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 مقدمة 
  شهدت العقود السابقة تطورا كبَتا يف التجارة الدكلية كاكبو تنوع يف القوميات التجارية، 

كازدىار يف النمو االقتصادم الدكيل، فبا دفع بالكثَت من اؼبؤسسات اؼبالية اىل اؼبناداة بإهباد 
نظاـ مصريف متكامل يقـو بتقدَل اػبدمات اؼبالية على اؼبستول العاؼبي، كقد القت ىذه الفكرة 
ركاجا كاسعا على الصعيد الدكيل، كيعزل ذلك اىل عدة أسباب ك اليت من أنبها ارتفاع تكاليف 

اػبدمات اؼبالية التقليدية مقارنة مع اػبدمات اؼبالية االلكًتكنية، ك إهباد أنظمة الكًتكنية ذات 
. فعالية كقدرة لقياـ ذبارة الكًتكنية دكلية 

  كؼبواجهة تلك التحديات مل يكن أماـ اؼبصارؼ سول العمل على إهباد أنظمة 
الكًتكنية متكاملة ك متنوعة ترتكز على االنًتنت كقاعدة أساسية ؽبا، لتتمكن من خالؽبا من 

القياـ بعملها على أكمل كجو، ليس فقط للمؤسسات اؼبالية بل عبميع األشخاص، ك يف أكباء 
العامل كلو، باإلضافة اىل إهباد كسائل دفع تكوف بديال للنقود التقليدية ك يبكن استخدامها يف 

أم كقت كيف أم مكاف يف العامل 
  ك لتدارؾ التأخر اؼبسجل يف ىذا اجملاؿ بسبب زبوؼ ك تردد اؼبستهلك يف استعماؽبا 

ألسباب يرجعها البعض اىل غياب ثقة الزبائن يف ىذه االلة، ك تفضيل الصكوؾ اؼبكتوبة يف 
. استالـ أك دفع األمواؿ، ليبقى استخداـ ىذه الوسائل اغبديثة، رىُت ثقافة التجارة عند الفرد

  ك عليو أصبح ربديث ك عصرنة أنظمة اؼبعلومات ك الدفع ك عصرنة اؼبالية ك اؼبصرفية ك 
طرؽ معاعبة اؼبعلومات، ؾباال ذا أكلوية يف اؼبرحلة الراىنة، األمر الذم أدل باؽبيئات اؼبالية 

ك يعترب . الدكلية كعلى رأسها صندكؽ النقد الدكيل تقييم النظاـ اؼبصريف اعبزائرم تقييما سلبيا
أحد اؼبعوقات الرئيسية يف جلب االستثمار األجنيب، كىذا برغم اإلصالحات اؼبسجلة يف 

. جانبها التشريعي ك تعزيز اليات االشراؼ ك الرقابة 
،  لتطوير ك 2001/2002  ككاف أكؿ مشركع لتطوير نظاـ الدفع يف اعبزائر يف 

ربديث النظاـ اؼبايل ك تبناه بنك اعبزائر، ككزارة الربيد ك تكنولوجيا االعالـ ك االتصاؿ، ك 
 مليوف دكالر أمريكي كمساعدة من البنك 16.5استفادت اعبزائر لتطبيق ىذا اؼبشركع ب 

. العاؼبي
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 بدأ يشهد نظاـ الدفع يف اعبزائر تكافل يف اعبهود الوطنية ك الدكلية 2006  ك يف سنة 
دبساعدة البنك العاؼبي من أجل تطوير ك ربديث كسائل الدفع، كمن أىم ما طرح يف اطار 

ربديث نظاـ الدفع يف اعبزائر ك جارم العمل من خالؿ  نظاـ التسوية االصبالية الفورية 
Real Time Gross Settlem ( RTGS)  (  نظام المقاصة االلكترونية) 

 على 2001 نوفمرب 29 ك مت ربصيلو بالفعل يف 2001الذم انطلق يف اعبزائر يف جانفي 
بنية نظاـ جديد كىو نظاـ التسوية االصبالية الفورية، ك نظاـ اؼبقاصة عن بعد كىو نظاـ مكمل 

 . كىو نظاـ ىبتص باؼبعاعبة االلية لوسائل الدفع العاـACTI2 ىو نظاـ  RTGS1لنظاـ 
  كما تعترب أكؿ ذبربة للبنوؾ اعبزائرية يف ؾباؿ استخداـ أدكات الدفع، استعماؿ بطاقات 

  ك مت ذلك على مراحل DAB3 ك اؼبوزع األيل البنكي البنكيالسحب اػباصة بالشباؾ األيل 
كانت تستعمل بطاقة السحب اال يف الشباؾ األيل البنكي ك اؼبوزع :  المرحلة األولى  -

 .اػباص بالبنك اؼبصدر للبطاقة دبعٌت ال يستطيع حامل البطاقة السحب من جهاز بنك أخر
خالؿ ىذه اؼبرحلة مت ربط الشبكة البنكية اعبزائرية من خالؿ استعماؿ : المرحلة الثانية  -

اليت تسمح بإمكانية السحب من أم موزع ايل للنقود، سواء كاف تابع  SATIM 4 شبكة
بطاقة السحب العادية ما بُت  SATIM ؼبصدر البطاقة أك لبنك أخر، كبذلك حولت

 .ك عملها يشبو عمل غرفة اؼبقاصة بالبنك اؼبركزم يف تسوية اؼبعامالت اؼبالية بُت البنوؾ البنوؾ
       ك ألجل تقليص دكراف النقود السائلة ك تعميم استعماؿ البطاقة البنكية يف اعبزائر، 

حيث عملت على زيادة عدد اؼبوزع األيل للنقود، ككذا تكفلت ساتيم بوضع ك تسيَت موزع 
. كطٍت للربط بُت ـبتلف نقاط البيع ك مراكز معاعبة الصفقات اؼبنخفضة القيمة  

        ك مع أف ىذه الوسائل ربمل مزايا ك منافع إضافية ؽبؤالء اؼبصدرين، ككذا التجار الذين 
يقبلوف التعامل هبا، فهي تفتح أفاقا جديدة لالستثمار بالنسبة ؼبصدرم كسائل الدفع، الذين 

نبهم الرئيسي يتمثل يف العائد ك اؼبردكد اؼبادم اليت يبكنهم ربقيقو من كراء التعامل هبا، اال أف 

                                                           
1   - RTGS : Paiement De Gros Montants En Temps Réel. 
2 - ACTI : Algeria Télé- Compensation Interbancaire. 
3- DAP :  Distributeur Automatique de Billets. 
4 -SATIM : Société Algérienne d’Automatisation des Transactions Interbancaires 

et de Monétique. 
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ىذه التكنولوجيا اؼبعلوماتية ال ربمل فقط إهبابيات ك ؿباسن، بل ربمل أيضا ـباطر اليت يبكن 
أف تأيت من استعماؽبا مل تكن معركفة من قبل، كتعود أسباب ظهورىا اىل كجود بعض 

 .األشخاص الذين يسعوف دكما اىل ربقيق غاياهتم اؼبادية، باستخداـ طرؽ غَت شرعية
       كتتجلى أنبية اؼبوضوع يف الدكر الذم تلعبو أنظمة الدفع االلكًتكٍل يف البنوؾ التجارية، 

كضركرة مسايرة التطور اؼبصريف فأصبح من اؼبهم اختيار التقنيات ك الوسائل ك األنظمة اليت 
ربقق رضا العمالء ك راحتهم، ك األىم يف ذلك أف تساىم يف تطور أداء البنك كمنو اقتصاد 
الدكلة، كتزداد انبية ىدا النظاـ ، يف سبكُت اجراء اؼبعامالت كاؼببادالت التجارية بسهولة، كيف 
كقت اسرع ، كما ربقق للبنوؾ ارباح كعوائد من جهة، كتقلل التكاليف كاالخطار من جهة 

 .اخرل، كربقق رضا العمالء كراحتهم ، فبا ينعكس اهبابيا على صبيع االطراؼ
  كتربز انبية اؼبوضوع يف التطور الدم سجلتو كسائل الدفع االلكًتكٍل ، الدم سجل 

طهور جرائم الكًتكنية، تتطلب مواجهة كمكافحة من نوع خاص مستنبط من طبيعة تلك 
اعبرائم اغبديثة النشأة، ككوف ذلك مرجع للمهتمُت باألمر، يوضح ؽبم اإلجراءات اؼبناسبة 

الواجب ازباذىا، للخركج من دائرة االنغالؽ ك التهميش، ك تسريع عملية التحوؿ اىل االقتصاد 
.    الرقمي، خاصة ك اعبزائر تسعى جاىدة لالنضماـ اىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

:   كيرجع سبب اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع، اىل صبلة من الدكافع يبكن أف نوجزىا يف ما يلي 
 .اؼبيوؿ كالرغبة يف دراسة  اؼبوضوع -
الكشف عن انبية اؼبوضوع بالنسبة للعمالء، يف ظل االنتشار الواسع لوسائل الدفع  -

 .االلكًتكنية
حداثة موضوع كسائل الدفع االلكًتكنية فضال عن احتالؽبا مكانة ىامة يف حياتنا  -

 .اليومية
الرغبة يف معرفة كضع البنوؾ التجارية اعبزائرية يف ؾباؿ استخدامها لوسائل الدفع  -

 .االلكًتكٍل
ميولنا للتعرؼ على أىم التحديات اليت تواجو كسائل الدفع االلكًتكٍل يف البنوؾ  -

 .اعبزائرية
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قلة البحوث ك الدراسات بوسائل الدفع االلكًتكنية يف اعبزائر، فبا أدل بنا اىل ؿباكلة  -
 .إضافة اعبديد اىل الدراسات السابقة

: ك بناءا على ما سبق، يبكن لنا طرح االشكاؿ االيت
باعتبار كسائل الدفع االلكًتكنية أداة من أدكات التجارة اغبديثة، فكيف نظم اؼبشرع  -

 اعبزائرم ىذه الوسائل، ك يف أم اطار قانوٍل كضعها ؟ 
 :كىذا ما يدفعنا اىل طرح تساؤالت فرعية تتمثل يف

 ما ىو مفهـو كسائل الدفع االلكًتكٍل ؟ -
 ماىي البطاقات البنكية  ؟ كماىي اشكاؽبا ؟ ككدلك كظائفها ؟ -
 ماىي اغبماية اعبنائية لوسائل الدفع االلكًتكٍل يف التشريع اعبزائرم ؟ -
 ماىي اغبماية اؼبدنية لوسائل الدفع االلكًتكٍل يف التشريع اعبزائر؟ -

بالنظر لطبيعة اؼبوضوع، فقد سبت االستعانة  باؼبنهج التحليلي الوصفي، كذلك لرصد ك      
تشخيص كافة اؼبعلومات اليت مت صبعها حوؿ النظاـ القانوٍل للدفع االلكًتكٍل ك اؼبسؤكلية 

اؼبًتتبة عن استعماؿ كسائل الدفع االلكًتكٍل، كذلك سبت االستعانة باؼبنهج التحليلي، كذلك 
ؼبا يثَته موضوع البحث مشاكل قانونية على مستول القانوف اؼبدٍل ك اعبنائي، فيما يتعلق 

 .باالستعماؿ غَت اؼبشركع ؽبذه البطاقات
  ككل ىدا كاف كفق خطة موزعة  اىل فصلُت، يشمل كل فصل على مبحثُت، كمت 

صياغة الفصل األكؿ كمدخل للموضوع، ك اؼبعنوف دباىية الدفع االلكًتكٍل، حيث قسم اىل 
مبحثُت، وبتوم اؼببحث األكؿ على بعض اؼبفاىيم اػباصة بالدفع االلكًتكٍل،  من تعريف لكل 

 .من كسائل الدفع ك أطراؼ التعامل هبا، ك خصائص ك مزايا ىذه الوسائل
  أما الفصل الثاٍل اؼبعنوف اغبماية القانونية لوسائل الدفع االلكًتكٍل، فقد قسم اىل 

مبحثُت، يتمحور اؼببحث األكؿ حوؿ اغبماية اعبنائية لوسائل الدفع االلكًتكٍل أما اؼببحث 
. الثاٍل فسنتطرؽ فيو اىل اغبماية اؼبدنية لوسائل الدفع االلكًتكٍل ، كصوال للخاسبة

كبالتأمل يف عنواف الدراسة قبد أنو يتكوف من ثالثة أجزاء، األكؿ ك الثاٍل نظرم كباكؿ من 
خاللو تسليط الضوء على االطار النظرم لوسائل الدفع يف اعبزائر من خالؿ سرد ـبتلف 

التعاريف ك اؼبفاىيم، باإلضافة اىل التحدث عن أطراؼ ىذه العالقة ك خصائص ك فبيزات 
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ىذه الوسائل، أما اعبزء الثاٍل فهو تطبيقي حاكلنا من خاللو تبياف اؼبخاطر اليت تواجو كسائل 
الدفع االلكًتكٍل من خالؿ اؼبسؤكلية اؼبًتتبة عن سوء استخدامها    

 :  كقد صادفتنا صعوبات كعراقيل اثناء كقبل اعداد ىذا البحث سبحورت فيما يلي
 .  حداثة اعتماد ىده الوسائل باعبزائر-
 . عدـ اػبوض يف ىدا اؼبوضوع بشكل مفصل من قبل العاملُت يف اغبقل القانوٍل-
عدـ توفر اؼبراجع اؼبتخصصة ك اؼبرتبطة مباشرة باؼبوضوع اذ قبد أغلبها هتتم بالتجارة  -

 . االلكًتكنية، كقلة الدراسات اليت تعاجل ىذا اؼبوضوع
 . االعتماد على اؼبراجع االجنبية ، كدالك لندرة اؼبراجع احمللية، كاالستعانة بشبكة اإلنًتنت-

. ندرة احكاـ قضائية مستحدثة تتماشى مع ما كصلت اليو كسائل الدفع االلكًتكٍل- 
  كقد تناكلت بعض الدراسات مؤخرا حوؿ كسائل الدفع االلكًتكٍل حبكم أهنا ذبسد 

التطورات التكنولوجية للبنوؾ يف اؼبعامالت التجارية، فقد كانت دراسة لوصيف عمار سنة 
، كدراسة (اسًتاتيجيات نظاـ اؼبدفوعات للقرف اغبادم ك العشرين ) ، قد أشارت اىل 2009

، ك دراسة حوالف (النظاـ القانوٍل لوسائل الدفع اإللكًتكٍل ) حوؿ 2011كاقد يوسف سنة 
، كدراسة أكجاٍل  (النظاـ القانوٍل لوسائل الدفع االلكًتكنية )  حوؿ 2015عبد الصمد سنة 

، ك دراسة بلعامل فريدة سنة  (النظاـ القانوٍل لبطاقة االئتماف )  حوؿ 2016صباؿ سنة 
، ك دراسة  (اؼبسؤكلية القانونية عن االستخداـ غَت اؼبشركع لبطاقة االئتماف  )  حوؿ  2016

. (حوؿ كسائل الدفع اغبديثة يف القانوف اعبزائرم  ) 2016خشة حسيبة سنة 
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: الفصل االول  
 ماىية الدفع اإللكتروني

يف ظل تنامي السوؽ اؼبايل، كازدىار اغبياة االقتصادية كالتجارية، كتطور التجارة 
االلكًتكنية، للحصوؿ على اكرب عدد فبكن من العمالء كاعلى نسبة من االرباح، اين مت 

."كسائل الدفع االلكًتكٍل"استخداـ مايسمى بالبطاقات البالستيكية  
كمل يكن أماـ اؼبصارؼ ؼبواجهة التحديات سول العمل على إهباد أنظمة إلكًتكنية 

متكاملة كمتنوعة كمتطورة، لتتمكن من خالؽبا القياـ بعملها على أكمل كجو، ليس فقط 
للمؤسسات اؼبالية بل عبميع األشخاص الطبيعيُت كيف أكباء العامل كلو، باإلضافة إىل إهباد 
.كسائل دفع تكوف بديال للنقود التقليدية كيبكن استخدامها يف أم كقت كيف أم مكاف  

كانطالقا فبا تقدـ، سنعتمد يف ىذا الفصل على مبحثُت، كسيتم اغبديث يف اؼببحث 
.األكؿ عن مفهـو كسائل الدفع اإللكًتكٍل، كأنواع كسائل الدفع اإللكًتكٍل يف اؼببحث الثاٍل  
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:  المبحث االول
 مفهوم وسائل الدفع اإللكتروني

كردت تعريفات عدة ألنظمة الدفع اإللكًتكٍل يتمحور معظمها حوؿ طبيعة عملية 
: الدفع باؼبقارنة مع طبيعة الدفع يف النظم التقليدية، من ىنا فقد عرفها بعض الفقو بأهنا

النظم اليت سبكن اؼبتعاملُت بتطبيقات التجارة اإللكًتكنية من التبادؿ اؼبايل إلكًتكنيا بدال من "
استخداـ النقود اؼبعدنية كالورقية، أك الشيكات الورقية، حيث يقـو البائعوف عن طريق 

. 1"االنًتنت بتوفَت طرؽ سهلة كسريعة كآمنة للحصوؿ على أشباف منتجاهتم من الزبائن
كما يعرفها البعض األخر من الفقو بأهنا األنظمة اليت تتم إلكًتكنيا بدال من الورؽ 

يستطيع شخص مثال أف وباسب على فواتَته إلكًتكنيا أك يقـو  (الكاش، الشيكات)
. 2بتحويل النقود إلكًتكنيا عرب حسابو البنكي اػباص

كمصطلح الدفع اإللكًتكٍل مصطلح كاسع هبمع بُت طياتو كل كسائل الدفع اليت 
تستخدـ فيها تكنولوجيا متقدمة للوفاء، مثل التحويل اإللكًتكٍل لألمواؿ، الشيك 

كركت االئتماف أك كركت )اإللكًتكٍل، الكمبيالة اإللكًتكنية، الدفع بالكركت اإللكًتكنية 
. كالدفع بالنقود اإللكًتكنية (الوفاء

كلقد قسمنا ىذا اؼببحث اىل ثالثة مطالب، نعاجل يف اؼبطلب األكؿ التعريف بوسائل 
الدفع االلكًتكٍل، ك نعاجل يف اؼبطلب الثاٍل خصائص كسائل الدفع االلكًتكٍل أما بالنسبة 

للمطلب الثالث مزايا كسائل الدفع االلكًتكٍل 
:  المطلب األول

التعريف بوسائل الدفع اإللكتروني 
شهدت اغبركة اؼبصرفية حديثا تطورا كبَتا من خالؿ استعماؿ شبكة االنًتنت، 

كانتشار عمليات التجارة اإللكًتكنية، حيث أصبح بإمكاف العمالء إجراء عمليات البيع 

                                                           
ؿبمد عبد حسُت الطائي، التجارة اإللكًتكنية اؼبستقبل الواعد لألجياؿ القادمة، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف، - 1

. 178، ص 2013
، ص 2009ؿبمد نور صاحل اعبداية، سناء جودت خلف، ذبارة إلكًتكنية، الطبعة األكىل، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، األردف، - 2

231 .
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كالشراء باستخداـ كسائل الدفع اغبديثة اليت تنتجها البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كوسيلة دفع 
. كتتمثل يف البطاقات البنكية، كالنقود اإللكًتكنية، كالشيكات اإللكًتكنية، كالبطاقات الذكية

كيقصد هبذه الوسائل على أهنا ؾبموعة األدكات كالتحويالت اإللكًتكنية اليت تصدرىا 
. اؼبصارؼ كاؼبؤسسات كوسيلة دفع

:  الفرع األول
: التعريف الفقهي

بطاقات تعتمد على : "من بُت التعريفات الواردة بشأف بطاقة الدفع اإللكًتكٍل قبد
كجود أرصدة فعلية للعميل لدل بنك يف حسابات جارية ؼبقابلة اؼبسحوبات اؼبتوقعة للعميل 
حامل البطاقة كتتميز ىذه البطاقات بأهنا توفر الوقت كاعبهد للعمالء ككذلك زيادة إيرادات 

. 1"البنك اؼبصدر ؽبا
بطاقة تصدرىا مؤسسة ؾبازة كتسلمها إىل عميلها هبدؼ استعماؽبا : "كيف تعريف آخر

بشكل متكرر يف سحب النقود أك هبدؼ تسديد شبن السلع كاػبدمات للموردين دكف أف 
. 2"يكوف قبوؽبا ؿبصورا باؼبؤسسة مصدرة البطاقة فقط

بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد : "كمنهم من عرفها على أهنا
األشخاص، كتقـو بوظيفيت الوفاء كاالئتماف، أم أف حاملها يبلك إمكانية تتابع سداد 

. 3"اؼببالغ اليت استخدمها من االعتماد اؼبفتوح من جانب مصدر البطاقة
تعرؼ كسيلة الدفع ىي تلك األداة اؼبقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل اؼبعامالت 

اػباصة بتبادؿ السلع كاػبدمات كتسديد الديوف، كتدخل يف زمرة كسائل الدفع إىل جانب 
النقود القانونية تلك السندات القانونية كسندات القرض اليت يدخلها حاملوىا يف التداكؿ 

. 4عندما يؤدكف أعماؽبم

                                                           
 .72، ص 2004عبد اغبميد بسيوٍل، أساسيات كمبادئ التجارة اإللكًتكنية، دار الكتب العلمية للنشر كالتوزيع، القاىرة، - 1
 .23، ص 2014/2015صونية مقرم، مذكرة اؼباجستَت يف اغبقوؽ، جامعة ؿبمد بوضياؼ، كلية ، اؼبسيلة، اؼبوسم اعبامعي - 2
  .14، ص 1999، عماف، 1اغبمود فداء وبي أضبد، النظاـ القانوٍل لبطاقة االئتماف، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط- 3
 .23صونية مقرم، اؼبرجع السابق ، ص - 3
حوالف عبد الصمد، النظاـ القانوٍل لوسائل الدفع اإللكًتكٍل يف اعبزائر، أطركحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، - 4

 .16، ص 2014/2015اؼبوسم اعبامعي 
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عملية ربويل األمواؿ ىي يف األساس شبن لسلعة : "كيعرؼ الدفع اإللكًتكٍل على أنو
أك خدمة بطريقة رقمية أم باستخداـ أجهزة الكمبيوتر، كإرساؿ البيانات عرب خط تلفوٍل 

. 1"أك شبكة ما أك أم طريقة إلرساؿ البيانات
عقد تتعهد دبقتضاه اعبهة اؼبصدرة للبطاقة، كىي يف : "كما يعرفها البعض اآلخر بأهنا

الغالب أحد البنوؾ بفتح اعتماد يف حدكد مبلغ معُت ؼبصلحة شخص يسمى حامل البطاقة 
األمر الذم يبكنو من الوفاء كسداد قيمة مشًتياتو لدل احملاؿ التجارية اليت ترتبط  (العميل)

يف ذات الوقت باعبهة اؼبصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبوؿ الوفاء دبقتضى ىذه البطاقات 
. 2ؼببيعاهتا أك خدماهتا

كما عرفها اجملمع الفقهي ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسالمي يف دكرتو السابعة جبدة عاـ 
ىو مستند يعطيو مصدره لشخص : "ـ تعريفا لبطاقة االئتماف فقاؿ1993ىػ، 1414

معُت بناء على عقد بينهما يبكنو من شراء السلع كاػبدمات فبن يعتمد اؼبستند دكف دفع 
. 3الثمن حاال لتضمينو التزاـ اؼبصدر بالدفع، كمنها ما يبكن من سحب النقود من اؼبصارؼ

ك من خالؿ ما سبق يبكن تعريفها بأهنا عبارة عن بطاقات تقـو بوظيفيت الوفاء ك  
. االئتماف، سبكن حاملها من تسديد قيمة مشًتياتو ك خدماتو

:  الفرع الثالث
: التعريف القانوني

 من قانوف النقد كالقرض 69عرؼ اؼبشرع اعبزائرم كسيلة الدفع االلكًتكٍل يف اؼبادة 
تعترب كسائل دفع كل األدكات اليت سبكن كل شخص من : " كسائل الدفع كما يلي03/11

 .4"ربويل أمواؿ مهما يكن سند أك األسلوب التقٍت اؼبستعمل

                                                           
 .211، ص 2014نورم منَت، التجارة اإللكًتكنية كالتسويق اإللكًتكٍل، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، - 1
 .98حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص - 2
، ص 2008جالؿ عايد الشورة، كسائل الدفع اإللكًتكٍل، الطبعة األكىل، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف األردف، نقال عن - 3

21. 
، اؼبتعلق بالنقد 26/08/2003ق اؼبوافق 1421 صبادل الثانية عاـ 27 ، اؼبؤرخ يف 11-03األمر رقم  من 69اؼبادة - 4

 .52كالقرض، اعبريدة الرظبية، عدد 
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كىو نفس التعريف الذم أكرد اؼبشرع قبل التعديل لكن مع تعديل طفيف من خالؿ 
"  شكل"عوض مصطلح " سند"إدراج مصطلح 

 اؼبتعلق بالنقد ك 03/11 اؼبتضمن اؼبوافقة على األمر 03/15ك كما يعترب قانوف 
  أكؿ قانوف جزائرم تضمن التعامل االلكًتكٍل اغبديث يف القطاع اؼبصريف، ك 1القرض 

يتضح من خالؿ اؼبادة السابقة، نية اؼبشرع اعبزائرم االنتقاؿ من كسائل الدفع الكالسيكية 
 قد جاء شامال 69اىل كسائل دفع حديثة الكًتكنية، اال أف التعريف الوارد يف نص اؼبادة 

. عبميع كسائل الدفع ك ال يعطي تصورا كاضحا عن البطاقات 
  2 اؼبتعلق دبكافحة التهريب2005 أكت 23 اؼبؤرخ بتاريخ 05/06ك بصدكر األمر 

حيث اعتربىا " كسائل الدفع االلكًتكٍل " ك يف اؼبادة الثالثة  استعمل صراحة مصطلح 
. اؼبشرع من بُت التدابَت ك اإلجراءات الوقائية ؼبكافحة التهريب

كبذلك انتقل اؼبشرع اعبزائرم من مصطلح مهما يكن السند أك األسلوب التقٍت 
 اىل مصطلح أكثر دقة ك اؼبتمثل يف 03/11 من األمر 69اؼبستعمل الوارد يف نص اؼبادة 

 3 . من األمر اؼبذكور03كسائل الدفع االلكًتكٍل الوارد يف نص اؼبادة 
كما أعطى اؼبشرع اعبزائرم تعريفا اخر أكثر كضوحا حبيث بُت كجود نوعُت من البطاقات 

 ، 20054 لسنة 05/02من خالؿ القانوف التجارم اؼبعدؿ ك اؼبتمم دبوجب قانوف رقم 
فجاء يف الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانوف التجارم ربت عنواف 

 ك 23 مكرر 543تعريفا خاصا ببطاقة الدفع يف اؼبادة " يف بطاقات الدفع ك السحب " 
تعترب بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوؾ ك اؽبيئات اؼبالية " اليت تنص على مايلي 

 24 مكرر 523أما اؼبادة "     اؼبؤىلة قانونا ك تسمح لصاحبها بسحب أك ربويل أمواؿ 

                                                           
 .64  اؼبتعلق بالنقد كالقرض ، اعبريدة الرظبية، عدد 03/11 اؼبتضمن اؼبوافقة على األمر 05/03القانوف - 1
 .59 اؼبتعلق دبكافحة التهريب، اعبريدة الرظبية، عدد 2005 أكت 23 اؼبؤرخ يف 05/06األمر - 2
الزىراء ناجي، التجربة التشريعية اعبزائرية يف تنظيم اؼبعامالت االلكًتكنية اؼبدنية ك التجارية، حبث مقدـ اىل اؼبؤسبر العلمي اؼبغاريب - 3

  .14، ص2009 أكتوبر 29-28األكؿ حوؿ اؼبعلوماتية ك القانوف، أكاديبية الدراسات العليا، طرابلس 
 اؼبتضمن القانوف 1975سبتمرب 26 اؼبؤرخ يف 75/59 اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر 2005 فيفرم 6 اؼبؤرخ يف 05/02األمر - 4

 .التجارم
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تعترب بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوؾ ك اؽبيئات اؼبالية اؼبؤىلة : "  فنصت على 1
فالتعريف األكؿ يبُت أنو توجد بطاقات "  قانونا ك تسمح لصاحبها فقط بسحب أمواؿ 

 كظيفتها
 ك بطاقات أخرل  << CIB >>السحب ك الدفع يف نفس الوقت مثل بطاقة 

خاصة فقط بالسحب كاليت أصدرىا بريد اعبزائر، كما أنو مل يضع اؼبشرع أحكاما إلساءة 
. استعماؿ البطاقة

 05-18 من قانوف رقم 6عرؼ اؼبشرع اعبزائرم كسيلة الدفع االلكًتكٍل يف اؼبادة 
كل كسيلة دفع مرخص هبا طبقا للتشريع اؼبعموؿ بو : " من قانوف التجارة االلكًتكنية بأهنا 

 .2"سبكن صاحبها من القياـ بالدفع عن قرب أك عن بعد، عرب منظومة الكًتكنية 
ك هبذا التعريف اغبديث نستطيع القوؿ بأف اؼبشرع اعبزائرم، قد حدد هبذا القانوف 
القواعد العامة اؼبتعلقة بالتجارة االلكًتكنية للسلع ك اػبدمات، من خالؿ كضع أحكاـ 

األكؿ منو، ك فبارسة التجارة االلكًتكنية يف الباب الثاٍل من القانوف، أما  خاصة يف الباب
. بالنسبة للباب الثالث، فلقد اشتمل ىذا القانوف على اعبرائم ك العقوبات 

ك من خالؿ التعاريف السابقة يبكن اغبديث على طبيعة الدفع اإللكًتكٍل، إذ يبكن 
القوؿ بأهنا تعتمد على كل كسيلة كهربائية أك مغناطيسية أك كهركمغناطيسية أك أم كسيلة 

أخرل ؽبا إمكانات فباثلة تستخدـ يف تبادؿ اؼبعلومات كزبزينها كاسًتجاعها، كطاؼبا أهنا 
كسيلة فال تغَت من حقيقة البيع يف كل من الفقهُت القانوٍل كاإلسالمي، كىي كسيلة سبيز 
. 3التجارة اإللكًتكنية عامة كالدفع اإللكًتكٍل خاصة، كال مانع من استخدامها فقها كقانونا

:  المطلب الثاني
 .أطراف التعامل بوسائل الدفع اإللكتروني

                                                           
ـ اؼبتعلق بالنقد كالقرض 1990 افريل 16ق اؼبوافق ؿ 1410 رمضاف 23 اؼبؤرخ يف 90/10األمر  من 24 مكرر 523اؼبادة - 1

 .16كاؼبعدؿ كاؼبتمم، اعبريدة الرظبية، عدد 
، ك اؼبتعلق بالتجارة 2018 مايو سنة 10 اؼبوافق ؿ 1439 شعباف عاـ 24 اؼبؤرخ يف 05-18قانوف رقم  من 06اؼبادة - 2

 .28االلكًتكنية، اعبريدة الرظبية، العدد 
 .23حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 3
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 )تتم عملية الدفع بُت أربعة أطراؼ تتمثل يف اؼبركز العاؼبي للبطاقة ك مصدر البطاقة 
( . الفرع الثاٍل ) ، ك التاجر ك اغبامل (الفرع األكؿ 

:  الفرع األول
. المركز العالمي للبطاقة و مصدر البطاقة

 )اىل اؼبركز العاؼبي للبطاقة، مث اىل مصدر البطاقة  (أكال  )من خالؿ ىذا الفرع سنتطرؽ 
 (ثانيا 
ىي مؤسسة عاؼبية تقـو بعملية إنشاء البطاقات، كتتوىل : المركز العالمي للبطاقة: أوال

رعايتها كتصدر تراخيص للبنوؾ اؼبوجودة يف صبيع أكباء العامل باؼبوافقة على دخلوىا يف 
عضوية ىذه البطاقات، كىي تتوىل تسوية العمليات اؼبالية اؼبستحقة جراء استخدامها، كما 

ؽبا دكر يف عملية حل النزاعات كاػبالفات الناشئة بُت أطراؼ العالقة بالبطاقة فيكوف دكرىا 
 من قيمة %4-1يف ىذه اغبالة دكر احملكم، كيتم ذلك مقابل عمولة تًتاكح عادة ما بُت 

حامل )العملية يدفعها التاجر إضافة إىل اشًتاؾ سنوم يف معظم اغباالت يدفعو اؼبستخدـ 
 .Visa Card1، كمن األمثلة على ذلك منظمة (البطاقة
كىو البنك الذم لو حق إصدار ببطاقات السحب أك الدفع : ُمصِدر البطاقة: ثانيا

اإللكًتكٍل للعمالء كىذا النوع من البنوؾ منتشرة يف صبيع أكباء العامل، حيث تتعاقد مع 
اؽبيئة الدكلية أك اؼبركز العاؼبي للبطاقة، من أجل تركيج البطاقة يف أكساط العمالء، كتعمل 
 .على االتفاؽ مع التجار احملليُت لقبوؿ البطاقة كوسيلة دفع ككذا دفع مستحقات الدعاية

: كما أنو يوجد ثالثة أشكاؿ ؽبذه اعبهة اؼبصدرة
قد تكوف منظمة عاؼبية تصدر بطاقات تشارؾ يف عضويتها صبيع البنوؾ العاؼبية  -1

 .Master-Visa: كربت رعاية اؼبنظمة العاؼبية مثل
كقد تكوف مؤسسة مالية كاحدة، تشرؼ على عملية اإلصدار من خلل فركعها كتقـو  -2

 .أمريكاف اكسربس: برعايتها من دكف أف سبنح ترخيصا ألم بنك يف اإلصدار، مثل
كقد تكوف مؤسسات ذبارية، كذلك حىت يستخدمها حاملوىا لدل اؼبؤسسة كفركعها،  -3

 .كاؼبطاعم الكربل كؿبطات البنزين، الفنادؽ، أين يبكن للحامل أف يستفيد من بعض اؼبزايا
                                                           

 .36جالؿ عايد الشورة، اؼبرجع السابق، ص - 1
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:  الفرع الثاني
 .التاجر و حامل البطاقة
، مث اىل حامل البطاقة (أكال  )من خالؿ الفرع الثاٍل سنحاكؿ التطرؽ اىل التاجر 

 (ثانيا )
كىو اصطالح يطلق على الشركات كاؼبؤسسات كاعبهات اليت تقبل التعامل : التاجر: أوال

هبذا األسلوب يف الوفاء نظَت ما تقدمو من سلع كخدمات للحامل كالرجوع بقيمتها على 
 .1اؼبصدر

كىو الشخص أك األشخاص الذين حصلوا على البطاقة بناء على : حامل البطاقة: ثانيا
طلب مت تقديبو للمصدر ككافق على منحهم إياىا، لتمكنهم من الشراء بواسطتها، أك 

اغبصوؿ على اػبدمات، ككذلك سبكينهم من السحب النقدم من الصراؼ اآليل باستخداـ 
البطاقة اؼبمنوحة ؽبم من مصدر البطاقة، كيدفع حامل البطاقة للمصدر اؼبستحقات اؼبًتتبة 
عليو جراء استخداـ ىذه البطاقة أحيانا كقد يتطلب األمر اغبصوؿ على موافقة البنك أك 

 .2اؼبؤسسة اؼبالية إلجراءات خاصة
:  المطلب الثالث

خصائص و مزايا وسائل الدفع اإللكتروني 
سنقـو من خالؿ ىذا اؼبطلب بذكر خصائص كسائل الدفع االلكًتكٍل يف الفرع 

األكؿ، مث نتطرؽ ؼبزايا بطاقة الدفع االلكًتكٍل يف الفرع الثاٍل، كصوال اىل مزايا كسائل الدفع 
. االلكًتكٍل يف الفرع الثالث

:  الفرع األول
 .خصائص وسائل الدفع اإللكتروني

تضفي صفة الدكلية على العقد الذم يتم : الطبيعة الدولية للدفع اإللكتروني-  أوال
عرب االنًتنت الذم يفًتض تباعد أطرافو، حيث يغيب اغبضور اؼبادم على مائدة 

                                                           
بن عميور أمينة، البطاقات اإللكًتكنية للدفع كالقرض كالسحب، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ ك العلـو - 1

 .17، ص 2005 /2004اؼبوسم اعبامعي  السياسية، جامعة منتورم، قسنطينة،
 .36جالؿ عايد الشورة، اؼبرجع السابق، ص - 2
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اؼبفاكضات أك ما يسمى دبجلس العقد، فوسيلة الدفع اإللكًتكٍل تستجيب ؽبذه السمة، 
حيث أهنا تكوف كسيلة دفع لتسوية اؼبعامالت اليت تتم عن بعد، فيتم الدفع من خالؿ 

إعطاء أمر الدفع الذم يتم كفقا ؼبعطيات إلكًتكنية، تسمح باالتصاؿ اؼبباشر بُت أطراؼ 
 .1العقد
تعترب بطاقة الدفع :  بطاقة الدفع اإللكتروني ببطاقة ائتمان ووفاء-  ثانيا 

اإللكًتكٍل أداة كفاء كائتماف يف نفس الوقت، فهي أداة كفاء ألف حاملها يستطيع الوفاء 
بالتزاماتو اذباه التاجر أك صاحب اػبدمة من خالؿ تقديبها دكف اغباجة إىل ضبل النقود 

فهي كسيلة فعالة للسداد عن غَتىا من كسائل الدفع األخرل، كذلك لسهولة ضبلها 
كاستخدامها كقبوؽبا لدل أصحاب احملالت التجارية كاػبدمات أسهل كأضمن من 

 .2الشيكات مثال، كما أهنا أقل عرضة للسرقة كالضياع
 (البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية)كما أهنا من ناحية أخرل أداة ائتماف حيث يقدـ مصدرىا 

عادة تسهيالت كآجاؿ للوفاء بقيمة مسحوباهتم، كحىت يف حالة كجود حساب جار 
ف كفاء البنك للتاجر ال يتم فور الشراء عادة بل غبُت كصوؿ عللحامل لدل البنك، ؼ

اؼبستندات اؼبثبتة لشراء العميل، أك أف اػبصم عادة ال يتم إال آلخر اؼبدة احملددة، قد تكوف 
. 3شهرا مثال أك إىل أف ربل ىذه اؼبدة أك يكتمل إرساؿ اؼبستندات كالتحقق منها

يًتتب على ىذه :  من حيث الجهة التي تقوم بخدمة الدفع اإللكتروني- ثالثا 
الطبيعة تواجد نظاـ مصريف مسبق لدل طريف التعامل يتيح الدفع هبذه الوسيلة، أم توفر 

أجهزة تقـو بإدارة مثل ىذه العمليات اليت تتم عن بعد كمن شأهنا أف توفر الثقة للمتعاملُت 
هبذه الوسيلة، فَتتبط ىذا الدكر بصفة أصلية بالبنوؾ كغَتىا من اؼبنشآت اليت تقـو ؽبذا 

                                                           
كاقد يوسف، النظاـ القانوٍل اإللكًتكٍل، مذكرة ماجستَت، جامعة مولود معمرم، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية، تيزم كزك، - 1

 .24، ص 2010/2011اؼبوسم اعبامعي 
كىيبة بن الشيخ، النظاـ القانوٍل لبطاقات الدفع االلكًتكٍل، مذكرة ما سًت، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، كلية اغبقوؽ ك العلـو - 2

 .13، ص 2016/2017السياسية، اؼبوسم اعبامعي 
 .69ـ، ص 2008كميت طالب البغدادم، االستخداـ غَت اؼبشركع لبطاقات االئتماف، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف، - 3
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الغرض، حيث أف إدارة كسائل الدفع يف البالد األكركبية عدا فرنسا، غَت مقتصر على البنوؾ 
 .1بغرض تسهيل تبادؿ كتقدَل ىذه اػبدمة بُت البلداف األكركبية

:  الفرع الثاني
 .مزايا وسائل الدفع اإللكتروني

تتميز كسائل الدفع اإللكًتكٍل دبجموعة من اؼبميزات اليت جعلتها أكثر استخداما 
أداة كفاء مقبولة  اهنا كخاصة يف اجملتمعات اؼبتقدمة اقتصاديا كثقافيا، كمن أىم فبيزاهتا العامة

أداة كفاء شخصية فبا ، كوسيلة دفع دكلية يف شىت أرجاء العامل بدال من ـباطر ضبل النقود
يوفر ؽبا عنصر األماف، حيث ال يبكن ألحد استخدامها سول صاحبها اؼبوقع عليها كالذم 

كسيلة مرنة لسداد تكاليف السفر ، يبكنو إيقاؼ التعامل هبا فورا كإلغاؤىا يف حالة ضياعها
كالسياحة كإسباـ الصفقات التجارية الصغَتة أثناء السفر باػبارج، ما يشجع على زيادة حركة 

كسيلة سهلة كعلى درجة عالية من الدقة يف تسوية ، السياحة كالتجارة بُت ـبتلف البلداف
اؼبعامالت كإجراء اؼبقاصة بُت البنوؾ اؼبختلفة بصرؼ النظر عن أماكن تواجدىا كالعمالت 

كتبدكا ىذه اؼبزايا بالنظر إىل الفوائد اليت يأمل أف يتحصل عليها ، اؼبستخدمة يف تلك البلداف
. 2كل طرؼ من األطراؼ

ما يهم اؼبستهلك ىو أف :  مزايا وسائل الدفع اإللكتروني بالنسبة للحامل- أوال 
يكوف بصدد كسيلة دفع تعطيو فبيزات إضافية لتلك اؼبتوافرة يف الوسائل التقليدية، فتجعلو 

كتتعدد األسباب اليت تدفع ، يشعر بالراحة كالفائدة من جراء استخداـ ىذه الوسائل اعبديدة
 : كأنبها باؼبستهلك إىل الشعور بأنبية كسائل الدفع اإللكًتكنية،

سهولة كيسر كمركنة استخداـ البطاقة بالنسبة غباملها يف أم مكاف كيف أم -1
 .كقت

                                                           
 .30كاقد يوسف، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .45حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 2
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فعالية البطاقة يف أف تعاملها أكثر أمانا مقارنة بالنقود الورقية من حيث اغبد من - 2     
 .1ـباطر السرقة أك الضياع أك التزكير

تكلفة تداكؽبا زىيدة، إذ أف ربويل النقود اإللكًتكنية عرب االنًتنت أك الشبكات - 3     
األخرل أك الدفع عرب البطاقة أك أم كسيلة دفع أخرل، أك حىت بالنسبة للنفقات اليت 

يتكبدىا العميل يف سبيل االنضماـ لنظاـ البطاقات، يعد ذا تكلفة زىيدة كأقل بالنسبة إىل 
 .2استخداـ األنظمة اؼبصرفية التقليدية حيث تستويف

مراقبة اؼبصركفات دكف ذباكز الرصيد، حبيث يتيح ىذا النظاـ للعميل السيطرة -4     
الكاملة على حسابو، دكف حصوؿ خلل فيو، حبيث ال يتجاكز اغبد األعلى من حسابو، 
كيكوف على إطالع كامل على أرصدتو من خالؿ ىذه البطاقة، ألف العمليات اغبسابية 

مقيدة دببلغ ؿبدد مسبقا، كيكوف بإمكانو دائما مراجعة مصركفاتو، كذلك من خالؿ 
 .3الكشوفات الشهرية اؼبرسلة إليو أك من خالؿ األجهزة اؼبتواجدة يف الفركع

إمكانية منح العميل من طرؼ البنك اؼبصدر للبطاقة أجال للوفاء، كىي مهلة -5    
قصَتة يف صبيع األحواؿ، كيتوقف منحها على مالءة العميل األخالقية كاؼبالية خالؿ فًتة 

. 4تعاملو مع البنك
التاجر ىو :  بالنسبة للتجار المتعاملينمزايا وسائل الدفع اإللكتروني -  ثانيا 

اآلخر يستفيد من جراء استعماؿ الغَت للبطاقات من أجل شراء سلعة، أك االستفادة من 
 :خدمات كذلك كما يلي

حيث يعلم التجار أف القيمة اإللكًتكنية اليت قاـ اؼبستهلك بدفعها  :ضمان الدفع-1   
ؽبم قابلة للتحويل إىل نقود عادية بدكف أدٌل شك، كذلك بضماف اؼبؤسسة اليت قامت 

بإصدارىا، فال ؾباؿ لالدعاء بعدـ كفاية اغبساب اؼبصريف للمستهلك أك عدـ كجود ائتماف 

                                                           
كفاء عبديل، كسيلة الدفع اإللكًتكنية بُت حتمية العوؼبة اؼبصرفية ككاقع الوظيفة النقدية يف اعبزائر، ؾبلة الدراسات كالبحوث - 1

 .154القانونية، العدد الرابع، بدكف سنة نشر، ص 
 .47حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص - 2
خشة حسيبة، كسائل الدفع اغبديثة يف القانوف اعبزائرم، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ، جامعة ؿبمد بوضياؼ، كلية اغبقوؽ - 3

 .22، ص 2016 / 2015ك العلـو السياسية،  اؼبسيلة، اؼبوسم اعبامعي 
 .23خشة حسيبة، اؼبرجع السابق، ص - 4
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خاص بو، فالقيمة النقدية استوفتها اؼبؤسسة اؼبصدرة مسبقا، كوف كسائل الدفع اإللكًتكٍل 
. ىي ـبتزنة كمسبقة الدفع يف أغلبها

حيث تؤدم كسائل الدفع اإللكًتكٍل إىل خلق  :ترويج وزيادة مبيعات التجار-2   
حافز اإلنفاؽ لدل حاملها فتعطيو شعورا باؼبقدرة على الشراء يف أم كقت، خصوصا أف 

. 1الدفع بالوسائل اغبديثة ال يرتب ذات الشعور الناتج عن الدفع بالعملة العادية
حيث تشكل ببطاقة الوفاء ضباية للتاجر من تعرض آالت  :التقليل من المخاطر-3   

اغبساب لديو للسرقة كالسطو، فبا يوفر لو عامل الثقة كاالطمئناف، كوف اؼببالغ اليت تشكل 
. 2قيمة اػبدمات تودع مباشرة يف حسابو اؼبصريف

بالنسبة للتاجر الذم يقبل التعامل هبذه النقود، فإنو  :توفير ميزة تنافسية- 5    
كمن ناحية ثانية، . يستقطب اؼبستهلكُت الذين يتعاملوف هبا ما يزيد من نسبة األرباح لديو

فإف قبوؿ التجار التعامل بوسائل الدفع اإللكًتكنية ال يؤدم إىل البفاض أرباحهم، حيث 
يعتمد أكثرىم إىل إضافة النسبة اليت تقتطعها مصدر البطاقة من فواتَتىم على سعر السلعة، 

. كإف كانت القوانُت يف الكثَت من البلداف سبنع ذلك
تتالءم وسائل الدفع اإللكترونية مع التقنية الحديثة في مجال -6    

فعن طريقها يستطيع التاجر التعرؼ على عمالئو، كربسُت مستول مشًتياهتم،  :التسويق
كما سبكن التاجر من إعداد إحصائيات كافية عن حجم . كالبيع عن طريق شبكة االنًتنت

 .3مبيعاتو خالؿ كل فًتة كبالتايل تقدير أرباحو كخسائره 
مزايا وسائل الدفع اإللكتروني بالنسبة للمصارف العاملة في مجال -  ثالثا 

:  الدفع اإللكتروني
تصدر بطاقات الدفع على األغلب عن البنوؾ كاؼبؤسسات، من أجل تقدَل مثل ىذه 
اػبدمة لزبائنها لتسهل عليهم عملية الوفاء باحتياجاهتم، كمنها ما يصلح للتعامل بو داخليا، 

فمصدر ىذه البطاقات سواء أكاف . كمنها ما يصلح للتعامل بو يف صبيع االستخدامات
                                                           

 .48حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .23خشة حسيبة، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .49حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 3
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بنكا أك مؤسسة مالية ىو شخص اعتبارم يرخص لو القانوف، أك البنك اؼبركزم للقياـ دبثل 
. 1ىذه األعماؿ كلها أك بعضها

: كتظهر مزايا ىذه البطاقات من خالؿ العوامل التالية
حيث يؤدم استخدامها إىل خفض النفقات كذلك عن  :انخفاض تكاليف البطاقة-1

طريق االقتصاد يف استخداـ الورؽ، كيف األيدم العاملة يف اؼبصارؼ، فالعمليات اليت كانت 
مسندة ؼبوظفي اؼبصرؼ يوكل إىل التجار القياـ جبزء منها من جراء التعامل بالبطاقة، كيسند 

اعبزء اآلخر إىل اآلالت اليت تقـو دبعاعبة العمليات بالطاقة، كما يبثل مردكد العمل هبذا 
النظاـ مصدر دخل مايل كإيراد قليل الكلفة بالنسبة للمصرؼ بشكل وبقق رحبا كبَتا يفوؽ 

. 2ما يتحملو من نفقات إصدار كتنظيم ىذه العملية
كذلك من خالؿ استيفاء رسـو إصدار البطاقة كذبديدىا،  :الحصول على دخل-2

كزبتلف ىذه الرسـو من مصدر إىل آخر، كحينما يكوف مستول اؼبنافسة عاليا بُت اؼبصدرين 
قد تنخفض تلك الرسـو كثَتا، كردبا يكوف اإلصدار ؾبانيا، كيكتفي برسـو التجديد كقد 

كما تتحصل اؼبؤسسات اؼبصدرة على . يلغي االثناف معا، كبالتايل يقفل باب ىذه اؼبنفعة
. 3عائدات ناذبة عن االستثمارات كاألسهم اؼبشغلة يف إصدار كسائل الدفع اإللكًتكٍل

كىي عبارة عن رسـو انتساب يدفعها  :الرسوم التي يحصل عليها المصرف-3
العميل مرة كاحدة كىي رسـو سنوية متفاكتة حسب العمولة يدفعها التاجر للمصرؼ كمتفق 

. عليها مسبقا
 حيث أف التعامل :تمكين البنك من تتبع كل العمليات التي تتم على مستواه-4

. بالبطاقة يبكن البنك من معرفة أطراؼ التعامل كمكاف كزماف كقيمة اؼبعاملة

                                                           
 .27جالؿ عايد الشورة، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .24خشة حسيبة، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .49حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 3
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من خالؿ تسيَت حساباهتا عن  :فتح مجاالت شراكة بين البنوك والمؤسسات-5
طريق تزكيد اؼبوظفُت بالبطاقات البنكية اليت تقدـ خدمات إضافية ؾبانية أك زبفيض يف 

. 1أسعار اؼبنتجات اؼبفركضة من قبل البنك
البد من اف يؤثر :  مزايا وسائل الدفع اإللكتروني بالنسبة لالقتصاد-  رابعا 

ظهور كسائل الدفع على االقتصاد بشكل عاـ، كالتجارة اإللكًتكنية بشكل خاص، 
خصوصا كأف ىذه الوسائل يتم تداكؽبا إلكًتكنيا، كبالتايل فإف من شأف ذلك أف يؤدم إىل 

 :تغَتات يف الواقع التجارم السيما بالنسبة لألمور التالية
يبكن ربويل النقود اإللكًتكنية  :عدم خضوع وسائل الدفع اإللكتروني للحدود-1

طبعا من اشًتاط كجود التجهيزات )من ام مكاف إىل آخر يف العامل، كيف أم كقت كاف 
، كذلك العتمادىا على االنًتنت أك على الشبكات اليت ال تعًتؼ (اؼبناسبة بُت األطراؼ

. باغبدكد اعبغرافية
 باعتبار أف تسهيل الدفع من خالؿ :تسهيل تسويق المنتجات عبر االنترنت-2

الشبكة اؼبفتوحة يعد عنصرا مكمال لتطور التجارة اإللكًتكنية، فالدفع بوسائل الدفع 
اإللكًتكٍل عرب شبكة االنًتنت يسهل انطالقة التجارة اإللكًتكنية اليت أحدثت ربوالت ىامة 

كباؼبقابل فإف عامل التجارة . يف قواعد لعبة اؼبنافسة كاستمرارية التواجد يف السوؽ العاؼبية
اإللكًتكنية يفتح أسواقا جديدة بالكامل إلجراء اؼبدفوعات عرب أنظمة مفتوحة مثل شبكة 

فوسائل الدفع اإللكًتكنية ذات الربؾبيات مصممة ألف تكوف الوسيلة الفضلى . االنًتنت
. 2بالنسبة ؽبذه اؼبدفوعات

كيتجلى ىذا التخفيض يف طباعة النقود الورقية،  :تخفيض نفقات البنك المركزي-3
كما أف مراقبة التزكير انتقلت إىل الشركات اؼبصدرة ؽبذه البطاقات حبيث اقتسمت مسؤكلية 

اغبماية كاؼبراقبة معو فضال عن ذلك، استخداـ ىذه البطاقات يقلل من التسرب النقدم 

                                                           
 .154كفاء عبديل، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .54حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 2
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خارج النظاـ البنكي فبا يعٍت أف السلطات تستطيع التحكم يف اؼبتغَتات النقدية، كقدرة 
. 1البنوؾ التجارية على تقدَل قركض أكرب كىو ما يعٍت كفاءة السياسة النقدية التوسيعية

:  المبحث الثاني
 .أنواع وسائل الدفع اإللكترونية

نتيجة للتطورات اليت عرفتها التجارة اإللكًتكنية حولت البنوؾ أغلب كسائل الدفع إىل 
كسائل دفع إلكًتكنية، كتعددت ىذه األخَتة، كأخذت أشكاال تتالءـ مع طبيعة اؼبعامالت 
عرب شبكة االنًتنت، ككانت أكؽبا البطاقات البنكية كاليت تطورت من البطاقات ذات اػبلية 

 2 .اإللكًتكنية، كما ظهرت كسائل دفع إلكًتكنية أخرل
كقد نوعنا ىذا اؼببحث إىل نوعُت كذلك يف مطالب، اؼبطلب األكؿ موضوعو كسائل 

. الدفع اإللكًتكنية التقليدية كاؼبطورة، أما اؼبطلب الثاٍل فعنوانو كسائل الدفع اغبديثة
:  المطلب األول

 .والمطورة التقليدية اإللكترونية الدفع وسائل
تتلخص كسائل الدفع اإللكًتكنية التقليدية كاؼبطورة يف األكراؽ التجارية اإللكًتكنية 
ككذلك التحويالت اؼبالية اإللكًتكنية، كالشيء اؼبشًتؾ بُت ىاتو الوسائل أهنا كانت تعاجل 

، كلذلك سيتم دراسة ىاتو الوسائل يف فرعُت، الفرع األكؿ 3قبل ظهور شبكة االنًتنت
. بعنواف األكراؽ التجارية اإللكًتكنية، كالفرع الثاٍل التحويالت اؼبالية اإللكًتكنية

:  الفرع األول
 .األوراق التجارية اإللكترونية

من خالؿ التسمية يظهر جليا أف الدراسة سوؼ تنحصر حوؿ كسائل كانت موجودة 
من قبل، كمل يتغَت فيها سول طريقة معاعبتها كتداكؽبا، كأصبحت األكراؽ التجارية 

                                                           
ظباح شعبور، مصباح مرابطي، كسائل الدفع اإللكًتكٍل يف اعبزائر، مذكرة ماسًت يف العلـو االقتصادية، ، اعبامعة العريب التبسي، - 1

 37، ص 2015/2016كلية العلـو االقتصادية، العلـو التجارية ك علـو التسيَت ، تبسة، اؼبوسم اعبامعي 
 .21، ص اؼبرجع السابقظباح شعيور كمصباح مرابطي، -  2
 .58حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص-  3
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، كلذلك 1اإللكًتكنية تسمح للدائنُت بإدارة حساباهتم كحسابات عمالئهم بكلفة قليلة
. سنتطرؽ اىل دراسة السفتجة كالشيك اإللكًتكنيُت لكثرة التعامل هبما يف الواقع العملي

تعترب السفتجة يف شكلها ؿبررة على دعامة كرقية، عمال ذباريا : السفتجة اإللكترونية: أوال
 من 390حسب الشكل ككسيلة دفع، كتتضمن لصحتها الشركط الواردة يف نص اؼبادة 

 :القانوف التجارم اعبزائرم كاؼبتمثلة يف
 .يف منت السند نفسو كباللغة اؼبستعملة يف ربريره" سفتجة"تسمية 

 .أمر غَت معلق على قيد أك شرط بدفع مبلغ معُت
 .(اؼبسحوب عليو)اسم من هبب عليو الدفع 

 .تاريخ االستحقاؽ
 .اؼبكاف الذم هبب فيو الدفع

 .اسم من هبب الدفع لو أك ألمره
 .بياف تاريخ إنشاء السفتجة كمكانو

 .2(الساحب)توقيع من أصدر السفتجة 
كيف عصرنا ىذا ، بالنسبة لدكؿ اؼبتطورة ، فهي مل تبقى حبيسة السفتجة الورقية ، 

 . السفاتج يتم معاعبتها الكًتكنيا، كىذا مامل نلمسو يف اعبزائر فأغلبية
السفتجة اإللكًتكنية عبارة عن ؿبرر شكلي، ثالثي : تعريف السفتجة اإللكترونية( 1

األطراؼ معاجل إلكًتكنيا، كبصورة كلية أك جزئية، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب 
إىل شخص آخر يسمى اؼبسحوب عليو، بأف يدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث يسمى 

. 3اؼبستفيد لدل اإلطالع أك يف تاريخ معُت
: ىناؾ نوعُت :أنواع السفاتج اإللكترونية( 2

                                                           
 .58حوالف عبد الصمد ، اؼبرجع السابق ،ص - 1

 يتضمن 1975 نةس سبتمرب 26اؼبوافق 1395 عاـ رمضاف 20يف اؼبؤرّخ75/59االمر رقم " ، القانوف التجارم ،  390اؼبادة - 2
  ."2003 الًتبوية، لألشغاؿ الوطٍت الديواف كاؼبتّمم، اؼبعّدؿ اعبزائرم التجارم القانوف

، ص 2005مصطفى كماؿ طو، كائل أنور بندؽ، الوراؽ التجارية ككسائل الدفع اإللكًتكنية، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،  -3
346. 
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كىي اليت تصدر من البداية يف شكلها التقليدم على دعامة كرقية، : السفتجة الورقية- أ
مث يتم معاعبتها إلكًتكنيا عند تقديبها لدل البنك لتحصيلها أك دبناسبة تظهَتىا لطرؼ 

. آخر
 كيف ىذا النوع ىبتفي أصال أم ظهور للدعامة الورقية، تصدر :السفتجة الممغنطة- ب

من البداية على دعامة فبغنطة مستوفية لكافة البيانات الالزمة لصحتها اػباصة باؼبستفيد، 
. 1اؼبسحوب كالتوقيع اإللكًتكٍل

ففي ىذا الصدد تضاربت آراء الفقهاء حوؿ طبيعة  :الطبيعة القانونية للسفتجة( 3
السفتجة اإللكًتكنية فهناؾ من اعتربىا ليست عمال ذباريا كال تعرب عن تسميتها، كنتيجة 
ؽبذا ال يتم تطبيق قواعد القانوف التجارم على ىذه الوسيلة من كسائل الدفع اإللكًتكنية، 

كبالتايل ال يبكن أف تكوف ؿبل نفس قواعد الكمبيالة العادية كالتطهَت كنقل اؼبلكية كالقبوؿ 
، كىناؾ من اعترب طبيعة السفتجة اإللكًتكنية ىو خضوعها للقواعد العامة اػباصة باغبوالة، 

فَتل ىذا االذباه أف السفتجة زبضع لنظاـ يقًتب من النظاـ الذم ىبضع لو أمر الدفع، 
صاحب " زبونو رصيد من اؼببلغ خبصم يقـو الكًتكنية، كمبيالة دبناسبة يدفع  الذمفالبنك
لصاحل  الدفع أمر طريق عن اػبصم هبذا بالسماح األخَت ىذا يقـو بعدما ،"الرصيد

 2 .اؼبستفيد
يرل بعض الفقو أنو هبب قبوؿ الدعائم اؼبمغنطة : حجية السفتجة اإللكترونية (4

كوسيلة إثبات على حصوؿ الوفاء سباما كالوسائل الورقية اليت تثبت العالقات القائمة بُت 
أطرافها، كقد أجاز اؼبشرع للتجار االحتفاظ مدة طبس سنوات بالصور اؼبصغرة بدال من 

األصل كيكوف ؽبا حجية األصل يف اإلثبات إذا متَّ مراعاة القواعد كالضوابط اليت يصدر هبا 
قرار كزير العدؿ يف أعدادىا كحفظها كاسًتجاعها ، كأنو ال مثيل ؽبذه النصوص يف القانوف 

التجارم اعبزائرم كلكن ىبضع اإلثبات بالنسبة للدعامة اؼبمغنطة لقاعدة اإلثبات اغبر 
 .3بالنسبة للمسائل التجارية حيث هبوز إتباع كافة طرؽ اإلثبات

                                                           
 .346مصطفى كماؿ طو، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .58كاقد يوسف، اؼبرجع السابق، ص - 2
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كإضافة إىل قواعد اإلثبات اغبر، فإف التشريع اؼبنظم للمعامالت اإللكًتكنية قد ساكل 
.  بُت احملررين اإللكًتكٍل كالكتابة اإللكًتكنية باحملرر كالكتابة التقليدية

كبالنظر إىل طبيعة التعامل بالسفتجة اإللكًتكنية، فتعد الدعامة اؼبمغنطة كسيلة اثبات 
كمن بُت أىم اؼببادئ اليت ربكم  مهمة كدليل اغبصوؿ الوفاء للسفتجة اإللكًتكنية اؼبمغنطة،

األكراؽ التجارية التقليدية مبدأ الكفاية الذاتية، كىذا ما قبده حىت بالنسبة للسفاتج 
اإللكًتكنية القائمة على دعامة فبغنطة، فهذه األخَتة عندما يسلمها الساحب إىل مصرفو 
هبب أف تكوف متضمنة كافة البيانات اإللزامية اليت يشًتطها القانوف يف السفتجة مضافا 

. 1إليها كافة البيانات اؼبتعلقة بالشخصية اؼبصرفية للمسحوب عليو إضافة إىل ؿبل الوفاء
كبالعودة للقواعد العامة اؼبتعلقة بالتوقيع كالتصديق االلكًتكنيُت، قبد اف التوقيع 

  ، فيقصد دبا يايت لإلثبات  شهادات التصديق االلكًتكٍل ، كسيلتاف ككذألكااللكًتكٍل 
:  منو02من خالؿ نص اؼبادة 

بيانات يف شكل الكًتكٍل ، مرفقة اك مرتبطة منطقيا  :اإللكترونيالتوقيع -1
. ببيانات الكًتكنية اخرل ، تستعمل كوسيلة توثيق

كثيقة يف شكل الكًتكٍل تثبت الصلة بُت : اإللكترونيشهادة التصديق -2
 2.بيانات التحقق من التوقيع االلكًتكٍل كاؼبوقع 

، كدلك من لإلثباتفمن خالؿ نص اؼبادة قبد اف التوقيع كالتصديق  االلكًتكٍل كسيلتاف 
اجل اغبصوؿ على الوفاء ، سباما كالوسائل الورقية ، اليت تثبت العالقات القائمة بُت 

 .اطرافها
 

لكي تنشأ السفتجة اإللكًتكنية البد من توافر  :خصائص السفتجة اإللكترونية( 5
البيانات اإللزامية، كلكن جرت العادة يف ىذا النوع من السفاتج على كجود بيانات أخرل 

 ، مثل اسم بذلك اؼبسحوب عليو كرقم حسابو كاسم الفرع الذم يوجد لديو اغبساب

                                                           
 .64، ص السابقاؼبرجع حوالف عبد الصمد ، - 1
 اؼبوافق الكؿ فرباير 1436ربيع الثاٍل 11اؼبؤرخ يف 04-15قانوف رقم "  من قانوف التوقيع االلكًتكٍل2 من اؼبادة 7ك1 الفقرة-2

 .احملدد للقواعد العامة اؼبتعلقة بالتوقيع كالتصديق االلكًتكنيُت" 2015سنة 
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شرط الرجوع  يكتب بعض البيانات االختيارية أنبية خاصة يف ؾباؿ السفاتج اإللكًتكنية مثل
 .بال مصاريف، كشرط ؿبل الدفع اؼبختار، كشرط عدـ األخطار

تدؽ الصعوبة يف تصور قياـ بعض العمليات اليت ترد على السفتجة اإللكًتكنية مثل التظهَت 
كالقبوؿ كالضماف االحتياطي، كالواقع أف صعوبة ذلك ال تنفي تطبيق أحكاـ قانوف الصرؼ 

 .1طاؼبا كجدت إمكانية لقياـ مثل ىذه العمليات
يقتضي منا األمر إىل التطرؽ لتعريف الشيك اإللكًتكٍل كبياف : الشيك اإللكتروني: ثانيا

 .عملو اإللكًتكٍل
الشيك اإللكًتكٍل ىو اؼبكافئ اإللكًتكٍل للشيكات : تعريف الشيك اإللكتروني( 1

الورقية التقليدية اليت اعتدنا التعامل هبا كالشيك اإللكًتكٍل ىو رسالة إلكًتكنية موثقة كمؤمنة 
يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك ليعتمده كيقدمو للبنك الذم يعمل عرب االنًتنت 
ليقـو البنك أكال بتحويل قيمة الشيك اؼبالية إىل حساب حامل الشيك، كبعد ذلك يقـو 

بإلغاء الشيك كإعادتو إلكًتكنيا إىل مستلم الشيك، ليكوف دليال على أنو قد مت صرؼ 
الشيك فعال كيبكن ؼبستلم الشيك أف يتأكد إلكًتكنيا من أنو قد مت بالفعل ربويل اؼببلغ 

 .2غبسابو
كللشيك مدة صالحية كوسيلة دفع، حيث أهنا تدـك سنة بعد هناية مهلة تقدَل 

 أياـ، أم أف مدة صالحية الشيك ىي عاـ كشبانية أياـ من تاريخ 08الشيك اليت ىي 
: إصداره، كىناؾ للشيكات أنواع أنبها

كىو يتميز بوضع خطُت متوازيُت على صدر الشيك، فبا يعٍت  :الشيك المسطر- أ
امتناع البنك عند الوفاء دببلغ الشيك إال إىل بنك آخر ليتوىل استيفاء اؼببلغ غبساب ىذا 

العميل، كالتسطَت قد يكوف عاما إذا ترؾ الفراغ بُت اػبطُت على بياض دكف كتابة أم 
كلمة، أك إذا كتب لفظ بنك من غَت تعيُت اسم بنك معُت، كقد يكوف التسطَت خاصا 

مىت ذكر اسم بنك معُت بُت اػبطُت، عكس التسطَت العاـ حيث هبوز تقدَل الشيك ألم 
. بنك الستيفاء اؼببلغ

                                                           
 .348مصطفى كماؿ طو، اؼبرجع سابق، ص - 1
 .12، ص 2005" االسكندرية"ؿبمد منَت اعبنبيهي، البنوؾ اإللكًتكنية، دار الفكر اعبامعي، مصر- 2
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ىو شيك ؿبرر بشكل عادم، فضال على أنو وبمل توقيع البنك  :الشيك المعتمد- ب
احملسوب عليو على صدر الشيك، دبا يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ، كيًتتب على اعتماد 

. الشيك ذبميد مقابل الوفاء لصاحل اغبامل، فيصبح الوفاء بالشيك مؤكدا
إذا كرد يف الشيك ما يفيد أف قيمتو تفيد يف  :الشيك المقيد في الحساب- جـ

اغبساب أك يف حكمو، كاف البنك ملزما بوفائو عن طريق تسويتو يف حساب اؼبستفيد، 
. 1كامتنع عليو الوفاء بقيمتو نقدا فإف فعل ربمل مسؤكلية ما قد يقع من ضرر للساحب

تعتمد أنظمة الشيك اإللكًتكٍل على كجود كسيط : آلية عمل الشيك اإللكتروني (2
يقـو بعملية التحقق كالدفع اإللكًتكٍل للشيك، كغالبا ما يكوف ىذا الوسيط أحد البنوؾ 

اإللكًتكنية اليت تعمل من خالؿ شبكة االنًتنت، كمع ذلك فإف ىذه األنظمة اؼبؤمنة 
كاؼبوثقة قد مت تصميمها بشكل خاص ليتم توظيفها كأنظمة تشغيل للشيك اإللكًتكٍل 

كاالستفادة من البنية التحتية الرقمية للبنوؾ اإللكًتكنية اليت تقدـ خدماهتا مباشرة عرب شبكة 
 .2االنًتنت

 من 472أما اؼبشرع اعبزائرم ، فقد تعرض لبياف الشيك الورقي يف اؼبادة 
التجارم، كمل ينص على إمكانية إصداره إلكًتكنيا، لكن يبكن استخالص ذلك ضمنيا /ؽ

.  منو3 ك2 اؼبتعلق بغرؼ اؼبقاصة يف اؼبادة 03-97النقد كالقرض كالتنظيم رقم / من ؽ
: وبتوم الشيك على البيانات اآلتية»: التجارم/  من ؽ472فتنص اؼبادة 

أمر غَت معلق على ، ذكر كلمة الشيك مدرجة يف نص السند نفسو باللغة اليت كتب هبا
بياف تاريخ ، (اؼبسحوب عليو) الدفعاسم الشخص الذم هبب عليو ، شرط بدفع مبلغ معُت
. 3«(الساحب)توقيع من أصدر الشيك ، إنشاء الشيك كمكانو

                                                           
بورزاؽ ابراىيم فوزم ، دراسة ربليلية حوؿ التجربة اعبزائرية يف ؾباؿ النقد اآليل البنكي، ، مدكرة ماجستَت ، جامعة اعبزائر ، سنة - 1

 .16، ص2007.2008
2 ا ؿبمد سعيد أضبد إظباعيل ، أساليب اغبماية القانونية ؼبعامالت التجارة اإللكًتكنية ، الطبعة االكىل ف منشورات اغبليب اغبقوقية، - 

323 ،ص2009،" لبناف"،بَتكت   

 . من قانوف النقد كالقرض 3 ك2 من القانوف التجارم ، مع االشارة للمادة 472اؼبادة - 3
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كتربز أنبية الشيكات اإللكًتكنية يف أهنا تالءـ األفراد الذين ال يبلكوف بطاقات 
 من %11 كيقدر أف B2Bإىل اؼبنشأة . ائتماف، كما أهنا األداة اؼبفضلة يف معاملة اؼبنشأة

صبيع اؼبشًتيات عرب االنًتنت تسدد بواسطة الشيكات، كتعد الشيكات اإللكًتكنية األكثر 
. 1كفاءة من كجهة نظر اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصاريف

:  الفرع الثاني
التحويالت المالية اإللكترونية 

دفع ظهور كتطور التجارة اإللكًتكنية التجار كالبنوؾ إىل البحث عن كسائل دفع آمنة 
تستخدـ يف الوفاء عرب االنًتنت، فقاموا بتطوير بعض الوسائل اؼبوجودة كابتكر كسائل 

جديدة، كيعترب ربويل األمواؿ من أىم الوسائل اليت تسمح لعمالء البنوؾ بالوفاء بديوهنم 
دكف استخداـ النقود من خالؿ إصدار أمر بالتحويل من حساب اؼبدين إىل حساب 
الدائن، كبعد أف كانت البنوؾ تقـو بعملية التحويل بناءا على أمر مكتوب كموقع من 

العميل، ما أصبح باإلمكاف إعطاء األمر بشكل إلكًتكٍل نظرا لظهور أنظمة آمنة 
 2 .الستخدامو

نتناكؿ يف : كسنقـو يف ىذه الفقرة بدراسة التحويل البنكي اإللكًتكٍل يف نقطتُت
. األكىل مفهـو التحويل اإللكًتكٍل لألمواؿ، كيف الثانية آلية عمل ىذا التحويل

نظاـ التحويل اإللكًتكٍل لألمواؿ ىو جزء : مفهوم التحويل اإللكتروني لألموال: أوال
بالغ األنبية من البيئة التحتية ألعماؿ البنوؾ اإللكًتكنية عرب االنًتنت، كيتيح ىذا النظاـ 

بطريقة إلكًتكنية آمنة نقل التحويالت اؼبالية أك الدفعات اؼبالية من حساب بنكي إىل 
 .حساب بنكي آخر

                                                           
 .67حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص - 1
ؿبمود ؿبمد أبو فركة ، اػبدمات البنكية اإللكًتكنية عرب االنًتنت، الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف االردف - 2
 .55ـ ، ص 2013-ق1433،
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عملية نقل األمواؿ »: كعلى ىذا األساس فإف تعريف التحويل اإللكًتكٍل لألمواؿ ىو
من حساب مصريف غبساب مصريف آخر، سواء كاف ىذا لنفس الشخص أك آلخر، كسواء 

. 1«كاف ذلك يف إطار بنك كاحد أك عدة بنوؾ كطنية أك أجنبية
 اؼبتعلق بالنقد 11-03ك يعرؼ التحويل اؼبصريف فبا يبكن استنتاجو من األمر رقم 

 كاليت تندرج يف احملور الثالث اػباص بالعمليات اليت يقـو 51كالقرض من خالؿ اؼبادة رقم 
. هبا البنك اعبزائرم

يبكن للبنك اعبزائرم القياـ بكافة العمليات البنكية مع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية »
. 2«اليت تنشط يف اعبزائر، كمع البنوؾ اؼبركزية اػبارجية

 عن عبنة 1992كعرفو القانوف النموذجي للتحويالت الدكلية لألمواؿ الصادرة عاـ 
ؾبموعة العمليات اليت تبدأ بأمر الدفع الصادر عن »: التجارة اػبارجية لألمم اؼبتحدة بأنو

. 3«اآلمر هبدؼ كضع قيمة اغبوالة ربت تصرؼ اؼبستفيد
عملية لتحويل األمواؿ تبدأ أك »: كعرفو قانوف ربويل األمواؿ اإللكًتكنية األمريكي بأنو

تنفذ من خالؿ كسيلة إلكًتكنية كاؽباتف، اغباسوب، أك شريط مغناطيسي هبدؼ أمر أك 
. 4«توجيو أك تفويض منشأة مالية بإجراء قيد دائن أك مدين يف اغبساب

: كللتحويل اؼبصريف اإللكًتكٍل عدة أنواع أنبها
فيقـو ىذا البنك خبصم مبلغ  :التحويل المصرفي بين حسابين في بنك واحد( 1

اغبوالة من حساب اآلمر كإضافة إىل حساب اؼبستفيد، فهي عملية بسيطة تتم يف غبظة 
. كاحدة دكف فارؽ زمٍت بُت عملية اػبصم كاإلضافة عند استعماؿ القيد عن طريق اغباسوب

ففي ىاتو الصورة يقـو  :التحويل المصرفي بين حسابين في بنكين مختلفين( 2
البنك اآلمر خبصم قيمة اغبوالة من حساب اآلمر كيقـو باؼبقابل بنك اؼبستفيد بقيد قيمة 

. اغبوالة يف حساب اؼبستفيد، كمن مثَّ تتم عملية التسوية بُت البنكُت
                                                           

1 غضباف ػبضر، اإلطار القانوٍل لوسائل الدفع اإللكًتكٍل، مدكرة ماسًت، جامعة العريب بن مهيدم، جامعة اـ البواقي ،كلية - 
.17،ص2013/2014اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي  

 . من قانوف النقض كالقرض51اؼبادة - 2
 .22ؿبمد عمر ذكاية، عقد التحويل اؼبصريف، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف، ص -3
 .98كاقد يوسف، اؼبرجع السابق، ص - 4
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ىو نظاـ تسوية اؼببالغ اإلصبالية يف كقت حقيقي كيتم  :التسوية اإلجمالية الفورية( 3
فيو سَت التحويالت بصفة مستمرة كعلى الفور بدكف تأجيل كعلى أساس إصبايل، كيعاجل 

 1.النظاـ ـبتلف العمليات اؼبصرفية بُت اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية كاؼبشاركُت عامة
كيعرؼ بنظاـ الدفع الشامل للمبالغ الصغَتة، حبيث تتم عملية  :المقاصة اإللكترونية( 4

اؼبقاصة بصورة آلية بُت البنوؾ باالعتماد على الربط الشبكي فيما بينها كىذا ربت إشراؼ 
. كإدارة البنك اؼبركزم

كيف إطار ربديث نظاـ الدفع للقيم الصغَتة قاـ بنك اعبزائر بإنشاء مركز ما قبل 
 كيهدؼ إىل ضماف اقباز نظاـ اؼبقاصة اإللكًتكنية، 2004اؼبقاصة بُت البنوؾ يف أكت 
بنك اعبزائر، كالبنوؾ التجارية، كاػبزينة العمومية، كبريد : كاؼبسانبُت يف ىذا النظاـ ىم

. 2اعبزائر
إف التحويل اإللكًتكٍل لألمواؿ يتم : آلية عمل التحويالت المالية اإللكترونية: ثانيا

 :إجراؤه كليا أك جزئيا بوسيلة إلكًتكنية كما يلي
       يوقع العميل مبوذجا معتمدا كاحدا ؼبنفعة اعبهة اؼبستفيدة، التاجر مثال كيتيح ىذا 

اقتطاع القيمة احملددة من حساب العميل كفق ترتيب زمٍت معُت، ا كيقـو  (النموذج)النظاـ 
العميل ببناء كإرساؿ التحويل اؼبايل، كيقـو الوسيط بتجميع التحويالت اؼبالية كإرساؽبا إىل 
دار اؼبقاصة اآللية اليت بدكرىا ترسل مبوذج التحويل اؼبايل اإللكًتكٍل إىل بنك العميل، كيف 
حالة عدـ تغطية الرصيد للتحويل اؼبايل يتم بإرساؿ إشعار بعدـ كفاية الرصيد إىل الوسيط 

ليقـو بدكره بإعادة إشعار العميل،  أما عن التاجر ،فيتوجب عليو أف يشًتم الربؾبيات 
اػباصة اليت تسمح بإجراء ىذه اػبدمة كتكوف ىذه الربؾبيات مؤمنة بكلمة مركر خاصة 

. 3بالتاجر
 

                                                           
20غضباف ػبضر ، اؼبرجع السابق ، ص- 1

 

 20غضباف ػبضر، اؼبرجع السابق ، ص- 2
زىَت زكاش ،دكر نظاـ الدفع اإللكًتكٍل يف ربسُت اؼبعامالت اؼبصرفية،  مدكرة اؼباجستَت ،جامعة العريب بن مهيدم اـ البواقي، - 3

 .45، ص 2010/2011كلية اغبقوؽ ، اؼبوسم اعبامعي
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:  المطلب الثاني
 .وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة

إف كسائل الدفع اإللكًتكنية اغبديثة حسب اللجنة األكركبية ىي عبارة عن قيمة نقدية 
ـبزنة إلكًتكنيا على حامل إلكًتكٍل مثل بطاقة ذات رقاقة أك ذاكرة حاسوب، تصدر مقابل 

إيداع مبلغ مايل قيمتو ال تقل عن القيمة النقدية الصادرة، يتم قبوؽبا كوسيلة دفع من قبل 
كل اؼبؤسسات مع تلك اؼبصدرة ؽبا، كتكوف ربت تصرؼ مستعمليها كبديل إلكًتكٍل 

. 1للقطع كاألكراؽ النقدية
كسنتطرؽ ؽبذه الوسائل اغبديثة يف فرعُت، الفرع األكؿ سنتطرؽ فيو إىل البطاقات 

البنكية كالبطاقات الذكية، كالفرع الثاٍل سنستعرض فيو إىل احملافظ اإللكًتكنية كالنقود 
. اإللكًتكنية

:  لفرع األولا
 .البطاقات البنكية والبطاقات الذكية

البطاقات اإللكًتكنية ىي بطاقات بالستيكية ربتوم على معلومات رقمية، كتستخدـ 
ىذه اؼبعلومات يف أغراض الدفع، كما يبكن استخدامها ألغراض أخرل مثل التعريف أك 

الدخوؿ ؼبواقع خاصة ال يبكن الدخوؿ فيها إال للمرخص لو، بعض ىذه البطاقات 
اإللكًتكنية تسمى البطاقات البنكية كالبطاقات الذكية الحتوائها على معلومات يبكن 

. 2التعامل معها بطريقة أخرل
كلقد عرفت بأهنا كل بطاقة تسمح غباملها بسحب أك بنقل :  البطاقات البنكية: أوال

األمواؿ، كال يبكن أف تصدر إال من طرؼ ىيئة قرض أك مؤسسة مالية أك مصلحة مرخص 
 .3ؽبا بوضع كإصدار البطاقات كاؼبصاريف، اػبزينة العامة، مصاحل الربيد

                                                           
 .25بورزاؽ ابراىيم فوزم ، اؼبرجع السابق ، ص- 1
 .239، صؿبمد نور صاحل اعبداية كسناء جودة ، اؼبرجع السابق- 2
 اغبميد عبد جامعة ، اؼباسًت مدكرة األمواؿ، تبييض عمليات من اغبد يف اإللكًتكٍل الدفع كسائل دكر بوعالـ، القادر عبد مام- 3

. 10 ص ،2016/2017 اعبامعي اؼبوسم التسيَت، علـو ك التجارية ك االقتصادية العلـو كلية ، مستغاًل باديس، ابن
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كما تستخدـ ىذه البطاقات يف السحب النقدم من آالت الصراؼ اآليل كيف شراء 
السلع كاغبصوؿ على خدمات، حيث تعطي غباملها قدرا كبَتا من اؼبركنة يف السداد، 

كللبطاقة البنكية عدة مسميات، فهناؾ من يطلق عليها بالبطاقة البالستيكية على أساس 
أهنا تصنع من مادة البالستيك، كربل ؿبل النقود يف ـبتلف االلتزامات، يف حُت يسميها 

فريق ثالث ببطاقة اؼبعامالت اؼبالية اليت سبكن حاملها من اغبصوؿ على النقدية، السلع أك 
. 1اػبدمات أك أم شيء لو قيمة مالية

: كىناؾ عدة أنواع من ىذه البطاقات أنبها
كزبوؿ حاملها سداد مقابل السلع كاػبدمات، حيث يتم ربويل ذلك   :بطاقة الدفع (1

اؼبقابل من حساب العميل إىل حساب التاجر، لذلك تعتمد ىذه البطاقة على كجود 
أرصدة فعلية للعميل لدل البنك يف حسابات جارية ؼبقابلة اؼبسحوبات اؼبتوقعة للعميل 

. 2حامل البطاقة، كيتميز ىذا النوع يف أنو ال يعطي العميل أم ائتماف
: كيبكن أف سبيز بطاقة الدفع من خالؿ معيارين

: كيوجد نوعاف من البطاقات :معيار إقليم قبول البطاقة- 
. كيبكن استخدامها داخل البالد اؼبصدرة كخارجها :البطاقة الدولية- أ

 3.كتستخدـ داخل البلد اؼبصدرة فيو كبالعملة احمللية :البطاقات المحلية- ب
: كتنقسم إىل ثالثة أنواع :معيار طريقة تسوية العمليات المنجزة بالبطاقة- 

 كتستخدـ كأداة كفاء فقط، حيث وبصل حامل البطاقات على :بطاقة الضم الفوري- أ
احتياجاتو من السلع كاػبدمات كالصرؼ النقدم فور تقدَل البطاقة، كيتم اػبصم مباشرة 

لقيمة ىذه االستخدامات من اغبساب اعبارم اؼبفتوح لدل البنك اؼبصدر دكف االنتظار إىل 
. إعداد كشف حساب البطاقة

                                                           
 .10مام عبد القادر بوعالـ ، اؼبرجع السابق ،  ص - 1
 .72عبد اغبميد بسيوٍل كعبد الكرَل بسيوٍل، اؼبرجع السابق، ص - 2
لوصيف عمار ،اسًتاتيجيات نظاـ اؼبدفوعات للقرف اغبادم كالعشرين ، مع االشارة اىل اىل التجربة اعبزائرية ، مدكرة اؼباجستَت ، - 3

  ، بدكف صفحة2008-2009لسنة
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األصل يف بطاقة االئتماف على أساس الدفع الشهرم بأف  :بطاقة الدفع اآلجل- ب
يقـو البنك اؼبصدر جبمع الفواتَت اؼبوقعة من قبل حامل البطاقة كمطالبتو هبا دكريا مرة كل 

. شهر يف تاريخ معُت
ىذه البطاقة سبثل ائتمانا حقيقيا غبامل البطاقة، حيث يتمتع  :بطاقات االئتمان- جـ

. حاملها بائتماف فعلي من البنك اؼبصدر ؽبا، حيث ال يلـز الوفاء فورا بالسداد
تتيح غباملها الشراء على اغبساب يف اغباؿ على أف يتم  :بطاقة الصرف البنكي (2

. 1التسديد بصورة الحقة
أصدرت شركة ماسًت كارد بطاقة خاصة بالتسوؽ عرب االنًتنت،  :بطاقة االنترنت (3

. 2مثال يستطيع اؼبستهلك من خالؿ الشبكة شراء سيارة من شركة ؽبا موقع على الشبكة
(: SMART CARD)البطاقات الذكية : ثانيا
البطاقة الذكية ىي عبارة عن بطاقة ربوم معاجل دقيق يسمح بتخزين األمواؿ : تعريفها (1

من خالؿ الربؾبة األمنية كىذه البطاقة تستطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات كال تتطلب 
تفويض أك تأكيد صالحية البطاقة من أجل نقل األمواؿ من اؼبشًتم إىل البائع، القدرة 

االتصالية للبطاقة الذكية سبنحها أفضلية على الشريط اؼبغناطيسي لبطاقات القيمة اؼبخزكنة 
 .3اليت يتم سبريرىا على قارئ البطاقات

كيعد ظهور ىذه البطاقات مع التطورات التكنولوجية كىي بطاقة بالستيكية ربتوم 
على خلية إلكًتكنية يتم عليها زبزين صبيع البيانات اػباصة حباملها مثل االسم كالعنواف 

كاؼبصرؼ اؼبصدر، كأسلوب الصرؼ، كاؼببلغ اؼبصركؼ كتارىبو، كتاريخ حياة الزبوف 
: ، كتتميز ىذه البطاقات بالعديد من اؼبزايا أنبها4اؼبصرفية

 .إمكانية استخدامها تبعا لرغبة الزبوف بوصفها بطاقة ائتمانية أك بطاقة خصم فورم -

                                                           
 .36 لوصيف عمار ،اؼبرجع السابق، ص - 1
 .29، ص 2006سعد غالب ياسُت، بشَت عباس العالؽ، األعماؿ اإللكًتكنية، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، األردف، - 2
 .52، ص 2005" االسكندرية"فبدكح ؿبمد اعبنبيهي ، النقود االلكًتكنية، دار الفكر اعبامعي،مصر- 3
 .187 ص اؼبرجع السابق ،ؿبمد عبد حسُت الطائي، - 4
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سهولة إدارهتا مصرفيا حبيث يتعذر على الزبوف استخدامها بقيمة أكثر من الرصيد اؼبدكف  -
 1على الشروبة اإللكًتكنية للبطاقة

كتستخدـ البطاقات الذكية للتدقيق كالًتخيص كإلجراء العمليات اغباسوبية، :  أنواعها (2
 :بناء على ىذه اؼبواصفات يبكن تقسيم البطاقات الذكية إىل نوعُت كنبا

كيبكن إدخاؿ ىذه البطاقة يف جهاز لقراءهتا، لتوفر قطعة ذىبية  :بطاقة التالمس- أ
مساحتها كاحد انش يف البطاقة، عندىا فإف ىذه القطعة الذىبية ربدث اتصاال إلكًتكنيا 

. كتسمح للمعلومات باالنتقاؿ للشروبة
وبتوم ىذا النوع من البطاقات على ىوائي مثبت تسمح  :بطاقة الال تالمس- ب

للمعلومات باؼبركر من كإىل البطاقة عرب اؽبوائي ؽبوائي آخر متصل بو أك عبهاز آخر 
مثل الباصات )تستخدـ ىذه البطاقة للتطبيقات اليت تتطلب ظهور اؼبعلومات بصورة سريعة 

. 2أك عندما يكوف صعبا لضماف السرية (كالقطارات
كىناؾ من اعترب ىذا النوع من البطاقات الغَت اؼبتنصلة كتعترب البطاقات الغَت اؼبتصلة 

مفيدة جدا، حيث أهنا تعترب مالئمة كسريعة، كتتطلب من اؼبستخدـ إدخاؿ كلمة اؼبركر 
كاسم اؼبستخدـ صحيحُت حيث تعطيها اؼبزيد من أؼبن كاغبماية من السرقة كاالحتياؿ، 

كاؼبعلومات اؼبخزنة فيها مصممة، حبيث تكوف للقارئ فقط أك لعدـ الوصوؿ إليها كذلك 
إلضافة اؼبزيد من األمن على اؼبعلومات اؼبخزنة فيها، كزبزف اؼبعلومات أيضا بطريقة مشفرة، 

كأيضا من اؼبمكن أف ربتوم البطاقة الذكية صورة حاملها يف أحد أكجهها، كل ذلك يعطيها 
اؼبزيد من األمن كالتفوؽ على بطاقات االعتماد ؼبنع السرقة كاالحتياؿ من قبل كال الطرفُت 

. 3اؼبشًتم كالبائع
البد من توفَت السرية ؽبذه البطاقات الحتوائها على :  السرية في البطاقات الذكية (3

معلومات حساسة كضبايتها من السرقة كاػبداع أك الضياع، بشكل عاـ للبطاقات الذكية 
 .أكثر أمنا من البطاقات األخرل

                                                           
 .187ؿبمد عبد حسُت الطائي ، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .246ؿبمد نور صاحل اعبداية، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .137، ص 2008خضر مصباح الطيطي، التجارة اإللكًتكنية، دار اغبامد، عماف، - 3
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إذا سرؽ أحدىم البطاقة الذكية فغن الرقم غَت مرئي ككذلك توقيع اؼبالك، زبزف 
معظم البطاقات عادة بشكل مشفر، كما أف البطاقات الذكية تستخدـ طريقة للتشفَت 

كطريقة أخرل لفك التشفَت عند القراءة لذلك تعد من البطاقات اليت يصعب انتهاكها من 
. 1اؼبتطفلُت

:  الفرع الثاني
 .المحافظ اإللكترونية والنقود اإللكترونية

لقد شهدت اغبركة اؼبصرفية تطورا كبَتا ككاف أحد شواىد ىذا التطور السماح لعمالء 
اؼبصاريف بإجراء عمليات الشراء كالبيع خالؿ شبكة االتصاالت كذلك باستخداـ كسائل 
الدفع اإللكًتكنية اليت توفرىا ىذه البنوؾ، كمل يقف ىذا التطور عند ىذا اغبد كإمبا ظهرت 

على الساحة أيضا ما يعرؼ بالنقود اإللكًتكنية أك الرقمية، ككذلك احملافظ اإللكًتكنية، 
كنظرا ؼبزاياىا فقد سعت الكثَت من اؼبصاريف يف استغالؽبا يف التعامالت اؼبصرفية 

. 2اإللكًتكنية
قد تكوف احملفظة اإللكًتكنية عبارة عن بطاقة بالستيكية :  المحافظ اإللكترونية: أوال

 يف فتحة إدخالوفبغنطة، يبكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أك تكوف قرصا مرنا يبكن 
القرص اؼبرف يف الكمبيوتر الشخصي ليتم نقل القيمة اؼبالية عرب االنًتنت باستخداـ برامج 
معينة، كيبكن استخداـ احملفظة اإللكًتكنية للدفع عرب االنًتنت كيف األسواؽ التقليدية اليت 

 .3تستعمل أنظمة الدفع اإللكًتكٍل
ىي عبارة عن ؾبموعة من أدلة إلكًتكنية هبمعها :   تعريف المحفظة اإللكترونية (1

كيقـو بإدارهتا من قبل اؼبستخدـ على شبكة االنًتنت، كقد تتضمن ىذه األدلة اإللكًتكنية 
نص مثمَّ إدخالو، كملفات إلكًتكنية، كصوَّر ككسائط متعددة كمقاالت كمدكنات، كتظهر 

 .احملفظة اإللكًتكنية قدرات اؼبستخدـ كما تستعمل كمنرب للتعبَت عن الذات

                                                           
 .246ؿبمد نور صاحل اعبداية، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .46زىَت زكاش، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .72، ص 2008إبراىيم خبيت، التجارة اإللكًتكنية ،  ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة الثانية، بن عكنوف اعبزائر ،- 3
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تعد اؼبشكلة األخرل اليت ربلها احملافظ :  استخدامات المحفظة اإللكترونية (2
كالنقد  (cc)اإللكًتكنية ىي توفَت مكاف زبزين آمن بالنسبة لبيانات بطاقة االئتماف 

كهبذا فإف احملفظة اإللكًتكنية يف خدمتها تشبو الوظيفة اؼبماثلة للمحافظة اؼبادية . اإللكًتكٍل
اليت وبفظ فيها بطاقة االئتماف كالنقد اإللكًتكٍل كاؽبوية الشخصية، كمعلومات اتصاؿ اؼبالك 

 .1كتقدَل ىذه اؼبعلومات على موقع فحص موقع التجارة اإللكًتكنية
متمَّ ابتكار كسيلة للدفع بسبب ضباسة اؼبتسوقُت بالنسبة للتسوؽ اؼبباشر، :  فوائدىا (3

حيث أصبحوا يبلوف من الدخوؿ اؼبتكرر إىل معلومات السقف اؼبتوفر لقيم الدفع كالسداد 
يف كل مرة، يقوموف فيها بالشراء، كقد أكضح البحث مرارا أف مالء النماذج كاف لو قدرا 
كبَتا من االحتياج لدل العمالء، كاؼبشكلة األخرل اليت ربلها احملافظ اإللكًتكنية يف أهنا 

 .تشبو يف خدماهتا الوظيفية اؼبماثلة للمحافظ اؼبادية
فهي تعطي حال متطورا للدفع دببالغ صغَتة، كما تسمح بتخفيض عمليات الدفع 

بالنقود، كبالتايل التخلص من تكاليف اؼبعاعبة، فهي كسيلة مالئمة سباما للصفقات التجارية 
. 2نظرا لسرعتها

كتقع احملافظ اإللكًتكنية يف فئتُت على أساس مكاف :   فئات المحافظ اإللكترونية (4
فاحملفظة اإللكًتكنية زبزف معلومات اؼبستهلك على سَتفر بعيد، لدل تاجر معُت   :زبزينها

أك األفضل لدل ناشر احملفظة، كعادة فإف احملافظ اإللكًتكنية تستخدـ إجراءات أمن قوية 
 .لتحجيم أك منع إمكانية اإلفشاء غَت اؼبرخص بو

كاحملفظة اإللكًتكنية زبزف معلومات اؼبستهلك على كمبيوتر اؼبستهلك نفسو، كزبزين 
ؿبفظة إلكًتكنية على كمبيوتر اؼبستهلك ينقل اؼبسؤكلية للمحافظة على السرية إىل 

اؼبستخدـ، كحيث أنو ال توجد معلومات للمستخدـ ـبزنة على سَتفر مركزم، فليس ىناؾ 
فرصة ألف وبدث ىجـو على بائع احملفظة اإللكًتكنية، كستطيع اغبصوؿ على معلومات 

. اؼبستهلك مثل أرقاـ بطاقة االئتماف
 :كأىم اؼبعلومات اليت زبزهنا احملفظة اإللكًتكنية

                                                           
 .214نورم منَت، اؼبرجع السابق ، ص - 1
 .29بورزؽ إبراىيم فوزم، اؼبرجع سابق ، ص - 2
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معلومات الشحن، كالفواتَت شاملة أظباء اؼبستهلكُت، كعنواف الشارع كاؼبدينة كالوالية كالدكلة 
كالكود الربيدم، كبعض احملافظ ربمل كذلك نقدا إلكًتكنيا من ـبتلف اؼبوردين، كبعض 

. 1احملافظ ربتوم على شهادات رقمية مشفرة
كتتمثل يف برامج تسمح بإجراء عمليات دفع من خالؿ :  المحفظة االفتراضية (5

الشيكات اؼبتاحة أك اؼبفتوحة، ككذلك عرب االنًتنت، كيف ىذه اغبالة فغن ـبزكف النقود للفرد 
يكوف مشكال كـبزنا يف اغباسوب، كيبكن الوصوؿ إليو كمراجعتو عن بعد دكف أف يكوف 

 .ماديا أك ملموسا
كللزبوف فإف ىذا اإلجراء يسمح لو بالقياـ باؼبعامالت أك بعمليات الدفع عن بعد 

. كبتكلفة بسيطة، دكف أف يربح مكانو، يف أم كقت، بسرعة دكف أم كثيقة مكتوبة
أما بالنسبة للتاجر أك اؼبورد فإف التكلفة األصلية تكوف مرتفعة، لكن التكاليف 

. الوظيفية ىي منخفضة
. 2كتستعمل احملفظة االفًتاضية يف عمليات الدفع البسيطة القيمة كعن بعد

اذا كانت النقود اإللكًتكنية ؾبموعة من الربكتوكوالت، :  النقود اإللكترونية: ثانيا
كالتواقيع الرقمية اليت تتيح للرسالة اإللكًتكنية أف ربل فعليا ؿبل تبادؿ العمالء كالتقليدية، أك 
ىي اؼبكافئ اإللكًتكنية للنقود التقليدية اليت اعتدنا تداكؽبا، كتكوف النقود اإللكًتكنية على 

 .3النقود اإللكًتكنية الربؾبية كالبطاقات اؼبصرفية: عدة أشكاؿ، منها
كىي عبارة عن آليات دفع ـبتزنة القيمة أك سابقة الدفع،   :تعريف النقود الرقمية (1

سبكن من إجراء عمليات الوفاء من خالؿ اغباسب اإللكًتكٍل كشبكة االنًتنت حيث 
تستخدـ ىذه األنظمة برنامج كمبيوتر، ىبزف قطع العملة الرمزية أك ؾبموعة اؼبعلومات اليت 

. تدؿ على قيمة معينة

                                                           
 .213نورم منَت، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .32رجع سابق، ص بورزؽ إبراىيم فوزم، امل- 2
 .72إبراىيم خبيت، اؼبرجع السابق، ص - 3
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تسجيل لقيمة العملة اؼبوثقة كاؼبقيدة يف شكل »: كتعرؼ النقود الرقمية بأهنا
. «إلكًتكٍل

إف اغبصوؿ على النقود الرقمية يستوجب إتباع :   الطريقة العملية للنقود الرقمية2
 :اػبطوات التالية

يتم زبزين الوحدات النقدية الرقمية على القرص الصلب عبهاز اغباسب اآليل اػباص 
 .بالعميل، بعد أف يقـو ىذا األخَت بتوقيع االتفاؽ مع البنك اؼبصدر للنقود الرقمية
 .يتم تداكؿ النقود الرقمية يف عمليات البيع كالشراء اإللكًتكٍل للسلع أك اػبدمات

 .يقـو التاجر بالتأكد من صالحية الوحدات الرقمية من البنك اؼبصدر
يقـو التاجر بتحويل الوحدات الرقمية اليت تعادؿ قيمة اؼبشًتيات إىل حسابو اؼبودع يف أحد 

اؼبصارؼ، كيكوف للتاجر اػبيار بُت طلب ربويل النقود الرقمية إىل نقود تقليدية بقيمتها 
 .اغبقيقية، أك أف يعضها يف حسابو اػباص بالوحدات الرقمية

يقـو التاجر بإرساؿ تأكد إىل اؼبشًتم بإسباـ الصفقة التجارية اإللكًتكنية كاستيفائو للمبلغ 
. اؼبطلوب سداده

كغبماية سرية كخصوصية ؼبستهلك فإف النقود الرقمية يبكن تداكؽبا بإغفاؿ ىوية 
. 1الساحب

البطاقات اؼبصرفية أك بطاقات اؼبعامالت اؼبالية، سبممِكن :  البطاقات المصرفية (3
حاملها من اغبصوؿ على نقود، سلع، خدمات، أك أم شيء آخر لو قيمة مالية، تنقسم 

البطاقات غَت االئتمانية اليت ؽبا ميزة التقسيط كانتشارىا : البطاقات اؼبصرفية إىل قسمُت
ضئيل، كالبطاقات االئتمانية أك البطاقات الدائنة اليت تتيح غباملها اغبصوؿ على ائتماف 

 .2(قرض)
 
 

                                                           
 .189حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق ، ص - 1
 .73إبراىيم خبيت، اؼبرجع السابق، ص - 2
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الفصل الثاني 
الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني في التشريع الجزائري 

لقد أصبحت كسائل الدفع االلكًتكنية حاليا عرضة للكثَت من اؼبخاطر كؿبال 
للعديد من اعبرائم اؼبعاقب عليها، كالتزكير،  كالسرقة ، كالنصب، كالغش يف بعض االحياف 

،فربغم 1، لتحقيق أىداؼ غَت مشركعة بطرؽ احتيالية، تؤدم إىل ىدـ ىذا النظاـ الفعاؿ 
من النجاح كالراحة كاؼبزايا اليت حققتها ىده الوسائل ، اال اف مزاؿ ىناؾ عوامل جعلت من 
ىدا النجاح ناقصا ،حيث ظهر نوع من اعبرائم اليت ترتكب يف حق البطاقات البنكية، فبا 

 كألجل اغبماية العملية للدفع اليت تتم 2افرز ـباطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع اغبديثة،
عن طريق اصدار االمر بالدفع االلكًتكٍل دبوجب ىذه البطاقة يف القانوف اعبزائرم، مت 

، كؽبذا كاف لزاما توفَت ضباية قانونية لوسائل الدفع اإللكًتكٍل 3تكريس عدة ضمانات قانونية
من االستخداـ التعسفي كغَت اؼبشركع ، كذلك من خالؿ القواعد التقليدية اؼبوجودة يف كل 

من القانوف اؼبدٍل كالقانوف اعبنائي اعبزائرم، كغَتىا من القوانُت ،كاليت من خالؽبا يبكن 
. 4التوصل إىل حل للمشاكل القانونية

كانطالقا فبا سبق سنقسم ىذا الفصل اىل مبحثُت اساسُت، اؼببحث االكؿ اغبماية 
اعبنائية لوسائل الدفع االلكًتكٍل، كصوال للمبحث الثاٍل، كىو اغبماية اؼبدنية لوسائل الدفع 

 .االلكًتكٍل
 
 

 
 

                                                           
 .23،ص السابق اؼبرجع ، ػبضر غضباف-   1
 ، اعبديد االقتصاد ؾبلة ، كجودىا ظل يف التقليدية الدفع كسائل مستقبل ك  اإللكًتكنية الدفع كسائل تقييم ، كىيبة الرحيم عبد-  2

 www.asjp.cerist.dz/en ، 2010 جانفي ،02العدد
  ، بسكرة خيضر ؿبمد جامعة ، اؼبفكر ؾبلة ، اعبزائرم القانوف يف بالبطاقة بالدفع االمر لفعالية القانونية اغبماية ، نزيهة غزايل-   3

 www.asjp.cerist.dz/en. 2006-1257 االيداع رقم ، 2018 جواف ، 17العدد
 .505ص ، السابق اؼبرجع ، الصمد عبد حوالف-  4
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 :المبحث االول 
الحماية الجنائية لوسائل الدفع االلكتروني 

ال ينحصر االستخداـ الغَت مشركع لوسائل الدفع االلكًتكنية من قبل حامليها فقط 
  .كإمبا يتعدل ذلك أيضا ليشمل الغَت

كيطلق تغيَت االستخداـ غَت اؼبشركع على اغبالة اليت يستخدـ فيها اغبامل لوسيلة 
الدفع اؼبنتهية الصالحية، أك اؼبلغاة، أك يسيء كاستخدامها كذلك يطلق على حالة 

 لذل سندرس يف 1 ،استخداـ الغَت لوسيلة الدفع االلكًتكٍل مسركقة اك مفقودة اك مزكرة
، (مطلب اكؿ)ىذا اؼببحث على التوايل اؼبسؤكلية اعبزائية عن استعماؿ اغبامل لوسيلة الدفع

 . (مطلب الثاٍل)مث اؼبسؤكلية اعبزائية للغَت اؼبستعمل لوسيلة الدفع االلكًتكٍل 
  :المطلب االول

 المسؤولية المترتبة عن استعمال الحامل لوسيلة الدفع االلكترونية
اف كسائل الدفع االلكًتكٍل، ساعدت يف تطوير البيئة التجارية، كسهلت للعديد من 
حامليها، على السَت يف مشاريعهم دكف تعقيدات، عكس النقود اليت كانت تشكل عبء 

على حامليها، لكن بتواجد بطاقات الدفع، أصبح التاجر وبمل الكثَت من االمواؿ يف 
بطاقتو، كمع تزايد حجم التعامل بالبطاقة، كازدادت عملية االحتياؿ اؼبصاحبة ؽبا، من أجل 

االستيالء على أمواؿ الغَت ،كاجملاؿ االقتصادم البد لو من ضباية، إال أف ىاتو اغبماية مل 
ا ما ذ، كه2تكفي، كيف ىده اغبالة ظهر فيها ؾبـر جديد، أال كىو حامل ىاتو البطاقة 

سنتطرؽ لو يف ىدا اؼبطلب كىي اؼبسؤكلية اعبزائية اليت تًتتب على كسائل الدفع االلكًتكٍل 
 . خالؿ فًتة صالحيتها كيف حالة انتهاء صالحيتها 

 
 

                                                           

عبداعببار اغبنيص، االستخداـ الغَت اؼبشركع لبطاقات االئتماف اؼبمغنطة من كجهة نظر القانوف اعبزائرم ، ؾبلة جامعة دمشق - 1
 .72، ،ص2010 العدداالكؿ،26للعلـو االقتصادية كالقانونية ،اجمللد 

، 2015/2016ميهويب فطيمة، جرائم بطاقات الدقع االلكًتكنية، مذكرة ماسًت، جامعة ؿبمد خيضرة ،بسكرة اؼبوسم اعبامعي - 2
 .29ص
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  :الفرع االول 
المسؤولية المترتبة على لحامل لوسيلة الدفع االلكترونية خالل فترة 

 صالحياتها
ما يثَت التساؤؿ يف ىده اغبالة، عن نطاؽ اؼبسؤكلية اعبزائية غبامل البطاقة عن 

االنشطة الغَت مشركعة ،كقيامو باستعماؿ بطاقتو الصحيحة متجاكزا رصيده القائم لدل 
مصدر البطاقة، سواء كاف دلك بسحب مبلغ من اؼبوزع االكتوماتيكي ،يفوؽ اؼببلغ اؼبوجود 

شراء سلعة، أك قضاء خدمة من تاجر، معتمد مع علمو بأف رصيده  يف رصيده البنكي، أك
  1 .غَت كايف لدلك، قصد حرماف اؼبصرؼ اؼبصدر للبطاقة من خصم اؼببلغ ،كتقييده 

 السحب من جهاز التوزيع العملة :كيساء استخداـ بطاقة الدفع يف صورتُت أكؽبما 
 الوفاء بقيمة البضائع ك اػبدمات رغم عدـ :رغم عدـ كجود رصيد كاؼ لو ، ثانيها 

 .كجود رصيد كاؼ
بناء على   : تقديم البطاقة للتاجر لشراء سلعة مع عدم وجود رصيد كافي :أوال

 :موقف الفقو ك القضاء ، يبكننا التمييز بُت رأيُت يف ىدا الصدد 
لقد انقسم ىذا الرأم بشأف اعبريبة اليت يبكن أف تسند لو ، بُت قائل :الرأي االول  -1

 .بتحقيق جريبة خيانة ، كمن يقوؿ بتحقيق جريبة سرقة  ، كآخر جريبة نصب 
كل شيء غَت خارج عن التعامل بطبيعتو أـ حبكم ": من القانوف اؼبدٍل 682تنص اؼبادة 

". القانوف يصلح اف يكوف ؿبال للحقوؽ اؼبالية 
كل شيء مستقر حبيزه، كثابت فيو، كال يبكن " : من نفس القانوف 683كتنص اؼبادة 

على ك بناءا . 2"نقلو منو دكف تلف فهو عقار، ككل ماعدا ذلك من شيء فهو منقوؿ
:  يتم تكييف ذباكز اغبامل رصيده بالسحب، كفق التايلدالك

 :تكييف تجاوز الحامل رصيده بالسحب على اساس جريمة خيانة االمانة-ا

                                                           

اؿبمدم بوزينة امنة، اؼبسؤكلية اعبزائية عن االستعماؿ الغَت اؼبشركع لبطاقات االئتماف ، ؾبلة الفقو كالقانوف، جامعة حسيبة بن  - 1
 .78 ،ص2015، 37بوعلي، الشلف،  العدد

 يتضمن القانوف 26/09/1975 اؼبوافق ؿ1395 رمضاف 20 ، اؼبؤرخ يف يف 75/58من االمر رقم 683ك 682 اؼبادة- 2
 .2007-2006اؼبدٍل اعبزائرم اؼبعدؿ كاؼبتمم ، منشورات بَتيت، اؼبعدؿ كاؼبتمم ، الطبعة 
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اذبو رأم من الفقو اىل اعتبار أف األمر يشكل جريبة خيانة أمانة ، كذلك الستعماؿ 
العميل حامل البطاقة بطريقة تعسفية ،أك على اساس اساءة استعماؿ البطاقة من قبل 

العميل ، كاليت سلمت لو باستعماؽبا بشركط،  كاليت من بينها عدـ ذباكز الرصيد القائم 
.  فعليا يف اغبساب

كؼبعرفة مدل صحة ىذا الرأم ، هبب اسقاط احكاـ جريبة خيانة االمانة على السلوؾ 
الصادر من حامل البطاقة  

كل من أختلس " من قانوف العقوبات جريبة اػبيانة على أهنا، 376كقد عرفت اؼبادة 
أك بدد بسوء نية أكراقا ذبارية أك نقودا أك بضائع أك اكراؽ مالية أك ـبالصات أك اية ؿبررات 

أخرل تتضمن اك تثبت التزاـ اك ابراه مل تكن قد سلمت اليو اال على سبيل االجارة أك 
الوديعة أك الوكالة أك الرىن أك عارية االستعماؿ، أك ألداء عمل باجر بشرط ردىا أك 

تقديبها أك الستعماؽبا أك الستخدامها يف عمل معُت كذلك أضرارا دبلكيها أك كاضعي اليد 
عليها أك حائزيها يعد مرتكبا عبريبة خيانة االمانة كيعاقب باغببس من ثالثة أشهر اىل ثالثة 

، من خالؿ نص اؼبادة، ذبد أف جريبة 1." دينار20000 اىل 500سنوات كبغرامة من 
 : اركاف 05خيانة االمانة تتكوف من 

  فعل مادم، كىو االختالس، كاالستعماؿ، كالتبديد ،كما يعد يف حكمهم .
  القصد اعبنائي .
  يقع اضرار دبالك أك اغبائز لشيء اؼببدد أك اؼبختلس .
 الفعل على ماؿ منقوؿ للغَت  كقوع ىدا .
  تسليم اؼباؿ للجاٍل ،ليحوزه مؤقتا بعقد من عقود االمانة. 

كتتحقق جريبة خيانة االمانة ، بتوفر الركن اؼبادم ؽبا كاؼبتمثل يف االختالس كالتبديد    
كاالستعماؿ ، كدلك دبعٌت أف تتم ىده اعبريبة بكل فعل يدؿ على اف االمُت اعترب اؼباؿ 

 2.اؼبؤمن عليو ملكا خالص لو ، يتصرؼ فيو كما يشاء
                                                           

 30 ؼبتمم ، الصادر بتاريخا اؼبتضمن قانوف العقوبات اؼبعدؿ ك1966جواف 8  اؼبؤرخ يف66/156 ـمن االمر رؽ 376اؼبادة  - 1
 .1437ربيع االكؿ عاـ  18 اؼبوافق ؿ2015ديسمرب 

ؿبمد صبحي قبم، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم، القسم اػباص، الطبعة الرابعة ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، - 2
 .163،ص2003،
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 :تكييف تجاوز العميل الحامل رصيده بالسحب على اساس جريمة سرقة-ب
غَت فبلوؾ  اختلس شيئا كل من " من قانوف العقوبات السارؽ بأنو350عرفت اؼبادة 

لو يعد سارؽ، كيعاقب باغببس من سنة اىل طبس سنوات على االكثر، كبغرامة من 
 1." دينار جزائرم500000 اىل 100000

فمن خالؿ نص اؼبادة ،قبد أف جريبة السرقة ؽبا أركاف ثالثة كىي الركن اؼبادم كاؼبتمثل 
يف فعل االختالس ك ؿبل االختالس كىو اؼباؿ اؼبنقوؿ اؼبملوؾ للغَت ك الركن اؼبعنوم الذم 

. يتخذ صورة القصد اعبنائي 
كعلى الرغم اف القانوف مل وبدد معٌت االختالس الذم ىو الركن االساسي يف جريبة 

السرقة ، فأف الفقو كالقضاء يتفقاف على أف االختالس يف جريبة السرقة ،ىو االستيالء على 
شيء بغَت رضى مالكو أك حائزه ، كيتحقق فعل االختالس بنقل شيء، أك نزعو من حيازة 

 2.اجملٍت عليو ، كإدخالو يف حيازة اعباٍل بدكف علم اجملٍت عليو ،ك بغَت رضاه 
 :تكييف تجاوز الحامل رصيده بالسحب على اساس جريمة النصب-ج

كل من توصل اىل استالـ، أك ": من قانوف العقوبات 01 الفقرة 372تنص اؼبادة 
تصرفات، أك اكراؽ مالية ،أك كعود، أك  تلقي امواؿ، أك منقوالت، أك سندات، أك

ـبالصات ،أك براء التزامات أك اىل اغبصوؿ على ام منها أك شرع يف ذلك ككاف ذلك 
 اظباء ،أك صفات كاذبة باستعماؿ اما ،باالحتياؿ لسلب كل ثركة الغَت، أك الشركع فيو 

،أك سلطة خيالية ،كاعتماد مايل خيايل، أك باحداؽ االمل بالفوز بأم شيء ،أك يف كقوع 
 أك اػبشية من كقوع شيء منها يعاقب باغببس من سنة ،حادت ،أك اية كاقعة أخرل كنبية 

 3" دينار جزائرم20000 اىل 500اىل طبس سنوات على االكثر، كبغرامة من 
 : قبد اف جريبة النص تقـو على توفر ركنُت كنبا ،كمن خالؿ ىدا النص 

                                                           

 . من قانوف العقوبات اعبزائرم350اؼبادة- 1
 دار ىومو، اعبزء 09احسن بوسقيعة، الوجيز يف القانوف اعبزائي اػباص، اعبرائم ضد ألشخاص، اعبرائم ضد االمواؿ، الطبعة  - 2

 .260،ص2008االكؿ، اعبزائر،
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم01/ 372اؼبادة - 3
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الركن اؼبادم، كالذم يتكوف من ثالثة عناصر، تتمثل يف استعماؿ كسائل التدليس اؼبنصوص 
 كتسليم اؼباؿ اك االستيالء على نقود أك سندات أك متاع ، على اجملٍت عليو هبالتأثَتعليها ، 
 . ككذلك العالقة السببية بُت كسيلة التدليس كسلب ماؿ الغَت،منقوؿ 

  اعبنائي القصد يف كيتمثل اؼبعنوم الركن

على نقيض الرأم االكؿ ، يرل جانب كبَت من الفقو ، بعد انطباؽ  :الرأي الثاني - 2
النصوص القانونية التجريبية، يف قانوف العقوبات على ىده الواقعة ، كمن مث ال ينطوم قياـ 

 سحب نقود اكثر من الرصيد اؼبسموح لو بو على جريبة ، ،حامل بطاقة الدفع االلكًتكنية 
كاف االمر يف حقيقتو ال يعد اف يكوف اخالؿ بأحد التزامات التعاقد مع البنك ،كاليت قد 

 1.سبنح مصدر البطاقة اغبق يف ازباذ اجراءات ادارية كسحب البطاقة
يستطيع فيها التاجر االتصاؿ  يف اغباالت اليت ال، كما ال مسؤكلية جزائية على اغبامل 

 كىذا ما اذبهت اليو ؿبكمة النقض ،باغبصة اؼبصدرة، ؼبعرفة الغطاء اؼبسموح بو اغبامل 
 اليت استبعدت كصف اعبريبة، كمل ترل يف سلوؾ اؼبتهم غَت فعل يربر اؼبسؤكلية ،الفرنسية  

. اؼبدنية غبامل بطاقة االئتماف 
حيث تشَت ؿبكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر، دبناسبة النظر يف الطعن اؼبقدـ 

نظرا الف "، بأنو 1982 فرباير 02 يف  Angersحبكم الصادر من ؿبكمة استئناؼ 
ؿبكمة االستئناؼ ،كمن اجل اغبكم برباءة اؼبتهم، أثبتت انو لكي يتمكن اؼبتهم من اجراء 
السحوبات غَت اؼبشركعة ، فقد استخدـ ،كطبقا للقواعد الفنية الستعماؿ اعبهاز البطاقة، 
بوصفو صاحبها ،كحيث انو بالنظر اىل ذلك فقد بررت ؿبكمة االستئناؼ حكمها اال انو 

يف الواقع  فاف الوقائع اؼبنسوبة اؿ اؼبتهم تنطوم اىل عدـ مالحظة التزاـ تعاقدم ، كال 
 2"تندرج ربت نص جنائي 

 : السحب من الجهاز مع عدم وجود رصيد كاف:ثانيا 

                                                           

 .514حوالف عبد الصمد، اؼبرجع السابق ، ص- 1
 ، نقال عن عادؿ يوسف 1982 فرباير 02 بتاريخ Angersقرار ؿبكمة النقض الفرنسية ، الصادر من ؿبكمة االستئناؼ،- 2

 .95الشكرم ، ص
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ينص العقد اؼبرـب بُت اعبهة اؼباكبة لبطاقة االئتماف كبُت حاملها ،على التزاـ ىذا 
 من كفاية بالتأكيداالخَت عند سحب أم مبلغ من األجهزة اؼبتعلقة بتوزيع النقود اآللية ، 

رصيده، كما يبكن اف يتضمن ايضا العقد نصا يقضي بتعرض حامل البطاقة للعقوبات اليت 
ينص عليها القانوف يف حالة االستخداـ الغَت اؼبشركع ؽبا ، كادا دققنا يف عملية السحب 

من جهاز توزيع النقود اآليل، قبد اهنا تتكوف من أربعة عناصر كىي طلب مبلغ عن طريق 
لوحة اؼبفاتيح اؼبلحقة جبهاز توزيع النقود، مث يتسلم حامل البطاقة اؼببلغ اؼبطلوب عن طريق 
ىذا اعبهاز ، ك أف يكوف ىذا التسليم قد مت تنفيذه عن طريق جهاز معتمد من قبل اعبهة 

اؼباكبة لبطاقة االئتماف ،كهبب اف يكوف اغبامل على علم بأف رصيده ال يسمح بأجراء 
 1.عملية السحب اؼبذكورة 

اف قياـ "كقد اذبهت ؿبكمة النقض الفرنسية  اىل ىذا الرأم ، كقد جاء يف قرارىا 
 الدائم متجاكزا رصيده ،من أحد اجهزة التوزيع اآليل حامل البطاقة بسحب مبلغ من النقود

 كال يدخل ربت ، ينظر أليو على انو ـبالفة لشركط اؼبتعاقدين البنك كالعميل،يف اغبساب
 ، كيقصد بدالك  انو يف حالة قياـ حامل البطاقة 2"ام نص من نصوص قانوف العقوبات

بسحب مبلغ من النقود ، اكثر من رصيده الدم يبلكو يف حسابو ، فهو ـبالفة لشركط 
. العقد ، كال يدخل ربت نص من نصوص قانوف العقوبات

تكييف تجاوز الحامل رصيده بالسحب من اجهزة الصراف اآللي على اساس جريمة  .1
 :سرقة

 :لقد انقسم أنصار ىذا االذباه اىل فريقُت 
االكؿ يرل اقًتاف قياـ جريبة سرقة بالعقد اؼبرـب بُت البنك اؼبصدر كالعميل، ادا كرد يف العقد 

 حاملها، كالثاٍل يرل اف استعماؿ البطاقة من قبل، بتجاكز الرصيد يسمح للعميل شرط ال
 كلو يف ،  من شانو اف وبقق جريبة السرقة حبقو،يسحب نقود تفوؽ مقدار رصيده الفعلي

 :ذلك عدة مربرات أنبها 

                                                           

 .74عبد اعببار اغبنيص، اؼبرجع السابق،ص - 1
 .96 ، نقال عن عادؿ يوسف الشكرم ، صcasscrim   1983 نوفمرب 24قرار ؿبكمة النقض الفرنسية، الصادر بتاريخ- 2



 انحًايت انقإََيت نٕسائم اندفع اإلنكترَٔي في انتشريع انجسائري:         انفصم انثاَي

 

46 
 

أف سحب العميل ؼببلغ ذباكز رصيده يف البنك ، باستخداـ البطاقة اؼبصرفية اؼبمغنطة عن - 
 ذ ا، اليو ؿبكمة النقض الفرنسيةذىبت كيستندكف يف ما يقولوف اىل ما ،اعبهاز اؼبوزع اآليل

 ذ ا، يسمح ىذا القرار بتكييف نشاط العميل حامل البطاقة على انو يشكل جريبة سرقة
. 1ينعدـ رضا اؼبدين عن أخد اؼببلغ الزائد عن الدين 

 الف التسليم الذم مت من خالؿ اؼبوزع ،اف كاقع السرقة قائم طاؼبا كاف ىناؾ اختالس- 
. اآليل مل يكن من قبل ذم صفة 

تكييف تجاوز الحامل رصيده بالسحب من أجهزة الصراف اآللي على  .2
 :اساس جريمة نصب

يرل ىذا االذباه ذلك ،ألنو بتقديبو البطاقة اىل التاجر متجاكزا اغبد اؼبسموح بو ،    
كىي ما تقـو بو جريبة  يعد مرتكبا لوسيلة احتيالية من شأهنا االقناع بوجود ائتماف،

االحتياؿ كيستند ىذا الرأم اىل اف القضاء اعبنائي الفرنسي أخد بو يف بعض احملاكم ،من 
 ، الذم اداف حامل بطاقة الدفع االلكًتكٍل بتهمة االحتياؿ Douaiذلك حكم ؿبكمة 

من  ، ألنو استخدـ ىذه البطاقة العائدة لو ، كدفًت الشيكات يف سحب اكراؽ البنكتوت،
فرع آخر للبنك خالفا للفرع القائم دبسك حساب العميل ، حيث ينطبق ىذا اغبكم على 

 2.حالة الوفاء للتجار باستخداـ بطاقة الدفع االلكًتكٍل عند ذباكز اغبد اؼبسموح بو 
تكييف تجاوز الحامل رصيده بالسحب من اجهزة الصراف اآللي على  .3

 :اساس جريمة نصب 
يعوؿ اصحاب ىذا الرأم ،على اف العميل قد أساء استعماؿ البطاقة ،حيث اهنا قد 

البنك مصدر البطاقة الستعماؽبا، مقًتنة بشرط عدـ ذباكز الرصيد القائم  سلمت الية من
 كالعميل يكوف كاألمُت على استعماؿ البطاقة ،ككفقا لشركط اصدارىا، ،فعليا يف اغبساب

 3.كعليو استعماؽبا كفق لشركط العقد اؼبرـب بينو كبُت البنك 

                                                           

 نقال عن حوالف عبد الصمد RTOCOM  10/03/1976 النقض الفرنسية،االصادربتاريخDOUAIقرار ؿبكمة - 1- 
 519، اؼبرجع السابق ، ص

 96 نقال عن عادؿ يوسف الشكرم ، صcrim 21 avril 1964قرار ؿبكمة النقض الفرنسية،- 2 

 521حوالف عبد الصمد،،اؼبرجع السابق،ص- 3
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  :الفرع الثاني 
 :اساءة استعمال البطاقة الملغاة او المنتهية الصالحية 

ىو الذم يتم بواسطة اغبامل الشرعي لبطاقة  االستخداـ اؼبشركع لبطاقة االئتماف، 
االئتماف صحيحة، بينما يكوف االستخداـ غَت اؼبشركع ،عندما ىبل اغبامل بشركط عقد 

أك غلق اغبساب الذم تقـو البطاقة  اصدار البطاقة ، فبا يؤدم اىل فسخ ىذا العقد ،
 فال تعد كسيلة الدفاع صاغبة لالستخداـ كال يبكن تقديبها للتاجر للوفاء يف ،1بتشغيلو 
 صالحيتها اؼببينة يف العقد اؼبرـب بُت حامل البطاقة كالبنك اؼبصدر انتهت أكؽبا اذا ،حالتُت

. للبطاقة، كىذا ما سنتناكلو يف ىذا الفرع 
ينص العقد اؼبرـب بُت   : إساءة استعمال بطاقة الدفع منتهية الصالحية :أوال 

 بعد ،العميل كالبنك ،بوصفو اعبهة اؼبصدرة للبطاقة ،على اف يسلم العميل صاحب البطاقة 
 ، انتهاء مدة صالحيتها ،اال أف العميل قد يرل استخداـ البطاقة بعد انتهاء مدة صالحيتها

 بابتالع كقد ترد ماكينة الة السحب على ىده االساءة ، كيف ذلك اساءة لبطاقة االئتماف
 لكن السؤاؿ يطرح ،يف حالة عدـ ابتالع ماكينة السحب ،ىده البطاقة اؼبنتهية دكف ردىا

 رغم عدـ صالحية بطاقة ،  كستطاع العميل فعال سحب مبالغ نقدية،االيل للبطاقة 
 2. ىذا نكوف اماـ االستعماؿ الغَت اؼبشركع لبطاقة االئتماف اؼبمغنطة ، ائتمانو

 الفرنسية إىل اعتبار ىذا التصرؼ ينطوم على جريبة creteitكقد ذىبت ؿبكمة 
 على اعتبار اف البطاقة تعد دبثابة ؿبرر، يتم تسليمها اىل العميل على سبيل ،خيانة امانة

عارية االستعماؿ كمن اجل كظيفة معينة ، كاف استمرار التعامل هبا من قبلو على الرغم من 
كينتقد جانب من الفقو ىذا . 3اخطاره بسحبها ،يعد من قبل االختالس اؼبضر بالبنك 

 على اساس أف كصف النص يستحيل تطبيقو على ىذا الفعل، سواء من الناحية ،التفسَت
. القانونية اك من الناحية اؼبوضوعية 

                                                           

اظباء سرار، اغبماية القانونية لبطاقة االئتماف االلكًتكٍل، مذكرة ماسًت، جامعة العريب بن مهيدم، اـ البواقي ،كلية اغبقوؽ ، - 1
 50،ص2015/2016اؼبوسم اعبامعي ،

 ، اجمللد ،جامعة االخوة منتورم، قسنطينة، 46بن تركي ليلى، اغبماية اعبنائية للبطاقات اؼبمغنطة، ؾبلة العلـو االنسانية، ،عدد- 2
 .13ص

 .96الفرنسية ، نقال عن عادؿ يوسف الشكرم ، صcreteitقرار ؿبكمة  - 3 
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االذباه ،على اف بطاقة االئتماف ىي من قبل االشياء ،  كيؤيد جانب من الفقو ىذا
كما اف الركن ، كىي منقوؿ ذات طبيعة مادية ، كىو ما تقع عليو جريبة خيانة األمانة 

 1 .اؼبعنوم ؽبذه اعبريبة ،يتوفر بقياـ اغبامل حبجب البطاقة ،ك امتناعو عن اعادتو للبنك 
 من 376دبوجب نص اؼبادة   :مسؤولية حامل البطاقة اتجاه مصدر البطاقة  -1

قانوف العقوبات اعبزائرم كاؼبشار اليو سابقا يبكن حصر العناصر اؼبكونة عبريبة خيانة 
 .االمانة يف ؾبموعة من العناصر 

من خالؿ نص اؼبادة نستنتج اف جريبة خيانة  االمانة  :بالنسبة لمحل الجريمة  - أ
 حيث اكضح بأمثلة متعددة منها اكراؽ ذبارية ، ،ال تقع اال على ماؿ  منقوؿ فبلوؾ للغَت

 كىي امثلة مل يوردىا اؼبشرع على سبيل ،اك نقود اك بضائع اك اكراؽ مالية اك ـبالصات
 كيشًت اف يكوف اؼباؿ اؼبنقوؿ ؿبل اعبريبة أخرل،ية ؿبررات  أكأاغبصر بدليل أنو اضاؼ 

 .غَت فبلوؾ للجاٍل 
كمت ربديد الركن اؼبادم عبريبة خيانة االمانة يف قولو ،كل  :بالنسبة لركن المادي  - ب

ك  ،اىل قولو كذلك إضرار دبالكيها اك كاضعي اليد عليها اك حائزيها...من اختلس اك بدد 
 :من خالؿ النص ىذا يظهراف الركن اؼبادم يتكوف من عنصراف كنبا 

  خيانة االمانة يف صورة االختالس اك التبديد. 
  ىو الضرر فال يعاقب على االختالس اك التبديد ، إال اذا احدث ضررا للغَت فعليا. 

 كيتحقق بصفة ،طريق القصد اعبنائي كيتحدد عن :بالنسبة لركن المعنوي  -ج
عامة ادا تعمد اغبامل إتياف فعل حرمو القانوف، مع علمو بتوافر كل االركاف اليت 

 .  يتطلبها لقياـ اعبريبة
يقـو حامل البطاقة بتحديد تاريخ الصالحية   :مسؤولية الحامل اتجاه التاجر .1

عند هناية العقد حسب ما اتفق عليو الطرفاف يف العقد اؼبرـب بينهما  ،لكن اذا استعمل 
اغبامل بطاقتو رغم انو يعلم بانتهاء مدة صالحيتها ، اك بعد االدعاء بضياعها اك سرقتها يف 

 .عملية الشراء من عند احدل التجار اؼبعتمدين 
                                                           

،جامعة 2008، 11،العدد[درسة مقارنة]اعادؿ يوسف الشكرم ، اغبماية القانونية لبطاقات الدفع االلكًتكنية - 1 
 .96الكوفة،العراؽ،ص
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 السابق ذكرىا من قانوف العقوبات اعبزائرم اف جريبة 372من خالؿ نص اؼبادة 
النصب تنحصر يف اؼبنقوؿ ، كلذلك ال تتوفر جريبة النصب ، اذا سبكن اعباٍل عن طريق 

 1.االحتياؿ من اغبصوؿ على منفعة 
ىناؾ صورتاف إلساءة استخداـ   : اساءة استعمال بطاقة الدفع الملغاة :ثانيا 

البطاقة اؼبلغاة من قبل اغبامل ، فاألكؿ من ىاتو الصورتاف ىي استخداـ البطاقة اؼبلغاة يف 
الوفاء بقيمة اؼبشًتيات،  بامتناع اغبامل عن رد البطاقة اىل اؼبصدر بعد الغائها من قبل ىذا 

االخَت، اك بقياـ اغبامل باستخداـ ىده البطاقة للوفاء بقيمة اؼبشًتيات من السلع 
 أـ الصورة الثانية ،فهي استخداـ البطاقة اؼبلغاة من أجل سحب االمواؿ من ،كاػبدمات

 2.االجهزة الصراؼ اآليل 
 :استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء بقيمة المشتريات  .1

وبق للبنك الغاء البطاقة االئتمانية يف ام كقت ، كمطالبة حاملها بردىا، كذلك 
ألسباب اليت يرل فيها اف اغبامل قد تعسف يف استخدامها ،  كيف ىذه اغبالة يعد حامل 
البطاقة سيء النية ، اذا مل يبتثل لطلب البنك ، كقاـ باستخدامها لتسوية مشًتياتو لدل 

 3التاجر ، كلكن ىل يساؿ جزائيا ؟
قد يقـو اغبامل الشرعي باستخداـ البطاقات اؼبلغاة يف الوفاء يثمن السلعة كاػبدمات  

،ك اؼبتلقية من الغَت ، كىنا تتشكل جريبة احتياؿ قاـ هبا العميل ، ىذا ألنو دبجرد قيامو 
بتقدَل البطاقة ، كاف يعمد اىل تصديق كجود رصيد ، فبا جعل العميل يقـو بوسيلة 

احتيالية ، كىي بطاقة االئتماف ، كيف الواقع اف البطاقة ملغاة كذىبت قيمتها كأداة ائتماف ، 
باإلضافة اىل عنصر التسليم ، كالذم يتمثل يف تسليم التاجر البضاعة غبامل البطاقة ، فبا 

جعلت التاجر مصدقا ؽبذه البطاقة بواسطة اغبامل الشرعي ، كبذلك تكوف قد توفرت 
. 4العالقة السببية بُت الفعل كالنتيجة 

                                                           

 .من قانوف العقوبات اعبزائرم اؼبشار اليها سابقا372اؼبادة- 1
 84اؿبمدم بوزينة امنة، اؼبرجع السابق،ص- 2
 81عبد اعببار اغبنيص، اؼبرجع السابق، ص - 3
 36ميهويب فطيمة، اؼبرجع السابق، ص - 4
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استخدام البطاقة الملغاة من أجل سحب االموال من أجهزة الصراف  .2
 :اآللي

كما يبكن للحامل اف يستعمل ىذه البطاقة اؼبلغاة يف السحب من اؼبوزعات اآللية ، 
يف حُت اف البنك مل يقم بإعادة برؾبة ذاكرة اؼبوزع اآليل ، كمن مث مل يقم باالحتفاظ 

بالبطاقة اك حجزىا يف اآللة ، فبا يساعد اغبامل على اغبصوؿ على مبالغ نقدية دكف كجو 
ففي فرنسا ،  اما بالنسبة لتجاكز يف عمليات سحب االمواؿ من الصرافات اآللية، حق

 ىل التجاكز يف السحب يعترب احتياال فليس ىناؾ رأم مستقر يف ،فاؼبشكلة اؼبطركحة 
 الف اؼبصرؼ ىو الذم ،  فهو غَت ؿبقق، كاما بالنسبة عبـر السرقة، االجتهاد الفرنسي

 1يضع االمواؿ بتصرؼ اؼبستفيدين
، 1974 أكتوبر 16كقد أخذت ؿبكمة باريس هبذا الرأم يف حكمها الصادر يف   

حيث قضت بأف ىذا السلوؾ يعد من قبيل الصراؼ االحتيالية اليت هتدؼ اىل االقناع 
بوجود دين كنبي من اجل اغبصوؿ من البنك على اؼببالغ النقدية اليت تتم االستيالء 

 2.عليها
فقد يستخدـ اغبامل بطاقة اؼبلغاة يف السحب فهنا يساؿ اغبامل قانونيا عن جريبتو   

 الف ارادة اغبامل قد اذبهت اىل ،الشركع يف السرقة يف حالة عدـ كجود رصيد لو يف البنك
 3.االستيالء على ثركة الغَت، كىي امواؿ البنك يف تلك االجهزة 

  :المطلب الثاني 
المسؤولية الجنائية للغير 

من اىم االخطاء الشائعة اليت هتدد كسائل الدفع ، كخاصة البطاقات االئتماف ، عدـ 
 مثلت ركها يف صندكؽ السيارة ، ، حفظ البطاقة يف مكاف امن بعيد عن اعُت الغَت

كاختيار رقم التعريف شخصي سهل، يتضمن ارقاـ تاريخ اؼبيالد كرقم اؽباتف، اك تدكين 
رقم التعريف الشخصي يف كرقة، ككضعها داخل ؿبفظة النقود، اك كتابتو على خلفية 

                                                           

 132كاقد يوسف، اؼبرجع السابق، ص  - 1

 96 نقال عن عادؿ يوسف الشكرم ، ص1974 اكتوبر 16قرار ؿبكمة باريس ، الصادر بتاريخ - 2
اظباء بوعقاؿ، اغبماية اعبنائية لبطاقة الدفع االلكًتكنية ،مدكرة ماسًت ، جامعة العريب بن مهيدم اـ البواقي، كلية اغبقوؽ، اؼبوسم - 3

 18 ، ص2017-2016اعبامعي 
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عدـ االبالغ الفورم عن فقداف اك سرقة البطاقة، اك االنسياؽ لرسائل  البطاقة ذاهتا ، اك
الربيد االلكًتكٍل مزكرة ، اك صفحات الكًتكنية مقلدة، تدعي اهنا تأيت من مصادر قانونية 

 1.اكمن البنك نفسو 
فيتكوف اطراؼ بطاقة الدفع االلكًتكٍل عادة من اغبامل الشرعي للبطاقة كالبنك 

كربكمها قواعد قانونية خاصة يف حالة اساءة اك اعتداء ام منها على البطاقة ،اؼبصدر ؽبا 
كاليت تنتج ،  كيقصد بالغَت، االشخاص الذين ال يدخلوف يف العالقة التعاقدية،دكف الغَت

 2. كيشكل كقوع البطاقة يف ايديهم خطورة كهتديد لألطراؼ ،البطاقة البنكية
فبا يؤدم اىل ـبالفة ، كمن ذلك قد ينطوم االستخداـ غَت مشركع كصحيح للبطاقة 

اىل اغبد الذم يشكل ىذا االستخداـ جناية منصوص على جريبتها يف قانوف  النظاـ العاـ،
عليها اعباٍل بأحد العقوبات هبازل  كاليت ، فبا تنشأ معو اؼبسؤكلية اعبنائية للغَت، العقوبات

  كىنا ذبدر االشارة اىل اف التجرَل ،اؼبنصوص عليها، مثل السجن كاغببس كالغرامة
كخضوعو للمسؤكلية اعبنائية ،البد اف يقـو على كجود نصوص قانونية قاطعة كصروبة ربدد 

 فمىت ربققت اؼبسؤكلية عن فعل  ،كل جريبة كاركاهنا ، ككيفية اثباهتا ، كالعقوبة اؼبقررة ؽبا
،  فرضت العقوبة   3.اجملـر
فعاؿ االعتداء اليت يقـو بو الغَت على كسيلة الدفع  أيبكن حصر كمن ىذا اؼبنطلق 

 اغبامل غَت شرعي لبطاقة مسركقة اك مفقودة ، كاغبالة الثانية  :االلكًتكٍل يف حالتُت كنبا
 :تتعلق باستخداـ بطاقة ائتماف مزكرة ، ككاف ذلك كفق فركعُت اساسيُت

  :الفرع االول 
 :استخدام وسيلة دفع مسروقة او مفقودة 

                                                           

شايب ؿبمد ، اليات اغبماية من الغش يف كسائل الدفع االلكًتكنية يف القتصاد الفرنسي، ؾبلة مباء لالقتصاد كالتجارة ، ،  - 1
 19، ص2017 ، العدد الثاٍل، ديسمرب 1،حالة البطاقة اؼبصرفية، جامعةسطيف2002-2016

خشة حسيبة ، كسائل الدفع اغبديثة يف القانوف اعبزائرم ، مدكرة اؼباجستَت، جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة، كلية اغبقوؽ ، - 2
 122،ص2016-2015اؼبوسم اعبامعي 

، 15، اجمللد14ؿبمد السويدم، اغبماية اعبنائية كاالمنية لبطاقة االئتماف، ؾبلة االندلس للعلـو االنسانية كالجتماعية، العدد - 3
 .183ـ، ص2017يونيو–ابريل 



 انحًايت انقإََيت نٕسائم اندفع اإلنكترَٔي في انتشريع انجسائري:         انفصم انثاَي

 

52 
 

اف سرقة بطاقة الدفع وبصل كثَتا من الناحية العملية ، كيقـو سارقها باستخدامها ، 
سواء يف سحب النقود، اك الوفاء دبشًتيات ، اك خدمة ، كقد يرفض من عثر عليها اف 

يردىا ،كتعد مفقودة ، كيف كلت اغبالتُت يعد استخدامها غَت مشركع قانونيا ، كينتج عن 
 1.ىذا االستخداـ سلوكيات اجرامية،  يعاقب عليها القانوف اعبنائي بصفة عامة 

 
 
 
 
.   ارتكاب الغير جريمة السرقة :أوال 

 تتوفر جريبة السرقة لدل الغَت اذا كاف اغبصوؿ على :تعريف جريمة السرقة  .1
كالسرقة عرفها قانوف  .البطاقة ناتج عن سرقتها بأم كسيلة كانت باعتبارىا ماال ـبتلسا 

كل من اختلس شيئا غَت فبلوؾ لو يعد  ": منو تنص 350العقوبات اعبزائرم يف اؼبادة 
 2"سارقا 

 السرقة ىي اختالس ماؿ منقوؿ فبلوؾ للغَت بنية سبلكو ، كمن :كعرفو الفقو اعبنائي 
من خالؿ التعاريف 3.ىذا التعريف التشريعي كالفقهي يتضح لنا اركاف جريبة السرقة 

: نستنتج اف لسرقة اركاف ثالثة كىي
 ;تتكوف جريبة السرقة من ثالثة اركاف كىي  :اركان جريمة السرقة  .2
يتمثل يف اخذ بطاقة الوفاء ام اف السارؽ ىبرج بنطاؽ الوفاء من ك :ركن االختالس  -ا

فالركن اؼبادم عبريبة السرقة يقـو . حيازة حاملها الشرعي اىل حيازتو رغما عنو كبدكف رضا
على فعل االختالس كنشاط اجرامي يؤدم اىل نتيجة كىي حيازة السارؽ لشيء ؿبل 

السرقة ، من حيازة صاحبو الشرعي اىل حيازتو بدكف علم كرضا اجملٍت عليو يف حالة تعرضو 
 4.لإلكراه كالتهديد من قبل سارؽ البطاقة 

                                                           

 .15بن تركي ليلى، اؼبرجع السابق، ص- 1
 .من قانوف العقوبات اعبزائرم 350اؼبادة - 2
 93اؿبمدم بوزينة امنة، اؼبرجع السابق ، ص- 3
 25اظباء بوعقاؿ، اؼبرجع السابق، ص- 4
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 من قانوف العقوبات ، يشًتط اف يكوف 350بالرجوع لنص اؼبادة  :محل السرقة  -ب
الشيء ؿبل السرقة غَت فبلوؾ للجاٍل ، الف اؼبلكية تسقط عن الفعل كصف التجرَل ، كما 

 من 350هبب اف يكوف الشيء منقوال حىت ك لو مل يذكر ىذا صراحة يف نص اؼبادة 
قانوف العقوبات ، اال انو ال تقع السرقة على العقوبات لعدـ قابليتها للنقل من مكاهنا نظرا 

. لطبيعتها 
. تقتضي جريبة السرقة ، توفر القصد اعبنائي العاـ كاػباص :الركن المعنوي  -ج

يف انصراؼ ارادة اعباٍل ، اىل ربقيق اعبريبة جبميع اركاهنا   كيتمثل:القصد اعبنائي العاـ 
مع العلم اؼبسبق بتجرَل القانوف لذلك الفعل،  كاف تلك االفعاؿ تكوف اركانا عبريبة السرقة  
، كاف يكوف مدركا باف الشيء ؿبل السرقة ىو ملك للغَت، كاف تكوف لديو ارادة التصرؼ 

 1.بدكف رضا اؼبالك ، كبالتايل فاف الغلط ينفي القصد اعبنائي للجريبة 
 السرقة جريبة عمديو ، يفًتض اثباهتا توافر قصد جنائي خاص :القصد اعبنائي اػباص 

 ىي اليت تكشف عن نية اعباٍل يف حيازتو الشيء ألهنا، كىو الدم يعرب عن نية التملك ، 
اؼبعلومايت ، كيستند على توافر القصد من القرائن كالظركؼ ، كنية التملك اليت تتجو اليها 

 2.ارادة اعباٍل ، ىي عنصر اخر يضاؼ اىل عنصرم القصد العاـ 
 من قانوف العقوبات اعبزائرم، 350من خالؿ نص اؼبادة :عقوبة جريمة السرقة  .3

اليت حددت عقوبة اغببس لسرقة يف صورهتا البسيطة،  كجعلتها اغببس من سنة اىل طبس 
 دينار جزائرم ، كما نصت على انو 500000 اىل 100000سنوات ، كبغرامة من 

يعاقب على الشركع يف جنحة السرقة،  بالعقوبة اؼبقررة باعبريبة التامة ، كهبوز تطبيق 
 على اؼبتهم ، اذا حكم عليو ، كدلك 1 مكرر 09العقوبات التكميلية، كؼبذكورة يف اؼبادة 

 من قانوف العقوبات ، يتضح اف جريبة السرقة البسيطة تعترب جنحة 14تطبيق لنص اؼبادة 
 3.ادا مل تقًتف بام ظرؼ من الظركؼ اؼبشددة ، كيعاقب عليها باغببس ك بالغرامة 

                                                           

  301احسن بوقيعة، اؼبرجع السابق ،ص- 1

 28اظباء بوعقاؿ اؼبرجع السابق، ص - 2
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم14 كاؼبادة350اؼبادة  - 3
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اما فيما ىبص عقوبة اعبنايات ، فإذا كانت السرقة مقًتنة حبمل سالح الظاىر، اك 
 سنوات اىل 10اؼبخبأ، عقوبتها االعداـ ، اما ادا كانت يف االماكن العمومية فعقوبتها من 

 سنوات كتنص اؼبادة 10 كيف حاالت اخرل السجن من طبس سنوات اىل ،  سنة20
 من قانوف العقوبات ادا كانت جريبة السرقة بتوافر ظرفُت على االقل من الظركؼ 353

 1. سنوات 10اؼبشددة فهنا عقوبتها السجن اؼبؤقت من 
كتتمثل ىذه اعبريبة يف صورة استعماؿ اسم مزكر، اك توقيع مزكر :   جريمة التزوير:ثانيا 

 .، اذ يقـو الشخص الذم قاـ بسرقة البطاقة ، بتزكير التوقيع على فاتورة الشراء 
ينطبق كذلك كصف جريبة النصب على مستعمل البطاقة  : جريمة النصب :ثالثا 

اؼبسركقة اك الضائعة ، كما اتفق الفقو الفرنسي على ذلك ، مستندا على اف استعماؿ 
الشخص لبطاقة االئتماف اؼبسركقة اك اؼبفقودة ، يكوف على اساس استعماؿ ىدا االخَت 

كقد اخدت ؿبكمة باريس هبد الرأم يف 2غبيل تدليسية ، مثل استعماؿ اسم كاذب ،
الطرؽ االحتيالية ،كما تستخدـ "، حيث جاء يف القرار 1976حكمها الصادر يف يوليو 

 حيث ،ذباه الشخص الطبيعي ،فهي تستعمل ذباه االلة ،اك االجهزة اليت يبكن خداعها 
 3.. ".تكوف اآللة اكثر تقلبا لفكرة اػبداع من االنساف 

 :كىناؾ نوعُت من السرقة، سرقة حقيقة كسرقة صورية 
ىي امتناع السارؽ ،اك من عثر على البطاقة اؼبفقودة عن ردىا اىل  :السرقة الحقيقة -1

صاحبها الشرعي ،اك اىل البنك اك اىل اؼبؤسسة اؼبالية اؼبصدرة ؽبا ، حبيث يقـو باستعماؽبا 
يف سحب مبالغ نقدية اك شراء بضائع كخدمات ، قبل اخطار اغبامل الشرعي للبنك عن 

 4.سرقتها اك فقداهنا 

                                                           

 .  من قانوف العقوبات اعبزائرم353اؼبادة - 1
 .93اؿبمدم بوزينة امنة، اؼبرجع السابق، ص- 2

 .97 من يوليو نقال عن عادؿ يوسف الشكرم ، ص1976قرار ؿبكمة باريس ا الصادر سنة - 3
 .99عادؿ يوسف الشكرم ، اؼبرجع السابق ، ص- 4
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فيقصد هبا اف تكوف البطاقة االلكًتكنية حبوزة اغبامل الشرعي ؽبا،  :اما السرقة الصورية - 2
كيقـو بازباذ االجراءات الالزمة يف حالة الفقداف اك السرقة بإخطار البنك،  كمع ذلك 

 1.يستمر يف استخدامها 
 حيث قضت ؿبكمة النقض ،ككل ىذا قد اكده القضاء اعبنائي اؼبصرم يف قراره

اف القصد اعبنائي يف السرقة ،ىو قياـ العلم عند اعباٍل كقت ارتكاب فعلتو، " اؼبصرية بقوؽبا
فإذا كاف اغبكم مع ، بانو ىبتلس اؼبنقوؿ اؼبملوؾ للغَت من غَت رضاء مالكو،  بنية امتالكو

بقصد االستعانة هبا على طبع   اال،تسليمو باف اؼبتهم مل يستويل على ادكات الطباعة
 قد اعترب عناصر جريبة السرقة متوفرة ، كالقدؼ يف حقو،منشورات لسب مدير اؼبطبعة 

 ،بقولو ، اف القصد اعبنائي فيها يتحقق باستيالء اعباٍل على مامل يعلم انو غَت فبلوؾ لو
 الف االستيالء بقصد االستعماؿ ،بنية حرماف صاحبو منو كلو مؤقتا ، فانو يكوف قد اخطأ

 2". البد فيو من كجود نية التملكذ ا،يكفي يف القصد اعبنائي اؼبؤقت ال
 : استعمال الغير لبطاقة مسروقة او مفقودة لسحب النقود :رابعا 

كيذىب الرأم الغالب يف الفقو اعبزائي،  اىل القوؿ اف االستخداـ الغَت مشركع لبطاقة 
مسركقة اك مفقودة يف سحب النقود من اجهزة توزيع النقود ، يشكل جريبة احتياؿ،  كليس 

 حيث يتم ، فتسليم النقود بواسطة ىدا اعبهاز يكوف اراديا فبا تنتفي معو السرقة ،سرقة 
 كيكوف ،التسليم بعد ادخاؿ البطاقة يف اعبهاز ، كتدكين الرقم السرم على لوحة اؼبفاتيح 

 3.بذلك مرتكب عبريبتُت ـبتلفتُت 
 من قانوف 32كتطبق يف ىذه اغبالة عقوبة اعبريبة ذات الوصف االشد ، لنص اؼبادة 

 من 372 حسب نص اؼبادة ،العقوبات اعبزائرم ، كبالتايل يساؿ الفاعل عن جريبة نصب
 4.قانوف العقوبات اعبزائرم كذلك لتوفر اركاهنا 

 :مفقودة كأداة وفاء المسروقة او ال استعمال بطاقة االئتمان :خامسا 

                                                           

 .99عادؿ يوسف الشكرم ، نفس اؼبرجع ، ص- 1
 .868، ص293 ، رقم 6 ؾبموعة القواعد القانونية ، جريدة 1943/10/18حكم ؿبكمة النقض اؼبصرية ، الصادر بتاريخ - 2
 .83ص ،عبد اعببار بوحنيص ، اؼبرجع السابق- 3
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم372ك32نص اؼبادة- 4
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 كفاء ، لدل التجار الذين يستخدموف كأداةيتم استخداـ بطاقة مسركقة اك مفقودة 
 الرقم السرم اػباص بالبطاقة، اد يكفي ال وبتاجااللة اليدكية ، ام انو يف ىده اغبالة 

 اؼبعاملة ، كىذا ما يسهل امكانية اللجوء اىل إلقبازبتوقيع حاملها على فاتورة البيع 
 1.استخداـ البطاقة كادت كفاء من قبل الغَت

كقد تتجو نية الغَت اىل استعماؿ ىده البطاقة اؼبسركقة اك اؼبفقودة يف تسديد قيمة 
السلع كاػبدمات اليت حصل عليو من التاجر ، فاف ىدا العمل يشكل جريبة نصب ، 

 2. الغَت بوجود سلطة خيالية إلؽباـكدلك باستعماؿ مناكرات احتيالية، 
 ، اليت ربصل عليها الغَت  اػبدماتكدبجرد تقدَل البطاقة للتاجر للوفاء بقيمة السلع ك

 من قانوف العقوبات اعبزائرم ، كيكوف 372فهذا كايف لقياـ جريبة النصب، حسب اؼبادة 
 صفة غَت صحيحة ، كانتحاؿ اسم بازباذالفاعل يف ىذه اغبالة مرتكب عبريبة االحتياؿ ،

 كاىل جانب جريبة النصب ، فانو يعد مرتكبا عبريبة التزكير،  طبقا لنص اؼبادة كاذب،
 3. من قانوف العقوبات اعبزائرم 219

 

  :الفرع الثاني 
. استخدام وسيلة دفع مزورة 

قد ال تقتصر اؼبسؤكلية عن استعماؿ كسائل الدفع االلكًتكٍل بطريقة غَت شرعية اك 
 على حاالت استعماؽبا بعد سرقتها اك بعد التقاطها عقب ضياعها،  بل ،غَت مسموح هبا

 فقد وبصل اف يتم تزكيرا اك تقليد كسائل الدفع ،اف ىناؾ شكال آخر ؽبذا االستعماؿ
 ألهنا مل تصدر من ، ام اف ىده البطاقة ليست سليمة من الناحية القانونية،االلكًتكٍل

 كلقد كقع جدؿ بُت الفقهاء،  فبعضهم ارجعها على اهنا ربمل 4،اعبهة اؼبختصة بإصدارىا 
 اف كجود بعض ،بينما يرل االخركف، مقومات ؿبرر ، كمن مث تقـو جبريبة التزكير يف ؿبرر 

اؼبعطيات االلكًتكنية يف بطاقات االئتماف، وبوؿ دكف تطبيق تلك النصوص التقليدية ، 

                                                           

 .61اظباء سرار ، اؼبرجع السابق ،ص- 1
 .16بن تركي ليلى ، اؼبرجع السابق، ص- 2
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم219ك372نص اؼبادة - 3
 550حوالف عبدالصمد ، اؼبرجع السابق ،ص- 4
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 ما ىو التكييف القانوٍل لسلوؾ اعباٍل الذم قاـ باستخداـ ،كحبسب ىذا الرأم كذاؾ
 1بطاقة مزكرة مع علمو بتزكيرىا ؟

فجانب من الفقو يرل بأنو اذا قاـ اعباٍل بتزكير البطاقة كقاـ االخر باستعماؽبا يف 
 يعد مرتكبا عبريبة السرقة باستخداـ مفتاح ، سحب مبالغ من اجهزة التوزيع االيل لنقود

 2 فقرة 317 كاف البطاقة اؼبزكرة ،سبثل اؼبفتاح اؼبصطنع ،كاستنادا لنص اؼبادة ، مصطنع
 من قانوف العقوبات الفرنسي ، ال ربدد بدقة ماىية 397ك ؼبادة ،قانوف العقوبات اؼبصرم 

. اؼبفتاح اؼبصطنع 
كانتقد ىدا الرام، على اساس عدـ انطباؽ كاقعة السرقة باستخداـ بطاقة الفع 

 2.،باعتبارىا مفتاح مصطنع
اىل تكييف ىده الواقعة ، على اهنا جريبة استعماؿ ، كلذلك دىب جانب من الفقو

 3.ؿبرر مزكر ، كحجتهم يف ذلك اف بطاقة االئتماف ، تصلح اف تكوف ؿبال للتزكير 
 1988كلقد ايد اؼبشركع الفرنسي ىدا االذباه ، دبوجب القانوف الصادر يف عاـ 

                                                                                              462.4 اؼبادة من السادسة ك كاؼبتعلق بالغش اؼبعلومايت دبوجب الفقرة   اػبامسة
فيقصد بتزكير بطاقة الدفع االلكًتكٍل ، التغيَت يف بياناهتا اليت تشمل عليها ، سواء ناؿ ىذا 

التغيَت االرقاـ اؼبوجودة عليها ، كالتزكير الذم يقع على كسائل الدفع االلكًتكٍل ، اما اف 
يكوف تزكيرا ماديا اك تزكير معنويا ،كلكي تتحقق جريبة التزكير ،البد من حدكث ضرر ، 

 . 5.كاف يتوفر القصد اعبنائي لدل اعباٍل بتعمده تغيَت اغبقيقة
 :التعريف القانوني لتزوير - أوال 

بإحدل الطرؽ اليت نص عليها القانوف  ىو تغيَت اغبقيقة بقصد الغش يقع على ؿبرر،
ربريف مفتعل للحقيقة "تفسَتا من شانو اف يسبب ضررا ، كما تعرفو بعض التشريعات بأنو 

                                                           

 81عبد اعببار اغبنيص، اؼبرجع السابق ،ص- 1
 100عادؿ يوسف الشكرم ، اؼبرجع السابق ،ص- 2
 82عبد اعببار اغبنيص،  اؼبرجع السابق ، ص- 3
 .100اشار اليو عادؿ يوسف الشكرم ، اؼبرجع السابق ،ص- 4
 31ؿبمود بن رشيد الرشيد العنًتم ،اغبماية اعبنائية لبطاقات الدفع االلكًتكٍل ، اجمللة العربية للدراسات االمنية كالتدريس ، اجمللد- 5
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يف الوقائع ك البيانات اليت يرد اثباهتا بصك اك ـبطوط هبا قبم ، اك يبكن اف ينجم عنو 
 1".ضررا مادم اك معنوم اك اجتماعي 

 من 229 اىل 214كقد عاقب اؼبشرع اعبزائرم على جريبة التزكير دبوجب اؼبواد من 
 من نفس القانوف 221قانوف العقوبات ، كنص على عقوبة استعماؿ احملرر، دبوجب اؼبادة 

يعاقب كل من استعمل احملرر الذم يعلم انو مزكر، اك شرع يف ذلك بالعقوبات " بقوؽبا 
،كلتوضيح اكثر 2 " 220 – 219ككفقا لتقسيم اؼبنصوص عليو يف اؼبادتُت  اؼبقررة لتزكير،

 :كجب الرجوع لتحديد اركاف اعبريبة كما يلي 
 :أركان جريمة التزوير– ثانيا 

 : كيبكن حصر عناصر الركن اؼبادم فيما يلي :الركن المادي .1
 هبب اف يكوف تغيَت اغبقيقة حاصال على ؿبرر بشكل سندا ،كىذا :محل التزوير - أ

 من قانوف العقوبات ، اليت جرمت 229 اؿ 214ما يستخلص من احكاـ اؼبادة من 
الفعل ، كاليت تشَت اىل اف التزكير يكوف احملررات العمومية اك الرظبية ،اك يف احملررات العرفية 

 .اك التجارية اك اؼبصرفية ،اك يف بعض الوثائق االدارية 
تقـو جريبة التزكير اذا كانت اغبقيقة ،ىي اليت كتبت يف   كعليو ال:تغيير الحقيقة - ب

احملرر ،كلو كاف يف من كتبها يعتقد خطأ اف ما كتبو غَت اغبقيقة ، كاؼبقصود بتغيَت اغبقيقة 
،ىو ابداؽبا بغَتىا ، كال يتطلب القانوف اف تتغَت اغبقيقة صبلة كتفصيال ، كامبا يكفي اف 

 3.وبصل التغيَت على جزء من بياناتو 
بأية طريقة من   ال يتحقق الركن اؼبادم عبريبة التزكير دبجرد تغيَت اغبقيقة،:طرق التزوير -ج

 ك امبا هبب اف يكوف ىذا التغيَت قد حدث بأحد الطرؽ اليت حددىا القانوف على ،الطرؼ
 من 219اما نص اؼبادة   من قانوف العقوبات،299 اىل 214سبيل اغبصر يف اؼبواد من 

فقد احاؿ على نص اؼبادة ،  الذم جـر تزكير احملررات اؼبعرفية كاؼبصرفية،قانوف العقوبات
 : من نفس القانوف،  لتحديد طرؽ التزكير كاليت جاء مضموهنا 216

 .ك التوقيع أ، الكتابة بتزييفك أاما بتقليد  -
                                                           

 .39ميهويب فطيمة،  اؼبرجع السابق ،ص- 1
 . من قانوف العقوبات221اؼبادة - 2
 .411احسن بوسقيعة  ، اعبزء الثاٍل، اؼبرجع السابق،ص- 3
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كاما باصطناع اتفاقات اك نصوص اك التزامات اك ـبالصات اك بإدراجها يف ىذه  -
 .احملررات فيما بعد 

يف الشركط ، اك االقرارات اك الوقائع اليت اعدت تزمك اما بإضافة اك اسقاط اك ب -
 1. ك اما بانتحاؿ شخصية الغَت اك اغبلوؿ ؿبلها ،ىذه احملررات لتلقيها اك اثباهتا

 بالتطبيق على جريبة تزكير البطاقة البنكية ، فاف كقوع الضرر مفًتض ،كىو :الضرر-د
يلحق كال من البنك اؼبصدر للبطاقة كاغبامل الشرعي ،الهنما طرؼ العالقة التعاقدية اؼبنتجة 

 2.كمعنويا لكليهما  للبطاقة البنكية ، فاالعتداء يعد فعال ضارا ماديا
 . كلقياـ جريبة التزكير ،البد من توافر عنصرين كنبا :الركن المعنوي- ه

 كىو تعمد تغيَت اغبقيقة يف ؿبررا تعبَتا من شأنو يسبب ضررا،  :القصد الجنائي  - أ
كبنية استعماؿ احملرر فيها ، غَتت من اجلو اغبقيق ، حبيث يكوف الركن اؼبعنوم فبا الشك 

 .فيو ، ىو تغيَت مضموف البطاقة اك ظركفو دكف اؼبساس بشكلو اؼبادم 
 فيتمثل يف النية، يف استخدامو للمحرر اؼبزكر استعماال :القصد الجنائي الخاص - ب

 3. اليت اعدت من اجلها  ألغراضغَت مشركع يف الغرض ، اك
 حيث يتم التزكير الكلي ،كتزكير بطاقة الدفع ذاهتا قد يكوف كليا كقد يكوف جزئيا

باصطناع البطاقة بالكامل، كتقليد ما عليها من كتابات ك حركؼ ، كقد يتم التزكير جزئيا 
كذلك بتغيَت بعض البيانات البطاقة ،كنزع الشريط اؼبمغنط االصلي ،ككضع الشريط اػباص 

 : كالتزكير نوعاف نبا ،بالفعل القائم بعملية التزكير
 ىو الذم يبس احملرر كشكلو ، يًتؾ لو أثر يبكن يبكن اف يدرؾ :التزوير المادي -

باغبواس ، كىو الدم يبكن القطع حبدكثو  ،ك اذا فحصنا ما يتضمنو احملرر من ىذه اؼبظاىر 
 .يف الكشط 

 فهو الذم يتحقق بتغيَت مضموف احملرر ، اك ظركفو دكف اؼبساس :التزوير المعنوي -
كال يتخلف عنو ام اثر تدركو اغبواس اك يستدؿ هبا عند العبث  بشكلو اك بياناتو اؼبادية،

 1.باحملرر
                                                           

 .من قانوف العقوبات اعبزائرم216اؼبادة - 1
 .125خشة حسيبة ، اؼبرجع السابق ،ص- 2
 .41ميهويب فطيمة ، اؼبرجع السابق ،ص- 3



 انحًايت انقإََيت نٕسائم اندفع اإلنكترَٔي في انتشريع انجسائري:         انفصم انثاَي

 

60 
 

اؼبشركع اعبزائرم   ، حيث اف220-219ك كفق التقسيم اؼبنصوص عليو يف اؼبادتُت 
من خالؿ ىده اؼبادة ، ساكل يف العقوبة بُت استعماؿ اؼبزكر، ك جريبة التزكير احملررات 

كل شخص "من قانوف العقوبات اعبزائرم  220العرفية ك،  حسب ما نصت عليو اؼبادة 
 يف ؿبررات عرفية ، اك شرع يف 216ارتكب تزكيرا بأحد الطرؽ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 2000 اىل 500 كبغرامة مالية من ، ذلك ، يعاقب باغببس من سنة اىل طبس سنوات
 2.دينار جزائرم 

.  جريمة استعمال وسيلة الدفع المزورة من قبل مزورىا :ثالثا 
يف بعض االحياف قد يقـو مزكر بطاقة بنفسو باستعماؽبا فيما زكرت من اجلو، سواء 

 نكوف يف فإننا من قانوف العقوبات، 221 كطبقا لنص اؼبادة ، اكاف يف السحب اك الوفاء
ىذه اغبالة ازاء تعدد اعبرائم،  كىي جريبة تزكير احملرر ، زائد ارتكابو عبريبة استعماؿ احملرر 

،  كذلك ادا مت التزكير كاالستعماؿ بفعل كاحد، ا التعدد قد يكوف معنوياذ كه، اؼبزكر
 من 35 – 34 – 32 يعاقب اؼبتهم على جريبة ذات الوصف االشد طبقا للمادة عندئذ

كما قد يكوف تعددا ماديا ، مىت ارتكبت اعبريبة بفعلُت ،قانوف العقوبات اعبزائرم 
 3.مستقلُت 

على انو هبب اف يوصف الفعل الواحد ": من قانوف العقوبات اعبزائرية 32تنص اؼبادة -
 " .،الذم وبتمل عدة اكصاؼ بالوصف االشد من بينها

يف حالة تعدد جنايات اك جنح ؿبالة معا ": من قانوف العقوبات اعبزائرية34تنص اؼبادة -
اىل ؿبكمة كاحدة فانو يقضي بعقوبة كاحدة سالبة للحرية كال هبوز اف ذباكز مدهتا اغبد 

 " .االقصى للعقوبة اؼبقررة قانونيا للجريبة االشد
اذا صدرت عدة احكاـ سالبة للحرية " : من قانوف العقوبات اعبزائرية 35تنص اؼبادة -

 4".. بسبب تعدد احملاكمات ، فاف العقوبة االشد كحدىا ىي اليت تنفد 

                                                                                                                                                                             

 .136كاقد يوسف ، اؼبرجع السابق ،ص- 1
 .92اؿبمدم بوزينة امنة، اؼبرجع السابق ، ص- 2
 .70اظباء سرار،  اؼبرجع السابق ، ص -  3
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم35ك34ك32نص اؼبادة - 4
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سبق نستنتج  ، انو يعاقب اؼبتهم على اعبريبة ذات الوصف االشد، كما  من خالؿ ما
، كىذا التعدد قد يكوف مرتبطا ، مستقلُتقد يكوف تعدادا ماديا مىت ارتكبت اعبريبة بفعليُت 

.  مىت ارتكبت اعبريبتُت لغرض كاحدكدالكغَت قابل للتجزئة  ، 
كال باس اف نتطرؽ اىل مسؤكلية التاجر اعبزائرم ، فقد يسمح التاجر للغَت باستعماؿ 

 باألجهزةكما قد يقـو التاجر بالتالعب ، البطاقة على الرغم من علمو باهنا مسركقة اك مزكرة
االلكًتكنية اػباصة بالتحقق من البطاقة ، كذلك هبدؼ تسهيل التعامل ببطاقة مزكرة ، 

 1.كيكوف بذلك شريكا يف جريبة االحتياؿ 
يعترب شريكا يف اعبريبة من مل يشًتؾ " من قانوف العقوبات بقوؽبا 42كقد نصت اؼبادة 

اشًتاكا مباشر ، كلكنو ساعد بكل الطرؽ اك ساعد الفاعل اك الفاعلُت على ارتكاب 
 2.".االفعاؿ التحضَتية ، اك اؼبسهلة اك اؼبنفذة ؽبا مع علمو

فمن خالؿ نص اؼبادة ف يعترب شريكا يف اعبريبة، من مل يشًتؾ مباشرة يف اعبريبة  ، 
لكنو قاـ دبساعدة الفاعل، على ارتكاب اال فعاؿ التحضَتية، مع رغبتو كعلمو يف دلك 

. كبدكف ربريض من الغَت 
:  لمبحث الثاني ا

الحماية المدنية لوسائل الدفع االلكتروني 
مع تزايد حجم التعامل ببطاقات الدفع االلكًتكٍل سواء يف اؼبعامالت اؼبالية اؼبادية  

أك غَت اؼبادية عرب شبكة االنًتنت، قد صاحبو االستخداـ التعسفي ك غَت اؼبشركع ك بطرؽ 
احتيالية هبدؼ اغبصوؿ على أمواؿ دكف كجو حق من قبل صائدم الثركات ك األمواؿ ك 

. ؿبًتيف التزكير 
 كقد يصدر سوء االستخداـ ىذا من أحد أطراؼ التعامل، بأف ىبالف االلتزامات 

اؼبنصوص عليها يف عقد اصدار ىذه البطاقات، أك قد يصدر سوء االستخداـ من الغَت، ك 
دكف أف يكوف لألطراؼ دخل يف ذلك، كأف يقـو الغَت بسرقة البطاقة، أك العثور عليها بعد 

ضياعها من حاملها الشرعي ك استخدامها دكف كجو حق، كسواء كانت اإلساءة يف 

                                                           

 .44غضباف ػبضر ، اؼبرجع السابق،  ص- 1
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم42اؼبادة - 2
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االستخداـ صادرة عن أطراؼ البطاقة، أك عن الغَت، فاف ذلك يستدعي قياـ اؼبسؤكلية 
. اؼبدنية 

 كعلى ىذا األساس سنحاكؿ ربديد اؼبسؤكلية اؼبدنية كحماية قانونية يف مواجهة 
االستخداـ غَت اؼبشركع لوسائل الدفع، من خالؿ ربديد اؼبسؤكلية اؼبدنية غبامل البطاقة يف 

مطلب أكؿ، على أف نتناكؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية لكل من البنك ك التاجر ك الغَت يف مطلب 
  .ثاف

:  المطلب األول
المسؤولية المدنية لحامل وسيلة الدفع االلكتروني 

يقصد حبامل البطاقة ذلك الشخص الذم حصل على البطاقة من البنك دبقتضى 
اتفاؽ بينهما، وبدد شركط استخداـ ىذه البطاقة ك اليت دبقتضاىا يبكنو من شراء السلع ك 

. اػبدمات أك اغبصوؿ على قرض أك السحب النقدم من أماكن التوزيع األيل للنقود
ك يف حالة قياـ اغبامل باإلخالؿ بالتزاماتو تقـو مسؤكليتو العقدية يف مواجهة البنك 
باعتبار أف العقد اؼبرـب بينهما يرتب التزامات يف ذمة حامل البطاقة أساسها اػبطأ اؼبرتكب 

من جانبو 
:  الفرع األول 

المسؤولية عن عدم احترام الطابع الشخصي لوسيلة الدفع و عن رد المبالغ 
 .المحصل عليها 

يتضمن العقد اؼبرـب بُت مصدر البطاقة ك حاملها التزامات منصوص عليها يف 
العقد، كىذه االلتزامات منها ما يتعلق باالعتبار الشخصي غبامل البطاقة ك منها ما يتعلق 

كلعل أىم التزاـ من بُت االلتزامات اؼبتعلقة باالعتبار الشخصي ىو احًتاـ . باالعتبار اؼبايل
اغبامل الطابع الشخصي للبطاقة، كما أف أىم التزاـ من بُت االلتزامات التعاقدية اؼبتعلقة 
باالعتبار اؼبايل ىو التزاـ اغبامل برد اؼببالغ احملصل عليها، كعلى حامل البطاقة تنفيذ ىذه 

االلتزامات التعاقدية كفقا للعقد الذم يربطو دبؤسسة اإلصدار كما يطرأ عليو من تعديالت ، 
 ، كال يسيء 1  قانون مدني107ك دبا يتفق ك مبدأ حسن النية اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

                                                           
1
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استخداـ ىذه البطاقة فبا يشكل اخالال يف تنفيذ ىذه االلتزامات، ك من مث تًتتب اؼبسؤكلية 
اؼبدنية يف ذمة حامل البطاقة، اذا ما أخل باحًتاـ الطابع الشخصي للبطاقة ككذا اذا ذباكز 

  .رصيده بالسحب أك الوفاء 
: المسؤولية عن عدم احترام الطابع الشخصي لوسيلة الدفع : أوال 

يلتـز حامل البطاقة بعدـ السماح ألم شخص غَته باستخداـ بطاقتو ك ال التنازؿ 
عنها لغَته، ألف شخصية اغبامل كانت ؿبل اعتبار عند التعاقد، فال هبوز أف وبل ؿبلو 

شخص أخر دكف موافقة مصدر البطاقة فعلى اغبامل أف وبافظ بصفة دائمة على البطاقة ك 
 .1على أم رقم سرم صادر لو، ك ابقائو ربت سيطرتو الشخصية

كما يعد ـبال بالتزامو العقدم الذم يقضي بإلزامية االستعماؿ الشخصي للبطاقة، اذا 
قاـ اغبامل بتسليم بطاقتو للغَت أك اعارهتا لو، ك من مث يعد مرتكبا ػبطأ عقدم يًتتب عنو 

الزامية التعويض اذا ما ثبت أف استخداـ البطاقة من قبل الغَت قد يتسبب يف احداث أضرار 
مادية غبقت بالبنك اؼبصدر، فبا يؤدم اىل قياـ اؼبسؤكلية العقدية يف ذمة اغبامل خاصة اذا 

ما سلمها اغبامل الشرعي ؽبا للغَت دكف كجو حق أك يكوف قد سلمها ك حبسن نية للغَت اال 
أف الغَت استخدامها ك بسوء نية استخداما غَت مشركع يف اغبصوؿ على أمواؿ الغَت دكف 

 2.كجو حق
كما هبوز للبنك اصدار بطاقة إضافية باسم أم شخص يفوضو حامل البطاقة 

األصلية الستخدامها على حسابو، ك يكوف حامل البطاقة األصلي مسؤكال عما يًتتب على 
كلكن باإلضافة اىل . استخداـ البطاقة اإلضافية اليت زبضع لنفس شركط االستخداـ ىذه

سلطاتو األخرل هبوز للبنك الغاء بطاقة اؼبستخدـ اؼبفوض يف أم كقت بناء على طلب 
كتايب من حامل البطاقة األصلي كفور إعادة ىذه البطاقة، أك قياـ اؼبستخدـ اؼبفوض 

بتسليمها للبنك 
 .المسؤولية عن عدم توقيعو عليها

                                                           

.
1

بلعامل فريدة، اؼبسؤكلية القانونية عن االستخداـ غَت اؼبشركع لبطاقة االئتماف، مذكرة ماجستَت ، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت، - 
 43 ، ص 2016 /2015كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي سطيف،

 .90ص ، اؼبرجع السابق  أمينة، عميور بن-  2
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اف توقيع اغبامل على بطاقتو لو أنبية كربل تظهر عند استخدامها يف الوفاء لدل 
التجار أك يف نقاط البيع، فعندما يقدـ اغبامل بطاقتو من أجل الوفاء بثمن مشًتياتو، فانو 
يضع توقيعو على الفاتورة أين يبكن للتاجر اؼبعتمد أف يقارف بُت التوقيعُت، كمن مث التأكد 

   1. من أنو اغبامل اغبقيقي ؽبا كصاحب اغبساب لدل البنك اؼبصدر اؼبتعاقد معو
ك االلتزاـ بتوقيع البطاقة من قبل حاملها يعد التزاما تعاقديا تفرضو متطلبات األمن ك 

اغبيطة، كعلى ذلك اذا مل يقم اغبامل بوضع توقيعو على بطاقتو يكوف قد أخل بالتزامو 
العقدم ، فبا يستوجب التعويض عن االضرار اليت تلحق باؼبصدر، ألنو اذا حدث مثال كمل 

يضع اغبامل توقيعو على البطاقة مث ضاعت منو أك سرقت فاف من كجدىا أك سرقها قد 
يضع عليها توقيعو ك يستخدمها يف الوفاء بثمن اؼبشًتيات أك اػبدمات اليت ينفذىا، خاصة 
اذا ما حصل ىذا السارؽ أك كاضع اليد على كل من البطاقة ك رقمها السرم، ك ىبفف من 
ىذه اؼبسؤكلية االلتزامات اؼبلقاة على عاتق اؼبصدر بالتثبت من صحة التوقيع، كعلى عاتق 

 2التاجر بالتثبت من ىوية حامل البطاقة
 

 
المسؤولية عن عدم رد البطاقة - 2

اف مسؤكلية اغبامل العقدية تنعقد دبجرد عدـ رد البطاقة اىل اعبهة اؼبصدرة يف حالة 
فسخ العقد أك انتهاء مدة صالحية استخداـ البطاقة أك الغائها إلساءة االستخداـ أك ألم 
سبب من األسباب، حبيث أف البنوؾ اؼبصدرة للبطاقة ربتفظ حبقها يف الغاء البطاقة يف أم 
كقت كدكف الرجوع اىل العميل أك اشعاره بذلك كىذا ضمن شركط العقد اؼبرـب بُت اؼبصدر 

ك اغبامل، كدبا أف العقد قد كرد فيو شرط احتفاظ اؼبصدر دبلكية البطاقة طيلة فًتة 
ؽبذا الشرط يرتب اؼبسؤكلية اؼبدنية  (حامل البطاقة  )استعماؽبا، فاف ـبالفة العميل 

 من القانوف اؼبدٍل 106  فالعقد شريعة اؼبتعاقدين كما جاء يف نص اؼبادة 3العقدية،
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العقد شريعة اؼبتعاقدين، فال هبوز نقضو ك ال تعديلو اال باتفاؽ '' : اعبزائرم على مايلي
  .1''الطرفُت أك لألسباب اليت يقررىا القانوف 

فاستمراره يف استعماؿ بطاقة منتهية الصالحية فانو يكوف مسؤكال كذلك ذباه اعبهة 
اؼبصدرة عن اؼببالغ اؼبستخدمة من قبلو، كىناؾ من يرل أف أساس اؼبسؤكلية ىنا ىو فكرة 

 2. االثراء بال سبب
ىناؾ بعض من الفقو من يعترب أف البطاقة عبارة عن كديعة تودع لدل العميل حاملها، 
ك على ىذا األساس فاذا تعرضت البطاقة للسرقة أك الضياع قامت قرينة على انباؿ اغبامل 
يف تنفيذ التزامو باحملافظة عليها كعلى رقمو السرم، فبا يرتب على ذلك مسؤكليتو عن كل 

استخدمها من كقعت البطاقة حبوزتو، لكن يبكن للحامل أف يتحلل من ىذه ....اؼببالغ 
اؼبسؤكلية اذا أثبت أف السبب يرجع اىل انباؿ التاجر يف التحقق من التوقيع اؼبثبت على 

فاتورة الشراء كمدل مطابقتو للتوقيع اؼبثبت على البطاقة، غَت أنو اذا كاف حامل البطاقة غَت 
شرعي أم من سرقها أك من عثر عليها من البارعُت يف تقليد التواقيع، فاف مسؤكلية حامل 

.  3البطاقة ال تنتفي ك يبقى مسؤكال عن انبالو يف احملافظة على بطاقتو 
. المسؤولية عن رد المبالغ المحصل عليها: ثانيا 

يقع على عاتق اغبامل االلتزاـ بسداد اؼببالغ اليت استخدمها بواسطة البطاقة، كال يبكن 
لو التنصل من ىذا االلتزاـ ، كذلك ألف فكرة االئتماف اليت زبلقها البطاقة االلكًتكنية 

غباملها تقـو على أساس قياـ مصدر البطاقة بسداد اؼببالغ اليت استعملها اغبامل كفاء لثمن 
مشًتياتو لدل التاجر اؼبعتمد، كيف اؼبقابل يقـو حامل البطاقة االلكًتكنية بسداد ىذه اؼببالغ 

.  4ؼبصدر البطاقة كفقا للنظاـ اؼبتفق عليو يف العقد من حيث اؼبدة ك األقساط ك الفائدة
فاذا قاـ اغبامل بتجاكز اغبد األقصى اؼبسموح بو ك احملدد بسقف معُت يف العقد، 
فاف البنك يضطر لدفع اؼببلغ اىل شركة الدفع األجنبية من حساباتو اػبارجية كىذا بالنسبة 

                                                           

 .اعبزائرم اؼبدٍل القانوف من 106 اؼبادة-  1
 .224 ص ، نفس اؼبرجع ، البغدادم طالب كميت-  2
،جامعة عبد الرضباف مَتة، جباية  ماسًت مدكرة ، االلكًتكٍل الدفع بطاقات ؼبستعملي اؼبدنية اؼبسؤكلية ، الزىراء فاطمة كامرم-  3

 33ص ، 2014/2015 ،كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية، اؼبوسم اعبامعي 
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لتحويالت العملة األجنبية، كىذا االمر من شأنو أف يرتب مسؤكلية عقدية يف ذمة اغبامل دبا 
كما اكبدر عنو  (كىو ذباكز اغبد األقصى  )يفيد التزامو بالتعويض نتيجة اػبطأ الذم ارتكبو 

. من أضرار مادية بالنسبة للمصدر
أما اذا ذباكز العميل السقف اؼبسموح بو كقاـ مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر، فاف 

اؼبصدر يعترب بذلك ككيال بصفتو ىذه عن العميل، ك يف حالة موافقة ىذا العميل على كفاء 
اؼبصدر باغبد الزائد أك مل ىبطر اؼبصدر بعدـ رغبتو بذلك، فاف اغبامل ملـز برد اؼبقدار الزائد 

  1.كاال عد امتناعو اخالال بواجب تعاقدم يرتب مسؤكلية عقدية يف ذمتو
  :الثاني الفرع

المسؤولية المدنية للحامل عن سرقة أو فقد وسيلة الدفع االلكتروني 
تنعقد اؼبسؤكلية اؼبدنية غبامل البطاقة يف حالة الضياع أك السرقة، اذ يلتـز اغبامل 

ببذؿ عناية الرجل العادم يف احملافظة على البطاقة، فاف فقد البطاقة أك سرقت، يعترب قرينة 
على انباؿ اغبامل يف احملافظة عليها، كقد يذىب البعض اىل اعتبار اغبامل يف مركز اؼبودع 
لديو، فبا يرتب انتفاء اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اؼببالغ اليت استخدمت من اغبائز على البطاقة 

. سواء السارؽ أك من عثر عليها
كيذىب بعض الفقو اىل أف اغبامل ال يستطيع التحلل من اؼبسؤكلية  اال اذا ثبت 

انباؿ التاجر بعدـ التحقق من التوقيع اؼبوجود على البطاقة كمضاىاتو بالتوقيع أمامو، كذلك 
اللتزاـ التاجر ببذؿ عناية الرجل العادم يف مضاىاة التوقيع على فاتورة الشراء بالنموذج اليت 

.  2ربملو البطاقة
ك يبكن تفادم اؼبسؤكلية اؼبدنية ىنا بإبالغ اعبهة مصدرة البطاقة بواقعة السرقة أك 

الضياع، لتقـو اعبهة اؼبصدرة بدكرىا بإخطار التجار اؼبتعاقدين معها بواسطة القائمة اؼبرسلة 
اليهم بصفة دكرية بالبطاقات اؼبلغاة ك اؼبنتهية صالحيتها ك اؼبسركقة ك الضائعة ك يظل 

                                                           

 .34ص  ، السابق اؼبرجع ، الزىراء فاطمة كامرم-  1

كلية اغبقوؽ ، اؼبوسم  ، قاؼبة ،1945 مام 08 جامعة ، ماجستَت مذكرة االئتماف، لبطاقة القانوٍل النظاـ صباؿ، أكجاٍل-  2
 .118 ص  ،2015/2016اعبامعي 
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اغبامل مسؤكال عن اؼببالغ اليت استخدمت باستعماؿ البطاقة يف الفًتة الواقعة بُت حدكث 
 .  1كاقعة الضياع أك السرقة كبُت كصوؿ االخطار بذلك اىل اؼبصدر

:  المطلب الثاني 
المسؤولية المدنية لمصدر وسيلة الدفع 

أحدنبا مع العميل أك اغبامل ك االخر مع :          ترتبط اعبهة اؼبصدرة للبطاقة بعقدين 
التاجر، كىذا من شأنو أف يرتب التزامات ذباه كل من الطرفُت، لذلك يبكن القوؿ كقاعدة 
عامة أف اخالؿ البنك بأم التزاـ ملقى على عاتقو ذباه أم طرؼ ينجم عنو ضرر كىذا من 

. شأنو أف يعرض للمسؤكلية اؼبدنية ذباه الطرؼ اؼبتضرر
        كمن خالؿ ىذا اؼبطلب سنتناكؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية للمصدر ذباه اغبامل يف الفرع 

. األكؿ مث اؼبسؤكلية اؼبدنية للمصدر ذباه التاجر يف الفرع الثاٍل 
:  الفرع األول 

. المسؤولية المدنية للبنك المصدر تجاه الحامل
دبوجب العقد اؼبرـب بُت البنك اؼبصدر ك حامل البطاقة، فاف مسؤكلية البنك اؼبصدر 

العقد شريعة  '' 106تقـو عن كل اخالؿ بااللتزامات اؼبتضمنة يف العقد، طبقا لنص اؼبادة 
:  ك ذلك من خالؿ ما يلي 2''اؼبتعاقدين
 
 

:  المسؤولية عن االخالل بالتزامو باإلعالم المسبق- اوال
اف اعالـ اغبامل جبميع الشركط القانونية ك التعاقدية اليت تنظم كسيلة الدفع، تعد 
من بُت أىم االلتزامات اليت تقع على عاتق البنك اؼبصدر، كأف يقدـ لو كصفا شامال عن 

األداة ك كيفية استعماؽبا يف الداخل ك اػبارج اف لـز األمر، ك إجراءات األماف اػباصة هبذه 
األدكات ك أىم اؼبخاطر اليت يبكن أف تتعرض ؽبا خاصة اف كاف الدفع هبرم عرب شبكة 

االنًتنت، ككل ما يتعلق هبا حىت يصدر االهباب عن كعي ك دراية، كىذا ما ىو اال تنفيذ 
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 ك تنفيذ العقود حبسن نية، فيحمل على الطرؼ القوم كاجب بإبراـاللتزاـ عاـ الذم يقضي 
األمانة ك االعالـ ك اؼبساعدة دبا يف ذلك االعالـ خبفايا ك فبيزات العقد، كاذا ما أخل 

اؼبصدر هبذا االلتزاـ أصبح من حق الطرؼ األخر، إمكانية ابطاؿ العقد كفقا للقواعد العامة 
 .   1يف القانوف اؼبدٍل

. المسؤولية عن اخالل البنك بالتزام دفع قيمة الفواتير- ثانيا
تلتـز اعبهة اؼبصدرة بسداد اؼببالغ ك الفواتَت اؼبرسلة ؽبا من التاجر، كذلك يف مواجهة 

اغبامل ك التاجر، طاؼبا أهنما قاما بااللتزامات العقدية ذباىها، فاذا أخلت اعبهة اؼبصدرة 
هبذا االلتزاـ ك ترتب على ذلك ضرر للحامل ك التاجر، كتعرض اغبامل مثال للحجز من 
التاجر، أك كفوات فرصة أك صفقة معينة للتاجر كأف يعتمد يف ابرامها على رصيده، أك 

توقف التاجر عن سداد ديونو فبا أدل اىل قياـ الدائن باغبجز عليو ك إساءة ظبعتو التجارية، 
تنعقد اؼبسؤكلية اؼبدنية للجهة اؼبصدرة يف مثل ىذه الفركض السابقة على أساس تعاقدم 

 .  2طاؼبا أف كال من اغبامل ك التاجر قاما بتنفيذ الشركط العقدية معو
المسؤولية عن اخاللو بااللتزام بحفظ المعلومات السرية المتعلقة - ثالثا

بالحامل 
تًتتب مسؤكلية البنك اؼبصدر عن اخاللو بااللتزاـ حبفظ اؼبعلومات السرية اؼبتعلقة 

باغبامل كعدـ افشائها للغَت، كذلك ألف البطاقة االلكًتكنية اؼبسلمة للعميل تتضمن العديد 
من البيانات الظاىرة كاسم اغبامل كلقبو كرقم البطاقة كتاريخ الصالحية ك اسم اؼبؤسسة 

اؼبصدرة، كما أهنا تتضمن بيانات سرية كالرقم السرم للبطاقة ك اغبد األقصى اؼبسموح بو 
للعميل، ىذه البيانات يتطلب أف تبقى يف حدكد معرفة البنك اؼبصدر ك اغبامل دكف 

سوانبا، ك بالتايل تبقى يف طي الكتماف حىت ال يتمكن الغَت السيء النية من استعماؽبا 
.   3استعماال غَت مشركع
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فاذا حدث كأف قاـ أحد موظفي البنك بالكشف عن ىذه البيانات السرية للغَت الذم 
استخدمها استخداما غَت مشركع، فاف البنك اؼبصدر يعد ـبال بالتزامو العقدم ك من مث 
تقـو مسؤكليتو اؼبدنية عن اؼببالغ اؼبنفذة احتياال، ك ال يهم اذا ما كاف الكشف عن سرية 
ىذه اؼبعلومات من قبل اؼبوظف حبسن نية أك سوء نية، كذلك ألف البند العقدم يقضي 

.  1حفظها طي الكتماف
المسؤولية عن عدم القيام باإلجراءات الضرورية بعد االخطار -رابعا

كما تنعقد اؼبسؤكلية اؼبدنية ؼبصدر البطاقة  مىت قاـ بالوفاء بالفواتَت اليت تصل اليو بعد 
اذ هبب عليو ازباذ اغبيطة من االستعماؿ الغَت اؼبشركع . إعالنو بواقعة السرقة ك الضياع 

للبطاقة، كذلك بإخضاع ىذه الفواتَت إلجراءات مشددة من حيث الرقابة على صحة التوقيع 
اليت ربملو ىذه الفواتَت، حىت لو كاف مثبت هبا تارىبا مسبقا بقيمة النفقات دكف تغيَت يف 

.  2بيانات الكشوؼ الواردة من التاجر
غَت أف البنك اؼبصدر ك رغبة منو يف التهرب من اؼبسؤكلية، قد وبتج بأنو ليس بإمكانو اجراء 
ىذه الرقابة نظرا لطريقة اؼبقاصة األلية اليت تتم هبا العمليات بُت اغبسابات البنكية، كبدكف 

. تبادؿ األكراؽ ك الوثائق اؼبتطلبة يف ىذه اغبالة 
       غَت أف ىذه اغبجة ال تنفي اؼبسؤكلية عن البنك اؼبصدر، كخاصة اذا أثبت اغبامل 
انباؿ البنك القياـ بتنفيذ التزامو حىت مع كجود الطريقة اغبديثة، ألف ىذا االلتزاـ العقدم 

يتطلب تنفيذا عينيا بطلب ضركرة التوفيق بُت مصاحل العمالء لديو ك بُت األساليب اغبديثة 
.  3اؼبعتمدة من قبلو، كذلك بسبب دكره الفعاؿ يف مراقبة الفواتَت ك التواقيع عليها

المسؤولية عن وفائو بالعمليات التي تتم بعد تاريخ اعالمو بوفاة - خامسا
العميل 
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كما تنعقد اؼبسؤكلية اؼبدنية ؼبصدر البطاقة يف حالة الوفاء بالعمليات اليت تتم بعد تاريخ 
اعالمو بوفاة اغبامل لقياـ عقد اغبامل اؼبرـب بُت اؼبصدر ك اغبامل على االعتبار الشخصي 

. فتنتهي البطاقة تلقائيا بوفاة حاملها 
كتنعقد مسؤكلية اؼبصدر يف حدكد اؼببالغ اليت يقـو بالوفاء هبا ك التعويض عن األضرار اليت 
تصيب الورثة من جراء ىذا الوفاء، ك ذلك على أساس اؼبسؤكلية التقصَتية الرتكاب اعبهة 

ك ألف الورثة ليسوا أطرافا . اؼبصدرة خطأ يف حقهم يؤدم اىل انقاص حقوقهم يف الًتكة
بالعقد بل يكفي أف يثبتوا عنصر الضرر ك عالقة السببية بينو ك بُت فعل اعبهة اؼبصدرة حىت 

.  1كلو مل يقم خطأ من قبل اعبهة اؼبصدرة
مسؤولية البنك في حالة تضمين العقد شروطا تعسفية -سادسا

ىناؾ حاالت تقـو فيها بعض البنوؾ اؼبصدرة للبطاقة يف الواقع العملي، بتضمُت 
العقد اؼبرـب كبُت اغبامل أك التاجر شركطا يبكن أف تعد تعسفية، مثل عدـ مسؤكلية البنك 

يف حاؿ كفاة اغبامل عن أم نفقات أك مصركفات قد قاـ هبا البنك اؼبصدر، أك اعفاء اعبهة 
اؼبصدرة نفسها من التعويض، الشركط اليت تتعلق بتحديد اؼبسؤكلية، حيث تعفي ىذه 

األخَتة نفسها من كل مسؤكلية عن اػبسائر اليت قد تتسبب فيها، كلو بشكل غَت مباشر 
للحامل يف حُت ربمل اغبامل اؼبسؤكلية الكاملة عن كافة األضرار اليت يبكن أف يتسبب فيها 

.  2عند استعمالو البطاقة
ك يرل بعض الفقهاء أف من حق مصدر البطاقة أف يضع شرطا يف العقد يقيو من اؼبسؤكلية، 

ك يسلب حق اغبامل يف الرجوع بالتعويض على مصدر البطاقة ، أك أثبت اػبطأ اعبسيم 
 .   3كىذا تطبيقا لقاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين

، من القانوف 05، اغبالة 03كلقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم، الشرط التعسفي دبوجب اؼبادة 
: يقصد يف مفهـو ىذا القانوف دبا يأيت " ،  اؼبتعلق باؼبمارسات التجارية، بأنو 04/02
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كل بند أك شرط دبفرده أك مشًتكا مع بند كاحد أك عدة بنود أك : " شرط تعسفي....
 1" شركط أخرل من شأنو االخالؿ الظاىر بالتوازف بُت حقوؽ ككاجبات أطراؼ العقد 

ك يستنتج من ىذا التعريف أف اؼبشرع اعبزائرم مل يقصر مفهـو الشرط التعسفي على عقود 
. اؼبهنيُت

اتفاقية حامل " ك يعترب كجود الشركط  التعسفية يف العقد مسألة كاقع تفرضو طبيعة عقد 
نفسو نظرا لقياـ حالة احتكار نسيب ػبدمات بطاقة الدفع من قبل جهات ؿبددة، " البطاقة 

يقابل ذلك حاجة متزايدة لدل الطرؼ اؼبذعن لتلك اػبدمات، كىذا الوضع ىبوؿ اعبهة 
.   2مصدرة بطاقة الدفع ىيمنة على العقد حيث تنفرد بإعداده ك ربديد شركطو

 .مدى مساءلة الجهة المصدرة عن فسخ العقد أو تعديلو بإرادتها المنفردة- سابعا
ىناؾ من يرل أنو ال وبق للحامل طلب التعويض جراء استعماؿ اعبهة اؼبصدرة غبقها يف 

 اؼبنفردة، دكف ابداء أية أسباب كبدكف اغباجة اىل توجيو اشعار بإرادهتاالغاء العقد أك تعديلو 
مسبق للعميل، كيسلب حق اغبامل يف االعًتاض ك بالتايل الرجوع بالتعويض على مصدر 
البطاقة ك ذلك كفقا للعقد شريعة اؼبتعاقدين، طاؼبا أف اغبامل قد كافق على ىذا الشرط ك 

كاف العقد صحيحا ال يشوبو البطالف، رغم أف رأيا يرل أف للحامل اغبق يف ذلك اذا كاف 
ىناؾ تعسف يف اإللغاء أك يف التعديل من قبل البنك اؼبصدر، ألنو لو كاف كذلك فمن حق 
العميل مطالبتها بالتعويض عن الضرر الذم يلحقو من جراء ىذا الفسخ، ك اف ىذا الفعل 

ال يشكل التزاما تعاقديا، ك امبا ىو حق استخدمتو اعبهة اؼبصدرة بطريقة تعسفية، ك بالتايل 
.   3فمطالبة العميل بالتعويض يكوف على أساس اؼبسؤكلية التقصَتية

:  الفرع الثاني 
. المسؤولية المدنية للبنك المصدر تجاه التاجر المعتمد 

تنعقد مسؤكلية اؼبصدر يف مواجهة التاجر اذا ما أخل اؼبصدر بإحدل االلتزامات 
: التعاقدية ك يكوف ذلك كما يلي 
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. مسؤولية المصدر عن اخاللو بالتزام بدفع قيمة الفواتير للتاجر- اوال
تتعهد اعبهة اؼبصدرة للتاجر أف تسدد لو قيمة الفواتَت اؼبرسلة ؽبا من قبلو فاذا قاـ 

 الفواتَت للجهة بإرساؿالتاجر بااللتزامات اليت يرتبها عليو العقد مع اعبهة اؼبصدرة كقاـ 
اؼبصدرة، اال أهنا مع ذلك مل تقم بسداد قيمة الفواتَت لو فبا اغبق بو ضررا، كالقياـ باغبجز 
عليو من قبل دائنيو أك تفويت صفقة معينة كاف يعتمد على رصيده يف ابرامها، فلو مطالبة 

.  1اعبهة اؼبصدرة على أساس اؼبسؤكلية العقدية
كذلك تقـو مسؤكلية اؼبصدر ذباه التاجر يف حالة امتناعو عن الوفاء للتاجر، كقد أثار 

يف ذلك ما غبامل البطاقة من دفوع يف مواجهة التاجر، ك األساس الذم يستند عليو التزاـ 
البنك بالوفاء للتاجر ىو ضماف الوفا ء لو يف اطار التعامل ببطاقة الدفع االلكًتكنية، اذ 

يعترب ىذا الضماف االلتزاـ األساسي ك األكؿ الذم دبوجبو يتوجب على اؼبصدر أف يسدد 
قيمة الفواتَت اليت نفذىا حامل البطاقة لدل التاجر، كاذا رفض اؼبصدر الوفاء للتاجر الذم 

حصل على رخصة إمكانية ذباكز اغبد األقصى اؼبسموح بو يف العقد، فاف مسؤكليتو العقدية 
 . 2تقـو أيضا طاؼبا أنو ىو من قاـ دبنح ذلك الًتخيص للتاجر

 .مسؤولية المصدر عن اخاللو بالتزام بإخطار التاجر بالمعارضة-  ثانيا
ىذا كتقـو اؼبسؤكلية اؼبدنية للمصدر يف حالة سرقة البطاقة أك ضياعها بعد اجراء اغبامل 

الشرعي معارضة صحيحة لديو كمل يقم بتنفيذ التزامو العقدم الذم يتضمن قياـ اؼبصدر بعد 
اؼبعارضة بنشر ىذه اؼبعارضة لدل التجار، ك ابالغها لكل البنوؾ اؼبراسلة ك ذلك بازباذ 

أفضل الوسائل ك أسرعها من أجل منع استخداـ ىذه البطاقة استخداما غَت مشركع، كما 
يعمل باإلضافة اىل ذلك على اعداد قوائم تتضمن البطاقات اؼبسركقة ك ارساؽبا للتجار 

. اؼبعتمدين ك كذا البنوؾ اؼبراسلة
فاذا مل يقم اؼبصدر هبذه اإلجراءات، ك ترتب على ذلك قياـ السارؽ أك الواجد للبطاقة 

باستخدامها استخداما غَت مشركع من خالؿ تنفيذ مشًتيات، فاؼبصدر يكوف مسؤكال عن 
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قيمة الفواتَت اؼبرسلة من التاجر طاؼبا مل يعلم ىذا األخَت بفقد البطاقة أك سرقتها نتيجة لعدـ 
.  1تنفيذ التزامو العقدم

ك تنتفي مسؤكلية اؼبصدر يف حالة فقد البطاقة أك سرقتها ك مل يقم بنشر اؼبعارضة الصحيحة 
اليت أجراىا اغبامل ك مت استخدامها استخداما غَت مشركع من قبل الواجد أك السارؽ، اذا 

أثبت اؼبصدر خطأ التاجر اؼبعتمد ك اؼبتمثل يف عدـ مضاىاة التوقيع اؼبوجود على البطاقة أك 
. أنو مل يقم بذلك على كجو الدقة اؼبطلوبة 

:  الفرع الثالث 
. المسؤولية المدنية لكل من التاجر المعتمد و الغير

         تنشأ اؼبسؤكلية اؼبدنية للتاجر عن اخاللو بأحد االلتزامات اؼبلقاة على عاتقو باعتباره 
طرفا يف كال العقدين الناشئُت عن استخداـ بطاقة الدفع، كما تنشأ مسؤكلية الغَت الذم ال 

. يكوف طرفا يف أم عقد ناشئ عن البطاقة عن االستخداـ الغَت مشركع ؽبا
كعليو سيتم دراسة اؼبسؤكلية اؼبدنية لكل من التاجر اؼبعتمد ك الغَت، من خالؿ اغبديث عن 

. 2اؼبسؤكلية اؼبدنية للتاجر اؼبعتمد أكال، مث التطرؽ للمسؤكلية اؼبدنية للغَت ثانيا
يرتبط التاجر بكل من اغبامل ك اعبهة اؼبصدرة :    اؼبسؤكلية اؼبدنية للتاجر اؼبعتمد- أكال 

– كقاعدة عامة – بعقد مستقل يفرض عليو التزامات ذباه كل منهما، كعليو يبكن القوؿ 
اف اخالؿ التاجر بأحد االلتزامات اليت يفرضها عليو أم من العقدين يرتب عليو التزاما 

. بالتعويض طاؼبا أف ىذا االخالؿ رتب ضررا للطرؼ األخر
. ك تكوف ىذه اؼبسؤكلية، اما يف مواجهة البنك اؼبصدر أك العميل

اف التاجر اؼبعتمد ملـز دبوجب العقد     :مسؤولية التاجر المدنية تجاه المصدر - 1
الذم هبمعو بالبنك اؼبصدر بأف يقبل البطاقة اؼبقدمة لو من اغبامل يف عملية الوفاء، غَت أف 

رفضو التعامل هبا ك من مث مطالبة اغبامل بالوفاء لو نقدا كفورا، يرتب يف ذمتو اؼبسؤكلية 
العقدية الناذبة عن اػبطأ العقدم يف تنفيذ التزامو باإلضافة اىل التعويض اؼبستحق للبنك 

اؼبصدر عن الضرر الذم غبقو جراء امتناع التاجر عن قبوؿ البطاقة يف الوفاء، ك ذلك ألف 
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 انحًايت انقإََيت نٕسائم اندفع اإلنكترَٔي في انتشريع انجسائري:         انفصم انثاَي

 

74 
 

ىذا الرفض قد يهدـ الثقة اليت ذبمع البنك اؼبصدر بالعمالء، ك من مث احجامهم عن 
.  1االشًتاؾ يف ىذا النظاـ، فبا يضيع عليو العمولة ك الفائدة اليت كاف سيجنيها

أما بالنسبة للحامل فانو يستطيع كذلك مطالبة التاجر بالتعويض اذا رفض التاجر 
تلك البطاقة ك لكن ىنا مطالبة اغبامل ال تكوف على أساس العقد ألف العقد بينو ك بُت 
التاجر ال يفرض على التاجر قبوؿ البطاقات االئتمانية اػباصة باغبامل، امبا يكوف أساس 

اؼبطالبة ىنا ىو فكرة اؼبسؤكلية التقصَتية على اعتبار أف فعل التاجر برفض البطاقة امبا 
.  2يشكل فعال أغبق ضرر باغبامل فبا هبعل التاجر مسؤكال ذباه اغبامل أيضا 

باإلضافة اىل امتناع التاجر عن قبوؿ البطاقة كما يًتتب عنو من مسؤكلية عقدية ك 
تقصَتية، فانو قد ىبل بالتزامو العقدم اؼبتمثل يف عدـ الزيادة يف أسعار اؼبنتجات اليت يتم 
تنفيذىا دبوجب البطاقة ك ذلك هبدؼ اغبصوؿ على فائدة مقابل تأجيل الوفاء للحامل، 

.  3كىذا ما قد يؤدم اىل قياـ مسؤكليتو العقدية أماـ البنك اؼبصدر
كما قد تقـو مسؤكلية التاجر العقدية يف مواجهة البنك اذا ما طالب ضبل البطاقة بأسعار 

مرتفعة مقارنة مع الزبائن العاديُت الذين ال يبلكوف بطاقات الوفاء ك يدفعوف نقدا قصد 
حصولو على فائدة تأجيل الوفاء بالنسبة ؽبؤالء الذين وبوزكف البطاقات  

ك اف انباؿ التاجر ازباذ اغبيطة ك اغبذر يف مضاىاة التوقيع الذم يضعو العميل على فاتورة 
الشراء ك النموذج اؼبوجود على البطاقة ك قيامو بإرساؿ تلك الفواتَت ذات التوقيع اؼبزكر اىل 

اعبهة اؼبصدرة فاف ذلك يؤدم اىل انعقاد مسؤكليتو اؼبدنية على أساس اػبطأ اؼبفًتض يف 
جانبو لعدـ ازباذ الوسائل الالزمة الكتشاؼ التوقيع اؼبزكر ك بالتايل وبق للمصدر رفض 

الوفاء للتاجر، ألنو يقع على عاتق ىذا األخَت التحقق من شخصية حامل البطاقة دبا أنو قد 
.  4قبل الوفاء بتلك البطاقات أثناء ابراـ العقد

دبا أف عالقة التاجر باغبامل تتحدد بالعقد     :مسؤولية التاجر تجاه الحامل - 2
 : اؼبرـب بينهما، كىو عادة عقد بيع فاف مسؤكليتو اذباه اغبامل تتحدد كفق اغباالت التالية
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 :مسؤولية التاجر عن تقديم السلع والخدمات لحامل وسيلة الدفع بالسعر ذاتو- 
حيث يلتـز التاجر بأف يقدـ السلع ك اػبدمات غبامل كسيلة الدفع، بنفس الثمن الذم 

يدفعو لباقي الزبائن عند دفعهم قيمة مقتنياهتم نقدا أك بأم كسيلة تقليدية أخرل، كما هبب 
عليو تسليم السلع ك اؼبشًتيات اليت مت التعاقد عليها، كيف حاؿ عدـ قيامو بذلك أم الزيادة 
يف قيمة اؼبقتنيات أك تسليمو مقتنيات ليست كاليت تعاقد عليها، فاف للحامل يف ىذه اغبالة 

.   1اغبق يف مطالبتو بالتعويض عن األضرار اليت أصابتو جراء ذلك
 كأف يقـو التاجر     :مسؤولية التاجر عن اخاللو بالتزام بحفظ أسرار العميل - 

بتسريب الرقم السرم للحامل أك توقيعو أك إعطاء معلومات عن حسابو، فاف قياـ التاجر 
بأم من تلك األفعاؿ بصورة أغبقت الضرر باغبامل فاف اغبامل يستطيع أف يقاضي التاجر 
مطالبا أياه بالتعويض على أساس اؼبسؤكلية التقصَتية كوف ىذا االلتزاـ ال يرجع للعقد اؼبرـب 

 .   بُت التاجر ك اغبامل
ىذا باإلضافة اىل أحقية اعبهة اؼبصدرة باؼبطالبة بالتعويض اذا اشًتطت على التاجر ذلك 

صراحة، ك تكوف اؼبسؤكلية ىنا عقدية اذا كرد ىذا الشرط على شكل بند يف اتفاقية التاجر 
.    2مع اعبهة اؼبصدرة

يقصد بالغَت الشخص األجنيب الذم ال ينصرؼ :    المسؤولية المدنية للغير- ثانيا 
اليو شيء من أثار التصرؼ، أم ال ىو دائن ك ال مدين، حيث أنو يبقى بعيدا عن 

استخداـ كسائل الدفع االلكًتكٍل، ك بالتايل فهو هبذا اؼبنظور ليس طرفا يف العقود اؼبربمة 
 .بُت أطراؼ بطاقات الدفع االلكًتكنية الثالثة

كتقـو مسؤكلية الغَت التقصَتية     :مسؤولية الغير الذي لم يكن طرفا في العقد - 1
الذم مل يكن طرفا يف العقد ك مل تكن لو أية التزامات عقدية دبجرد اقدامو على استخداـ 
كسائل الدفع االلكًتكٍل مع علمو بأهنا فبلوكة لشخص اخر، كمىت كقعت تلك الوسيلة بُت 
يدم الغَت ك استطاع ىذا األخَت استعماؽبا بطريقة أك بأخرل، ك سبكن من اغبصوؿ على 

خدمات ك مشًتيات، ك ربصيل اؼببلغ من رصيد مالكها اغبقيقي، فاف ىذا االستخداـ يعد 
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خطأ من جانبو ، فهنا ال يبكنو التهرب من ىذه اؼبسؤكلية اليت تكوف تقصَتية يف ىذه 
اغبالة، كمن صور األفعاؿ اليت يقـو هبا الغَت ىي قيامو بسرقة البطاقة االلكًتكنية من حاملها 
الشرعي، أك الذم كجد البطاقة كقاـ بتزكير بياناهتا، أك تعطيل اؼبوزع األيل كذلك من خالؿ 

العبث يف بياناتو ك التالعب يف نظم اؼبعاعبة األلية عن بعد، كما يبكن لقراصنة االنًتنت 
 . 1اغبصوؿ على الرقم السرم لبطاقة العميل

قد   :المسؤولية المدنية للتاجر و الحامل الشرعي باعتبارىما من الغير -2
يكوف التاجر من الغَت، كما قد يكوف اغبامل الشرعي من الغَت، كسنتناكؿ مسؤكليتهما 

 :اؼبدنية كاأليت 
يسأؿ التاجر اؼبعتمد على  :المسؤولية المدنية للتاجر باعتباره من الغير - أ

أساس اؼبسؤكلية التقصَتية طاؼبا أف عناصرىا قد توافرت بقياـ اػبطأ من جانبو عند قيامو 
بقبوؿ البطاقة بسوء نية، كتوافر ركن الضرر، كوبق للحامل حينها أف يطالب بالتعويض عما 

غبقو من أضرار يف ذمتو اؼبالية اليت انتقصت دكف أف يكوف لو يد فيها، فيكوف التاجر 
مسؤكال من جانبو اىل جانب اغبامل غَت الشرعي مسؤكلية تقصَتية ألنو يعترب من الغَت 

 . 2بالنسبة للعالقة بُت اغبامل اغبقيقي ك مصدر البطاقة الذين اجتمعا بعقد االنضماـ
كمن صور التواطؤ اليت يقـو هبا التاجر مع الغَت، كأف يقبل بطاقة مسركقة أك مفقودة 
بالتواطؤ مع السارؽ أك الواجد يف الوفاء بثمن مشًتيات كاضع اليد، هبدؼ اغبصوؿ على 

أمواؿ من البنك، كيقـو التاجر السيء النية هبذه العملية طبعا بعد معارضة اغبامل 
ك تتم ىذه . الصحيحة لدل البنك اؼبصدر الذم أخطره بدكره بعملية السرقة أك الضياع

العملية من خالؿ قياـ التاجر بوضع تاريخ اؼبعارضة على الفاتورة حىت يتمكن من ربصيلها 
لدل البنك اؼبصدر 

ك قد تًتتب يف ذمة التاجر اؼبسؤكلية التقصَتية نتيجة األضرار اليت يلحقها باغبامل 
الشرعي للبطاقة فبا يستوجب التعويض، كذلك اذا ما قاـ بتسريب بيانات بطاقة العميل 
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لديو أك العمالء للغَت أك اىل أفراد عصابات تقليد البطاقات أك اصطناعها، أك أف يقـو 
.  1باعداد فواتَت قيم مالية مل يقم حامل البطاقة بتنفيذىا

يبكن تصور االستعماؿ     :المسؤولية المدنية للحامل باعتباره من الغير - ب
االحتيايل لوسائل الدفع االلكًتكٍل من قبل حاملها الشرعي، يف حالة ما اذا قاـ بكشف 

رقمو السرم للغَت ك تزكيده ببيانات البطاقة كذلك لتمكينو من تقليد بطاقتو، ك من مث 
استخدامها من قبل اؼبقلد يف االستيالء على أمواؿ البنك اؼبصدر أك التجار، كذلك عبهلهم 

. بوجود ىذه البطاقة اؼبقلدة
كقد يلجأ اغبامل الشرعي ؼبثل ىذا األسلوب من االحتياؿ، بغية اقتساـ اؼباؿ 

اؼبستويل عليو بطريق غَت مشركع مع الغَت، كخاصة ك أنو يعلم سباما أنو من يتحمل ىذه 
.   اؼببالغ اؼبنفذة يف حسابو البنكي ىو البنك اؼبصدر 

كيسأؿ اغبامل الشرعي للبطاقة االلكًتكنية مسؤكلية تقصَتية، كذلك اذا ما قاـ باخطار 
البنك اؼبصدر بضياع بطاقتو أك سرقتها مع رقمها السرم، كمع ذلك يستمر يف استخدامها 
يف الوفاء بثمن مشًتياتو، ككذا بالسحب من اؼبوزعات األلية االمر الذم يؤدم اىل االضرار 

 2.بالبنك اؼبصدر
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الخاتمة 
 من خالؿ ما سبق نستنتج  اف  كسيلة الدفع االلكًتكنية ،ىي تلك الوسائل  
اؼبقبولة منطقيا ، كدلك من اجل تسهيل اؼبعامالت التجارية ، فتعددت كسائل الدفع 

التقليدية حيث ظهر الشيك كالسفتجة ، كحقق قباح ، لكن مل ترقى ىده النجاحات للحد 
 .اؼبطلوب ، بسبب حوادث الغش كالحتياؿ 

فضهور اإلنًتنت ،كانتشارىا بشكل كاسع يف العامل ، ادل بدالك اىل تطوير كسائل 
الدفع التقليدية كظهور كسائل دفع الكًتكنية حديثة ،كىو ما يثَت االىتماـ يف كقتنا اغبايل  

كىدا راجع لألنبية اليت تتميز هبا كسائل الدفع الكًتكٍل يف ؾباؿ اؼببادالت التجارية   
ككذلك تسهيل خدمات البيع كالشراء بُت اؼبتعاملُت هبا ، كىو ما جعل ـبتلف دكؿ العامل  

تدرؾ باف لتطوير ىده الوسائل اسبقية ، ألهنا اصبحت متيقنة باف كسائل الدفع التقليدية مل 
. تعد فعالة يف كقت يتطلب السرعة يف معاعبة اؼبعامالت التجارية 

اعبزائر ىي االخرل مدركة سباما ؽبدا االمر ، كليست دبنأل عن دالك لالستفادة من 
التكنولوجيا ، لتطوير كسائل الدفع التقليدية ، يف ظل اعقاب االنفتاح االقتصادم ، كفتح 
اجملاؿ اماـ البنوؾ االجنبية ، ككضع نظاـ قانوٍل لوسائل الدفع الكًتكنية ، حبيث يقـو ىدا 

. االخَت بتنظيم العالقة بُت مصدر البطاقة كحاملها كاؼبتعامل الدم يقبل التعامل هبا
كمن خالؿ دراستنا لنظاـ القانوٍل لدفع الكًتكٍل يف التشريع اعبزائرم ، كالدم بينا 
فيو العالقة بُت اطراؼ ىده البطاقة كالطبيعة القانونية ؽبا ، ك كذلك اؼبسؤكلية الناشئة عن 
االستخداـ الغَت اؼبشركع ؽبده الوسائل ،اف كسائل الدفع اغبديثة مل تكن مثالية كما توقع 
اؼبصرفيوف ، فهي االخرل افرزت مشاكل من نوع اخر ، عرقلت مسار قباحها الدم كاف 

: مسطر ؽبا،  كمن خالؿ ما مت معاعبتو توصلنا اىل بعض النتائج كالتوصيات التالية
 :النتائج

من خالؿ التعريفات يتضح لنا اف ىده البطاقات تتخذ شكال معينا يبيزىا عن غَتىا ، اال -
. اف دكرىا ال ىبرج عن كوهنا كأداة كفاء بديلة عن النقود

. اف بطاقات الدفع اإللكًتكٍل تتنوع منها ما ىو ؿبلي كمنها ما ىو دكيل -
اف اؼبشرع اعبزائرم مل يتطرؽ اىل ضبايتها اعبزائية بشكل خاص  -
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اعبرائم اليت تقع على كسائل الدفع االلكًتكنية متنوعة ، فهي اما سرقة اك تزكير أك خيانة -
امانة ، كاهنا قد ترد على بطاقة الدفع االلكًتكٍل سواء كاف الرصيد بو حساب اكال، كيتم 

. الرجوع للقواعد العامة يف قانوف العقوبات اعبزائرم بشاف ىده اعبرائم
اف ظهور اإلنًتنت ساىم يف تطوير كسائل الدفع االلكًتكنية  التقليدية كدلك بتحديث -

. نظاـ الدفع ، الدم اصبح يستخدـ اجهزة كشبكات متطورة
تعترب كسائل الدفع االلكًتكنية كسيلة جديدة من كسائل اؼبعامالت البنكية ، بُت البنك -

. كزبائنو
اإلنًتنت ال زالت  ضئيلة جدا يف اعبزائر ، االمر الدم يؤثر سلبا على كسائل الدفع -

. االلكًتكٍل
التحوؿ من كسائل دفع تقليدية  اىل كسائل دفع الكًتكنية ، وبقق السرعة يف االداء ، -

. كحسن استغاللية البنك دبا يوفر الوقت كاعبهد
يتطلب استغالؿ كسائل الدفع االلكًتكنية كجود بيئة الكًتكنية ترتكز على تكنولوجيا -

. اؼبعلومات كاالتصاالت ، كنظاـ قانوٍل ينظم دالك
صعوبة التخلي عن كسائل الدفع التقليدية يف اعبزائر كدالك راجع لصعوبة تقبل اعبمهور -

. لوسائل الدفع االلكًتكنية كزبوفو منها كىذا لتدبدب تدفق اإلنًتنت
مل تعترب كسائل الدفع الكًتكنية اغبل اؼبثايل كالبديل للمشاكل اؼبطركحة من قبل كسائل -

الدفع التقليدية ، حيث خلقت ىي االخرل مشاكل جديدة ،كاليت زبص اعبرائم 
.  االلكًتكنية

عدـ اختفاء الوسائل التقليدية من الوجود ، كىدا راجع لالستغالؿ التطور التكنولوجي -
لصاغبها ، فظهرت اؼبقاصة االلكًتكنية ، ككذلك لعدـ مثالية الوسائل اغبديثة اليت تولد 

. مشاكل كعيوب من نوع جديد
 :االقًتاحات

البد من توضيح البيئة القانونية اؼبتعلقة  بنظاـ الدفع الكًتكٍل يف اعبزائر، كدلك بسن -
. القوانُت العقابية اليت زبص اعبرائم اؼبرتكبة يف حق كسائل الدفع االلكًتكنية ك تنفيذىا
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االستفادة من ذبارب الدكؿ اؼبتقدمة منها ، من اجل ربديث نظاـ الدفع ، لالطالع على -
. اؼبشاكل احملتملة الوقوع، كمناقشتها إلهباد اغبلوؿ ؽبا

ترتبط عصرنة البنوؾ بالتكوين كتدريب اؼبستمر للقول العاملة  كالتجديد يف التجهيزات -
كاؼبنتوجات ، كالتحكم يف تقنية االتصاالت من خالؿ ضباية شبكة اإلنًتنت من االحتياؿ ، 

. كضماف سرية صبيع العمليات البنكية
القياـ بتطوير اإلنًتنت كدلك عن طريق الزيادة من سرعتها كتدفقها يف اعبزائر ، االمر -

. الذم قد يؤثر باإلهباب على كسائل الدفع االلكًتكنية
خرؽ اعبو اؼبثايل كالفعاؿ الستغالؿ كسائل الدفع االلكًتكنية، ككذلك كضع عقوبات -

صارمة كشديدة للقضاء على اؼبخاطر اليت هتددىا، كالنتقاؿ بالفرد من اؼبرحلة االصعب اىل 
. اؼبرحلة االسهل يف استغالؿ ىده الوسيلة

دبا اف غالبية اؼبستهلكُت ليس لديهم ثقافة الكًتكنية ، فال باس باف يكوف ىناؾ توعية ف -
كاقامة ضباالت كدكرات تكوينية ، حبيث يتم التطرؽ فيها اىل مزايا كسائل الدفع االلكًتكنية  

. كخاصة اؼبناطق الريفية 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 النصوص القانونية- 01
  1975 سبتمرب سنة  26، اؼبوافق ؿ1395 رمضاف عاـ 20 اؼبؤرخ يف 75/58األمر رقم 

 .2006/2007يتضمن القانوف اؼبدٍل اعبزائرم اؼبعدؿ ك اؼبتمم، منشورات بَتيت، طبعة 
 1975 سبتمرب 26 لػ 59-75 اؼبعدلواؼبتمملألمر 02-05 األمر رقم 

 .11 ر ، عدد.اؼبتضمنالقانونالتجاريج
  ر. اؼبتعلقبالنقد كالقرض اؼبعدؿ ك اؼبتمم، ج2003 أكت 26 اؼبؤرخ يف 03/11األمر رقم .

 .52عدد 
  اؼبتضمن 1966يونيو سنة 8 اؼبوافق ؿ 1386 صفر عاـ 18اؼبؤرخ يف 66/156األمر رقم 

 .قانوف العقوبات اعبزائرم، اؼبعدؿ ك اؼبتمم
 اؼبتعلقبمكافحةالتهريب،اعبريدةالرظبية،عدد 2005 أكت 23 اؼبؤرخفي 05/06 األمر رقم 

59. 
 وبدد القواعد 2015 اؼبوافقالكلفربايرسنة 1436 ربيعالثانيعاـ11 اؼبؤرخفي04-15 قانونرقم ،

 .06العدد . ر.العامة اؼبتعلقة بالتوقيع ك التصديق اإللكًتكنيُت، ج
 مايوسنة 10 اؼبوافقل 1439 شعبانعاـ 24 اؼبؤرخفي 05-18 قانونرقم 

 .28 ،كاؼبتعلقبالتجارةااللكًتكنية،اعبريدةالرظبية،العدد2018
 09/08/2000 اؼبؤرخفي 2000 لسنة 83 القانوف 

 .كاؼبتعلقباؼببادالتوالتجارةااللكًتكنيةككسائاللدفعااللكًتكٍل التونسي

  :  قائمة المراجع-02

الكتب  - أ
  ا ؿبمد سعيد أضبد إظباعيل ، أساليب اغبماية القانونية ؼبعامالت التجارة اإللكًتكنية ، الطبعة

  .2009 منشورات اغبليب اغبقوقية،يركت لبناف ،، االكىل
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 بن عكنوف اعبامعية  ديواف اؼبطبوعات ، إبراىيم خبيت، التجارة اإللكًتكنية ، الطبعة الثانية ، ،
 .2008اعبزائر ،

  النظاـ القانوٍل لبطاقة االئتماف، الطبعة األكىل،  دار الثقافة للنشر ك ،اغبمود فداء وبي أضبد 
 .1999التوزيع، عماف 

 الزىراءناجي،التجربةالتشريعيةاعبزائريةفيتنظيماؼبعامالتااللكًتكنيةاؼبدنيةكالتجارية،حبثمقدمالىاؼبؤسبرالعل
 .2009 أكتوبر 29-28 مياؼبغاربياألكغبوالؼبعلوماتيةكالقانوف،أكاديبيةالدراساتالعليا،طرابلس

  الشخاص،اعبرائم ضد ااحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانوف اعبزائي اػباص،اعبرائم ضد
 .2008دارىومو،اعبزءاألكؿ،اعبزائر،التاسعة ، االمواؿ،الطبعة

  صبيل عبد الباقي الصغَت، اغبماية اعبنائية ك اؼبدنية لبطاقات االئتماف اؼبمغنطة، دار النهضة
 .1999العربية، القاىرة، 

  ،جالؿ عايد الشورة، كسائل الدفع االلكًتكٍل، الطبعة األكىل، دار الثقافة للنشر ك التوزيع
 .2008عماف، األردف، 

  ،2008خضر مصباح الطيطي، التجارة اإللكًتكنية، دار اغبامد، عماف. 
  عبد اغبميد بسيوٍل كعبد الكرَل بسيوٍل، أساسيات كمبادئ التجارة اإللكًتكنية، دكر السحاب

 .1997للنشر كالتوزيع، مصر، 
  ،سعد غالب ياسُت، بشَت عباس العالؽ، األعماؿ اإللكًتكنية، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع

 .2006األردف، 
  كميت طالب البغدادم ، االستخداـ غَت اؼبشركع لبطاقات االئتماف، دار الثقافة للنشر ك

 .2008التوزيع ، عماف 
 ديواف  ، ؿبمد صبحي قبم،شرح قانوف العقوبات اعبزائرم،القسم اػباص، الطبعةالرابعة

 .2003اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر، 
  دار اغبامد للنشر ، كسناء جودة خلف،ذبارة االلكًتكنية، الطبعة االكىل ،ؿبمد نور صاحل اعبداية

 .ـ2009-ق1429كالتوزيع، ،عماف االردف،
  مصطفى كماؿ طو، كائل أنور بندؽ، االكراؽ التجارية ككسائل الدفع اإللكًتكنية، دار الفكر

 .2005اعبامعي، اإلسكندرية، 
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 2005" االسكندرية"ؿبمد منَت اعبنبيهي، البنوؾ اإللكًتكنية،دار الفكر اعبامعي،مصر. 
 2005" االسكندرية"فبدكح ؿبمد اعبنبيهي، النقود االلكًتكنية، دار الفكر اعبامعي،مصر. 
 ؿبمد عمر ذكاية، عقد التحويل اؼبصريف، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف. 
  ،ؿبمود ؿبمد أبو فركة ، اػبدمات البنكية اإللكًتكنية عرب االنًتنت، دار الثقافة للنشر كالتوزيع

 .ـ2013-ق1433الطبعة الثانية ،عماف االردف ،
 كزيع، تدار الثقافة للنشر كاؿ، ؿبمد عبد حسُت الطائي،التجارة اإللكًتكنية، الطبعة الثانية

 .ـ2013-ق1434"عماف"االردف
 ف كنورم منَت، التجارة اإللكًتكنية كالتسويق االلكًتكٍل، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،بن عكن

 . 2014اعبزائر، 
 .الدكتوراهرسائل  - ب

 بوبكر أحوالف عبد الصمد ، النظاـ القانوٍل لوسائل الدفع االلكًتكنية، رسالة دكتوراه ، جامعة
 .2015-2014 اؼبوسم اعبامعيتلمساف،،بلقايد

 .مذكرات الماجستير-ج

 مام 08، جامعة ،كلية اغبقوؽأكجاٍل صباؿ، النظاـ القانوٍل لبطاقة االئتماف، مذكرة ماجستَت 
 .2015-2016  كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي، قاؼبة ،1945

  ماجستَت، جامعة مولود معمرم، مذكرةالنظاـ القانوٍل لوسائل الدفع اإللكًتكٍل، ، كاقد يوسف 
 . 2011-2010، كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي تيزم كزك

  بنعميورامنة،البطاقاتااللكًتكنيةللدفعوالقرضوالسحب،مذكرةماجستَت،جامعةمنتوريقسنطينة، كلية
 .2006-2005 اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي

 بلعاؼبفريدة،اؼبسؤكليةالقانونيةعناالستخدامغَتاؼبشركعلبطاقةاالئتماف،مذكرةماجستَتفياغبقوؽ،جامعة
 .2015-2016 ؿبمدؼبيندباغُت،سطيف، كلية اغبقوؽ

 بورزاقابراىيمفوزم،دراسةربليليةحواللتجربةاعبزائريةفيمجااللنقداآلليالبنكي،مذكرةماجستَت،جامعةا
 .2008-2007عبزائر، كليةاغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي
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  زىَتزكاش،دكرنظامالدفعاإللكًتكنيفيتحسيناؼبعامالتاؼبصرفية،مذكرة
 .2011-2010 اؼباجستَت،جامعةالعربيبنمهيدم،امالبواقي،كليةاغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي

  لوصيفعمار،اسًتاتيجياتنظاماؼبدفوعاتللقرناغباديو
-2008العشرين،معاالشارةالىالتجربةاعبزائرية،مذكرةاؼباجستَت،كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي

2009. 
 صونيةمقرم،اؼبسؤكليةاؼبدنيةعناالستخدامالغَتاؼبشركعلبطاقاتاالئتماف،مذكرةاؼباجستَتفياغبقوؽ -

 .2016-2015جامعةؿبمدبوضيافاؼبسيلة،كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي 
  خشةحسيبة،كسائاللدفعاغبديثةفيالقانوناعبزائرم،مذكرةاؼباجستَت،جامعةؿبمدبوضيافباؼبسيلة، كلية

 .2016 -2015اغبقوؽ،اؼبوظباعبامعي

 .مذكرات الماستر- د
  زرقاف ىشاـ، النظاـ القانوٍل لبطاقات الدفع االلكًتكٍل، مذكرة ماسًت يف اغبقوؽ، جامعة ؿبمد

 .2015-2016 كلية اغبقوؽ،اؼبوظباعبامعيخيضر، بسكرة ،
  دكر كسائل الدفع اإللكًتكٍل يف اغبد من عمليات تبييض األمواؿ،  ، مام عبد القادر بوعالـ

 .2017-2016 كلية العلـو االقتصادية ، اؼبوظباعبامعيمدكرة اؼباسًت، مستغاًل،
  كامرم فاطمة الزىراء ، اؼبسؤكلية اؼبدنية ؼبستعملي بطاقات الدفع االلكًتكٍل ، مذكرة ماسًت

 .2015-2014،جامعة جباية ، كلية اغبقوؽ ، اؼبوسم اعبامعي 
  كىيبة بن الشيخ، النظاـ القانوٍل لبطاقات الدفع اإللكًتكٍل، مذكرة ماستَت، جامعة قاصدم

 .2017-2016مرباح كرقلة، كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعي 
 جامعة العريب بن مهيدم، ، غضباف ػبضر، اإلطار القانوٍل لوسائل الدفع اإللكًتكٍل  

 .2014-2013 اؼبوسم اعبامعي ، كلية اغبقوؽماسًت، جامعة اـ البواقي ،مذكرة
  ميهويب فطيمة ،جرائم بطاقات الدقع االلكًتكنية، مدكرة ماسًت،جامعة ؿبمدخيضرة،بسكرة

 .2015/2016 كلية اغبقوؽ ، اؼبوسم اعبامعياعبزائر،
  اظباء سرار  ،اغبماية القانونية لبطاقة االئتماف االلكًتكٍل، مدكرة ماسًت،جامعة العريب بن

 .2015/2016  كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعيمهيدم، اـ البواقي ،
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  اظباء بوعقاؿ، اغبماية اعبنائية لبطاقة الدفع االلكًتكنية، مدكرة ماسًت، جامعة العريب بن مهيدم
 .2017-2016 كلية اغبقوؽ، اؼبوسم اعبامعياـ البواقي،

 المجالت القانونية- ه
 ؾبلة الفقو  اؼبسؤكلية اعبزائية عن االستعماؿ غَت اؼبشركع لبطاقة االئتماف، ينة امنة،زاؿبمدم بو

 .2015،سنة 37كالقانوف،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،العدد

 جامعة 46ؾبلة العلـو االنسانية، ،عدد، بن تركي ليلى، اغبماية اعبنائية للبطاقات اؼبمغنطة، 
 .2016ديسمرب االخوة منتورم قسنطينة،

  عبد الرحيم كىيبة، تقييم كسائل الدفع اإللكًتكنية كمستقبل كسائل الدفع التقليدية يف ظل
 ، 2010، جانفي 02كجودىا، ؾبلة االقتصاد اعبديد، العدد
www.asjp.cerist.dz/en. 

  عبداعببار اغبنيص، االستخداـ الغَت اؼبشركع لبطاقات االئتماف اؼبمغنطة من كجهة نظر القانوف
 . 2010العدداالكؿ ،26ؾبلةجامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية ،اجمللد، اعبزائرم 

 11،العدد[درسة مقارنة]عادؿ يوسف الشكرم،اغبماية القانونية لبطاقات الدفع االلكًتكنية 
 .2008، ،جامعة الكوفة،العراؽ

 غزايل نزيهة، اغبماية القانونية لفعالية االمر بالدفع بالبطاقة يف القانوف اعبزائرم ،ؾبلة اؼبفكر، 
 .2006-1257 ، رقم االيداع 2018 ، جواف 17جامعة ؿبمد خيضرة بسكرة ، العدد

  ؿبمود بن رشيد الرشيد العنًتم ،اغبماية اعبنائية لبطاقات الدفع االلكًتكٍل ، اجمللة العربية
 .2015 الرياض، ،74 ،ػ62 ،41 العدد31للدراسات االمنية كالتدريس ،اجمللد

  نواؼ حاـز خالد، اغبماية اؼبدنية لبطاقات االئتماف اؼبمغنطة، ؾبلة كلية القانوف للعلـو القانونية
 .  ، العراؽ59، العدد2013، ك السياسية، جامعة اؼبوصل، كلية اغبقوؽ

  كفاء عبد ايل، كسيلة الدفع االلكًتكنية بُت حتمية العوؼبة اؼبصرفية ككاقع الوظيفة النقدية يف
،  ؾبلة الدراسات كالبحوث القانونية ، العدد الرابع ، جامعة االخوة منتورم،قسنطينة ، اعبزائر

 www.asjp.cerist.dz/enالبوابة اعبزائرية للمجالت العلمية ، 

http://www.asjp.cerist.dz/en
http://www.asjp.cerist.dz/en
http://www.asjp.cerist.dz/en
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  شايب ؿبمد ، اليات اغبماية من الغش يف كسائل الدفع االلكًتكنيةيف القتصاد الفرنسي،ؾبلة
 ،العددالثاٍل، 1،حالة البطاقة اؼبصرفية،جامعةسطيف2016-2002مباء لالقتصاد كالتجارة ، 

 .2017ديسمرب 
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 21....................وسائل الدفع اإللكترونية التقميدية و المطورة: المطمب األول

 21..............................................األوراق التجارية اإللكترونية: الفرع األول
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