-1062( 2/4-163
ثانيا  :استعمال بطاقة ائتمان مزورة من قبل مزورها
أحيانا نجد أن الذي يقوم بتزوير بطالة االئتمان هو نفسه من يقوم باستعمالها فيمبا زورت
من أجله ففي مثل هذه الوالعة نكون إزاء تعدد في الجرائم فمما ال شك فيه أنبه يعبد مرتكببا
لجريمة تزوير محرر زائد ارتكابه لجريمة استعمال هذا المحرر المزور(.)3

 - 1علي عبد هللا العرادي  :تزوير المحررات ص  9متوفر على المولع  /[ :ورلة20%بحثية20%حول20%تزوير. ] www.shura.bh/../
- Art 67/2 : «ceux qui en connaissance de cause auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de
paiement ou de retrait contre fait ou falsifiée ».
 - 3محمود أحمد طه  :المرجع السابق .1146
2
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و هذا التعدد للجرائم لد يكون تعددا معنويا و ذلك إذا تم التزوير و االستعمال بفعل واحبد
كأن يولع المتهم على الفواتير لدى أحبد التجبار فبالتوليع تزويبر و اسبتعمال للبطالبة فبي آن
واحببد عندئببذ نطبببق المببادة  34ق.م.ج حيببث يعالببب الم بتهم علببى الجريمببة ذات الوصببف
األشد.
كما لد يكون تعددا ماديا متى ارتكبت الجريمة بفعلبين مسبتقلين و هبذا التعبدد لبد يكبون
مرتبطا ارتباطا غير لابل للتجزئة و ذلك متبى ارتكببت الجبريمتين لغبرض واحبد مثبل تغييبر
اسم صاحب البطالة و استعمالها كما لد يكون ارتباطا بسيطا إذا لم يكن لغرض واحد كمن
استعمل بطالة االئتمان المزورة لتحقيق أغراض لم تكن في ذهنه ولت تزويره للبطالة (.)1
ثالثا  :جريمة قبول بطاقة ائتمان مزورة
ما ينبغي اإلشارة إليه ابتداء أن هذه الجريمة تتحقق بحق التاجر الذي يقبل الوفباء ببطالبة
ائتمان تم التحعب بها أو ببياناتهبا و معلوماتهبا المقبروءة منهبا أو غيبر المقبروءة إال أنبه ال
يمكن في حالة عدم علمه بتزوير البطالة أن تثار بشأنه المس ولية الجنائيبة و ال تتحقبق بحقبه
أي جريمببة فيمببا لببو لببام باالحتجبباج بالمسببتندات أو لببوائم الشببراء التببي تببم تنأيمهببا و مببن ثببم
توليعها من لبل شخص غير مخبول ببذلك ( .)2لبذلك فإننبا ننأبر فبي هبذا المولبع فبي الفبرض
الذي يكون فيه التاجر متواطئا مع مستعمل البطالة المزورة و ما يقع منبه بشبأن لببول بطالبة
ائتمان مزورة.
و إذ يتحقبق التواطب عنببد تحقببق العلببم فببإن األخيبر يتحقببق إمببا عنببدما يكببون هنبباك تفبباهم أو
اتفاق سابق على تقديم البطالة و استعمالها أو حتى عنبد تقبديمها و اسبتعمالها و أخيبرا عنبد
اكتشببافه أمببر تزويرهببا فيقبببل الوفبباء عببن طريقهببا دون أن يكببون هنبباك تفبباهم مببع مسببتعملها
فيسببكت عببن ذلببك و ال يعتببرض و ال يببرفض الوفبباء عببن طريقهببا فيقبلهببا و يتببولى تحريببر
سندات الشراء على أساسها و يطلب من مستعمل البطالة التوليع عليهبا بعبد تثبيبت مبا ينبغبي
القيام به كتثبيت المعلومات الخاصة بالبطالة و الجهة المصدرة لها  ...الخ .
 - 1كميت طالب البغدادي  :المرجع السابق ص . 201
 - 2محمد مرهج الهيتي  :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة المرجع السابق ص . 561
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و على أساا أننا ال نعالج حالة التباجر البذي تخونبه االجبراءات التبي يتبعهبا فبي اكتشباف
تزوير البطالة أي حاالت الخطأ التي يقع فيها التاجر فيقبل بطالة ائتمبان يبتم اكتشباف فيمبا
بعد أنها مزورة إنما نعالج حالة التاجر الذي يقبل الوفاء ببطالة مزورة مع علمه بذلك(.)1
و التسا ل الذي يطرح نفسه في هذه الوالعة حول المس ولية الجنائية للتباجر  -المتبواطئ-
الذي يقبل الوفاء بالبطالة المزورة أو المقلدة ؟
 -1مسؤولية التاجر عن جريمة نصب
يمكن القول بقيام مس ولية التاجر المتبواطئ عبن جريمبة نصبب باسبتخدام طبرق احتياليبة
تتتمثل في تقديم مستندات أو أوراق منسوبة للغير  -فواتير البيع المولعة من المزور أوحامبل
البطالببة المببزورة  -باإلضببافة إل بى البطالببة المببزورة أو المقلببدة ذاتهببا كمببا تتببوافر الطببرق
االحتيالية في صورة االستعانة بشخص آخر وهو المزور أو حامل البطالة المزورة .
و من المعلوم أن جوهر الطرق االحتيالية يتمثبل فبي الكبذب أو األكاذيبب التبي يبدلي بهبا
الجاني و يتمثل الكذب هنبا فبي إدعباء التباجر كبذبا بكبون البطالبة المسبتخدمة صبحيحة فبي
حين هي مزورة و هذا الكذب مبدعم بمأباهر خارجيبة تتمثبل فبي اسبتعانة التباجر بالبطالبة
المببزورة أو المقلببدة و اسببتخدامها علببى خببحف الحقيقببة وكببذا االسببتعانة باشببعارات البيببع -
الفواتير -المحررة زورا بناء على بيانات البطالة المزورة (.)2
و يشترط لقيام مس ولية التاجر عن جريمة نصبب بقبولبه الوفباء ببطالبة مبزورة أو مقلبدة
أن يكون على علم تام بتزويرها سواء كان علمبه راجعبا إلبى اكتشباف التزويبر بنفسبه أو
كان هذا العلم راجعا التفاق بينه و بين مقدم البطالة المزورة .

 - 1محمد مرهج الهيتي  :الجرائم الناشئة عن استعمال بطالة وفاء مزورة المرجع السابق ص . 35
 - 2محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 425
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و لد أكدت محكمة النقض الفرنسية الصادرة بتاريخ  28أكتوبر1991هبذا االتجباه حيبث
ألرت بإدانة التاجر بجريمة النصبب ألنبه كبان علبى علبم تبام ببأن البطالبات مبزورة أو مقلبدة
عندما لام بإخضاعها لنهائي الحاسب في متجره (.)1
 -2مسؤولية التاجر عن جريمة االشتراك في نصب
يرى البعض بتحقق مس ولية التاجر عن اشبتراك فبي نصبب ذلبك لتسبهيله للغيبر  -حامبل
البطالببة المببزورة  -عمليببة الوفبباء بمشببترياته المنفببذة بهببذه البطالببة بحيببث أنببه لببوال مسبباعدة
التاجر لما تمت هذه الجريمة و خاصة إذا كان التزوير واضبحا و غيبر مبتقن أو إذا كبان
التبباجر مببزودا بببآالت الوفبباء الحديثببة  . T.P.Vو لقببد أكببدت محكمببة اسببتئناف ببباريا هببذا
االتجاه في حكم صادر لها في  17أكتوبر 1991حيث أدانت المحكمة تاجرا باالشبتراك فبي
جريمة نصب لمساعدة الفاعل األصلي على الوفاء ببطالات ائتمان مزورة أو مقلدة مع علمه
بذلك(.)2
فببح شببك تتمثببل تلببك المسبباعدة مببن التبباجر فببي لبولببه الوفبباء بهببا و ذلببك بقيامببه بتحريببر
فببواتير مببزورة بنبباء علببى البيانببات الببواردة فببي البطالببة المببزورة و يمكببن وصببف مسبباعدة
التبباجر علببى أسبباا اعتبارهببا مببن لبيببل االسببتعانة بشببخص آخببر كإحببدى المأبباهر الخارجيببة
المدعمة لكذب حامل البطالة المزورة (.)3
 -3جريمة قبول بطاقة ائتمان مزورة أو مقلدة في التشريع الفرنسي
لد جرم المشرم الفرنسي ( )4لبول التاجر الوفاء ببطالة مزورة و نص على ذلك ببنفا
عقوبة مزور البطالة و مسبتعملها فبي المبادة  3/67مبن لبانون رلبم 1382-91الصبادر فبي
3ديسمبر 1991حيث تنص هذه المادة على أنه  ":كل من لبل الدفع عن طريق بطالبة وفباء

 - 1محمد مرهج الهيتي  :الجرائم الناشئة عن استعمال بطالة وفاء مزورة المرجع السابق ص . 37
 - 2نائلة عادل محمد فريد  :المرجع السابق ص .533
 - 3محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 428
 - 4و هو ما ذهب إليه المشرم العماني الذي جرم لبول الوفاء بالبطالة المزورة في المادة  276مكرر  3بالمرسوم السلطاني رلم 2001/72
وكذا المشرم السعودي في المادة  13من نأام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رلم  114بتاريخ  1380/11/26هـ .
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مقلببدة أو مببزورة و هببو يعلببم بببذلك "

()1

و كببذا المببادة  ": )2001-1062(3/4-163كببل

شخص لبل  -مع علمه بالسبب -الوفاء بقيمة المشتريات المنفذة بواسطة بطالبة دفبع مقلبدة أو
مزورة " (.)2
و علبى ذلبك تقبوم جريمبة التباجر فبي لببول الوفباء بموجبب بطالبة مبزورة أو مقلبدة رغببم
علمه بذلك على ثحث أركان :
الركن المادي  :يتمثل في فعل لبول الوفاء على الرغم من علمه بأن البطالة مزورة أو مقلدة
و من ثم تسليم السبلعة لمقبدم البطالبة المبزورة أو المقلبدة أو أدائبه الخدمبة المطلوببة اضبرارا
بالبنك .
محللل الجريمللة  :و هببو موضببوم ينصببب عليببه نشبباط الجبباني و يتمثببل فببي البطالببة المقلببدة
أوالمزورة .
الركن المعنوي  :و تعتبر جريمة لبول التاجر الوفاء بموجب بطالة مبزورة أو مقلبدة جريمبة
عمدية يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي و يقصد به العلم و اإلرادة بحيث أنه يعلم بتزوير
البطالة أو تقليدها و مع ذلك تتجه إرادته إلى لبولها كوسيلة وفاء .
و يثببور التسببا ل عببن مببدى جببدوى الببنص علببى جريمببة مسببتقلة بقبببول البطالببة المببزورة
أوالمقلدة و بمعنى آخر أال تكفبي القواعبد العامبة فبي المسباهمة الجنائيبة مبن اعتببار التباجر
شريكا في جريمة استعمال أو محاولة استعمال بطالة مزورة أو مقلدة ؟
يعتبر البعض أنه إذا كانت لواعد المساهمة الجنائيبة تكفبي فبي اعتببار التباجر شبريكا فبي
جريمة استعمال بطالبة مبزورة أو مقلبدة فبذلك مرهبون بتحديبد المجنبي عليبه مبن جبراء فعبل
استعمال البطالة المزورة هذا من ناحية و من ناحية أخبرى فبإن هنباك اخبتحف فبي البركن
المعنوي أو القصد الجنائي لفعل كل من حامل البطالة المزورة و الذي يسعى إلبى االحتجباج
- Loi N° 91-1382 du 30 Déc.1991,"Relative à la sécurité des chéques et des cartes de paiement" J.O.du 1e
Jan.1992.
- Art 67-2 : « ceux qui , en connaissance de cause ,auront accepté de recevoir un paiement au moyen d’une carte de
paiement contrefaite ou falcifiée ».
2
- Art 163-4/3 : « D’acceptes, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte
» de paiement contrefaire ou falsifiée
1
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بها في مواجهة التاجر على أنها صحيحة في حين أن القصد الجنائي للتباجر يتمثبل فبي نيبة
االحتجبباج بالبطالببة فببي مواجهببة البنببك المصببدر

()1

لببذلك فببإن السببلوك اإلجرامببي للتبباجر

المتمثل في لبول البطالة المزورة أو المقلدة في الوفاء يختلف حسب الفروض التالية :
 التواط ب المسبببق بببين الحامببل و التبباجر علببى لبببول البطالببة المببزورة أو المقلببدة حيببثتفترض هذه الصورة أن حامل البطالة المزورة لد أحاط التاجرعلمبا بحقيقبة البطالبة  -مبن
حيث كونها مزورة  -مع ذلك لببل هبذا األخيبر الوفباء بهبا و ذلبك إضبرارا بالمصبدر فبي
هذه الحالة و النتفاء فعل االسبتعمال بانتفباء االحتجباج بالبطالبة المبزورة أمبام التباجرمن لببل
مقدمها فإن حامل البطالة المبزورة يسبأل كشبريك للتباجر وفقبا للقواعبد العامبة فبي المسباهمة
الجنائيببة ذلببك ألن التبباجر الببذي يحببتج بالبطالببة فببي مواجهببة المصببدر علببى أنهببا صببحيحة
الستيفاء ما يقابل الصفقة الوهمية (.)2
 لبببول التبباجر الوفبباء بالبطالببة المببزورة مببع عببدم إفصبباح الحامببل بتزويرهببا فببي هببذاالفرض يقوم حامل البطالة المزورة بتقديمها إلى التاجر علبى أنهبا صبحيحة فبي حبين يعلبم
التاجر بتزويرها لكنه يقبل الوفاء بها دون أن يفصح لهذا الحامبل عبن حقيقبة البطالبة فبي
هذه الحالة يسأل الحامل عن جريمة استعمال بطالة مزورة ألنه احتج بها على أنهبا صبحيحة
فببي مواجهببة التبباجر كمببا يسببأل التبباجر عببن ذات الجريمببة ذلببك الحتجاجببه بصببورة هببذه
البطالة المزورة في مواجهة المصدر للوفاء بقيمة المشتريات المنفذة بالبطالة(.)3
بناء على ما سبق يعتقد البعض أن تجريم لبول التاجر الوفاء بالبطالة المزورة رغم علمبه
بتزويرها في جريمة خاصة ال يضيف جديدا إلى حماية البطالة حيث يمكن أن يسأل هبذا
التاجر عن جريمة استعمال بطالة مقلبدة أو مبزورة فبي مواجهبة التباجر أو علبى األلبل يسبأل
عن اشتراك في االستعمال (.)4

 - 1محمد مرهج الهيتي  :الجرائم الناشئة عن استعمال بطالة وفاء مزورة المرجع السابق ص . 38
 - 2عماد علي خليل  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء المرجع السابق ص . 83
 - 3محمد نور الدين عبد المجيد  :المرجع السابق ص . 431
 - 4عمر سالم  :المرجع السابق ص . 87
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فيما يرى جانب آخر من الفقه على أن المشرم الفرنسي لد أحسن بالنص على جريمة
خاصة بقبول التاجر الوفاء ببطالة مزورة أو مقلدة ذلك ألنه أدرك خطورة هذا الغش من
التاجر سيء النية إضرارا بالمصدر

فجعل منه جريمة مستقلة لها عقوبتها بغض النأر

عن كون هذا الفعل يمثل جريمة أخرى سواء جريمة استعمال أو اشتراك في االستعمال فقد
يمثل الفعل الواحد أكثر من جريمة .
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خاتمـــــــــــــــة :
تمثل بطالات االئتمان مرحلة جديدة و معاصرة في الممارسة المصرفية و المالية لها
طابع خاص تتميز به عن بالي وسائل الوفاء األخرى حيث أنها تقوم على عحلة ثحثية
األطراف (مصدر وحامل و تاجر) كما أنها نأام يستند إلى عقدين (عقد الحامل و عقد
التاجر)

و هي تحقق المصلحة لجميع أطرافها و على الرغم من ذلك ال تتوافر على

الحماية القانونية الواجبة كاألوراق التجارية مثح  .فهذا النأام تعيقه العديد من االشكاالت
القانونية على مستوى النأام ذاته و على مستوى التشريع .
فمن ناحية نجد أن خلو القانون من النص على أية أحكام تنأم عقد بطالة االئتمان (عقد
الحامل  -عقد التاجر) جعل األمر محصورا بإرادة المتعالدين فهم يقومون بتنأيم العحلة
وفق ما يرونه مناسبا لهم و هذا ما فسح المجال أمام الجهة المصدرة للبطالة بتنأيم العقد
وفقا لمصلحتها و هو عادة ما يتضمن شروطا تنطوي على تعسف الجهة المصدرة و من
بين هذه الشروط :
 تشترط الجهة المصدرة للبطالة غالبا حقها في إلغاء البطالة بمحض اختيارها و دوناخطار صاحبها بذلك

في حين القاعدة العامة ال تجيز ألحد طرفي العقد أن يستقل

بالرجوم عن العقد و ال تعديله و ال فسخه إال برضاء المتعالد اآلخر أو بمقتضى نص في
القانون .
 تشترط الجهة المصدرة المس ولية التضامنية بين حامل البطالة (الشخص الطبيعي)وصاحب الحساب (الشخص المعنوي) و يعتبر هذا الشرط تعسفيا في بعض الحاالت أين
يقوم حامل البطالة سيء النية (الممثل القانوني للشخص المعنوي) بتسليمها للغير بالتواطئ
معه من أجل االستيحء على أموال الشخص المعنوي .
 ينص العقد على ليام مس ولية حامل البطالة المسرولة أو المفقودة مباشرة إذا ما تماستخدامها من لبل الغير و ذلك على أساا خطئه و اهماله في المحافأة على بطالته وعلى
رلمها السري و ال تسقط مس ولية هذا الحامل إال إذا أثبت التزامه بالعناية غير أن هذه
األخيرة صعبة اإلثبات .
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 بالرغم من أن العقد ينص على إعفاء حامل البطالة من المس ولية بعد تبليغه للمصدربسرلة أو بفقد البطالة أو احتمال معرفة الغير لرلمها السري

إال أن شرط إثبات إجراء

المعارضة يقف حجر عثرة أمام الحامل الذي يقوم بالمعارضة الشفوية حيث يصعب إثبات
هذه األخيرة خاصة إذا نفى الموأف المختص بتلقي المعارضات(سيء النية) تلقيه
المعارضة الشفوية من الحامل .
و من ناحية ثانية فإن عدم وجود نصوص خاصة بتجريم صور االستخدام غير
المشروم لبطالات االئتمان

جعل من االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان من لبل

الغير هو الفعل الوحيد الذي يمكن أن يتسع لانون العقوبات ليشمل حالته

و بالتالي يمكن

أن يعالب الغير(مرتكب الفعل) على أفعاله حسب الوصف الجرمي الذي تتصف به تلك
األفعال بينما يفلت حامل البطالة من العقاب الجنائي في حال استخدامه لبطالته استخداما
غير مشروم .
من ناحية ثانية فإن عدم وجود نصوص خاصة بتجريم صور االستخدام غير المشروم
لبطالات االئتمان أدى إلى أهور خحف واسع بين الفقهاء في تكييف هذه السلوكات
باإلضافة إلى تنالض في أحكام القضاء و هذا في الحاالت التالية :
 تردد الفقه و القضاء في تكييف تصرف الحامل سيء النية الذي يتجاوز الحد األلصىالمسموح به بالسحب أو بالوفاء بين اإللرار بامكانية تطبيق نصوص لانون العقوبات
المتعلقة بجريمة النصب أو السرلة

و بين االلرار بقيام مس وليته المدنية على أساا

اخحله بالتزامه العقدي المتمثل في االلتزام بعدم تجاوز الحد األلصى المتفق عليه و من ثم
بقاء تصرف الحامل من دون عقاب .
 تأرجح أراء الفقه و القضاء في تكييف تصرف الحامل عند إساءة استخدامه للبطالةالمنتهية الصححية و الملغاة في الوفاء أو السحب بين جريمتي النصب و خيانة األمانة و
بين اعتبار هذا التصرف ال يعدو أن يكون مجرد خطأ عقدي يرتب مس وليته المدنية حتى
و إن كان هذا الحامل سيء النية .
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 -تضاربت اآلراء في امكانية اعتبار بطالة االئتمان محررا

و تطبيق النصوص

التقليدية المتعلقة بالتزوير و استعمال المزور على عملية التغيير الذي تتعرض لها البطالة و
خاصة ما يتعلق بالتحعب ببياناتها و معلوماتها غير المرئية .
أما بالنسبة لوضع نأام البطالات في الجزائر فيتسم بقلة انتشاره و ضآلة التعامل به
وهذا يعود لعدة أسباب منها االشكاالت التي يتعرض لها هذا النأام بصفة عامة (و التي
سبق وأوضحناها) باإلضافة لغياب ثقافة مصرفية في المجتمع و هذا بدوره راجع لصغر
الحملة االعحمية المخصصة للتعريف بنأام البطالات وعدم االلبال الواسع على استخدام
االنترنت ولعل السبب األبرز هو إهمال المناخ التشريعي المتعلق بتنأيم هذه الوسيلة .
و بناء على ما تقدم من نتائج حول موضوم الدراسة

رأينا من الواجب تقديم بعض

االلتراحات و التوصيات التي تساعد الجزائر على حل بعض المشاكل و هي في طريق
تحديث نأامها المصرفي و نأام الدفع و ذلك كما يلي :
 ضرورة كتابة مزيد من البحوث من الناحية القانونية و االلتصادية لبطالات االئتمانونشرها بما يكفل وعي أفراد المجتمع الجزائري في أخذ فكرة واضحة عن هذه البطالات
بمختلف أنواعها و بيان حكمها القانوني لتيسير لهم األخذ بها .
 البد من االستعانة بهذه البحوث التي تتناول هذا المجال و ذلك من أجل االستفادة منتجارب الدول المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو لإلطحم على المشاكل المحتملة
الحدوث و منالشتها إليجاد الحلول لها .
 االرتقاء بالعنصر البشري و ذلك بتدريب اإلطارات المصرفية على استخدام أحدثالنأم البنكية

كما ال ينبغي إغفال الطالات البشرية التي تزخر بها الجزائر في الداخل و

الخارج و تأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون (القائمين بالضبط و الخبراء و سلطات
التحقيق والقضاة) لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات .
 وضع ضوابط للتعامل ببطالات االئتمان و تضييق التعامل بها في المعامحت المدنيةما أمكن منعا لشيوم االئتمان االستهحكي و ما يترتب عليه من آثار جراء سوء استعمال
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مثل هذه التسهيحت المصرفية

كما نقترح اشتراط سن أهلية خاص لمن يريد القيام بمثل

هذه المعامحت .
 إيجاد نموذج رسمي للعقود الخاصة ببطالات االئتمان وعدم ترك األمر إلى البنوكيراعى في ذلك لدرا مطلوبا من التوازن بين الحقوق وااللتزامات المقررة لألطراف
بخحف ما عليه الحال في عقود الخدمة المصرفية المتداولة التي صيغت بكيفية رجحت فيها
مصالح البنوك .
 و من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض تطبيق النصوص التقليدية المتعلقة بجرائماالعتداء على األموال على حاالت االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان
التنالضات التي يمكن أن تأهر عندما يحاول القضاء تطبيقها

و حسم

فحبد من تطوير و تطويع

نصوص القانون الجنائي لتجريم صور التحعب ببطالة االئتمان بحيث يتم إنشاء نصوص
في لانون العقوبات الحالي تتوجه مباشرة إلى مكافحة االستعمال غير المشروم لها و إن
كان من األفضل أن يسلك المشرم الجزائري حذو المشرم الفرنسي بوضع لانون خاص
بحماية البطالة يشمل نصوصا صريحة تجرم كل صور االستعمال غير المشروم لها
وترصد لكل منها عقوبة رادعة  .و نقترح أن يتم إضافة هذه المواد لقانون العقوبات
الجزائري :
" يعالب بالحبا مدة ستة أشهر و بغرامة ال تقل عن ليمة المبلغ الذي حصل عليه
الحامل الشرعي لبطالة الوفاء أو االئتمان الذي يستمر باستعمالها على الرغم من انتهاء
صححيتها أو الغائها مع علمه بذلك" .
" يعالب بالحبا لمدة ال تقل عن سنة و بغرامة تعادل ضعف المبلغ المتحصل عليه :
 -1كل من اختلا بطالة وفاء أو ائتمان ال تخصه  -مع علمه بذلك  -بنية تملكها
 -2كل من استعمل بطالة وفاء أو ائتمان مسرولة أو مفقودة  -مع علمه بذلك  -في الوفاء
للتاجر بقيمة سلع و خدمات

أو في السحب النقدي من الموزعات اآللية  .أو لام بسرلة

أرلام بطالات الوفاء أو االئتمان عبر شبكة االنترنت و استعملها .
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 -3كل من لام باستخدام بطالته التي ادعى كذبا بفقدها أو بسرلتها في الوفاء للتجار بقيمة
سلع و خدمات أو في السحب النقدي من الموزعات اآللية.
 -4كل من لبل الوفاء ببطالة وفاء أو ائتمان مسرولة أو مفقودة مع علمه بذلك ".
" يعالب بالحبا من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة ال تقل عن ليمة ضعف المبلغ الذي
حصل عليه :
 -1كل من زور بطالة وفاء أو ائتمان بأي وسيلة كانت أو اصطنع و صنع أجهزة أو مواد
تساعد على ذلك

أو استولى على بيانات بطالة وفاءأو ائتمان أو استعملها أو لدمها للغير

أو سهل له الحصول عليها .
 -2كل من لبل الوفاء ببطالة وفاء أو ائتمان مزورة مع علمه بذلك ".
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 -28محمد سعيد نمور  :شرح لانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني الجرائم الوالعة على
األموال دار الثقافة عمان . 2007
 -29محمود نجيب حسني  :شرح لانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية مصر
.1998
 -30نائلة عادل فريد  :جرائم الحاسب اآللي االلتصادية دار النهضة العربية مصر .2004
 -31نادر شعبان  :النقود البحستيكية و أثر المعامحت االلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك
التجارية الدار الجامعية االسكندرية . 2006
 -32نضال سليم برهم  :أحكام عقود التجارة االلكترونية الطبعة األولى دار الثقافة للنشر
والتوزيع عمان . 2010
 -33هدى قشقوش :جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارن دار النهضة العربية مصر
. 1992

.IIالمراجع المتخصصة :
دار الثقافة للنشر و التوزيع

 -1القاضي فداء يحي  :النأام القانوني لبطالة االئتمان
.1999
 -2أمجد حمدان الجهني  :المس ولية المدنية عن االستخدام غير المشروم لبطالات الدفع
االلكتروني الطبعة األولى دار المسيرة عمان . 2010
 -3أنس العلبي  :النأام القانوني لبطالات االعتماد الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقولية
. 2005
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 -4ايهاب فوزي السقا  :الحماية الجنائية و األمنية لبطالات االئتمان دار الجامعة الجديدة للنشر
 2007االسكندرية .
 -5جالل عايد الشورى  :وسائل الدفع االلكترونية الطبعة األولى دار الثقافة للنشر عمان
.2008
 -6جهاد رضا الحباشنة  :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء دار الثقافة للنشر الطبعة األولى
. 2008
 -7جميل عبد الباقي الصغير  :الحماية الجنائية و المدنية لبطالات االئتمان الممغنطة دراسة
تطبيقية في القانون الفرنسي و المصري دار النهضة العربية القاهرة . 2003
 -8حسين محمد الشبلي  :التزوير و االحتيال بالبطالات االئتمانية دار مجدالوي الطبعة
األولى األردن . 2009
 -9سميحة القليوبي  :وسائل الدفع الحديثة ( البطالات البحستيكية) الجديد في أعمال المصارف
من الوجهتين القانونية و االلتصادية أعمال الم تمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة
بيروت الجزء األول " الجديد في التقنيات المصرفية " الطبعة األولى منشورات الحلبي
الحقولية بيروت . 2007
 -10ضياء مصطفى عثمان  :السرلة االلكترونية دار النفائا األردن .2011
 -11عبد الحكيم عثمان  :أحكام البطالات االئتمانية في القانون و اآلراء الفقهية اإلسحمية الطبعة
األولى دار الفكر الجامعي االسكندرية . 2007
 -12عبد الهادي النجار  :بطالات االئتمان و العمليات المصرفية االلكترونية الجديد في أعمال
الجديد في التقنيات
الجزء األول
المصارف من الوجهتين القانونية و االلتصادية
المصرفية منشورات الحلبي الحقولية لبنان .2007
 -13علي عدنان الفيل  :المس ولية الجزائية عن اساءة استخدام بطالة االئتمان االلكترونية الطبعة
األولى لبنان . 2011
 -14عماد علي خليل :الحماية الجزائية لبطالات الوفاء (دراسة نحليلية ) دار وائل للنشر الطبعة
األولى . 2000
 -15عمر سالم :الحماية الجنائية لبطالة الوفاء الطبعة األولى دار النهضة العربية مصر
.1995
 -16فايز نعيم رضوان :بطالات الوفاء دار النهضة العربية القاهرة .1999
 -17كميت طالب البغدادي :االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان المس ولية الجزائية و المدنية
دار الثقافة . 2009
 -18كيالني عبد الراضي محمود :المس ولية عن االستعمال غير المشروم لبطالات الوفاء
والضمان دار النهضة العربية القاهرة .2001
 -19كيالني عبد الراضي محمود :النأام القانوني لبطالات الوفاء و الضمان دار النهضة العربية
القاهرة .1998
 -20محمد توفيق سعودي :بطالات االئتمان و األسا القانونية الناشئة عن استخدامها الطبعة
األولى دار األمين القاهرة . 2001
 -21محمد مرهج الهيتي :الحماية الجنائية لبطالات االئتمان الممغنطة دار الكتب القانونية مصر
. 2009
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 -22محمد نور الدين عبد المجيد :المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالات
االئتمان دار النهضة العربية القاهرة . 2012
 -23معادي أسعد صوالحة :بطالات االئتمان  -النأام القانوني و آليات الحماية الجنائية و األمنية -
الم سسة الحديثة للكتاب لبنان . 2011

.IIIالرسائل والمذكرات العلمية :
 -1بن عميورأمينة  :البطالات االلكترونية للدفع و القرض و السحب رسالة لنيل درجة الماجستير
في القانون خاص( فرم لانون األعمال) جامعة منتوري كلية الحقوق . 2005
 -2نورا صباح الجزراوي  :أثر استعمال النقود االلكترونية على العمليات المصرفية رسالة لنيل
شهادة الماجستير في القانون الخاص جامعة الشرق األوسط كلية الحقوق  2011متوفر على:
[]www.meu.edu.jo/ar/index.php?option
 -3واقد يوسف  :النأام القانوني للدفع االلكتروني رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
(فرم لانون التعاون الدولي) جامعة مولود معمري  -تيزي وزو  -كلية الحقوق .2011
 -4حازم ظاهر عرسان صالح :التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه رسالة مقدمة للحصول
على درجة الماجستير في القانون الخاص كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية فلسطين
 2011متوفرة على:
[http// :www.scholar.najah.edu/.../the_compensation_for_delay_in_t
]he_execution_of_..
 -5سريم زهية  :الشرط المعدل للمس ولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري رسالة لنيل
شهادة الماجستير في القانون الخاص ( فرم عقود و مس ولية ) جامعة امحمد بولرة  -بومرداا -
 . 2012متوفرة على :
[ http/www.dlibrary.umbb.dz :8080/jspui/bitstream/123456789/…/seri
] m%20zahia.pdf
 -6عذبة سامي حميد الجادر :العحلات التعالدية المنبثقة عن استخدام بطالة االئتمان مذكرة
ماجستير كلية العلوم القانونية جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا األردن  2008متوفرعلى:
=[http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view
]&catid=162&Itemid=867

.IVالمقاالت و البحوث العلمية :
 -1أبو الوفا محمد أبو الوفا  :المسئولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان في
القانون المقارن والفقه اإلسحمي م تمر األعمال المصرفية وااللكترونية بين الشريعة والقانون
جامعة اإلمارات العربية المجلد الخاما . 2003
 -2بالل عبد المطلب بدوي  :البنوك اإللكترونبة (ماهيتها معامحتها و المشاكل التي تثيرها)
م تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات . 2003
 -3توفيق شنبور :أدوات الدفع االلكترونية (بطالات الوفاء -النقود االلكترونية) م تمر أعمال
المصارف من الوجهتين القانونية و االلتصادية الجزء األول منشورات الحلبي الحقولية
بيروت . 2007
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 -4ثناء أحمد المغربي  :الوجهة القانونية لبطالات االئتمان م تمر األعمال المصرفية االلكترونية
بين الشريعة و القانون االمارات العربية المجلد الثالث .2003
 -5حسن حماد حميد  :إساءة استخدام بطالة االئتمان االلكترونية الملغاة مجلة جامعة بابل للعلوم
االنسانية المجلد  18العدد . 2
 -6سليمان أحمد فضل  :الجرائم المتعلقة باستخدام بطالات االئتمان عبر شبكة االنترنت مركز
االعحم األمني .
 -7عبد الجبار حنيص  :االستخدام غير المشروم لبطالات االئتمان الممغطة من وجهة نأر
القانون الجنائي مجلة جامعة دمشق للعلوم االلتصادية و القانونية المجلد  26العدد األول
.2010
 -8عبد الجبار حنيص  :الحماية الجزائية لبطالات االئتمان الممغنطة من التزوير مجلة جامعة
دمشق للعلوم االلتصادية و القانونية المجلد  24العدد .2008 2
 -9عصام حنفي موسى  :الطبيعة القانونية لبطالات االئتمان م تمر األعمال المصرفية
االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات العربية . 2003
 -10عماد علي خليل:التكييف القانوني الساءة استخدام البطالات عبر شبكة االنترنت م تمرالقانون
و الكمبيوتر و االنترنت االمارات العربية . 2000
 -11علي محمد الحسين الموسى :البطالات المصرفية تعريفها و أنواعها و طبيعتها م تمر
األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون االمارات العربية . 2003
 -12فياض ملغى القضاة  :مس ولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء م تمر
القانون و الكمبيوتر و االنترنت االمارات العربية .2000
 -13محمود أحمد طه  :المس ولية الجنائية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان م تمر
األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون المجلد الثالث جامعة اإلمارات . 2003
 -14محمد رائد البير قدار  :دراسة تحليلية للسرلة و االختحا بواسطة استخدام الحاسب اآللي
ورلة عمل مقدمة للم تمر السادا للجمعية المصرية للقانون الجنائ دار النهضة العربية
القاهرة .1993
 -15محمد صبحي نجم  :المس ولية الجزائية عن االستخدام غير المشروم لبطالة االئتمان بحث
مقدم لم تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات العربية .2003
 -16محمد عبد الحليم عمر  :بطالات االئتمان (ماهيتها و العحلات الناشئة عن استخدامها بين
الشريعة و القانون) م تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات
العربية . 2003
 -17محمد عقاد  :جريمة التزوير في المحررات للحاسب االلي دراسة مقارنة بحث مقدم إلى
الم تمر السادا للجمعية المصرية للقانون الجنائي دار النهضة العربية القاهرة .1998
 -18محمد مرهج الهيتي  :الجرائم الناشئة عن استعمال بطالة وفاء مزورة متوفر على :
] [http:// www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71455
 -19ممدوح خليل البحر  :عدنان العزاوي  :بطالات االئتمان و اآلثار القانونية المترتبة بموجبها
م تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات العربية . 2003
 -20نزيه محمد الصادق المهدي  :نحو نأرية عامة لنأام بطالات االئتمان من الوجهة القانونية
م تمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة و القانون االمارات العربية .2003
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: النصوص القانونية.V
.  يتضمن لانون العقوبات معدل و متمم1966  جوان08  الم رخ في156-66  األمر رلم-1
. يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975  سبتمبر26  الم رخ في58-75  األمر رلم-2
. المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1975  سبتمبر26  الم رخ في58-75  األمر رلم-3
 المتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية1990  أفريل16  الم رخ في10/90  األمر رلم-4
. 16 العدد
 يتعلق2003/06/26  الموافق1424  جمادى الثانية عام28  م رخ في11/03  األمر رلم-5
. 52 بالنقد و القرض الجريدة الرسمية العدد
 المتعلق بتحديد الحد المطبق2005  نوفمبر14  م رخ في442-05  المرسوم التنفيذي رلم-6
على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية و المالية الجريدة
. 2005  لسنة75 الرسمية عدد

:  باللغة األجنبية- ثانيا
I. Les ouvrages :
1- Alfred jauffret : Droit commercial, 22 édition , LGDJ , DELTA , paris,
1995.
2- Bonneau thierry : Droit bancaire , 7 éme édition , montchrestien, paris
, 2007 .
3- Dimitri Houtcieff : droit commercial (Actes de commerceCommerçants- Fonds de commerce, instruments de paiement et de
crédit), Dalloz , 2005 .
4- Françoise dekeuwer : Droit bancaire , 6éme édition , Dalloz , 1999, .
5- Jeantin Michel , Paul le Cannu , Thierry Granier, Richard
Roitier :Droit commercial (instruments de paiement et de crédit) , 8 éme
édition , Dalloz , paris, 2010 .
6- Patrick Grayll Chabrier : carte de crédit : encyclopédie , Dalloz , Droit
commercial І.
7- Philipe Neau Leduc : DROIT BANCAIRE , Dalloz , paris , 2003 .
8- perochon françois, entreprise en difficulté instrument de droit et de
paiement , 4éme édition , LGDJ , paris .
9- Youssef Knani : Droit Commercial, 3éme édition, centre de publication
universitaire, 2005.
10- Régine Bonhomme :Instruments de crédit et de paiement ,
7émeédition L G D J , 2011.
11- Sthéphane Piedelièvre . Emmanuel Putman: Droit bancaire,
économica, paris, 2011
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12- Brigitte Hess , Fallon Amne , Marie Simon : Droit des affaires ,
18édition, Sirey,Dalloz , 2009.

II. Théses et memoires:
1- Audrey Terranova : la sanction pénale de la contrefaçon (état des
lieux et perspectives d’avenir), Université Robert Schuman Strasbourg
,2007, disponible
sur :[http//ddata.overblog.com/xxxyyy/2/48/17/48/...pdf/Memoire_Terrano
va.pdf [.

III. Les articles :
1- Deen Gibirila : carte de paiement ,encyclopédie commercial , Dalloz ,
mai 2008 .
2- Dominique Legeais: carte bancaire, revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique,édition du Dalloz ,N°1, janvier/mars
2009.

IV. Lois :
1- Loi N° 84-96 du 24 Jan.1984," Relative à l’activite et du contrôle
étabilssements de crédit " J.O.25 Jan.1984.
2- Loi N°88-19 du 15 Jan .1988,Relative à la fraude informatique, J.O.du
6 Jan.1988.
3- Loi N°91-1382 du 30 Déc.1991,"Relative à la sécurité des chéques et
des cartes de paiement" J.O.du 1e Jan.1992.
4-Loi N°2001-1062 DU 15 Nov.2001," Relative à la sécurité quotidienne",
J.C.P.éd.G.N°10 - Mars 2002.
5- Loi pénal français , Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002.

V. Travaux et Rapports :
1- Recommandation de la Commission du 17 novembre 1988
concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre
titulaires et émetteurs de cartes J.O.C.E n° L 317 du 24 Nov 1988 .
2- Recommandation n°94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de
paiement assorties au nom d’un crédit BOCC R .F.du 27 Sep 1994,
J.C.P.1994.
3- Recommandation n°97-489 de la commission communautés
européennes du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au
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moyen d’instruments de paiement electronique. JOCE(L)208/52d du 8
aoùt 1997.

VI. Internet :
1- L e cadre juridique des cartes de paiements, disponible sur :
]http:// www.banquefrance.fr/observatoire/telechar/rap2003_chap5.pd
f [.
2- Gnienlnaha Modeste Quattara : le banquier et la modernisation
des systéme de paiement le cas de la carte bancaire, disponible sur :
]http// : www.memoireonline.com › ... › Droit des Affaires [.
3-Frédéric Leplat : la reforme des cartes bancaires par la loi du 15
novembre 2001,disponible sur :
]http//:www.revuegeneraledudroit.eu/wpcontent/uploads/er20011204l
eplat.pdf .[
4- Gatien Hugo : Pénalisation et dépénalisation (1970-2005) ,
Université de Politiers, disponible sur :[ http// :
www.memoireonline.com › Droit et Sciences Politiques › Droit Pénal]
5- L’histoire de la carte de crédit , disponible sur :
[http://www.dinersclub.ch/fr/L-histoire-du-Diners-Club.html[ .
6- Dates clés dans l’istoire de la carte de crédit , disponible sur :
[http://www.aduno-gruppe.ch/fr/bon-a-savoir/premiere-carte-decredit].
7- L’histoire de visa en France et celle de nos clients , disponible
sur :[http://visaeurope.fr/fr/lassociation_visa_europe/avec_vous_au_q
uotidien/mieux_conna%C3%AEtre_lhistoire_de.aspx[.
8- L’histoire- les premières cartes de crédit, disponible sur :
[http://www.investplus.org/histoire- premieres-a02168148.htm].
9- e-Fraud Box : Détection et Investigation de la Fraude à la carte
bancaire sur Internet , disponible sur ] http://www.agence-nationalerecherche.fr/.../AAP09_E-FRAUD-BOX.pdf[.
10- Rapport Annuel 2012 De L’observatoire De La Sécurité Des
Cartes De Paiement, disponible sur : ] www.banquefrance.fr/observatoire/telechar/.../Rapport-annuel-2012.pdf..[
11- http://wwwrights.uomosul.edu.iq/files/files/files_231463. pdf.
12- http://www.startimes.com/?t=27207176.
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