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 :مقدمة

منذ العصور القدٌمة، واإلنسان ٌسعى إلى إٌجاد وسائل للتبادل والدفع والوفاء، فبعد 

أن كانت الزراعة هً القوة المهٌمنة والمسٌطرة منذ قرنٌن من الزمان، وبعد الثورة 

الصناعٌة التً قلبت كافة المقاٌٌس واالحتماالت، إذ شكلت بدورها القوة االقتصادٌة فً 

العالم، أشرقت شمس األلفٌة الثالثة من جدٌد على ثورة علمٌة تكنولوجٌة استوت على 

 –عودها، وكانت ثورة غٌر مألوفة ال فً مسماها وال فً مضمونها بالمقارنة مع نظٌراتها 

- الزراعٌة والصناعٌة 
1

 

فقد غٌرت هذه الثورة باجتٌاحها العالم فً اآلونة األخٌرة، الكثٌر من المفاهٌم التً 

كان مسلما بها مسبقا، فلم تعد المعلومٌات بدعة جدٌدة أو دخٌال علٌنا، وإنما أصبحت 

ضرورة ملحة تفرض نفسها بقوة بحكم حاجة اإلنسان إلٌها، حٌث تعددت أوجه استخدامها، 

فأصبحت جزءا ال ٌتجزأ من الحٌاة الٌومٌة، وسمة من سمات الحٌاة االجتماعٌة، ومظهرا 

من مظاهرها، نظرا للدور الكبٌر الذي تقوم به فً جل المجاالت، خاصة المعامالت 

.التجارٌة والبنكٌة
2

 

وتبعا لذلك عملت البنوك على تطوٌر أسالٌبها وتحسٌن أدواتها، فأصبح االتجاه السائد 

نحو المال الرقمً أو اإللكترونً، بدٌال عن المال الورقً، ٌجعل المعاٌٌر والقواعد 

والنظرٌات تتغٌر تدرٌجٌا لتصبح أكثر مالءمة لمفاهٌم المال اإللكترونً ووسائله، وصوال 

إلى بناء، قانونً ٌسهل على إدارات المصارف التعامل مع تحدٌات
3

 المصارف 

اإللكترونٌة
4

 فلم تعد البنوك مجرد مؤسسات لقبول الودائع أو منح القروض بل أصبح الفرد 

                                                           
1
دار اآلفاق -   النظام القانونً وآلٌات الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة –معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات االئتمان   

 11:، ص2008 الرباط، الطبعة األولى، –المغربٌة، مطبعة األمنٌة 
2
أحمد البختً، استعمال الوسائل اإللكترونٌة فً المعامالت التجارٌة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً -  

القانون الخاص، وحدة قانون التجارة واألعمال، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 6: ، ص- بتصرف - ،  2004-2003 الرباط، السنة الجامعة –السوٌسً 
3
 لبنان، الطبعة األولى، –أحمد سفر، العمل المصرفً اإللكترونً فً البلدان العربٌة، المؤسسة الحدٌثة للكتاب ناشرون -  

 105-104: ، ص-بتصرف-، 2006
4
هناك العدٌد من المصطلحات التً تطلق على البنوك المتطورة مثل البنوك اإللكترونٌة، أو بنوك االنترنٌت، أو بنوك -  

االنترنٌت عن بعد، أو البنك المنزلً، أو البنك على  الخط، أو الخدمات المالٌة الذاتٌة، وعلى اختالف المصطلحات، 
- - --فجمٌعها تشٌر إلى  قٌام العمٌل بإدارة حساباته، أو إنجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة االنترنٌت سواء كان فً 
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ال ٌستطٌع االستغناء عنها، لكً ٌستفٌد من خدماتها المتنوعة، خاصة ما ٌطلق علٌه حالٌا 

بوسائل الدفع واالئتمان الحدٌثة،
5

. أو ما ٌسمى بالدفع اإللكترونً
6

 

وٌمكن أن ٌتم هذا األخٌر بوسائل متعددة من بٌنها، النقود اإللكترونٌة، باعتبارها 

 الشٌك اإللكترونً، –أدوات إلكترونٌة حدٌثة، باإلضافة إلى األوراق التجارٌة اإللكترونٌة 

 باعتبارها هً األخرى أدوات تقلٌدٌة –والكمبٌالة اإللكترونٌة، والسند ألمر اإللكترونً 

مقدمة إلكترونٌا، وكذا البطاقات البنكٌة، حٌث تعتبر هذه األخٌرة الوسٌلة المعول علٌها 

 .عالمٌا للوصول إلى وسٌلة آمنة للدفع عبر شبكة االنترنٌت

فالعصر الذي نعٌش فٌه عصر تتالحق فٌه التطورات التً تستهدف خدمة اإلنسان، 

ففً مجال المعامالت التجارٌة تسعى االبتكارات الحدٌثة ووسائل التكنولوجٌا المتطورة إلى 

تكرٌس الثقة
7

. واالئتمان بٌن المتعاملٌن
8

 
                                                                                                                                                                                     

فً المنزل أو المكتب، أو فً أي مكان آخر، وبالتالً ٌمكن للعمٌل أن ٌتصل بالبنك مباشرة باالشتراك العام عبر - - 

 للعمٌل بحزمة (PC)االنترنٌت وإجرائه لمختلف التعامالت على أساس أن ٌزود البنك جهاز الكمبٌوتر الشخصً 

 وحزمة (Nuits quiker) وحزمة (Microsoft Moyen)البرمجٌات الشخصٌة لقاء رسوم أو مجانا مثل حزمة 

( meca’s managing your money) 

بٌسان بنور، الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر االنترنٌت، رسالة لنٌل ماستر فً القانون الخاص، وحدة قانون األعمال - 
الرباط، السنة الجامعٌة - والمقاوالت،جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، السوٌسً 

 9: ، ص2010ٌولٌوز 
5
: ، ص-، بتصرف2008 الرباط، الطبعة األولى، –إبراهٌم ولٌد عودة، النظام القانونً للبطاقات البنكٌة، دار السالم -  

1-2 
6
هناك معنٌان للدفع اإللكترونً، إحداهما واسع ٌقصد به كل عملٌة دفع لمبلغ من النقود تتم بأسلوب غٌر مادي، ال ٌعتمد -  

على دعامات ورقٌة بل بالرجوع إلى آلٌات إلكترونٌة، أو هو أداء مبلغ من المال مقابل الحصول على سلعة أو خدمة 
ومعنى ضٌق ٌنحصر فً عملٌات الوفاء التً تتم عبر االنترنٌت، والذي ٌعرف بأنه الدفع الذي . باستعمال آلٌات إلكترونٌة

 .ٌتم باستعمال تقنٌات إلكترونٌة، عن بعد دون اللقاء المباشر المادي لألشخاص الطبٌعٌٌن
:  مرجع سابق، ص– النظام القانونً وآلٌات الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة –معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات االئتمان - 

13 
7
 2:  ص–إبراهٌم ولٌد عودة، النظام القانونً للبطاقات البنكٌة، مرجع سابق، بتصرف -  

8
وكذلك القرض أو  (faire confianceعبارة التٌنٌة األصل تعنً الوثوق ) Crédit –إن كلمة ائتمان أو اعتماد -  

 :التسلٌف، فجمٌعها تعابٌر تفترض اجتماع عاملٌن رئٌسٌٌن هما
 أي فترة معٌنة من الزمن قد تطول أو تقصر: الوقت 
 والثقة :confiance 

 :إلخ، إال بوجود فترة زمنٌة تفصل بٌن التزامٌن.. فال مجال للكالم عن اعتماد أو ائتمان

 le créditeurآنً فوري من جانب المقرض أو المؤتمن : األول

  le débiteur وهو المدٌن  le créditéمؤجل زمنا معٌنا، من جانب المقترض أو المؤتمن : الثانً

وكغالبٌة العقود المصرفٌة، ٌقوم االعتماد المصرفً على االعتبار الشخصً، بحٌث ال ٌقدم المصرف على منحه إال 
 .لألشخاص الذٌن ٌوحون له بالثقة والمالءة واالحترام

. بالمعنى الشامل، الثقة التً تشعر الناس أو فالنا ملًء "Créditكمقابل للفظة " القانون"وقد جاء فً القاموس 

Solvable لذلك ٌقال عنه ،Il a du créditهو موثوق به أو مؤتمن - - - - 
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التً تمس باألساس . كما ٌنضاف إلى هذٌن األخٌرٌن عامل المجازفة والمخاطرة

االئتمان
9

 فعندما ٌتعلق األمر باألداء أو الوفاء بإحدى أدوات الدفع اإللكترونٌة فً المحالت 

التجارٌة، فهذا  ال ٌطرح مشكلة فً تحدٌد هوٌة األطراف وال التشكٌك فً صحة العملٌة 

ألن الزبون ٌمضً الفاتورة فً حضور التاجر، وتحت مسؤولٌة هذا األخٌر، عن كل قٌد 

فً الجانب الدائن لحسابه، مع العلم أن الفاصل المكانً بٌن األطراف كان سببا فً خلق هذا 

 .النوع من الوفاء

لكن األشكال ٌطرح عندما ٌتعلق األمر باستعمال أدوات الدفع اإللكترونٌة عن بعد 

ودون اللقاء المباشر المادي لألشخاص الطبٌعٌة، وذلك لالستفادة من عروض التجارة 

والخدمات، ما ٌنتج عنه من مخاطر التضحٌة بالدلٌل الكتابً أي دون االعتماد على الورقة 

منذ األصل، ودون توقٌعها بالٌد، وإنما باستعمال سلسلة من األرقام تضمن ارتباطها 

 ومن تم تكون هذه الوسٌلة ال تأخذ أهم مؤسسة وهً – التوقٌع اإللكترونً –بصاحبها 

مؤسسة التوقٌع بعٌن االعتبار لسبب رئٌسً ٌتجلى فً عدم مالءمة التوقٌع الٌدوي لهذه 

.الوسٌلة من االتصال
10
 

وأمام هذه التحدٌات جرت محاوالت لتطوٌع قواعد اإلثبات الكتابً، لكً تستوعب 

 مثال أمرٌكا وفرنسا –التقدم فً تقنٌات المعلومات واالتصاالت، وبذلك عمدت بعض الدول 

                                                                                                                                                                                     

ولكنها عن التعٌٌن ٌراد بها التزام ٌقطعه امرؤ أو مصرف لمن ٌطلب منه أو ٌجٌز له استعمال مال معٌن نظرا للثقة - - 
التً ٌشعر بها نحوه، وتطلق اللفظة أٌضا على المال نفسه، وهناك االئتمان الذاتً أي الذي ٌجاز ألجل مالحقة المقترض 

واالئتمان العٌنً أي الذي ٌجاز على أثر رهن عٌن أو سندات مالٌة ضمانا للدٌن، وفً الحساب . فال ضامن للدٌن غٌره
 ".تدل اللفظة على ما هو مطلوب للمرء وتقابلها المدٌونٌة

 دراسة تحلٌلٌة مقارنة على ضوء أحدث قرارات –بٌارآمٌل طوبٌا، بطاقة االعتماد والعالقات التعاقدٌة المنبثقة عنها - 

 وما 9" ، ص2000 لبنان، بدون طبعة، –النقض الصادرة عن محكمة التمٌٌز الفرنسٌة ، منشورات الحلبً الحقوقٌة 

 بعدها
9
 . بخصوص أسس إدارة مخاطر االئتمان التً توصلت إلٌها لجنة بازل2000لقد تم تقدٌم وثٌقة فً شتنبر -  

 –عبد الحمٌد محمد ومحمد عبد الحمٌد الشواربً، إدارة المخاطر االئتمانٌة من وجهتً النظر المصرفٌة والقانونٌة - 
 المسؤولٌة المدٌنة –تحدٌث منظومة المخاطر االئتمانٌة واالستثمارٌة فً كل من البنوك التجارٌة والبنوك اإلسالمٌة 

والجنائٌة والتأدٌبٌة من أعمال البنوك واالئتمان المصرفً، منشأة المصارف باإلسكندرٌة، مطبعة عصام جابر، الطبعة 

 39: ، ص2002األولى، 
10

المظاهر القانونٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص، وحدة : صلٌحة حاجً، الوفاء الرقمً عبر االنترنٌت -  
الضمانات التشرٌعٌة فً قانون األعمال المغربً، جامعة محمد األول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة : التكوٌن والبحث

 . وما بعدها6: ، ص-بتصرف-، 2006-2005 وجدة، السنة الجامعٌة –واالجتماعٌة 
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إلى جانب محاولة المشرع المغربً إلى تطوٌر تشرٌعات اإلثبات على نحو ٌرتفع -  

باالعتراف بالمحررات اإللكترونٌة فً اإلثبات إلى مصاف القواعد العامة بشرط استٌفاءها 

 .متطلبات األمن التقنً

لكن على الرغم من الدور اإلٌجابً الذي تلعبه أدوات الدفع واالئتمان الحدٌثة إال أنها 

قد تتعرض للتالعب والتحاٌل باستخدامها، مما ٌمثل تهدٌدا مباشرا لحاملها ومصدرها من 

جهة وكذا بالنسبة لالقتصاد المحلً والدولً من جهة ثانٌة، وأٌضا أمام عدم كفاٌة 

النصوص القانونٌة ووجود نظام قانونً متكامل ٌحقق حماٌتها، فتبقى بذلك الحماٌة القانونٌة 

.هً المالذ األخٌر الذي ٌلجأ إلٌه المشرع إلضفاء القوة على القوانٌن المدنٌة والتجارٌة
11
 

لكن إعطاء تعرٌف لهذه األدوات ٌتخذ صعوبة ترجع إلى تعددها وكذلك إلى تعدد 

العالقات الناشئة عنها، باإلضافة إلى عدم اكتراث المشرع المغربً فً أغلب األحوال 

 .بموضوع التعرٌف كونه من وظائف الفقه والقضاء

تعتبر وسائل دفع : "فالمشرع المغربً اعتبر هذه األدوات من وسائل األداء، بقوله

جمٌع الوسائل التً تمكن أي شخص من تحوٌل أموال كٌفما كانت الطرٌقة أو الخطة التقنٌة 

".المستعملة لذلك
12
 

. من مدونة التجارة329ونفس األمر نصت علٌه الفقرة األولى من الفصل 
13
 

وبذلك ٌكون المشرع المغربً قد أحسن صنعا عندما لم ٌحدد هذه األدوات، التً 

 – مبادلة سلع بسلعة –عرفت تطوٌرا عبر العصور والحضارات بدأت بأسلوب المقاٌضة 

                                                           
11

-  مرجع سابق، – النظام القانونً وآلٌات الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة –معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات االئتمان -  
 15-14: ، ص-بتصرف 

12
 بتنفٌذ القانون 2006 فبراٌر 14 الموافق لـ 1427 من محرم 15 الصادر فً 1 – 05 – 178 من ظهٌر رقم 6المادة -  

 محرم 21 بتارٌخ 5397 المتعلق بمؤسسات االئتمان والهٌئات المعتبرة فً حكمها، الجرٌدة الرسمٌة عدد 03-34رقم 

 435: ، ص2006 فبراٌر 20/ 1427
13

تعتبر وسٌلة أداء، وفق مقتضٌات المادة الرابعة من الظهٌر : " من مدونة التجارة على ما ٌلً 329نصت المادة -  

المعتبر بمثابة قانون ٌتعلق بنشاط مؤسسات  (1993 ٌولٌوز 6 )1414 محرم 15 بتارٌخ 1-93-147الشرٌف رقم 

 .االئتمان ومراقبتها كل وسٌلة، تمكن كل شخص من تحوٌل أموال كٌفما كانت الطرٌقة أو الخطة التقنٌة المستعملة لذلك
تحدد االتفاقات بٌن المؤسسة المصدرة أو صاحب وسٌلة األداء من جهة وبٌن المؤسسة المصدرة والتاجر المنخرط من 
 ".جهة أخرى، شروط وكٌفٌة استعمال وسائل األداء، غٌر أنه ٌجب أن تحترم هذه االتفاقات قواعد النظام العام المبٌنة بعده

 5:  ص–بتصرف - نسرٌن الحجاجً، الحماٌة القانونٌة للبطائق البنكٌة، رسالة سابقة، - 
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فاستخدام المعادن ومنها النفٌسة كوسٌط للمبادالت، ثم استخدام النقود السلعٌة ممثلة بالذهب 

والفضة، لٌهتدي بعد ذلك إلى المسكوكات 
14

 وأمام ما تعرضت له هذه األخٌرة من غش 

وعدم ثبات قٌمتها نظرا لتأثرها وارتباطها دوما بأسعار الذهب، ظهرت األوراق النقدٌة 

لتلعب دورها فً الحٌاة التجارٌة، والتً بدأ معها اإلنسان بالبحث عن وسائل جدٌدة لتأمٌنها 

من المخاطر التً قد تتعرض لها كالسرقة والضٌاع، خاصة فً حالة استعمالها من مكان 

إلى آخر ومن ٌد إلى أخرى، والتً تمثلت بظهور البنوك وما آل إلٌه تدخلها فً الحٌاة 

متمثلة باألوراق . االقتصادٌة، وما ابتدعته هذه األخٌرة من وسائل جدٌدة للوفاء وااللتزام

 كأدوات وفاء حدٌثة، لكن أمام التطور الهائل فً – الكمبٌالة والسندات والشٌك –التجارٌة 

اإلنتاج الفكري والعلمً، وما أحدثته الثورة المعلوماتٌة، تطورت معه هذه األدوات لتشمل 

.النقود اإللكترونٌة واألوراق التجارٌة اإللكترونٌة والبطاقات
15
 

، حٌث 1860 نشأة النقود اإللكترونٌة إلى عام – Bernkopf –بحٌث ٌرجع البعض 

تم تحوٌل مبلغ مالً باستخدام التلغراف، لكن المالحظ أن المعنى الدقٌق لهاته النقود ال 

ٌتطابق مع هذه الواقعة، حٌث أن األمر ال ٌعدو أن ٌكون مجرد حوالة نقدٌة من شخص 

آلخر
16

 إلى رد أصل – األستاذ محمد إبراهٌم محمود الشافعً – وٌذهب البعض اآلخر 

النقود اإللكترونٌة إلى اختراع الكتابة المشفرة، وقد استخدم العسكرٌون وسائل االتصال 

.المشفرة فً نقل أسرار عداء
17
 

وعلى الرغم من أن خدمة تحوٌل األموال قد بدأت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

، وذلك عندما قامت بنوك االحتٌاط الفٌدرالً بنقل النقود بواسطة 1918فً عام 

                                                           
14

 .عبارة عن قطع من المعدن النفٌس محددة الوزن ٌنقش على وجهٌها قٌمتها والدولة المصدرة لها-  
15

- مرجع سابق، -  النظام القانونً وآلٌات الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة–معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات االئتمان -  
 11:  ص–بتصرف 

16
 النقود اإللكترونٌة ،التجارة اإللكترونٌة، العقود –نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه، الجانب اإللكترونً للقانون التجاري -  

، 2008 اإلسكندرٌة، طباعة القدس، بدون طبعة، –اإللكترونٌة، التوقٌع اإللكترونً والبصمة اإللكترونٌة، منشأة المعارف 

 27: ص
17

اإلسكندرٌة، الطبعة األولى، - خالد ممدوح إبراهٌم، التحكٌم اإللكترونً فً عقود التجارة الدولٌة، دار الفكر الجامعً -  
 365: ، ص 2008
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التلغراف،
18

 عندما 1972 فإن االستخدام الواسع للنقود اإللكترونٌة لم ٌبدأ إال فً عام 

تأسست دار المقاصة اآللٌة، التً تولت عملٌة إمداد خزانة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

وأٌضا البنوك التجارٌة ببدٌل إلكترونً إلصدار الشٌكات، وعلى غرار هذا النظام انتشر 

وجود أنظمة متشابهة فً أوروبا،
19

 وتعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أول من عرفت النقود 

-المخزنة على بطاقات بالستٌكٌة - اإللكترونٌة، وفً ألمانٌا ارتفع حجم النقود اإللكترونٌة 

 ملٌون مارك ألمانً، أما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فقد ارتفع 1237 إلى 1997فً عام 

 لتصل إلى 1996 دوالر فً عام 145 إلى 1992 ملٌون دوالر فً عام 51حجمها من 

.2001 فً عام %61نسبة 
20
 

أما فٌما ٌتعلق باألوراق التجارٌة اإللكترونٌة فترجع أساسا إلى التجربة الفرنسٌة 

التً تتدخل فٌها البنوك، إذ ال ٌتصور التعامل باألوراق التجارٌة اإللكترونٌة إال من خالل 

البنوك وذلك نتٌجة لجهود اللجان التً اضطلعت بمحاولة حل المشاكل المالٌة واإلدارٌة، 

الناشئة عن التعامل بالكمبٌاالت اإللكترونٌة باعتبارها من األوراق التجارٌة اإللكترونٌة 

خاصة إذا تعلق األمر باالستفادة من الوسائل المعلوماتٌة الحدٌثة، والتجهٌز  اإللكترونً 

خاصة فً ظل وجود الحاسب اآللً للمقاصة الموجود بالبنك المركزي بفرنسا
21

 أما بالنسبة 

م، لتسدٌد 1920للبطاقات البنكٌة فقد بدأ استخدامها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً عام 

قٌمة وقود المركبات فً بعض المحطات المخصصة لذلك، غٌر أن الظهور األول لبطاقات 

رئٌس شركة " فرانك إكس مكنمارا"االئتمان بمفهومها الحالً بدأ بحادثة  طرٌفة تعرض لها 

م عندما دعا اثنٌن من رفاقه إلى العشاء فً أحد المطاعم 1949هاملتون لالئتمان فً عام 

الشهٌرة  فً مدٌنة نٌوٌورك، وذلك لمناقشة مشكلة تعرض لها أحد زبنائه، وعندما انتهى 

                                                           
18

 – دار الفكر الجامعً – الدعوى اإللكترونٌة وإجراءاتها أمام المحاكم –خالد ممدوح إبراهٌم، التقاضً اإللكترونً -  
 76: ، ص2008اإلسكندرٌة، بدون طبعة، 

19
 اإلسكندرٌة، – دار الفكر الجامعً – دراسة مقارنة –خالد ممدوح إبراهٌم، حجٌة البرٌد اإللكترونً فً اإلثبات -  

 2010الطبعة األولى، 
20

 29: نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه، الجانب اإللكترونً للقانون التجاري، مرجع سابق،ص -  
21

 السند –الكمبٌالة ) –مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، األوراق التجارٌة ووسائل الدفع اإللكترونٌة الحدٌثة -  
 –،دار الفكر الجامعً  ( بطاقات الوفاء واالئتمان– األوراق التجارٌة اإللكترونٌة – النقود اإللكترونٌة – الشٌك –اإلذنً

  345- 344:  ص–بتصرف - ، 2006اإلسكندرٌة ، الطبعة األولى، 
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 أن ٌدفع ثمنه نقدا للمطعم فوجئ بأنه نسً محفظته فً المنزل، – منكمارا –العشاء وأراد 

مما سبب له حرجا شدٌدا، وتطلب األمر أن ٌتصل بزوجته لتأتً بنفسها إلى المطعم 

.وتحضر معها النقود
22

 مما دفعه هو ورفٌقه إلى التفكٌر بعد الموقف المحرج فً إنشاء 

مؤسسة تقوم بدفع حساب العمالء مقابل عمولة، غٌر أن البداٌة الحقٌقٌة للبطاقات بالمفهوم 

المتعارف علٌه فً وقتنا الحاضر كانت على ٌد البنوك األمرٌكٌة، حٌث أخذت على عاتقها 

إصدار هذه البطاقات، والتوسع فً استخدامها على مستوى دولً، حٌث أصدر بنك 

ثم  (National crédit card club) بطاقة عرفت باسم 1951بنٌوٌورك عام "  فرانكلٌن"

23(Americard Bank) بطاقة 1958أعقبه بنك أمرٌكا فً كلٌفورنٌا فأصدر عام 
 إال أن 

السبب فً انتشار البطاقات البنكٌة على مستوى العالم راجع لترخٌص بنك أمرٌكا لبنوك 

أخرى الستخدام بطاقته ذات األلوان األزرق والذهبً، ثم اتحدت كل هذه التراخٌص تحت 

لتصبح هذه البطاقة األكثر انتشارا فً العالم كما أنشأت مجموعة " فٌزا"اسم واحد وهو 

لتصبح هذه البطاقة أكثر رواجا وانتشارا فً الوالٌات " ماستركارد"منافسة تحت اسم 

المتحدة األمرٌكٌة
24

 كما صدرت فً فرنسا البطاقة الزرقاء، والتً أصدرتها مجموعة من 

.البنوك الفرنسٌة ثم أعقبتها البطاقات الخضراء والكارت الذهبً
25
 

أما بالنسبة للمغرب فهً جدٌدة ومحدودة من حٌث اإلقبال، رغم ما عرفته مؤخرا 

، (DAB) وضع الموزع األوتوماتٌكً لألوراق 1982من تطور سرٌع، وهكذا ففً سنة 

 fer a repasser، باإلضافة إلى إلغاء نظام (GAB)وكذلك الشبابٌك األوتوماتٌكٌة لألبناك 

.1948 سنة terminaux point de venteالذي حل محله 
26

 ومن أجل تشجٌع استخدام 

البطاقات البنكٌة، قامت البنوك المغربٌة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات فً هذا المجال، 

                                                           
22

 57-56:|نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه، الجانب اإللكترونً لقانون التجاري، مرجع سابق،ص-  
23

    6- 5: إبراهٌم ولٌد عوده، النظام القانونً للبطاقات البنكٌة، مرجع سابق، ص-  
24

 9- 8: نسرٌن الحجاجً، الحماٌة القانونٌة للبطائق البنكٌة، رسالة سابقة، ص -  
25

 354: مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، األوراق التجارٌة ووسائل الدفع اإللكترونٌة الحدٌثة، مرجع سابق، ص-  
26

 سلسلة رسائل نهاٌة تدرٌب –النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكٌة فً المغرب ، صالح الدٌن طٌوبً ورشٌد ملٌتً-  
 8: ، ص2008 ،فبراٌر 2الرباط، العدد -  دار السالم  –الملحقٌن القضائٌٌن 
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 قامت المجموعة المهنٌة لبنوك المغرب بإحداث مركز النقدٌات بٌن البنوك، 2001ففً 

والذي أوكلت إلٌه مهمة القٌام بتدبٌر البطاقات البنكٌة ومعالجة التعامالت النقدٌة اآللٌة التً 

 .ٌقوم بها حاملو هذه البطاقات

لكن المالحظ أنه بالرغم من محاوالت السلطات المالٌة المغربٌة، تشجٌع تداول 

البطاقات البنكٌة، إال أنها تبقى بطاقات أجنبٌة المصدر، حٌث أن أغلب البطاقات المتداولة 

".وماستر كارد" فٌزا كارد"فً السوق النقدي المغربً هً من نوع 
27
 

 :أهمٌة الموضوع 

إن دراسة موضوع المظاهر القانونٌة ألدوات الدفع واالئتمان الحدٌثة، له أهمٌة 

:  قصوى سواء على الصعٌد االجتماعً واالقتصادي والقانونً، وذلك كاآلتً

 :من الناحٌة االجتماعٌة -

تتجلى أهمٌة الموضوع من هذه الناحٌة فً انتشار أدوات الدفع الحدٌثة فً حٌاة 

 بصورة ملفتة للنظر، مما ٌستدعً التعرف – خاصة البطاقات البنكٌة –المواطن المغربً 

 .على الجوانب القانونٌة التً تحكم هذه األدوات

كما تتجلى األهمٌة باستخدام هذه األدوات على نطاق عالمً بٌن الدول، حٌث 

ٌستطٌع الفرد أن ٌستخدمها فً غٌر الدولة التً تم إصدارها بها، مما ٌزٌد من مخاطر سوء 

استخدامها أو سرقتها أو تزوٌرها، ولهذا ٌجب الوقوف على المسؤولٌة المدنٌة والجنائٌة 

 وكٌفٌة توفٌر الوسائل الالزمة – البطاقات البنكٌة نموذجا –الناجمة عن التعامل بها 

لحماٌتها  

 من الناحٌة االقتصادٌة -

تعتبر البنوك من ركائز االقتصاد الوطنً، إال أن عدم وجود الحماٌة القانونٌة لهذه 

األدوات اإللكترونٌة ٌؤدي إلى تكبد البنوك خسائر كبٌرة نتٌجة االختراق أو السرقة، مما 

.ٌنعكس سلبا على االقتصاد الوطنً
28
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 10- 9: نسرٌن الحجاجً، الحماٌة القانونٌة للبطائق البنكٌة، رسالة سابقة، ص-  
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 :من الناحٌة القانونٌة -

إن األدوات اإللكترونٌة الحدٌثة تتٌح الكثٌر من الفرص وتفتح أفقا جدٌدا لمستعملٌها، 

.إال أنها فً الوقت ذاته تطرح تحدٌات جسام فً مجال التشرٌعات
29

 خاصة الغموض الذي 

ٌكتنف النظام القانونً المطبق علٌها، لذلك كان ال بد من القٌام بمحاولة الستجالء ذلك 

الغموض، ومعرفة األحكام القانونٌة التً تحكمها، باإلضافة إلى الحماٌة القانونٌة الكفٌلة 

بحماٌة كل األطراف المتعاملة بها
30

 وبالتالً البحث عن المظاهر القانونٌة المرتبطة بها، 

وذلك باعتماد منهج تحلٌلً، ٌعنى بدارسة وتحلٌل كل جزئٌة من جزئٌات الدراسة فً 

التشرٌعات والقوانٌن الوطنٌة واألجنبٌة على حد سواء، بالقدر الممكن  باستعمال المنهج 

.المقارن مع االستعانة باآلراء الفقهٌة واالجتهادات القضائٌة فً هذا المجال
31
 

 :إشكالٌات وخطة البحث

ٌطرح موضوع المظاهر القانونٌة ألدوات الدفع واالئتمان الحدٌثة العدٌد من 

اإلشكالٌات الناتجة فً أغلبها عن غٌاب نظام قانونً متكامل ٌؤطرها، مما ٌحتم دراسة 

وتحلٌل أغلب اإلشكالٌات وفقا للقواعد القانونٌة التقلٌدٌة، اللهم بما جادت به بعض النصوص 

 المتعلق بمدونة التجارة أو القانون المتعلق 15-95القانونٌة سواء تعلق األمر بالقانون  رقم 

بنشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها، ومن أهم اإلشكالٌات التً ٌطرحها الموضوع تحدٌد 

مختلف هذه األدوات؟ ثم ماهٌتها؟وطبٌعتها القانونٌة؟ ثم ما هو التكٌٌف القانونً لنظام األداء 

باستخدامها؟ ومدى إمكانٌة رده إلى أحد النظم القانونٌة القائمة، أٌضا موقف الفقه اإلسالمً 

 فً بعضها؟

                                                                                                                                                                                     
28

 10:  ص –بتصرف - نسرٌن الحجاجً، الحماٌة القانونٌة للبطائق البنكٌة، رسالة سابقة، -  
29

 األردن، الطبعة األولى، – دار الثقافة – دراسة تحلٌلٌة مقارنة–ناهد فتحً الحموري، األوراق التجارٌة اإللكترونٌة -  
 25:  ص–بتصرف - ، 2009

30
 5- 4:بٌسان بنور، الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر االنترنٌت، رسالة سابقة، ص -  

31
 11:  ص –بنصرف -نسرٌن الحجاجً، الحماٌة القانونٌة للبطائق البنكٌة، رسالة سابقة، -  
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ونظرا لقٌام نظام البطاقة البنكٌة باعتبارها أداة من أدوات الدفع الحدٌثة  على عالقة 

ثالثٌة األطراف، ٌطرح التساؤل حول كٌفٌة تنظٌم العالقات التعاقدٌة الناشئة عنها، وحول 

 حقوق والتزامات كل طرف من أطرف تلك العالقة؟

وبما أن استخدام أدوات الدفع الحدٌثة تتم بشكل إلكترونً بعٌدا عن اإلجراءات 

 .الٌدوٌة التقلٌدٌة، فقد طرحت إشكاال متعلقا بكٌفٌة إثبات التعامالت التً ٌتم بواسطتها

وأما غٌاب نظام قانونً متكامل، ٌحاول البعض استخدام وسائل األداء الحدٌثة لتنفٌذ 

رغباتهم اإلجرامٌة، وذلك باستعمال الوسائل االحتٌالٌة من تزوٌر وتزٌٌف وسرقة لتلك 

األدوات، فقد تتعرض البطاقات البنكٌة باعتبارها األداة األكثر شٌوعا فً المعامالت 

التجارٌة لمثل هذه المحاوالت، ولكن بشكل أكثر تطورا تستغل فٌه التكنولوجٌا نفسها التً 

أفرزت هذه البطاقات كوسٌلة حدٌثة لألداء، فهل استطاع المشرع والقضاء المغربٌٌن توفٌر 

 الوسائل الالزمة لحماٌة هذه البطاقات من أٌدي العابثٌن؟

: كل هذه اإلشكالٌات، ستتم محاولة اإلجابة عنها، وذلك من خالل التقسٌم اآلتً

 

 مظاهر استعمال أدوات الدفع واالئتمان الحدٌثة: الفصل األول

 اآلثار القانونٌة الناشئة عن استخدام أدوات الدفع واالئتمان الحدٌثة: الفصل الثانً
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 : انفصم األول

 

 مظبهر استعمبل أدواث انذفع

  واالئتمبن انحذيثت
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:  انفصم األول

 :مظبهر استعمبل أدواث انذفع واالئتمبن انحذيثت

مع بداية التحكؿ إلى عصر المعرفة كالمعمكميات، كفي ظؿ تفجر االستخداـ المكثؼ 
لتقنيات المعمكمات كاالتصاالت، قامت صناعة الخدمات المالية، بتكفير نظـ كتطبيقات 

جديدة، تحقؽ االستفادة القصكل مما أتاحتو التكنكلكجيات الحديثة، التي أسقطت الحكاجز 
المكانية كالزمانية بيف مختمؼ مناطؽ العالـ، كأدل إلى زيادة حجـ التجارة الدكلية، كأظيرت 
نكعا جديدا مف التبادؿ التجارم بيف البائعيف كالمشتريف مف  مختمؼ دكؿ العالـ، حيث كجد 

 .ىؤالء في شبكة االنترنيت أداة لبلنتشار كالتسكؽ عمى مستكل العالـ

كىك ما تطمب ضركرة التكفر عمى اآلليات البلزمة كامتبلكيا، إضافة إلى العمؿ عمى 
تييئة القدرات كالكفاءات الضركرية الستغبلليا، كبالتالي تحسيف التعامؿ بيا بدال مف 

تجاىميا، الف متطمبات التكنكلكجيا ال تستدعي مف الدكؿ اعتمادىا فقط، بقدر ما تتطمب 
االستعداد ليجرة األنماط التقميدية لممعامبلت التجارية كالمالية، بما فييا مناىج كأدكات الدفع 
المحمي الكبلسيكية، ك مف ثـ التحكؿ شيئا فشيئا نحك استخداـ األدكات االلكتركنية الحديثة 
لتنفيذ المشاريع كاألعماؿ ككذا اعتمادىا كأدكات بديمة في الدفع كالسداد لمختمؼ المعامبلت 
التجارية، خصكصا كأف العالـ لـ يتجو نحك تعميـ الكسائؿ التقنية في مختمؼ مياديف النشاط 

 .32اإلنساني

الفرع )كفي ضكء ىذه التطكرات التكنكلكجية السريعة، نشأت أدكات الدفع اإللكتركني 
التي تعتبر النقكد اإللكتركنية كاألكراؽ التجارية اإللكتركنية إحداىا، باإلضافة إلى  (األكؿ

 .(الفرع الثاني)كسائؿ أخرل كالبطاقات البنكية 

 فما ىي إذف مختمؼ أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة؟ كما ىي مظاىر استعماليا؟

 :أدٝاد اُذكغ ٝاُسذاد اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلشع األٍٝ

                                                           
 13: ص- بتصرؼ-  ،سابقة المظاىر القانكنية، أطركحة : صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت-  32
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لقد أسفرت الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية، عف ظيكر تقنيات كأدكات اتصاؿ حديثة 
خاصة شبكة اإلنترنيت، فمـ يكف أماـ - أجيزة الحاسب اآللي كالشبكات العالمية - 

المؤسسات المالية كالتجارية سكل تطكيع كافة كسائؿ األداء كاالئتماف، لتتبلءـ كتنكع 
 .المعامبلت التجارية كالمالية

 لتستجيب لتطكر كانتشار عمميات التجارة 33كبذلؾ تطكرت كسائؿ الدفع اإللكتركني
ثـ  (المبحث األكؿ)اإللكتركنية، كتجسد أدكات الدفع الحديثة المتمثمة في النقكد اإللكتركنية 

المبحث ) المقدمة إلكتركنيا كالمتمثمة في األكراؽ التجارية اإللكتركنية 34األدكات التقميدية
 .(الثاني

 اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُجذش األٍٝ

تعد النقكد اإللكتركنية أحد أبرز مظاىر الثكرة التكنكلكجية، كالمعمكميات كاالتصاالت، 
التي أدت كؿ منيما إلى حدكث تغيير جكىرم في كسائؿ كأنظمة الدفع كالتسكيات، فمع 

مف ناحية أك عيكب - التجارة اإللكتركنية - التطكر السريع في معامبلت التجارة خاصة 
 مف ناحية األنترنيتطرؽ الدفع كالتسكية السائدة التي كشؼ عنيا التكسع في استخداـ شبكة 

أخرل، لجأت الشركات كالمؤسسات الدكلية الميتمة بالتجارة اإللكتركنية إلى استحداث كسائؿ 
جديدة، تعد أكثر مبلءمة لتسكية المعامبلت التي تنشأ عف ىذه التجارة، كقد ظيرت حاليا 

                                                           
 .يقصد بالدفع اإللكتركني مجمكعة األدكات كالتحكيبلت اإللكتركنية التي تصدره المصارؼ كالمؤسسات ككسيمة دفع-  33
 5- 4مفتاح صالح كمعارفي فريدة، المؤتمر العممي الخامس، جامعة فيبلديمفيا ،كمية العمـك اإلدارية كالمالية،االردف - 

 10: ، ص2007يكليك 
  www.almaktabah.net/vb/showthread.php=4781:انظر المكقع االلكتركني- 

. 20h45 min عمى الساعة 2011/05/28تمت زيارتو يـك 
34  - le virement = التحكيؿ 
 - le chéque =   الشيؾ 
 - le billet à ordre = السند ألمر 
 - et la lettre de change = الكمبيالة   

- BERRADA Mohamed Azzedine, les techniques de banque de crédit et de commerce 
extérieur au Maroc, Edition secea Casablanca, Principal – Maroc, 5ème Edition 2007, 775 
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 منيا فكرة النقكد اإللكتركنية حيث يتـ الدفع مف خبلؿ قنكات  اتصاؿ 35عدة بدائؿ إلكتركنية
، كال جداؿ في أف استخداـ النقكد 36 األنترنيتإلكتركنية، ما بيف حاسب آلي كشبكة 

، كتقميص الحاجة إلى االحتفاظ 37اإللكتركنية يؤدم إلى سرعة كسيكلة تسكية المدفكعات
 .38بالنقكد السائمة األمر الذم يساعد عمى التكسع في التبادؿ التجارم

حيث يطرح التساؤؿ عف ماىية النقكد اإللكتركنية؟ كآلية استخداميا؟ ككذا المخاطر 
 األمنية كالقانكنية المرتبطة بيا؟

المطمب )كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ تناكؿ ماىية النقكد اإللكتركنية في 
ثـ المخاطر األمنية كالقانكنية لمنقكد اإللكتركنية ( المطمب الثاني)كآلية استخداميا في  (األكؿ
. (المطمب الثالث)في 

 

 ٓب٤ٛخ اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُطِت األٍٝ

مرت النقكد بمراحؿ خضعت خبلليا لمتطكر التدريجي حسب طبيعة كظركؼ الحياة 
االقتصادية كاالجتماعية، التي كانت سائدة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطكر، كقد كاف ليا 
دكر ميـ في تكجيو كتنظيـ الحياة االقتصادية كاالجتماعية، ككانت نتيجة تطكر غير مكجو 

                                                           
بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مجمة عمـك االقتصاد كالتسيير كالتجارة، مجمة عممية -  35

 الجزائر، العدد –دكلية محكمة متخصصة تصدر عف كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة بف يكسؼ بف خدة 
 193: ، ص2008، 18
عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية كنظاميا القانكني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، شركة جبلؿ حزم -  36

 294: ، ص 2006كشركاه، بدكف طبعة، 
عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية بيف الكاقع كالطمكح، دراسة متأصمة في شأف اإلدارة اإللكتركنية -  37
 480:  ص2008اإلسكندرية، الطبعة األكلى، - دار الفكر الجامعي (التنظيـ، البناء، األىداؼ، المعكقات، الحمكؿ)

نكف ادراسة في الؽ- عبد الفتاح بيكمي حجازم ، جرائـ غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط اإللكتركنية كنصكص التشريع-  38
 51:  ص2010 – 2009اإلسكندرية، الطبعة األكلى، طبعة مزيدة كمنقحة - المقارف، دار النيضة العربية منشأة المعارؼ
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أممتو ظركؼ التقدـ االقتصادم الذم يستحيؿ عمى المقايضة كحدىا مكاجيتو، بعدما تشعبت 
 .مياديف تقسيـ العمؿ كاتسع نطاؽ التبادؿ

لكف في الكقت الحالي أظير التقدـ التكنكلكجي في مجاؿ االتصاالت، كسرعة تطكر 
الصناعة البنكية، إلى جانب صعكبة استخداـ النقكد بشكميا الحالي إلتماـ المعامبلت 

اإللكتركنية، كمف ىنا ظيرت فكرة الصرافة اإللكتركنية، حيث تتكارل فييا النقكد الكرقية 
 39.لتظير بدال عنيا النقكد اإللكتركنية

فما ىك مفيكميا؟ كما ىي خصائصيا؟ كما ىي أنكاعيا؟ كما ىي مميزاتيا كعيكبيا؟ 
 كمف ىي الجية المسؤكلة عف إصدارىا؟ ثـ ما ىي طبيعتيا القانكنية؟

 :كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

تـ  (الفقرة الثانية)كخصائصيا في  (الفقرة األكلى)مفيـك النقكد اإللكتركنية في 
ككذا  (الفقرة الرابعة)كالجية المسؤكلة عف إصدارىا في  (الفقرة الثالثة)مميزاتيا كعيكبيا في 
. (الفقرة الخامسة)طبيعتيا القانكنية في 

 

 

 :ٓلّٜٞ اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح األ٠ُٝ

كمرادؼ لمبطاقات الببلستيكية أك بطاقة " النقكد اإللكتركنية"يستعمؿ البعض مصطمح 
االئتماف، كالكاقع أف ىذا االستعماؿ غير دقيؽ مف الناحية الفنية، ذلؾ أف بطاقات االئتماف 

                                                           
بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنيت ، رسالة لنيؿ اماستر في القانكف الخاص، كحدة قانكف -  39

 الرباط، السنة –األعماؿ كالمقاكالت، جامعة محمد الخامس بكمية العمـك القانكنية، كاالقتصادية كاالجتماعية، السكيسي 
 37: ، ص2010الجامعية يكليكز 
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نما ىي صؾ40ليست ىي النقكد اإللكتركنية  أك محفظة لمنقكد اإللكتركنية، مثميا في ذلؾ 41 كا 
 .مثؿ األكراؽ التجارية اإللكتركنية

 عدـ الخمط بيف النقكد اإللكتركنية كالكسائؿ المعبرة عنيا، – منذ  البداية –يجب إذف 
ىي كحدات نقدية عادية كؿ ما ىنالؾ أنيا محفكظة بشكؿ إلكتركني، : "فالنقكد اإللكتركنية

نقكد غير مممكسة تأخذ صكر كحدات : "  بأنيا43 كيعرفيا البعض42كيتـ الكفاء بيا إلكتركنيا
إلكتركنية، يتـ تخزينيا عمى القرص الصمب بجياز الحاسب اآللي في مكاف يسمى 

 كبغض 45 كما تمت تسميتيا أيضا بالنقكد الرقمية كالعممية الرقمية44"بالمحفظة اإللكتركنية"
                                                           

مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، الكمبيالة، السند اإلذني، -  40
الشيؾ، النقكد اإللكتركنية، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، بطاقات الكفاء كاالئتماف، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية الطبعة 

 341: ، ص2006األكلى 
الصؾ اإللكتركني ىك المكافئ اإللكتركني لمصككؾ الكرقية التقميدية التي تـ االعتياد عمى التعامؿ بيا، كىكرسالة -  41

إلكتركنية مكثقة كمؤمنة يرسميا مصدر الصؾ إلى مستمـ لصؾ لحاممو ليعتمده كيقدمو لممصرؼ الذم يعمؿ عبر األنترنيت 
عادتو إلكتركنيا  ليقـك المصرؼ أكال بتحكيؿ  قيمة الصؾ المالية إلى حساب حامؿ الصؾ، كبعد ذلؾ يقـك بإلغاء الصؾ كا 

ليككف دليبل عمى أنو قد تـ صرؼ الصؾ فعبل، كيمكف لمستمـ الصؾ أف يتأكد إلكتركنيا مف أنو  (حاممو)إلى مستمـ الصؾ 
 .قد تـ بالفعؿ تحكيؿ المبمغ لحسابو

 72: ، ص2008منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، الطبعة األكلى، - 
 .341: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  42
 194: بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مقالة سابقة، ص -  43
محفظة النقكد اإللكتركنية، عبارة عف بطاقة دفع أك إعادة تحميؿ لمبمغ، كىي مبلئمة لتحكيؿ الكحدات اإللكتركنية -  44

 .لمدفع مف أجؿ القياـ بسداد لممبالغ اليزيمة
كعمكما تسمح محفظة النقكد اإللكتركنية لؤلبناؾ بؿ بتخفيض كمفة الصفقات، خاصة لممبالغ الصغيرة، كتحؿ محؿ النقكد 

 .كاألكراؽ كالشيكات كالبطائؽ البنكية
- Mostafa Hashem Sherif, paiements électroniques sécurisés, collections technique et 

scientifique des télécommunications, nouvelle édition – imprimé en Italie, 2007, p : 46 

 5.6، تـ إحصاء 1998أيضا مثؿ محفظة النقكد اإللكتركنية في بمجيكا نظاما منتشرا في كؿ األقاليـ ففي سنة  -
 مميكف في الشير، كما يمثؿ مستعمؿ االتصاالت 2مميكف بطاقة لمسيارات كىك عدد البطاقات النشيطة ابتداء مف 

 . نقطة تسمح بتحميؿ ىذه البطاقة20.000ما يشكؿ ربع عدد الصفقات، كيكجد ما يقارب 

- Guy Hervier, le commerce Electronique -vendre en ligne et optimiser ses achats – 

Editiondorganisation ISBN : 2-7081-2595-8, 2001, P : 191 
 اإلسكندرية الطبعة – دار الفكر الجامعي –دراسة مقارنة   -خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات -  45

 100: ، ص2010األكلى، 



 

18 
 

النظر عف االصطبلح المستخدـ فإف ىذه التعبيرات المختمفة تشير إلى مفيـك كاحد كىك 
النقكد اإللكتركنية، كلـ يتكقؼ االختبلؼ الفقيي حكؿ االصطبلح، بؿ تـ االختبلؼ أيضا 

 :حكؿ

قيمة نقدية مخزكنة : "كضع تعريؼ محدد ليا، فمقد عرفتيا المفكضية األكركبية بأنيا
بطريقة إلكتركنية عمى كسيمة إلكتركنية كبطاقة أك ذاكرة كمبيكتر، مقبكلة ككسيمة لمدفع 
بكاسطة متعيديف غير المؤسسة التي أصدرتيا، كيتـ كضعيا في متناكؿ المستخدميف 

الستعماليا كبديؿ عف العمبلت النقدية كالكرقية، كذلؾ بيدؼ إحداث تحكيبلت إلكتركنية 
 ".لمدفكعات ذات قيمة محددة

إال أف التعريؼ ليس ما تعارؼ ليس مانعا كتعزكه الدقة، حيث أنو ال يستبعد دخكؿ 
كىي كما ستتسـ رؤيتو في المحاكر البلحقة، أمر مختمؼ عف - كسائؿ الدفع اإللكتركنية 

 .46في نفس المضمكف- النقكد اإللكتركنية 

مخزكف إلكتركني لقيمة نقدية عمى : "في حيف عرفيا البنؾ المركزم األكركبي بأنيا
كسيمة تقنية يستخدـ بصكرة شائعة لمقياـ بمدفكعات لمتعيديف غير مف أصدرىا، دكف الحاجة 

كما . 47إلى كجكد حساب بنكي عند إجراء الصفقة، كتستخدـ كأداة محمكلة مدفكعة مقدما
، باإلضافة إلى فتح األنترنيتيسمح شكؿ النقكد اإللكتركنية بشراء السمع كالخدمات عبر 

 .48حساب لدل بنؾ معيف، ككذا تحكيؿ مبمغ عف طريؽ الحاسكب الشخصي

                                                           
 العامرية، بدكف ذكر – اإلسكندرية، شركة جبلؿ لمطباعة –محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي -  46

 390: ،ص2006الطبعة ، 
اإلسكندرية، الطبعة األكلى، - خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني  في عقكد التجارة الدكلية دار الفكرالجامعي-  47

 366: ، ص2008
48 - Frederic S- Mishkin, monnoie Banque et marchés financien columbia university « Etats-
unis », 8ème Edition, 2007, p : 73 
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 إطبلؽ مصطمح – األستاذ عبد اليادم النجار –إلى جانب ذلؾ فقد رفض البعض 
النقكد عمى ىذه التقنية نيائيا، باعتبار أف ىذه الكسيمة غير إلزامية كصبلحيتيا محددة في 
 .مدة معينة كقابمة لمتجديد كيمكف إيقاؼ العمؿ بيا، لذلؾ فبل يمكف مقارنتيا بالنقكد العادية

كبالتالي يتضح جميا أف عدـ كجكد أم تنظيـ تشريعي لتمؾ التقنية أدل إلى خبلؼ 
 49.حكؿ حقيقتيا

ىذا فيما يتعمؽ بالمفيـك فماذا عف خصائصيا؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة 
 .المكالية

 :خظبئض اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

إف النقكد اإللكتركنية كعمى حسب تعريفيا السابؽ تصمح ألف تحؿ محؿ النقكد 
القانكنية، ككذلؾ محؿ كسائؿ الدفع المختمفة كالعممة النقدية كالشيؾ كبطاقات الخصـ كالشيؾ 

السياحي، كأيضا بطاقات االئتماف، كمف الضركرم أف يتـ إلقاء الضكء عمى خصائصيا 
 :كذلؾ مف خبلؿ اآلتي

 :اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ه٤ٔخ ٓخضٗخ إٌُزش٤ٗٝب: أٝال

 عف بيانات مشفرة يتـ – النقكد اإللكتركنية –فخبلفا لمنقكد القانكنية، فيي عبارة 
كضعيا عمى كسائؿ إلكتركنية، في شكؿ بطاقات ببلستيكية، أك عمى ذاكرة الكمبيكتر 

 .51 كيطمؽ عمييا نقكد الشبكة كالنقكد السائمة50.الشخصي
                                                           

  38: بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنيت ، رسالة سابقة، ص-  49
 ىك الذم عرفيا بأنيا قيمة نقدية مخزنة عمى كسيمة إلكتركنية – اإللكتركنية –كيرل أف التعريؼ الراجح ليذه النقكد = 

مدفكعة مقدما، كغير مرتبطة بحساب بنكي كبذلؾ يككف التعريؼ محددا أم ضيقا بعيد عف كؿ نقاش كخبلؼ يدكر حكؿ 
التعريؼ الكاسع الذم يعتبرىا كسيمة دفع إلكتركنية تعبر عف الشيؾ أك البطاقة البنكية مع العمـ أف لكؿ كسيمة خصائصيا 

 =كمميزاتيا تختمؼ عف األخرل
 النقكد اإللكتركنية، التجارة اإللكتركنية، العقكد –نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم -  50

، 2008 اإلسكندرية، طباعة القدس، بدكف طبعة، – منشأة المعارؼ –اإللكتركنية، التكقيع اإللكتركني كالبصمة اإللكتركنية 
 .23 – 22: ص
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 .اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ص٘بئ٤خ األثؼبد: صب٤ٗب

إذ يتـ نقميا مف المستيمؾ إلى التجار دكف الحاجة إلى كجكد طرؼ ثالث بينيما، 
كمصدر ىذه النقكد مثبل، فالنقكد اإللكتركنية صالحة إلبراء الذمة ككسيمة لدفع أثماف السمع 

كالخدمات دكف أف يقتضي ذلؾ قياـ البائع بالتأكيد مف حقيقة ىذه النقكد أك مف كفاية 
 كما ىك الحاؿ بالنسبة لكسائؿ الدفع اإللكتركنية، حيث يتأكد 52الحساب البنكي لممشترم

 .53البائع مف مدل كفاية الرصيد المكجكد في حساب المشترم

 اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ٤ُسذ ٓزجبٗسخ: صبُضب

فيي تصدر بفئات مالية مختمفة كؿ فئة يعبر عنيا برقـ معيف، كىكذا تقـك كؿ 
مؤسسة بإصدار نقكد إلكتركنية مختمفة سكاء مف ناحية القيمة، أك مف ناحية عدد السمع 

، كمف ثـ فيذه النقكد ليست 54كالخدمات التي يمكف أف يشترييا المستيمؾ بكاسطة ىذه النقكد
 .56 بؿ تختمؼ مف فئة إلى أخرل كمف مستيمؾ آلخر55متجانسة أك مماثمة

 اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ سِٜخ اُذَٔ: ساثؼب

تتميز النقكد اإللكتركنية بسيكلة حمميا، نظرا لخفة كزنيا، كصغر حجميا كليذا فيي 
أكثر عممية مف النقكد العادية، كيرجع ذلؾ إلى إنيا تعفي افرد مف حمؿ نقدية كبيرة لشراء 

 57.السمع كالخدمات  رخيصة الثمف كالصحيفة أك المشركب أك كجبة خفيفة

 اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ٗوٞد خبطخ: خبٓسب

                                                                                                                                                                                     
 بيركت، الطبعة األكلى، –سكزم عدلي ناشد، مقدمة في االقتصاد النقدم كالمصرفي منشكرات الحمبي الحقكقية -  51

 28: ، ص2005
 394: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  52
 23: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  53
 199-198: بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مقالة سابقة ص-  54
 23: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  55
 199: بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مقالة سابقة، ص -  56
 395: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  57
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عمى عكس النقكد القانكنية التي يتـ إصدارىا مف قبؿ البنؾ المركزم، فإف النقكد 
اإللكتركنية يتـ إصدارىا في غالبية الدكؿ عف طريؽ شركات أك مؤسسات ائتمانية خاصة، 

 58.كليذا فإنو يطمؽ عمى ىذه النقكد اسـ النقكد الخاصة

 :اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ أداح ٝكبء ٝائزٔبٕ: سبدسب

فيي أداة كفاء مف حيث أف حامميا يستطيع استخداميا لدفع قيمة معامبلتو اآلتية تـ 
أنو يتفادل بيا األخطار التي قد يتعرض ليا عند حممو النقكد مف فقد أك سرقة، كما أنو 

يككف مطمئنا إلى عدـ رفض التاجر ليا، عمى خبلؼ الشيؾ الذم يحؽ لمدائف رفضو كطمب 
 .الكفاء نقدا، األمر الذم يجعؿ ليذه البطاقة قكة إبراء كبيرة تشبو الكفاء النقدم

كىي أيضا أداة ائتماف، حيث أف البنؾ أك الجية المصدرة ليا تمنح حامميا بعض 
المزايا كالتسييبلت، كآجاؿ لمكفاء بقيمة مسحكباتيـ، باإلضافة إلى أف كفاء البنؾ ال يتـ فكر 

كمف تـ فيي . الشراء عادة، بؿ لحيف كصكؿ مستندات الشراء طبقا لمشركط المتفؽ عمييا
 59.تمثؿ لحامميا مبلءة كثقة

 كىذا فيما يتعمؽ بخصائصيا، فماذا عف مميزاتيا كعيكبيا؟

 .كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :٤ٔٓضاد اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝػ٤ٞثٜب: اُلوشح اُضبُضخ

تتميز النقكد اإللكتركنية بعدة مميزات إلى جانب مجمكعة مف العيكب كالتي سيتـ 
 :بيانيا كاآلتي

 :٤ٔٓضاد اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: أٝال

                                                           
 24: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  58
 29: سكزم عدلي ناشد، مقدمة في االقتصاد النقدم المصرفي، مرجع سابؽ، ص-  59
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عبر األنترنيت أك  (أم الرقمية)تحكيؿ النقكد اإللكتركنية : تكمفة تداكليا زىيدة
 . 60الشبكات األخرل، أرخص كثيرا مف استخداـ األنظمة البنكية التقميدية

يمكف تحكيؿ النقكد اإللكتركنية مف أم مكاف آلخر في العالـ كفي : كال تخضع لمحدكد
أم كقت كاف، كذلؾ العتمادىا عمى األنترنيت، أك عمى الشبكات التي ال تعترؼ بالحدكد 

 .61الجغرافية، كال تعترؼ بالحدكد السياسية

تسيؿ النقكد اإللكتركنية التعامبلت البنكية إلى حد كبير : بسيطة كسيمة االستخداـ
جراء االستعماالت البنكية عبر الياتؼ  .62فيي تغني عف مؿء االستمارات، كا 

تجرم حركة التعامبلت المالية، كيتـ تبادؿ معمكمات التنسيؽ : كتسرع عمميات الدفع
الخاصة بيا فكرا في الزمف الحقيقي دكف الحاجة إلى أم كساطة مما يعني تسريع ىذه 

 .63العممية عمى عكس مما لك كانت تتـ قبؿ ذلؾ بالطرؽ التقميدية

تستخدـ البنكؾ التي تتعامؿ بالنقكد اإللكتركنية أجيزة : تشجع عمميات الدفع اآلمنة
خادمة تدعـ بركتكككؿ الحركات المالية اآلمنة، كما تستخدـ مستعرضات لشبكة الكيب تدعـ 

 بحيث 64برتكككؿ الطبقات األمنية، مما يجعؿ عمميات دفع النقكد اإللكتركنية أكثر أمانا
يصعب اختراقيا مف قبؿ القراصنة عمى اختبلؼ أنكاعيـ كقدرة المتعامميف فييا عمى التأكد 
مف صبلحيتيا، كأنيا لـ تعرؼ مف قبؿ أم أف النقكد اإللكتركنية لـ يتـ نسخيا، كىك ما 

 يتحقؽ عادة باستخداـ التكقيع اإللكتركني 

                                                           
: ، ص2006 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، دار الفكر الجامعي -  60
83 
: ، ص2008 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –منير ممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي  61
77 
: ، ص2000 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –منير ك ممدكح محمد الجنبييي، النقكد اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي -  62
14 
 83: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني ، مرجع سابؽ،ص-  63
 78: منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية،  مرجع سابؽ،ص-  64
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إذ يفضؿ كثير مف األفراد التعامؿ بيا مقارنة : النقكد اإللكتركنية تتميز باإلغفاؿ
بكسائؿ الدفع األخرل، التي تقـك مقاـ النقكد ألنيا تحمي خصكصياتيـ، فالتعامؿ بيا ال 
يؤدم باألفراد إلى تعريؼ أنفسيـ لمبائعيف، أك أم مؤسسة مالية أخرل بخبلؼ الشيكات 

 65.كبطاقات االئتماف

 :ػ٤ٞة اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: صب٤ٗب

 – ففي الكاليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ –النقد اإللكتركني لو عيكب ممحكظة 
تكجد فكرة ضريبة األنترنيت كىي ضريبة مستمرة كقضية ساخنة، فإف مفيـك ىذه الضريبة 
يطرح مشكبلت كأسئمة كثيرة، فيؿ يستطيع تاجر في الكاليات المتحدة تحميؿ كتحصيؿ 

ضريبة أنترنيت عمى سمع مباعة لمشترم في زيمبابكم؟ كىؿ عمى زيمبابكم أف تتمقى نصيبا 
مف الضريبة؟ كلؤلسؼ فإف استخداـ النقد اإللكتركني لسداد أم ضرائب ال يتيح مجاال 

 .لممراجعة فالنقد اإللكتركني ما ىك إال مثؿ النقد الحقيقي، ال يمكف تتبعو بسيكلة

 فينا تثار مشكمة أخرل كىي غسيؿ –كألف النقد اإللكتركني ال يمكف تتبعو أيضا 
 فغسيؿ األمكاؿ يمكف كقكعو بسيكلة مف خبلؿ شراء سمع كخدمات بالنقد –األمكاؿ 

 .اإللكتركني

فالنقد اإللكتركني مف مصادر مشبكىة يمكف صرفو بدكف إظيار اسـ الشخص 
بالنسبة لسمع ذات قيمة، كتباع السمع مقابؿ نقد حقيقي في السكؽ المفتكحة، كبالطبع يمكف 

 .66شراء السمع في دكلة أخرل، بما يزيد مف تعقيد األمكر الخاصة بالكاليات القضائية

كجكد مخاطر لكقكع أخطاء بشرية كتكنكلكجية، فعمى الرغـ مما تقدمو ىذه التكنكلكجيا 
لمبشرية مف كسائؿ الراحة كالرفاىية، فإنيا تظؿ عرضة لؤلعطاؿ مما يتسبب في كقكع 

                                                           
 199: بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مقالة سابقة، ص -  65
 

 116: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  66
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مشكبلت كثيرة خاصة في ظؿ عدـ كجكد ككادر مدربة، كخبيرة تككف قادرة عمى إدارة 
 .67المخاطر المترتبة عمى مثؿ ىذه التقنيات الحديثة

النقد اإللكتركني عرضة لمتزكير ضمف الممكف رغـ أف ىذا بالغ الصعكبة إيجاد 
مثؿ أم نكع مف النشاط عمى أساس األنترنيت، فبدكف إجراءات )كصرؼ نقد إلكتركني مزيؼ 

 .(كقائية كمضادة قكية فإف التزكير اإللكتركني يمكف حدكثو

ىذا فيما يتعمؽ بمميزات النقكد اإللكتركنية كعيكبيا، فماذا عف الجية المسؤكلة عف 
 إصدارىا؟

 .كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 اُجٜخ أُظذسح ُِ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُشاثؼخ

يعتبر تحديد الجية المصدرة لمنقكد اإللكتركنية، مف المشاكؿ الشائكة التي ستكاجو أم 
تنظيـ قانكني ليا، حيث تكجد خيارات متعددة يمكف لمحككمة أف تحدد مف خبلليا مف يسمح 
لو بإصدار ىذه النقكد، فقد يعيد لمبنؾ المركزم بإصدارىا، أك لمبنكؾ التجارية كالمؤسسات 

 .المالية األخرل

فإذا ما اسند األمر لمبنؾ المركزم، قضي بذلؾ عمى أغمب المشاكؿ القانكنية 
كاالقتصادية التي يمكف أف تثيرىا تمؾ النقكد، بتجنيب الدكلة الخسارة الناتجة عف صؾ 

حكاـ سيطرتيا عمى حجـ النقكد، لتصبح قادرة عمى التحكـ في السياسة النقدية  العممة، كا 
كاالقتصادية، كتقميؿ التيرب الضريبي كغسيؿ األمكاؿ، إال أف ذلؾ مف شأنو أف يحد مف 

المنافسة التي مف المتكقع أف تنشأ فيما لك سمح لممؤسسات الخاصة بإصدارىا، كبالتالي تحد 
 .68مف التطكر الذم يمكف أف يمحقيا

                                                           
 395: محمد الصيرفي ،اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  67
 116: نسريف عبد الحميد نبيو ، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  68
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أما إذا عيد إلى البنكؾ التجارية بعممية إصدار النقكد اإللكتركنية، كلف يحتاج األمر 
ىنا إلى تشريع جديد، بؿ ستمتد مظمة قانكف البنكؾ الحالي إلى إصدار النقكد اإللكتركنية، 

نما سيحتاج إلى بعض التعديبلت الطفيفة في القانكف القائـ بالفعؿ  .69كا 

ككذلؾ األمر في حالة ما إذا أسند أمر إصدار النقكد اإللكتركنية إلى مؤسسات 
ائتمانية غير مصرفية فإف التنظيـ القانكني الحالي لمقطاع المصرفي سكؼ يمتد أثره إلى 
النقكد اإللكتركنية كقد يحتاج بدكره إلى بعض التغييرات الطفيفة التي قد تفرض مزيدا مف 

 .الضكابط عمى المؤسسة المسمكح ليا بإصدار ىذه النقكد

كأخيرا فقد يعيد بأمر إصدار النقكد اإللكتركنية إلى مؤسسات غير ائتمانية، كفي مثؿ 
ىذه الحالة فإف كجكد تشريع مستقؿ يصبح أمرا ضركريا لتجنب المخاطر كاآلثار العديدة 

 .70التي تنتج عف مثؿ ىذا المكضكع

ىذا فيما يتعمؽ بالجية المصدرة لمنقكد اإللكتركنية، فماذا عف طبيعتيا القانكنية؟ كىذا 
 .ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 .اُطج٤ؼ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ُِ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُخبٓسخ

أثارت الطبيعة القانكنية لمنقكد اإللكتركنية، جدال كبيرا لدل الفقو عمى الرغـ مف 
 كقد تركزت ىذه الخبلفات في 71االتفاؽ عمى أىمية ىذه النقكد بالنسبة لمتجارة اإللكتركنية

عدة نقط يمكف تمخيصيا في سؤاليف ىؿ النقكد اإللكتركنية تؤدم نفس الكظائؼ التي تؤدييا 
النقكد بالمعنى الحقيقي لمكممة أـ ال؟ كىؿ ىي نكع جديد مف النقكد يضاؼ إلى النقكد 

 الكرقية؟

                                                           
 40-39: بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر االنترنت، رسالة سابقة، ص-  69
 . كما بعدىا415: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  70
 42: بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنيت، رسالة سابقة، ص -  71
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 يعتبر أف النقكد – األستاذ أحمد جماؿ الديف مكسى –إذا كاف بعض الفقياء 
اإللكتركنية تستطيع القياـ بالكظائؼ التقميدية األساسية المتمثمة بأنيا كسيمة أك كسيط لمتبادؿ 
كمقياس لمقيـ، أك مقياس مشترؾ لقيمة السمع كالخدمات كمستكدع لمقيمة كمعيار لممدفكعات 

 .اآلجمة

 ال يعتبر ىذه النقكد اإللكتركنية تستطيع القياـ – األستاذ كبلرؾ –فإف البعض اآلخر 
نما تشبو الشيكات السياحية،  باألدكار الرئيسية لمنقكد، كبالتالي ال يعتبرىا نقكدا أك شيكات، كا 

. فبل تعد أداة نقدية خالصة كال تتطمب الرقابة المباشرة مف المصارؼ المركزية

كبالنظر ليذا االختبلؼ، برزت عدة نظريات حكؿ تحديد طبيعة النقكد اإللكتركنية 
: أىميا كاآلتي

: اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ط٤ـخ ؿ٤ش ٓبد٣خ ُِ٘وٞد اُٞسه٤خ: أٝال

 أك الفرؽ الجكىرم – األستاذيف سريفا ستافا كمانسيؿ –يعتبر أصحاب ىذه النظرية 
بيف النقكد اإللكتركنية كالتقميدية، ىك أف النقكد لـ تعد تأخذ الشكؿ المادم، بؿ أصبحت 
تتمثؿ في مجرد انتقاؿ المعمكمات بيف أطراؼ التبادؿ، كبناء عمى ذلؾ، تعتبر النقكد 

اإللكتركنية صيغة غير مادية لمنقكد الكرقية، إذ أف إصدار النقكد اإللكتركنية يتـ مف خبلؿ 
تحكيؿ شكؿ النقكد مف الصيغة الكرقية إلى الصيغة اإللكتركنية، فيي إحبلؿ شكؿ النقكد 

. محؿ شكؿ آخر

غير أف ىذه النظرية تثير مشاكؿ كاقعية، إذ أف النقكد التقميدية التي تدفع لشحف 
البطاقات بالنقكد اإللكتركنية تبقى داخؿ النظاـ النقدم، كتضاؼ إليو أصكؿ مصدر تمؾ 

. النقكد اإللكتركنية
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مما يؤدم إلى كجكد ازدكاج في الكتمة النقدية، ألف النقكد نفسيا مكجكدة في البطاقة، 
كفي حساب المصدر في آف كاحد، كيمكف لكؿ مف صاحب النقكد كمصدرىا استعماؿ كؿ 

. 72مف النقكد اإللكتركنية، كالنقكد التقميدية بشكؿ متزامف كمستقؿ

. اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ طٞسح اكزشاػ٤خ ُزذكن صالص٢ األهطبة: صب٤ٗب

إذ يتطمب كجكد ىذه النقكد كاستخداميا ككسيمة دفع كجكد ثبلثة أطراؼ، كىك المصدر 
 73.ليذه النقكد، كالمستيمؾ الذم يدفعيا، كالتاجر المستفيد

 أف األمكاؿ التي يتمقاىا مصدر – األستاذ بيفرتي –إذ يعتبر أصحاب ىذه النظرية 
النقكد اإللكتركنية، ىي عبارة عف كديعة مصرفية لدل طرؼ ثالث، إذ أف إصدار النقكد 
اإللكتركنية كاإليداع لدل مصدرىا ال يشكبلف عممية كاحدة بؿ يجب التمييز بيف عمميتيف 

عممية تقديـ الكديعة، كعممية إصدار النقكد اإللكتركنية، فصاحب الحساب يقرض : ىما
كعندما تصدر . األمكاؿ لمصدر النقكد اإللكتركنية، حيث يعتبر ىذا األخير مدينا لؤلكؿ

النقكد اإللكتركنية فإنيا ال تعطى لصاحب الحساب عمى سبيؿ الحيازة النيائية بؿ عمى سبيؿ 
. القرض

نما صكرة افتراضية  لمدكرة الكاممة  كعميو، ال تعتبر النقكد اإللكتركنية أصبل ماليا، كا 
التي تشكؿ إيداع النقكد التقميدية عف إصدار نقكد إلكتركنية تـ تدميرىا عند إجراء كؿ عممية 

 74.مف عمميات الدفع النقدم

كفي الكاقع، فإنو عمى الرغـ مف الفركؽ الشكمية بيف النقكد العادية كاإللكتركنية، فإنو 
ف كانت ال تتشابو معيا في  يعتقد أف النقكد اإللكتركنية ىي نقكد عادية متطكرة فيي، كا 

كبالتالي تصمح ألف تككف أداة لمدفع، كما أنو ال . الشكؿ، فإنيا تتفؽ معيا في المضمكف
                                                           

 2007 لبناف، الطبعة األكلى، –ناذر عبد العزيز شافي، المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، المؤسسة الحديثة لمكتاب -  72
 96 – 95: ص
 197: بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مقالة سابقة، ص-  73
 100-99: ناذر عبد العزيز شافعي، المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  74
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يكجد ما يحكؿ دكف قياميا بكظيفة النقكد العادية ككسيمة لمتبادؿ، مما يساعد عمى سرعة 
 75.تداكليا كدكرانيا

ىذا فيما يتعمؽ بماىية النقكد اإللكتركنية، فماذا عف آلية استخداميا؟ كىذا ما ستتـ 
. اإلجابة عنو في المطمب المكالي

: ٤ًل٤خ اسزخذاّ اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُطِت اُضب٢ٗ

 عمى نفس فكرة استخداـ النقكد الكرقية أك العمبلت المعدنية، 76بنيت فكرة النقد الرقي
كالتي تتميز بعدـ كجكد أم عبلمات خاصة بيا سكل رقـ اإلصدار الذم يقـك بتحديد ىكية 

حيث يطرح التساؤؿ عف آلية استخداـ النقد اإللكتركني؟ ككذا إجراءاتيا؟ . 77العممة

الفقرة )كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ تبياف آلية التعامؿ بالنقد اإللكتركني في 
(. الفقرة الثانية)، ثـ إجراءاتيا في (األكلى

: آنيت انتعبمم ببنىقذ اإلنكترووي: انفقرة األونى

يبدأ التعامؿ بالنقد اإللكتركني مف خبلؿ إصدار المصرؼ لعممة إلكتركنية، تعبر 
عنيا سمسمة مف األرقاـ العشكائية التي تسمى الرقـ المتسمسؿ لمعممة، كيتـ حفظ ىذا الرقـ في 

كبعد ذلؾ يقـك العميؿ باستخداـ ىذه النقكد عف طريؽ منح . بطاقة، أك في جياز العميؿ
                                                           

  397: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  75
يرل أف النقكد اإللكتركنية تعتبر أداة تبادؿ أكثر منيا أداة دفع إذ  يقـك كؿ مف البائع كالمشترم عند إجراء صفقة تجارية = 

بكضع بطاقتييما في محفظة إلكتركنية، كبالتالي يتـ خصـ ثمف السمعة أك الخدمة مف بطاقة المشترم كنقميا لمبائع فيي أداة 
 =دفع بالنسبة لممشترم كأداة تبادؿ بالنسبة لمبائع

النقد الرقمي، عبارة عف نقد يتـ تخزينو بكاسطة الخكارزميات في المعالجات، كأجيزة كمبيكترية أخرل معالجات -  76
البطاقات الذكية تستطيع التعامؿ كاالتصاؿ، مع أم جياز يحتكم عمى برمجيات يتناسب معيا النقد الرقمي المخزف في 

البطاقات الذكية، أك في أجيزة أخرل تممؾ معالجات شبيية بمعالجات البطاقة الذكية، يمكف إرساليا عبر شبكة األنترنيت ، 
. في حيف أف العمبلت المعدنية، كالنقدية ال يمكف إرساليا عبر األنترنيت

 82: منير ك ممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص- 
 406: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  77
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الرقـ المتسمسؿ، مشفرا، إلى مف يتعامؿ معو، فيقـك ىذا األخير باالتصاؿ بالمصرؼ 
الستصدار عممة جديدة باسمو أك لتحكيؿ القيمة النقدية إلى حسابو، كيقـك المصرؼ مف 
خبلؿ قائمة األرقاـ المكجكدة لديو بالتحقؽ مف ككف ىذه النقكد صادرة منو، كمف ككنيا لـ 

: تصرؼ بعد غير أف ىذه الطريقة منتقدة مف كجييف

 

: ًٕٞ اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ طشكذ أّ ال: أٝال

فبالنسبة لمتاجر أك مف يتعامؿ مع العميؿ ال يستطيع التحقؽ مف ككف ىذه النقكد قد 
ذا أمكنو ذلؾ فإنو يككف بعد فكات األكاف كلمعرفة أنيا صرفت أكال فقد . صرفت سابقا أكال، كا 

استعممت ليذه الخدمة عدة تقنيات تجعؿ مف الممكف لمتاجر أف يعرؼ فيما إذا كانت قد 
.  يمنع التبلعب بيا ألكثر مف مرةمصرفت أكال كبالتاؿ

: رؼشع اُشهْ أُزسِسَ ٌُِشق: صب٤ٗب

إذ أف ىذه الطريقة تجعؿ الرقـ المتسمسؿ الذم يفترض أف يككف سريا معرضا لمكشؼ 
رقـ مخفي يمتمكو )عندما يقـك المصرؼ بالتأكد مف رقـ متسمسؿ مصرفي في عامؿ حسابي 

كىذه التقنية تكفر السرية كالخصكصية التي تدفع الكثيريف لمتعامؿ مع تقنية . (العميؿ فقط
 78.النقكد اإللكتركنية

ىذا فيما يتعمؽ بآلية التعامؿ بيا، فماذا عف إجراءات استخداميا؟ كىذا ما ستتـ 
. اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

: إجراءاث استخذاو انىقذ اإلنكترووي: انفقرة انثبويت

تتككف إجراءات النقد اإللكتركني كاستخداماتيا مف أربع خطكات إجرائية سابقة عمى 
. عممية الشراء، كأربع خطكات أخرل خاصة بعممية الشراء ذاتيا

                                                           
 15: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص-  78
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: اُخطٞاد اُسبثوخ ُؼ٤ِٔخ اُششاء: أٝال

: تتمثؿ الخطكات السابقة لعممية الشراء فيما يمي

 ةيقـك المشترم باقتناء النقد اإللكتركني، مف أحد البنكؾ المصدر: الخطكة األكلى
. 79بالكمية المناسبة الحتياجاتو، كعادة ما تككف في صكرة كحدات نقد صغيرة لمغاية

 80أنمكذج مبسط لكحدة النقكد الرقمية

ASWW0214E 12549802357802584 $ 10 

القيمة الرقم المرجعي التوقيع الرقمي 

Digital Signature Référence Number  

كلكؿ عممية رقـ خاص، أك عبلمة خاصة مف البنؾ، كبالتالي تعمؿ ىذه العمبلت 
اإللكتركنية محؿ العمبلت العادية، كتككف بنفس القيمة المحددة عمييا، كتسمى 

« Tokens ».81 

تتضمف اقتناء برنامج خاص بإدارة النقد اإللكتركني لممشترم كىك : الخطكة الثانية
، حيث يقـك ىذا البرنامج « Cyber Cash »برنامج مجاني يتـ الحصكؿ عميو مف شركة 

فعميا بحماية كحدات النقد اإللكتركني مف المحك كالنسخ، كما أنو يقـك بحساب األرصدة في 
. ضكء عمميات اقتناء النقد اإللكتركني أك صرفو في عمميات شراء

                                                           
 89:  سابقة، صقالمظاىر القانكنية، دكتكرا: الكفاء الرقمي عبر األنترنيت: صميحة حاجي-  79
: ، ص2009 دار الثقافة ،الطبعة االكلى، –دراسة تحميمية مقارنة - ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية-  80

242 
، 2010 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي -  81
 270-269: ص
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حيث يمـز أف : خاصة بالبائع الذم يقـك بالتعامؿ بالنقد اإللكتركني: الخطكة الثالثة
يشترؾ في أحد البنكؾ التي تتعامؿ بالنقد اإللكتركني كىذه البنكؾ بطبيعتيا بنكؾ تعمؿ عمى 

. 83أك ما يسمى بالبنكؾ اإللكتركنية. 82األنترنيت شبكة 

كتتضمف حصكؿ البائع عمى برنامج خاص إلدارة النقد اإللكتركني : الخطكة الرابعة
. « Cyber cash)لمبائع، كىك برنامج مجاني يتـ الحصكؿ عميو مف شركة 

يقـك ىذا البرنامج بتنفيذ مياـ الحماية، كتأميف النقد اإللكتركني، كما يقـك بإدارة 
ضافتيا إلى رصيد البائع   عمى الحساب –العمميات الخاصة بتسجيؿ المتحصبلت، كا 

 كما يقـك بالسيطرة عمى عممية تحكيؿ األرصدة مف نقد إلكتركني إلى نقد –الخاص بو 
. حقيقي

: اُخطٞاد أُظبدجخ ُؼ٤ِٔخ اُششاء: صب٤ٗب

إف الخطكات المرتبطة بعممية الشراء ذاتيا، تبدأ بعد قياـ المشترم بتصفح مقر البائع 
كاختيار السمع التي يرغب في شراءىا، كالتعرؼ عمى أسعارىا، كتجسيد ىذه األسعار مف 

: 84خبلؿ برنامج البيع الخاص بالبائع، كىذه الخطكات كاآلتي

تخص الدفع حيث يقـك المشترم باتخاذ قرار الدفع مف خبلؿ إصدار : الخطكة األكلى
أمر عف طريؽ الكمبيكتر بدفع قيمة مشترياتو باستخداـ العمبلت اإللكتركنية المسجمة عمى 

 85.الحساب الخاص

                                                           
 89:  سابقة، صقصميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت ، المظاىر القانكنية، دكتكرا-  82
البنكؾ اإللكتركنية، ىناؾ العديد مف المصطمحات التي تطمؽ عمى البنكؾ المتطكرة مثؿ البنكؾ اإللكتركنية، أك بنكؾ -  83

األنترنيت ، أك البنكؾ اإللكتركنية عف بعد، أك البنؾ المنزلي، أك البنؾ عمى الخط، أك البنكؾ الخدمية الذاتية، أك بنكؾ 
الكيب، كعمى اختبلؼ المصطمحات فجميعيا تشير إلى قياـ العميؿ بإدارة حساباتو، أك إنجاز أعمالو المتصمة بالبنؾ غبر 

". بالخدمة المالية عف بعد"شبكة األنترنيت سكاء كاف في المنزؿ، أك في المكتب أك في أم مكاف ككقت يرغبو، كيعبر عنيا 
 5: مفتاح صالح كمعارفي فريدة، البنكؾ اإللكتركنية، بحث سابؽ ،ص- 
 90:  سابقة، صقالمظاىر القانكنية، دكتكرا: صميحة حاجي الكفاء الرقمي عبر األنترنيت-  84
 5: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية،  ،ص-  85
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 86.كالنمكذج التالي يبيف الكفاء باستخداـ النقكد اإللكتركنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: فيقـك برنامج إدارة النقد اإللكتركني لممشترؾ باآلتي

  اختيار الرصيد، كىؿ يسمح بالسداد مف عدمو

                                                                                                                                                                                     
 407: صميحة حاجي الكفاء الرقمي عبر األنترنيت مرجع سابؽ، ص-  85
 242: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  86
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 باختيار كحدات النقد، التي سيقـك جإذا كاف الرصيد يسمح بالسداد فيقـك البرناـ 
بالدفع بيا، حيث يتـ تحديد ىذه الكحدات بالرقـ الخاص لكؿ كحدة كقيمتيا في 

. كشؼ خاص إلرسالو إلى البائع عف طريؽ البنؾ المصدر لمعممة

كفييا يقـك البنؾ بتمقي كشؼ الدفع مف المشترم، كيتأكد مف صحة : الخطوة الثانية
 – صحة األرقاـ الخاصة بكحدات النقد اإللكتركني –النقكد اإللكتركنية بطرؽ التأكد المختمفة 

كبمجرد التأكد مف صحة ىذه األرقاـ يقـك بإرساؿ كشؼ كحدات النقد اإللكتركني إلى 
 كيظير لدل البائع زيادة في القيمة النقدية بالمبمغ الذم تمت إضافتو مقابؿ شراء 87البائع

. 88األصناؼ المحددة في طمب شراء المشترم

يقـك برنامج إدارة النقد اإللكتركني لمبائع بإخطار المشترم بتماـ : الخطوة الرابعة
السداد فيقـك نظاـ النقد اإللكتركني لممشترم بمحك ىذه الكحدات المخصصة بيذا الكشؼ مف 

. محفظة المشترم بصكرة نيائية

في نياية المطاؼ يقـك البائع بإعطاء األمر بتحكيؿ أرصدتو مف : الخطوة الخامسة
النقد اإللكتركني إلى النقد العادم، كيتـ ذلؾ بيف البنؾ المشترؾ لديو، كبيف نظاـ إدارة النقد 

 إذ يرسؿ البنؾ كشؼ حساب بكؿ كحدات النقد اإللكتركني لدل البائع – البائع –اإللكتركني 
أك بعضيا ثـ يقـك بتحكيؿ رصيد الزبكف الدائف إلى قيمة بعد قياـ البرنامج بمحك ىذه 

. 89الكحدات مف أجيزة ىذه األخيرة

جراءاتيا في الرسـ  كعمكما يمكف اختزاؿ المراحؿ التي تمر بيا دكرة النقد اإللكتركني كا 
 90:التكضيحي التالي

 
                                                           

 91:المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت-  87
 270: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ ص-  88
 91:  سابقة، صقصميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت ، دكتكرا-  89
 408: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  90
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ىذا فيما يتعمؽ بآلية استخداـ النقكد اإللكتركنية، فماذا عف المخاطر األمنية كالقانكنية 
لمنقكد اإللكتركنية؟ 

. ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

: أُخبؽش األ٤٘ٓخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ُِ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُطِت اُضبُش

 دورة استخدام النقد اإللكترونً وإجراءاتها

بنك ٌتعامل بالنقد 
 اإللكترونً

اشتراك لدى  (3)

 البنوك

التحقق من سالمة  (7)

 النقود اإللكترونٌة
بنك مصدر للنقد 

 اإللكترونً

الدفع (6) شراء نقد  (1) 

 إلكترونً

 العمٌل العمٌل

اختٌار األصناف وتجمٌع أسعارها (5)  

نظام إدارة النقد  (4)

(بائع)اإللكترونً   
نظام إدارة النقد  (2)

(مشتري)اإللكترونً   
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إف النقكد اإللكتركنية بمفيكميا السابؽ، كنظرا لخصائصيا المتميزة عف النقكد 
القانكنية، قد تثير مجمكعة مف المخاطر القانكنية كاالقتصادية كالتي تستدعي ضركرة كضع 

حزمة مف الضكابط القانكنية التنظيمية لمثؿ ىذه الظكاىر الجديدة، حيث سيتـ العرض 
. (الفقرة الثانية) في ةثـ المخاطر القانكني (الفقرة األكلى)لممخاطر األمنية كذلؾ مف خبلؿ 

: انمخبطر األمىيت نهىقىد اإلنكتروويت: انفقرة األونى

يعد البعد األمني أحد أىـ المكضكعات التي تقمؽ العامميف في القطاع المصرفي  
كتمثؿ النقكد اإللكتركنية إحدل الظكاىر التي يمكف أف تزيد مف حجـ المخاطر . كالنقدم
 كعمى الرغـ مف قابمية جميع كسائؿ الدفع اإللكتركنية إلحداث مخاطر أمنية، إال 91األمنية،

أف النقكد اإللكتركنية تتمتع بقدرة أكبر عمى خمؽ تمؾ المخاطر ، كالتي مف أمثمتيا صعكبة 
 92.كعدـ االعتراؼ بيا أك عدـ قبكليا. التحقؽ مف صحتيا

نما قد تمتد أيضا إلى  كالجدير بالذكر أف المخاطر األمنية ال تتعمؽ بالمستيمؾ فقط، كا 
لى مصد فقد تتعرض البطاقات اإللكتركنية المممككة لممستيمؾ، أك .  ىذه النقكدرالتاجر، كا 

لمتاجر لمسرقة أك لمتزييؼ، كيتـ معاممتيا باعتبارىا نقكدا إلكتركنية أصمية، كقد يحدث أف يتـ 
التزكير عف طريؽ تعديؿ البيانات المخزنة عمى البطاقات اإللكتركنية، أك عمى البرمجيات أك 

 93.عمى القرض الصمب لمكمبيكتر الشخصي

كانطبلقا مما سبؽ، فإنو مف الميـ بمكاف أف تتأكد الجية المصدرة لمنقكد اإللكتركنية 
مف تكافر كافة الضمانات األمنية، سكاء بالنسبة لممستيمؾ أك بالنسبة لمتاجر كسكاء أكاف 

ذلؾ متعمقا بالنقكد اإللكتركنية التي تأخذ شكؿ البطاقات الببلستيكية، أك تمؾ التي يتـ 
. (النقكد الشبكية)األنترنيت التعامؿ بيا عبر 

                                                           
 418-417: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  91
 101: خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص-  92
جراءاتيا أماـ المحاكـ –خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني -  93  – دار الفكر الجامعي – الدعكل اإللكتركنية كا 

 89: ، ص2008اإلسكندرية، بدكف طبعة، 
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كمف الصعب أف يتكافر األماف المطمؽ في الخدمات البنكية اإللكتركنية، مع ىذا فمف 
الضركرم أف يتناسب مستكل األماف مع الغرض المطمكب تحقيقو، كعمى ىذا فإف الترتيبات 
األمنية المتعمقة بالنقكد اإللكتركنية، ال بد كأف ترمي بصفة رئيسية إلى تحقيؽ مجمكعة مف 

األىداؼ مف بينيا ضركرة قصر الدخكؿ إلى النظاـ اإللكتركني لمنقكد اإللكتركنية عمى 
األفراد المسمكح ليـ فقط، كالتأكد مف شخصية جميع األطراؼ المعنية، كذلؾ لضماف 

كضماف سرية المعمكمات، كعدـ األنترنيت مشركعية كافة الصفقات المبرمة عبر شبكة 
. 94.تغييرىا بأم شكؿ مف األشكاؿ حاؿ مركرىا عبر شبكة االتصاؿ

ىذا فيما يتعمؽ بالمخاطر األمنية فماذا عف المخاطر القانكنية لمنقكد اإللكتركنية؟  

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

: انمخبطر انقبوىويت نهىقىد انقبوىويت: انفقرة انثبويت

عبلكة عمى المخاطر األمنية، فمف المتكقع أيضا أف تثير النقكد اإللكتركنية بعض 
 كالمكائح مثؿ جرائـ ف كتنبع ىذه المخاطر أساسا مف خبلؿ انتياؾ القكاني95المخاطر القانكنية

، مف ناحية أخرل، فإف المخاطر 96غسيؿ األمكاؿ، إفشاء أسرار العميؿ كانتياؾ السرية
القانكنية فد تتكلد أيضا عندما تقنف حقكؽ كالتزامات األطراؼ المختمفة المتعاممة  بالنقكد 

. 97بطريقة غير دقيقة

فالعبلقات التعاقدية كالقانكنية التي تنشأ بيف المستيمكيف كتجار التجزئة كالمصدريف 
. كالمشتغميف ىي عبلقات متشعبة كمعقدة

                                                           
 419-418: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  94
 367: خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية، مرجع سابؽ، ص-  95
 102:خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص-  96
 89: خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  97
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كمف المسائؿ الميمة أيضا، كالتي تتعمؽ بالمخاطر القانكنية ىي مدل كضع كشفافية 
الحقكؽ كااللتزامات الخاصة بكؿ طرؼ، فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف تثار مسألة المسئكلية 

. القانكنية لؤلطراؼ المختمفة في حاالت التزييؼ كالتزكير كاالحتياؿ كالغش

أخيرا يعد مكضكع حماية المستيمؾ مف أىـ المخاطر القانكنية التي يمكف أف تفرزىا 
كمف المتكقع أيضا أف يصاحب انتشار النقكد اإللكتركنية تزايد في جرائـ . النقكد اإللكتركنية

التيرب الضريبي كبالتالي يصعب عمى الجيات الحككمية المكمفة بتحصيؿ الضرائب القياـ 
بربط الضريبة عمى تمؾ الصفقات التي تتـ بكاسطة النقكد اإللكتركنية أف تمؾ الصفقات تتـ 

 98.األنترنيتخفية عبر شبكة 

ىذا فيما يتعمؽ بالنقكد اإللكتركنية كأىـ اإلشكاالت المرتبطة بيا، فماذا عف األكراؽ 
التجارية اإللكتركنية؟ باعتبارىا مف أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة التي أفرزت عنيا الطفرة 

المعمكماتية في العصر الحالي؟  

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المبحث المكالي

 

 

: األٝسام اُزجبس٣خ اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُجذش اُضب٢ٗ

ال تختمؼ األكراؽ التجارية اإللكتركنية عف مثيمتيا التقميدية، سكل أف معالجتيا تتـ 
محررات معالجة إلكتركنيا بصكرة كمية أك جزئية، : "إلكتركنيا، كعمى ذلؾ يمكف تعريفيا بأنيا

تمثؿ حقا مكضكعو مبمغا مف النقكد، كقابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، كمستحقة الدفع لدل 
 99".االطبلع أك بعد أجؿ قصير، كتقـك مقاـ النقكد قي الكفاء

                                                           
 420-419: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  98
 .343: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص-  99
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كيبدك أف مف كتب في األكراؽ التجارية قد انطمؽ مف التجربة الفرنسية أساسا 
كعميو يجب دراسة األكراؽ التجارية اإللكتركنية ليس في ضكء ما ىك كاقع فقط، . 100لدراستو

نما أيضا في ضكء ما يمكف أف يستحدث في المستقبؿ، طالما أنو يتـ المناداة بنظاـ يسمح  كا 
بذلؾ، كيكفر بيئة فنية كقانكنية لؤلكراؽ التجارية اإللكتركنية، حيث يمكف أف تستعمؿ فيما 

، كليس مف خبلؿ البنكؾ األنترنيتبيف التجار مف خبلؿ الشبكات الخاصة، أك حتى شبكة 
. فحسب

كلعؿ الذم يدعـ ذلؾ أف المشرع المغربي لـ يكرد الكسائؿ الحديثة لمدفع في مدكنة 
 عمى سبيؿ الحصر، كمف تـ فميس ىنالؾ ما يمنع مف كجكد األكراؽ – 329 المادة –التجارة 

 101.التجارية اإللكتركنية

فما ىي إذف مختمؼ أنكاع األكراؽ التجارية؟ ك كيفية التعامؿ بيا؟  

الشيؾ اإللكتركني في : كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو باالقتصار عمى األنكاع اآلتية
ثـ السند ألمر اإللكتركني مف  (المطمب الثاني)كالكمبيالة اإللكتركنية في  (المطمب األكؿ)

. (المطمب الثاني)خبلؿ 

: اُش٤ي اإلٌُزش٢ٗٝ: أُطِت األٍٝ

ساىـ التطكر التكنكلكجي الحاصؿ اليـك في تطكر الكسائؿ المستعممة في الميداف 
التجارم، كمف بيف ىذه الكسائؿ الشيؾ اإللكتركني، الذم حؿ محؿ الشيؾ الكرقي، حيث 

أضحى يقـك بالدكر الذم كاف يقـك بو الشيؾ الكرقي كأداة كفاء، كيأخذ المسارات ذاتيا التي 
يأخذىا الشيؾ منذ لحظة إصداره مركرا بعممية التسميـ، ثـ التحصيؿ ثـ القيد في الحساب، 

                                                           
 استجابة لتكصية لجنة تطكير 1977  يكليك 2لقد ظيرت األكراؽ التجارية اإللكتركنية ألكؿ مرة في فرنسا في -  100

. االئتماف  قصير األجؿ كالمعركفة بمجنة جيميت
 103: خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص- 

 – بتصرؼ –مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ -  101
 344: ص
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كيتـ انتقالو بكاسطة البريد اإللكتركني إلى حسابو البنكي مع إشعار إيداع إلكتركني أيضا، 
كعادة ما تمجأ البنكؾ، إلى تقنية التخزيف اآللي لممعمكمات كالمعطيات، رغـ عدـ كجكد نص 

 كذلؾ إما بكاسطة تخزيف مباشر أك غير مباشر عبر شريط ممغنط، 102قانكني يقضي بذلؾ
. حيث تخضع ىذه التقنية لقكاعد متعمقة بألكاف الشاشة كالمساحة كالتقادـ العشرم

كيقع االلتزاـ بالفحص عمى عاتؽ البنؾ المكمؼ بتحصيؿ الشيؾ، مع تحمؿ المسؤكلية 
عند كجكد خطأ في التصحيحات غير أف ىذه التقنية تحمؿ في طياتيا عدة مخاطر كمشاكؿ 
تمقى عمى عاتؽ البنؾ، خصكصا مشكمة تصحيح مضمكف الشيؾ قبؿ األداء، كعدـ كجكد 
أحد البيانات الجكىرية البلزمة لقياـ الشيؾ أك تكقيع خاطئ، ككذا عدـ تزكيد البنؾ لزبكنو 

 غير أف أىـ إشكاؿ يطرح، 104 عند إصدار شيؾ دكف مؤكنة كافية103بالكسائؿ الضركرية
كالحالة ىذه ىك إثبات العمميات التي يقـك بيا الساحب كالبنؾ، خصكصا كأف التعامؿ يتـ 

، سيما في ظؿ تشريع 105إلكتركنيا مما يقتضي معو البحث حكؿ حجية التكقيع اإللكتركني
 106.الزاؿ يعرؼ نكعا مف الفتكر

فما ىك إذف الشيؾ اإللكتركني؟ ككيؼ يتـ التعامؿ بو؟ 

                                                           
 . مف مدكنة التجارة329يعتبر الشيؾ اإللكتركني مف بيف كسائؿ الدفع الحديثة المشار إلييا في المادة -  102
أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة في -  103

الرباط، السنة -  السيكسي– كحدة قانكف التجارة كاألعماؿ، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية –القانكف الخاص 
 22: ، ص2004-2003الجامعية 

يعتبر انعداـ المؤكنة أك عدـ كفايتيا مف جرائـ الساحب ألنو ىك المخاطب بما كرد في النبذة األكلى مف الفقرة األكلى -  104
ساحب الشيؾ الذم أغفؿ أك لـ يقـ بتكفير مؤسسة الشيؾ " مف مدكنة التجارة، ىذه النبذة التي تتحدث عف 316مف المادة 

". قصد أدائو عند تقديمو
إشكاالت التطبيؽ، المجمة المغربية لقانكف : أحمد لفركجي، انعداـ المؤكنة أك عدـ كفايتيا كجريمة مف جرائـ الشيؾ- 

 9: ، ص2002، دجنبر 1 الدار البيضاء، العدد –األعماؿ كالمقاكالت، مطبعة النجاح الجديدة 
 .سكؼ يتـ التعرض إلى حجية التكقيع اإللكتركني المتعمقة بالشيؾ اإللكتركني في معرض الحديث في الفصؿ الثاني-  105
 23: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  106
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 (الفقرة األكلى): كىذا ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ ىذا المطمب الذم يحتكم فقرتيف
كالتي سيتـ فييا بياف كيفية  (الفقرة الثانية)سيتـ فييا بياف ماىية الشيؾ اإللكتركني ثـ 

. استخداـ الشيؾ اإللكتركني

: مبهيت انشيك اإلنكترووي: انفقرة األونى

 ف باعتباره مف أكائؿ القكاني– 1985عرؼ القانكني الفرنسي الصادر في حزيراف 
صؾ مكتكب عمى شكؿ ككالة بالكفاء، يتمكف الساحب : " بأنو–المتعاممة مع الشيؾ 

بمقتضاه أف يسحب لمصمحتو أك لمصمحة الغير كؿ أك بعض األمكاؿ الجاىزة المقيدة ألمره 
". لدل المسحكب عميو

ج مف قانكف التجارة  / 123كقد عرؼ المشرع األردني الشيؾ مف خبلؿ المادة 
محرر مكتكب كفؽ شرائط مذككرة في القانكف، كيتضمف أمرا صادرا مف : "األردني بأنو

 بأف يدفع – المسحكب عميو كىك –شخص ىك الساحب إلى شخص آخر يككف معركفا 
 مبمغا معينا بمجرد االطبلع عمى – كىك المستفيد –لشخص ثالث أك ألمره أك لحامؿ الشيؾ 

:  فما ىك تعريفو؟ كطبيعتو؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي107.الشيؾ

: رؼش٣ق اُش٤ي اإلٌُزش٢ٗٝ: أٝال

رسالة "أما الشيؾ اإللكتركني فباإلضافة لما يعرؼ بو الشيؾ التقميدم يعرؼ بأنو 
 كيقدمو 108ليعتمده (حاممو)إلكتركنية مكثقة كمؤمنة يرسميا مصدر الشيؾ إلى مستمـ الشيؾ 

 ليقـك البنؾ أكال بتحكيؿ قيمة الشيؾ المالية إلى حساب 109األنترنيت لمبنؾ الذم يعمؿ عبر 
عادتو إلكتركنيا إلى متسمـ الشيؾ 110حامؿ الشيؾ ، كبعد ذلؾ يقـك بإلغاء الشيؾ كا 

                                                           
 183: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية ،مرجع سابؽ، ص-  107
 42: ، ص2008جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، دار الثقافة، الطبعة األكلى -  108
 370: خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية، مرجع سابؽ، ص-  109
 105: خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص-  110
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 كيمكف لمتسمـ الشيؾ أف 112، ليككف دليبل عمى أنو قد تـ صرؼ الشيؾ فعبل،111(حاممو)
. 113.يتأكد إلكتركنيا مف أنو قد تـ بالفعؿ تحكيؿ المبمغ لحسابو

محرر ثبلثي األطراؼ معالج إلكتركني بشكؿ كمي أك جزئي، "كما يعرؼ أيضا بأنو 
بأف يدفع مبمغا مف  (المسحكب عميو)يتضمف أمرا مف شخص يسمى الساحب إلى البنؾ 

 114.(المستفيد)النقكد إلذف شخص ثالث يسمى 

كرغـ الطبيعة المادية التي يمتاز بيا الشيؾ، كالتي تتعارض لمكىمة األكلى مع منطؽ 
 فإف الشيؾ يعد مف أكثر األكراؽ التجارية التي يمكف االستفادة منيا في مجاؿ 115،األنترنيت 

تقنية المعمكمات كالمعالجات اإللكتركنية، فالشيكات تجعؿ البنكؾ طرفا أساسيا في الكفاء بيا 
بؿ كتحصيميا، كما يعد أىـ األكراؽ التجارية التي تخضع لمثؿ ىذه المعالجة، كذلؾ فضبل 
عف أف الشيؾ ال بد كأف يككف عمى نمكذج بنكي، كىذا يسمح لمبنكؾ بكضع النمكذج الذم 

 116.يتبلءـ مع المعالجة اإللكتركنية لمبيانات

ىذا فيما يتعمؽ بالتعريؼ، فماذا عف طبيعتو القانكنية؟ كىذا ستتـ اإلجابة عنو في 
. النقطة المكالية

: اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِش٤ي اإلٌُزش٢ٗٝ: صب٤ٗب

                                                           
جراءاتيا أماـ المحاكـ، مرجع سابؽ، ص–خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني -  111  92:  الدعكل اإللكتركنية كا 
 73: منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  112
 79: منير كممدكح الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  113
 350: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص-  114
 .184-183: ، مرجع سابؽ، صةناىد فتحي الحمكرم ،األكراؽ التجارية اإللكتركني-  115
. 350: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص-  116
كيستحسف مف البنكؾ المغربية أف تسير في ىذا النيج كتقـك بكضع نمكذج لمشيؾ اإللكتركني باإلضافة إلى العمؿ عمى = 

نظاـ قانكني يضـ نصكصا تشريعية تحكـ التعامؿ بيذا النكع مف الشيكات باعتبارىا مف أدكات الدفع التقميدية المقدمة 
 = .إلكتركنيا
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 األستاذ عكض –شكمت طبيعة الشيؾ القانكنية محكر مناقشات فقيية، فمنيـ مف قاؿ 
 أنو ككالة بالدفع لمصمحة الساحب، أك لغيره المقيدة لمصمحتو لدل المسحكب عميو –عمي 

غير قابمة لمرجكع فييا بالدفع، كفي رأم آخر لؤلستاذ العربي نبيؿ أنو ال يعدك عف ككنو 
. حكالة حؽ

 أحاط بالشيؾ التقميدم، كالذم حسـ  كبصرؼ النظر عف الخبلؼ الفقيي الذم
. بالتنظيـ التشريعي لو، فالشيؾ اإللكتركني يعد البديؿ الرقمي لمشيؾ الكرقي

فقد اعتبر الشيؾ اإللكتركني أحد مفردات نظاـ الكفاء اإللكتركني ىذا النظاـ المتطكر 
عف نظاـ الكفاء التقميدم، كالذم يتضمف باإلضافة إلى األكراؽ التجارية اإللكتركنية، كسائؿ 

. أخرل لمكفاء

كبعد التعرؼ عمى طبيعة الشيكات اإللكتركنية تظير أىمية التمييز بيف الشيؾ 
. اإللكتركني كبعض كسائؿ الكفاء التي قد تتشابو معو

فقد يحصؿ خمط بالمفاىيـ في بعض كسائؿ الكفاء اإللكتركني، كالخمط بيف الشيؾ 
، كالتي تعد أحد طرؽ  استعماؿ الشيؾ عبر 117اإللكتركني ككفاء الفاتكرة غبر الخط

. ، كأكثرىا تشابيا مع الشيؾ اإللكتركنياألنترنيت 

إذ يمكف لمعميؿ أف يطمع عمى حسابو في المصرؼ عبر الخط، كيتحقؽ فيما إذا كاف 
. المبمغ المعيف في الفاتكرة قد تـ حسمو فعبل مف الحساب

: بعدة ميزات منيااألنترنيت كيمتاز استخداـ الشيؾ عبر 

                                                           
 مف – المصرؼ –فعممية كفاء الفاتكرة، عبر الخط تبدأ يبادر العميؿ إلى إعطاء مصرفو إذنا خاصا، حيث يتمكف -  117

اقتطاع المبمغ المناسب مف حساب العميؿ، كمف ثـ عمى المستعمؿ أف يقـك بمؿء استمارة خاصة تتضمف إذنا لممصرؼ 
ليقـك بكفاء الفكاتير مف حساباتو، كتستدعي عممية كفاء الفكاتير عبر الخط ابتداءا أف يقـك المستعمؿ بإدخاؿ المعمكمات 

. البلزمة لذلؾ، ثـ تأتي مرحمة تنظيـ عمميات التسديد قبؿ أف تأخذ الفاتكرة طريقيا أخيرا إلى المستفيد النيائي
 .186-185: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص- 
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  تخفيؼ األعباء المالية الممقاة عمى عاتؽ التاجر، حيث يمتاز عف عدد مف كسائؿ
الكفاء األخرل بأنو ال يمـز التاجر بالبقاء عمى اتصاؿ دائـ بمصرفو، كيكتفي 
باتصاؿ كاحد يكميا، يبمغ المصرؼ مف خبللو المعمكمات بكافة الشيكات التي 

. مما ينعكس ذلؾ عمى قيمة االتصاالت الياتفية التي يتحمميا التاجر. تمقاىا

  كيعتبر  الشيؾ عبر األنترنيت ذلؾ امتدادا ماديا ألساليب الكفاء المعتادة لدل
الزبكف في عممياتو التقميدية، مما يؤدم لتكليد ضمانة نفسية لمزبكف المتعامؿ 

 .األنترنيتحديثا داخؿ المصارؼ عبر 

  تبدك مبلئمة لممستحقات األنترنيت كال بد مف اإلشارة إلى أف خدمة الشيؾ عبر
التي يستطيع المستعمؿ أف يحتسب ليا قبؿ تاريخ استحقاقيا كبدؿ االشتراؾ في 
ناد أك جمعية، كالتي مف المحتمؿ نسيانيا لمفاصؿ الزمني بيف تاريخ العمـ بيا 

 118.كتاريخ استحقاقيا

 ىذا فيما يتعمؽ بماىية الشيؾ اإللكتركني فماذا عف كيفية استخدامو؟ كىذا ما سيتـ 
. بيانو في الفقرة المكالية

آنيت استخذاو انشيك اإلنكترووي : انفقرة انثبويت

تقـك فكرة عمؿ الشيؾ اإللكتركني بشكؿ مبسط عمى أف يككف لمشخص المتعامؿ بو 
كالبائعيف مثبل مكقعا عمى الشبكة، مكجكد عميو نمكذج الدفع أك الفاتكرة التي يتضمنيا 

 إذ يستطيع الشخص الذم يرـك التعاقد عف طريؽ 119المكقع بنمكذج الشيكات اإللكتركنية
ىذه الشبكة تأميف كصكؿ إجابة المتعاقد اآلخر الذم يرـك التعاقد معو، أك في أم بمد كاف، 

                                                           
  كما بعدىا185: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  118
عائض سمطاف البقمي، الرياض، جريدة يكمية تصدر عف مؤسسة اليمامة الصحفية، النسخة اإللكتركنية مف صحيفة -  119

.  ـ2005 أكتكبر 14-  ىػ 1426، 13626 رمضاف، العدد11الرياض اليكمية الصادرة عف مؤسسة اليمامة، الجمعة 
  : http// :www.ariyadh.com/2005/10/14/article100567.htmlأنظر المكقع االلكتركني - 

 1712h عمى الساعة 05/14/2011تمت زيارتو بتاريخ- 
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كفي حالة الحصكؿ عمى اإلجابة بالقبكؿ، فإف إجراء التعاقد يتـ البيع كالشراء بشيؾ 
تماـ عممية البيع  صدار قكائـ الثمف كا  إلكتركني، كذلؾ بتحكيؿ الشيؾ عبر حسابات مختمفة كا 
كالشراء، إذ ال يحتاج المشترم في ذلؾ سكل حساب في البنؾ كبرنامج خاص، ثـ بعد ذلؾ 

يقـك المشترم بتعبئة نمكذج الشراء، كقائمة الثمف، كترجع إلى البائع مباشرة عبر شبكة 
، إذ يعتبر كجكد ىذا األخير 120بعد تعبئتيا، كيحرر شيكا إلكتركنيا لصالح الكسيطاألنترنيت 
 ليقـك بإجراء عممية التخميص ، كيتـ تحديد تكقيع – غالبا ما يككف البنؾ –ضركريا 

لدل البنؾ اإللكتركني  - 121إلكتركني لكؿ منيما، كتسجيمو في قاعدة بيانات جية التخميص
 كفي حالة لـ 122 كمف البنكؾ التي تتبنى فكرة الشيكات اإللكتركنية بنؾ بكسطف سيتي بنؾ–

، يمكنو إضافة عنكاف الكسيط إلى الرسالة األنترنيت يتكفر المستخدـ عمى مكقع  عمى شبكة 
 كيقـك الكسيط باعتباره حمقة الكصؿ بيف مصدر 123البريدية، كالمرسمة بالبريد اإللكتركني

. الشيؾ اإللكتركني كالبائع بنكعيف مف الخدمات

 الخدمة العادية :« I-Chek » التي يتـ فييا إصدار الشيؾ اإللكتركني دكف 
 .التأكد مف حساب العميؿ

 الخدمة الممتازة :« I-Chek Plus » التي يضمف فييا البنؾ الكسيط الكثير 
مف المعمكمات مثؿ تاريخ العميؿ المتعاقد اآلخر كسمعتو في إصدار 

الشيؾ لدل البنؾ كعدـ كجكد شيكات مسركقة، ككذلؾ يتأكد مف عدـ كجكد 
 124.حساب المشترم في حالة تجميده أثناء إبراـ التعاقد

                                                           
 فحص الدـ، شريط الكاسيت، –عباس العبكدم، الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني -  120

 عماف الطبعة األكلى، – الدار العممية الدكلية كدار الثقافية –الميكركفيمـ، التمكس، الفاكسميؿ، الكمبيكتر، األنترنيت 
 141-140: ، ص2002

 28: بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنيت ، رسالة سابقة، ص-  121
 11: مفتاح صالح كمعارفي فريدة، البنكؾ اإللكتركنية، بحث سابؽ، ص-  122
 88-87: عبد الفتاح بيكمي حجازم، جرائـ غسؿ األمكاؿ، مرجع سابؽ، ص-  123
 141: عباس العبكدم، الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني مرجع سابؽ، ص-  124
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كحيث إف الشيكات اإللكتركنية تعتبر مف أىـ طرؽ السداد في التجارة اإللكتركنية بيف 
األعماؿ، كما أنيا تحتاج إلى حفظ شيادات العمميات كالطكابع الزمنية مف قبؿ طرؼ ثالث 

-  الكسيط مما سبقت اإلشارة–

 يستخدـ دفتي شيكات (SAFE CHECK) ثـ افتتاح نظاـ شيكات آمف 1998ففي 
يعتمد عمى ككيؿ يتكاجد في الحاسب الشخصي لحاممي الشيكات، كحتى يمكف التحقؽ مف 
سمطة إلصدار الشيكات، فإف نظاـ الشيكات اآلمف يمنع الخطر الناجـ عف الخطأ أك سكء 
النية في إصدار الشيكات، كال يمكف الرقابة عمى ذلؾ، مف خبلؿ الشيكات الكرقية في نظاـ 

الشيكات اآلمف، يمكف تحديد عدد الشيكات البيضاء كالقيـ القصكل إلصدار الشيكات 
. بكاسطة االئتماف المسمكح بو لحامؿ دفتر الشيكات

( Safe Check)كفي ما يمي نمكذج الشيكات اآلمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيعتمد تحكيؿ الشيكات الكرقية إلى شيكات رقمية عمى أساس الدراسات التي تمت في 
 مميكف شيؾ 500، التي أكضحت أف البنكؾ تستخدـ كؿ سنة أكثر مف 125الكاليات المتحدة

                                                           
 273-272: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  125
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، كتجعؿ ىذه الزيادة %3كرقي، كما أكضحت أف عدد الشيكات الكرقية يزيد سنكيا بنسبة 
نفقات استخداـ الشيؾ الكرقي في زيادة مستمرة، ككشفت الدراسة عف إمكانية تخفيض النفقات 

 سنتا، كىك ما يحقؽ 79 سنتا بدال مف 25، لتصؿ إلى 126باستخداـ الشيكات اإللكتركنية
. 127 مميكف دكالر سنكيا في الكاليات المتحدة األمريكية فقط250كفرا يزيد عف 

كباإلضافة إلى الكاليات المتحدة، فقد تبنت عدة بنكؾ عمبلقة فكرة بناء مكاصفات 
. قياسية لمشيكات الرقمية مف أىميا سيتي بنؾ كبنؾ بكسطف

صدار الشيكات  كما قامت شركات متعددة بتكفير البرامج كالنظـ الخاصة بإدارة كا 
 128.كأريزكنا (Net1 )1اإللكتركنية، كمف أىميا مؤسسة نت 

 – بعمميات الدفع عف طريؽ التدخؿ باعتبارىا (Net Chex)إلى جانب قياـ نظاـ 
 بيف المستخدـ كالتاجر المسجؿ لدييا، كىذا الحؿ يساعد الزبكف عمى تجميع –كسيط 

 بتحكيؿ الشيؾ (net chex)الشيكات اإللكتركنية عمى حاسكبو الشخصي، كيقـك نظاـ 
ثـ يقـك - net chex أم عمى شبكة –اإللكتركني بناءا عمى البيانات البنكية المسجمة لديو 

بالتأكد مف صحة المعمكمات المقدمة، ثـ يقـك بتحكيؿ الكثيقة عبر الشبكة البنكية لتتـ 
 129.معاممتو مثؿ الشيؾ التقميدم

: كتتخمص طريقة عمؿ الشيكات اإللكتركنية في الخطكات التالية

 كما –بعد اشتراؾ كؿ مف البائع كالمشترم لدل جية التخميص : الخطكة األكلى 
 يقـك المشترم باختيار السمعة التي يرغب في شراءىا مف البائع –سبقت اإلشارة 

                                                           
 مركز اإلسكندرية لمكتاب، – األسس القانكنية كالتطبيقات –محمد مدحت عزمي، المعامبلت التجارية اإللكتركنية -  126

 380: ، ص2009 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –األزاريطة 
 78: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص:صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنيت-  127
 81: المظاىر القانكنية ، دكتكراه سابقة ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنيت -  128

129 - Cathie – Rosahie Joly, le paiement en ligne – sécurisation juridique et technique – 
Lavoisier- paris, son édition, 2005, p34 
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المشترؾ لدل شركة التخميص نفسيا، كيتـ تحديد السعر الكمي كاالتفاؽ عمى 
 130.أسمكب الدفع

 يقـك بمؿء نمكذج الشراء كالفاتكرة، حيث ترسؿ إلى البائع مباشرة : الخطكة الثانية
 131.عبر البريد اإللكتركني بعد ممئيا

 تقـك جية التخميص بمراجعة الشيؾ كالتحقؽ مف صحة األرصدة : الخطكة الثالثة
كالتكقيعات، كبناء عمى ذلؾ تقـك بإخطار كؿ مف المشترم، كالبائع بتماـ إجراء 

ضافتو لمبائع  .المعاممة المالية، كىي خصـ الرصيد مف المشترم كا 

 تقـك جية التخميص بمراجعة الشيؾ، كالتحقؽ مف صح األرصدة : الخطكة الرابعة
كالتكقيعات، كبناءا عمى ذلؾ تقـك بإخطار كؿ مف المشترم كالبائع بتماـ إجراء 

ضافتو لمبائع  132.المعاممة المالية، كىي خصـ الرصيد مف المشترم كا 

: كفيما يمي نمكذج يكضح دكرة استخداـ الشيؾ اإللكتركني في عمميات الدفع اإللكتركنية
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 274:  ص–محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، بتصرؼ -  130
 89: عبد الفتاح بيكمي حجازم، جرائـ غسؿ األمكاؿ، مرجع سابؽ، ص-  131
 275-274: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  132

 البنك

 المشتري البائع

إرسال الشٌك اإللكترونً بعد  (5)

 توقٌعه من البائع

شٌك الكترونً موقع من المشتري (4)  

 
 

اختٌار السلعة وتحدٌد السعر الكلً  (3)

 وأسلوب الدفع

(2) 
س 

نف
ى 

لد
ك 

را
شت

ا

ك
بن
ال

 

(1) 
ن
عٌ

 م
ك

بن
ى 

لد
ك 

را
شت

ا
 

(6) 
قة

صف
 ال

ام
تم

إ
 

   دورة استخدام الشٌك االلكترونً فً عملٌات الدفع  
                    االلكترونٌة



 

48 
 

كعمكما، ما دامت الشيكات اإللكتركنية تتكفر عمى جميع البيانات التي يتطمبيا 
المشرع في الشيكات العادة، فبل يكجد أم إشكاؿ في اعتبارىا شيكات قانكنية في الدكؿ التي 
تعترؼ بحجية التكقيع اإللكتركني، أما بالنسبة لممغرب فإف اإلشكاؿ يطرح حكؿ تفسير كممة 

 مف مدكنة التجارة التي جاء فييا 239الساحب الكاردة في الفقرة السادسة مف المادة " تكقيع"
". اسـ كتكقيع الساحب"

ففي ىذا اإلطار اختمؼ الفقو المغربي حكؿ إمكانية األخذ بالتفسير الكاسع ليذه الكممة 
 إلى أنو ما داـ أف المشرع – منيـ األستاذ أحمد شكرم السباعي –مف عدمو فذىب جانب 

المغربي في مدكنة التجارة ، لـ يحدد المقصكد بالتكقيع فإنو يجب األخذ يعيف االعتبار 
المبادئ التي تقـك عمييا التجارة مف سرعة كائتماف عند تفسيرىا، ليذا فإف التفسير الذم يجب 

أف يعطى لمتكقيع ىك التفسير الكاسع، أم أف التكقيع يككف بأم كسيمة تعبر عف إرادة 
. الشخص في االلتزاـ

أما االتجاه الثاني، منيـ األستاذ المختار بككر، فذىب إلى أنو يجب دائما الرجكع إلى 
األصؿ كبالتالي االعتداد بالتكقيع اليدكم كتابة، كاستبعاد الطرؽ األخرل ألنو يقدـ ضمانة 

 134.أكبر لمحامؿ ما داـ أف تقميد التكقيع اليدكم أصعب بكثير مف تقميد األنكاع األخرل

ىذا فيما يتعمؽ بالشيؾ اإللكتركني ككيفية استخدامو، فماذا عف الكمبيالة اإللكتركنية؟ 
. كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

 

: أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: أُطِت اُضب٢ٗ

                                                                                                                                                                                     
 471: محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  133
كيرل أف االتجاه األكؿ ىك الراجح، كأف عدـ تحديد المشرع المغربي لمتكقيع، يترؾ المجاؿ أماـ تبني الطرؽ - =  134

=.  حيث سيتـ التكسع في ىذه النقطة في الفصؿ الثاني – خاصة التكقيع اإللكتركني –األخرل مف كسائؿ اإلثبات 
 29: بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر االنترنت، رسالة سابقة، ص- 
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 بفتح السيف كالتاء بينيما تاء –في البداية ينبغي التذكير بأف الكمبيالة أك السفتجة 
 ىي مف أقدـ األكراؽ التجارية، فمنذ أمد ضارب في القدـ عرفيا الفقو اإلسبلمي، –ساكنة 

كلك في شكؿ محدكد، كظاىرة ائتماف ككفاء، متى دعت إلييا الضركرة تغميبا لمصمحة صيانة 
 135.األمكاؿ، عمى مضرة سمؼ جر نفعا

 كفقا 7 ك6كما اعتبرىا المشرع المغربي عمبل تجاريا بصرؼ النظر عف المادتيف 
 Moyen de crédit.  مف مدكنة التجارة، كبخبلؼ الشيؾ فيي أداة كفاء كائتماف9لممادة 

et de confiance136. يمكف سداد قيمتيا بعد االطبلع كبتاريخ الحؽ لمتقديـ 

أما الكمبيالة اإللكتركنية فترتبط نشأتيا بالتجربة الفرنسية، نتيجة لجيكد المجاف التي 
اضطمعت بمحاكلة حؿ المشاكؿ المالية كاإلدارية الناشئة عف التعامؿ بالكمبياالت خاصة إذا 

تعمؽ األمر بتدخؿ البنكؾ كطرؼ في ىذه المعاممة، كرغبة في االستفادة مف كسائؿ 
المعمكماتية الحديثة كالتجييز اإللكتركني خاصة في ظؿ كجكد الحاسب اآللي لممقاصة 

. المكجكدة بالبنط المركزم بفرنسا

 فيي ثمرة 1973 يكليك سنة 2كيرجع تاريخ بدء العمؿ بالكمبيالة اإللكتركنية إلى 
 137.المتعمقة بتخفيض االئتماف قصير األجؿ" Gilet"جيكد لجنة 

كبالتالي يطرح التساؤؿ عف ماىية الكمبيالة اإللكتركنية؟ كبما تتميز عف مثيبلتيا مف 
كسائؿ األداء الحديثة؟ كما ىي عيكبيا كالصعكبات التي تكاجييا ثـ ما مكقؼ الفقو 

اإلسبلمي منيا؟ 

                                                           
عبد السبلـ حادكش، مدل اآلثار المترتبة عف اإلرادة القاصرة كعف اإلىماؿ أك التقصير في مادة الكمبيالة، المحاماة، -  135

 11: ، ص1996، مام 39 العدد ،مجمة دكرية تصدرىا جمعية ىيئات المحاميف بالمغرب، مطبعة الدار البيضاء
محمد المختارم، التظيير كتداكؿ الكمبيالة، المناظرة، مجمة يصدرىا مجمس ىيئة المحاميف بكجدة، مؤسسة النخمة -  136

 21: ، ص2003 يكنيك 8كجدة ،العدد - لمكتاب
 345:  الحديثة، مرجع سابؽ، صةمصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركني-  137
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الفقرة )كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كذلؾ بالتعرض لماىية الكمبيالة اإللكتركنية في 
ثـ عيكبيا كالصعكبات التي ( الفقرة الثانية)ثـ تمييزىا عف األدكات المشابية ليا في  (األكلى

. (الفقرة الرابعة)ثـ مكقؼ الفقو اإلسبلمي منيا في  (الفقرة الثالثة)تكاجييا في 

: ٓب٤ٛخ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح األ٠ُٝ

 فيي تقـك بنفس الدكر الذم 138ال تختمؼ الكمبيالة اإللكتركنية عف مثيمتيا الكرقية
تقـك بو الكمبيالة التقميدية كأداة كفاء كائتماف، غير أنيا تختمؼ عنيا مف حيث الميكانيزمات 

كالخصائص التقنية، فيذا النكع الحديث مف الكمبيالة يرتكز عمى فمسفة معينة، مقتضاىا 
تغطية الديكف دكف االعتماد عمى المستند الكرقي، الشيء الذم يمكف معو القكؿ بأف ىذه 
الكسيمة الجديدة في مجاؿ األداء تمثؿ ثكرة عمى النصكص القانكنية المنظمة لمكمبيالة 

، فالمؤسسات البنكية تيدؼ مف كراء استخداميا ليذه الكسيمة، تحصيؿ المبالغ 139الكبلسيكية
، كفي 140المترتبة عف طريؽ حاسكب المقاصة تخفيفا لئلجراءات كالمصاريؼ، كربحا لمكقت

ىذا اإلطار كضع المشرع الفرنسي أكؿ قانكف خاص ينظـ ىذا المجاؿ، كىك ما يسمى 
 كالمعدؿ بالقانكف البنكي الصادر بتاريخ 1981/01/01الصادر بتاريخ " Dially"بقانكف 
، أما بالنسبة لممغرب فإف التعامؿ بيذا النكع مف الكمبيالة نادر كال زاؿ في 1984/01/24

 كالذم أغفؿ تنظيـ ىذا النكع 1993/07/06بدايتو، رغـ صدكر القانكف البنكي الجديد في 
مف األكراؽ التجارية بحيث، اكتفى باإلشارة مف بعيد إلى اعتبار الكسائؿ المعمكماتية كالتقنية 

تعتبر كسائؿ : " مف القانكف المذككر أعبله كالتي جاء فييا، أنو4كسائؿ أداء بحكـ المادة 

                                                           
مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، بتصرؼ -  138
 345: ص
 17: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية رسالة سابؽ،ص-  139
 دراسة معمقة في قانكف التجارة المغربي الجديد، في اتفاقية –أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية -  140

 –" الشيؾ ككسائؿ األداء األخرل" في آليات أك أدكات الكفاء – الجزء الثاني –جنيؼ لمقانكف المكحد كفي القانكف المقارف 
 426: ، ص1998دار نشر المعرفة، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، الطبعة األكلى، 
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دفع جميع الكسائؿ التي تمكف أم شخص مف تحكيؿ أمكاؿ كيفما كانت الطريقة أك الخطة 
". التقنية المستعممة لذلؾ

دراج  كفي ىذا الصدد يطرح إشكاؿ مف األىمية بما كاف، حكؿ مدل إمكانية إدخاؿ كا 
الكمبيالة المعمكماتية في إطار كسائؿ الدفع التقنية المشار إلييا في نص المادة الرابعة أف 

كسائؿ الدفع ىذه تقتصر عمى كسائؿ سحب األمكاؿ التي أصبحت تستخدـ بكثرة كالبطاقات 
البنكية؟ 

إلى القكؿ بتطبيؽ مقتضيات  "– األستاذ شعيبينك اليادم –ذىب بعض الفقو منيـ 
المادة الرابعة، كجعميا تقتصر عمى كسائؿ األداء المعمكماتية كالبطائؽ البنكية فقط، دكف 

، غير أف ىناؾ إمكانية تسمح بإدخاؿ ىذه الكمبياالت في نطاؽ "الكمبيبلت المعمكماتية
 السالفة الذكر، إذ ينبغي النظر إلى الكمبيالة 4كسائؿ األداء التقنية المشار إلييا في المادة 

المعمكماتية مف زاكية أنيا أداة كفاء كائتماف كصرؼ كنقؿ النقكد، فالمشرع عندما تحدث في 
، كبالتالي فيي عبارة مرادفة لنقؿ النقكد، زد عمى "تحكيؿ األمكاؿ"، فإنو جاء بعبارة 4المادة 

ذلؾ أنو جعؿ اإلمكانية، أك الكسيمة التي تتـ بيا عمى  اإلطبلؽ، كلـ يقـ بتحديدىا، كحصرىا 
كيفما "في نكع دكف آخر، كبالتالي فيي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فالمشرع كضع عبارة 

 141".كانت الطريقة أك الخطة التقنية المستعممة لذلؾ

إذف ما ىك تعريؼ الكمبيالة اإللكتركنية؟ كما ىي أنكاعيا؟ كما ىي خصائصيا؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

                                                           
كيرل أنو يمكف إدخاؿ الكمبيالة اإللكتركنية ضمف كسائؿ األداء كالدفع المشار إلييا في المادة الرابعة مف الظيير - =  141

 المعتبر بمثابة قانكف يتعمؽ بنشاط مؤسسات االئتماف كمراقبتيا، إذ أف المشرع المغربي لـ يحدد 1-93-147الشريؼ رقـ 
الطريقة أك الخطة التي تتـ بيا عممية الدفع، كقد أحسف صنعا في جعؿ ىاتو الكسائؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كىذا 

كىك ما نصت -  الكمبيالة اإللكتركنية كما سمؼ الذكر –يعطي اإلمكانية لكؿ كسيمة لتككف ضمف ىاتو الكسائؿ كمف بينيا 
.=  مف مدكنة التجارة329عميو المادة 

 18-17: رسالة سابؽ، ص. أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ  اإللكتركنية في المعامبلت التجارية- 



 

52 
 

: رؼش٣ق أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: أٝال

: ال يختمؼ تعريؼ الكمبيالة اإللكتركنية عف مثيمتيا الكرقية، كمف ثـ يمكف القكؿ بأنيا
محرر شكمي ثبلثي األطراؼ معالج إلكتركنيا بصكرة كمية أك جزئية، يتضمف أمرا مف "

بأف يدفع مبمغا مف النقكد " المسحكب عميو"إلى شخص آخر يسمى " الساحب"شخص يسمى 
 142".لدل االطبلع كتاريخ معيف" المستفيد"لشخص ثالث يسمى 

صؾ معالج إلكتركنيا متفؽ عميو مسبقا، كفقا لشكؿ معيف : كما يمكف تعريفيا بأنيا
يتضمف أمرا مف الساحب عف طريؽ مصرفو إلى بنؾ المسحكب عميو يدفع مبمغا معينا في 

 143".تاريخ معيف أك قابؿ لمتغيير، أك بمجرد االطبلع ألمر المستفيد

في حيف اعتبر القانكف األردني أف مصطمح الكمبيالة يقابؿ سند السحب، لذلؾ ال 
 ىذا فيما يتعمؽ 144يكجد ما يمنع مف أف يسمى الكمبيالة اإللكتركنية بسند السحب اإللكتركني

بتعريفيا فماذا عف أنكاعيا؟ 

 

 

: أٗٞاع أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: صب٤ٗب

أك ائتماف كثمة "تنطكم الكمبيالة عمى أىمية كبيرة مف الناحية العممية كأداة كفاء 
 146الكمبيالة اإللكتركنية ذات الدعامة الكرقية: األكؿ: 145نكعاف مف الكمبيالة اإللكتركنية

                                                           
 345: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص-  142
 بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجيستير، – دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  143

 العربية ة شعبة األنظمة المممؾ– المعيد العالي لمقضاء، قسـ السياسة الشرعية –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 
 2:ـ ، ص2003/  ىػ 1424السعكدية، السنة الجامعية 

  /http//:cpsfiles.imamu.edu.sa.ar/documents االلكترونيةالكمبيالة.PDF.:انظر المكقع االلكتركني - 

 h1514 عمى الساعة 12/06/2011تمت زيارتو بتاريخ - 
 113: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  144
 379: محمد مدحت عزمي، المعامبلت التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ ، ص-  145
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 كيتطمب استخداـ الكمبيالة اإللكتركنية مكافقة 147.الكمبيالة اإللكتركنية المغناطيسية: كالثاني
 148.األطراؼ، كسيما المسحكب عميو

 La lettre de change relevé – papier: الكمبيالة المعمكماتية الكرقية

 يكليكز 2يرجع ظيكر ىذا النكع مف الكمبيالة في فرنسا إلى الممارسة البنكية، منذ 
 فالكمبيالة المعمكماتية الكرقية عبارة عف 149 دكف أف يككف منظما بنص قانكني1973

كمبيالة كرقية تتضمف نفس البيانات الشكمية التي تخضع ليا الكمبيالة عادة، باإلضافة إلى 
. 150معمكمات بنكية خاصة بالمسحكب عميو مأخكذة مف كشؼ حسابو البنكي

 

 151.ىنا شكؿ الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية

     الكمبيالة االلكتركنية الكرقية 

 

 

  

 

 
                                                                                                                                                                                     

جراءاتيا أماـ المحاكـ، مرجع سابؽ ص–خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني -  146  90:  الدعكل اإللكتركنية كا 
 103: خالد ممدكح إبراىيـ، حجية  البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص- 147

 369:  إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية، مرجع سابؽ، صحخالد ممدك-  148
مراكش، الطبعة - محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في ضكء مدكنة التجارة المغربية، دار كليمي لمطباعة كالنشر-  149

 26: ، ص1998األكلى، 
،المطبعة كالكراقة 2 ة الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ سمسمة البحكث القانكني–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  150

 27: ، ص2002الدكاكيات، مراكش الطبعة الثانية، - الكطنية
 9: رسالة سابقة ، ص-  دراسة مقارنة– محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات،الكمبيالة اإللكتركنية 151

 شكل الكمبٌالة اإللكترونٌة
 اسم الساحب

 شركة المنتجات الغذائٌة

 ش الحجاز.2.م.م.ش

 (كمبٌالة)
بموجب الكمبٌالة )ادفعوا

المشروطة دون مصارٌف المبلغ 
المشار إلٌه ألمر السٌد أحمد علً 

 (المستفٌد)
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حيث تنقؿ  ىذه الكمبيالة إلى البنؾ كجميع المعطيات تتـ إعادة تسجيميا عمى شريط 
 كىنا يتـ الحفظ التاـ لمدعامة الكرقية التي لـ يتـ تحكيميا بعد، –ممغنط مف طرؽ البنكي 

نظريا، تطبؽ قكاعد القانكف لممسؤكلية المشتركة، لكف ابتداء مف المحظة التي يككف فييا 
الكمبيالة اإللكتركنية تشكؿ في "التككيف المعمكماتي، كناذرا ما تتـ ىذه العممية، إذ يبلحظ أف 

نظر البنكي خصـ مباشر، كفي الكاقع، خصـ الكمبيالة اإللكتركنية، يأخذ سحب بأمر مف 
 بعد ذلؾ يتـ إرساؿ ىذا الشريط إلى األبناؾ المكاطنة كيككف –" 152البنكي يخصمو بنفسو

ذلؾ عف طريؽ حاسكب المقاصة لبنؾ فرنسا، حامبل ألكصاؼ  الكمبياالت التي يمـز أداؤىا 
 يقـك عمى بنؾ بإعداد كشؼ عف 153مف طرؼ زبائف كؿ بنؾ، كبعد استبلـ ىذا الشريط

الكمبياالت المعمكماتية الكاجب أداؤىا مف طرؼ كؿ مسحكب عميو، كعندما يقبؿ المسحكب 
                                                           
152 - Stephane piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, cours dallez – paris, 2ème 
édition, 2001, P : 111 

 26: محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في ضكء مدكنة التجارة المغربية مرجع سابؽ، ص-  153

 لاير 2000مبلغ 

  سعودي
         تارٌخ إصدا الكمبٌالة

  هـ06/05/1422
 تارٌخ االستحقاق

  هـ06/08/1422
 تارٌخ االستحقاق

  هـ06/08/1422

 اسم المسحوب
  علٌه

 أحمد علً

 اسم بنك المسحوب
  علٌه بنك 
 الراجحً

اسم فرع بنك 
المسحوب علٌه 

  الراجحً فرع شبرا

رقم حساب 
المسحوب علٌه 

55762 

مكان الوفاء، 
البنك األمنً فرع 

 البقٌعة

عنوان المسحوب علٌه 
 العرٌجاء، شارع أبً حنٌفة

 ش 20مكان إنشاء الكمبٌالة 

 الحجاز الرٌاض
 

 الضمان االحتٌاطً
 

 القبول      

بنك )وسوف ٌتم إرسال بٌانات هذه الكمبٌالة إلى المسحوب علٌه قبل تارٌخ االستحقاق من البنك الذي ٌتعامل معه 
مرفق بها طلب الموافقة على الوفاء، وٌتم إرسال إشعار من نفس البنك بالكمبٌالة اإللكترونٌة ٌتم  (المسحوب علٌه

 تحرٌره بعد إتمام عملٌة الوفاء
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عميو األداء، فإنو يقـك بإرساؿ جزء مف الكشؼ المؤرخ كالمكقع عميو، في حيف يحتفظ بالجزء 
 la lettre de change relevé ou)اآلخر، كمف ىنا أتت تسمية الكمبيالة الكشفية 

LCR) لف ىناؾ كشفا يحتكم عمى مجمكعة البيانات المتضمنة في الكرقة األصمية التي ،
 154تتككف مف جزئيف

 كىذا الشكؿ يبيف الخطكات العممية لمكفاء بسند السحب اإللكتركني الكرقي

 155(الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 28-27:  مرجع سابؽ، ص– الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ –محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  154
 239: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  155

 
 (محل الوفاء)البنك 

 
 الحاسب اآللً

 
 الساحب

 
 بنك الساحب

تسلٌم شرٌط ممغنط ٌتضمن عدد من سندات 
 السحب التً ٌجب الوفاء بها

تسلٌم للحاسب اآللً من البنك كل سندات 
 السحب اإللكترونٌة المستحقة فً تارٌخ واحد

تسلٌم سند السحب اإللكترونً على سند ورقً 
الذي ٌقوم البنك بحفظه بعد أن ٌقوم بنقل ما 
 ٌحتوٌه السند من بٌانات على دعامة ممغنطة
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كعمى الرغـ مف كؿ ىذه المرحمة التي يقطعيا ىذا النكع مف الكمبيالة، فإف الكرؽ لـ 
يقض عميو، بؿ يظؿ الدعامة األساسية ابتداء مف إنشاء الكمبيالة، مما أدل إلى ظيكر نكع 

 156.آخر مف الكمبيالة المعمكماتية

 la lettre de change relevé – magnétique: الكمبيالة المعمكماتية الممغنطة

 بحيث ال يقـك ىذا النكع 157كىي شكؿ جد متطكر عمى الكمبيالة المعمكماتية الكرقية،
 .مف الكمبياالت عمى الكرؽ بؿ عمى دعائـ مغناطيسية

، ألف الدعامة الكرقية غير مكجكدة كتقترب 158كبالتالي ال يمكف اعتبارىا كرقة تجارية
آلية الدفع بكاسطة الكمبيالة المعمكماتية الممغنطة مف الكمبيالة المعمكماتية الكرقية، كتعتبر 

 تمجأ إليو الشركات كالمقاكالت الكبرل في 159شكؿ قانكني مصاحب لئلشعار باالقتطاع
 حيث 160فرنسا، كالمتكفرة عمى أجيزة معمكماتية كافية كالمعتمدة عمى ثقة كاسعة لؤلبناؾ 

 161. بتسجيميا عمى شريط ممغنط كتسميميا إلى البنؾ–الساحب . تقـك الشركة أك المقاكلة
فكؿ األشرطة الممغنطة تجمع عمى الصعيد الكطني كتقدـ إلى حاسكب المقاصة لبنؾ فرنسا، 

                                                           
 27: محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في ضكء مدكنة التجارة المغربية، مرجع سابؽ، ص-  156

157 - Fady NAMMOUR, Instruments de paiement et de crédit – chèque, virement, carte de 
crédit et de paiement, lettre de change, billet à ordre –librairie générale de droit et de 
juriprudence, EJE-paris, imprimé au liban, 1ère édition, mars 2008, P : 330 

برىا كرقة تجارية لئلندثار أك االختفاء الكمي لمكرؽ إذ تعالج كمية عف طريؽ ت ال يع– جنتاف –بعض الفقو منيـ -  158
 .الحاسكب، أم أنيا كمبيالة غير مجسدة

 430: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص- 
159 - Stéphane Piédeliévre, Instrument de crédit et de paiements, op.cité, P : 112 

 19: أحمد البحتي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  160
161 - FADY NAMMOUR, Instruments de paiement et de crédit, op.cité, p : 330 
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الذم يرتب كؿ المعمكمات المدكنة في األشرطة التي ينقميا إلى األبناؾ، التي تقـك بدكرىا 
 162.بمعالجتيا

 ىذا فيما يتعمؽ بأنكاعيا، فماذا عف خصائصيا؟

 :خظبئض أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: صبُضب

 :تتمتع الكمبيالة بعدة خصائص كلعؿ أىميا كاآلتي

 –الخاصية العممية لمكمبيالة، كما سبقت اإلشارة فالكمبيالة اإللكتركنية نكعاف 
 كتعتبر الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية أكثر مكافقة –الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية كالممغنطة 

لقكاعد النظاـ الحالي مف أختيا الكمبيالة الممغنطة، ذلؾ ألنيا تصدر عمى صؾ كرقي 
 .محرر كىك أحد األمكر التي يشترطيا لتككف الكمبيالة معتبرة في عالـ التجارة

التداكؿ المنظـ لمكمبيالة اإللكتركنية، في الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية يقـك األطراؼ 
باالتفاؽ عمى إنشاء الكمبيالة عمى محرر كرقي مطبكع، تتكفر فيو جميع البيانات اإللزامية 
لمكمبيالة اإللكتركنية، ثـ يتـ تسميميا إلى بنؾ الساحب الذم يقـك بدكره بنقؿ البيانات عمى 
دعامة ممغنطة ثـ ترسؿ إلى مؤسسة النقد العربي، سكاء بالطريؽ اإللكتركني، أك بإرساؿ 
دعامة ممغنطة ثـ إرساليا إلى بنؾ المسحكب عميو، الذم بدكره يقـك بإرساؿ ىذه البيانات 

إلى المسحكب عميو قبؿ تاريخ االستحقاؽ لبلستفسار عف الكفاء بيا، تـ يقـك بنؾ المسحكب 
شعار بنؾ الساحب بذلؾ  163.عميو بالكفاء، كا 

 أنيا تتداكؿ بنفس الخطكات 164أما الكمبيالة المعمكماتية الممغنطة فيرل البعض
نما يقدـ كمبيالة ممغنطة عمى  السابقة، إال أف الساحب، ال يقدـ لمبنؾ كمبيالة محررة كرقيا، كا 

 أف الكمبيالة اإللكتركنية بنكعييا غير قابمة لمتداكؿ 165دسكيت، في حيف يرل البعض اآلخر
                                                           

 28:  الكمبيالة السند ألمر، الشيؾ، مرجع سابؽ ص–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  162
 7-6:  رسالة سابقة، ص–دراسة مقارنة -  محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية-  163
 7:  دراسة مقارنة رسالة سابقة، ص–محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  164
 29:  الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ ، مرجع سابؽ، ص–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  165
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 ألنيا تظؿ ممسككة مف – بخبلؼ الكمبيالة التقميدية التي خمقت أصبل لبلنتقاؿ بيف الناس –
 166.طرؼ بنؾ الساحب، مما يؤدم إلى عدـ تداكليا

ىذا ما يتعمؽ بماىية الكمبيالة اإللكتركنية، فبماذا تتميز عف مثيبلتيا مف أدكات الدفع 
 .األخرل الحديثة، كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 ر٤٤ٔض أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ػٔب ٣شجٜٜب ٖٓ أدٝاد اُذكغ اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

تتميز الكمبيالة اإللكتركنية عف مثيبلتيا مف أدكات الدفع الحديثة بعدة مميزات كىي 
 :كاآلتي

 .اُلشم ث٤ٖ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝاُش٤ي اإلٌُزش٢ٗٝ: أٝال

 :الشيؾ اإللكتركني ىك عبارة عف كثيقة إلكتركنية تحتكم عمى البيانات التالية

 رقـ الشيؾ -

 اسـ الدافع -

 رقـ حساب الدافع كاسـ البنؾ -

 اسـ المستفيد -

 القيمة التي ستدفع -

 كحدة العممة المستعممة  -

 تاريخ الصبلحية -

 التكقيع اإللكتركني لمدافع -

 التظيير اإللكتركني لمشيؾ لصالح المستفيد -
                                                           

كيرل أف الرأم الراجح ىك الذم يعتبر أف الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية قابمة لمتداكؿ ألنيا تككف عمى شكؿ محرر - =  166
 الكمبيالة –كرقي يسمح ليا بالتداكؿ بيف المتعامميف بيا، أم عبارة عف كرقة تجارية، كىذا الرأم ينتفي بالنسبة لمنكع الثاني 

 ألنيا غير مجسدة عمى كرؽ أم غير مممكسة، كبالتالي تنفى عنيا صفة التداكؿ، كىذا الرأم –اإللكتركنية الممغنطة 
 = . أم بالنسبة لكمبيالة  اإللكتركنية فقط –يتماشى مع رأم األستاذ محمد الشافعي في جزء منو، كليس بشكؿ كمي 

 29:  بتصرؼ ص– مرجع سابؽ –ألمر الشيؾ -  السند -   الكمبيالة –محمد الشافعي، األكراؽ التجارية - 



 

59 
 

 :فالفرؽ بيف الشيؾ كالكمبيالة اإللكتركنية يتمثؿ في

 إدراج اسـ الكرقة التجارية في متف الصؾ المحرر -

 .أف الشيؾ دائما مستحؽ الكفاء عند االطبلع أك لؤلجؿ -

أف بند القبكؿ في الشيؾ، ال مجاؿ لو بؿ ىك ممـز بعكس الكمبيالة اإللكتركنية  -
 .التي إذا جاءت المقاصة، فقد يقـك بنؾ المسحكب عميو بالكفاء كقد يعتذر

 :اُلشم ث٤ٖ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝاُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: صب٤ٗب

يمكف التفريؽ بيف السند ألمر اإللكتركني كالكمبيالة اإللكتركنية مف ناحية المككنات، 
 .167.فالسند ألمر اإللكتركني عبارة عف أربع أطراؼ، كالكمبيالة خمس أطرؼ

أما كجو الشبو يكمف بنظاـ الكفاء بسند األمر اإللكتركني فيك ذاتو الذم ينشأ بو نظاـ 
 ىذا فيما يتعمؽ بالتمييز؟ 168- الكمبيالة اإللكتركنية –الكفاء اآللي لسند السحب اإللكتركني 

 .فماذا عف عيكبيا الصعكبات التي تكاجييا؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :ػ٤ٞة أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝاُظؼٞثبد اُز٢ رٞاجٜٜب: اُلوشح اُضبُضخ

 :ػ٤ٞة أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: أٝال

عمى الرغـ مف سيكلة استعماؿ الكمبيالة اإللكتركنية الممغنطة بسبب عدـ استخداـ 
 :الكرؽ إال أنيا تعاني مف عيكب منيا

 169.عجزىا عف القياـ بأداء دكر الكمبيالة التقميدية في ظؿ النظاـ الحالي 

 170.عدـ قابميتيا لمتداكؿ تجعميا مف غير الممكف تقديميا لمقبكؿ بيا 

 عدـ كجكد محرر كرقي. 

                                                           
 5-4: ،رسالة سابقة، ص– دراسة مقارنة–محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  167
 165: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  168
 19:  رسالة سابقة، ص– دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  169
 29:  الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ، مرجع سابؽ، ص–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  170
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 عدـ كجكد نظاـ يضبط مسار نظاـ التكقيع اإللكتركني. 

فيي تعاني مف عدـ كجكد نظاـ يضبط أحكاميا، : أما الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية
 171.كيحدد مسارىا كمدة حجيتيا

 :اُظؼٞثبد اُز٢ رٞاجٚ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: صب٤ٗب

تثكر الصعكبة في تصكر قياـ بعض العمميات الكاردة عمى الكمبيالة اإللكتركنية مثؿ 
 .172التظيير كالقبكؿ كالضماف االحتياطي

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف األمر يتعمؽ بالكمبيالة اإللكتركنية الممغنطة ألف القكاعد 
 كذلؾ طبقا لقانكف الصرؼ مما –الخاصة بالكمبيالة في القانكف التجارم ال تطبؽ عمييا 

يدفع إلى القكؿ بأف الكمبيالة المعمكماتية الممغنطة تشكؿ فقط أداة تحصيؿ كاستخبلص 
الديكف، كيعني ىذا أف لممديف إمكانية إثارة كؿ الدفكع الممكنة دكف االىتماـ بقساكة المادة 

 مف القانكف التجارم الفرنسي، التي تقضي بأنو ال يسكغ لؤلشخاص المدعى عمييـ 121
بسبب الكمبيالة أف يتمسككا ضد الحامؿ بالدفكع المبنية عمى عبلقاتيـ الشخصية مع 
الحاسب كالحممة المتعاقبيف، ما لـ يكف الحامؿ قد تعمد باكتساب الكمبيالة األضرار 

كذلؾ يمكف لممديف أف يقرض الكفاء الجزئي، كأف يطمب اإلمياؿ، كبعبارة أخرل  . 173بالمديف
إف القكاعد الخاصة  بالكمبيالة  عمى  الشكؿ  التقميدم  ال  تطبؽ  عمى الكمبيالة 

نما  تخضع  لمقكاعد العادية  التي  تحكـ  كبل  مف  الككالة 174المعمكماتية الممغنطة،  كا 
(Mandat) كالتحكيؿ (le virement) في حيف أف ،- -vasseur يرل أف الكمبيالة 

                                                           
 19:  رسالة سابقة، ص–دراس مقارنة -  محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  171
 346: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة مرجع سابؽ، ص -  172
ال يجكز : " مف مدكنة التجارة المغربية كالتي جاء فييا أنو171المادة - مف القانكف الفرنسي121-كتقابؿ ىذه المادة-  173

لؤلشخاص المدعى عمييـ بسبب الكمبيالة أف يتمسككا اتجاه الحامؿ بالدفكع المستمدة مف عبلقاتيـ الشخصية بالساحب أك 
 ".بحاممييا السابقيف، ما لـ يكف الحامؿ قد تعمد باكتسابو الكمبيالة اإلضرار بالمديف

 28-27: محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في ضكء مدكنة التجارة المغربية، مرجع سابؽ، ص- 
 29:  الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ، مرجع سابؽ، ص–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية -  174
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المحسكبة الممغنطة تقـك عمى تقنيات تقترب مف التقنيات المستعممة في نظاـ اإلشعار 
، لككف المؤسسة البنكية تؤدم ىذه الكمبيالة (l’avis de prélèvement)باالقتطاع 

المحسكبية الممغنطة عف طريؽ اقتطاع مبمغيا مف حساب الزبكف بناءا عمى الرخصة التي 
 175.يمنحيا ليا ىذا األخير

، 176أيضا صعكبة إنشائيا عمى األفراد الذيف ال يجيدكف استخداـ الحاسب اآللي
باإلضافة إلى اعتبارىا أكثر عرضة لبلستعماؿ التدليسي نظرا لعدـ كجكد الكرؽ، أضؼ إلى 
ذلؾ صعكبة إثبات المعامبلت التي تتـ إلكتركنيا، سيما إذا كقع كأف تـ ضياع المعمكمات 

المنقكلة عمى األشرطة الممغنطة لدل البنؾ، فبأف كسيمة يا ترل سيتـ إثبات تمؾ المعامبلت 
الشيء الذم يقتضي معو البحث عف كسائؿ جديدة إلثبات المعامبلت التي تتـ إلكتركنيا أك 

 177.بكاسطة الحاسكب، خصكصا كأف الكمبيالة غير مجسدة ماديا كغير مكجكدة

ىذا فيما يتعمؽ بالعيكب كالصعكبات التي تكاجو الكمبيالة اإللكتركنية، فما ىك مكقؼ 
 الفقو اإلسبلمي منيا؟

 :كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :ٓٞهق اكوٚ اإلسال٢ٓ ٖٓ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُشاثؼخ

 :اختمؼ مكقؼ الفقو اإلسبلمي تبعا الختبلؼ العمميات المرتبطة بيا كبنكعييا

 :ٓٞهق اُلوٚ اإلسال٢ٓ ٖٓ خظبئض أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: أٝال

الخاصية االختيارية لمكمبيالة، ىذه المسألة يطرقيا الفقياء في عكارض األىمية كمنيا 
 :اإلكراه كىك عمى قسميف

                                                           
 431-430: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  175
 19:  رسالة سابقة، ص– دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  176
أنظر ما سيرد الحقا مف خبلؿ معرض الحديث عف التكقيع اإللكتركني في الفصؿ الثاني  -  177
 20:  أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص–
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 كغير مكمؼ اتفاقا ألنو مسمكب القدرة كاالختيار: اإلكراه الممجئ 

 كالتحقيؽ في مسألة أف ىذا يختمؼ باختبلؼ األشخاص : اإلكراه غير الممجئ
كقكة التحمؿ، كىذا ما ذىب إليو معشر المالكية، إذ جعمكا ضابط اإلكراه 

 .ضابطا نفسيا يختمؼ باختبلؼ األشخاص

 :الخاصية العممية لمكمبيالة اإللكتركنية

لقد تـ اشتراط كجكد صؾ مكتكب لتصبح الكمبيالة عاممة، كليذا فإف الفقياء يطرح 
قكتيا في مسألة كتابة العقكد، كالحؽ في المسألة أف كتابة العقكد مندكب إلييا، لكجكد 

ف كنتـ عمى سفر كلـ تجدكا كاتبا]: الصارؼ في قمو تعالى  فإف اهلل سبحانو كتعالى 178[كا 
 كلك كانت كاجبة لكاف – مع العمـ أف فيو خبلؼ –جعؿ الرىف بدال لمكتابة كالرىف مستحب 

 .بدليا كاجبا

ٓٞهق اُلوٚ اإلسال٢ٓ ٖٓ شٌَ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ اُٞسه٤خ  : صب٤ٗب

 فيعتبر أف الشكمية في الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية تخضع في إقرارىا :ٝث٤بٗبرٜب اإلُضا٤ٓخ
يجابيا لما يراه كلي األمر مف المصمحة العامة، كليذا يقكؿ اإلماـ الجصاص عند كتابة : "كا 

الكثائؽ ال بد لمف يتكالىا أف يكتبيا بكيفية كاضحة صحيحة ليتكثؽ الحؽ كيثبتو، كيككف 
، كليذا يقكؿ "ظاىرا بينا، كذلؾ ال يتـ إال إذا ابتعد الكاتب عف العبارات المحتممة لممعاني

 179.[يا أييا الذيف آمنكا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبكه ]: تعالى

 

ٓٞهق اُلوٚ اإلسال٢ٓ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ : صبُضب

 :اُٞسه٤خ

                                                           
 .283اآلية : سكرة البقرة -  178
 8-7:  رسالة سابقة ص– دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية - 

 282سكرة البقرة، اآلية -  179
 11:   رسالة سابقة، ص– دراسة مقارنة–محمد بف قيناف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية - 
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 :القبكؿ في الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية: المسألة األكلى

تعتبر اإلرادة ىي المعبرة عف القبكؿ كالرفض، كعمى ىذا فيؿ يشترط رضا المحيؿ 
 كالمحاؿ عميو كالمحاؿ أـ ال؟

ىك أنو يشترط رضا المحيؿ فقط كىذا قكؿ الحنابمة، لما ركاه البخارم كمسمـ : الراجح
ذا أتبع أحدكـ : "مف طريؽ أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مطؿ الغني ظمـ، كا 

 ".عمى مميء فميتبع

الضماف االحتياطي في الكمبيالة الكرقية ينطبؽ عمى ىذا الضماف : المسألة الثانية
 .عقد الكفالة في الفقو اإلسبلمي

 ".أجمع المسممكف عمى جكاز الضماف في الجممة: "قاؿ ابف قدامة

الكفاء في الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية، غالبا ال يتقبؿ المسحكب عميو : المسألة الثالثة
الكمبيالة إال إذا كاف مدينا لمساحب كنادرا ما يقبؿ المسحكب عميو الكمبيالة دكف أف يككف 

مقابؿ كفائيا حتى ال يتعرض لحظر إفبلس أك إعسار، كعمى ىذا ىؿ يشترط في " ديف"لديو 
ذا كاف  المحاؿ عميو أف يشترط أف يككف عميو ديف، ألف عقد الحكالة عقد معاكضة، كا 

 .المحاؿ عميو غير مديف انتفت المعاكضة، ككانت ككالة ال حكالة

العبلقة القائمة بيف الساحب كالبنؾ ىي عبلقة تخضع في الفقو : المسألة الرابعة
 180.اإلسبلمي لعقد الككالة، كىك جائز بالكتاب كالسنة

 :مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف الكمبيالة اإللكتركنية الممغنطة: رابعا

: إف الفقو اإلسبلمي يكجب كيمـز بكتابة العقكد، كليذا يقكؿ اإلماـ فخر الديف الرازم
فائدة الكتابة كاإلشياد، أف ما يدخؿ فيو األجؿ، تتأخر فيو المطالبة كيتخممو النسياف كيدخؿ "

                                                           
 15-14:  رسالة سابقة، ص– دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية -  180
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فيو الجحد، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ الماؿ مف الجانبيف، كالذم عميو جميكر المسمميف 
 ".في جميع ديار اإلسبلـ يبيعكف باألثماف المؤجمة مف غير كتابة

كعمى ىذا فإف حكـ الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية كالممغنطة في الفقو اإلسبلمي 
 181.كاحد

 فماذا عف السند ألمر اإللكتركني؟ كىذا ما –ىذا فيما يتعمؽ بالكمبيالة اإللكتركنية 
 :سيتـ التعرض لو في المطمب المكالي

 :اُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: أُطِت اُضبُش

 المستفيد –السند ألمر ىك عبارة عف محرر يتعيد بمكجبو مكقعو ألمر شخص آخر 
 182 أك لحاممو بدفع مبمغ معيف في مكعد محدد–

، فيك أيضا يستخدـ Le billet à ordre relevé. 183أما السند اإلذني اإللكتركني
، كىك ال يختمؼ عف السند اإلذني العادم إال أنو محرر عمى دعامة 184في الدفع اإللكتركني

 185.إلكتركنية
حيث يطرح التساؤؿ عف ماىية السند اإللكتركني؟ ككيفية الكفاء بو؟ كبماذا يتميز عف 

 الكمبيالة اإللكتركنية؟ 
الفقرة )كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ الحديث عف ماىية السند اإللكتركني في 

 (.الفقرة الثالثة)ككيفية الكفاء بو في ( الفقرة الثانية)يتميز عف الكمبيالة اإللكتركنية  (األكلى
 :ٓب٤ٛخ اُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلوشح األ٠ُٝ

                                                           
 17:  رسالة سابقة، ص–محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية، دراسة مقارنة -  181

182  -René Roblot, les effets de commerce – lettre de change, Billets à ordre et au porteur – 

Sirey, paris, sans édition, 1975, P : 10 
جراءاتيا أماـ المحاكـ مرجع سابؽ، ص-  183  91: خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني، الدعكل اإللكتركنية كا 
 104: خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات، مرجع سابؽ، ص -  184
 369: خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية، مرجع سابؽ، ص -  185
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السند ألمر اإللكتركني ىك السند اإلذني اإللكتركني يتخذ شكبل كاحدا فقط، كىك السند 
ألمر المحسكسب الكرقي، كبعبارة أخرل ال كجكد لسند ألمر محسكسب ممغنط، الف السند 
ألمر يتطمب أف يصدر مف المتعيد، كيسمـ إلى المستفيد كأف يقـك ىذا األخير بإعطائو إلى 

 186.المؤسسة البنكية، األمر الذم يجعؿ الكرؽ ضركريا في مرحمة إنشائو
فما ىك إذف تعريفو، كما ىي الشركط التي يجب أف يتكفر عمييا؟ كىذا ما ستتـ 

 :اإلجابة عنو كاآلتي
 :رؼش٣ق اُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: أٝال 

محرر شكمي ثنائي األطراؼ معالج : "يعرؼ السند ألمر اإللكتركني بأنو عبارة عف
إلكتركني بصكرة كمية أك جزئية، يتضمف تعيدا مف محرره بدفع مبمغ مف النقكد في تاريخ 

 187".معيف إلذف شص آخر يسمى المستفيد

فالسند ألمر اإللكتركني ىك صكرة متطكرة عف السند ألمر التقميدم، كتبعا لذلؾ 
يختمؼ السند ألمر اإللكتركني عف السند ألمر التقميدم في ككنو معالج إلكتركنيا بصكرة كمية 
أك جزئية، كيعكد السند ألمر اإللكتركني ليمتقي مع السند ألمر التقميدم، في ككنو يتضمف 

تعيدا مف محرره بدفع مبمغ مف النقكد في تاريخ معيف إلذف شخص آخر يسمى المستفيد، كال 
يككف كما ىك الحاؿ في السند ألمر التقميدم عند االطبلع أك في مكعد معيف أك قابؿ 

 .لمتعييف

 (بصرؼ النظر عف ككنو تقميديا أك إلكتركنيا)كيبلحظ في السند ألمر بشكؿ عاـ 
 كيسمى محرر السند بالمتعيد حيث ىك الذم يتعيد بدفع –األكؿ محرر السند : كجكد طرفيف
 لككنو المديف األصمي في السند – كىك بمركز المسحكب عميو في سند السحب –مبمغ معيف 

                                                           
 431: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية مرجع سابؽ، ص -  186
 349: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية كسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة مرجع سابؽ، ص-  187
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ىذا فيما يتعمؽ بالتعريؼ، فماذا  . 188 كيمثؿ الساحب في سند السحب لككنو منشئ السند–
 عف الشركط؟

 :ششٝؽ اُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: صب٤ٗب

كقاعدة عامة يخضع السند ألمر اإللكتركني إلى اإلطار القانكني ذاتو الذم يخضع 
لو السند ألمر اإللكتركني، فاألحكاـ التي تحكـ السند ألمر التقميدم ىي ذاتيا التي يخضع 

 كال تستبعد مف القكاعد العادية أك التقميدية، سكل القكاعد 189ليا السند ألمر اإللكتركني،
المتعمقة بالتظيير كالضماف االحتياطي كغيرىا مف القكاعد المتعارضة مع طبيعة ىذه الكرقة 

 190.الجديدة

كينطبؽ عمى السند ألمر كافة القكاعد العامة المتعمقة بتكافر الرضا كالمحؿ كالسبب 
 أما الشركط – الكمبيالة –كاألىمية إلصدار ىذه السندات، كالتي تنطبؽ عمى سند السحب 

الشكمية، فبل بد أف يككف السند ألمر مكتكبا، يستكم في ذلؾ مع األكراؽ التجارية بشكؿ 
 .عاـ، كأما إذا لـ يكتب في المحرر كاف باطبل

 .كذلؾ يجب أف يككف السند مكقعا

 .أما الكتابة فتبدك أىميتيا الزمة لصحة السند ألمر كإلثباتو

كذلؾ ال بد أف يككف السند ألمر كافيا بذاتو حيث ال يحيؿ إلى كقائع أك اتفاقيات 
 .خارجة عنو

كال بد مف كتابة بيانات السند ألمر عمى اآللة الكاتبة أك الحاسب اآللي، كال يجكز 
كتابتيا يدكيا، كيمكف صدكر السند ألمر لمتعامؿ بو بيف األفراد كالمشركعات معا، كذلؾ 
لصدكره عمى محرر كرقي، بخبلؼ الكمبيالة اإللكتركنية الممغنطة التي يقتصر صدكرىا 

                                                           
 162: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  188
 168-167: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  189
 431: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  190
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عمى المشركعات الكبرل دكف األفراد حيث يحتاج ىذا النظاـ الستخداـ الكسائؿ الحديثة 
 .(الحاسب اآللي)لممعمكميات 

كال بد أف ينشأ السند ألمر اإللكتركني عمى أنمكذج مطبكع كيككف ىذا النمكذج 
 191.بأشكاؿ متعددة تسمح بإصدار ىذه السندات

" الرجكع دكف مصاريؼ"كيمـز أف يتضمف السند ألمر المحسكسب الكرقي  كذلؾ شرط 
الذم يعفي المؤسسة البنكية، مف إقامة محضر احتجاج عدـ الكفاء، ككذا " دكف احتجاج"أك 

المكطف أك المحؿ المختار الضركرة المعالجة المعمكماتية، كغيرىما مف "المستفيد، كشرط 
البيانات التي تقـك المؤسسة البنكية بنقميا إلى شريط ممغنط، حتى يتـ التحصيؿ، أك األداء 

 192.عف طريؽ حاسكب المقاصة المركزم

 ىذا فيما يتعمؽ بماىية السند ألمر اإللكتركني، فبماذا يتميز عف الكمبيالة اإللكتركنية؟

 :كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :ر٤٤ٔض اُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ ػٖ أٌُج٤بُخ اإلٌُزش٤ٗٝخ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

يكمف كجو التشابو كاالختبلؼ بيف السند ألمر اإللكتركني كالكمبيالة اإللكتركنية فيما 
 :يمي

كاقعة إنشاء السند المصرفي ىي مكطف الخبلؼ الكحيد بيف السند ألمر اإللكتركني 
، فبينما ينشأ األكؿ مف قبؿ المحرر المدني في السند، تنشأ الثانية  193كالكمبيالة اإللكتركنية

 فمستمـ السند ألمر يستمـ حكما ما يتـ إنشاؤه مف المديف ، كينشأ 194مف قبؿ الدائف الساحب
 . بكاسطة الدائف كتسمـ منو إلى مصرفو– الكمبيالة اإللكتركنية –سند السحب اإللكتركني 

                                                           
 168: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  191
 431: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  192
 165: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  193
 431: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  194
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كجو الشبو يكمف بنظاـ الكفاء بسند األمر اإللكتركني فيك ذاتو الذم ينشأ بو نظاـ 
ذا كانت ىذه األخيرة ليا – الكمبيالة اإللكتركنية –الكفاء اآللي لسند السحب اإللكتركني   كا 

 - كما سبقت اإلشارة  : - شكميف

الكمبيالة اإللكتركنية الكرقية كالممغنطة، فيؿ يتفؽ سند األمر اإللكتركني مع الكمبيالة 
 االلكتركنية؟

 أف المحرر الكرقي شرط ىاـ لكجكد السند – محمد قايد –يرل اتجاه في الفقو منيـ 
 :ألمر كذلؾ لعدة أسباب أىميا

 ليظؿ محتفظا بتكييؼ الكرقة التجارية 

  في الصؾ ليس كما ىك الحاؿ بالنسبة  (المديف)ألف السند ألمر ينشئو المحرر
لمكمبيالة اإللكتركنية، حيث الدائف ىك مف ينشأ الكمبيالة اإللكتركنية، كمف ثـ مف 

 .الممكف أف ينشأ عمى دعامة كرقية أك ممغنطة

  يرل أنو ال يحكؿ كجكد – طو مصطفى كماؿ طو ككائؿ بندؽ –كىناؾ رأم آخر 
الصكرة الكرقية الكحيدة التي يصدر بيا السند ألمر اإللكتركني حتى اآلف، دكف 

 .صدكر ىذا السند في شكؿ ممغنط مف البداية

 أف عمة عدة كجكد سند ألمر إلكتركني عمى دعامة ممغنطة، تكمف 195في حيف ترل
في أف األكراؽ التجارية اإللكتركنية، ىي امتداد كتطكر عف األكراؽ التجارية التقميدية، كالتي 
تحتاج لفترة لشيكع تداكليا، أما السند ألمر اإللكتركني الكرقي، فيك ال يعدك عف ككنو مرحمة 
انتقالية مف السند ألمر التقميدم لمكصكؿ لسند ألمر إلكتركني الممغنط حيث ينشأ منذ البداية 

 .عمى دعامة ممغنطة

لكف كيؼ يتـ الكفاء بالسند ألمر اإللكتركني؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة 
 .المكالية

                                                           
  كما بعدىا165ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، -  195
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 :اُٞكبء ثبُس٘ذ ألٓش اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلوشح اُضبُضخ

يتـ الكفاء بالنسبة لمسند ألمر اإللكتركني، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكمبيالة اإللكتركنية 
دكف التدخؿ الشخصي لممحرر أك المستفيد، كبيذا  (الحاسكب)بيف البنكؾ كالحاسب اآللي 

 .تمتقي ىذه السندات اإللكتركنية مع السندات العادية

كتمر عممية الكفاء بالسند ألمر اإللكتركني بعدة خطكات فالجديد في السند ألمر 
 196:اإللكتركني يكمف في إجراءات معينة كىي عمى النحك التالي

 يقـك المحرر بتحرير السند في صكرة كرقية، ثـ يسممو إلى المستفيد 

 197.يسممو المستفيد بدكره إلى المصرؼ الذم يتعامؿ معو 

  بعد ذلؾ يتـ تحكيؿ مجمكعة المعمكمات المضمنة في السند إلى شريط
 ثـ يحتفظ بو لديو، كبعد ذلؾ يتـ تداكؿ الشريط الممغنط الذم 198ممغنط

يتضمف بيانات السند مف بنؾ المستفيد إلى الحاسب اآللي لممقاصة، ثـ إلى 
بنؾ المحرر الممتـز بالكفاء كعف ىذه الطريؽ يتـ تحديد السندات التي يتـ  
شعار بنكؾ محررم السندات بذلؾ  199.الكفاء بيا، كغيرىا التي ال كفاء بيا، كا 

كمف األىمية بما كاف اإلشارة إلى انو، ال بد مف مراعاة مدة تقديـ السند ألمر 
جراءات حصكؿ الكفاء فينا قد تككف المدة شير أك أقؿ قبؿ  - 200اإللكتركني لمكفاء كا 

فعند مكافقة المحرر عمى قياـ البنؾ بكفاء السند يرسؿ إليو الشؽ األيسر  - 201كصكؿ األجؿ
 .مف إشعار طمب الكفاء مؤرخا كمكقعا، كأما الشؽ الثاني األيمف فيحتفظ بو المحرر

                                                           
 177: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  196
 347: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ ،األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص-  197

198 - Stéphane Piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, ouvrage précèdent, p : 163 
-347: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة مرجع سابؽ، ص-  199

348 
 178: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  200

201 - Fady NAMMOUR, Instrument de paiement et de crédit, op.cité, p : 331 
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كعند مركر السند ألمر عمى البنؾ المركزم يأخذ البنؾ منو أثناء مركره كؿ البيانات 
 .الضركرية ليتـ تقديميا لمركز الخدمة الرئيسية لمسندات ألمر الغير مدفكعة

أما في حالة عدـ الكفاء كبما أف السند ألمر اإللكتركني فشأنو شأف الكمبيالة 
 .202اإللكتركنية، ال يحرر أصبل أم احتجاج، حيث يتضمف شرط الرجكع ببل مصاريؼ

 لكف كيؼ يتـ إثبات الكفاء بالنسبة لمسند ألمر اإللكتركني؟

 مف بينيا –يتـ إثبات األداء أك الكفاء عف طريؽ األكراؽ المحسكسبة أك المعمكماتية 
 203. مف مدكنة التجارة492 بكشؼ الحساب طبقا لممادة –السند ألمر اإللكتركني الكرقي 

 مف الظيير 106يككف كشؼ الحساب كسيمة إثبات كفؽ شركط المادة : "كالتي جاء فييا
المعتبر  (1993 يكليك 6 )1414 مف محـر 15 الصادر في 1.93-147الشريؼ رقـ 

 .بمثابة قانكف يتعمؽ بنشاط مؤسسات االئتماف كمراقبتيا

 مف 333 إلى 329كعمكما تجرم عمى كسائؿ األداء الجديد ىاتو، مقتضيات المكاد 
 المادة –مدكنة التجارة المغربية، بمعنى اف األمر أك االلتزاـ باألداء غير قابؿ لمرجكع فيو 

 كال يمكف التعرض عمى األداء إال في حاالت الضياع أك السرقة – مف مدكنة التجارة 330
أك التسكية أك التصفية القضائية، كيعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات، كبغرامة 

 درىـ، كؿ مف يمارس أعماؿ التزييؼ كالتزكير التي يمكف 10.000 ك2000تتراكح ما بيف 
 عمى أف تصادر – مف مدكنة التجارة 331 المادة –أف تقع عمى ىذه األكراؽ كاستعماليا 

كتبدد كسائؿ األداء المزيفة أك المزكرة، كيحكـ بمصادرة المكاد كاألجيزة كاألدكات التي 
 المادة –استعممت أك كانت معدة إلنتاج تمؾ األشياء إال إذا استعممت دكف عمـ مالكيا 

  204. سكاء كقع التزييؼ أك التزكير عمى الكرؽ أك عمى األشرطة– مف مدكنة التجارة 330

                                                           
 179-178: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  202
 21: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  203
 432: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  204
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 :اُجطبئن اُج٤ٌ٘خ: اُلشع اُضب٢ٗ

يشكؿ منح االئتماف كتمقي الكدائع النشاط الرئيسي لمبنكؾ، إال أنو ال يشكؿ النشاط 
الكحيد ليا، فبالمكازاة مع ذلؾ تقـك البنكؾ بمجمكعة أخرل مف الكظائؼ، اليدؼ منيا تكفير 
الكسائؿ المبلئمة لمتعامؿ في الحسابات حسب متطمبات كؿ فئة مف فئات عمبلئيا، فالتاجر 
يتكقع مف بنكو تقديـ خدمات تسيؿ لو أعمالو التجارية، بينما يبحث غير التاجر عف البنؾ 

 205.الذم يكفر لو ممارسة أعمالو البنكية بأقؿ تكمفة كبدكف تعقيد أك تأخير

كأماـ التطكر التجارم، كاف ال بد لممشتغميف في ىذا المجاؿ مف تطكير كسائميـ 
كتنكيعيا، فكاف االنتقاؿ مف طكر المقاضية إلى طكر النقكد المعدنية، كمف ثـ الكرقية، 

 206.كالشيكات كصكال إلى البطاقات البنكية

حيث تعتبر ىذه األخيرة إحدل أىـ الكسائؿ التي أفرزىا التطكر التكنكلكجي لمتعامؿ 
في الحسابات التي تمسكيا البنكؾ لعمبلئيا غير أف االنتشار كالتطكر السريع الذم تشيده 
 .ىذه البطاقات كتعدد أنكاعيا كتنكع كظائفيا أدل إلى كقكع نكع مف الغمكض في ماىيتيا

كيقتضي التعامؿ بالبطاقات البنكية في البداية أف يعمؿ البنؾ المصدر ليا عمى تكفير 
الكسائؿ الضركرية لقبكليا كركاجيا كذلؾ مف خبلؿ إقناع أكبر عدد مف التجار بقبكليا 

ككسيمة ألداء ثمف السمع كالخدمات التي يقدمكنيا، كتزكيدىـ باآلالت الضركرية الستخداـ 
البطاقة، كالتي تكفر أكبر قدر ممكف مف السرعة كالثقة كاألماف، كما يجب عمييـ كذلؾ 

إنشاء شبكة مف المكزعات اآللية لمنقكد لتمكيف العمبلء مف الكصكؿ إلى حساباتيـ لديو في 
 .أم مكاف كزماف

كمف ىنا يتبيف أف التعامؿ بالبطاقات البنكية يقتضي تكافر ثبلثة أطراؼ، البنؾ 
المصدر لمبطاقة مف جية، كالعميؿ صاحب البطاقة مف جية ثانية، كأخيرا التاجر الذم يقبؿ 

                                                           
 15: ، ص2008 –  الرباط، الطبعة األكلى –إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، دار السبلـ -  205
 33: ، ص2005أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، -  206
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البطاقة ككسيمة أداء، ككؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ يرتبط باآلخر بمقتضى عقد أداء، ككؿ 
طرؼ مف ىذه األطراؼ يرتبط باآلخر بمقتضى عقد مستقؿ ينظـ العبلقة فيما بينيـ كيعتبر 

 كمف خبلؿ ىذا الفرع الذم تـ 207.المرجع األساسي لتحديد حقكؽ كااللتزامات كؿ طرؼ
" المبحث األكؿ"تخصيصو لدراسة البطاقات البنكية، ستتـ دراسة ماىية البطاقات البنكية في 

ليتـ االنتقاؿ إلى تحميؿ العبلقات التعاقدية الناشئة عف استخداـ البطاقات البنكية في 
 ".المبحث الثاني"

                                                           
 16-15: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  207
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 :ٓب٤ٛخ اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: أُجذش األٍٝ

ترتبط البطاقات البنكية بالحياة المدنية كالتجارية عمى السكاء، أماـ ما تحققو لؤلطراؼ 
المتعاممة بيا مف مزايا  كفكائد كأرباح مف جية لكف مف جية ثانية، فقد احتدت المنافسة بيف 

كعمدت بالتالي إلى العمؿ عمى تطكير  (غالبا ما تككف البنكؾ)الجيات المصدرة ليا 
كاستحداث نظميا لتتماشى مع ىذه الكسيمة الحديثة في األداء، كؿ ىذا أدل إلى تعدد أنكاعيا 

 .كالكظائؼ التي تقـك بيا، الشيء الذم أدل بدكره إلى خمط في المفاىيـ المتصمة بيا

ألف عممية تحديد مضمكف أم نظاـ قانكني ال يتأتى إال مف خبلؿ ضبط مفيكمو 
لمكصكؿ إلى تحميؿ تركيبتو، كالكقكؼ عمى مميزاتو كخصائصو كأحكامو كصكال إلى تحديد 

 208.طبيعتو القانكنية

كعميو فإنو سيتـ تقسيـ ىذا المبحث غمى ثبلثة مطالب، بحيث ستتـ دراسة مفيـك 
ثـ دراسة التكييؼ القانكني لنظاـ األداء بكاسطة  (المطمب األكؿ)البطاقات البنكية في 
ليتـ االنتقاؿ إلى بياف مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف  (المطمب الثاني)البطاقات البنكية في 

 .(المطمب الثالث)التعامؿ بيذه البطاقات في 

 ٓلّٜٞ اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: أُطِت األٍٝ

باعتبار البطاقات البنكية ظاىرة قانكنية حديثة، فإف الكقكؼ عمى مفيـك ىذه الظاىرة 
يقتضي الكقكؼ عمى تعريفيا كبياف أنكاعيا المختمفة كآلية استعماليا مف الناحية التقنية، 
كالخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف كسائؿ األداء التقميدية، حتى يتـ التمكف مف فيـ 

 كبناء عميو سيتـ في ىذا المطمب دراسة تعريؼ البطاقات البنكية 209مضمكنيا بشكؿ كاضح،

                                                           
دار اآلفاؽ - كآليات الحماية الجنائية كاألمنية -  النظاـ القانكني–معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  208

 32: ، ص2008 الرباط، الطبعة األكلى، –المغربية، مطبعة األمنية 
 17: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  209
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 (الفقرة الثالثة)كمزاياىا كعيكبيا في  (الفقرة الثانية)كبياف أنكاعيا في  (الفقرة األكلى)في 
 .(الفقرة الخامسة)كآليات استعماليا في  (الفقرة الرابعة)كخصائصيا في 

 :رؼش٣ق اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح األ٠ُٝ

 منيا بطاقات الدفع 210ىناؾ الكثير مف المصطمحات تطمؽ عمى ىذه البطاقات
اإللكتركني، النقكد االئتمانية، النقكد الببلستيكية، بطاقات الكفاء الحديثة، بطاقات االئتماف 

 الكركت ذات القيمة المحفكظة أك النقكد 211الممغنطة، بطاقات الضماف كالحافظة اإللكتركنية
 212.البكلمرية

كانطبلقا مف ىذا كمو، يمكف تقسيـ التعريفات التي ىمت بطاقات االئتماف كالنظر 
 :إلييا مف أربعة محاكر

 :اُزؼش٣ق اُش٢ٌِ: أٝال

                                                           
 .أكثرىا شيكعا بطاقات االئتماف-  210
: مرجع سابؽ، ص-  النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف - 
34  

قد تككف المحفظة اإللكتركنية بطاقة ذكية يمكف تثبيتيا عمى الكمبيكتر الشخصي أك تككف قرصا مرنا يمكف إدخالو -  211
 .في فتحة القرص المرف في الكمبيكتر الشخصي ليتـ نقؿ القيمة المالية منو أك إليو عبر االنترنت

 76: منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية مرجع سابؽ، ص- 
إف أم مف ىذه التسميات ال تعبر عف حقيقة البطاقات فالتسمية يجب أف تعبر عف حقيقة المسمى كمضمكنو، فمثبل -  212

ال يمكف تسمية جميع البطاقات ببطاقات الكفاء، فيذه التسمية إنما تعبر عف كظيفة كاحدة ليا كتيمؿ الكظائؼ األخرل، 
كتسميتيا بالببلستيكية إنما يركز عمى الشكؿ المادم لمبطاقة، ككذلؾ تسميتيا ببطاقات الدفع اإللكتركني يركز عمى الشكؿ 
أك الطريقة التي تستخدـ فييا البطاقة، أما تسميتيا ببطاقات االئتماف فيك أيضا يركز عمى كظيفة كاحدة لمبطاقات، فبل 

يمكف إطبلؽ كصؼ االئتماف مف الناحية القانكنية عمى جميع البطاقات المتداكلة خاصة كأف خاصية أك كظيفة االئتماف ال 
نما ىي مقصكرة عمى نكع معيف منيا، لدل يرتأل عمى غرار األستاذ إبراىيـ عكدة أف . = تتكفر في جميع البطاقات كا 

تسمية ىذه البطاقات بالبنكية بالنظر إلييا مف زاكية الجية المصدرة ليا، بالرغـ مف التسميـ بأف ىذه التسمية بدكرىا ال تشمؿ 
جميع أنكاع البطاقات المتداكلة، حيث إف ىناؾ بطاقات ال تصدرىا البنكؾ بؿ تقـك بإصدارىا مؤسسات التمكيؿ، غير أف 

= البنكؾ تحظى بصحة األسد في ميداف إصدار البطاقات 
 18: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
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 في الخكاص – بغض النظر عف الكظائؼ التي تؤدييا –تتفؽ جميع البطاقات 
 غير المرف، مدكف PVCالشكمية التي تتككف منيا، فجميعيا مصنكعة مف مادة كمكريد الفنيؿ 

عمييا بيانات مرئية، كممقنة ببيانات أخرل غير مرئية كجميعيا تستخدـ في كسط إلكتركني، 
 مستطيمة مف مادة 213بطاقة: "حيث يتـ تعريؼ بطاقات االئتماف مف الناحية الشكمية بأنيا

 تحمؿ اسـ كشعار 214(ISO 2894)الببلستيؾ المضبكطة، كالحاصمة عمى شيادة الجكدة 
المؤسسة العالمية الراعية ليا، كاسـ البنؾ المصدر ليا كرقـ حساب العميؿ، كأحيانا صكرتو 

 كمثبت عمى خمفيتيا شريط مغناطيسي يحمؿ جميع البيانات 215كتاريخ انتياء صبلحيتيا
 .المشفرة كالخاصة بالبنؾ المصدر كحامؿ البطاقة

بطاقة تمنح بناءا عمى تعاقد خاص بيف احد : "كيعرفيا الدكتكر عمر سالـ بأنيا
الييئات المالية القائمة عمى تسييؿ االئتماف كأحد االختصاص، كبمكجب ىذا التعاقد تقـك 

ىذه الييئة بفتح اعتماد بمبمغ محدد مف الماؿ، فإذا أراد حامميا شراء سمعة أك الحصكؿ عمى 
خدمة مف أحد المحاؿ المعتمدة لدل تمؾ الييئة المصدرة يقـك بتقديـ البطاقة إليو، حيث تقـك 

                                                           
 كآليات الحماية الجنائية كاألمنية مرجع سابؽ، – النظاـ القانكني –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  213
 34: ص

 الرباط، سمسمة –صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، دار السبلـ -  214
 7:، ص2008 فبراير 2نياية تدريب الممحقيف القضائييف، العدد 

ال يكجد ما يمنع مف الناحية العممية أف يتـ استخداـ بطاقة انتيى تاريخ صبلحيتيا كال شؾ أف كجكد رصيد كاؼ -  215
لحامؿ البطاقة مف شأنو أف يثبت تكافر حسف النية في مكاحيتو، حيث إف العمؿ قد جرل عمى قياـ البنؾ بإعطاء بطاقة مف 

 .شأنو أف يثير مسؤكلية لمحامؿ
 دراسة نظرية كتطبيقية، منشكرات الحمبي الحقكقية، –نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية - 

 522: ، ص2005الطبعة األكلى، 
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 فتح 216الجية المصدرة بتسكية العممية ثـ تسترد مقابميا مف حامؿ البطاقة كفقا لشركط
 217.االعتماد

 :اُزؼش٣ق اُِـ١ٞ: صب٤ٗب

لـ يرد تعريؼ معجمي لبطاقات الكفاء في معاجـ المغة العربية بالمعنى العصرم 
ىي : "الحديث الذم تشير إليو ىذه البطاقة، كلكف كؿ ما كرد في ىذه المعاجـ أف البطاقة

 218.الرقعة الصغيرة مف الكرؽ كغيره يكتب عمييا بياف ما تعمؽ عميو

البطاقة رقعة : الكرقة عف ابف األعرابي، كقاؿ غيره: البطاقة: "ككرد في لساف العرب
ف كاف متاعا 219صغيرة يثبت فييا مقدار ما تجعؿ فيو، إف كاف عينا فكزنو  أك عدده، كا 

 .فقيمتو

                                                           
،مرجع سابؽ، - النظاـ القانكني كآليات الحماية  الجنائية كاألمنية –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  216
 36-35: ص

 ألكؿ مرة في المغرب فتح االعتماد حيث جاء في الفقرة األكلى مف المادة 1996تعرؼ مدكنة التجارة المغربية لسنة -  217
فتح االعتماد ىك التزاـ البنؾ بكضع كسائؿ لؤلداء تحت تصرؼ المستفيد أك الغير المعيف مف طرفو في " منيا أف 524

، كعمى الرغـ مف اختبلؼ التعريفات التي كضعت لفتح االعتماد، فإف مفيكمو كىدفو يظبلف "حدكد مبمغ معيف مف النقكد
عمى العمـك كامنيف في تعيد البنؾ المانح بكضع مبمغ محدد مف النقكد تحت تصرؼ زبكنو المستفيد خبلؿ مدة معينة أك 

 .غير معينة
 الجزء –امحمد لفركجي، القانكف البنكي المغربي كحماية حقكؽ الزبناء، أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص - 

-1997 الدار البيضاء، السنة – جامعة الحسف الثاني، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، عيف الشؽ –األكؿ 
 220:  ص1996

كثرة، : كفى ريش الجناح، كفى الشيء كفيا: كفى الشيء يفي، كفاء، ككفيا، ثـ يقاؿ: ككممة كفاء ىي مف الفعؿ كفى -  218
 .أكفاه إياه: عمؿ بو كفى فبلف حقو: أداه، كفى بعيده: كفى فبلف نذره كفاء

 22: ، ص2008األردف، الطبعة األكلى، - جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، دار الثقافة - 
كقد كرد في الحديث الشريؼ بما يشبو ىذا المعنى كىك الحديث الذم اشتير بحديث البطاقة يقكؿ فيو النبي صمى -  219

إف اهلل سيخمص رجبل مف أمتي عمى رؤكس الخبلئؼ يـك القيامة فينشر إليو تسعة كتسعيف سجبل كؿ مد "اهلل عميو كسمـ 
البصر، ثـ يقكد لو أتنكر شيئا مف ىذا؟ أظممؾ كتبتي الحافظكف؟ فيقكؿ ال يارب، فيقكؿ ألؾ عذر أك حسنة؟  فيبيت الرجؿ 
، فيخرج لو بطاقة فييا أشيد أف ال إاله  إال اهلل كأف  نو ال ظمـ عميؾ اليـك فيقكؿ ال يا رب فيقكؿ بمى إف لؾ عندنا حسنة كا 

محمد عبده كرسكلو، فيقكؿ أحضر كزنؾ فيقكؿ يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت فيقكؿ إنؾ ال تظمـ، فتكضع 
 ".فبل يثقؿ مع اسـ اهلل شيء: السجبلت في كفة كالبطاقة في كفة فطاشت السجبلت كثقمت البطاقة قاؿ
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البطاقة بالكسر رقيعة تكضع في الثكب فييا رقـ الثمف : "كجاء في مختار الصحاح
 ..."بمغة أىؿ مصر 

بطاقة تشبو :  بطاقة الكفاء بأنيا(Wibester)كفي المغة اإلنجميزية عرؼ قامكس  
، كالتي بمكجبيا يمكف سحب النقكد أك دفع ثمف المشتريات مف حساب 221 االئتماف220بطاقة

 .حامميا في المصرؼ دكف دفع الفائدة

بطاقة يمكف بمكجبيا خصـ : ككرد في المكسكعة البريطانية تعريؼ بطاقة الكفاء بأنيا
 .222النقكد آليا مف حساب حامميا في البنؾ عند دفع ثمف البضائع كالخدمات

 :اُزؼش٣ق اُلو٢ٜ: صبُضب

 إلى تعريؼ بطاقة الكفاء بأنيا – األستاذة سميحة القميكبي –لقد ذىب جانب فقيي 
عقد يتعيد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبمغ معيف لمصمحة شخص آخر ىك 

حامؿ البطاقة، الذم يستطيع بكاسطتيا الكفاء بمشترياتو لدل المحبلت التجارية التي ترتبط 
مع مصدر الطاقة بعقد يتعيد فيو بقبكؿ الكفاء بمشتريات حاممي البطاقات الصادرة عف 

 . محددة الطرؼ األكؿ، عمى أف تتـ التسكية النيائية بعد كؿ مدة

                                                                                                                                                                                     

: كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، ص-  النظاـ القانكني –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف - 
36-37 

، 27عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية، ماىيتيا كأحكاميا، مجمة العدؿ، العدد -  220
 17-16:  ىػ، السنة السابعة، ص1426رجب 

 سكرة البقرة، اآلية –فميؤد الذم أكتمف أمانتو "كممة ائتماف فمعناىا المغكم افتعاؿ مف األماف، يقكؿ تعالى جؿ شأنو -  221
 ، أم أف يعطي ما عميو ألنو مؤتمف عميو، فقد ركل اإلماـ الطبرم عف بعض السمؼ أنو ليس لرب الديف ائتماف 282

 النظاـ – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف –المديف كىك كاجد إلى الكاتب كالكتاب كاإلشياد عميو سبيبل 
 37:  كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، ص–القانكني 

 23: جياد رضا الحباشية، الحماية الجزائرية لبطاقات الكفاء، مرجع سابقف ص -  222
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البطاقات التي يقتصر : " بأنيا–رفعت أبادير .  د–كما عرفيا جانب فقيي آخر 
دكرىا في ككنيا أداة لمكفاء بثمف السمع كالخدمات التي يحصؿ عمييا حامميا مف بعض 

 223.التجار المقبكليف لدل الجية المصدرة لمبطاقة

البنؾ )]عبارة عف مستند يعطيو مصدره : "في حيف عرفيا مجمع الفقو اإلسبلمي بأنيا
، بناء عمى عقد بينيما يمكنو مف ([حامؿ البطاقة])لشخص طبيعي أك اعتبارم [ (أك غيره

دكف دفع الثمف حاال لتضمنو التزاـ  [(التاجر)]شراء السمع كالخدمات ممف يعتمد المستند 
المصدر بالدفع، كيككف الدفع مف حساب المصدر ثـ يعكد عمى حامميا في مكاعيد دكرية 
كبعضيا يفرض فكائد عمى  مجمكع الرصيد المدفكع بعد مدة محددة مف تاريخ المطالبة 

كبعضيا ال يفرض فكائد، كمف أنكاع ىذا المستند ما يمكف مف سحب نقكد مف المصاريؼ، 
ميمتيا في تمكيف حامميا مف عممية الشراء كالبيع، " حسف الجكاىرم"بينما حصر الشيخ 

مستند يعطيو مصدره لشخص طبيعي : "كالحصكؿ عمى السمع أك الخدمات معرفا إياىا بأنيا
أك اعتبارم بناءا عمى عقد بينيما يمكنو مف شراء أك بيع السمع أك غيرىا كالحصكؿ عمى 

 .الخدمات أك تقديميا

ف كاف  كتجدر اإلشارة إلى أف الفقو لـ يتمكف بعد مف كضع تعريؼ دقيؽ ليا حتى كا 
 .224ىناؾ تعريؼ فإنو ينص أساسا عمى بطاقات األداء بشكؿ عاـ

 :اُزؼش٣ق اُزشش٣ؼ٢: ساثؼب

 1382.92عرؼ المشرع الفرنسي بطاقة الكفاء في المادة الثانية مف القانكف رقـ 
أداة تصدر مف إحدل مؤسسات االئتماف أك إحدل : " بأنيا1991 دجنبر 30الصادر في 

 يناير 24 المؤرخ في 46 السطر 84 مف القانكف 8الجيات المنصكص عمييا في المادة 

                                                           
 23: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  223
 كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، – النظاـ القانكني –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  224
 . كما بعدىا41: ص
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 كالخاص بنشاط كرقابة مؤسسات االئتماف، كتسمح لحامميا بسحب أك تحكيؿ نقكد 1984
 225.لحسابو

 مف القانكف رقـ 329في حيف عرفيا المشرع المغربي في الفقرة األكلى مف المادة 
تعتبر كسيمة أداء كفؽ مقتضيات المادة : " المتعمؽ بمدكنة التجارة كالتي جاء فييا15-95

 المعتبر – يكليكز 06-1414 محـر 15 بتاريخ 147/93/1الرابعة مف الظيير الشريؼ رقـ 
بمثابة قانكف يتعمؽ بنشاط مؤسسة االئتماف كمراقبتيا كؿ كسيمة تمكف مف تحكيؿ أمكاؿ كيفما 

 226.كانت الطريقة أك الخطة التقنية المستعممة لذلؾ

 مع ترؾ الحرية لؤلطراؼ في تحديد مقتضيات 227كبذلؾ صنفيا ضمف كسائؿ األداء
 حيث تحدد المادة األكلى مف الشركط العامة المسجمة 228التعامؿ بالبطاقة كشركط استعماليا

 ال بريما كال بكبيير كال غكلد كفيزا كبلسيؾ كايؿ كبلسيؾ لمبنؾ –عمى ظير بطاقات األداء 
 : كظائؼ ىذه البطاقات في–الشعبي 

 تخصيصيا لبلستعماؿ مف طرؼ صاحب البطاقة بالمغرب. 

 يمكف استعماؿ ىذه البطاقات حصريا لسير الحساب 

 القياـ بعمميات سحب النقكد بالشبابيؾ األكتكماتيكية البنكية 

                                                           
 المجمد األكؿ، – كاقع كآفاؽ –عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، السياسية الجنائية بالمغرب -  225

 بمكناس،منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، سمسمة 2004 دجنبر 11 ك10 ك9األعماؿ التحضيرية أياـ 
 45: ، ص2004، 3الندكات كاألياـ  الدراسية، العدد 

 71:  المظاىر القانكنية دكتكراه سابقة، ص–صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  226
ف كانت الكظيفة األكلى لمبطاقة ىي األداء حسبما جاءت بو النصكص السابقة، إال أنيا -  227 تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو كا 

، قبؿ أف يقتطع مبمغ األداء مف الحساب البنكي لصاحب (لبعض األياـ)تككف دائما مصحكبة بائتماف كلمدة قصيرة 
 .البطاقة، اك باعتماد يككف مسمكحا بو مف طرؼ المؤسسة المصدرة لمبطاقة

 43: كآليات الحماية الجنائية كاألمنية مرجع سابؽ، ص-  النظاـ القانكني–معادم أسعد صكالحة، بطاقات االئتماف - 
نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة لنيؿ دبمـك الماستر في القانكف الخاص، شعبة قانكف -  228

 الرباط، يكليكز –األعماؿ كالمقاكالت، جامعة محمد الخامس، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، السكيسي 
 5: ، ص2010
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 تحكيبلت أمكاؿ مف حساب إلى حساب آخر 

  تسديد مشتريات السمع كالخدمات سكاء عمى مستكل الشبابيؾ األكتكماتيكية
البنكية أك لدل المؤسسات المزكدة بشعار بطاقات البنؾ الشعبي كفيزا كماستر 

 229.كارد كفيزا إلكتركف

 مف مدكنة التجارة، أف بطاقة األداء 330كما يستفاد مف المادة أعبله، كمف المادة 
ىي كرقة تتضمف األمر، أك اإللزاـ باألداء غير قابؿ لمرجكع فيو مف طرؼ الزبكف صاحب 
البطاقة إلى المؤسسة المصدرة ليا، قصد القياـ بتحكيؿ مبمغ معيف مف حسابو إلى حساب 

التاجر، المنخرط في نظاـ البطاقة، كىك نفس التعريؼ الذم ذىب إليو الدكتكر محمد 
 230".بطاقات األداء كاالئتماف بالمغرب"الشافعي في مؤلفو 

كىكذا يتضح أف بطاقات الكفاء كاالئتماف تعاني نقصا تشريعيا كاضحا، سكاء عمى 
ذا كانت ىناؾ بعض التشريعات  231الصعيد الداخمي أك عمى الصعيد الدكلي كحتى كا 

تتعرض مف قريب أك بعيد ىذه البطاقات فإنيا مازالت قاصرة عف أف تضع تنظيما قانكنيا 
متكامبل ليذه البطاقات فعمى الصعيد الدكلي مثبل صدرت تكصيات مف االتحاد األكركبي 

تتعمؽ بالكفاء اإللكتركني عمكما كببطاقات الكفاء كاالئتماف عمى كجو الخصكص كىي أربعة 
 :تكصيات

ىي القكاعد األكركبية لمتعامؿ السميـ في مجاؿ الكفاء اإللكتركني، كصدرت : األولى
 .1987 ديسمبر 8في 

                                                           
 . المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي1أنظر الممحؽ رقـ -  229
 45: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة ص -  230
، عندما أصدر بنؾ مصر 1984منيا التشريع المصرم، حيث كانت بداية استخداـ ىذه البطاقات في مصر عاـ -  231

، كما "ماستر كارد"ك" فيزا كارد"ثـ بعد ذلؾ تـ طرح بطاقات  " Egypt cardكارد "العربي اإلفريقي الدكلي بطاقة إيجيبت 
 .1996بدأ بنؾ قناة السكيس في منح ىذه البطاقات عاـ 

 .354: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص- 
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كتتعمؽ بالعبلقات التي تربط بيف حاممي البطاقات، كالمصدريف كما تتعمؽ : الثانية
 .1988 نكفمبر 17بكسائؿ الكفاء بصفة عامة كصدرت في 

 30كتتعمؽ بالعمميات التي تتـ بكسائؿ كفاء الكتركني، كقد صدرت بتاريخ : الثالثة
 .1997يكليك 

كتتعمؽ بمكافحة الغش كالتزكير لكسائؿ الكفاء غير النقدم، كصدرت في أكؿ : الرابعة
 1998.232يكليك 

كأماـ كؿ ىذا كذاؾ يبقى اإلجماع عمى تعريؼ شامؿ ككامؿ ليذه البطاقات في 
الكقت الحالي غير ممكف نظرا لحداثتيا في الساحة الدكلية كالعربية عمى كجو الخصكص، 
كعدـ اإللماـ الكامؿ بكافة جكانبيا كخصكصياتيا، لذلؾ يبقى القكؿ بأنيا كرقة ذات حجـ 

 لزبكنيا – مرخص ليا بذلؾ –صغير مصنكعة مف الببلستيؾ المقكل تمنحيا مؤسسة 
المنخرط طبقا لشركط معينة ألداء ممكنية لسحب أمكاؿ مف الشبابيؾ األكتكماتيكية أك 

 233.العادية

 حيث سيتـ عرض 234كما تختمؼ البطاقات البنكية باختبلؼ الكظيفة التي تقـك بيا
 .ىذه الكظائؼ مف خبلؿ تحديد أنكاعيا، كىذا ما سيتـ بيانو في الفقرة المكالية

 :أٗٞاع اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

                                                           
 355: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية كسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص -  232
 النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، –معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  233
 44-43: ص

فبينما تكجد بطاقات خاصة بحسب النقكد مف أجيزة التكزيع اآللي، يمكف إيجاد بطاقات خاصة باألداء، ىذه األخيرة -  234
بدكرىا قد تدخؿ في فئة بطاقات االئتماف كقد ال تككف كذلؾ إال أنو مف الناذر في كقتنا الحالي أف يحتـ إيجاد بطاقة تقـك 

بكظيفة كاحدة، بحيث غالبا ما يتـ إيجاد أف البطاقة تعطي لصاحبيا إمكانية سحب النقكد باإلضافة إلى إمكانية األداء 
بكاسطتيا لدل التجار الذم يقبمكنيا، مما يعني أنو في الغالب تقـك البطاقة بكظائؼ  متعددة كاالستثناء ىك قياميا بكظيفة 

 .كاحدة فقط
 21-20: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
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 أك المغناطيسية التي تصدرىا البنكؾ 235كىي البطاقات البنكية أك الببلستيكية
كالماستر كارد  (VISA –الفيزا )لعمبلئيا لمتعامؿ بيا بدال مف حمؿ النقكد، كأشيرىا 

Master card. ك American Express . كىناؾ عدة أنكاع مف ىذه البطاقات لعؿ
 :أىميا

بطاقة االئتماف، بطاقة األداء، بطاقة السحب بطاقة الصراؼ اآللي، بطاقة ضماف 
 236.الشيكات ثـ البطاقات الذكية

 Carte de crédit –ثطبهخ االئزٔبٕ : أٝال

ىي البطاقة التي تصدرىا ىيئة ائتماف تخكؿ لصاحبيا الحصكؿ عمى ائتماف في 
، كبعبارة أخرل فيي بمثابة قرض 237حدكد قدر معيف لمشراء مف أجؿ االستيبلؾ

 لذلؾ 238 يخضع لنظاـ القركض كالفكائدcrédit à la consommation- لبلستيبلؾ
يطمؽ عمييا بطاقات ائتمانية حقيقية فضبل عف ككنيا أداة لمكفاء، كمف أمثمة ىذه البطاقات 

  .(carte pass chez carrefour): في فرنسا

حيث يجب عمى حامؿ البطاقة سداد القيمة لمجية مصدرة البطاقة خبلؿ أجؿ متفؽ 
 كالتي تككف 239عميو كىك ذلؾ األجؿ الذم اتفؽ عمى السداد خبللو مع الجية المذككرة أعبله

                                                           
ىي بطاقات مدفكعة سمفا تككف القيمة المالية مخزنة فييا كيمكف استخداـ ىذه : البطاقة الببلستيكية الممغنطة -  235

 – point of saleالبطاقات لمدفع عبر االنترنت كغيرىا مف الشيكات، كما يمكف استخداميا لمدفع في نقاط البيع التقميدية 

pos 
 70: منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية مرجع سابؽ، ص- 

االسكندرية، مطبعة سعيد كامؿ،الطبعة األكلى - محمد حسيف منصكر، المسؤكلية اإللكتركنية، منشأة المعارؼ-  236
 .106: ، ص2006

 6: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية رسالة سابقة، ص -  237
 14: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ االلكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  238
عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، مطبعة شركة جبلؿ، -  239

 14: ، ص2002الطبعة األكلى، 
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في الغالب مصرفا تجاريا أك في بعض األحياف شركة متخصصة في إصدار ىذه 
 .240البطاقات

 Carte de paiement: ثطبهخ األداء: صب٤ٗب

تخكؿ لصاحبيا أداء جميع المبالغ المترتبة في ذمتو تجاه مكرديو، أك عف طريقيا 
لمتاجر المنخرط أك  (حامؿ البطاقة)يقـك مصدر البطاقة كالكفاء بالفاتكرة التي يكقعيا الزبكف 

المكرد الذم يقبؿ التعامؿ مع البنؾ المصدر لمبطاقة، فيذه البطاقة تحت محؿ النقكد في 
نما ىي أداة أك عممية يتـ 241الكفاء  كىي كالتحكيؿ إذ ليست بعممة أك أداة نقدية، كا 

بمقتضاىا إنقاص الحساب البنكي لممكدع أك صاحب البطاقة بقدر مبمغ يقيد في حساب 
نما تحمؿ تعيدا مف البنؾ مصدر 242المكرد المستفيد  كما أنيا ليست بطاقات ائتمانية، كا 

ف كاف ىناؾ رصيد دائف لحامؿ البطاقة،  البطاقة بتسكية الديف بيف حامؿ البطاقة كالتاجر، كا 
كال تنطكم عمى أم تعيد مف البنؾ بتقديـ تسييبلت ائتمانية، كمف أمثمة بطاقات الكفاء في 

 la carte bleu 243فرنسا بطريقة الدفع غير المباشر بطاقة 

 :ثطبهخ اُظشاف ا٢ُ٥: صبُضب

بعد أف تـ تطكير الشبكات المالية، كامتبلؾ بعض المصارؼ شبكات خاصة بيا، 
قامت بإصدار بطاقات تمكف حامميا مف الكصكؿ إلى حسابو لدل المصرؼ، كالسحب منو 

، أك استخدـ ((Automated Teller Machines))عف طريؽ أجيزة الصراؼ اآللي 

                                                           
 55: نسريف عبد الحميد، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص-  240
 6: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  241
 13: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  242
في الطريقة غير المباشرة بطاقتو التي تحتكم عمى بياناتو كبيانات البنؾ المصدر ليا،  (المشترم)حيث يقدـ العميؿ -  243

المشترم بتسميـ )كذلؾ إلى التاجر الذم يدكف بيانات مفصمة عف المشترم كبطاقتو أما الطريقة المباشرة فتتـ بقياـ العميؿ 
، كالذم يمرر البطاقة عمى جياز لمتأكد مف كجكد رصيد كاؼ ليذا العميؿ في البنؾ (التاجر)بطاقتو إلى محاسب المحؿ 

 .الخاص بو
 114-113: عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص- 
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 كىي كسيمة مف كسائؿ 244البطاقة في شراء سمع أك خدمات عف طريؽ أجيزة نقاط البيع،
 245الدفع اإللكتركني لدل البنكؾ اإللكتركنية، كيطمؽ عمييا بطاقات الصرؼ البنكي

كال يحصؿ العميؿ عادة عمى ائتماف كفقا ليذه البطاقة، ألف الجياز سيرفض السحب 
إذا لـ يكف ىناؾ رصيد كاؼ لدل المصرؼ، ككؿ ما في األمر أف المصرؼ يقـك بتنفيذ 
التزاماتو برد المبمغ المكدع لديو إلى العميؿ، كلكف بطريقة الصرؼ اآللي تفاديا لمزحاـ 
كتسييبل لمعميؿ، كأغمب ىذه البطاقات تصدر عف المصارؼ إلى المكظفيف لسحب 

 246.ركاتبيـ

 Carte de retrait: ثطبهخ اُسذت: ساثؼب

 247ىي أداة تخكؿ لحامميا السحب الكمي أك الجزئي لممبالغ النقدية مف حسابو البنكي
كبمكجبيا بفتح المصدر اعتمادا لعميمو بسقؼ محدد كيقـك الحامؿ بجميع مشترياتو خبلؿ 

، كاليدؼ 248مدة اعتيادية محددة كيقـك المصدر بمحاسبتو في نياية تمؾ المدة بفاتكرة كاحدة
مف ىذا النكع مف بطاقات السحب اآللي، رغبة البنكؾ في التسييؿ عمى العمبلء كتكفيرا 

 لمبنؾ المصدر 250 كذلؾ بكاسطة الشبابيؾ األكتكماتيكية249الحتياجاتيـ مف النقكد
 251.لمبطاقة

                                                           
 65-64: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، منشكرات الحمبي الحقكقية، مرجع سابؽ، ص-  244
 106: محمد حسيف منصكر، المسؤكلية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  245
 37: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  246
 29: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية مرجع سابؽ، ص -  247
 53: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  248
 111: عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  249
 :كيمكف التمييز عمى صعيد الشبابيؾ األكتكماتيكية بيف نكعيف -  250
 الذم يسمح بسحب النقكد في DAB  (les distributeurs automatiques des billets)المكزع األتكماتيكي البنكي * 

البلئحة "حدكد المبمغ المسمكح بو بصفة دكرية كيتـ مف خبللو التأكد مف عدـ كجكد البطاقة عمى قائمة االعتراضات 
كيعمؿ ىذا المكزع بنظاـ االتصاؿ غير المباشر، فيك يستقؿ عف الحاسب اآللي المركزم القائـ بإدارة الحسابات " السكداء

 .البنكية، كىك ما يبرر عدـ قيامو إال بكظيفة السحب في الغالب
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 : Carte de garantie des chèquesثطبهخ ػٔبٕ اُش٤ٌبد : خبٓسب

تعرؼ بطاقة ضماف الشيكات بأنيا بطاقة يتعيد بمكجبيا المصرؼ أك الجية مصدرة 
 عمى ىذا الشيؾ كفقا 252البطاقة لمحامؿ بأف يضمف سداد الشيكات المسحكبة مف قبمو

 كتحتكم ىذه البطاقة عادة عمى اسـ العميؿ كتكقيعو، كرقـ حسابو كالحد 253لشركط البطاقة
األقصى الذم يتعيد البنؾ بالكفاء بو في كؿ شيؾ يحرره العميؿ، كيقـك العميؿ بإبرازه 

كما يقـك المستفيد بتدكيف رقـ البطاقة عمى . البطاقة لممستفيد كالتكقيع عمى الشيؾ أمامو
ذا ما تحققت ىذه 254ظير الشيؾ  إضافة إلى التأكد مف مدة صبلحية البطاقة لبلستعماؿ، كا 

الشركط فإف البنؾ المسحكب عميو يمتـز بأف يدفع قيمة الشيؾ لممستفيد بغض النظر عف 
 كبعبارة أخرل فإف بطاقة الضماف ىاتو تجعؿ 255كجكد أك عدـ كجكد رصيد كاؼ لديو

 256.المؤسسة البنكية المصدرة بمثابة الكفيؿ المتضامف مع صاحب البطاقة

 

 :carte A microprocesseur اُجطبهخ اُز٤ًخ: سبدسب

                                                                                                                                                                                     

 كالتي تسمح بتقديـ خدمات أخرل GAB (les guichets automatiques banques): الشبابيؾ البنكية األتكماتيكية* 
باإلضافة إلى السحب اآللي لمنقكد مثؿ إيداع النقكد كالشيكات، كمعرفة كضعية الحساب إلى غير ذلؾ مف الكظائؼ، 

 .كيعمؿ ىذا المكزع عمى نظاـ االتصاؿ المباشر األمر الذم يجعمو متعدد الكظائؼ
  .30-29: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
  المتعمؽ بالبنكؾ اإللكتركنية مف خبلؿ الصرافات اإللكتركنية11أنظر أيضا الممحؽ رقـ - 

  :1991 دجنبر 30حيث عمؿ المشرع الفرنسي عمى تعريؼ بطاقات السحب مف خبلؿ قانكف -  251
« constitue une carte de retrait Emise par un établissement, une institution où un service 
vive au premier Alinea, et permettant exclusivement a son titulaire de retirer des fonds ». 

 7: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -
 38: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص-  252
 7: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  253
 112: عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  254
 487: عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية بيف الكاقع كالطمكح، مرجع سابؽ، ص-  255
 14: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  256
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عبارة عف بطاقة تشبو بطاقة االئتماف، كلكف الفارؽ بينيما ىك أف األمكاؿ يدفعيا 
 كيتـ التخزيف 257العميؿ لمبنؾ، كتخزف عمى القرص الممغنط لمبطاقة لتصبح مجرد رقـ،

، كيشار لو اصطبلحا بػ (Automatic transfer machine)بكاسطة ماكينة تحكيؿ آلية 
TAMكما تستطيع ىذه البطاقة التعامؿ مع 258، أك عف طريؽ أم تميفكف معد ليذا الغرض 

 كال تتطمب تفكيضا أك تأكيد صبلحية مف أجؿ نقؿ األمكاؿ مف المشترم 259بقية الكمبيكترات
 تمنحيا أفضمية عمى (Smat Cards) ككذا القدرة االتصالية لمبطاقة الذكية 260إلى البائع

 أما 261الشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزكنة التي يتـ تمريرىا عمى قارئ البطاقات
 في حيف أف نسبة 262 لكؿ مميكف معاممة250نسبة الخطأ لمشريط المغناطيسي فتصؿ إلى 

 263. لكؿ مميكف معاممة100الخطأ لمبطاقات الذكية تصؿ إلى 

عبارة عف بطاقة ببلستيكية ذات مقاييس كمكاصفات : كبالتالي يمكف تعريفيا بأنيا
 (chips) كتحتكم ىذه البطاقة عمى رقائؽ إلكتركنية (ISO)معينة كمحددة مف قبؿ منظمة 

 كيمكف عند نفاذ القيمة المكجكدة عمى 264قادرة عمى تخزيف جميع البيانات الخاصة بحامميا

                                                           
محمكد محمد سعيفاف، تحميؿ كتقييـ دكر البنكؾ في مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ، دار الثقافة، الطبعة األكلى، -  257

 59:  ص 2008
 دراسة في القانكف –عبد الفتاح بيكمي حجازم، جرائـ غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط اإللكتركنية كنصكص التشريع -  258

 78: ، ص2010 – 2009 دار النيضة العربية، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –المقارف 
 75: منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  259
أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، المؤسسة الحديثة لمكتاب ناشركف، طربمس لبناف، الطبعة -  260

 187: ، ص 2006األكلى، 
 81: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني مرجع سابؽ، ص -  261
 .نسبة الخطأ ىي عدد األخطاء أثناء تمرير كؿ معاممة-  262
 187: أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص- 

 32: منير كممدكح محمد الجنبييي، النقكد اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  263
مثؿ االسـ كالعنكاف كالمصرؼ المصدر ليا، كأسمكب الصرؼ كالمبمغ المنصرؼ كتاريخو كتاريخ حياة العميؿ -  264

 محمد أميف الركمي، النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني، دار الكتب القانكنية مصر، مطابع شتات المحمة –. المصرفية
 39: ، ص2008 السبع بنات، بدكف طبعة، –الكبرل 
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 مف Mondex)  (Visa cash,265 الباقة، إعادة شحنيا بقيـ مالية جديدة، كتعتبر بطاقة
 ىذا فيما يتعمؽ بأنكاع البطاقات البنكية، 266أكثر البطاقات الذكية المتعددة األغراض شيكعا

 فماذا عف المزايا كالعيكب المترتبة عنيا؟

 .ىذا ما سيتـ بيانو في الفقرة التالية

 ٓضا٣ب ٝػ٤ٞة اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُضبُضخ

ال شؾ أف استخداـ البطاقة كاف نتيجة لمتطكر التجارم الذم يستتبع التطكر اإلنساني 
 ليا مف الجكانب ما – ككأم أداة ائتمانية أخرل –بشكؿ عاـ، كلكف البطاقة المستحدثة 

يجابا، أم أف الستخداميا جكانب مفيدة، كلكف يظؿ محفكفا بعدة مخاطر كسيتـ  يميزىا سمبا كا 
 :العرض فيما يمي لمجكانب المفيدة كالضارة مف البطاقة لكؿ طرؼ مف أطرافيا عمى حدة

 :ٓضا٣ب اُجطبهخ: أٝال

 فكائد البطاقة بالنسبة لممصدر: 

بشكؿ عاـ يمكف إجماؿ الفكائد التي تشكؿ سبب تعاقد المصدر مع الحامؿ في النقاط 
 :التالية

 267.استيفاء بدالت إصدار البطاقة كمنحيا -

                                                           
كىي مثاؿ لمبطاقة الذكية كتتسـ بمركنة كبيرة في االستخداـ، حيث تجمع بيف مميزات النقكد الكرقية التقميدية، -   265

كبطاقات الدفع اإللكتركني الحديثة، كيمكف استخداميا كبطاقة ائتمانية أك بطاقة خصـ فكرم طبقا لرغبة العميؿ أم كبديؿ 
ضافة القيمة إلى حساب التاجر المدكف عمى  لمنقكد في كافة عمميات الشراء، حيث يتـ الخصـ الفكرم مف حساب البطاقة كا 

 .ذاكرة الكتركنية داخؿ نقطة البيع
 107: محمد حسيف منصكر، المسؤكلية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص- 

 269: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  266
أك ما يسمى بدالت العضكية كىي تختمؼ مف مصرؼ آلخر، كمف دكلة ألخرل ففي المممكة العربية السعكدية، -  267

 دكالرات كتصؿ 10 لاير سعكدم بينما، في لبناف، تبدأ القيمة مف 1000 ك500تتقاضى المصارؼ لقاء إصدار بطاقة بيف 
 . دكالر500إلى 
 .122-121: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص - 
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 .استيفاء بدالت تجديد البطاقة عند انتياء صبلحيتيا -

 .بدؿ تبديؿ البطاقة عند الضياع أك السرقة أك التمؼ -

 .بمد التجديد المبكر إذ اضطر الحامؿ لذلؾ -

 .تحصيؿ نسبة مف ثمف البضاعة يستكفييا المصدر مف المكرد -

حصكؿ المصدر عمى فرؽ العممة األجنبية عند تحكيميا إلى عممتو الكطنية،  -
فالمصرؼ يأخذ فرؽ بيع الصرؼ عندما يسدد بالعممة األجنبية كيستمـ بالعممة 

 .الكطنية

 .الحصكؿ عمى بدؿ دفعة لقيمة فاتكرة، خارج بمد اإلصدار -

 .الحصكؿ عمى غرامة تأخيرية بالنسبة لمبطاقات ذات القرض المتجدد -

الحصكؿ عمى عمكلة في مقابؿ استخداـ خدمة تسييؿ األمكاؿ عف طريؽ  -
 268.الصراؼ اآللي

كما تعتبر بطاقة الكفاء كسيمة آمنة عف غيرىا، لككف النقكد الكرقية كالمعدنية تككف 
عرضة لمسرقة، كتنتقؿ حيازتيا بمجرد سرقتيا مف المالؾ أك الحائز إلى السارؽ، فيي  تعد 
حاجزا قكيا ككاقيا مف سرقة النقكد، ألنيا تساعد عمى سحب الماؿ المراد سحبو، كبحدكد 
المبمغ المسمكح بو يكميا مف المصرؼ، بحيث يستطيع العميؿ سحب المبمغ في أم كقت 
عند إدخاؿ ىذه البطاقة في اآللة المعدة لذلؾ، دكف أف يككف ىنالؾ أم مخاطر باإلضافة 

إلى انخفاض تكاليفيا، ككذا اعتبارىا كسيمة لتقديـ االئتماف لمعمبلء، إذ أف ىذه البطاقة ليست 
لتمبية  (االعتماد المتجدد)بطاقة كفاء فحسب، بؿ بطاقة تؤدم دكرا ائتمانيا كيطمؽ عميو 

احتياجات العمبلء سكاء عند صدكرىا أك بعد صدكرىا، فيي كسيمة لمكفاء عند صدكرىا، 
 269.ككسيمة ائتماف بعد ذلؾ

                                                           
 122: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  268
 29-28: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  269
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 270:فوائد البطاقة بالنسبة لمحامل 

مكانية سحب األمكاؿ مف  تكمف في سيكلة الدفع كأيضا االستفادة مف اعتماد، كا 
 271.المكزعات األكتكماتيكية لممصارؼ أم الصرافات اآللية

عدـ المخاطرة بحمؿ مبمغ كبير مف النقكد، ثـ مراقبة المصركفات دكف تجاكز 
الرصيد، كذلؾ مف خبلؿ السيطرة الكاممة لمعميؿ عمى حسابو، دكف حصكؿ خمؿ في حسابو، 

 .بحيث ال يتجاكز الحد األعمى مف حسابو، كيككف عمى اطبلع كامؿ عمى أرصدتو

، كما تجدر اإلشارة إلى أف بعض مؤسسات 272ككذا عدـ الحاجة لحمؿ دفتر الشيكات
اإلصدار تمنح زبناءىا تأمينا عمى الحياة أك تأمينا صحيا، كبعضيا يمنح سقفا ائتمانيا 

 باإلضافة إلى ضماف الشيء المشرم، كما أف النفقات التي يتكبدىا العميؿ في 273.عاليا
 274.سبيؿ االنضماـ لنظاـ البطاقات زىيدة إجماال

 فوائد البطاقة بالنسبة لممورد: 

يمكف لممكرد عف طريؽ قبكلو لمبطاقة أف يستقطب زبائف جدد كيحقؽ بالتالي زيادة في 
 .مبيعاتو

يمـز المكرد جانب الطمأنينة ليقينو بالحصكؿ عمى الثمف بضمانة المصدر المكثكقة 
 .فالمصرؼ ضامف ليذه المبالغ بمجرد إظيار المكرد لمستندات الفكاتير

                                                           
. منو 1 المادة – المتعمؽ بالشركط العامة لمبنؾ الشعبي 2أنظر الممحؽ رقـ -  270
 عمى ضكء أحدث –بيار آميؿ طكبيا، بطاقة االعتماد كالعبلقات التعاقدية المنبثقة عنيا، دراسة تحميمية مقارنة -  271

 19: ، ص2000قرارات النقض الصادرة عف محكمة التمييز الفرنسية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بدكف طبعة، 
 يحميو مف تعرض دفتره لمضياع كالسرقة-  272
 32-31: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص - 

 123: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد ،مرجع سابؽ، ص -  273
 فرنكا 175 فرنكا لمبطاقة المحمية الداخمية، 145يبمغ " carte bleu"في فرنسا مثبل رسـ االشتراؾ السنكم لمجمكعة -  274

لمبطاقة الدكلية الخارجية، في حيف أف الفكائد التي تترتب لممؤسسة عف فتح االعتماد مرتفعة في أمريكا ككندا، مجمكع 
 . سنكيا%18 في الشير أم ما يكازم %1.5الفكائد يبمغ 

 19: بيار آميؿ طكبيا، بطاقة االعتماد كالعبلقات التعاقدية المنبثقة عنيا، مرجع سابؽ ص- 
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يستفيد المكرد مف الحمبلت الدعائية التي ينظميا المصدر لتنشيط عممية إصدار 
 275.البطاقات خصكصا عند ذكره ألسماء المؤسسات كالمنشآت التجارية القابمة لمبطاقة

كبفضؿ التطكر المعمكماتي تقـك مؤسسة اإلصدار بإنشاء أجيزة كمبيكتر لدل 
المكرديف التجار المعتمديف مف قبميا، كتصدر مف جية أخرل لزبناءىا بطاقات ممغنطة 
مرمزة تحمؿ رقما رمزيا، كبمجرد إدخاؿ ىذه البطاقة في الجياز الخاص بالمكرد التاجر، 

 كما 276يمكف ليذا األخير معرفة المؤكنة المسجمة في حساب الزبكف لدل مؤسسة اإلصدار،
 277.تتميز أيضا بسيكلة كسرعة استخداميا

 ػ٤ٞة اُجطبهخ: صب٤ٗب

 :مف سمبيات كعيكب البطاقة

ف كاف ىناؾ أنكاع منيا غير  - ضركرة كجكد قارئ آلي خاص بيذه البطاقة، كا 
 .اتصالية بمعنى أنو يتـ تعامميا مع أجيزة الصراؼ عف طريؽ مكجات الراديك

 أف ضياع البطاقة أك تمفيا يعني ضياع النقكد المكجكدة أك المخزنة فييا،  -

أف ليا أثرا سمبيا في البنكؾ المصدرة، كعمى مستكل االقتصاد إجماال كيتمثؿ في  -
خركج جزء كبير مف األمكاؿ خارج الجياز المصرفي، كىذا ما يقمؿ االستفادة 

 278.منيا، كقد يككف ذلؾ مف أىـ أسباب عدـ انتشارىا بشكؿ كاسع حتى اآلف

ألف سيكلة الشراء كتأجيؿ دفع المبالغ يؤدم إلى اتجاه : اإلسراؼ في االستيبلؾ -
 .بعض األفراد إلى اإلسراؼ في اإلنفاؽ

                                                           
 123: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  275

بتعبير آخر، تسمح البطاقة الممغنطة، بعد إدخاليا في جياز المكرد، باستطبلع الجياز المعمكماتي الخاص -  276
 .بالمصدر عف مقدار المؤكنة المكدعة في حسابو

 21: بيار آميؿ طكبيا، بطاقة االعتماد كالعبلقات التعاقدية المنبثقة عنيا، مرجع سابؽ، ص - 
 31: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  277
:  مقالة سابقة، ص–عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المصرفية، ما ىيتيا كأحكاميا -  278
27 
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كىك نتيجة الزمة لما سبؽ ذكره، كال يخفي ما في ذلؾ مف : تقميؿ معدؿ االدخار -
 .خطر عمى األفراد كعمى االقتصاد بشكؿ عاـ

 .كثرة البدالت كالفكائد التي يدفعيا العميؿ -

 .ازدياد معدالت التزكير -

سكء استخداـ البطاقة مف قبؿ حاممييا مف خبلؿ تجاكز الحدكد االئتمانية المقررة  -
 279.كعدـ االلتزاـ بسده المديكنيات الناشئة عنيا

ف كانت البطاقات البنكية ليا مزاياىا كعيكبيا، فيي تتميز باإلضافة إلى ذلؾ  كىذا كا 
 .بمجمكعة مف الخصائص سيتـ بيانيا في النقطة المكالية

 :خظبئض اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُشاثؼخ

انطبلقا مف أنكاع البطائؽ البنكية التي سبؽ كتـ بياف أىميا، يتبيف أنيا تمعب دكريف 
كظيفة األداء ككظيفة االعتماد كالسمؼ، األكلى لمصمحة الممكنيف، كالثانية لفائدة : رئيسييف

ذا كاف الكاقع العممي يفيد . الحامميف، كىي كظائؼ يصعب في أحياف كثيرة التمييز بينيا كا 
أف البنكؾ مصدرة ىذه البطاقات تعد مسبقا عقكدا نمكذجية كال يمكف لمعميؿ طالب البطاقة 

مناقشة شركط ىذه العقكد كتعديميا كبالتالي اعتبارىا عقكد إذعاف، في حيف يعتبر البعض أف 
ىذا الرأم مردكد عمى اعتبار أف حاجة الحامؿ لمبطاقة ليس أمرا حيكيا، لذا فالقضاء يطبؽ 
عمى ىذه العقكد المبدأ العاـ الذم يعتبر العقد شريعة المتعاقديف، كلذلؾ ال يستطيع العميؿ 

حامؿ البطاقة الطعف في العقد بعد تكقيعو سكاء فيما يتعمؽ بااللتزامات المتكلدة عف العقد أك 
 280.المسؤكلية الناشئة عنو

                                                           
 124: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد ، مرجع سابؽ، ص -  279
كيرل أف العقكد الناشئة بيف العميؿ حامؿ البطاقة كالجية المصدرة ليا ىي بمثابة عقكد إذعاف ألنو يتـ التكقيع - =  280

مثبل "عمى نمكذج عقكد بطاقة بنكية كبالتالي الرضكخ كقبكؿ كافة الشركط، بؿ أكثر مف ذلؾ قد تفرض عمى العميؿ 
بالتعاقد مع بنؾ دكف أف يككف مف اختياره كذلؾ عمى " SEWS Maroc"الذم يعمؿ في إحدل الشركات مثبل " األجير

كبالتالي ال يبقى أماـ العميؿ في حالة عدـ كجكد " كالتجارم كفا بنؾ" SEWS Maroc "عقد بيف شركة "أساس كجكد 
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كبالنظر إلى البطاقة البنكية ككسيمة أداء تمكف حامميا مف القياـ بمشترياتو لدل 
المحبلت التجارية التي ترتبط مع البنؾ مصدر البطاقة بعقد تتعيد فيو بدكرىا بقبكؿ الكفاء 
بالمشتريات التي يقـك بيا الحامؿ، يمكف استخبلص مجمكعة مف الخصائص التي تميز 

 : كذلؾ كما يمي282 مف كسائؿ األداء التقميدية281البطاقة البنكية ككسيمة لؤلداء عف غيرىا

 :األداء ثبُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ ٣وّٞ ػ٠ِ ػالهخ صالص٤خ األؽشاف: أٝال

 – سكاء في الكمبيالة أك في الشيؾ –إذا كاف يتصكر كجكد عبلقة ثبلثية األطراؼ 
بالنسبة لمكفاء عف طريؽ األكراؽ التجارية في حيف أف حقيقة األمر المتعمقة بالكفاء عف 
طريؽ ىذه األكراؽ ال يخرج عف ككنو مف الكسائؿ التقميدية التي تقـك عمى عبلقة ثنائية 

 الذم 283"المسحكب عميو"أما الطرؼ الثالث " بيف الساحب المديف كالمستفيد الدائف"األطراؼ 
 فيقتصر دكره عمى تنفيذ األمر 284يشترط أف يككف مؤسسة بنكية إذا تعمؽ األمر بالشيؾ

                                                                                                                                                                                     

حساب مصرفي مف قبؿ عممو سكل قبكؿ فتح حسابو مع البنؾ الذم تـ اختياره، مع العمـ أنو يمكف تعييره فيما بعد لكف بعد 
 =.تكبد عناء قفؿ الحساب كأداء بعض النفقات يمكف أف يككف في غنى عنيا 

 23-22: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص- 
 33-32: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  281
 19، كما كقع تغييره بظيير 1913 غشت 12 السند ألمر كالشيؾ المنظمة في المغرب بمكجب ظيير –الكمبيالة -  282
، غير أف نصكص ىذيف الظييريف ظمت مستقمة بعضيا عف بعض، أم غير مجتمعة في مدكنة القانكف 1939يناير 

، كما أف بعض النصكص أصبحت متجاكزة، كليذه األسباب، قامت لجنة إلعداد مدكنة جديدة لمتجارة 1913التجارم لسنة 
بغية إدخاؿ تعديبلت جكىرية عمى القانكف التجارم مف جية كجمع نصكصو المبعثرة مف جية أخرل، كلقد تمت بالفعؿ 

 الصادر 1.96.83 الذم تـ نشره بمقتضى الظيير رقـ 15-95المصادقة عمى مشركع مدكنة التجارة بمكجب قانكف رقـ 
 .1996بتاريخ فاتح غشت 

، المطبعة كالكراقة 11محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في مدكنة التجارة المغربية، سمسمة البحكث القانكنية، العدد - 
 16-15: ، ص2010الكطنية، مراكش، الطبعة الرابعة 

 33: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  283
شكاالتو القانكنية كالعممية -  284  دراسة تحميمية نقدية في ضكء القانكف المغربي، كالقانكف –محمد لفركجي، الشيؾ كا 

 الدار –، مطبعة النجاح الجديدة 3المقارف، كقانكف جنيؼ المكحد كاالجتياد القضائي، سمسمة الدراسات القانكنية، العدد 
 88: ، ص1999البيضاء، الطبعة األكلى، مارس 
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أم أنو يقـك بدكر الككيؿ عف المديف في " المستفيد"لمصمحة " الساحب"الصادر إليو مف 
 .الدفع

في حيف أف الكفاء عف طريؽ استخداـ البطاقات البنكية يستكجب تدخؿ ثبلثة أطراؼ 
مرتبطيف بعقديف " البنؾ مصدر  البطاقة كالعميؿ حامميا كالتاجر الذم يقبميا ككسيمة أداء"

 األكؿ يربط بيف مصدر البطاقة كحامميا كالثاني يربط بيف البنؾ المصدر 285مستقميف
 286.كالتاجر

 

 اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ رشرت اُزضآبد دو٤و٤خ ك٢ رٓخ أؽشاكٜب:صب٤ٗب

يعد دكر البنؾ المصدر لمبطاقة أكثر كضكحا مف دكره في كسائؿ األداء التقميدية، 
حيث إنو يرتبط باألطراؼ األخرل بمكجب عقكد مستقمة ترتب التزامات في ذمة أطرافيا، فيك 

 يرتبط بحامؿ البطاقة بعقد يمتـز بمقتضاه بإصدار بطاقة مقبكلة ككسيمة – أم البنؾ –
لؤلداء، كما يرتبط بالتجار الذيف يقبمكف البطاقة في األداء بعقد يمتـز بمقتضاه بضماف الكفاء 
ليـ بقيمة المشتريات التي يقـك بيا الزبكف حامؿ البطاقة عندىـ في حدكد المبمغ المتفؽ عميو 
في العقد المبـر بينيما كما أف البنؾ يكفؿ لكؿ مف حامؿ البطاقة كالتجار الذيف يقبمكنيا في 

 .الكفاء السرعة كالسيكلة في األداء باستخداـ تمؾ الكسيمة مف كسائؿ األداء

ػذّ خؼٞع اُجطبهخ ُِز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ اُخبص ثٞسبئَ األداء : صبُضب

 :اُزو٤ِذ٣خ

تتميز البطاقة البنكية ككسيمة لؤلداء عف غيرىا مف كسائؿ األداء التقميدية، يككف 
المشرع لـ يتدخؿ لكضع نصكص تشريعية شأنيا، بؿ بقيت ىذه البطاقات خاضعة لمممارسة 

                                                           
 34: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  285
 أم عدـ الحاجة إلى تدخؿ البنؾ كنحكه، كما أنو ال حاجة لبلتصاؿ بيف التاجر كالبنؾ ألخذ اإلذف-  286
 27:  مقالة سابقة، ص– ماىيتيا كأحكاميا –عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث ، بطاقات المعامبلت المالية - 
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البنكية كالقكاعد العامة المطبقة عمى العقكد باإلضافة إلى القكاعد التي تحكـ النقكد بصفة 
عامة، تاركا كؿ ذلؾ لحرية األطراؼ غف طريؼ اتفاقاتيـ، باإلضافة إلى بعض القكاعد 

 287المتعمقة بالشيؾ كالتي مددت إلى كسائؿ األداء الحديثة كمف ضمنيا البطاقات البنكية
 كتمؾ التي تعاقب عمى جرائـ التزييؼ 288خاصة تمؾ المتعمقة بالتعرض عمى األداء

 باإلضافة تطبيؽ الخطر كالمنع القضائي الخاص بسحب الشيكات عمى سحب 289كالتزكير
 290بطاقة الكفاء

ىذا فيما يتعمؽ بخصائصيا فماذا عف كيفية استعماليا؟ ىذا ما سيتـ تكضيحو في 
 :النقطة األخيرة مف ىذا المطمب

 :آ٤ُخ اسزؼٔبٍ اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُخبٓسخ

تختمؼ اإلجراءات اعتمادا عمى االتفاؽ بيف العبلمة التجارية، كالجية التي تصدر 
 :البطاقة كالتي تحكزىا، كتعد الخطكات األساسية في العممية ىي

 إصدار بطاقة االئتماف لحامؿ البطاقة المحتمؿ: 
 إصدار عبلمة –يطمب حامؿ البطاقة المتكقع مف البنؾ الذم يقـك باإلصدار  -

ذلؾ البنؾ الذم يحتفظ فيو حامؿ  (Master card كVisaمثؿ )تجارية لمبطاقة 
 .البطاقة بحسابو

 .يقبؿ البنؾ الذم يقـك باإلصدار أك يرفض الطمب -

 إذا كافؽ يقـك بتسميـ بطاقات مف الببلستيؾ عمى عنكاف العميؿ بالبريد -

                                                           
 36-35: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  287
  المتعمؽ بمدكنة التجارة15-95 مف قانكف رقـ 271الفقرة الثانية مف المادة -  288
  المتعمؽ بمدكنة التجارة15-95 مف قانكف رقـ 316المادة -  289
 . المتعمؽ بمدكنة التجارة15-95 مف قانكف رقـ 317المادة -  290
 49: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة ص- 
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  كيتـ العمؿ بيذه البطاقة فكر اتصاؿ حامؿ البطاقة بالبنؾ لمبدء، كالتكقيع عمى
 291.ظير البطاقة

  يبرز العميؿ عند قيامو بمشتريات لدل أحد المكرديف البطاقة لمتاجر الذم
ينظـ عمى الفكر فاتكرة، يدكف عمييا أىـ مندرجات البطاقة كيختميا بتكقيع 

 292العميؿ

  يطمب التاجر المكافقة مف الشركة ذات العبلمة التجارية، كيتـ الدفع عف
 .العممية باستخداـ بطاقة االئتماف كيحتفظ التاجر ببياف المبيعات

  يطمب البنؾ الحائز العبلمة التجارية التسكية عف القيـ الدائنة، كيتـ الدفع لو
 .ثـ تطمب العبلمة التجارية التسكية مف البنؾ القائـ باإلصدار

  تحكؿ القيمة باإلصدار إلى العبلمة التجارية، كيتـ خصـ نفس القيـ مف
 .حساب حامؿ البطاقة في البنؾ القائـ باإلصدار

. حيث يكضح الشكؿ التالي عممية استخداـ بطاقات االئتماف

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 264: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالمتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  291
 15: بيار آميؿ طكبيا، بطاقة االعتماد كالعبلقات المنبثقة عنيا، مرجع سابؽ، ص-  292

 
إظهار البطاقة. 2 التاجر حامل البطاقة  

إصدار بطاقة  . 1

 االئتمان

السماح. 3  

اإلمساك. 4  
 
 
 

 شركة العالمة التجارية

 
 
 

 بنك اإلصدار

 حساب حامل البطاقة

 
 
 

بنك المطالب حساب 

 التاجر

تحويل األموال. 6 طلب األموال. 5   
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 293عممية استخدام بطاقات االئتمان: شكل

 

كيتضح عمكما، أف عدـ تمكف الفقو مف كضع تعريؼ جامع ليذه البطاقات بسبب 
تعدد أنكاعيا كالكظائؼ التي تقـك بيا، أدل إلى عدـ كضكح مفيكميا كبالتالي حصكؿ 

خبلؼ فقيي حكؿ الطبيعة القانكنية ليذه البطاقات حيث يطرح التساؤؿ عف التكييؼ القانكني 
 ليذه البطاقات؟

 :كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

 :اُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ ُ٘ظبّ األداء ثٞاسطخ اُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ: أُطِت اُضب٢ٗ

إف تحديد الطبيعة القانكنية لبطاقات الكفاء تثير العديد مف التساؤالت، مف أبرزىا ىؿ 
 ينظـ 294تعد ىذه البطاقات مف حيث طبيعتيا القانكنية مثؿ الشيؾ، باعتباره كرقة تجارية

 أـ أنيا تعد أداة ائتماف ال ينطبؽ عمييا ما 295 المتعمؽ بمدكنة التجارة15-95أحكامو قانكف 

                                                           
 265: محمد عبد العميـ صابر، التسكيؽ كالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  293

- voir aussi l’annexe (N° 7) qui concerne : « l’échange dans une transactions par carte 
bancaire » Mostapha hashem sherif, op.cité, p : 42 

 41: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء مرجع سابؽ، ص-  294
-95 بتنفيذ القانكف رقـ 1996 فاتح أغسطس 1417 مف ربيع األكؿ 15، صادر في 1.96.83ظيير شريؼ رقـ -  295
: ، ص4418عدد  (1996 أكتكبر 3 )1417 جمادل األكلى 19 المتعمؽ بمدكنة التجارة ، الجريدة الرسمية بتاريخ 15

2187 
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ينطبؽ عمى الشيؾ مف حماية؟ كما ىي طبيعة العبلقة ما بيف العميؿ كالمصرؼ مف ناحية،  
 296كالتاجر مف ناحية أخرل؟

حيث انقسـ الفقو إلى عدة اتجاىات، كذلؾ بالنظر إلى الطبيعة القانكنية لعقد الرابط 
، ثـ العقد المبـر بيف الجية المصدرة لمبطاقة كالتاجر (فقرة أكلى)بيف مصدر البطاقة كحامميا 

 باإلضافة إلى الطبيعة القانكنية الكاحدة 297الطبيعة الكضعية لمبطاقات البنكية (الفقرة الثانية)
 :كىذا ما سيتـ العرض لو مف خبلؿ النقط التالية (الفقرة الثالثة)لنظاـ األداء بالبطاقة البنكية 

 :اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ ٓظذس اُجطبهخ ٝدبِٜٓب: اُلوشح األ٠ُٝ

اختمؼ أنصار الطبيعة الكصفية في تحديدىـ لمتكييؼ القانكف لمعقد المبـر بيف الجية 
 إلى تكييفيا عمى – سميحة القميكبي –المصدرة كالعميؿ حامؿ البطاقة، فذىب البعض منيـ 

 .اعتبارىا قرض شخصي مصحكب باعتماد

 إلى القكؿ بأف – نبيؿ محمد أحمد صبيح –بينما ذىب البعض اآلخر مف الفقو 
العبلقة بيف المصدر كالحامؿ تجد تفسيرىا في فكرة الككالة، حيث يقـك المصدر بدكر الككيؿ 
 .العادم، كيظؿ العميؿ ىك المديف األصمي لمتاجر، أما البنؾ فميس إال ككيبل عنو في الكفاء

كباستقراء اآلراء يمكف القكؿ أف فكرة االعتماد التي قاؿ بيا االتجاه األكؿ فكرة ضيقة 
نكعا ما، إذ ال يمكف تطبيقيا عمى األداء بكاسطة البطاقات البنكية بشكؿ عاـ، ألنو إذا كاف 
يمكف تطبيقيا عمى بطاقات االئتماف، فبل يمكف تطبيقيا عمى البطاقات ال تمنح ائتمانا أما 
بالنسبة لفكرة الككالة  فيي كذلؾ غير صالحة لتفسير العبلقة بيف المصدر كالحامؿ ألنيا 

 . مف مدكنة التجارة330قابمة دائما لمرجكع فييا، حسب المادة 

                                                           
 41: جياد رضا الحباشنة الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص-  296
ىذا االتجاه يذىب في تحديده لمطبيعة القانكنية لنظاـ األداء بكاسطة البطاقات البنكية إلى تكييؼ كؿ عقد مف العقكد -  297

الناشئة بمناسبة استخداـ تمؾ البطاقات عمى حدة مف خبلؿ العقد الرابط بيف مصدر البطاقة كالحامؿ كالعقد الذم يربط بيف 
 .مصدرىا كالتاجر

 38: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ ص- 
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 يبلحظ أف ىذا التكييؼ ال يتفؽ مع بعض 298كبالرجكع إلى بعض القكانيف المقارنة
 الذم 299.التشريعات التي أفردت حماية خاصة لبطاقات الكفاء، كمف بينيا التشريع الفرنسي

إلزامية األمر بالدفع :  كىي1991 دجنبر 30 مف قانكف 67 ك57أكردىا في الفصميف 
بكاسطة بطاقة األداء كعدـ إمكانية الرجكع فيو، كالحاالت التي يجكز التعرض فييا عمى 

األداء كتجريـ، تزييؼ كتزكير كسيمة األداء، كاستعماليا عف عمـ بأنيا مزيفة أك مزكرة كقبكؿ 
 كأيضا في حالة التصفية القضائية، كىك ما يتعارض مع 300األداء بيا عف عمـ بككنيا كذلؾ

 كفي 301.طبيعة الككالة التي تقتضي أف يككف مف حؽ اآلمر أف يمغي الككالة في أم كقت
التكفيؽ بيف - poisson (me)ظؿ االنتقادات المكجية ليذه اآلراء حاكؿ البعض منيـ 

االتجاىيف السابقيف بالقكؿ بكجكد نكع مف التزاكج بيف نظامي الككالة كفتح االعتماد عمى 
اعتبار أف قياـ مصدر البطاقة بالكفاء يتـ بناء عمى ككالة صادرة مف الحامؿ، أما التزاـ 
 302.الحامؿ برد ما دفعو المصدر لمتاجر فيتـ بناء عمى فتح االعتماد بيف المصدر كالحامؿ

 :اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؼوذ أُجشّ ث٤ٖ اُجٜخ أُظذسح ٝاُزبجش: اُلوشح اُضب٤ٗخ

تساءؿ أنصار الطبيعة الكصفية حكؿ الطبيعة القانكنية اللتزامات مصدر البطاقة في 
 نبيؿ –مكاجية التاجر، محاكليف رده إلى أحد األنظمة القانكنية التقميدية، فذىب البعض 

                                                           
 ..."األمر أك االلتزاـ باألداء الممنكح بكاسطة كسيمة أداء غير قابؿ لمرجكع فيو: "تنص ىذه المادة عمى أف -  298
 40-39: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 

 513:  ، مرجع سابؽ، ص–نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية -  299
 49: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة، ص -  300
 513: ص، ، مرجع سابؽ–نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية -  301
 (بككنيا تقـك عمى فكرة الككالة)كاالتجاه الثاني  (بككف البطاقة عقد فتح اعتماد)كيرل أف المزج بيف االتجاه األكؿ - =  302

ال يجب األخذ بو عمى اإلطبلؽ ألف فتح االعتماد الذم تنبني عميو البطاقة البنكية يتعمؽ بكجكد ائتماف لدل البنؾ المصدر 
لمبطاقة، إذ األمر ىنا يتعمؽ فقط ببطاقة االئتماف دكف غيرىا مف األنكاع األخرل الغير ائتمانية، ككذلؾ بالنسبة لبلتجاه 

الثاني ال يجب األخذ بو عمى عمكميتو ألف الككالة قابمة لمرجكع فييا، في حيف األمر بالدفع بكاسطة البطاقة ال يعطي ىذه 
 = فقد البطاقة أك سرقتيا أك التصفية القضائية : - اإلمكانية إال في حاالت ثبلثة كىي

 41: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
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 ىي مف قبيؿ 303 إلى أف التزامات الجية المصدرة في مكاجية التاجر–محمد أحمد صبيح 
الحمكؿ االتفاقي عمى اعتبار أف التاجر يتفؽ مع البنؾ المصدر عند ما يستكفي حقو عمى 

 أف تمؾ – سعد محمد سعد –أف يحؿ محمو تجاه الحامؿ، بينما يرل البعض اآلخر 
االلتزامات تعتبر بمثابة اشتراط لمصمحة الغير، عمى اعتبار أف اليدؼ األساسي مف االتفاؽ 
بيف التاجر كالبنؾ المصدر يتمثؿ في قبكؿ التاجر الكفاء بكاسطة البطاقة التي يستخدميا مف 
منحو البنؾ إياىا بمكجب عقد البطاقة، مع التزاـ البنؾ بتسديد قيمة ما حصؿ عميو مستخدـ 
البطاقة الذم يعد مف الغير بالنسبة التفاقية التاجر، كمف ىنا يرل ىذا الجانب مف الفقو أف 

اتفاقية التاجر تتفؽ مع ماىية االشتراط لمصمحة الغير حيث يتعيد التاجر بمكجب ىذه 
االتفاقية بتسميـ السمع أك الخدمات لمستخدـ البطاقة، كالقبكؿ بيذه األخيرة التي يصدرىا 

بينما يرل . الطرؼ اآلخر في االتفاقية كىك البنؾ ككسيمة كفاء بدال مف الكفاء مباشرة بالنقكد
 أيضا أف التكييؼ القانكني التفاقية التاجر ال بد أف يمجأ بشأنيا إلى –سعد محمد سعد 

البحث عف التكييؼ القانكني لكؿ التزاـ مف التزامات المصدر عمى حدة، فبالنسبة اللتزاـ 
البنؾ المصدر بالكفاء لمتاجر بثمف السمع كالخدمات فيمكف تكييفو عمى اعتبار أف البنؾ 

ككسيط عندما يقدـ خدمات لمتاجر باختيار حممة البطاقات بعد التأكد مف : يمعب دكرا مزدكجا
 .تكافر الثقة فييـ، ككككيؿ مكمؼ بتحصيؿ حقكؽ التاجر مف حممة البطاقات

كمف خبلؿ استقراء اآلراء السابقة يمكف القكؿ مع أف االعتماد عمى فكرة الحمكؿ 
االتفاقي التي قبمت لتفسير العبلقة بيف البنؾ المصدر كالتاجر تبقى فكرة سطحية، ألف ما 

يحدث في نظاـ األداء بالبطاقات البنكية يختمؼ تماما عما يجرم بخصكص الحمكؿ 
 مف ؽ ؿ ع أنو يؤكد عمى ضركرة أف يقع 212 كيبلحظ مف خبلؿ الفصؿ 304االتفاقي

                                                           
 42-41: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  303
يقع الحمكؿ االتفاقي إذا أحؿ الدائف الغير محمو، عند قبضو الديف : " مف ؽ ؿ ع عمى أنو 212حيث ينص الفصؿ -  304

منو في الحقكؽ كالدعاكل كاؿ كاالمتيازات كالرىكف الرسمية التي لو عمى المديف كيجب أف يقع ىذا الحمكؿ صراحة، كأف يتـ 
 .في نفس الكقت الذم يحصؿ فيو األداء

 46: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
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الحمكؿ االتفاقي صراحة في الكقت الذم يتـ فيو األداء عف طريؽ ما يسمى بمخالصة 
الحمكؿ التي يرسميا الدائف لمغير، فيذه المخالصة ضركرية ليس فقط باعتبارىا سند إثبات 

كلكف أيضا إلثبات الحمكؿ، كىك ما ال يحصؿ في نظاـ األداء بالبطاقة البنكية، إذ إف 
محؿ المديف حامؿ البطاقة في سداد دينو  (الغير)االتفاؽ عمى حمكؿ البنؾ مصدر البطاقة 

ناتج عف عقد مستقؿ مبـر بيف البنؾ كالتاجر، األمر الذم يتعارض مع  (الدائف)لدل التاجر 
 .أحكاـ الحمكؿ االتفاقي

أما بالنسبة لبلتجاه الذم يرل بأف العبلقة ىي عبلقة اشتراط لمصمحة الغير، كبذلؾ 
فسر األساس القانكني اللتزاـ التاجر بقبكؿ البطاقة ككسيمة لؤلداء، إال أنو لـ يفسر األساس 
القانكني اللتزاـ البنؾ بالكفاء لمتاجر بقيمة المشتريات التي يجرييا حامؿ البطاقة لديو، كمف 
خبلؿ اآلراء السابقة، يمكف استخبلص أف االعتماد عمى األسمكب الكصفي لمحاكلة تكييؼ 
نظاـ األداء باستخداـ البطاقات البنكية مف شأنو أف يحدد طبيعة كؿ عقد مف العقكد المبرمة 
في إطار استخداـ البطاقة دكف الكصكؿ إلى تصكر شامؿ يمكف مف خبللو فيك تركيبة نظاـ 

 .األداء باستخداـ البطاقات البنكية، كنظاـ قائـ عمى عبلقة ثبلثية األطراؼ

 :اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ اُٞادذح ُ٘ظبّ األداء ثبُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُضبُضخ

كما سبؽ كتـ رؤيتو في الطبيعة الكصفية فإنو يتـ تكييؼ كؿ التزاـ ترتبو البطاقات 
البنكية بعبلقاتيا المتشابكة كالمتعددة عمى حدة، بما يترتب عمى ذلؾ مف انعداـ الرابط بيف 
العبلقات القانكنية الناجمة عف نظاـ قانكني كاحد ىك نظاـ األداء باستخداـ البطاقة البنكية، 
في حيف يرل اتجاه آخر أف تحديد التكييؼ القانكني لنظاـ األداء بكاسطة البطاقة البنكية 
ككحدة كاحدة يعتمد بدكره عمى مجمكعة مف النظريات القانكنية، كالتي أفرد ليا المشرع 

 305.الحكالة، الككالة، الكفالة، اإلنابة، ثـ اعتبارىا نقكدا إلكتركنية: أحكاما خاصة كمف أىميا

                                                           
  كما بعدىا47: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  305
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 306:ثبُ٘سجخ ُِذٞاُخ: أٝال

 أف السداد بكاسطة - Gavalda et Stofflet –يرل جانب مف الفقو الفرنسي 
بطاقات الكفاء يقترب مف حكالة الحؽ، حيث إف حامؿ البطاقة، كىك دائف لمبنؾ المصدر، 

 مف القانكف 1690يتنازؿ عف ىذا الديف إلى التاجر، بيد أف الشركط التي تتطمبيا المادة 
المدني الفرنسي، ال تتكافر حيث أف البطاقة ليست سندا مثبتا لديف حامميا كما ىك الحاؿ 

نما دليؿ عمى كجكد مبمغ نقدم محدد يمكف التعامؿ  بالنسبة إلى الشيؾ عمى سبيؿ المثاؿ، كا 
 307.في حدكده

كتبدك فكرة الحكالة مف الكىمة األكلى مناسبة لتفسير نظاـ األداء بكاسطة البطاقات 
، اتفؽ بمقتضى العقد المبـر بينو (المديف األصمي)البنكية، إذ يمكف القكؿ إف حامؿ البطاقة 

كبيف الجية المصدرة عمى أف تحؿ ىذه األخيرة محمو في أداء الديف الذم في ذمتو لمتاجر، 
، قد أقر ىذه الحكالة بمقتضى العقد المبـر بينو كبيف الجية المصدرة  (الدائف)كأف التاجر

، عمى أف تتحمؿ ىذه األخيرة الديف الذم في ذمة حامؿ البطاقة، كأف ىذا (المديف الجديد)
األخير ارتضى الحكالة بتكقيعو عمى العقد المبـر بينو كبيف الجية المصدرة، أك أنو أقرىا 

 .ضمنا بالتكقيع عمى فكاتير البيع أك بتركيبو الرقـ السرم عمى اآللة الحديثة

إال أنو بالتحميؿ الدقيؽ لفكرة الحكالة تعتبر أنيا غير صالحة لتفسير العبلقات في 
: البطاقة البنكية لؤلسباب التالية

                                                           
نظـ المشرع المغربي الحكالة في الباب األكؿ مف القسـ الثالث المتعمؽ بانتقاؿ االلتزامات مف قانكف االلتزامات -  306

 .208 إلى 189كالعقكد مف المكاد 
، يناير 16قانكف االلتزامات كالعقكد منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، سمسمة المعمكمة لمجميع، العدد - 

2009. 
كما كقع تغييره  (1913 أغسطس 12 )1331 رمضاف 9صدر قانكف االلتزامات كالعقكد المغربي بمقتضى ظيير - 

 . كتتميمو
 .513: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص-  307
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  إف فكرة الحكالة تفترض كجكد عبلقة بيف المحيؿ كالمحاؿ عميو، حيث يستمد
المحاؿ لو حقو تجاه المحاؿ عميو مف ىذه العبلقة، كال يككف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف 

المحاؿ عميو كالمحاؿ لو غير الحكالة، بينما في البطاقات البنكية يككف رجكع التاجر عمى 
الجية المصدرة بناء عمى العقد المبـر بينيما كليس بناء عمى الحكالة التي أبرميا الحامؿ 

 .مع الجية المصدرة

  يجكز لممديف أف يتمسؾ في : " مف ؽ ؿ ع عمى أنو207ينص الفصؿ
 ..."مكاجية المحاؿ لو بكؿ الدفكع التي كاف يمكنو التمسؾ بيا في مكاجية المحيؿ

كباالستناد إلى ىذا الفصؿ فإف الجية المصدرة لمبطاقة يمكف ليا التمسؾ في مكاجية 
التاجر بالدفكع المستمدة مف عبلقة حامؿ البطاقة بالتاجر، األمر الذم يتعارض مع نظاـ 

 308.البطاقات البنكية

 309ثبُ٘سجخ ًُِٞبُخ: صب٤ٗب

يرل الدكتكر محمد الشافعي بأف األداء بكاسطة البطاقة يعد ككالة بمكجبيا يقـك 
حامميا بتككيؿ البنؾ في دفع ثمف السمعة أك الخدمة التي حصؿ عمييا مقابؿ خصـ ما تـ 

 310.أداؤه مف حسابو

في حيف ذىب بعض الفقو الفرنسي أيضا إلى تكييؼ السداد عف طريؽ بطاقة الكفاء 
بأنو ككالة بمكجبيا يقـك حامؿ البطاقة بتككيؿ البنؾ في دفع ثمف السمعة أك الخدمة التي 

حصؿ عمييا خصما مف حسابو لديو، كلكف ىذا التكييؼ ال يتفؽ مع الكاقع العممي ألنو إذا 
                                                           

حيث تمتـز الجية المصدرة بالكفاء دكف أف يككف ليا الحؽ في التمسؾ بالدفكع الناشئة عف عبلقة مستقمة عف العبلقة -  308
 .التي تربطيا بالتاجر

 52-51: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني  لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
:  مف الباب األكؿ مف القسـ السادس مف قانكف االلتزامات كالعقكد بأنيا879حيث عرفيا المشرع المغربي في الفصؿ -  309
عقد بمقتضاه يكمؼ شخص شخصا آخر بإجراء عمؿ مشركع لحسابو، كيسكغ إعطاء الككالة أيضا لمصمحة المككؿ "

   .كالككيؿ، أك لمصمحة المككؿ كالغير، بؿ كلمصمحة الغير كحده
 46: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء مقالة سابقة، ص-  310
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 فإف المبمغ – On line –كاف المستفيد متصبل مباشرة بشبكة مع الجية مصدرة البطاقة 
 311يدخؿ ممكية المستفيد خصما مف حساب حامؿ البطاقة بمجرد قيامو بإصدار أمر الدفع

إال أف ىذا الرأم ما تـ انتقاده بدكره في فرنسا باعتبار أف التشريع الفرنسي يجيز الرجكع في 
الككالة إال أنو ال يجيز الرجكع في األمر بالدفع بكاسطة البطاقة إال في حاالت فقدانيا أك 

 312.سرقتيا أك التصفية القضائية

 313:ثبُ٘سجخ ٌُِلبُخ: صبُضب

فيي تتطمب كجكد كفيؿ يضمف التزاـ المديف األصمي، حيث يككف أماـ الدائف 
مديناف، أحدىما أصمي كىك المديف األكؿ، كاآلخر تبعي كىك الكفيؿ، كفي إطار البطاقات 
البنكية قد يقاؿ أف الجية المصدرة إذ تتعيد لمتاجر بأف تسدد لو قيمة الفكاتير المكقعة مف 

حامؿ البطاقة تكفؿ لمتاجر في حدكد معينة تنفيذ العميؿ اللتزاماتو نحكه كفي ىذا اإلطار يرل 
 أنو ال يمكف اعتبار الجية المصدرة ممتزمة عف الحامؿ – سعد محمد سعد –بعض الفقو 

قبؿ التاجر، كذلؾ لتعارض التزاـ الجية المصدرة لمبطاقة مع السمات األساسية لعقد الكفالة، 
 : كيظير ذلؾ مف خبلؿ

إف الكفالة تفترض كجكد التزاـ قائـ بيف الدائف كالمديف، لكف في البطاقة البنكية  -
يككف التزاـ الجية المصدرة لمبطاقة في مكاجية التاجر التزاـ أصمي أك مباشر أك 

 .مستقؿ عف التزاـ حامؿ البطاقة في مكاجية التاجر
إف الكفالة بكصفيا عقد تابع، ال تككف صحيحة إال إذا كاف االلتزاـ المكفكؿ  -

صحيحا، كعميو يككف لمكفيؿ التمسؾ في مكاجية الدائف بكافة الدفكع التي يممكيا 
                                                           

 513-512: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص- 311
يرل أف السمات المتعمقة بالككالة مستبعدة كبالتالي ال يمكف تطبيقيا عمى البطاقات البنكية ألنو ال يجكز الرجكع - =  312

 =.في األمر بالدفع بالنسبة ليذه األخيرة 
 47: عبد اإللو معزيزم الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة، ص - 

:  في الباب األكؿ مف القسـ العاشر مف قانكف االلتزامات  كالعقكد بأف 1117عرفيا المشرع المغربي في الفصؿ -  313
 .الكفالة عقد بمقتضاه يمتـز شخص لمدائف بأداء التزاـ المديف إذا لـ يؤده ىذا األخير نفسو"
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 بينما في 315 مف ؽ ؿ ع المغربي1140 كىك ما نص عميو الفصؿ 314.المديف
البطاقات البنكية ال تممؾ الجية المصدرة االحتجاج في مكاجية التاجر بالدفكع 

التي يممؾ الحامؿ التمسؾ بيا قبمو، كبالتالي يتضح أف مقتضيات عقد الكفالة ال 
 .تتماشى مع نظاـ البطاقات البنكية مما يؤدم إلى استبعادىا مف التطبيؽ

لكف يثار التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية تكييؼ نظاـ األداء بكاسطة البطاقات البنكية 
 .316عمى اعتبار أنو يشكؿ إنابة في الكفاء

 :ثبُ٘سجخ ُإلٗبثخ ثبُٞكبء: ساثؼب

كىي أف ينيب المديف شخصا آخر ىك المناب في كفاء الديف كىك المناب لديو، 
كقبكؿ المناب بااللتزاـ بكفاء الديف نيابة عف المنيب يعد التزاما قائما كمتزامنة، بغض النظر 
عما إذا كاف بينو كبيف المنيب عبلقة مديكنية أكال كبذلؾ يذىب ىذا االتجاه إلى أف الحامؿ 

بمقتضى العقد المبـر بينيما، أك بمقتضى تكقيع " المناب"يقـك بإنابة الجية المصدرة " المنيب"
، كأف "المناب لديو"العميؿ عمى الفكاتير لدل التاجر، في الكفاء بالديف الذم في ذمتو لمتاجر 

ىذا األخير قد ارتضى اإلنابة بمقتضى العقد المبـر بينو كبيف الجية المصدرة، كبالتالي فإف 
 .نظاـ اإلنابة في الكفاء يصمح لتفسير طبيعة التزاـ الجية المصدرة في مكاجية التاجر

 فداء يحيى احمد –كرغـ رجاحة ىذا التفسير إال أنو انتقد مف طرؼ بعض الفقو 
أف التاجر ال يرجع عمى : 317 استنادا إلى مجمكعة مف االعتبارات لعؿ أىميا–الحمكد 

                                                           
 54: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  314
لمكفيؿ أف يتمسؾ في مكاجية الدائف، بكؿ دفكع المديف األصمي، سكاء كانت : "حيث جاء في نص ىذا الفصؿ-  315

شخصية لو أك متعمقة بالديف المضمكف، كمف بينيا الدفكع التي تؤسس عمى نقص أىمية المديف األصمي، كلو أف يتمسؾ 
بيذه الدفكع، كلك برغـ اعتراض المديف أك تنازلو عنيا، كما أنو يمكنو أف يحتج بالدفكع التي ىي خاصة بشخص المديف 

 ".األصمي كاإلبراء مف الديف الحاصؿ لو شخصيا
 55-54: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 

 43: ىاد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص-  316
 57: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  317
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ف فترة اإلنابة قاصرة عف إعطاء  المصرؼ لكجكد اإلنابة، لكجكب العبلقة العقدية بينيما، كا 
 ألف البطاقة البنكية تقـك باستيفاء عمكلة مف التاجر مقابؿ 318تكييؼ قانكني لمنظاـ بأكممو

 319.قياميا بالكفاء كأساس تقاضي ىذه العمكلة ىك الرابط بيف المصدر كالتاجر

 :ثبُ٘سجخ إ٠ُ اػزجبس اُجطبهخ ٗٞػب ٖٓ اُ٘وٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ: خبٓسب

في الكاقع لقد بدأ مصطمح النقكد اإللكتركنية في االنتشار كبصفة خاصة في فرنسا، 
 ىؿ 321 فإلى جانب النقكد المعدنية كالنقكد الكرقية المتداكلة320.لمداللة عمى بطاقات الكفاء

 يمكف القكؿ أف األمر يتعمؽ بنكع جديد مف النقكد؟

يذىب بعض الفقو الفرنسي إلى أف بطاقات الكفاء تعد نكعا مف النقكد اإللكتركنية، 
تضاؼ إلى النقكد المعدنية كالنقكد الكرقية المتداكلة، كيدلمكف عمى ذلؾ بأف القانكف الخاص 

 ذكر في مادتو األكلى مف بيف العمميات المصرفية 1984 يناير 24بالبنكؾ الصادر في 
التي تتـ فقط مف خبلؿ المؤسسات االئتمانية كضع كسيمة مف كسائؿ الدفع أك الكفاء تحت 
تصرؼ العميؿ، ثـ عرؼ القانكف في مادتو الرابعة كسائؿ الدفع بأنيا كؿ أداة تتيح لحامميا 
تقؿ النقكد بصرؼ النظر عف التقنية المستخدمة لذلؾ، كال شؾ في أف بطاقات الكفاء تقـك 

                                                           
 43: جياد رضا الحباشنة، الحماية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  318
 مف ؽ 222كيمكف باإلضافة لؤلسباب السابقة أف تضاؼ أسباب أخرل منيا، أف المشرع المغربي نص في الفصؿ -  319

يجكز لممديف المناب أف يتمسؾ في مكاجية الدائف الجديد، بكؿ الكسائؿ كالدفكع التي يمكنو أف يحتج بيا : "ؿ ع عمى أنو
كلك تـ تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى التعامؿ بالبطاقات " في مكاجية الدائف المنيب، كلك كانت تتعمؽ شخصيا بيذا األخير

البنكية ألصبح بإمكاف البنؾ التمسؾ في مكاجية التاجر بكافة الدفكع التي كاف يممكيا في مكاجية زبكنو الحامؿ لمبطاقة، 
 .كىك أمر غير مقبكؿ طبعا عمى اعتبار أف العبلقة بيف البنؾ كعميمو مستقمة عف العبلقة بيف البنؾ كالتاجر

 57: إبراىيـ كليد عكدة ،النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية مرجع سابؽ، ص- 
 .513: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص -  320
 16: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  321
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بيذه الكظيفة، كمف ثـ فإنو طبقا لمقانكف الفرنسي ال يجكز أف تصدر ىذه البطاقات إال مف 
 322.خبلؿ المؤسسات المصرفية كىك ما ال يمحقيا بالنقكد

إال أف ىذا الرأم تـ انتقاده عمى أساس أنو يتجاىؿ صفة أساسية لمنقكد ىي قابميتيا 
 بينما بطاقة األداء شخصية كيعتمد عمى رقـ سرم في التعامؿ بيا ال 323لمتداكؿ كاالستعماؿ

 324.يمكف لمغير أف يطمع عميو، كال ينبغي لو أف يعرفو، كبذلؾ فيي غير قابمة لمتداكؿ

 :ثبُ٘سجخ ٌُٕٞ اُجطبهخ أداح ٝكبء: سبدسب

 إلى أف بطاقة األداء ىي أداة كفاء بطبيعتيا – عمر سالـ –يذىب ىذا االتجاه منيـ 
شأنيا في ذلؾ شأف الشيؾ، ذلؾ أف ىذا األخير يككف كاجب األداء بمجرد االطبلع، كىك 

نفس األمر بالنسبة لبطاقة األداء، إذ بمجرد إصدار أمر بالدفع فإنو ال يمكف الرجكع فيو إال 
 إال أنيا 325سرقة البطاقة أك فقدانيا أك التسكية القضائية لممستفيد: في الحاالت السالفة الذكر

ف كاف يتـ خصـ ثمف المشتريات أك  تختمؼ عنو في ككنيا غير قابمة لمتداكؿ، كما أنو كا 
الخدمة مف حساب صاحب البطاقة إلكتركنيا، كيسجؿ في خانة المديكنية بحسابو البنكي، 
فإف الخصـ الحقيقي ال يتـ إال بعد مدة معينة بخبلؼ مبمغ الشيؾ الذم يخصـ مف حساب 

الساحب كيسمـ لممستفيد فكرا، كبمجرد تقديمو الشيؾ إلى المؤسسة البنكية المسحكب 
 إف بطاقة الكفاء تشبو دفتر الشيكات، حيث إنو (E.tomes German) كقكؿ 326.عمييا

 .قبؿ أف يجؼ الحبر تككف النقكد قد سحبت أك خصمت مف حسابو
                                                           

، 12كقد كضع القانكف الفرنسي استثناءا محدكدا عمى ىذه القاعدة، إذ سمح مف خبلؿ الفقرة الخامسة مف المادة -  322
لبعض المؤسسات األخرل كشركات البتركؿ كالمتاجر الكبرل، بإصدار بطاقات كفاء شريطة أف ينحصر عمميا عمى الكفاء 

 .بالسمع أك الخدمات التي تقدميا المؤسسة
 .514-513: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادم، مرجع سابؽ، ص- 

 41: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  323
 =كبالتالي يرل استبعاد ككف البطاقة البنكية نكع مف النقكد اإللكتركنية باعتبارىا غير قابمة لمتداكؿ - =  324
 46: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة، ص- 

 16: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب مرجع سابؽ، ص -  325
 47: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء مقالة سابقة، ص -  326
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ال يمكف اعتبار بطاقات الدفع أداة : " إلى القكؿ بأنو– عمر سالـ –كذىب رأم آخر 
ف كانت محمو في الكفاء، ذلؾ ألف الشيؾ ىك أداة كفاء كاجب الدفع  كفاء مثؿ الشيؾ، كا 
بمجرد االطبلع، كال يجكز الرجكع إال في حاالت محددة، إما ببطاقات اكفاء فميا أحكاـ 

مختمفة، بدليؿ أف بعض التشريعات األجنبية قد أفردت حماية خاصة لبطاقات الكفاء مما 
يعني عدـ جكاز تطبيؽ أحكاـ الجريمة إصدار شيؾ بدكف رصيد عمى بطاقات الكفاء، كذلؾ 

لتعارضيا مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات الذم يحظر المجكء إلى القياس في مجاؿ 
 327.التجريـ كالعقاب

 مف مدكنة التجارة تداكؿ كرقة الشيؾ، 252حيث تناكؿ المشرع المغربي في المادة 
أـ بدكنو، كسكاء " ألمر"أم قابمية الشيؾ لمتداكؿ بالتظيير سكاء كاف متضمنا صراحة شرطا 

ف كاف 328".كاف لفائدة شخص مسمى، أك لحاممو  كىذا ال ينطبؽ عمى بطاقة الكفاء، حتى كا 
الشيؾ كالبطاقة يمثبلف كسيمتيف لمكفاء إال أنيما مختمفيف في األحكاـ كمما يؤكد ىذا 

:  أطمؽ عميو اسـ1991 سنة 1382-91االختبلؼ أف المشرع الفرنسي أصدر قانكنا رقـ 
« Security des chèques et des cartes de paiement » 329 ىذا فيما يتعمؽ 

 بالتكييؼ القانكني لمبطاقات البنكية، فماذا عف التكييؼ الفقيي اإلسبلمي ليذه البطاقات؟

 :ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

 :ٓٞهق اُلوٚ اإلسال٢ٓ ٖٓ اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: أُطِت اُضبُش

                                                           
كيرل أنو ال يمكف اعتبار بطاقة الكفاء، أداة كفاء أك معاممتيا معاممة الشيؾ، بمعنى أف الرأم األخير ىك الراجح، - =  327

 =.لككف الشيؾ قاببل لمتداكؿ بطريؽ التظيير، كىك األمر الذم ال ينطبؽ عمى الكفاء ألنيا غير قابمة لمتداكؿ 
يككف الشيؾ المشركط كفاؤه لمصمحة شخص مسمى يككف : " مف مدكنة التجارة252تنص الفقرة األكلى مف المادة -  328

 .أك بدكنو" شرط ألمر"قاببل لمتداكؿ بطريؽ التظيير سكاء كاف متضمنا صراحة 
أك أية عبارة أخرل تفيد ىذا ال المعنى ال " ليس ألمر"الشيؾ المشركط كفاؤه لمصمحة شخص مسمى، كالمتضمف عبارة 

ذا كاف لحاممو فإنو يتداكؿ بكاسطة المناكلة اليدكية" يتداكؿ إال بمقتضى شكؿ كآثار الحكالة العادية  .كا 
شكاالتو القانكنية، مرجع سابؽ، ص: لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ التظيير أنظر-   كما 153: امحمد لفركجي، الشيؾ كا 

 .بعدىا
 45: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  329
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بعد أف تـ استعراض البطاقات البنكية بأنكاعيا كبياف خصائصيا بصكرة مبسطة، 
ككذا تكييفيا القانكني، يأتي ىذا المطمب لبياف التكييؼ الفقيي بصكرة مكجزة تفي بالغرض 

 330:دكف التعمؽ في الخبلفات كاآلراء الفقيية، كذلؾ مف خبلؿ النقط التالية

، كالفكائد عمى السحب النقدم (فقرة أكلى)رسـك االشتراؾ كالتجديد كاالستبداؿ 
ثـ الحكـ  (فقرة ثالثة)، ثـ الجكائز التشجيعية كالتأميف المرافؽ لمبطاقة (فقرة ثانية)بالبطاقات 

 .(فقرة رابعة)الشرعي لبعض أنكاع البطاقات 

 :سسّٞ االشزشاى ٝاُزجذ٣ذ ٝاالسزجذاٍ: اُلوشح األ٠ُٝ

تفرض بعض المؤسسات المالية، التي تصدر بطاقات االئتماف عمى العميؿ رسـ 
عند منحو البطاقة ألكؿ مرة، كرسـ تجديد سنكم مف أجؿ استمرار  (عضكية)اشتراؾ 

عضكيتو، ككذلؾ رسـ استبداؿ عند إصدار بطاقة جديدة بدال مف الضائعة أك المسركقة أك 
 كيمكف تكييؼ بدؿ االشتراؾ عمى أنو أجر عمى عمؿ، أك أجر عمى منفعة يؤدييا 331.التالفة

جراءات فتح االعتماد، كتمكينو  المصدر لمحامؿ لقاء قبكؿ طمبو لمحصكؿ عمى البطاقة، كا 
 حيث تشكؿ ىذه الرسـك مكردا ماليا ميما 332.عف طريؽ البطاقة مف الحصكؿ عمى خدماتيا

لمجية المصدرة، الشتماليا عمى ربح ال يستياف بو بالنسبة ليا، حيث إنيا أعمى بكثير مف 
النفقات الفعمية التي تتكبدىا المؤسسة لتقديـ تمؾ الخدمات إذا تـ النظر إلى األعداد 

 .334 مف العمبلء الذيف تصدرىا ليـ333اليائمة

                                                           
 35:  ماىيتيا كأحكاميا، مقالة سابقة، ص–عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية -  330
 دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية –حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ -  331

 276: ، ص2009 ، بدكف طبعة، – منشأة المعارض باإلسكندرية –كاالقتصاد الكضعي 
 132: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  332
 .276: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  333
حيث تتميز دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية بأعمى المعدالت مف حيث القكة الشرائية مما يجعميا أرضا -  334

خصبة لتكسيع عمميات الشركات الميتمة بيذا القطاع، كيفكؽ معدؿ استخداـ بطاقات االئتماف في دكؿ مجمس التعاكف 
فريقيا  .لدكؿ الخميج العربية نظيره في دكؿ جنكب آسيا كا 
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بالمغرب، حسب  (دكلية- مغربية )حيث كصمت التعامبلت النقدية بالبطاقات البنكية 
 44.7 لػ 2011، مع نياية الفصؿ األكؿ لعاـ CMIإحصائيات لمركز النقديات لدل البنكؾ 

 %22.5 مميار درىـ، حيث كصمت نسبة النمك إلى 38.1مميكف عممية بمبمغ إجمالي يعادؿ 
 2010.335مقارنة مع نفس الفترة لعاـ 

كعميو، لبياف الحكـ الشرعي ىنا ال بد مف التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف البطاقات يأتي 
 :بيانيا كاآلتي

اُجطبهبد اُز٢ ال ٣٘ط١ٞ ػِٜٔب ػ٠ِ  إهشاع ٖٓ ٓظذس اُجطبهخ : أٝال

 :ُِؼ٤َٔ

مثؿ بطاقة الصراؼ اآللي كبطاقة الحسـ الفكرم كالبطاقة الذكية، فيذه يمكف تكييؼ 
الرسـك المأخكذة في مقابؿ االشتراؾ، أك التجديد أك االستبداؿ، عمى أنيا أجرة عمى العمؿ أك 
الخدمة المقدمة مف مصدر البطاقة بحسب ما يتـ االتفاؽ عميو، كالخبلؼ فييا ضعيؼ، ألف 
ىذا الرسـ يعد مقابؿ خدمات كمصاريؼ حقيقية تحمميا المصدر، إضافة إلى إجراءات فتح 

 .الممؼ كتعريؼ الجيات الخارجية التي سيحتاج إلييا العميؿ

 :ثطبهخ اُزخل٤ؼبد: صب٤ٗب

                                                                                                                                                                                     

 ألؼ حساب بطاقة 800فالسعكدية تعد أكبر سكؽ في الشرؽ األكسط، إذ تقدر المصادر المالية سكؽ البطاقات بحكالي * 
 .ائتمانية

كتأتي دكلة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث أظير استبياف ألسمكب حياة المستيمؾ أجرم مؤخرا قياـ * 
 مرات خبلؿ شير 10 إلى ما يزيد عمى 6 مف حاممي البطاقات في اإلمارات العربية المتحدة باستخداـ بطاقاتيـ مف 50%
 .كاحد
 مف حاممي البطاقات باستخداميا بصكرة متكررة خبلؿ شير كاحد باإلضافة إلى مصر كسمطنة %36كفي الككيت قاـ * 

 .عماف
  كما بعدىا59: نسريف عبد الحميد بنيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص- 

 centre monétique interbancaire – المتعمؽ بإحصائيات لمركز النقديات لدل البنكؾ 4أنظر الممحؽ رقـ -  335
 12h58min عمى الساعة 2011/06/01أنظر المكقع اإللكتركني تمت زيارتو يـك - 

www.CMI.co.ma/fr/decline.aspx?mod=48xrub=38decline-aspx?mod=4.39xsrub=77 
  

http://www.cmi.co.ma/fr/decline.aspx?mod=48xrub=38decline-aspx?mod=4.39xsrub=77
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كىي إما أف تككف مصدرة مف مؤسسات متخصصة، أك تككف مصدرة مف المحبلت 
 .التجارية أك تككف تابعة لبطاقة أخرل، كعمى ذلؾ فبيانيا كاآلتي

 إذا كانت صادرة مف مؤسسات متخصصة: 

 :فممفقياء المعاصريف في الرسـ المأخكذ مقابميا رأياف ىنا

اإلباحة، كعممكا ذلؾ بأف ما يؤخذ في مقابؿ ىذه البطاقة يعد قيمة : الرأم األكؿ -
االختصاص، ذلؾ أف ىذه المؤسسات قد اختصت بيذا التخفيض مف تمؾ المحبلت، كليا 

الحؽ في بيع أك تأجير أك ىبة ىذا االختصاص، فاالختصاص يجكز بيعو كىبتو كىك أشمؿ 
 عبد اهلل بيف –مف أف يحصر في شيء معيف، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ فضيمة الشيخ 

 - .سميماف ابف منيع

كذلؾ عمى أساس، الجيالة كالضرر الكبيراف، إذ ال يعمـ : التحريـ: الرأم الثاني -
حصكؿ المقصكد مف العقد كال تعرؼ حقيقتو كال مقداره، فبل يعرؼ ىؿ سيستفيد منيا أـ ال؟ 
كىؿ سيستفيد فائدة مكازية لما دفع أك أكثر أك أقؿ؟ ككذلؾ عمى اعتبار أف ىذا الرسـ يعد 

مف أكؿ الماؿ بالبطاؿ، ألف مبمغ االشتراؾ ليس لو مقابؿ حقيقي، باإلضافة إلى دخكؿ الربا 
في تعامبلتيا في حاؿ امتناع صاحب  المحؿ مف التخفيض كدفع المصدر لمبطاقة قيمة 

لى ىذا ذىبت المجنة الدائمة لئلفتاء في المممكة العربية السعكدية  336.التخفيض لمعميؿ، كا 

 إذا كانت صادرة مف محبلت تجارية 

، كذلؾ لمجيالة كالضرر الكبيريف المرتبطيف  الراجح ىك عدـ جكاز ىذه الرسـك
 .باستخداـ ىذه البطاقة

 إذا كانت تابعة لبطاقة أخرل: 

                                                           
 . ىػ19/11/1408في  (11503) ىػ، ككذا الفتكل ذات الرقـ 1/12/1409المؤرخة في  (13429)الفتكل ذات الرقـ -  336
 . كما بعدىا35: عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية، ماىيتيا كأحكاميا، مقالة سابقة، ص- 
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مثؿ بطاقة برنامج المسافر الدكلي التابع التحاد ركاب الخطكط الدكلية أك اتحاد 
مسافرم األعماؿ التي يمنح إياىا حاممكا البطاقات االئتمانية إما مقابؿ رسـك سنكية محددة، 
، فإف ىذا لرسـ يأخذ حكـ النكع األكؿ الذم سبؽ بيانو، أما  أك مجانا، فإذا كانت مقابؿ رسـك
إذا كانت ببل مقابؿ فإنيا تأخذ حكـ البطاقة األصمية، ذلؾ أف مف المعركؼ لدل الفقياء أف 
التابع ال يفرد بحكـ، فإذا كانت البطاقة األصمية محرمة فبطاقة التخفيض التابعة ليا تأخذ 

نفس الحكـ، اما إذا كانت البطاقة األصمية مباحة فبطاقة التخفيض التابعة مباحة، ألنيا تبرع 
 .مف مصدرىا لمشترم البطاقة األصمية

بطاقة : "كعميو فقد أجابت المجنة الدائمة لئلفتاء عف سؤاؿ ىذه البطاقة بقكليا
أما إذا ". التخفيض التي تحمميا ليس ليا مقابؿ، فبل حرج عميؾ في استخداميا، كاالنتفاع بيا

 محمد بف –كانت برسـك اشتراؾ، كتجديد فقد ذىب إلى تحريـ التعامؿ بيا فضيمة الشيخ 
 337. ككذا المجنة الدائمة لئلفتاء بالمممكة العربية السعكدية–صالح ابف عثيميف رحمو اهلل 

 .اُجطبهبد االئزٔب٤ٗخ اُز٢ ٣٘ط١ٞ ػِٜٔب ػ٠ِ روذ٣ْ هشع ُذبِٜٓب: صبُضب

 :اختمؼ الفقياء المعاصركف في الرسـ المأخكذ مقابميا عمى قكليف ىما

 كعممكا ذلؾ كاآلتي338التحريم: القول األول : 

أف الرسـ المأخكذ يعد فائدة ضمنية عمى القرض، ككؿ قرض جر نفعا فيك ربا، كما 
أف العبلقة بيف المصدر كالعميؿ حامؿ البطاقة عبلقة ضماف، كعمى ذلؾ يككف الرسـ مقابؿ 

، كذلؾ في حاؿ قياـ البنؾ بالدفع عف (قرض جر نفعا)الضماف، كالضماف يؤدم إلى أنو 

                                                           
 ىػ، كبياف المجنة 1/12/1409في  (12429)كمف ذلؾ فتكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية لئلفتاء ذات الرقـ -  337

 . ىػ08/09/1421في  (21690)الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ذك الرقـ 
 كما 36: عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية ماىيتيا كأحكاميا مقالة سابقة، ص- 

 .بعدىا
 .كىك رأم عدد مف الفقياء المعاصريف مثؿ الشيخ عبد اهلل بف بية، كالدكتكر عمي السالكس كالشيخ حمادم-  338
 39:  ماىيتيا كأحكاميا، مقالة سابقة، ص–عبد اهلل بف سميماف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية - 
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المديف، فيككف الرسـ بمثابة الفائدة، كما أف مف كجكه تحريـ ىذا الرسـ ما يكجد في عدد مف 
ىذه البطاقات، كبخاصة الذىبية منيا، مف الخدمات المحرمة كالتأميف عمى الحياة المأخكذة 
في االعتبار عند تقدير الرسـ، كنكقش ذلؾ بأف يحـر ىك الزيادة في الرسـ مف أجؿ الخدمات 

 .المحرمة، كليس أصؿ الرسـ

 ىمااإلباحة بشرطين: القول الثاني : 
 .أف يككف مبمغا مقطكعا -

 339.أف يككف في حدكد أك عمى قدر الخدمات الفعمية المقدمة -

يجكز لمبنؾ المصدر : الفتكل التالية (الثانية عشرة)كعمكما فقد صدر عف ندكة البركة 
لبطاقة االئتماف أف يأخذ مف طالب البطاقة رسـك العضكية كرسـك االشتراؾ إلى أك التجديد، 

كرسـك االستبداؿ، عمى أف تككف تمؾ الرسـك مقابؿ الخدمات المقدمة لحامؿ البطاقة، كال 
 (المبمغ)مانع مف اختبلؼ الرسـك باختبلؼ الخدمات أك المزايا، كليس باختبلؼ مقدار الديف 

 ىذا فيما يتعمؽ برسـك االشتراؾ 340(مقدار ميمة السداد)المستخدمة لو البطاقة أك أجمو 
كالتجديد، فماذا عف الفكائد الناجمة عف السحب النقدم؟ ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة 

 :المكالية

 :اُلٞائذ ػ٠ِ اُسذت اُ٘وذ١: اُلوشح اُضب٤ٗخ

السحب النقدم بالبطاقة ىك عبارة عف اقتراض حامؿ البطاقة نقكدا مف البنؾ المصدر 
إف  (ككيؿ لممصدر)مباشرة إف استعمؿ مكينات السحب اآللي العائدة لو، أك عبر بنؾ آخر 

 كاألصؿ جكاز أخذ المصرؼ المصدر لبدؿ مقطكع معقكؿ عمى 341.استخدـ أجيزة بنؾ آخر
كؿ عممية يقدميا لحامؿ البطاقة، كبعض البنكؾ التجارية لجعؿ البدؿ نسبة مئكية بدال مف 

                                                           
 39:  ماىيتيا كأحكاميا، مقالة سابقة، ص–عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية -  339

 .كما بعدىا
 277: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ مرجع سابؽ، ص -  340
 290: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  341
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المبمغ المقطكع، كال يرل بعض العمماء جكازا أخذا البدؿ كنسبة مئكية، كيرل جكاز أخذه 
، كالذم ينبغي الحذر منو ىك أخذ نسبة (أم اقتطاع جزء مف المبمغ المسحكب)مقطكعا 

مئكية عمى عمميات تكجد فييا قرض، نظرا لقرب ىذا البدؿ مف الفائدة الربكية المحرمة 
كصعكبة التفريؽ بيف ما كاف بدال عمى خدمة كما كاف بدال عمى قرض، فإف كاف حامؿ 

البطاقة يسدد ما يسحبو مع زيادة بدؿ محدد كنسبة مئكية كيزيد ىذا المبمغ مع الكقت، فيذا 
 342.ببل شؾ غير جائز ألف الزيادة ربا

ىذا فيما يتعمؽ بالنسبة المحصمة عمى السحب النقدم، فماذا عف الجكائز التشجيعية 
 كالتأميف المرافؽ لمبطاقة؟

 :ىذا ما سيتـ بيانو في الفقرة المكالية

 اُجٞائض اُزشج٤ؼ٤خ ٝاُزأ٤ٖٓ أُشاكن ُِجطبهخ: اُلوشح اُضبُضخ

جراء مسابقات تشجيعية  تقـك بعض المصارؼ كشركات اإلصدار بتكزيع ىدايام، كا 
لمحممة لترغيب الناس في الحصكؿ عمى بطاقة، كتختمؼ المسميات التي تطمقيا عمى ىذه 

 .المسابقات

كما تقدـ بعض أنكاع البطاقات العالية المستكل كبطاقات السفر كالترفيو مف ضمف 
 .343المزايا المرفقة بيا عدة أنكاع مف التأميف، كما سبؽ الذكر

 :اُجٞائض اُزشج٤ؼ٤خ: أٝال

كما سبقت اإلشارة أف بعض مصدرم بطاقات االئتماف يقكمكف بمنح جكائز كىدايا 
انضماميـ لعضكية البطاقة أك تقديميـ لعمبلء جدد، أك : لعمبلئيـ لمناسبات مختمفة، منيا

 344.النتظاميـ في السداد
                                                           

 135-134: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  342
 136-135: أنس العمبي، النظاـ قانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص-  343
 286: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  344
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حيث أجاز الكثير مف العمماء مثؿ ىذه الجكائز التشجيعية، خاصة في حاؿ تـ 
السحب بدكف شرط الشراء، كأما إذا كاف الشراء شرطا، فبعض العمماء يحرمو لتشبيو 

بالمسير، كما أيدكا إجازتو بأال تككف تمؾ الجكائز تكميفا يكضع عمى حممة البطاقات يدفعكنو 
بشكؿ غير مباشر أم أف تككف تمؾ المبالغ، أك اليدايا مقدمة مف المصدر نفسو كما يجكز 
منح الحامؿ مميزات مسمكح بيا شرعا كاألكلكية في الحصكؿ عمى الخدمات أك تخفيض 

 345.األسعار لدل المطاعـ كشركات الطيراف كنحك ذلؾ

 

 

 :اُزأ٤ٖٓ أُشاكن ُِجطبهخ: صب٤ٗب

األصؿ فيو عدـ الجكاز شرعا، باعتباره تأمينا تجاريا حقيقتو معاكضة مالية تنطكم 
عمى غرر فاحش في المعقكد عميو أصالة، كلكنو ىاىنا كقع تبعا في اتفاقية اإلصدار، أم 

المقصكد في تمؾ المعاقدة، كمف المقرر فقيا أف الضرر مغتفر في عقكد المعاكضات المالية 
يغتفر "كقد جاء في القكاعد الفقيية  (أم فيما يككف تابعا لممقصكد بالعقد)إذا كقع في التكابع 

 346".في التكابع ما ال يغتفر في غيرىا

لكف يبقى ىناؾ خبلؼ فقيي في مكضكع التأميف بيف المعاصريف مف العمماء، فمنيـ 
، كمنيـ مف (كىك الشيخ مصطفى أحمد الزرقا)يجيزه عمى إطبلقو حتى التأميف عمى الحياة 

المجيز لمتأميف لتعاكني فقط، كمحـر التأميف التجارم كىـ جميكر العمماء المعاصريف، كمنيـ 
347.(سميماف الثيناف. كىك الشيخ د)المحـر لكؿ أنكاع التأميف سكاء كاف تعاكنيا أـ تجاريا 

  

                                                           
 136: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد ،مرجع سابؽ، ص -  345
 286: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  346
 137-136: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  347
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ىذا فيما يتعمؽ بالجكائز كالتأميف المرافؽ لمبطاقة فماذا عف الحكـ الشرعي لبعض 
 أنكاع البطاقات؟

 :ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :اُذٌْ اُششػ٢ ُجؼغ أٗٞاع اُجطبهبد اُج٤ٌ٘خ: اُلوشح اُشاثؼخ

البطاقات المصرفية ىي بطاقات معدنية أك لدائنية ممغنطة، يدكف عمييا اسـ حامميا 
كتاريخ إصدارىا، كتاريخ نياية صبلحيتيا، كتستخدـ في الحصكؿ عمى النقد أك في شراء 

: السمع كالخدمات، كىي عمى نكعيف

 

 (اُظشف ا٢ُ٥)ثطبهبد اُخظْ اُلٞس١ : أٝال

كفيما يتـ الخصـ فكرا مف رصيد العميؿ المكجكد لدل المصرؼ، أم أف ىذه 
البطاقات ال تعطى إال لمف كاف لو رصيد لدل المصرؼ، كال يتمكف مف استعماليا إال 

 .بمقدار ذلؾ الرصيد

أما حكميا، فيجكز إصدارىا كالتعامؿ بيا، ألنيا ال تستخدـ إال في حدكد رصيد 
العميؿ، فميس فييا قرض مف المصرؼ لمعميؿ، لكف يجب مراعاة أال يككف المصرؼ مف 

 348.المصارؼ التي تتعامؿ بالربا

، كبياف ذلؾ كأف  كما تكيؼ المسألة عمى أنيا بيع نقد بنقد بفائدة، كىذا ربا محـر
العميؿ يشترم بمالو الذم في حسابو، ماال آخر مف جياز الصراؼ بفائدة، كىذا ربا الفضؿ 

 349.المحـر

 حكم استخدامها في شراء الذهب: 

                                                           
 42: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  348
 45:  مقالة سابقة، ص– ماىيتيا كحكميا –عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المالية -  349
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يجكز استخداـ بطاقة الخصـ الفكرم في شراء الذىب كما يجب فيو القبض شرعا ألف 
 350.خصـ النقكد مف المشترم، كقيدىا في حساب البائع يتـ فكرا عند الشراء

أم أنو عند تمرير البطاقة عمى الجياز اآللي، يقـك عمى الفكر بقراءة شريط 
المعمكمات فييا، كتكصيؿ ىذه المعمكمات إلى الحاسب اآللي في البنؾ المصدر، الذم يتكلى 

 351.في الحاؿ قيد المبمغ عمى حساب العميؿ كتحكيؿ المبمغ إلى حساب التاجر

 

 :ثطبهبد االئزٔبٕ: صب٤ٗب

ىي بطاقات ال يمـز أف يككف لحامميا حساب لدل المصرؼ المصدر ليا بؿ يدفع 
المصرؼ المبالغ المستحقة عمى العميؿ عند استخدامو لمبطاقة، ثـ يطالبو بعد ذلؾ بأداء ىذه 

 أم حد –ففي ىذه البطاقات يعطي فترة سماح لمسداد، كيككف ليا سقؼ ائتماني . المبالغ لو
كلذلؾ سميت ببطاقات االئتماف، الشتماليا عمى .  ال يتجاكزه العميؿ–أعمى لبلستخداـ 

القرض، كالقرض مف صكر االئتماف ألم االئتماف مبادلة ماؿ حاضر بمؤجؿ، كالقرض 
 :كذلؾ كىي بدكرىا تنقسـ إلى نكعيف

 بطاقات الخصم الشهري: 

كىي بطاقات يطالب حامميا بتسديد المبالغ المستحقة عميو دفعة كاحدة بدكف زيادة، 
المتاف " الماستركارد"ك" الفيزا"كبطاقتا " االمريكاف إكسبريس"بطاقة : كمف أمثمة ىذه البطاقات

 .تصدرىما المصارؼ اإلسبلمية

 :حكميا أنيا تجكز بشرطيف -
 أال يشتمؿ عقد البطاقة عمى اشتراط غرامة عند تأخر حامؿ البطاقة : األكؿ

 .في السداد لممصرؼ، ألف  ىذا الشرط ربكم

                                                           
 43: نسريف الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  350
 288: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  351
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 أال يستخدميا حامؿ البطاقة في السحب النقدم إذا كاف المصرؼ يأخذ : الثاني
عمكلة بنسبة عف كؿ عممية سحب، ككذا إذا كاف يأخذ أجرا مقطكعا يزيد عف 

 .قدر التكمفة الفعمية لتمؾ العممية
 :حكـ استخداميا فيما يجب القبض فيو شرعا -

يجكز استخداـ بطاقة الخصـ الشيرم في شراء الذىب ألف المصرؼ يقيد  الثمف 
لصالح البائع فكر إجراء عممية البيع، كالقيد في الحساب يعد في الصرؼ قبضا، كلك لـ تسمـ 
النقكد بالفعؿ، كألف قبض التاجر فاتكرة البيع المكقعة مف العميؿ في قكة قبض محتكاىا فيي 

 352.ألنيا كاجبة الدفع متى استكفت شركطيا (كالشيؾ المصدؽ، بؿ أقكل منو

 بطاقات الدين المتجدد: 

كىذا النكع ىك األكثر انتشارا في العالـ، بحيث ال يجب عمى صاحب البطاقة تسديد 
مبمغ الديف كمو عقب استبلـ الفاتكرة، كخبلؿ فترة السماح المجانية بؿ نسبة ضئيمة منو فقط، 

 353"ماستركارد"ك" فيزا"بطاقات : كىك مخير في الباقي بيف أف يقضى أك يربى، كأشيرىا
بمعنى آخر أنو يتـ فييا تقسيط الديف المستحؽ عمى العميؿ عمى فترات كتزداد قيمة الديف 

 .بزيادة فترة التقسيط

 354.الحرمة، ألف الديف يزيد فييا بزيادة المدة، كىذا ىك الربا: حكميا -

كعمكما يكفي في مناقشة الحكـ الشرعي لبطاقة االئتماف، إيراد القرار الذم استقر 
إف "، كفيما يمي نص القرار (البطاقة القرضية)عميو مجمع الفقو اإلسبلمي حكؿ تمؾ البطاقة 

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثانية 

                                                           
  كما بعدىا43: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  352
 268: حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ، مرجع سابؽ، ص -  353
 47-46: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص -  354
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 1421 جمادل اآلخرة إلى غرة رجب 25عشرة بالرياض في المممكة العربية السعكدية، مف 
 ".ـ2000سبتمبر  (28-23)ىػ 

 في مكضكع األسكاؽ بخصكص بطاقة 5/6/1/7بناءا عمى قرار المجمس رقـ 
شارة إلى قرار المجمس في دكرتو العاشرة رقـ  بطاقات )، مكضكع 102/4/10االئتماف، كا 

، كبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو مف الفقياء (االئتماف غير المغطاة
 الذم يستفاد 63/1/7355كاالقتصادييف، كرجكعو إلى تعريؼ بطاقة االئتماف في قراره رقـ 

 : قرر ما يمي356منو تعريؼ بطاقة االئتماف غير المغطاة

  ال يجكز إصدار بطاقة االئتماف غير المغطاة، كال التعامؿ بيا إذا كانت
مشركطة بزيادة فائدة ربكية، حتى كلك كاف طالب البطاقة عازما عمى أصؿ 

 .الديف

  السحب النقدم مف قبؿ حامؿ البطاقة افتراضا مف مصدرىا كال حرج فيو
شرعا إذا لـ يترتب عميو زيادة ربكية، كال يعد مف قبيميا الرسـك المقطكعة التي 

 .ال ترتبط بمبمغ القرض، أك مدتو مقابؿ ىذه الخدمة

ككؿ زيادة عمى الخدمات الفعمية محرمة، ألنيا مف الربا المحـر شرعا، كما نص عمى 
 .13ك (10/2 )13ذلؾ المجمع في قراره رقـ 

                                                           
 139: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  355
بناءا عمى عقد  (حامؿ البطاقة)لشخص طبيعي، أك اعتبارم  (المصرؼ المصدر)مستند يعطيو مصدره : "بأنيا -  356

دكف دفع الثمف حاال لتضمنو التزاـ المصدر  (التاجر)بينيما  يمكنو مف شراء السمع، أك الخدمات، ممف يعتمد المستند 
بالدفع، كيككف الدفع ممف حساب المصدر، ثـ يعكد عمى حامميا في مكاعيد دكرية، كبعضيا يفرض فكائد ربكية عمى 

 ".مجمكع الرصيد غير المدفكع بعد فترة محددة مف تاريخ المطالبة، كبعضيا ال يفرض فكائد
 طرابمس، لبناف، الطبعة األكلى، –ناذر عبد العزيز شافي، المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، المؤسسة الحديثة لمكتاب - 

 228: ، ص2007
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  ال يجكز شراء الذىب كالفضة، ككذا المعامبلت النقدية بالبطاقة غير
 357.المغطاة

 

اُؼالهبد اُزؼبهذ٣خ اُ٘بشئخ ػٖ اسزخذاّ اُجطبهبد : أُجذش اُضب٢ٗ

 اُج٤ٌ٘خ

أماـ غياب قانكف يحكـ نظاـ األداء بكاسطة البطاقات البنكية، فإف العقد المبـر بيف 
األطراؼ ىك الذم يحكـ ىذه العبلقات، كمف خبللو يأخذ القانكف مجراه لحكميا، كبالتالي 

 كيمكف التمييز في ىذا الصدد 358يبقى العقد األساسي الذم يحدد حقكؽ كالتزامات أطرافو
تمؾ العبلقة التي تربط بيف الجية مصدرة البطاقة، كىي غالبا : بيف عبلقات ثبلث أال كىي
، ثـ العبلقة التي تربط ىذه الجية بالتاجر، أك (المطمب األكؿ)مؤسسة مصرفية، بالحامؿ، 

، كأخيرا العبلقة بيف ىذه األخيرة (المطمب الثاني). الجية التي تمنح الخدمات بصفة عامة
 : كعميو سيتـ تناكؿ ىذه العبلقات تباعا359.(المطمب الثاني)كحامؿ البطاقة 

 اُؼالهخ اُ٘بشئخ ث٤ٖ اُج٘ي ٝاُؼ٤َٔ: أُطِت األٍٝ

تقـك ىذه العبلقة عمى أساس تعاقدم، قكاميا العقد المبـر بيف طرفييا، كىك عقد غير 
نما ترؾ إلرادة أطرافو حرية  مسمى، بمعنى أف المشرع لـ يفرد لو أحكاما أك تنظيما خاصا، كا 

                                                           
  140: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص -  357
الرباط ،يـك الخميس - أما الفقو اإلسبلمي المغربي، فبعد زيارة لمكتابة العامة لممجمس العممي بأكداؿ،الرياض = 
أجاب السيد يكنس بكعبلـ رئيس مصمحة الشؤكف المعمكماتية أنو لـ  كقد min 111h2 عمى الساعة 02/06/2011

 .يصدر عف المجمس أم فتكل بشأف البطاقات البنكية أك المعامبلت المصرفية عامة
تحدد االتفاقات بيف المؤسسة المصدرة، كصاحب : " مف مدكنة التجارة عمى أنو 329تنص الفقرة الثانية مف المادة -  358

كسيمة األداء مف جية، كبيف المؤسسة المصدرة كالتاجر المنخرط مف جية أخرل، شركط ككيفية استعماؿ كسائؿ األداء، 
 ".غير أنو يجب أف تحتـر ىذه االتفاقات قكاعد النظاـ العاـ المبينة بعده

 61: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
 .516: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ ص-  359
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 بعقد حامؿ 362 بينما يسميو البعض اآلخر361 بعقد االنضماـ360تنظيمو كيسميو غالبية الفقو
 363.البطاقة

إال أف التساؤؿ الذم يثار في ىذا اإلطار، ما ىي خصائص ىذا العقد، كما ىي 
أركانو ككيفية إبرامو؟ 

: ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو عمى النحك اآلتي

ثـ  (الفقرة األكلى)في  (العميؿ)كالحامؿ " البنؾ"خصائص العقد الرابط بيف المصدر 
. (الفقرة الثالثة)ككذا كيفية إبرامو في  (الفقرة الثانية)أركاف ىذا العقد في 

: خظبئض اُؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ أُظذس ٝاُذبَٓ: اُلوشح األ٠ُٝ

: يتميز ىذا العقد بعدة خصائص تتمثؿ في اآلتي

: ػوذ ِٓضّ ُِجبٗج٤ٖ: أٝال

يمتـز مصدر البطاقة بمجرد تكقيع الحامؿ عمى العقد بأف يجعؿ رىف إشارتو المبمغ 
ذا استعمؿ الحامؿ كؿ المبمغ المكضكع  المتفؽ عميو في العقد، كطيمة المدة المتفؽ عمييا، كا 
رىف إشارتو، أك بعضو يككف ممزما برده مع الفكائد المتفؽ عمييا إلى المصدر في الكقت 
المناسب المتفؽ عميو، كبذلؾ فإف ىذا العقد يضع عمى عاتؽ المصدر التزاما بكضع مبمغ 

                                                           
 62: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ ص -  360
، كىك يبدأ بطمب مف العميؿ إلى البنؾ يتـ بعده فحص الطمب مف جانب contrat d’adhésionعقد االنضماـ -  361

عطاؤه البطاقة لمعميؿ كالبنؾ غير ممـز بإجابة طمب العميؿ ألف العممية تتضمف اعتمادا آلخر الشير أك لمدة . البنؾ، كا 
أخرل، كال يجبر البنؾ عمى فتح اعتماد لشخص ال يرغب بسبب عدـ تكافر شركط خاصة فيو، كما أف البنؾ يضمف العميؿ 

 .أماـ التجار، كال يعتبر البنؾ في حالة إيجاب دائـ
عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية في قانكف التجارة الجديد كتشريعات الببلد العربية، دار - 

 579: ، ص2000 القاىرة، الطبعة الثالثة،  –النيضة العربية 
362 - R.Rodier et j.L. reves-lange, droit bancaire, dalloz 3ème édition 1980, p : 250 

 62: إبراىيـ كليد عكدة النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية مرجع سابؽ، ص-  363
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 كيقع عمى عاتؽ الحامؿ رد المبالغ المستعممة مع 364مالي متفؽ عميو رىف إشارة الحامؿ
ذا لـ يستعمؿ الحامؿ شيئا مف المبمغ 365فكائدىا المتفؽ عمييا في الكقت المحدد في العقد   كا 

. المكضكع رىف إشارتو، فإنو ال يمتـز بشيء تجاه المصدر ال باألصؿ كال بالفكائد

كتجدر اإلشارة إلى أف الحامؿ ال يمتـز باستعماؿ المبمغ المكضكع رىف إشارتو، كال 
يستطيع المصدر خبلؿ مدة االئتماف أف يفسخ العقد بدعكل أف الحامؿ لـ يستعمؿ المبمغ 

 366.المكضكع رىف إشارتو

: ػوذ إرػبٕ: صب٤ٗب

 الذم يتـ إفراغو في عقد نمكذجي، حيث ال 368 مف عقكد اإلذعاف367يعد عقد الحامؿ
يككف لطالب البطاقة مناقشة شركط العقد أك تعديميا فإما أف يقبميا كما ىي، إما أف يرفضيا، 

                                                           
 الجزء – دراسة مقارنة –ضياء عمى أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية -  364

 130: ، ص2010األكؿ، المطبعة كالكراقة الكطنية، مراكش الطبعة االكلى، 
إذ ينشأ ىذا االلتزاـ بناءا عمى التزاـ الحامؿ بالتكقيع عمى فكاتير الشراء، أك تركيب الرقـ السرم عمى اآللة المعدة -  365

لذلؾ في كؿ مرة يستخدـ فييا البطاقة لشراء سمع أك الحصكؿ عمى خدمات معينة، كالذم يعتبر أرما صادرا لمبنؾ بأداء 
يذانا لو بأف يقيد في مدينية حسابو مبمغ ىذه الفكاتير، كيتميز ىذا األمر بأه  قيمة المشتريات المنظمة في فكاتير الشراء، كا 

متى صدر أصبح غير قابؿ لمرجكع فيو، كما يترتب عف عدـ قابمية األمر باألداء لمرجكع فيو، كذلؾ غياب تأثير كفاة حامؿ 
البطاقة أك فقد أىميتو عمى ىذا األمر متى صدر قبؿ حدكثيما، فالبنؾ يحتفظ لنفسو بالحؽ في تقييد قيمة جميع العمميات 

. التي نفذىا الحامؿ باستخداـ البطاقة قبؿ كفاتو، أك فقد أىميتو في الجانب المديف لحسابو الذم سممت البطاقة بصدده
 86-85: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 

 130: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية مرجع سابؽ، ص-  366
حامؿ البطاقة، كىك العميؿ الذم يحصؿ عمى البطاقة الستخداميا فيما بعد في الكفاء بقيمة مشترياتو أك لمسحب مف -  367

 (ATM)أجيزة الصراؼ اآللي 
 .357: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية  الحديثة، مرجع سابؽ، ص- 

يعتبر عقد اإلذعاف مفيكما حديثا ابتكره الفقو كالقضاء إلبراز اختبلؿ التكازف بيف طرفي العقد بحكـ الكضعية -  368
. االقتصادية كالتقنية لكبلىما، ككذا االحتكار الذم يستفيد منو المكجب بالعقد

غير أنو مف المفيد اإلشارة في ىذا الصدد، أف عقد اإلذعاف قد يعطي االنطباع عمى األقؿ عمى المستكل المغكم بانعداـ 
الحرية لدل الطرؼ المذعف، إال أف الكاقع غير ذلؾ، ذلؾ أنو إذا كاف مصطمح اإلذعاف يعني لغة الخضكع فإنو مف الناحية 

. القانكنية يفيد االنضماـ أك االشتراؾ
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 أنو بالنظر إلى شركط العقد يكجد – عمي محمد الحسيف مكسى –كيرل بعض الفقو منيـ 
أف العقد الرابط بيف مصدر البطاقة البنكية، كحامميا يتشابو مع عقد اإلذعاف في أمريف، 

كيختمؼ عنو في أمر كاحد، إذ أف التشابو بينيما ماثؿ في احتكار الجية المصدرة لمبطاقة 
البنكية لمثؿ ىذا النكع مف البطائؽ كما تتضمنو مف خدمات احتكار فعميا، كعدـ تعرضيا 

لممنافسة، كما أف اإليجاب فيو مكجو إلى الجميكر كافة بشركط مماثمة، كعادة ما تككف ىذه 
. الشركط مطبكعة، كيقصد بيا مصمحة المكجب كىنا الجية المصدرة

كأما كجو المخالفة فيك أف عقكد اإلذعاف تتعمؽ بسمع أك خدمات تعتبر مف 
الضركريات األكلية بالنسبة لممستيمكيف أك مف الحاجيات األساسية، كليس األمر كذلؾ في 

 369.ما تقدمو البطاقة البنكية لحامميا

 مف مدكنة 329كيشير األستاذ أحمد شكرم السباعي، أف الفقرة الثانية مف المادة 
 contrat »إبراـ اتفاقي أك عقدم إذعاف،  الػػتػجارة تػػجسد الممارسة العممية القائمة عمى

d’adhésion » . 

ف كاف يتبيف مف صيغة النص أف االتفاقيف قائميف أك يرتكزاف  أك عقديف نمكذجيف كا 
عمى مبدأ سمطاف اإلرادة، أم لؤلطراؼ حرية كاممة متساكية لتحديد شركط البطاقة أك كسيمة 
األداء ككيفية استعماليا، كليس ىناؾ مف قكاعد أك مقتضيات  مفيدة سكل تمؾ الكاردة في 

                                                                                                                                                                                     

بمناسبة دراستو لئلعبلف عف اإلرادة انطبلقا مف القانكف " سالي" مف ابتكار الفقيو l’adhésionكما تعد عبارة اإلذعاف 
المذاف كضعاىا في إطار " رينكلد"ك" مارتي"المدني األلماني، كقد اقتبسيا منو في البدء طائفة مف الفقو الغربي، أمثاؿ 

. فمسفي كقانكني
 2: ، ص2004 الرباط، الطبعة األكلى، – دار السبلـ – دراسة مقارنة –العربي مياد، عقكد اإلذعاف  -

 131-130: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني مرجع سابؽ، ص -  369
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 مف مدكنة التجارة، التي تعد مف النظاـ العاـ طبقا لمفقرة الثانية مف 333 إلى 329المكاد 
. 370 مف نفس المدكنة أعبله329المادة 

كما تجدر اإلشارة إلى أف عقد الحامؿ عقد تجارم بالنسبة لمبنؾ، كالعميؿ كالتاجر، 
 371.كمدني بالنسبة لمعميؿ إف لـ يكف تاجرا

ىذا فيما يتعمؽ بخصائص ىذا العقد، فماذا عف أركانو؟ 

. كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

أسًبٕ اُؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ أُظذس ٝاُذبَٓ : اُلوشح اُضب٤ٗخ

لكي ينشأ العقد صحيحا فإنو يتعيف فيو أف يككف مستجمعا لعناصره الجكىرية التي 
يقـك عمييا فيك بمثابة البناء الذم ال بد لو مف أركاف يؤسس عمييا، كقد أشار المشرع 

األركاف البلزمة : "المغربي ليذه األركاف في الفصؿ الثاني مف ؽ ؿ ع، الذم جاء فيو بأف
: لصحة االلتزامات الناشئة مف اإلرادة ىي

 األىمية لبللتزاـ 

 تعبير صحيح عف اإلرادة يقع عمى العناصر األساسية لبللتزاـ 

 شيء محقؽ يصمح ألف يككف محبل لبللتزاـ. 

  سبب مشركع لبللتزاـ

كقد حذا المشرع المغربي بخصكص تحديد األركاف البلزمة لمعقد حذك المشرع 
 مف القانكف المدني حيث جعبل مف األىمية ركنا مستقبل لمعقد 1108الفرنسي في المادة 

                                                           
تحدد االتفاقات بيف المؤسسة المصدرة كصاحب كسيمة األداء مف جية،  كبيف المؤسسة المصدرة : "فيياكالتي جاء -  370

كالتاجر المنخرط مف جية أخرل، شركط ككيفية استعماؿ كسائؿ األداء، غير أنو يجب أف تحتـر ىذه االتفاقات قكاعد 
". النظاـ العاـ المبنية بعده

 414-413: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص- 
 132: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  371
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 كفي ضكء ذلؾ ستنحصر ىذه الدراسة عمى شرط 372باإلضافة لمتراضي كالمحؿ كالسبب
األىمية نظرا لئلشكاالت التي تثار في ىذا المكضكع، مع ترؾ بقية األركاف مف رضا كمحؿ 
كسبب لمقكاعد العامة التي نظميا الفصؿ الثاني مف ؽ ؿ ع، كفي ىذا النطاؽ، سيتـ التطرؽ 

إلى األىمية البلزمة لفتح الحساب، كاألىمية البلزمة لمحصكؿ عمى البطاقة، حيث أف عقد 
. تقديـ البطاقة يختمؼ عف عقد فتح الحساب ألنو تكجد حسابات بنكية بدكف بطاقات

كما أف فتح الحساب في ذاتو، ال يعطي الحؽ في الحصكؿ عمى البطاقة ، كالحصكؿ 
عمى البطاقة البنكية يتضمف بالضركرة فتح حساب بنكي لحامميا، مع بعض 

 373.االستثناءات

: األ٤ِٛخ اُالصٓخ ُلزخ اُذسبة: أٝال

قد ينطكم اتفاؽ الطرفيف عمى أف يفتح البنؾ لمعميؿ اعتمادا، كذلؾ غير حتمي بؿ 
، كفي بعض األنظمة قد يتضمف إعطاء (النظاـ الفرنسي- كما في )يمـز بو  اتفاؽ مستقؿ 

البطاقة حامميا اعتمادا حتميا يقدر مثبل بثبلثة أمثاؿ مرتب العميؿ كيرد بأقساط شيرية يتكلى 
 مف مدكنة التجارة 487 كالحساب البنكي حسب المادة 374االتفاؽ تحديدىا كتنظيـ سدادىا

ينقسـ إلى صنفيف حساب باالطبلع، كحساب ألجؿ، كبذلؾ يككف المشرع المغربي قد ىجر 
. النظرية التقميدية التي بمقتضاىا ينقسـ الحساب إلى حساب جارم كحساب عادم أك لئليداع

                                                           
 دراسة عمى ضكء التعديبلت الجديدة التي – نظرية العقد –عبد القادر العرعارم، مصادر االلتزامات، الكتاب األكؿ -  372

 49: ، ص2005 الرباط، الطبعة الثانية، –عرفيا قانكف االلتزامات كالعقكد المغربي، دار األماف، مطبعة الكرامة 
: مما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ بعض البنكؾ تقـك بإصداربطائؽ بنكية دكف أف تككف مرتبطة بحساب بنكي، فمثبل -  373

مف خبلؿ مؤسسة كفاء كاش التابعة لو، قامت بإصدار مجمكعة مف البطائؽ البنكية دكف ارتباطيا " كفاء بنؾ"بنؾ تجارم 
كىي بطائؽ صالحة لمكفاء لدل التجار، ككذلؾ صالحة لمسحب مف أجيزة " بطائؽ فمكسي"بحساب بنكي، كىي مجمكعة 

.  دراىـ10السحب النقدم اآللي، كىذه البطائؽ يتـ شحنيا بالمبالغ النقدية ابتداء مف 
 133: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص- 

 580: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص -  374
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 مف مدكنة التجارة يعتبر أكؿ 493كالمبلحظ بيذا الخصكص أف ما كرد في المادة 
ضافة إلى ذلؾ فإف التعريؼ الذم  تعريؼ يصكغو المشرع لمحساب البنكي بصفة عامة، كا 

أعطى بمقتضاىا لمحسابات باالطبلع مطابؽ في مجممو مف حيث المعنى لمتعريؼ الذم تـ 
. كضعو لمحساب الجارم مف طرؼ التشريعات كالفقو كالقضاء المقارف

حيث يتطمب عقد فتح الحساب باالطبلع أك البنكي ككؿ عقد مف طرفيو أىمية معينة، 
يمكف أف يككف طبيعيا أك  (الحامؿ) فإف العميؿ 375كباعتبار أىمية البنؾ ليست محؿ جدؿ

 فما ىي األىمية الكاجب تكافرىا لكؿ منيما؟ 376شخصا معنكيا

 أهمية الشخص الطبيعي :

صبلحية الشخص الكتساب الحقكؽ كالتحمؿ بااللتزامات : األىمية بصكرة عامة ىي
: كىي نكعاف

 377.أىمية كجكب كأىمية أداء أك أىمية تصرؼ

كاألصؿ في الشخص ىك كماؿ األىمية أما النقصاف كاالنعداـ فيك عارض، كيدخؿ 
ضمف باب االستثناء أيضا سحب األىمية كصدكر حكـ جنائي عمى الشخص الراشد الذم 
يستكجب تجريده مف حقكقو المدنية كبما أف فتح الحساب يعد تصرفا قانكنيا يتطمب مف 

 209 تطبيقا لمفصؿ 18طرفيو التكفر عمى األىمية الكاممة كالمحددة مف قبؿ المشرع في سف 
ال كاف تصرفا 51 سنة تطبيقا لممادة 15مف مدكنة األسرة، ك  مف القانكف المدني اليمني، كا 

باطبل فبل بد مف تكفر األىمية الكاممة في الزبكف الطرؼ في عقد الحساب حتى يمكف لو 
 كالقضاء، حيث أكد 379 كىك نفس االتجاه الذم أكده بعض الفقو378التصرؼ في الرصيد

                                                           
 133: ضياء عمي نعماف، امسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  375

376 - Stéphane piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, Dalloz, 5ème édition, 2007, 
P : 313 

 94:  مرجع سابؽ، ص– نظرية العقد –عبد القادر العرعارم، مصادر االلتزامات -  377
 134: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  378
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عمى البنؾ أف يتأكد مف بمكغ طالب فتح الحساب سف : "قضاء المكضكع الفرنسي بأنو
 فيما إذا 381 كما أكد عمى كجكب التحقؽ مف شخصية طالب فتح الحساب البنكي380الرشد

. كاف حامؿ األىمية أك فاقدىا أك ناقصيا

 التي تمـز المؤسسة 382 مف مدكنة التجارة488كىك قياس عمى ما كرد في المادة 
البنكية المقدـ إلييا طمب فتح الحساب البنكي مف طرؼ شخص طبيعي، أف تتحقؽ مف 

 383.مكطف كىكية ىذا الشخص

 أهمية الشخص المعنوي :

يمكف لمشخص المعنكم أف يفتح حسابا بنكيا لدل أم مؤسسة بنكية رخص ليا 
بممارسة النشاط البنكي، ذلؾ أف الشخص المعنكم ميما كاف شكمو القانكني كطبيعتو يتكفر 
عمى الشخصية القانكنية التي تجعؿ منو كيانا قانكنيا ذا ذمة مستقمة عف ذمـ األشخاص 

كفي ىذا اإلطار يجب عمى البنؾ التأكد مف صحة . الطبيعييف أك المعنكييف الذيف يؤلفكنو
تأسيس الشخص المعنكم عمى نحك ما يتطمبو القانكف أم التأكد مف كجكده القانكني، كيتأتى 
ذلؾ مف خبلؿ طمب نسخة مف النظاـ األساسي، كصكرة مف قيده في السجؿ التجارم، إف 

. كاف  شركة تجارية
                                                                                                                                                                                     
379 - Riperte et Roblot, trois élémentaire commerciale, Tome 2, LCDJ, paris, 1992, n° 2291, p : 
216. 

 134: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  380
حيث يقتضي األمر اف يتعرؼ البنؾ عمى الزبكف، كأف يحيط بكؿ ما ييمو عنو في تككيف تقديره حكؿ جدارتو -  381

. كاستحقاقو لمثقة التي ستكضع فيو
 245-244: امحمد لفركجي، القانكف البنكي المغربي كحماية حقكؽ الزبناء، دكتكراه سابقة، ص- 

: يجب عمى المؤسسة البنكية، قبؿ فتح أم حساب، التحقؽ: "كالتي جاء فييا أنو-  382
مف مكطف كىكية طالب فتح الحساب بناء عمى بيانات بطاقة التعريؼ الكطنية أك : فيما يخص األشخاص الطبيعييف- 

. بطاقة التسجيؿ بالنسبة لؤلجانب المقيميف أك جكاز السفر أكما يقـك مقامو إلثبات اليكية بالنسبة لؤلجانب غير المقيميف
مف الشكؿ كالتسمية كعنكاف المقر كىكية كسمطات الشخص أك األشخاص الطبيعييف : فيما يخص األشخاص المعنكييف- 

المخكليف إنجاز عمميات الحساب، ككذا رقـ الضريبة عمى الشركات أك رقـ السجؿ التجارم أك رقـ البتانتا تسجؿ المؤسسة 
. البنكية مكاصفات كمراجع الكثائؽ المقدمة

 134: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  383
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كمما تجدر اإلشارة إليو أف الحساب البنكي يفتح باالسـ التجارم أك المدني الذم 
. يحممو الشخص المعنكم

أما فيما يخص تشغيؿ الحسابات البنكية المفتكحة لؤلشخاص المعنكييف فالجارم بو 
العمؿ أف سمطة الممثؿ القانكني في ذلؾ تخضع لقانكف نظامو األساسي، حيث إف ىذا 

األخير قد يتضمف قيكدا عمى سمطة الممثؿ المذككر فيتكجب عندئذ عمى البنؾ التأكد عند 
 384.كؿ عممية أنيا تدخؿ في سمطة ممثؿ الشخص المعنكم

كحامؿ  (صاحب الحساب)أيضا يقـك عقد بطاقة االئتماف بيف الشخص المعنكم 
 385.البطاقة عمى التضامف

: األ٤ِٛخ اُالصٓخ ُِذظٍٞ ػ٠ِ اُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ: صب٤ٗب

نظرا لما تنطكم عميو البطاقة مف مخاطر يجب تكافر أىمية التصرؼ في حامميا، 
فضبل عف مخاطر السرقة أك الفقد فيي تسمح لحامميا بالحصكؿ عمى السمع كالخدمات بدكف 

، كتفتح لو باب 386كفاء في جانبو، كبذلؾ فمف الممكف أف تشجع الحامؿ عمى اإلسراؼ
 387.االستدانة عند عدـ مراعاتو لمقكاعد المنصكص عمييا

كمف ىنا اعتبر قرارا صادر عف محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية، كالتي قامت 
بنقض قرار صادر عف قضاء المكضكع الفرنسي الصادر عف محكمة استئناؼ باريس كالذم 

بأف الحامؿ كضع تحت نظاـ القكامة بحكـ، كأنو قاـ خبلؿ سرياف ىذا : "تتخمص كقائعو
 بالحصكؿ مف بنؾ ليكف، بفتح حساب مشترؾ مع – بدكف مساعدة القيـ عميو –الحكـ 

، كىذه البطاقة تسمح لو بتنفيذ نفقات ال يديف بيا (بطاقة زرقاء)زكجتو عمى بطاقة اعتماد 
                                                           

 134: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  384
385 -Stéphane piedeliévre, op.cité, p : 313 

 136: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  386
فبعد فترة مف تراكـ المبالغ الكاجب تسديدىا، كعدـ اإلحساس مطمقا بقيمة النقكد إذ تشجعو البطاقة عمى شراء ما يمـز -  387

، فقط ألنو يستطيع شراء كدفع ثمنو بيذه الكسيمة . كما ال يمـز
 61: نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم، مرجع سابؽ، ص- 
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 فرنؾ، كقد 98.89900حسابو إال فيما بعد، كقاـ الحامؿ مستخدما ىذه البطاقة بإنفاؽ مبمغ 
 فرنكا رصيد 693أدانتو محكمة استئناؼ باريس بكجكب كفاء ىذا المبمغ مضاؼ إليو مبمغ 

، كمضافا إلى ما سبؽ %1مديف في الحساب لمشترؾ، عبلكة عمى الفكائد االتفاقية بسعر 
 388. فكائد اتفاقية سابقة624مبمغ 

ىذا فيما يتعمؽ بأركاف العقد، فماذا عف كيفية إبرامو؟ ىذا ما سيتـ التعرض لو في 
. الفقرة المكالية

٤ًل٤خ إثشاّ اُؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ أُظذس ٝاُذبَٓ : اُلوشح اُضبُضخ

يحدث البناء القانكني لنظاـ الكفاء بالبطائؽ نقبل لؤلرصدة النقدية بيف الحسابات 
 389البنكية لدل المصدر لمبطاقة، كلذا كاف ال بد لطالب االنضماـ لنظاـ الكفاء بالبطائؽ

. 390يتكفر عمى حساب بنكي

ذا كاف يكفي أف يممؾ الشخص حسابا بنكيا في أحد البنكؾ لكي يقـك بتحكالت  كا 
بنكية أك استبلـ دفاتر الشيكات، فإف األمكر ال تسير عمى النحك فيما يتعمؽ بقياـ الفرد 

. بالكفاء باستعماؿ البطاقة

فكجكد حساب الشخص لدل البنؾ ضركرم لمحصكؿ عمى البطاقة، كلكنو غير كاؼ 
بمفرده فبل بد لكي ينضـ الفرد لنظاـ الكفاء بالبطائؽ مف إبراـ عقد مع المصدر، كالذم يقكؿ 

". اتفاؽ منفصؿ عف اتفاؽ فتح الحساب"عنو قضاء المكضكع الفرنسي بأنو 

كليذا، فإف إبراـ العقد يككف عف طريؽ إيجاب يصدر مف المؤسسة المصدرة كقبكؿ 
 391.مف العميؿ

                                                           
 136: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية مرجع سابؽ، ص -  388
 137: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  389
 191: امحمد لفركجي، القانكف البنكي المغربي كحماية حقكؽ الزبناء، دكتكراه سابقة، ص -  390
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  391
137 
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: اإل٣جبة: أٝال

يجب أف يككف اإليجاب مكتكبا، كال يككف اإليجاب السابؽ عمى إصدار البطاقة ممزما 
لممؤسسة إال عند تكقيع العميؿ عمى العقد، الذم بمقتضاه يتسمـ البطاقة البنكية التي تسمح 

لو بأداء مشترياتو، أك سحب النقكد ممف أجيزة السحب النقدم اآللي أك باستخداـ مبمغ 
لو إما كميا أك جزئيا في التكاريخ التي تبـر فييا عقكد مشترياتو األساسية  (االعتماد)االئتماف 

 392.لدل لتجار الذم يقبمكف الكفاء بيذه البطاقة

كمف خبلؿ مراجعة لمجيات المصدرة لمبطاقة بالمغرب، كجد أف الطريقة األكلى ىي 
. المتبعة في التعاقد

كما تجدر اإلشارة إليو أنو كقبؿ التكقيع عمى عقد البطاقة البنكية يقـك مصدرىا بممئ 
 كما أكجبت التكصيات 393استمارة تتضمف عدة بيانات خاصة بالزبكف لمتحقؽ مف ىكيتو

 كالمتعمقة بالعبلقات بيف مصدرم 1988 نكفمبر 17الصادرة عف االتحاد األكركبي في 
. كحاممي بطاقات االئتماف ضركرة كتابة الشركط التعاقدية صراحة كبدقة

                                                           
: تجدر اإلشارة أف تسميـ اإليجاب يككف بطريقتيف -  392

أف تعد المؤسسة المصدرة طمبات مخصصة لطمب االشتراؾ بالبطاقة، كىذا الطمب يعتبر بمثابة دعكة لمتفاكض : األكلى
عمى اعتبار أف مف يرغب باالشتراؾ يتقدـ بالطمب كيكقعو بحيث يعتبر ىذا إيجابا في حالة مكافقة الجية المصدرة عمى ىذا 

. الطمب
أف يتـ إرساؿ البطاقة مع النمكذج المطبكع مف قبؿ الجية المصدرة إلى األشخاص الذيف يممككف حسابات بنكية : الثانية

. لدل الجية المصدرة
 137: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص - 

تتمثؿ ىذه البيانات في اسـ طالب البطاقة أك الزبكف ك لقبو كتاريخ ميبلده، كعنكانو كمحؿ إقامتو، كمينتو كجنسيتو، -  393
كىذه البيانات تؤدم ببل شؾ إلى التعرؼ بدقة عمى شخصية الزبكف، باإلضافة إلى دخمو السنكم كرقـ حسابو بالبنؾ، كرقـ 

بطاقتو الكطنية، كالحالة العائمية، كىؿ مالكا لمحؿ السكني أـ مكتريا، كسقؼ مركز الترخيص إذا كاف شخصا طبيعيا، 
. كاسمو التجارم كنشاطو كاسـ ممثمو الذم يستعمؿ البطاقة إذا كاف شخصا اعتباريا

 138: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص - 
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في نظاـ البطاقة ال تبيف التزاـ المؤسسة  (عقد الحامؿ)كالمبلحظ أف عقكد االنخراط 
بالبقاء عمى إيجابيا لمدة معينة، إال أف الكاقع العممي يؤكد عدـ احتفاظ المؤسسات المصدرة 

. لمبطاقة بإيجابيا لمدة طكيمة

كلتبلفي األخطار لتي تتعرض ليا بعض المؤسسات مف االلتزاـ بالمحافظة عمى 
إيجابيا، فإنيا تمجأ إلى ترؾ خانة بيضاء تخصص لتسجيؿ تاريخ تسميـ نمكذج اإليجاب 

لمزبكف، مف ىذا التاريخ تمتـز المؤسسة باالحتفاظ بإيجابيا خبلؿ المدة التي تراىا مناسبة ليا، 
. إال أنيا غير مطبقة عمى كؿ حاالت اإليجاب الخاص بالبطائؽ البنكية

: اهزشإ اإل٣جبة ثبُوجٍٞ: صب٤ٗب

يبـر العقد بمجرد تعبير طالب البطاقة عف إرادتو بقبكؿ اإليجاب المكجو إليو مف 
طرؼ المؤسسة المصدرة لمبطاقة، كيتخذ ذلؾ صكرة التكقيع عمى ىذا اإليجاب الذم يككف 

 كعمكما يتـ 394.عمى شكؿ نمكذج مطبكع معد مسبقا مف طرؼ الجية المصدرة لمبطاقة
. 395تحرير نمكذجيف مف عقد حامؿ البطاقة، استجابة لتشدد قانكف اإلثبات

كيكجد أف عقد البطاقة كما جرل بو العمؿ في األبناؾ المغربية كاليمنية يتككف غالبا 
مف كرقة ذات كجييف، يكتب عمى الكجو األكؿ المعمكمات المتعمقة بيكية الزبكف، ككذلؾ 

. المعمكمات ذات الطابع الشخصي كالميني الخاصة بو

أما الشركط العامة لبلنضماـ في نظاـ البطاقة نجدىا مكتكبة بخط صغير بالمغة 
العربية كالمغة الفرنسية أك تككف مكتكبة بكاسطة ىذه األخيرة فقط كما تجدر اإلشارة إليو أنو 
في الكقت الحالي يؤدم الزبكف في فرنسا مبمغ مالي قدره سبعة يكرك لدارة حسابو البنكي 

. بشكؿ عاـ

                                                           
 138: ضياء عمي احمد نعماف المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  394

395 - Stéphane piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, op.cité, p : 314 
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أما بالنسبة لمبنكؾ المغربية، فإف العمكلة السنكية تختمؼ مبالغيا حسب الخدمات التي 
.  كسقؼ المبالغ المتفؽ عمييا397 أك دكلية396يقدميا البنؾ المصدر ىؿ ىي بطاقة كطنية

كفي حالة تعاقد شخص طبيعي آخر، كتعاقد رب األسرة لصالح أحد أفراد أسرتو متى 
كاف حامبل لبطاقة مف نفس الجية، كتنص بعض العقكد عمى التزاـ رب األسرة في ىذه 
الحالة عمى التعاقد لصالحو مف أفراد أسرتو عمى كجو التضامف بمراعاة استخداـ البطاقة 

اطمع "كخاصة بكفاء الديكف الناشئة عف استخداميا، كبالتالي يكقع عمى العقد متبكعا بعبارة 
 398.كما تستعيف معظـ الشركات بنظاـ البطاقات". كصدؽ عميو كصالح لبللتزاـ المتضامف

أف يطمب إلى الجية المصدرة  (شركة مثبل)كيجكز ألحد األشخاص المعنكييف 
كيتفؽ معيا عمى إصدار بطاقة اسمية لبعض  (حساب شركة)لمبطاقة فتح حساب باسـ 

 كتجيز العقكد في ىذه الحالة لمشخص المعنكم الحصكؿ مف 400 أك العامميف لديو399ممثميو
الجية المصدرة لمبطاقة عمى كافة المعمكمات المتعمقة باستخداـ البطائؽ مف جانب حامميا،  
كيرسؿ كشؼ الحساب مباشرة إلى الشخص المعنكم، كيتعيف أف يككف حامؿ البطاقة أىؿ 

 401.لمتعاقد

كتحرص الجية المصدرة عند قياميا بتسميـ البطاقة لحامميا، بتسميمو الرقـ السرم، 
كذلؾ بتزامف مع بطاقة األداء المسبؽ، كفي المقابؿ يقـك ىذا األخير بأخذ جميع اإلجراءات 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية ،مرجع سابؽ، ص -  396
139 
، تمكف ىذه البطاقة حامميا مف استعماليا في عدد كبير مف الدكؿ Carte international: البطاقة الدكلية -  397

األجنبية عمى غرار المغرب، حيث يحؽ لو السحب كاألداء لدل التجار سكاء في الداخؿ أك خارج المغرب دكف أف يتجاكز 
. الغطاء المسمكح لو بو مف طرؼ مكتب الصرؼ بالنسبة لمعممة األجنبية

 14: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص- 
398 - Stéphane piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, op.cité, p : 313 

 140: ضياء عمي احمد نعماف المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  399
400 - Elle prévoient elles aussi la solidarité de la société et de l’utilisateur. 
- Stéphane piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, op.cité, p : 313 
- voir aussi Annexe 8 qui est concerne : la demande de carte Entreprise de banque populaire. 

 140:ضياء عمي احمد نعماف المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني لمبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  401
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 بعد – الجية المصدرة –، حتى تتفادل 402الضركرية لضماف سبلمة بطاقتو كرقمو السرم
ذلؾ المسؤكلية، سكاء عف ضياع البطاقة أك سرقتيا أك حتى استعماليا غير المشركع مف 
طرؼ الغير كيصبح حامميا ىك المسؤكؿ بمجرد تسمميا كال يبقى أمامو سكل حؽ التعرض 

. عمى البطاقة في حالة ضياعيا أك سرقتيا

كىذا ما نصت عميو المادة السابعة مف الشركط العامة لبطاقة األداء المسبؽ لمبنؾ 
 كما تمـز صاحب البطاقة بالتكقيع عمييا بمجرد استبلميا كىذا ما نصت عميو 403الشعبي

 ال بريما كال بكبيمير كال –الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف الشركط العامة لبطاقات األداء 
 404.غكلد كفيزا كبلسيؾ كايؿ لمبنؾ الشعبي

كفي ىذا النطاؽ يثكر التساؤؿ حكؿ ىؿ يحؽ لمعميؿ الزبكف أف يعدؿ عف إبراـ ىذا 
العقد بعد استبلـ البطاقة مف الجية المصدرة؟ 

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تتـ اإلشارة إلى أف المشرع الفرنسي أعطى ىذه المكنة 
لمزبكف بشرط عدـ استعماؿ البطاقة، كردىا إلى المؤسسة المصدرة، كذلؾ بناء عمى القانكف 

 1993، كالمعدؿ بتقنيف االستيبلؾ الصادر في 1978 يناير 10 الصادر في 22-78رقـ 
أيضا تجدر اإلشارة إلى أف القضاء الفرنسي أكد عمى سمطة البنؾ التقديرية في قبكؿ إصدار 

 كيممؾ أيضا الحؽ في 405البطاقة أك رفضو حتى كلك كاف طالب البطاقة عميبل لدل البنؾ
سحب البطاقة، أك إلغاء العمؿ بيا في أم كقت يصدر فيو عف حامميا خطأ في 

                                                           
.  المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء المسبؽ لمبنؾ الشعبي2أنظر الممحؽ رقـ -  402
  مف الشركط العامة لبطاقة األداء المسبؽ لمبنؾ الشعبي3أنظر المادة - 

 . المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء المسبؽ لمبنؾ الشعبي2أنظر الممحؽ رقـ -  403
 البريما كال بكبيمير كال غكلد كفيزا كبلسيؾ كايؿ لمبنؾ – المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء 1أنظر الممحؽ رقـ -  404

 الشعبي
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني  بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص-  405
 . كما بعدىا141
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 ىذا فيما يتعمؽ 407حامميا-  كأيضا يمكنو إلغائيا بناء عمى طمب مف الزبكف 406استعماليا
بالعقد الرابط بيف مصدر البطاقة كحامميا، فماذا عف العقد الرابط  بيف التاجر كبيف حامؿ 

. البطاقة؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

. اُؼالهخ اُ٘بشئخ ث٤ٖ ٓظذس اُجطبهخ ٝاُزبجش: أُطِت اُضب٢ٗ

 أك التاجر مزكد الخدمة – مصدر البطاقة –إف العبلقة التي تنشأ ما بيف المصرؼ 
 عمى أساس تعاقدم قكاميا العقد المبـر بينيما، كىك عقد 408لمعميؿ، ىي أيضا عبلقة تعاقدية

عقد "أك " بعقد التاجر'غير مسمى بمعنى أف المشرع لـ يفرد لو أحكاما خاصة، كيسمى 
. 409"المكرد

حيث تضمف ىذه العبلقة تدخؿ أطراؼ أخرل في العقد كيصبح ىذا العقد مبرما بيف 
التاجر مف ناحية، كمجمكع أعضاء مجمكعة البطاقة البنكية، كالمؤسسات التي تمثؿ التجار 

. كمجمكعة البطاقة البنكية نفسيا

كالسؤاؿ الذم يمكف طرحو في ىذا الصدد، ىك ما ىي خصائص ىذا العقد، ككذا 
: شركطو؟ ثـ كيفية انعقاده؟ ىذا ما سيتـ التعرض لو كاآلتي

: خظبئض اُؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ ٓظذس اُجطبهخ ٝاُزبجش: اُلوشح األ٠ُٝ

أيا كانت التسمية التي تطمؽ عمى ىذا العقد سكاء عقد التاجر أك عقد المكرد أك عقد 
االنضماـ، فإف ىذا العقد ىك مصدر العبلقات بيف التاجر مف جية كبنكو مف جية أخرل، 
ف كاف يعد مف العقكد غير المسماة  كيتميز ىذا العقد بعدة خصائص كغيره مف العقكد، كا 
لعدـ كجكد تنظيـ تشريعي ليا، كىذه الخصائص يمكف استخبلصيا مف بعض العقكد التي 

                                                           
 516: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص -  406
 . المتعمؽ بطمب إلغاء البطاقة الصادرة عف البنؾ الشعبي9أنظر الممحؽ رقـ -  407
 27: جياد رضا الحباشنة ،الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص -  408
 101: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  409
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تبرميا البنكؾ مع التجار الذيف يقبمكف التعامؿ بنظاـ البطاقة، كيمكف إيجاز أىـ ىذه 
: الخصائص كاآلتي

: ػوذ سػبئ٢: أٝال

يعد ىذا العقد مف العقكد الرضائية التي يكفي النعقادىا تراضي المتعاقديف، أم تكافؽ 
اإليجاب كالقبكؿ عمى إحداث أثر قانكني مف دكف الحاجة لمقياـ بإجراء معيف، إذ ينعقد العقد 
بإيجاب يصدر مف التاجر، كذلؾ عمى شكؿ طمب يتقدـ بو إلى البنؾ يعبر فيو عف رغبتو 
بالتعامؿ بنظاـ البيع أك تقديـ الخدمات بكاسطة البطاقة بناء عمى النمكذج المعد لذلؾ مف 

قبؿ البنؾ، كيقـك البنؾ بدراسة الطمب، كالتأكد مف مدل مبلئمتو لبلنضماـ إلى نظاـ التعامؿ 
بالبطاقة التي يصدرىا البنؾ، كمدل مقدرتو عمى  الكفاء بمتطمبات البطاقة كغيرىا مف 

األمكر التي تأخذىا البنكؾ عادة في االعتبار في عقكدىا البنكية، كمعامبلتيا مع الغير التي 
. معو، سكاء كاف ىذا الشخص طبيعيا أـ اعتباريا

كالمبلحظ أنو إذا كاف عقد التاجر يعد عقد كتابي، كيتـ التكقيع عميو دكف مناقشة، 
فإف ذلؾ ال يخرجو مف خاصية الرضائية أككف الكتابة ىنا ليست شرطا النعقاد العقد بؿ  
ذا كاف البنؾ ىك مف يتكلى تحديد شركط االتفاؽ كبالتالي ينقص ذلؾ مف حرية  إلثباتو، كا 
التاجر إال أنو ال يعدميا فالتاجر ما زاؿ في كسعو أف يرضى بالتعاقد أك يرفضو برمتو مف 

 410.دكف مناقشة

: ػوذ ِٓضّ ُِجبٗج٤ٖ: صب٤ٗب

يرتب ىذا العقد التزامات عمى طرفيو، فعمى التاجر أال يرفض التعامؿ مع حامؿ 
البطاقة باألسعار الخاصة المتفؽ عمييا، كأف يقبؿ حؽ البنؾ في اقتطاع عمكلتو مف قيمة 
الفاتكرة التي يسددىا لمتاجر، كعمى التاجر كاجب التحقؽ مف سبلمة البطاقة كشخصية 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  410
 . كما بعدىا143
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 باإلضافة إلى ضركرة قيامو بالتأكد 412، كما يمتـز بدفع العمكلة المتفؽ عمييا لمبنؾ411حامميا
ال كاف التاجر متحمبل لممسؤكلية إلى جانب  مف صبلحية البطاقة كمضاىاة التكقيع كا 

 413.البنؾ

في المقابؿ، يمتـز البنؾ في عقده الذم يبرمو مع التاجر، بإنشاء نظاـ جديد لمكفاء 
بقيمة حقكؽ التاجر لدل العمبلء أك الحامميف المنضميف ليذا النظاـ بسيكلة كسرعة كتجنب 
أم مخاطر، كمف الطبيعي عدـ كجكد ىذا النظاـ إال إذا التـز البنؾ مف ناحية أكلى بإصدار 
بطاقات لؤلداء في شكؿ معيف، كمميز يسيؿ عمى التاجر تمييزىا كالتعرؼ عمييا كتتكافر ليا 
في نفس الكقت الخصائص التكنكلكجية الحديثة التي تكفؿ ليا الحماية ضد التزكير كالتقميد، 
نما يجب عميو أف يقـك بتزكيد التاجر بأجيزة  فبل يقتصر دكر البنؾ عمى إصدار البطاقات كا 

 تتمثؿ في اآلالت كالماكينات التي تسيؿ عممية الكفاء، كغالبا ما 414كمستمزمات التشغيؿ،
يككف إعطاء البنؾ لمتاجر ليذه اآلالت عمى سبيؿ األمانة، كليس عمى سبيؿ نقؿ الممكية، 

كما يمتـز البنؾ إذا ما قاـ التاجر بالكفاء أف يسدد إلى ىذا التاجر مديكنيات حاممي البطاقة، 
كيعتبر التزاـ البنؾ ىنا التزاما باتا غير قابؿ لمرجكع فيو، فبل يجكز لمبنؾ أف يحتج عمى 

 415التاجر بأم دفكع ناشئة عف العبلقة بينو كبيف العميؿ

: ػوذ ٓؼبٝػخ: صبُضب

تتجمى ىذه الخاصية في عقد التاجر في المقابؿ، الذم يحصؿ عميو كؿ طرؼ لما 
أعطاه لمطرؼ اآلخر، فالجية المصدرة لمبطاقة مقابؿ خدمات أداء فكاتير المشتريات أك 
الخدمات التي يحصؿ عمييا مستخدـ البطاقة يخصميا مف رصيده االئتماني، ككذا مقابؿ 

                                                           
 581: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص-  411
 359: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ، ص -  412
 517: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص-  413
 103 - 102: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية،مرجع سابؽ، ص-  414
 359: مصطفى كماؿ ككائؿ أنكر بندؽ األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة، مرجع سابؽ ص-  415
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عممية تحكيؿ ىذه المبالغ إلى حساب التاجر يحصؿ عمى مبمغ مالي، كىك نسبة الخصـ مف 
قيمة كؿ فاتكرة يقدميا التاجر، أما ىذا األخير فإنو مقابؿ الخصـ الذم تحصؿ عميو الجية 

. المصدرة يحصؿ عمى الخدمات العديدة التي تقدميا لو ىذه األخيرة

: ػوذ ٓسزوَ: ساثؼب

: تتجمى صكرة استقبللية عقد التاجر كذاتيتيا في األمكر التالية

إف تعيد الجية مصدرة البطاقة لمتاجر بكفاء قيمة فاتكرة المشتريات، أك الخدمات التي 
حصؿ عمييا حامؿ البطاقة، مف التاجر بمكجب البطاقة ىك في الكاقع التزاـ قطعتو عمى 

 416.نفسيا الجية المصدرة قبؿ نشكء االلتزاـ في ذمة حامؿ البطاقة تجاه التاجر

كقد أتيحت الفرصة لمقضاء المغربي إلبداء رأيو بشأف ىذه المسألة، حيث ذىبت 
إذ التـز الزبكف بالضكابط اإلجرائية المتفؽ عمييا فإف : "المحكمة التجارية بأكادير إلى أنو

البنؾ يصبح في مركز المديف في مكاجية التاجر كيككف التزاـ البنؾ بتسديد الفاتكرة التزاماتو 
 ال يعطمو عدـ كجكد رصيد لمعميؿ أك معارضة مف جانبو، 417".شخصيا كمباشرا كقطعيا

كفيما يجاكز الحد المضمكف، أك إذا لـ يحتـر التاجر اإلجراءات المتفؽ عمييا بينيما، ال يدفع 
البنؾ ال " كقد أضافت المحكمة بأف 418.البنؾ لمتاجر إال بشرط تحصيؿ المبمغ مف العميؿ

حؽ لو في التنصؿ مف الضماف الذم يمتـز بو مف نظاـ البطاقات البنكية، كال حؽ لو تبعا 
 (الزبكف)لذلؾ في إعادة تقييد العمميات في الضمع المديف بالرغـ مف عدـ إتياف المدعى عميو 

، يتبيف مف ىذا "ألم إىماؿ أك تجاكز لمضكابط القانكنية التعاقدية، كيتعيف إلغاء ىذا التقييد
الحكـ بأف القضاء المغربي اعتبر أف التزاـ البنؾ بضماف األداء لمتاجر بقيمة العمميات التي 
يجرييا حاممك البطاقات لديو، ىك التزاـ راسخ في ميداف األداء بالبطاقات البنكية، غير أف 

                                                           
 146: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص  416
 110: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع ساب، ص -  417
 583: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص -  418
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التزاـ البنؾ ىذا يبقى رىيف ببل شؾ بمدل تقيد التاجر بااللتزامات التي يفرضيا البنؾ 
 419.عميو

ف حؽ التاجر في الرجكع بقيمة السمعة، أك الخدمة يككف عمى الجية المصدرة فقط  كا 
ف أفمست الجية المصدرة ما دامت قيمة ىذه  كليس لمتاجر الرجكع عمى حامؿ البطاقة، كا 

. الفاتكرة ال تتجاكز حد التعامؿ األقصى المصرح بو

إف الجية مصدرة البطاقة ال تككف متضامنة، كال شريكة لحامؿ البطاقة أيضا بشأف 
ما يترتب عميو مف التزامات أخرل تجاه التاجر، عدا كفاء فاتكرة الشراء أك تقديـ الخدمات، إذ 
تككف عبلقة التاجر بحامؿ البطاقة كغيره مف األشخاص الذيف يقدـ ليـ السمع أك الخدمات 

. نقدا

 

ششٝؽ اُؼوذ اُشاثؾ ث٤ٖ ٓظذس اُجطبهخ ٝاُزبجش : اُلوشح اُضب٤ٗخ

: ينقسـ عقد التاجر إلى قسميف، شركط عامة كشركط خاصة

أٝال اُششٝؽ اُؼبٓخ 

لقد حددت االلتزامات المتداكلة في المكاد الست األكلى في الشركط العامة لمقكاعد 
األساسية التي تحكـ العبلقة بيف مؤسسات االئتماف كالتجار إضافة إلى األحكاـ المتعمقة 

ذا كاف التجمع ذم المصمحة االقتصادية لمبطاقة الزرقاء في فرنسا، قد قبؿ  بتعديؿ العقد، كا 
بأنو رغـ انفراده بكضع ىذه الشركط مف جانب كاحد، يدكف التشاكر مع التجار أك ممثمييـ 

فإنو عند تعديؿ ىذه الشركط، يجب التشاكر مع ممثمي التجار ألف اإلصدار الجديد لمعقد قد 

                                                           
 المحكمة التجارية بأكداؿ 424/2002حكـ رقـ -  419
 110: أكرده إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص- 
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جاء مانحا لممصدر سمطة كضع ىذه الشركط مف جانب كاحد كسمطة تعديميا دكف إخطار 
 420.سابؽ أك إبداء األسباب

: اُششٝؽ اُخبطخ: صب٤ٗب

 مثؿ اآلالت 421ىناؾ بعض الشركط الخاصة التي يمكف مناقشتيا بيف البنكؾ كالتجار
.  كشركط تحصيؿ الفكاتير كقيدىا في حساب التاجر، كقكاعد اإلثبات422كالماكنات لمتاجر

 423إال أف ىناؾ بعض القكاعد المشتركة داخؿ الشركط الخاصة، مثؿ قيمة الضماف
كلكف لكي يستفيد التاجر مف ىذا الضماف، فإف البنؾ يفرض عميو إتباع إجراءات محددة 

بدقة قبؿ إتماـ أم عممية أداء بكاسطة البطاقة، مرتبا عمى اإلخبلؿ بيا سقكط الضماف الذم 
يشكؿ مف كجية نظر التاجر أىـ عناصر األداء بالبطاقة مقارنة بكسائؿ األداء األخرل، 

كيمكف القكؿ أف ىذه اإلجراءات تتعمؽ عمى الخصكص بالتأكد مف صحة البطاقة مف حيث 
مدل قبكليا كإحدل البطاقات الصادرة عف البنؾ، أك الشبكة المنخرط فييا، كمف حيث تاريخ 
صبلحيتيا، كعدـ كجكدىا ضمف قائمة البطاقات المكجكدة في الئحة المعارضة كذلؾ إعداد 
رساليا لمبنؾ أك لمجية المكمفة بتدبير  فكاتير مكقعة مف حامؿ البطاقات بقيمة عممية األداء كا 

 424.البطاقات البنكية، كأخيرا دفع العمكلة لمبنؾ كمقابؿ لضماف األداء لو

أيضا تجدر اإلشارة إلى أف البنكؾ بفضؿ اتحادىا فإنيا استطاعت أف تخضع التجار 
لسيطرتيا، مف خبلؿ تحكميا في نظاـ الكفاء اإللكتركني، كبذلؾ فرضت عمييـ شركطا 

: قاسية في عقكدىا معيـ، كذلؾ مبرر كاآلتي

                                                           
 147-146: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص  420
 6ممحؽ رقـ  (الرابط بيف التاجر كالبنؾ الشعبي)الشركط الخاصة بنمكذج العقد : أنظر عمى سبيؿ المثاؿ -  421
 359: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة مرجع سابؽ، ص -  422
 147: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  423
 116: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية مرجع سابقف ص -  424
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 ألنيا تمنحيـ ضمانا لكفائيـ مف :  مطالبة البنكؾ لمتجار بإتباع تعميماتيا
جية، كمف جية ثانية ألف كؿ كفاء بالبطاقة يخمؽ عبلقات بيف عدد مف األطراؼ، 

كتدعي البنكؾ أف ىذه العبلقات يجب أف تككف مكحدة، إال أف السبب القكم لذلؾ ىك أنو 
في العبلقة بيف العميؿ كالتاجر يتـ تنفيذ عممية الكفاء كىذه العممية ال تتـ بالنقؿ المادم 
نما مباشرة بالقيكد المحاسبية التي تحدث آليا مديكنية أحد الحسابات  لمنقكد أك بالشيؾ كا 

 .كدائنية اآلخر، كبذلؾ فإف البنؾ كسيط ال مفر منو لمكفاء

  سيطرة البنكؾ عمى التكنكلكجيا المتقدمة في الكفاء اإللكتركني بالبطاقة 
كىذه السيطرة تتخذىا البنكؾ كسيمة إلخضاع التجار ليا، كىذه التكنكلكجيا التي : البنكية

 425.تممؾ البنكؾ اليد الطكلى فييا ىي التي تسمح بإتماـ الكفاء عند المركر بجزئية التاجر

ىذا فيما يتعمؽ بالشركط فماذا عف كيفية انعقاد ىذا العقد؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو 
 :في الفقرة المكالية

 اٗؼوبد اُؼوذ ث٤ٖ ٓظذس اُجطبهخ ٝاُزبجش : اُلوشح اُضبُضخ

مما تجب اإلشارة إليو أف عقد التاجر ىك عقد نمكذجي أعد مسبقا، إال أف التكصية 
، نصت عمى كجكب كتابة العقكد، 1987 ديسمبر 8الجماعية األكركبية الصادرة بتاريخ 

 كيتـ 426كبذلؾ أدخمت ىذه العقكد في نطاؽ العقكد الشكمية بالنص عمى كجكب كتابتيا
إلى المنظمة  (مصدر البطاقة)التعاقد بيف التاجر كالبنؾ بناء عمى طمب يتقدـ ىذا األخير 

األصمية صاحبة البطاقة لمتصريح بالتعامؿ مع التجار لتحصيؿ فكاتير مبيعاتيـ التي تتـ 
باستخداـ البطاقة سكاء كانت البطاقة التي أصدرتيا لعمبلئيا، أك البطائؽ المصدرة بمعرفة 

. األبناؾ األخرل، أم تككف ميمة البنؾ القياـ بعممية المتمقي

                                                           
 148: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  425
العقكد : " عمى ما يمي 1987 ديسمبر 8أ مف التكصية الجماعية األكركبية الصادرة بتاريخ / 3/1تنص المادة -  426

المبرمة بكاسطة المصدريف أك ممثمييـ مع مقدمي الخدمات أك المستيمكيف تككف مكتكبة ك يجب أف تككف الحقة لطمب 
 .سابؽ كتحدد بكضكح الشركط العامة كالخاصة لبلتفاؽ
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كبعد الحصكؿ عمى مكافقة المنظمة لمتعامؿ في ىذا النشاط يقـك البنؾ بإبراـ عقكد 
: مع التجار لقيامو بتحصيؿ الفكاتير لحسابيـ، كيتـ ىذا التعامؿ بعدة طرؽ منيا

 تحصيؿ الفكاتير لحساب التجار مثؿ تحصيؿ الكمبياالت تماما. 

  سماح البنؾ لمتاجر بالسحب عمى حساب مديف بضماف ىذه الفكاتير بنسبة
متفؽ عمييا مقابؿ حصكؿ البنؾ عمى فكائد عمى األرصدة المدينة 

كالمبلحظ أف العقد ينعقد بمجرد تكقيع التاجر عميو شخصيا، إف كاف طبيعيا أك 
بكاسطة ممثمو القانكني إف كاف اعتباريا دكف مناقشة شركط العقد المكتكبة عمى الكجو 

 427.اآلخر

كيبـر العقد بيف الجية المصدرة لمبطاقة كالتاجر لمدة محددة تتجدد ما لـ يقـ أحد 
 مع العمـ أف ىذه المدة قد تككف لعاـ أك عاميف، كعقب انتياء المدة فإنو 428طرفيو بإنيائيا

يجب عمى العامؿ الشرعي ليذه البطاقة أف يعيدىا إلى البنؾ أك المؤسسة المالية المصدرة 
 429.ليا

كقد يككف لمبنؾ الحؽ في قبكؿ التعامؿ مع بعض التجار أك رفضو ألف العقد 
. النمكذجي الذم يبـر بيف الطرفيف يقـك عمى االعتبار الشخصي

كمما تجدر اإلشارة إليو أنو في المغرب، كفي  الكقت الحالي أصبح مركز النقديات 
، ىك الذم يقـك بإبراـ العقكد مع التجار الذيف يقبمكف االنخراط في نظاـ CMIبيف البنكؾ 

الكفاء اإللكتركني بالبطاقة البنكية، كبالتالي حؿ محؿ مصدرم البطائؽ البنكية بيذا 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف المسؤكلية، المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  427
148-149 
 581: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص -  428
 54: عبد الفتاح بيكمي حجازم، جرائـ غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  429
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 ىذا فيما يتعمؽ بالعبلقة الناشئة بيف مصدر البطاقة كالتاجر، فماذا عف 430الخصكص
العبلقة الناشئة بيف ىذا األخير كحامؿ البطاقة؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

: اُؼالهخ اُ٘بشئخ ث٤ٖ اُزبجش ٝدبَٓ اُجطبهخ: أُطِت اُضبُش

 ال تثير أم 431، كالتاجر ىي عبلقة عقدية(العميؿ)إف العبلقة بيف حامؿ البطاقة 
 أك عقد تقديـ الخدمة، كؿ ما ىنالؾ أف 432مشكمة إذ يحكميا العقد األصمي كعقد البيع

  فما ىي إذف خصائص ىذا 433التاجر يمتـز بقبكؿ الكفاء بالبطاقة التي يحمميا الحامؿ
: العقد، كما ىي كيفية انعقاده؟ ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

اُشاثؾ ث٤ٖ اُزبجش ٝدبَٓ اُجطبهخ  خظبئض اُؼوذ: اُلوشح األ٠ُٝ

يبلحظ مف خبلؿ التمعف في القانكف المغربي عندما عرؼ عقد البيع، أف ىذا العقد 
مف عقكد المعاكضة كأنو ممـز لمجانبيف، كيعتبر كذلؾ مف عقكد التراضي ال العقكد 

 حيث يرتبط ىذا الشخصاف بعقد البيع أك النقؿ، أك أم عقد آخر عادم محمو 434الشكمية،
االنتفاع المقصكد، كال يؤثر فيو عقد االنضماـ المبـر بيف العميؿ كالبنؾ بمعنى أنو ال تداخؿ 

يؤثر فيما بيف ىذا العقد، كعقد البيع بيف التاجر كالعميؿ إال مف حيث كفاء الثمف، فمتى 
كانت بيد العميؿ البطاقة كاف مف حقو أف يقبؿ التاجر تسكية حقو بنظاـ البطاقة تنفيذا 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  430
149 

 
 26: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص-  431
:  مف الباب األكؿ مف القسـ األكؿ المتعمؽ بالبيع مف ؽ ؿ ع بأنو 478حيث عرفو المشرع المغربي في الفصؿ -  432

 ".عقد بمقتضاه ينقؿ أحد المتعاقديف لآلخر ممكية شيء، أك حؽ في مقابؿ ثمف يمتـز ىذا األخير بدفعو لو"
 359: مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع إللكتركنية الحديثة،مرجع سابؽ، ص -  433
 149: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  434
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، كىذا اشتراط شرطو البنؾ عمى (أم بيف التاجر كالبنؾ)اللتزامو الذم تعيد بو في العقد بينو 
 435.التاجر لمصمحة العمبلء

ىذا فيما يتعمؽ بخصائص العقد فماذا عف كيفية انعقاده؟ ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو 
: في الفقرة المكالية

 

 

: اٗؼوبد اُؼوذ ث٤ٖ اُزبجش ٝدبَٓ اُجطبهخ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

ال يستطيع التاجر متى أعمف في متجره عف قبكلو لبطاقات االئتماف أف يرفض 
كقاعدة عامة إتماـ ىذا العقد بكاسطة البطاقة، طالما كاف مستكفيا لجميع الشركط 

المنصكص عمييا في العقد المبـر بينو كبيف البنؾ المصدر، كيستمد ىذا االلتزاـ أساسو 
 كما 436القانكني مف ككنو اشتراطا لمصمحة الغير يرتب التزاما عمى التاجر أك مقدـ الخدمة

يؤسس الفقو التزاـ التاجر المكرد قبؿ حامؿ البطاقة عمى أساس االشتراط لمصمحة اآلخريف، 
فإذا كاف قانكف المصرؼ مصدر البطاقة الذم يحكـ العبلقة بيف المصرؼ كالتاجر، فإف 

االشتراط لمصمحة الغير، كالذم مؤداه قبكؿ استخداـ البطاقة مف جانب حامميا كأداة كفاء، 
 437يحكمو قانكف المصرؼ، كبالتالي فإف العميؿ ممتـز لمتاجر بمجرد التكقيع عمى الفاتكرة

كمتى كقع العميؿ الفاتكرة فإف حؽ التاجر، ال ينقضي إال بكفاء ىذه الفاتكرة، فإف رفض 
 أف - gavalda et stouffet -  كيرل البعض438البنؾ ظؿ لمتاجر أف يطالب العميؿ بيا

العبلقة بيف التاجر كحامؿ البطاقة ال تنتيي بمجرد التكقيع عمى فاتكرة البيع أك تسجيؿ الشفرة 
الخاصة بالبطاقة بعد تسميميا لقيمة المعاممة مف البنؾ المصدر، ثـ حصكؿ البنؾ عمييا مف 
                                                           

 582: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص-  435
 517: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص -  436
 26جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، صؾ -  437
 582: عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية مرجع سابؽ، ص-  438
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حامؿ البطاقة، في حيف أف البعض اآلخر يرل أنو ينبغي التمييز في ىذا الصدد بيف عبلقة 
حامؿ البطاقة بالبنؾ المصدر مف ناحية، كبالتاجر مف ناحية أخرل، فعبلقة حامؿ البطاقة 
بالتاجر تنتيي بتسديد البنؾ قيمة المعاممة، أما الديف الذم يتكلد لمبنؾ في مكاجية الحامؿ 

 439.فيك منفصؿ عف الديف األكؿ الذم كاف لمتاجر في مكاجيتو

أيضا ال ينقضي التزاـ العميؿ نيائيا قبؿ المصرؼ مصدر البطاقة إال بالسداد التاـ، 
ذا فسخ العقد بيف التاجر كحامؿ البطاقة، عمى التاجر رد  ثمف عف طريؽ المصرؼ  كا 

 440.مصدر البطاقة، كالذم يعيد بدكره المبمغ إلى العميؿ أك يقيده في حسابو

أخيرا تجدر اإلشارة إلى أف البنؾ المصدر يبقى بعيدا عف كؿ خبلؼ يمكف أف يثكر 
بيف التاجر، كحامؿ البطاقة في خصكص المعاممة التي تمت بكاسطة البطاقة، فبل يستطيع 

 مف القانكف الفرنسي 22ىذا األخير أف يمنع البنؾ مف الكفاء لمتاجر، كىك ما أكدتو المادة 
 حيث نصت عمى أف أمر الدفع الصادر عف طريؽ بطاقة 1985 يكليك 11الصادر في 

الكفاء نيائي كال يمكف الرجكع فيو، كال يمكف إيقافو إال في حالة ضياع البطاقة أك سرقتيا أك 
التصفية القضائية لممستفيد، كال يعني ذلؾ بطبيعة الحاؿ أف حامؿ البطاقة ال يستطيع 

 441.استرداد أمكالو متى تكافرت الشركط البلزمة لذلؾ

 

 

                                                           
 518: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب االلي االقتصادية،مرجع سابؽ ص-  439
 27: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص-  440
 .518: نائمة عادؿ محمد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص -  441
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 اآلثبر انقبوىويت انىبشئت عه استخذاو

 أدواث انذفع واالئتمبن انحذيثت 
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:  الفصل الثاني
اآلثار الق انونية الناشئة عن استخدام أدوات الدفع  

 واالئتمان الحديثة

 

لقد أسفر استعماؿ أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة في اآلكنة األخيرة، عف بركز آثار 
عديدة، تختمؼ باختبلؼ األنشطة كالممارسات التجارية في ظؿ المعامبلت المالية التي تـ 
القياـ بيا، بحيث أصبح بعض المتعامميف بيذه األدكات سكاء تعمؽ األمر بحصكليـ عمى 

 يقكمكف بخركقات كتجاكزات مف شأنيا خمؽ مشاكؿ سيما في مجاؿ –سمع أك خدمات 
اإلثبات المرتبطة بيذه األدكات، كما تمحقو مف ضرر بمصالح األطراؼ المتدخمة فييا، مما 

يحتـ ضركرة التصدم ليا مف خبلؿ إقرار حماية قانكنية فعالة، تكفؿ صكف استقرار 
 .المعامبلت التجارية كتكفير الحماية لممتعامميف بمختمؼ ىذه األدكات كتدعيميا قانكنيا

مف ىذا الفصؿ لممشاكؿ القانكنية التي يطرحيا  (الفرع األكؿ)ليذا سيتـ تخصيص 
لمحماية  (الفرع الثاني)استعماؿ أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة في حيف سيتـ تخصيص 

 .(البطائؽ البنكية نمكذجا)القانكنية ألدكات الدفع كاالئتماف الحديثة 
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المشاكل الق انونية التي يطرحها استعمال  : الفرع األول
 أدوات الدفع واالئتمان اإللكترونية    

ال يختمؼ اثناف في اإلشادة بالدكر الكبير الذم أصبحت تقـك بو المعمكميات في 
حياتنا اليكمية، مف تسييؿ القياـ بمختمؼ المعامبلت التجارية كالمالية عف بعد، ككذا 

التكاصؿ فيما بيف مختمؼ األطراؼ المتدخمة فييا، إال أف استعماؿ المعمكميات في الحياة 
التجارية كالمعامبلت البنكية خاصة يحمؿ في طياتو العديد مف المخاطر كالمشاكؿ نتيجة 
حداثة العيد باستخداميا مف جية، كعدـ إلماـ األطراؼ المتعاممة بخصكصيتيا مف جية 
أخرل، ما مف شأنو تقكيض الركائز األساسية التي تقـك عمييا التجارة الدكلية، ليذا سيتـ 

الكقكؼ مف خبلؿ ىذا الفرع عمى أىـ المشاكؿ القانكنية التي يطرحيا استعماؿ أدكات الدفع 
قكاعد اإلثبات عمى أف  لمحديث عف (المبحث األكؿ)كاالئتماف الحديثة، كذلؾ بتخصيص 

 .لمحديث عف أزمة اإلثبات (المبحث الثاني)يخصص 

 :هٞاػذ اإلصجبد: أُجذش األٍٝ

لقد تكالت السنيف كالعقكد، كتسارعت التطكرات كالتحكالت، رغـ ذلؾ ظؿ نظاـ اإلثبات 
، كاآلف كصؿ بو األمر 1913راكدا ساكنا دكف حراؾ، فقانكف االلتزامات كالعقكد صدر سنة 

 كىذا التباعد الزمني بيف تاريخ ميبلد النص التشريعي، كتاريخ تطبيقو يثير 2011إلى حدكد 
العديد مف التساؤالت بالرغـ مف إدخاؿ بعض التعديبلت فيما يخص الفرع الثاني المتعمؽ 

 5 مف نفس القانكف أعبله بمقتضى 417باإلثبات بالكتابة مف خبلؿ تغيير أحكاـ الفصؿ 
-1 يتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية، كتتميـ الفصكؿ 53-05مف القانكف رقـ 

 مف القانكف 4، مف قانكف االلتزامات كالعقكد، بمقتضى المادة 417-3 ك417-2 ك417
ىؿ كسائؿ اإلثبات التقميدية المنصكص عمييا في ؽ ؿ ع مدكنة التجارة كافية : 05-53

الستيعاب مختمؼ أشكاؿ المعامبلت الحديثة ذات الطابع اإللكتركني كالرقمي؟ أـ أنيا قاصرة 
عف تمبية متطمبات الدكر المنكط بيا؟ أليست قكاعد اإلثبات الحالية صمبة أكثر مف البلـز 
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 ثـ إلى أم حد كصؿ اىتماـ بعض الدكؿ بالتكقيع 442كتنقصيا المركنة إلى أبعد الحدكد؟
مركز التكقيع  (المطمب األكؿ)اإللكتركني؟ لئلجابة عف ىذه التساؤالت سيتـ تخصيص 

لمكقؼ  (المطمب الثاني)اإللكتركني في قانكف اإلثبات المغربي، في حيف سيتـ تخصيص 
 .بعض التشريعات المقارنة مف التكقيع اإللكتركني

 :ٓشًض اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ك٢ هبٕٗٞ اإلصجبد أُـشث٢: أُطِت األٍٝ

مف الكاضح أف االستجابة الكاممة لمقتضيات التعامؿ اإللكتركني، عمى مستكل قكاعد 
اإلثبات، لف يتأتى إال بتطكير المفاىيـ التقميدية لمدليؿ الكتابي بحيث يشمؿ كؿ الحكامؿ 

كالدعامات غير الكرقية، كقد أظير المشرع المغربي إصرارا نحك تبني إستراتيجية سميمة في 
التعامؿ مع تحديات القانكف في عصر التقنية، فالمتتبع يبلحظ أف ىناؾ مجمكعة مف 
التشريعات ذات الصمة الكثيقة بالمعامبلت اإللكتركنية قد صدرت استجابة مف المشرع 

المغربي لمتطكر المذىؿ الذم تعرفو تمؾ المعامبلت، كما سعى إلى أف يبرىف بالمممكس أنو 
 كمف قبيؿ 443مصر عمى االنتقاؿ مف مرحمة التعامؿ الكرقي إلى مرحمة التعامؿ اإللكتركني،

ىذه التشريعات يكجد ؽ ؿ ع الذم تـ تعديؿ كتتميـ بعض فركعو استجابة لمتطكر 
 .التكنكلكجي، ككذا مدكنة التجارة

حيث يطرح التساؤؿ عف كيفية تطكيع المشرع المغربي لقكاعد اإلثبات الكتابي لكي 
 تستكعب التقدـ في تقنيات المعمكمات كاالتصاالت كخاصة التكقيع اإللكتركني؟

لئلثبات في القانكف  (الفقرة األكلى)كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ تخصيص 
. لئلثبات في المادة التجارية (الفقرة الثانية)المدني ك

                                                           
محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني، مطبعة -  442

، 2008، 155الرباط، مجمة القضاء كالقانكف، عدد خاص بمناسبة مركر خمسيف سنة عمى إصدار المجمة العدد - األمنية 
 43: بتصرؼ، ص

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  443
، 2009 كجدة، مجمة القانكف االقتصادم، مجمة قانكنية تصدر مرتيف في السنة، العدد الثاني، يناير –مطبكعات اليبلؿ 

 127 - 126: ص
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 :اإلصجبد ك٢ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ: اُلوشح األ٠ُٝ

تحت ضغط التطكر السريع لكسائؿ االتصاؿ، أحدث المشرع المغربي تعديبلت ميمة 
عمى القانكف المدني، تعمقت باإلثبات بالكتابة ليدخؿ في نطاؽ أدلة اإلثبات المحررات 

 بحؽ قانكنا يستجيب لمتكجييات األكربية، كالقكانيف 53-05اإللكتركنية، ككاف القانكف رقـ 
النمكذجية التي تدعكا الدكؿ إلى إدخاؿ تعديبلت عمى المنظكمة التشريعية الكطنية عمى نحك 

يستكعب استخداـ الكسائط غير الكرقية في إثبات المعامبلت اإللكتركنية في الحدكد التي 
 444.تكفؿ التنسيؽ بيف التشريعات اإلقميمية كالتنظيمات الدكلية

فما ىي إذف أىـ التعديبلت التي طرأت عمى نصكص قانكف االلتزامات كالعقكد 
لى أم حد يعاني ىذا القانكف مف فراغ 53-05المتعمقة باإلثبات بالكتابة بمكجب القانكف  ؟ كا 

 تشريعي عمى مستكل اإلثبات؟

ككيؼ ستتـ الييكمة الجديدة لنظاـ اإلثبات المغربي عمى المستكل، المدني، ككذا 
 مبادرة االجتياد القضائي لبلعتداد بكسائؿ اإلثبات الجينية؟

 :ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

 :رو٤٤ْ اُلشاؽ اُزشش٣ؼ٢ ػ٠ِ ٓسزٟٞ خ٤بساد رذذ٣ش ٝسبئَ اإلصجبد: أٝال

إف تحميؿ لغة الخطاب الذم استعممو المشرع  في ظيير االلتزامات كالعقكد، فيما 
يتعمؽ باإلثبات يبيف أف الخطاب المستعمؿ ىك خطاب تقميدم ربما كاف مبلئما لتاريخ 
، كيظير ذلؾ عمى عدة أصعدة مف خبلؿ  صدكره، كلكف األكيد أنو لـ يعد مبلئما اليـك

استخداـ عبارات، كمصطمحات أصبحت غريبة عف بيئتنا القانكنية، كغير  مفيكمة في ظؿ 
التطكرات المتسارعة التي يعرفيا العالـ، كعمى مستكل التكقيع يكجد نفس االتجاه التقميدم، 

                                                           
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  444

 127: القانكنية مقالة سابقة، ص 
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فالتكقيع يجب أف يككف بيد الممتـز نفسو، كال يقـك الطابع أك الختـ مقاـ التكقيع، ككذلؾ 
 .الحديث عف إنكار الخط كالحديث عف العجز البدني عف الكتابة

كعميو يتضح قصكر نظاـ اإلثبات المدني عمى استيعاب التحكالت الجديدة في ظؿ 
ىيمنة كسائؿ االتصاؿ عمى الصعيديف الدكلي كالكطني، كلذلؾ فإف الفراغ التشريعي الذم 

 ال يمكف تجاكزه إال بمقاربات فقيية – عمى مستكل التكقيع خاصة –تعرفو كسائؿ اإلثبات 
 :معينة تتمخص في اآلتي

 بحيث يقترح األستاذ الخمميشي مثبل، إعادة قراءة نصكص : إعادة القراءة
ظيير االلتزامات كالعقكد، دكف أم محاكلة إلنتاج قانكف مدني مغربي جديد 

 يعترؼ بأف ىناؾ مقتضيات مف الظيير – أم األستاذ الخمميشي –عمما بأنو 
 .المذككر لـ تعد مبلئمة لمتطكرات المعاصرة

 يعتقد األستاذ نكر الديف الناصرم أف نصكص ظيير : إعادة الترميم
االلتزامات كالعقكد فيما يتعمؽ باإلثبات، لـ تعد مسايرة لمتطمبات التحديث 

 .لذلؾ فإنو يقترح تعديؿ المقتضيات ذات الصمة بالمجاؿ المذككر

 يعتبر جانب مف الفقو أف تبعية ظيير االلتزامات  كالعقكد : إعادة البناء
لمقانكف المدني الفرنسي تبعية عمياء ال تراعي خصكصية الكاقع المغربي 

 .كطمكحاتو

 محمد الشيمح كمحمد –كلذلؾ فإف األجدل في نظر ىذا االتجاه الفقيي منيـ 
 445. أف يككف التعديؿ شامبل بما يتبلءـ كخصكصية العقمية المغربية–المذككرم 

                                                           
يرل أف قانكف االلتزامات كالعقكد قد قدـ لمحياة المدنية الشيء الكثير في حقبة معينة، إذ لـ يعد يتبلءـ مع - =  445

المستجدات التي يفرضيا التطكر كالطفرة المعمكماتية، كما يعتبر االبف البار لمقانكف المدني الفرنسي، كقد حاف الكقت بأف 
ينزع ىذا القانكف عنو غطاءه كرؤية التطكر الحاصؿ، كىنا ال يتـ نكراف ما قاـ بو المشرع المغربي فيما يتعمؽ بتعديؿ كتتميـ 

 417-3، ـ 417-2، ـ 417-1، ـ 417بعض النصكص المتعمقة بالفرع الثاني المتعمؽ بالكتابة كذلؾ فيما يخص المكاد 
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية ، كىي تعد نقمة نكعية ستساىـ في 53-05استجابة لمقتضيات القانكف رقـ 

التصدم لمنزاعات المتعمقة باإلثبات بخصكص المعامبلت كالتعاقدات اإللكتركنية، كما ال يجب أف تحمؿ المسؤكلية لممشرع 
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 :ا٤ٌُِٜخ اُجذ٣ذح ُ٘ظبّ اإلصجبد أُـشث٢: صب٤ٗب

بالنسبة لمتنظيـ اإلثباتي الجديد كقبؿ الحديث عف نص المشركع المغربي المتعمؽ 
برسائؿ المعطيات، فمك تـ إبراـ عقد بيف شخصيف أحدىما مغربي كاآلخر فرنسي بكسيمة 
االتصاؿ الحديثة أك االنترنيت، فما ىك الكصؼ القانكني لمثؿ ىذا االتفاؽ حسب قانكف 

االلتزامات كالعقكد؟ ىؿ ىك عقد عادم كباقي العقكد العادية تطبؽ عميو نقس كسائؿ اإلثبات 
 المكجكدة في ؽ ؿ ع في حالة النزاع أـ ال؟

فإذا حدث إخبلؿ مف جانب الطرؼ المغربي، كأقاـ الطرؼ الفرنسي دعكل أماـ 
القضاء المغربي، الحجة أف المغربي قد عقد معو عقدا إلكتركنيا مكقعا تكقيعا إلكتركنيا، 

 يأخذ بالتكقيع اإللكتركني ككسيمة إثبات 446كليس خطيا، ىذا مع العمـ أف القانكف الفرنسي
 .كالمغرب ال يأخذ بو

 فيؿ كجد في قانكف االلتزامات كالعقكد حؿ لمثؿ ىذه اإلشكاليات؟

ال يمـز إلثبات االلتزامات : " مف ؽ ؿ ع يؤكد عمى ما يمي401بالرجكع إلى الفصؿ 
  447".أم شكؿ خاص إال في األحكاؿ التي يقرر القانكف فييا شكبل معينا

                                                                                                                                                                                     

نما يجب أف يساىـ كؿ مف الفقو كالقضاء ككذا األشخاص الطميعيف في ىذا  المغربي بخصكص التعديؿ بشكؿ كمي، كا 
ف كاف ىذا سيؤدم إلى  المجاؿ بتقديـ دراسات كمقترحات عميا تجدم في تعديؿ ىذا القانكف كليس بإلغائو بشكؿ كمي كا 

عادة بنائو مف جديد النو مف الصعكبة بما كاف خمؽ  ترقيعو، لكف يرل أنو مف األفضؿ تعديمو خطكة بخطكة عكض ىدمو كا 
 =.قانكف مدني جديد خاصة فيما يتعمؽ باإلثبات ألف األمر يقتضي تعديؿ جؿ القكانيف

محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني، مقالة سابقة، - 
  كما بعدىا44: ص
 الصادر 62، منشكر بالجريدة الرسمية، عدد 2000 مارس 13 الصادر في 230/2000المرسـك الفرنسي رقـ -  446

 .3968: ، ص 2000 مارس 14بتاريخ 
يسكغ أف تككف الكرقة العرفية، مكتكبة بيد : " مف ؽ ؿ ع المغربي عمى ما يمي426في نفس السياؽ ينص الفصؿ -  447

غير الشخص الممتـز بيا بشرط أف تككف مكقعة منو، كيمـز أف يككف التكقيع بيد الممتـز نفسو ، كأف يرد في أسفؿ الكرقة، 
 ".كال يقـك الطبع كالخاتـ مقاـ التكقيع، كيعتبر كجكده كعدمو
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فالقانكف المدني في أغمب الدكؿ صريح في عدـ قياـ أم كسيمة كانت مقاـ التكقيع 
 .بخط اليد بما في ذلؾ التكقيع اإللكتركني

 كتكقع sur papierفيك لـ يصمـ إال لتنظيـ االلتزامات العادية كالتي تتـ عمى الكرؽ 
 .بخط اليد

 مف بيف أركاف العقد Signature électroniqueكلككف التكقيع اإللكتركني 
ىؿ لممتضرر الحرية في إثبات ضرره انطبلقا مف التكقيع : اإللكتركني فالسؤاؿ المطركح ىك

اإللكتركني الذم حصؿ عميو مف طرؼ المخؿ بااللتزاـ؟ كىؿ سيعتبر التكقيع اإللكتركني 
 كسيمة إثبات رضى ذلؾ الطرؼ، كقبكلو بمحتكيات العقد بما فييا الكفاء عف طريؽ الشبكة؟

 فالمشرع ال يتمسؾ بحرية اإلثبات 401فحسب مقتضيات الفقرة األكلى مف الفصؿ 
 .إال في األحكاؿ التي لـ يقررليا القانكف نظاما خاصا

كبما أف المشرع أفرد لمتكقيع الخطي نصا خاصا بو، ينظمو كال يقبؿ بديبل عنو، فإنو 
 الميـ فيما جاء في استجابة ىذا 448في المقابؿ ال يقبؿ بشيء يدعى التكقيع اإللكتركني

 لمقتضيات التعامؿ اإللكتركني عمى مستكل قكاعد اإلثبات، – المشرع المغربي –األخير 
 حؿ العديد مف النقط العالقة أك اإلشكاالت المترتبة عف التعامؿ 53-05فإنو بفعؿ قانكف 

 فمثبل حاكؿ المشرع المغربي مف خبلؿ مدكنة الجمارؾ 449اإللكتركني، كما سبقت اإلشارة
كالضرائب غير المباشرة أف يعطي مفيكما حديثا لممحرر أك الكثيقة يتناسب مع المجتمع 

 كتحديدا 450الرقمي كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما كرد بالفصؿ األكؿ مف المدكنة المذككرة أعبله
 مكرر كالتي نظمت مف خبللو مدكنة الجمارؾ طريقة إيداع 203مف خبلؿ الفصؿ 

                                                           
 202-201: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  448
 94: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص -  449
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  450

 127: القانكنية، مقالة سابقة ص 
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مكانية اعتبار المستخرجات اإللكتركنية الصادرة عف أجيزة  التصريحات بكيفية إلكتركنية، كا 
 451.ىذه اإلدارة بمثابة أدلة أك سندات يجكز اإلثبات بيا

كأماـ عدـ قبكؿ المشرع المغربي فبأم بديؿ عف التكقيع الخطي كما سبقت اإلشارة 
فمف تـ ال يمكف لمقضاء مخالفة تمؾ القاعدة القانكنية اآلمرة، ألف قراره أك حكمو المخالؼ 
سيتعرض لمبطبلف المطمؽ، كبالتالي اإلقرار بأف المشرع المغربي ال يطابؽ بيف مقتضيات 
التكقيع الخطي كالتكقيع اإللكتركني، فيك يعترؼ بحجية التكقيع األكؿ دكف الثاني، ذلؾ أنو 

أف يككف العقد مكقعا بيد الممـز : " كالتي جاء فييا ما يمي426حسب الفقرة الثانية مف المادة 
 ".ال يقـك الختـ أك الطابع مقاـ التكقيع الخطي"كتضيؼ نفس الفقرة أنو ". نفسو

كانطبلقا مف ىذه المادة فإف مصير التكقيع اإللكتركني، ال يجكز االحتجاج بو أماـ 
القاضي، كأف العقد اإللكتركني يعد بمثابة كرقة عرفية مكقع عمييا إلكتركنيا يخرج عف أحكاـ 

 452.المادة أعبله

 إذ نص 453لذلؾ حاكؿ المشركع المغربي المتعمؽ برسائؿ المعطيات تمطيؼ المبدأ
 كبحسب نص المشركع المغربي، الكارد في 454عمى معادلة التكقيع اإللكتركني لمتكقيع الخطي

الباب الراجع منو، كالذم خصص لكسائؿ اإلثبات في شكؿ رسالة بيانات فإنو يعد حقيقة 
العنصر المحكرم اآلخر ليذا القانكف، كالذم مف خبللو يمكف الجـز أف ؽ ؿ ع المغربي 

 كىذا بالفعؿ ما تـ 455بتبنيو ىذا التعديؿ دخؿ مف خبلؿ ىذا الباب الكاسع الحقبة الرقمية

                                                           
 94: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص -  451
 203-202: المظاىر القانكنية دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت-  452
 مف قانكف االلتزامات كالعقكد لبلعتراؼ برسائؿ المعطيات المكقعة 426أضاؼ المشركع المغربي فقرة أخيرة لمفصؿ -  453

 .إلكتركنيا مف طرؼ صاحبيا
 203: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  454
 أطركحة لنيؿ – دراسة تحميمية في نظاـ اإلثبات المدني –أنجـك عمر، الحجية القانكنية لكسائؿ االتصاؿ الحديثة -  455

القانكف المدني، جامعة الحسف الثاني، كمية : شيادة الدكتكراه في الحقكؽ، شعبة القانكف الخاص، كحدة التككيف كالبحث
 298:  الدار البيضاء، ص– عيف الشؽ –العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 
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 مف القانكف رقـ 5 مف ؽ ؿ ع بمقتضى المادة 426لمسو مف خبلؿ تغيير أحكاـ الفصؿ 
 فإلى جانب اإلكراىات التشريعية 456 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية05-53

السالفة الذكر يبلحظ أف القاضي المغربي غير مؤىؿ لحؿ مثؿ ىذه اإلشكاليات بسبب 
عكائؽ أخرل عممية كتقنية معقدة، أماـ التككيف اليزيؿ لمقضاة في مجاؿ تكنكلكجية 

 لذا كانت الدعكة لممبادرة القضائية في منحى االعتداد بكسائؿ اإلثبات 457المعمكميات الحديثة
 . الحديثة أمر ال مناص منو

اُذػٟٞ ُِٔجبدسح اُوؼبئ٤خ ك٢ ٓ٘ذ٠ االػزذاد ثٞسبئَ اإلصجبد : صبُضب

 .اُذذ٣ضخ

يماف منو بتطكر منظكمة اإلثبات التي أفرزت مستجدات غدا  إف القاضي المغربي كا 
مف الصعب تجاكزىا لما قد يشكمو ذلؾ التجاكز مف ىدر لحقكؽ المتعامميف، فإنو مدعك أكثر 

مف أم كقت مضى، إلى تفعيؿ نصكص اإلثبات بظيير االلتزامات كالعقكد في ظؿ عقـ 
 :تشريعي ال يعرؼ لو مبرر لذلؾ فإف

مكافقة القاضي عمى اعتبار التكقيع اإللكتركني مثبل حجة في اإلثبات تتكقؼ بالدرجة 
األكلى عمى قناعتو الشخصية التي مف المفركض أف تككف مبنية عمى أسس سميمة تفرضيا 

 يقتضي تأكيبل صحيحا، إذ 426المصمحة، كقكاعد العدالة، لذلؾ فإف االعتماد عمى الفصؿ 
باالعتماد عمى الفقرة األكلى منو فإف التكقيع الـز عمكما، بيد أف الفقرة الثانية تحيؿ 

 .بالتخصيص عمى التكقيع اليدكم

كباستدعاء المنطؽ القانكني السميـ فإف التكقيع اإللكتركني ىك يدكم األصؿ نابع عف 
إرادة المكقع، كبمحض اختياره كبالتالي فإف التكقيع اإللكتركني ىك يدكم األصؿ نابع عف 

بحيث ينبغي أف يككف " لمتكقيع"إرادة المكقع، كبمحض اختياره كبالتالي تبني الطرح التقميدم 
                                                           

ذا تعمؽ األمر بتكقيع : " مف ؽ ؿ ع كالتي جاء فييا426كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الفقرة األخيرة مف الفصؿ -  456 كا 
 .إلكتركني كجب تضمينو في الكثيقة، كفؽ الشركط المحددة في النصكص التشريعية كالتنظيمية المطبقة في ىذا المجاؿ

 203: المظاىر القانكنية، دكتراه، سابقة ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنيت -  457
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باليد فقط ىك طرح متجاكز ال يخدـ العدالة في شيء ذلؾ أف اعتماد التكجو التقميدم يعني 
عدـ االعتداد بالتكقيع الصادر عف شخص معاؽ غير ذم يديف سكيتيف، ذلؾ أف المطمكب 

 458.ىك التكقيع بيد الممتـز نفسو كال تيـ الكسيمة المستخدمة لذلؾ

يتمتع القاضي بسمطة كاسعة في تقدير الدليؿ المطركح أمامو، كفي تحديد حجيتو في 
اإلثبات، فإذا تأكد مف أف الطريقة التي اتبعت في تكقيع المحرر طريقة آمنة كجديرة بالثقة 

، فإنو ال يتردد في الحكـ بصحة المحرر، كعمى ىذا األساس فإف [كمتجاكزة لمطرح التقميدم]
القاضي لديو رؤيتو الخاصة في ىذا المجاؿ، إذ يمكنو االستعانة بذكم الخبرة كىك ال يخرج 
بذلؾ عف القكاعد القانكنية، كذلؾ كفقا لمقتضيات قانكف المسطرة المدنية كبالضبط الفصؿ 

 . منو55

إذا ثبت لمقاضي أف المحرر اإللكتركني يتمتع بذات مكاصفات المحرر الكتابي كاف 
 .بكسعو اعتماده كدليؿ إثبات

كعمكما فإف تطكير نظاـ اإلثبات المدني المغربي يتطمب تدخبل تشريعيا العتماده 
اآلليات التقنية الحديثة المعترؼ بيا دكليا مع تنقيح األحكاـ المتعمقة بكسائؿ اإلثبات التقميدية 

 459.التي أصبحت متجاكزة فيما تفرزه مف آثار قانكنية

إذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمقانكف المدني، فماذا بالنسبة لئلثبات في المادة 
 التجارية؟ ىذا ما سيتـ التعرض لو في الفقرة المكالية؟

 اإلصجبد ك٢ أُبدح اُزجبس٣خ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

                                                           
محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني، مقالة سابقة، -  458

  48: بتصرؼ، ص
 "=التكقيع بيد الممتـز نفسو"عكض عبارة " التكقيع بأم كسيمة أخرل"أك " التكقيع مف قبمو"كيرل أف تصبح عبارة = 

محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني، مقالة سابقة، -  459
 . كما بعدىا48: بتصرؼ، ص
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إذا كاف البطء كالحذر يميز األعماؿ كالتصرفات المدنية، فإف السرعة كالثقة ىما 
الميزتاف األساسيتاف لممعامبلت التجارية، كلئلشارة، فإف المشرع المغربي، كىك ينص عمى 

 فبعد تعديؿ ىذه المادة 460 مف ؽ ؿ ع443المبدأ العاـ اإلثبات بالكتابة في نص الفصؿ 
االتفاقات كغيرىا مف األفعاؿ القانكنية التي يككف مف شأنيا، أف : "أصبحت تنص عمى أنو

تنشئ أك تنقؿ أك تعدؿ أك تنيي االلتزامات أك الحقكؽ، كالتي يتجاكز مبمغيا أك قيمتيا عشرة 
ذا  آالؼ درىـ، ال يجكز إثباتيا بشيادة الشيكد، كيمـز أف تحرر بيا حجة رسمية أك عرفية، كا 

 461".اقتضى الحاؿ ذلؾ أف تعد بشكؿ إلكتركني أك أف تكجو بطريقة إلكتركنية

كبذلؾ سار المشرع المغربي عمى غرار المشرع الفرنسي الذم أعطى قكة إثباتية 
لبعض النسخ التي كانت ضعيفة القيمة في اإلثبات مف خبلؿ الصياغة الجديدة لمقتضيات 

 مف القانكف المدني الفرنسي بقبكؿ النسخ المستخرجة مف الحاسكب كتمتيعيا 1348الفصؿ 
 .بالقكة اإلثباتية

 ال تطرح أم إشكاؿ إذ يمكف تمخيصيا كما –فقكاعد اإلثبات في البطائؽ البنكية مثبل 
 :يمي

القاعدة ىي حرية اإلثبات بكافة الكسائؿ، إذا كاف العقد مبرما بيف المؤسسة المصدرة 
، ككذا التاجر المنخرط ما لـ ينص القانكف أك االتفاؽ عمى (التاجر)كصاحب البطاقة 

تخضع : " مف مدكنة التجارة التي جاء فييا334اإلثبات بالكتابة طبقا لمقتضيات المادة 
المادة التجارية لحرية اإلثبات، غير أنو يتعيف اإلثبات بالكتابة إذا نص القانكف أك االتفاؽ 

 ".عمى ذلؾ

، كتجاريا مف جانب (حامؿ البطاقة)أما إذا كاف العقد مدنيا مف جانب أحد األطراؼ 
فبل يمكف مكاجية الطرؼ المدني بقاعدة حرية اإلثبات ما لـ ينص مقتضى  (البنؾ)آخر 

                                                           
 204: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  460
-05 مف القانكف رقـ 5 قد تـ تغييره بمقتضى المادة – مف ؽ ؿ ع 443 –تجدر اإلشارة إلى أف أحكاـ ىذا الفصؿ -  461
 . المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية53
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خاص عمى خبلؼ ذلؾ كبعبارة أخرل مف حؽ غير التاجر أف يتمسؾ بقكاعد اإلثبات 
إذا : " مف مدكنة التجارة التي جاء فييا4المدنية، ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ طبقا لممادة 

كاف العمؿ تجاريا بالنسبة ألحد المتعاقديف كمدنيا بالنسبة لممتعاقد اآلخر طبقت قكاعد 
القانكف التجارم في مكاجية الطرؼ الذم كاف العمؿ بالنسبة إليو تجاريا، كال يمكف أف يكاجو 

بيا الطرؼ الذم كاف العمؿ بالنسبة إليو مدنيا ما لـ ينص مقتضى خاص عمى خبلؼ 
 462.ذلؾ

كلكف أىـ مشكؿ يمكف أف يطرح عمى مستكل اإلثبات في مدكنة التجارة، كىك 
المشكؿ الذم ييـ مجاؿ األكراؽ التجارية، فيؿ يمكف االعتداد بالكمبيالة كالسند ألمر كالشيؾ 

 المكقعة تكقيعا إلكتركنيا؟

كبمعنى آخر لمشيؾ أك الكمبيالة أك قسيمة الشراء المكقعة إلكتركنيا كالمرسمة عبر 
 كسيمة ككسائؿ االتصاؿ الحديثة نفس القكة اإلثباتية لؤلكراؽ التجارية المكقعة بخط اليد؟

عمى الكرقة التجارية نقاشا حادا، ألف كممة " تكقيع الساحب"لقد أثار تفسير عبارة 
تكقيع جاءت في القانكف التجارم مجردة مما يطرح التساؤؿ حكؿ المدلكؿ الحقيقي ليذا 

 االصطبلح؟

حيث انقسـ الفقو المغربي إلى تياريف يمكف تسمية األكؿ بالتيار المحافظ، كالثاني 
 .بالتيار الثكرم

 أف – األستاذ عمي سميماف العبيدم كاألستاذ بككر المختار –يرل االتجاه األكؿ منيـ 
في إطبلؽ النص، كعدـ تحديد المشرع المغربي لطريقة خاصة بالتكقيع يجب األخذ في ذلؾ 
باألصؿ، كىك اإلمضاء كتابة كبخط اليد كاعتبار التكقيع بالكسائؿ األخرل باطبل، كال قيمة 
لو، مف الناحية القانكنية في إثبات ما استكجب القانكف الكتابة في إثباتو، أما االتجاه الثاني 

                                                           
 كما 86: صبلح الديف طيكبي كرشيد ميمتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  462
 بعدىا
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 فيرل بضركرة التكسع في مفيـك التكقيع بؿ كالمناداة – األستاذ أحمد شكرم السباعي –
بتبني فكرة حرية التكقيع كذلؾ عمى أساس ما تقتضيو طبيعة التجارة التي تقـك عمى االئتماف  

 .كالسرعة، كما يستدعيو ذلؾ مف تيسير تداكؿ الحقكؽ

  عمى كجكب التحكيؿ بأمر كتابي مف 463 مف مدكنة التجارة519كما نصت المادة 
اآلمر كأف يرد عمى نقكد دكف المنتجات المالية األخرل مما يستفاد منو عدـ التعامؿ بالعممة 

 .الرقمية أك االفتراضية

بؿ كأكثر مف ذلؾ مجرد عدـ تفحص التكقيع الكارد عمى اآلمر بالتحكيؿ يرتب 
مسؤكلية البنؾ كمسؤكلية عف الخطأ في التحكيؿ، الشيء الذم دفع البنكؾ إلى اإلحجاـ عف 

 .تعامؿ البنؾ بالتكقيع اإللكتركني في غياب إطار قانكني ينظـ ذلؾ

 مف مدكنة التجارة فيو حماية لمزبناء 519في حيف يرل أف االشتراط الكارد في المادة 
في مكاجية البنكؾ، سيما كأف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تتعمؽ باإلثبات قد أثيرت بشأف 

 464.النزاعات الناشئة عف التجارة اإللكتركنية بصفة عامة

أيضا فيما يتعمؽ بكشؼ الحساب البنكي، فيك اآلخر أصبح يشكؿ كسيمة إثبات كفؽ 
 بمثابة قانكف يتعمؽ بنشاط مؤسسات االئتماف 1993 يكليكز 6 مف ظيير 106شركط المادة 

 مف مدكنة التجارة فإذا استجمع كشؼ الحساب 492كمراقبتيا حسب ما تنص عميو المادة 
 فإنو يمكف تقديمو أماـ القضاء باعتباره حجة كاممة، حيث جاء 465البنكي مختمؼ الشركط

                                                           
التحكيؿ عممية بنكية يتـ بمقتضاىا إنقاص حساب المكدع، بناء عمى : "حيث جاء فييا مف خبلؿ فقرتيا األكلى أف -  463

 ".أمره الكتابي بقدر مبمغ معيف يفيد في حساب آخر
  كما بعدىا206: المظاىر القانكنية دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  464
الشركط التي بتحققيا يمكف اعتبار كشؼ الحساب البنكي كسيمة إثبات بخصكص العمميات التي يتـ القياـ بيا -  465

 :بكاسطة البطاقة البنكية كىي كما يمي 
 أف يككف كشؼ الحساب معدا مف طرؼ مؤسسة ائتماف. 

 أف يككف النزاع بيف المؤسسة البنكية، كعمبلئيا مف التجار. 

 أف يككف كشؼ الحساب معدا كفؽ الكيفية المحددة مف طرؼ كالي بنؾ المغرب. 
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إف : " الذم جاء فيو04/11/1999في قرار محكمة االستئناؼ التجارية بالبيضاء بتاريخ 
 –منازعتو المستأنفة في الفكائد لـ تدعمو بأية حجة تفيد عمى أف ما قاـ بو  المستأنؼ عميو 

البنؾ باحتساب غير مطابؽ لنسبة مبمغ القرض المتكصؿ بو مف طرؼ الطاعنة، فضبل عف 
ذلؾ فإف الكشكؼ الحسابية الممسككة بانتظاـ يكثؽ بالبيانات الكاردة فييا، كتشكؿ حجة يعتد 

 مف 106بيا في المنازعات طالما لـ يقع اإلدالء بعكسيا حسب ما يقضي بو الفصؿ 
 مف مدكنة 492 ككفؽ مقتضيات المادة 06/07/1993الظيير بمثابة قانكف مؤرخ في 

 466".التجارة

ذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لممغرب، فإف العكس بالنسبة لتكنس في المادة   مف 37كا 
 مف قانكف المعامبلت 25 ك23قانكف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية، كاألردف في المادتيف 

 467.اإللكتركنية، التي ساكت بيف السند اإللكتركني كالسند الخطي في عممية الكفاء

كما أف قياـ مكقع كسيط الدفع بالشيكات بتحرير شيؾ إلكتركني نيابة عف المشترم 
يداعو في حساب البائع مباشرة بحيث يستطيع كؿ مشترؾ في ىذا التعاقد أف يستنسخ  كا 
إلكتركنيا التعاقد الذم تـ بينو كبيف األفراد اآلخريف، ليستفيد منيا بكصفيا دليبل مف أدلة 

 468.اإلثبات

ىذا فيما يتعمؽ بمركز التكقيع اإللكتركني في قانكف اإلثبات المغربي، فماذا عف 
 مكقؼ بعض التشريعات المقارنة مف التكقيع اإللكتركني؟

: كىذا ما سيتـ التعرض لو في معرض الحديث في المطمب المكالي

                                                                                                                                                                                     

  أال يثبت ما يخالؼ ما كرد بيذا الكشؼ، إذ يمكف لممحكمة أف ترفض ىذه الحجية في حالة إثبات ما يخالؼ ما
 .تضمنو كشؼ الحساب، كذلؾ بمختمؼ كسائؿ اإلثبات الممكنة

 كما 88: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص-  466
 بعدىا

 209: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت، المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة ص-  467
 141: عباس العبكدم، الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني، مرجع سابؽ، ص-  468
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 :ٓٞهق ثؼغ اُزشش٣ؼبد أُوبسٗخ ٖٓ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: أُطِت اُضب٢ٗ

إف التكقيع اإللكتركني مؤسسة اعترفت بيا مجمكعة مف الدكؿ المتقدمة منيا 
بحيث . كالمتخمفة، إلى جانب ما سعت إليو المنظمات في مساعييا لضماف تصرفات أفرادىا

 469.درجت كأخذت بو، عميا تشؽ الطريؽ أماـ الدكؿ التي لـ تتبنى بعد ىذه التقنية

كنظرا ألىمية التعامبلت اإللكتركنية كتشجيعا النتشارىا كبث الثقة فييا، فقد تضافرت 
 لتذليؿ ما يعترضيا مف عقبات، – كما سبقت اإلشارة –الجيكد الدكلية إلى جانب الكطنية 

كالعمؿ عمى تييئة البنية القانكنية، التي تتبلءـ كىذه التعامبلت سكاء مف حيث إنجازىا، أك 
ثباتيا  470.مف حيث تكثيقيا كا 

كىكذا عممت عدة لجاف دكلية عمى رأسيا المجنة التابعة لؤلمـ المتحدة مف اجؿ تنمية 
 عمى بناء، قانكف نمكذجي يعالج إشكالية 1996 سنة CNUDCIالقانكف التجارم الدكلي 
 كيستكعبو كؿ جانب مف جكانب التجارة اإللكتركنية، كىك ما 471إثبات الكثائؽ المعمكماتية

 كما أصدرت 472"قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية"يصطمح عميو ب 
فرنسا تشريعا يعترؼ بالتكقيع اإللكتركني، أما في الببلد العربية، فقد أصدرت كؿ مف تكنس 

 كجميكرية مصر العربية تشريعا 473كالبحريف (إمارة دبي)كاألردف  كاإلمارات العربية المتحدة 
 حيث يطرح التساؤؿ حكؿ كيؼ نظمت بعض التشريعات 474ينظـ التعامبلت اإللكتركنية

                                                           
 .216: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، بتصرؼ، ص: الكفاء الرقمي عبر االنترنيت: صميحة حاجي -  469
محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني، مقالة سابقة، -  470
 41: ص
 226: ،ص-بتصرؼ - المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، : الكفاء الرقمي عبر االنترنت: صميحة حاجي -  471
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  472

 113: مقالة سابقة، ص 
 42: محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد، مقالة سابقة، ص-  473
 2004 سنة 15بعد مناشدات كثيرة مف رجاؿ القانكف كاالقتصاد، صدر قانكف التكقيع اإللكتركني المصرم برقـ -  474

ىك كضع قكاعد لتنظيـ التكقيع اإللكتركني كذلؾ مف خبلؿ المحررات اإللكتركنية، أك غيرىا كتنظيـ :ليحقؽ ىدفيف، األكؿ
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التكقيع اإللكتركني؟ كستتـ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ باالقتصار عمى التجربتيف األمريكية 
في حيف سيتـ  (الفقرة األكلى)كذلؾ مف خبلؿ التجربة التشريعية األمريكية في . كالفرنسية

. لمتجربة التشريعية الفرنسية بخصكص التكقيع اإللكتركني (الفقرة الثانية)تخصيص 

: اُزجشثخ اُزشش٣ؼ٤خ األٓش٤ٌ٣خ ثخظٞص اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلوشح اال٠ُٝ

بعد اعتماد قانكف األكنيستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية قررت لجنة األمـ 
 إدراج مسائؿ 1996المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي في دكرتيا التاسعة كالعشريف سنة 
. التكقيعات الرقمية، كسمطات التصديؽ عمييا ضمف جدكؿ أعماليا

، اعتمدت المجنة المذككرة القرار 2001 يكليكز 5 المنعقدة في 727كفي جمستيا رقـ 
: التالي

 بأف قانكف األنيستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات – أم المجنة –اعتقادا منيا "... 
. اإللكتركنية سيساعد الدكؿ في تعزيز تشريعاتيا التي تحكـ استخداـ أساليب التكثيؽ الحديثة

إذ ترل أف إنشاء ىذه التشريعات سيساىـ في تطكير عبلقات اقتصادية دكلية 
تطمب المجنة إلى األميف العاـ أف يحيؿ القانكف المذككر أعبله بشأف التكقيعات "... متناسقة

اإللكتركنية، مشفكعا بدليؿ اشتراع القانكف النمكذجي إلى الحككمات كالييئات الميتمة 
. كالييئات الميتمة األخرل

تكصي جميع الدكؿ بإيبلء نظرة إيجابية إلى ىذا القانكف المعتمد حديثا، إلى جانب 
، كالمستكمؿ 1996قانكف األكنيستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية المعتمد في سنة 

                                                                                                                                                                                     

كذلؾ نص القانكف عمى إنشاء ىيئة عامة تشرؼ عمى تطبيؽ القانكف كتفعيؿ قكاعده كتراقب العمؿ بيا . حجيتيا ككسائميا
. في إطار ىذا القانكف كيدؼ ثاف

كجاء  صدكر ىذا القانكف ليسد الفراغ التشريعي في شأف تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية عف طريؽ المحرر اإللكتركني 
. كالتكقيع اإللكتركني، ككافة الخدمات المتصمة بأنشطة تكنكلكجيا المعمكمات، كتحقيؽ االستفادة منيا

 38: عبد الفتاح بيكمي حجازم، التكقيع اإللكتركني في النظـ القانكنية المقارنة، مرجع سابؽ، ص -
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، كذلؾ عند سف قكانينيا أك تنقيحيا إف كانت مكجكدة بالفعؿ، كذلؾ مف 1998475في سنة 
أجؿ تكحيد القكانيف الكاجبة التطبيؽ عمى البدائؿ لؤلشكاؿ الكرقية لبلتصاؿ كتخزيف 

 476.المعمكمات

 بشأف 2001 الصادر في دجنبر 56/80كىكذا تبنت الجمعية العامة في قرارىا 
 477.التكقيعات اإللكتركنية الذم اعتمدتو لجنة األمـ المتحدة لمتجارة الدكلية

حيث يطرح التساؤؿ عف أىداؼ القانكف النمكذجي لمتكاقيع اإللكتركنية ككذا ىيكمتو ثـ 
نطاقو؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

: أٛذاف اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞرج٢ ُِزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: أٝال

يتخذ القانكف النمكذجي شكؿ نص تشريعي مكصى بو لمدكؿ قصد إدراجو في صمب 
قكانينيا الكطنية، كال يقصد مف ىذا القانكف التدخؿ في اإلعماؿ العادم لقكاعد القانكف الدكلي 

تقميؿ عدـ اليقيف بشأف :  فبالنسبة لؤلىداؼ التي يتكخاىا ىذا القانكف كىي478الخاص
، (التكقعات اإللكتركنية)المفعكؿ القانكني الذم قد ينتج عف استخداـ تمؾ التقنيات العصرية 

كاحتماؿ إتباع مناىج تشريعية متباينة في مختمؼ البمداف فيما يتعمؽ بالتكقيعات اإللكتركنية 
يستدعي إيجاد أحكاـ تشريعية مكحدة إلرساء القكاعد األساسية لكؿ الظاىرة ذات الطبيعة 

الدكلية أصبل، حيث يككف التناسؽ القانكني كالصبلحية التقنية لمعمؿ بيا تبادليا 

                                                           
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  475

 113: مقالة سابقة، بتصرؼ، ص 
. 1996/ 12 / 16 في 51/162قرار الجمعية لؤلمـ المتحدة رقـ -  476
 56: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص- 

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  477
 113: مقالة سابقة، ص 

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  478
 113: مقالة سابقة ص 
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(Interopérabilité)كخبلفا لبلتفاقيات الدكلية، ال يتطمب 479. ىدفا مرغكبا في تحقيقو
التشريع النمكذجي مف الدكلة التي تتبعو إببلغ األمـ المتحدة أك الدكؿ األخرل التي يمكف أف 

 غير أف الدكؿ عمييا أف تشجع بقكة عمى أف تبمغ أمانة –تككف قد اشترعتو أيضا 
. األكنيستراؿ بأم تنفيذ لمقانكف النمكذجي

كيمكف لمدكلة أف تعدؿ أك تيمؿ بعض أحكاـ القانكف النمكذجي بخبلؼ ما عميو 
الحاؿ في االتفاقيات، فإف إمكانية قياـ الدكؿ بإجراء تغييرات في النص المكحد تككف أكثر 
تقييدا، كمف ىنا فإف القكاعد المكحدة لمقانكف النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية تتسـ 

 إذ تسمح لمدكؿ بتعديؿ تشريعاتيا المحمية حتى تتبلءـ مع التطكرات الحديثة في 480بالمركنة
تكنكلكجيا االتصاالت المطبقة عمى القكانيف التجارية أك قكانيف البنكؾ كالشركات مثبل، مع 
األخذ في االعتبار كجكد الفرؽ أك االختبلؼ بيف رسائؿ التبادؿ اإللكتركني لمبيانات عف 
المستندات الكرقية خاصة، كأف المستندات الكرقية تقرأ بالعيف البشرية في حيف اف رسائؿ 
التبادؿ اإللكتركني ال تقرأ بالعيف إال إذا تـ اختزاليا عمى كرؽ أك عرضت عمى  شاشة 

 481.الكمبيكتر

غير أف استخداـ المكنة التي تسمح بيا مركنة القكاعد المكحدة، يجب أال يترتب عميو 
التضحية بمزايا التنسيؽ كاليقيف كالتكحيد التي يستيدؼ القانكف النمكذجي تكفيرىا في اإلطار 
القانكني المنظـ لمتكقيعات اإللكتركنية، لذلؾ فإف الدليؿ التشريعي المرفؽ بالقانكف النمكذجي 

 482.يكصي الدكؿ بالتقميؿ مف إدخاؿ تعديبلت عمييا لدل إدراجيا في نظميا القانكنية

                                                           
 188: انجـك عمر، الحجية القانكنية لكسائؿ االتصاؿ الحديثة، دكتراه سابقة ،ص-  479
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات ، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  480

 114-113: مقالة سابقة، ص 
 63-62: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  481
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  482

 114: مقالة سابقة، ص 
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كعبلكة عمى ذلؾ، يكفر ىذا القانكف صمة بيف قابمية التعكيؿ، التقنية ىذه كالمفعكؿ 
. القانكني الذم يمكف انتظاره مف تكقيع معيف

أما باقي أىداؼ القانكف النمكذجي، التي تشمؿ التمكيف مف استخداـ التكقيعات 
تاحة معاممة متكافئة لمستعممي المستندات الكرقية  اإللكتركنية أك تيسير استخداميا، كا 

كمستعممي المعمكمات الحاسكبية كذلؾ، فيي أىداؼ ضركرية لتعزيز عنصرم االقتصاد 
كالكفاءة كالتجارة الدكلية،ككقاعدة ميمة تجدر اإلشارة إلى أف قانكف األكنيستراؿ كضع نطاقا 
ببل حدكد لمتقنيات المستخدمة في التجارة اإللكتركنية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ ال بد مف القكؿ 

إنو ال يجكز مف حيث المبدأ استبعاد أية تقنية مف التقنيات المستخدمة في التجارة 
اإللكتركنية، مما كرد في نطاؽ القانكف النمكذجي نظرا ألنو قد تنشأ الحاجة الستخداـ أك 

استيعاب التطكرات التقنية التي تحدث في المستقبؿ خاصة، كأف ىذه التقنيات تتجدد كتتغير 
، كلذا ال بد مف فتح المجاؿ في القانكف ليستكعب كؿ ىذه التغييرات التقنية كفي كؿ  كؿ يـك

 483.كقت

ىذا فيما يتعمؽ باألىداؼ فماذا عف ىيكؿ القانكف النمكذجي لمتكاقيع اإللكتركنية؟ 

: ٤ٌَٛ اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞرج٢ ُِزٞاه٤غ اإلٌُزش٤ٗٝخ: صب٤ٗب

 مادة تغطي 12يتككف قانكف األكنيستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية مف 
: الجكانب التالية

 المادة األكلى الخاصة بنطاؽ التطبيؽ -

 رسالة البيانات منشئ رسالة –المادة الثانية الخاصة بتعاريؼ المصطمحات  -
 484 المرسؿ إليو–البيانات 

 المعاممة المتكافئة لتكنكلكجيا التكقيع في المادة التالية -

 التفسير في المادة الرابعة -
                                                           

 63: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  483
 188: أنجـك عمر، الحجية القانكنية لكسائؿ االتصاؿ الحديثة دكتكراه سابقة ص -  484
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 التغيير باالتفاؽ في المادة الخامسة -

 االمتثاؿ الشتراط التكقيع في المادة السادسة -

 الكفاء بأحكاـ المادة السادسة في المادة السابعة -

 سمكؾ المكقع في المادة الثامنة -

 سمكؾ مقدـ خدمات التصديؽ في المادة التاسعة -

 الجدارة بالثقة في المادة العاشرة -

 سمكؾ الظرؼ المعكؿ في المادة الحادية عشر -

االعتراؼ بالشيادات كالتكقيعات اإللكتركنية األجنبية في المادة الثانية عشر  -

كالظاىر مف خبلؿ المكاد المككنة لمقانكف النمكذجي بشأف التكاقيع اإللكتركنية أف ىذا 
القانكف يضع ضكابط أك معايير لبلستفادة مف تقنيات التكقيع اإللكتركني في المعامبلت، 
يمكف عمى أساسيا تقدير مدل مكثكقة التكقيعات اإللكتركنية مف الناحية التقنية، كما تبيف 

تمؾ القكاعد العبلقة بيف المكثكقية التقنية كاألثر القانكني الذم يمكف أف يترتب عمى 
 485.التكقيع

ىذا فيما يتعمؽ بييكؿ القانكف النمكذجي لمتكاقيع اإللكتركنية، فماذا عف نطاقو؟ 

. ٗطبم اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞرج٢ ثشإٔ اُزٞاه٤غ اإلٌُزش٤ٗٝخ: صبُضب

:  تنص المادة األكلى مف القانكف النمكذجي بشأف التكاقيع اإللكتركنية عمى ما يمي

                                                           
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  485

 114: مقالة سابقة، ص
المتعمؽ بالقانكف النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية الذم كضعتو لجنة األمـ المتحدة ( (5)الممحؽ رقـ )أنظر أيضا - 

 .لمقانكف التجارم الدكلي
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يطبؽ ىذا القانكف حيثما تستخدـ تكقيعات إلكتركنية في سياؽ أنشطة تجارية كىك ال "
 486.يمغي أم قاعدة قانكنية يككف القصد منيا حماية المستيمكيف

كيظير مف خبلؿ محتكل ىذه المادة، أف الغرض منيا ىك تحديد نطاؽ القانكف 
. النمكذجي، فيذا األخير يغطي األحكاؿ التي تستخدـ فييا التكقيعات اإللكتركنية

كما يطبؽ القانكف المذككر عمى جميع أنكاع رسائؿ البيانات التي تكقع إلكتركنيا، 
كتعترؼ المادة األكلى المذككرة أعبله بأم قانكف يحمي المستيمكيف حيث لو األسبقية عمى 

 487.القانكف النمكذجي

 ثمرة تجارب خبراء في ميداف القانكف CNUDCIكعمكما، شكؿ القانكف النمكذجي لػ 
كاالقتصاد ييدؼ إلى تنمية التجارب العالمية، مف خبلؿ خمؽ الثقة كاألماف ككذا سد الفراغ 

. التشريعي

كمف جممة ما تـ تنظيمو في مجاؿ التكقيع اإللكتركني، االعتراؼ بنفس القيمة 
ضفاءىا عمى العقكد المكقعة إلكتركنيا كىك ما نصت عميو المادة  اإلثباتية لمتكقيع الخطي، كا 

 488.السابقة مف نفس القانكف المذككر أعبله

ىذا فيما يتعمؽ بالتجربة التشريعية األمريكية بخصكص التكقيع اإللكتركني فماذا عف 
التجربة التشريعية الفرنسية؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ الفقرة المكالية

                                                           
المتعمؽ بالقانكف النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية الذم كضعتو لجنة األمـ المتحدة  (5)أنظر الممحؽ رقـ -  486

 .لمقانكف التجارم الدكلي
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  487

 115-114: مقالة سابقة، ص
كيرل أف تعمؿ جميع الدكؿ خاصة المشرع المغربي عمى اعتماد ىذا القانكف مف أجؿ تنظيـ قطاع المعمكمات - =  488
استجابة لمطفرة المعمكماتية، ككذا تقنيف أك تنظيـ قكانينيا الداخمية خاصة فيما يتعمؽ بكسائؿ اإلثبات الكطنية التي مازالت  ‘

=. تعاني مف ضعؼ في التشريع كما سبقت اإلشارة 
 227: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت- 
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: اُزجشثخ اُزشش٣ؼ٤خ اُلشٗس٤خ ثخظٞص اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

بالنظر إلى الثكرة المعمكماتية اليائمة، فقد اعتبر الفقو كالقضاء الفرنسييف نظاـ 
 489.اإلثبات التقميدم عائقا أماميما

كانسجاما مع التكجيات التي رسميا القانكف المشترؾ لبلتحاد األكركبي كالقانكف 
 المتعمؽ بالتكقيع 1999 فبراير 8 الصادر بتاريخ 299/106 رقـ –الفيدرالي األمريكي 

. 490 سعت فرنسا إلى إدخاؿ تعديبلت ىامة عمى مستكل قانكنيا المدني–اإللكتركني 
فما ىي إذف أىـ التعديبلت التي طرأت عمى نصكص القانكف المدني المتعمقة 

؟ 230/2000باإلثبات بمكجب القانكف رقـ 
لكف قبؿ التطرؽ إلى ىذه التعديبلت، ال بد مف إطبللة عمى التكجييات الصادرة مف 

االتحاد األكركبي الداعية إلى تطكيع قانكف اإلثبات لتكنكلكجيا المعمكمات كالتكقيع اإللكتركني 
: لمدكؿ األعضاء كذلؾ كاآلتي

: اُزٞج٤ٜبد األٝسٝث٤خ: أٝال

حاكلت بعض التشريعات اإلقميمية، كضع تنظيـ مكحد يحدد شركط االعتراؼ 
بالتكقيعات اإللكتركنية كخدمات اعتمادىا، كفي ىذا اإلطار أصدر برلماف كمجمس أكركبا 

. 1999 دجنبر 13تكجييا بشأف كضع إطار مشترؾ لمتكقيعات اإللكتركنية بتاريخ 

كقد نظـ ىذا التكجيو بعض الجكانب القانكنية لمتكقيع اإللكتركني، مستيدفا التنسيؽ 
بيف تشريعات الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي، ألف كضع نظاـ مشترؾ حكؿ شركط 
التكقيع اإللكتركني، كمعايير االعتراؼ بآثارىا القانكنية سكؼ يساىـ بشكؿ كاسع في تذليؿ 

. العقبات التي قد تعترض استخداـ ىذه اآللية داخؿ األسكاؽ األكربية

                                                           
 86: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  489
 220-219: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت-  490
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كيساعد التكجيو األكركبي في خمؽ إطار قانكني متناسؽ داخؿ المجمكعة األكركبية، 
ىذا التناسؽ مف شأنو تدعيـ الثقة في كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي تساعد في استخداـ آمف 

. 491ليذه الكسائؿ في إنجاز المعامبلت

كبيذا يككف االتحاد األكركبي قد تبنى إطارا تشريعيا يضمف فيو االعتراؼ بالتكقيع 
اإللكتركني، الذم حضي بمكافقة جميع دكؿ االتحاد، كالذم تسعى المجنة مف خبللو إلى 

. 492تحقيؽ أرضية تشريعية شاممة

: اُزؼذ٣الد اُز٢ ؽشأد ػ٠ِ ٗظٞص اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلشٗس٢: صب٤ٗب

 تبنت فرنسا التكقيع 2000493 مارس 13 الصادر في 203/2000طبقا لممرسـك 
، كذلؾ 494اإللكتركني في قانكف إثباتيا في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكميات كاالتصاالت الحديثة

بعد أف كاف الفقو كالقضاء سباقا لبلعتراؼ باإلمضاء اإللكتركني في إطار االتفاقات التي 
يمكف أف تبـر بيف الطرفيف، بمعنى أف األطراؼ يتفقاف مسبقا عمى االعتراؼ باإلمضاء 

 مف القانكف المدني الفرنسي، 1348 إلى 1315، ككذلؾ بعد تعديؿ المكاد مف 495اإللكتركني
 فإف 2000 مارس 13 مف القانكف المدني الفرنسي المعدؿ بمرسـك 1316فحسب المادة 

اإلثبات ليس مف النظاـ العاـ، كمف ىنا فاالجتياد القضائي يبقى لو الصبلحية في تجاكز 
القكاعد التي تحكـ النطاؽ الكتابي فيما يخص العقكد اإللكتركنية كمسألة التعاقد ليقبؿ 
بالبلمادية، كذلؾ في الحالة التي يختار فييا المتعامميف أف تككف عقكدىـ في شكؿ 

                                                           
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  491

 117: مقالة سابقة، ص 
 219: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص : صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت-  492
، المتعمؽ بالتكقيع اإللكتركني كالمعدؿ لممادة 2001 مارس 30 الصادر بتاريخ 272/2001القانكف الفرنسي رقـ -  493

 2001 مارس 31 الصادرة بتاريخ 77 مف القانكف المدني الفرنسي الجريدة الرسمية عدد 1316
 220-219: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت -  494
محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع اإللكتركني مقالة سابقة، -  495
 41: ص 
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 نصت في فقرتيا األكلى، عمى 1322إلكتركني، كقد كرس ذلؾ في أكثر مف مادة، فالمادة 
إيبلء الكتابة اإللكتركنية التي تحتكم عمى التزاـ أك حؽ أحد األطراؼ، كالمكقعة إلكتركنيا 

. نفس القكة اإلثباتية التي لمعقكد المكتكبة عمى الكرؽ

 أعبله عمى أىمية التكقيع اإللكتركني، 1316كما نصت الفقرة الرابعة مف المادة 
براز ىكية الشخص الذم أنشأه، كتأكيد تحمؿ  كضركرتو لضماف فعالية العقد قانكنيا كا 

 496األطراؼ اللتزاماتيـ المضمنة فيو

كلـ يكتؼ المشرع الفرنسي بيذه الكقفة، بؿ حاكؿ تنظيـ كيفية استخداـ المحررات 
اإللكتركنية في إثبات قطاعات محددة مف التصرفات كاألعماؿ القانكنية، مثؿ االعتراؼ 
بالتكقيع اإللكتركني الناتج عف استخداـ البطاقات اإللكتركنية لمتأميف الصحي في مجاؿ 

اإلثبات، كما بالمحررات المدكنة عمى الكسائط اإللكتركنية في اإلثبات في مكاجية جيات 
الربط الضريبي كمنحيا ذات الحجية المقررة لممحررات الكرقية، كاعترؼ المشرع الفرنسي مف 

.  لممحررات اإللكتركنية بقكة المحرر الصرفي94/126خبلؿ القانكف رقـ 

 التي أبانت عف كجكد اقتناع بأف التنظيـ 497كاستجابة لتكجييات االتحاد األكركبي
القانكني التقميدم لممعامبلت التجارية، ال يستجيب لمتطمبات ازدىار التجارة اإللكتركنية، 

 فقد سعت أغمب –خصكصا تكفير األمف القانكني ألطرافيا، كحماية حقكقيـ المترتبة عمييا 

                                                           
 220: ص: دكتكراه سابقة: المظاىر القانكنية: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت-  496
 يكليك 14أصدرت أجيزة االتحاد األكركبي تعميمات بشأف تكحيد القياس األكركبي لمتكقيعات اإللكتركنية بتاريخ -  497

، كبكاسطة ىذه التعميمات أنشأت لجنة التكقيع اإللكتركني التي مف مياميا كضع تفاسير كتكصيات بشأف التكحيد 2003
. القياسي لخدمات التكقيع اإللكتركني

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية، 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ 
 118-117: مقالة سابقة، ص
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الدكؿ األكركبية إلى تعديؿ تشريعاتيا لكي تتبلءـ كالقكاعد القانكنية التي جاءت بيا ىذه 
. 498التكجييات، كمف الدكؿ الرائدة في ىذا الباب فرنسا

كبذلؾ يككف المشرع الفرنسي قد أقر بحجية التكقيع اإللكتركني مف الكجية القانكنية 
عمى أساس أف استعماؿ التكقيع اإللكتركني في المعامبلت يدؿ عمى صاحب التكقيع مع 

  499.التزاـ ىذا األخير بالمعامبلت التي يقـك بيا

ىذا فيما يتعمؽ بقكاعد اإلثبات، فماذا عف أزمة اإلثبات؟ 

.  كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المبحث المكالي

: أصٓخ اإلصجبد: ُضب٢ٗأُجذش ا

إف إقامة الدليؿ أماـ القضاء عمى كاقعة قانكنية مادية يجكز إثباتو بكافة طرؽ اإلثبات 
المنصكص عمييا قانكنا، فاإلثبات في المادة المدنية يككف كفقا لما ىك منصكص عميو في 

 بكاسطة الكتابة، أما في المادة التجارية فيناؾ حرية في اإلثبات 500ع.ؿ. مف ؽ443المادة 
 لكف نظرا لما تعرفو 501 مف مدكنة التجارة334طبقا لما ىك  منصكص عميو في المادة 

المعامبلت التجارية مف سرعة في المعامبلت، ككذا استجابة لمثكرة المعمكماتية كما تقتضيو 
، ليذا أصبح يطرح إشكاؿ  مف تطكير لؤلدكات اإللكتركنية الحديثة التي تتزايد يكما بعد يـك
بخصكص إثبات المعامبلت التجارية التي تتـ باستعماؿ ىذه األدكات كىكذا أضحى مف 

البلـز البحث عف بدائؿ لمكسائؿ التقميدية المعمكؿ بيا في اإلثبات، كالتي مف شانيا مسايرة 

                                                           
 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات، 53-05الناصرم نكر الديف ، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -  498

 120: مقالة سابقة، ص
 مركز اإلسكندرية لمكتاب، – األسس القانكنية كالتطبيقات –محمد مدحت عزمي، المعامبلت التجارية اإللكتركنية -  499

 232: ، ص2009الطبعة األكلى، 
االتفاقات كغيرىا مف األفعاؿ القانكنية التي يككف مف شأنيا أف تنشأ أك تنقؿ أك تعدؿ أك تنيي 'حيث جاء فييا أف -  500

االلتزامات أك الحقكؽ كالتي يتجاكز مبمغيا أ قيمتيا عشرة آالؼ درىـ، ال يجكز إثباتيا بشيادة الشيكد، كيمـز أف تحرر بيا 
ذا اقتضى الحاؿ ذلؾ أف تعد بشكؿ إلكتركني أك أف تكجو بطريقة إلكتركنية  .حجة رسمية أك عرفية، كا 

 ".تخضع المادة التجارية لحرية اإلثبات: "حيث تنص ىذه المادة عمى انو-  501
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المستجدات التي تعرفيا التجارة خاصة التجارة اإللكتركنية، ليذا سيتـ تخصيص ىذا المبحث 
بكصفو كسيمة إثبات حديثة  (المطمب األكؿ)لمحديث عف ماىية التكقيع اإللكتركني في 

المطمب )أصبحت تفرض نفسيا بقكة، ثـ الحديث عف حجتو في اإلثبات كذلؾ مف خبلؿ 
. (الثاني

ٓب٤ٛخ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ : أُطِت األٍٝ

يعتبر التكقيع كمؤسسة قانكنية الكسيمة األساسية التي يعتمد عمييا األطراؼ في 
اإلثبات، فيك بمثابة شرط جكىرم في الكرقة العرفية المعدة لئلثبات، ألنو ىك أساس نسبة 
الكتابة إلى مكقعيا، كلك لـ تكف مكتكبة بخط يده ىذا مف جية، كمف جية أخرل ىك الذم 

رادتو االلتزاـ بمضمكنيا  502.يدؿ عمى اعتماده إياىا كا 

لكف مع الطفرة التكنكلكجية الحديثة التي يعرفيا العالـ عمى مستكل كسائؿ االتصاؿ 
الحديثة، أصبح التكقيع العادم المعتبر حجر الزاكية بالنسبة لمادة اإلثبات كالمحددة طقكسو 

ع عنصرا غير مرغكب فيو بعد استعماؿ األنترنيت كأداة لمتعاقد .ؿ. مف ؽ426في المادة 
 حيث يطرح التساؤؿ عف مفيـك التكقيع اإللكتركني 503.كالكفاء، لعدـ انسجامو مع ذلؾ

لمفيـك التكقيع اإللكتركني  (الفقرة األكلى)كصكره؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو بتخصيص 
. لصكر التكقيع اإللكتركني (الفقرة الثانية)ك

: ٓلّٜٞ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: اُلوشح األ٠ُٝ

، في المجاؿ القانكني المتعمؽ ةإف التكقيع اإللكتركني كمفيـك جديد أصبح يتردد بكثر
بالمعامبلت اإللكتركنية، فقبؿ تكضيح المقصكد بالتكقيع اإللكتركني، كما أخدت بو 

التشريعات الحديثة ال بد مف تكضيح المقصكد بالتكقيع في معناه التقميدم ثـ التطرؽ لمشركط 

                                                           
 40: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  502
 177: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت -  503
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الكاجب تكفرىا في التكقيع اإللكتركني ككذا قدرة تحقيؽ التكقيع اإللكتركني لشركط ككظائؼ 
:  التكقيع العادم كىذا ما سيتـ بيانو كاآلتي

: رؼش٣ق اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: أٝال

. قبؿ تعريؼ التكقيع اإللكتركني ينبغي بداية تعريؼ التكقيع العادم

 تعريف التوقيع :

ىما ارتضيا االحتكاـ فعف إفادة مف المتعاقديف بأ: التكقيع بالمفيـك التقميدم ىك عبارة
لبنكد العقد كالشركط التي يتضمنيا المحرر، بدكف ىذا اإلجراء ال يمكف نسبة مضمكف 

. المحرر إلى مف يحتج بو ضده، حتى كلك كاف ىك الذم كتبو بخط يده

كيمكف القكؿ أف التكقيع ظاىرة اجتماعية يحمييا القانكف، كيمثؿ عبلمة شخصية 
يمكف عف طريقيا تمييز ىكية المكقع كشخصيتو، كالذم يكقع بخط اليد، كبمجرد كضعو ليذه 
العبلمة عمى المحرر، فإنو يصبح ممتزما بمضمكنو كال يستطيع التحمؿ مف ىذا االلتزاـ إال 

. بإنكاره التكقيع

ككما ىك معمـك فالمشرع المغربي ال يعتد إال بالتكقيع اليدكم المباشر كال يقيـ الطابع 
 مف قانكف 426أك الختـ مقاـ التكقيع في اإلثبات، كذلؾ بنصو صراحة عمى ذلؾ في الفصؿ 

 504.االلتزامات كالعقكد المغربي

 تعريف التوقيع اإللكتروني :

كردت تعريفات متعددة لمتكقيع اإللكتركني، ككادت أف تجمع عمى أنو مجمكعة مف 
اإلجراءات، أك الكسائؿ التقنية التي يتيح استخداميا، عف طريؽ الرمكز أك األرقاـ أك 

الشفرات، أك إخراج عبلمة مميزة لصاحب الرسالة المنقكلة إلكتركنيا، فيك رقـ أك رمز سرم 
                                                           

عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات رسالة لنيؿ الدبمـك الجامعي -  504
السكيسي، – المتخصص شعبة تدبير الشأف العاـ، جامعة محمد الخامس، كمية العمـك القانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية 

 32-31: ، ص2009-2008الرباط، السنة الجامعية 
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أك شيفرة خاصة ال يفيـ معناىا إال صاحبيا كمف يكشؼ لو عف مفتاح ذلؾ الترقيـ أك 
 505(.Code)الترميز أك التشفير أك الككد 

ذلؾ التكقيع الناتج عف إتباع إجراءات محددة، تؤدم في النياية : "كيعرؼ أيضا بأنو
لمتكقيع – البديؿ الحديث – إلى نتيجة معركفة مقدما، يككف مجمكع ىذه اإلجراءات ىك 

 كنظرا ألىمية التكقيع اإللكتركني التي تبرز في ككنو أصبح يفرض 506بمفيكمو التقميدم
نفسو بقكة، نتيجة لمتطكر الذم أصبح يعرفو العالـ اليـك مف عكلمة األفكار ككسائؿ 

االتصاؿ، الشيء الذم يتيح معو التكقيع اإللكتركني إمكانية تبادؿ الكثائؽ كالرسائؿ، كاقتناء 
خدمات متعددة عبر الخط بكاسطة البطائؽ البنكية، ككذا إبراـ العقكد عف بعد بأقؿ جيد كفي 

أسرع كقت، كلعؿ الحاجة إلى التكقيع اإللكتركني التي يفرضيا التعامؿ، عبر شبكة 
األنترنيت، كما تقتضيو المعامبلت التجارية مف سرعة كائتماف، ىي التي دفعت جؿ 

. التشريعات إلى تحديث مفيـك التكقيع مف خبلؿ تبنييا لمتكقيع اإللكتركني

 يكنيك 16كىكذا استجابة منو لمتكجييات الصادرة عف االتحاد األكركبي بتاريخ 
 13، أصدر المشرع الفرنسي قانكف في 507 حكؿ اإلطار المشترؾ لمتكقيع اإللكتركني1998
-4 مف أجؿ تطبيؽ الفصؿ 272-2001 مارس 30، كمشركع قانكف في 2000مارس 
. 508 مف القانكف المدني المتعمؽ بالتكقيع اإللكتركني1316

 المرتبط بمبلءمة قانكف 2000 مارس 30 بتاريخ 230-2000كما أصدر قانكف رقـ 
اإلثبات مع تكنكلكجيا المعمكميات، كالخاص بالتكقيع اإللكتركني، حيث كرد ضمف ىذا 

القانكف، أف التكقيع اإللكتركني يدؿ عمى شخصية المكقع، كيضمف عبلقتو بالكاقع المنسكبة 
                                                           

 195: ة، مرجع سابؽ، ص بأحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العرم-  505
عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاألنترنيت، دار -  506

 230: ، ص2006اإلسكندرية، الطبعة األكلى، – الفكر الجامعي 
 42-41: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة ص-  507

508 - ERIC A.Caprioli, droit international de l’économie numérique, 
- les problèmes juridiques liés à l’internationalisation de l’économie numérique – 1N1, rue 
de javel – 75015 paris- litec, lexis Nexis, SA, 2ème édition, 2007, P : 88 
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إليو كصحتيا إلى أف يثبت العكس، إال أنو لـ يقـ بكضع تعريؼ خاص بالتكقيع 
بيانات في شكؿ إلكتركني : " في حيف عرفو القانكف العربي النمكذجي بأنو509.اإللكتركني

مدرجة في رسائؿ بيانات أك مضافة إليو أك متصمة بيا منطقيا، يجكز أف تستخدـ لتعييف 
ىكية المكقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، كبياف مكافقة المكقع عمى المعمكمات الكاردة في 

 510".رسالة البيانات

البيانات التي : "كما عرفو قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني في المادة الثانية بأنو
تتخذ ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا كتككف مدرجة بشكؿ إلكتركني أك 

ضكئي أك أم كسيمة أخرل مماثمة في رسالة معمكمات أك مضافة عمييا أك مرتبطة بيا، كليا 
طابع يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم كقعيا كيميزه عف غيره مف أجؿ تكقيعو كبغرض 

 511".المكافقة عمى مضمكنو

أما بخصكص المشرع المغربي فقد قاـ بخبلؼ التشريعات المقارنة بتجميع 
المقتضيات المتعمقة بالتكقيع اإللكتركني كالتشفير كالتصديؽ اإللكتركني كالعقكبات كالغرامات 

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني 53-05مف خبلؿ القانكف رقـ . المقررة في نص  كاحد
تباعا لنيج المشرع الفرنسي في قانكف 512لممعطيات القانكنية ، فقد تـ 2001 مارس 31 كا 

 مف ظيير قانكف االلتزامات كالعقكد، مف 443، 440، 426، 425، 417تتميـ الفصكؿ 
خبلؿ النص عمى تمتيع الكثيقة المحررة عمى دعامة إلكتركنية بنفس قكة اإلثبات التي تتمتع 

بيا الكثيقة المحررة عمى الكرؽ، شريطة أف يككف باإلمكاف التعرؼ بصفة قانكنية عمى 
                                                           

 42: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  509
جبلؿ حزم – منشأة المعارؼ -  دراسة مقارنة – عبد الفتاح بيكمي حجازم، التزكير في جرائـ الكمبيكتر كاألنترنيت -  510

 91:  ص2010-2009كشركاه، الطبعة األكلى، طبعة مزيدة كمنقحة 
 80: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية مرجع سابؽ، ص -  511
  30 )1428 مف ذم القعدة 19 الصادر في  1-07-129المتعمؽ بالظيير الشريؼ رقـ  (3)أنظر الممحؽ رقـ -  512

.  المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية53-05بتنفيذ القانكف رقـ  (2007نكفمبر 
عبد الرحيـ بف بكعيدة كضياء عمي أحمد نعماف، مكسكعة التشريعات اإللكتركنية المدنية كالجنائية، الجزء األكؿ، - 

 . كما بعدىا9: ، ص2010المطبعة كالكراقة الكطنية، مراكش، الطبعة األكلى، 



 

174 
 

 513ىذا. الشخص الذم صدرت عنو، كأف تككف معدة كفؽ شركط مف شأنيا ضماف تماميتيا
فيما يتعمؽ بالتعريؼ فماذا عف الشركط؟ 

: ششٝؽ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ: صب٤ٗب

حتى يمكف لمتكقيع اإللكتركني أف يؤدم كظيفتو الرئيسية، فبل بد لو مف أف يستكفي 
: الشركط التالية

 أف يككف التكقيع االلكتركني مرتبطا بالشخص المكقع كحده .
 حيث يككف التكقيع داال كمحددا لشخص 514:أف يسمح بتعريؼ ىكية المكقع 

بشأف التجارة "  مف قانكف اليكنستراؿ النمكذجية1/أ/7المكقع، فقد نصت المادة 
اإللكتركنية، كالتي بينت في معرض حديثيا عف الشركط الكاجب تكافرىا في 

استخدمت طريقة تعييف ىكية ذلؾ "التكقيع عمى رسالة البيانات لبلعتداد بيا 
 مف قانكف البيانات األردني، كالمادة 11/1، كيؤيد ذلؾ في المادتيف "الشخص

 مف قانكف اإلثبات المصرم حيث اعترفت المادتاف ببصمة اليد كالختـ، 14
 515.حيث لكؿ منيما القدرة عمى الداللة عمى شخصية المكقع

 أف يككف قد كجد بكسائؿ تمكف المكقع مف إبقائيا تحت رقابتو الحصرية. 

  أف يككف التكقيع مرتبطا بالبيانات التي يحيؿ إلييا بشكؿ يسمح بكشؼ كؿ
 516.تعديؿ عمييا

                                                           
رسالة لنيؿ – إدارة الجمارؾ كالضرائب غير المباشرة نمكذجا – أسامة المنير، اإلدارة اإللكتركنية كمتطمبات الجكدة -  513

كمية – جامعة محمد الخامس - تدبير الشأف العاـ– دبمـك الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ كحدة التككيف كالبحث 
 17: ، ص2008العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السنة الجامعية 

 182: ص،دكتكراه سابقة ،صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنت، المظاىر القانكنية -  514
 87: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  515

516 - Nouredine Haidar, réflexions sur le projet de loi 53-05 relative à l’échange électronique 
de données juridiques, mémoire pour l’obtention du diplôme universitaire supérieur en droit 
des affaires, université Mohammed V, faculté des sciences juridique, économiques et 
sociales- suissi, Année universitaire 2005-2006, P : 9 
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كلعؿ ىذه الشركط ىي التي جعمت التكقيع اإللكتركني يمقى قبكال لدل تشريعات الدكؿ 
الغربية، كذلؾ في ظؿ صراع جدلي قكم بيف مؤيد كمعارض، كمف بيف الحاالت الدالة عمى 
نجاح التكقيع اإللكتركني تمؾ التي عرفتيا فرنسا مف خبلؿ تطبيقات مختمفة عمى المستكل 

العممي، إذ تـ بدء العمؿ بو في قطاع الصحة الفرنسي، الذم تدخؿ بقكانيف نظـ بيما التكقيع 
اإللكتركني،  حيث اىتمت بإصبلح النظاـ المعمكماتي لمتأميف عمى المرض، ككذا استعماؿ 

 Carte deالشييرة ببطاقة مينيي الصحة  (مايكربك سيسرر)مينيي قطاع الصحة لبطاقة 

professionnel de santé 517. 

 :هذسح اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ػ٠ِ رذو٤ن ششٝؽ اُزٞه٤غ اُؼبد١: صبُضب

إف التساؤؿ المثار ىنا يدكر حكؿ مدل استيفاء التكقيع اإللكتركني لشركط التكقيع 
العادية حتى يمكف اعتباره حجة في اإلثبات، فيؿ التكقيع اإللكتركني قادر عمى تحديد 

 518شخصية المكقع أـ ال كما ىك الحاؿ في التكقيع العادم؟

ستتـ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ استقراء شركط التكقيع العادم، كبياف 
: إمكانية تكافرىا في التكقيع اإللكتركني

 أف يككف التكقيع عبلمة مميزة لصاحبيا :

يمكف القكؿ إف التكقيع اإللكتركني بصكره المتعددة يعد مف قبيؿ العبلمات المميزة 
، ألنو عندما يتـ إصدار التكقيع فبل ملممكقع دكف غيره، كال يكجد عدة نسخ لمتكقيع اإللكتركف

لغاء السمة  يتصكر إصدار نفس التكقيع لشخص آخر، مما يؤدم إلى إىدار حقكؽ الغير كا 
األساسية التي يمتاز بيا التكقيع اإللكتركف، كىي تكافر األمف لمستخدمي العقكد اإللكتركنية 
التي يتـ تكقيعيا إلكتركنيا، كالذم يحدد شخص المكقع كالمعمكمات األساسية عنو مف خبلؿ 

شكؿ التكقيع الذم يتـ إدراجو، ألنو مف خبلؿ الشكؿ يتـ تحديد شخص المكقع كمركز 

                                                           
 45: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  517
 201:  المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص،العمؿرؼأحمد س-  518
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بيكمترم عمى سبيؿ المثاؿ يقـك عمى ؿالمرسؿ صاحب التكقيع كتحديد أىميتو، فالتكقيع ا
الخصائص الذاتية لمشخص الذم يتميز بيا عف غيره، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمرقـ السرم فبل 

يمكف أف يتشابو اثناف بنفس الرقـ السرم داخؿ النظاـ الكاحد، ككذلؾ التكقيع بالقمـ 
اإللكتركني فيك كالتكقيع العادم، مف ناحية قدرتو عمى تمييز الشخص عف غيره، كأخيرا 
يبلحظ أنو مف الممكف أف يككف لكؿ شخص تكقيع إلكتركني مميزا لو عف غيره، تماما 

 519.كالتكقيع العادم

إف التكقيع بشكؿ عاـ ال يخرج عف ككنو شكبل مف : أف يككف التكقيع كاضحا كمستمرا
 520أشكاؿ الكتابة، كمف ثـ فيك يخضع لما تخضع لو الكتابة مف شركط لتقرير مدل صحتيا

يمكف القكؿ إف التكقيع اإللكتركني يستطيع أف يحقؽ ىذا الشرط، كذلؾ باسترجاع التكقيع عف 
. طريؽ الحاسب اآللي الذم يستخدـ برمجيات خاصة لمبرمجة لغة اآللة إلى لغة البشر

كأما بالنسبة الستمرارية، فربما ىناؾ شكا بسبب التككيف المادم، كالكميائي لمشرائح 
الممغنطة، كأقراص التسجيؿ المستخدمة في الحاسبات، كالتي تتميز بقدر مف الحساسية مما 

يعرضيا لمتمؼ عند اختبلؼ قكة التيار الكيربائي مثبل، إال أف التقدـ العممي تمكف مف 
استحداث كسائؿ تستطيع االحتفاظ بالبيانات المخزنة عمييا لمدة طكيمة قد تتفكؽ عمى الكرؽ 

 521.العادم، الذم قد يتآكؿ بفعؿ الرطكبة أك سكء التخزيف

بمعنى أف يتصؿ التكقيع بالمحرر الكتابي : ارتباط التكقيع بالمحرر ارتباطا كثيقا
 فما ىك مدل تحقؽ ىذا الشرط في التكقيع 522بشكؿ مباشر، حيث ال يمكف الفصؿ بينيما

اإللكتركني؟ 

                                                           
 .45-44: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات رسالة سابقة، ص-  519
 87: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  520
 46: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات، رسالة سابقة، ص -  521
 87:  األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص ،ناىد فتحي الحمكرم-  522
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تتعمؽ ىذه أساسا بكفاءة التقنيات في تأميف مضمكف المحرر المدكف إلكتركنيا، 
 كمف أىـ ىذه التقنيات 523كبالتالي تأميف ارتباطو بشكؿ ال يقبؿ االنفصاؿ عف التكقيع

المستخدمة تقنية التكقيع الرقمي الذم يعتمد عمى مفتاحيف أحدىما عاـ كاآلخر خاص يسمح 
. 524بمعرفة جد فعالة بيف مختمؼ مستعممي نظاـ المفاتيح العامة كالخاصة

: هذسح اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ػ٠ِ رذو٤ن ٝظبئق اُزٞه٤غ اُؼبد١: ساثؼب

يؤدم التكقيع بصفة عامة كظيفتيف أساسيتيف، كىما تحديد ىكية صاحب التكقيع 
كالتعبير عف إرادة لبللتزاـ بمضمكف التصرؼ، ىذه الكظائؼ يؤدييا التكقيع العادم عند 
التعاقد بصكرة تقميدية الذم يتـ بيف أشخاص حاضريف، إما بصفة شخصية أك بكاسطة 
ممثمييـ األمر الذم يسمح لكؿ طرؼ بالتعرؼ عمى ىكية المتعاقد اآلخر، كالتأكد مف 

 525.شخصيتو كأىميتو في التعاقد

لكف السؤاؿ يثكر في مدل إمكانية التكقيع اإللكتركني أف يقـك بذات كظيفة التكقيع 
التقميدم، طالما أنو لـ يكف مستكفيا لمشكؿ الذم يتطمبو القانكف، ذلؾ أف التكقيع المعتمد 
قانكنا يجب أف يككف في شكؿ إمضاء أك بصمة إبياـ مقيدة بحضكر شاىديف أك شخص 

كقد تككف اإلجابة عمى ىذا – مكمؼ بخدمة عامة كما ىك الحاؿ في قانكف اإلثبات العراقي 
 526.التساؤؿ أف التكقيع التقميدم أيا كاف شكمو ما ىك إال نتاج لحركة اليد

: فمف حيث قدرة التكقيع اإللكتركني عمى تحديد ىكية المكقع

                                                           
 46: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات، رسالة سابقة، ص -  523

524 - Said Dkhissi, le commerce éléctrinique : enjeux et perspectives pour l’économie 
marocaine, thèse de doctorat, UFR : mondialisation et développement, université Mohamed 
V, faculté des sciences juridiques  économiques et sociales suissi- Rabat, Année universitaire 
2009, p :174. 

 - 47: عادؿ  بف  محمد  بف عبد الرحماف  القاسمي ، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات ، رسالة سابقة، ص -  525
48 

 - 134: عباس  العبكدم ، الحجية  القانكنية  لكسائؿ التقدـ  العممي  في  اإلثبات  المدني ،  مرجع سابؽ ، ص -  526
135 
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إف صياغة المحرر المكقع إلكتركنيا، سكاء عف طريؽ األقراص أك الشرائط 
الممغنطة، فيذه الكسائؿ ال تسمح بالتعرؼ عمى ىكية صاحب التكقيع بطريقة مادية 

محسكسة، كما ىك الحاؿ في التكقيع بخط اليد الذم يتـ كضعو عمى كسيط كرقي، لكف 
التكقيع بالقمـ اإللكتركني مثبل، يككف قادرا عمى تحديد ىكيتو المكقع، كذلؾ ألنو يتـ بكاسطة 

قمـ إلكتركني حساس، ككما سبقت اإلشارة أنو ال يمكف استخدامو إال مف قبؿ الشخص 
المكقع كحده، كبالتالي فإف ىذه الكظيفة التي رتبيا المشرع عمى التكقيع تأتي مف التكقيع 
سكاء أكرد في صكرة تقميدية أك في رقـ أك رمز سرم أك شفرة خاصة بالمكقع، كبالتالي 

 مف الصعكبة تقميد التكقيع، كىذه الخاصية 527أصبح التكقيع اإللكتركني بفضؿ التقدـ العممي
كسيمة حمائية يمجأ إلييا المكقع مف أجؿ االنفراد بتكقيعو، كالحيمكلة دكف تقميده مف طرؼ 

 528.الغير، فيذه الكسيمة تجعؿ مف التكقيع أداة تفريد

: مف حيث قدرة التكقيع اإللكتركني في التعبير عف إرادة المكقع

إف الكظيفة الثانية لمتكقيع العادم تظير مف خبلؿ التزاـ المكقع بمحتكل العقد الذم 
يذيؿ بو تكقيعو، حيث يبيف اتجاه إرادة المكقع لبلستحكاذ عمى كؿ ما يتضمنو المحرر المكقع 
عميو، لكف أدل ظيكر التكقيع اإللكتركني إلى إثارة تساؤؿ ميـ حكؿ إمكانيتو كقدرتو عمى 

. إظيار إرادة المكقع في االلتزاـ بمضمكف ما كقع عميو

فالتكقيع الرقمي عمى سبيؿ المثاؿ يستطيع أف يعبر عف إرادة الشخص بصكرة قد 
تفكؽ الصكر األخرل مف التكاقيع اإللكتركنية كذلؾ نظرا لمتقنيات المستخدمة في التكقيع 

الرقمي التي تؤمف المحرر المدكف إلكتركنيا، فالشخص ال يستخدـ تكقيعو اإللكتركني الرقمي 
إال ليعبر عف إرادتو في المكافقة عمى مضمكف الرسالة، كال يستطيع أحد غيره أف يستخدـ 

ىذا التكقيع، ىذا كيستمـز التكقيع العادم لصحتو ضركرة كجكد شخص المكقع بنفسو أك مف 
                                                           

 كما 48: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في  اإلثبات، رسالة  سابقة، ص -  527
 بعدىا

 188: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت -  528
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ينكب عنو قانكنا لكضع التكقيع عمى المحرر الكتابي، فإذا كجد التكقيع عمى المحرر كثبتت 
.  صحتو، كنسبتو إلى مكقعو كاف ذلؾ دليبل عمى حضكر المكقع شخصيا عند التكقيع

أما بالنسبة لمتكقيع اإللكتركني فبل يتصكر الحضكر المادم لؤلشخاص في التعاقد، 
لكف عند قياـ صاحب البطاقة الممغنطة، كما سبقت اإلشارة بالتكقيع بعد ذلؾ دليبل عمى 

. حضكر الشخص ذاتو أم كجكد صاحب التكقيع اإللكتركني

كبالتالي يستنتج مما سبؽ أف التكقيع اإللكتركني يستطيع أف يؤدم نفس كظائؼ 
 529.التكقيع العادم بؿ أكثر مف ذلؾ فإنو تفكؽ عمى التكقيع العادم

بعد الحديث عف المفيـك سيتـ التطرؽ إلى تبياف صكر التكقيع اإللكتركني مف خبلؿ 
: الفقرة المكالية

طٞس اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ : اُلوشح اُضب٤ٗخ

ابتداء ال بد مف اإلشارة إلى أف القانكف النمكذجي المكحد الخاص بالتكقيع 
اإللكتركني، يغطي كافة أنكاع التكقيعات اإللكتركنية بصرؼ النظر عف التقنية المتبعة 

إلنشاء التكقيع اإللكتركني، المستخدـ، حيث باستبعاد أم شكؿ مف أشكاؿ التكقيع اإللكتركني 
أك أم كسيط مف الكسائط فإف ىذا مف شأنو أف يؤدم إلى صعكبات عممية تتنافى مع 

الغرض المتمثؿ في تكفير قكاعد محايدة مف حيث الكسائط، كىذا ما يبتغيو كاضعك القانكف 
 530.النمكذجي المكحد

كصكر التكقيع اإللكتركني متعددة كمتنكعة كلعؿ  أىـ األنكاع المعركفة حتى اآلف 
 :كالتي تكصمت إلييا التكنكلكجيا المتطكرة تتمثؿ في اآلتي

 

                                                           
 . كما بعدميا49: عادؿ بف محمد عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات، رسالة سابقة، ص -  529
 81: األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، صناىد فتحي الحمكرم، -  530
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: اُزٞه٤غ اُج٤ٞٓزش١: أٝال

كىذا النكع مف التكقيع يعتمد عمى : أك ما يعرؼ بالتكقيع باستخداـ الخكاص الذاتية
: الخكاص الكيميائية، كالطبيعية لؤلفراد  المتمثمة في اآلتي

 البصمة الشخصية .
 مسح العيف البشرية. 

 التحقؽ مف مستكل كنبرة الصكت. 

 خكاص اليد البشرية. 

 التعرؼ عمى الكجو البشرم. 

 531.التكقيع الشخصي 

كىك ما يعني أنو يتـ تعييف الخكاص الذاتية لمعيف مثبل عف طريؽ أخذ صكرة دقيقة 
ليا، كتخزينيا في الحاسكب لدل مؤسسة التصديؽ التي تمنع أم استخداـ ليا مف أم 

شخص آخر بخبلؼ الشخص المخزنة الخكاص الذاتية لعينيو كىكذا بالنسبة لبصمة األصابع 
 لكف السؤاؿ المثار ىنا، 532.أك خكاص اليد البشرية أك نبرد الصكت أك التكقيع الشخصي

ىؿ تصمح خصائص اإلنساف الذاتية العتبارىا كسيمة التكقيع اإللكتركني، طالما أف ىذه 
الخصائص مف المستحيؿ تقميدىا أك العبث بيا؟ 

يجاد التقنيات البلزمة التي 533يمكف أف تصمح لكف بشرط  أف يتكقؼ عمى الثقة  كا 
تضمف انتقالو بدكف القدرة عمى العبث بو كمف ناحية أخرل اعتراؼ المشرع كالقضاء بقدرة 

 ذلؾ أف 534ىذه التكنكلكجيا عمى تأميف التكقيع، كبالتالي إمكانية االعتداد بو في اإلثبات

                                                           
 53-52منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، -  531
 180: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت -  532
 198: أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص -  533
 42: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات، رسالة سابقة، ص -  534
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 حيث 535طرؽ التكثيؽ البيكمترم التي تستخدـ عبر شبكة األنترنيت يمكف مياجمتيا كتغييرىا
عادة بثيا . 536يمكف أف تتعرض ىذه الخكاص لمتزكير مثؿ تسجيؿ نبرة الصكت كا 

كمف بيف الصعكبات أيضا، ما يطرأ عمى الطبيعة البشرية مف اضطرابات في الحالة 
النفسية، تؤثر عمى حركة التكقيع كقكتو، إضافة إلى ردكد فعؿ المجتمع تجاه استعماؿ بعض 
ىاتو الكسائؿ، فضبل عف أف التقنيات البيكمترية، إذ كانت كسيمة لمتعريؼ بصاحب التكقيع، 

 537.فإنيا ال تضمف بالضركرة التعبير الصحيح عف إرادتو الحقيقية

: اُزٞه٤غ اُشه٢ٔ: صب٤ٗب

كيعني منظكمة بيانات في صكرة شفرة بحيث يككف في إمكاف المرسؿ إليو التأكد مف 
مصدرىا كمضمكنيا، كلكف أكثرىا شيكعا التكقيعات الرقمية القائمة عمى ترميز المفاتيح كىي 

: نكعيف

 ىي التي تسمح لكؿ مف ييتـ بقراءة الرسالة أف يقرأىا دكف 538المفاتيح العمكمية 
أف يستطيع إدخاؿ أم تعديؿ عمييا، فإذا ما كافؽ عمى مضمكنيا كأراد إبداء قبكؿ 
بشأنيا كضع تكقيعو عمييا مف خبلؿ مفتاحو الخاص، كعميو تعكد تمؾ الرسالة 

. 539إلى مرسميا مذيمة بالتكقيع
                                                           

دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مطبعة شركة جبلؿ – خالد ممدكح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتركني دراسة مقارنة -  535
 40: ص- 2008لمطباعة الطبعة األكلى، 

طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، المجمة المغربية لقانكف األعماؿ -  536
 96: ، ص2008شتنبر – ، مام 15-14كالمقاكالت، العدد 

إذ يرل أف ىذا التكقيع يمكف أف يصدر عف شخص مكره، كبالتالي يتحقؽ التكقيع خبلفا لرغبتو، كعمى العكس مف - =  537
ل إمكانية تعرضو لحرؽ في أصابعو إؿٌل ذلؾ قد يتعرض لنزلة برد إثر تغير الظركؼ المناخية كتتغير نبرة صكتو، باإلضافة 

كبالتالي اختفاء بصماتو ما يؤدم إلى عدـ االستفادة مف ىاتو الخدمة المقدمة عف طريؽ الحاسكب، مع العمـ أف ىذا 
=. األخير بدكره يمكف أف يتعرض لمعبث بو كبالتالي ال يخكؿ لصاحب ىذا التكقيع االستفادة مف ىاتو الخدمة 

دراسة تحميمية نقدية المطبعة  (05-53القانكف المغربي رقـ )العربي جناف، التبادؿ اإللكتركني  لممعطيات القانكنية - 
 37: ، ص2008الطبعة األكلى، – مراكش – كالكراقة الكطنية 

 54: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  538
  181: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر األنترنيت -  539
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 كىي النصؼ اآلخر المكمؿ لممفتاح العاـ لمكصكؿ إلى الرقـ : المفاتيح الخاصة
عادة المعمكمات المشفرة إلى كضعيا الطبيعي قبؿ التشفير  .540األساسي، كا 

كيتـ التكقيع الرقمي عف طريؽ استعماؿ عدة أرقاـ يتـ تركيبيا لتككف في النياية رمزا 
 كذلؾ مف خبلؿ تحكيميا إلى معادلة رياضية كأرقاـ عف طريؽ العمميات 541يتـ التكقيع بو

ال يمكف ألحد أف يعيدىا إلى الصيغة المقررة إال . 542الحسابية كالمكغاريتمات الرياضية
 كعمكما فالتكقيع 543الشخص صاحب المعادلة الخاصة بذلؾ، كالتي يطمؽ عمييا المفتاح

الرقمي عف رقـ سرم، أك رمز ينشئو صاحبو باستخداـ برنامج حاسكب، كيسمى الترميز 
. كالذم يقـك عمى تحكيؿ الرسالة إلى صيغ غير مفيكمة ثـ إعادتيا إلى صيغتيا األصمية
كىذا النكع مف التكقيعات غالبا ما يتـ استخدامو في إبراـ التعاقدات التي تتـ عبر شبكة 

 تحديدا مميزا ليـ عف غيرىـ مف 544األنترنيت، كيستخدـ لتحديد ىكية األطراؼ المتعاقدة
األشخاص كما يضمف عدـ العبث آك التعديؿ بمضمكف التكقيع أك المحرر الذم يرتبط بو، 
كىك بذلؾ يحقؽ كافة الشركط التي يتطمبيا القانكف في المحرر الذم يستخدـ في اإلثبات 

 545.كالذم يعد دليبل كامبل

كيستخدـ التكقيع الرقمي أك الككدم في التعامبلت البنكية، كالمعامبلت المالية 
، كبطاقة المكندكس Smart Card كأكضح مثاؿ عمى ذلؾ البطاقات الذكية 546المماثمة

Mondex – Card التي تحتكم عمى رقـ سرم يستطيع حامؿ البطاقة مف خبلليا القياـ ،

                                                           
 19أسامة منير اإلدارة اإللكتركنية كمتطمبات الجكدة، رسالة سابقة، صؾ -  540
 46: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة ص-  541
 280: ، ص2009اإلسكندرية، بدكف طبعة، – محمد حسيف منصكر اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، دار الفكر الجامعي -  542
 198: أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص -  543
 96: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص -  544
 42: عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات رسالة سابقة، ص-  545
عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، مرجع -  546

 237: سابؽ، ص
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، كقد أقر القضاء الفرنسي ATMبكافة العمميات البنكية مف خبلؿ جياز الصراؼ اآللي 
 547.كاعترؼ بصبلحية ىذا التكقيع بالنسبة لبلتفاقات المتعمقة بإثبات التصرفات

: اُزٞه٤غ ثبُوِْ اإلٌُزش٢ٗٝ: صبُضب

ىذه ىي الصكرة الثالثة لمتكقيع اإللكتركني، كمعناىا نقؿ التكقيع اإللكتركني المكتكب 
كعميو " اسكانير"بخط اليد عمى المحرر إلى ىذا المحرر المراد نقمو إليو، باستخداـ  جياز 

 إال إف 548.ينقؿ المحرر مكقعا عميو مف حاسبو إلى شخص آخر باستخداـ شبكة االنترنيت
تمؾ الطريقة تكاجو الكثير مف المعكقات تتمثؿ في عدـ الثقة حيث يمكف لممستقبؿ أف يحتفظ 

الذم استقبمو عف طريؽ شبكة االنترنيت عبر جياز – بيذا التكقيع المكجكد عمى المحرر 
اإلسكانير، ككضعو عمى أم مستند آخر لديو دكف كجكد أم طريقة يمكف مف خبلليا التأكد 

مف أف صاحب ىذا التكقيع ىك الذم كضعو عمى ىذا المستند، كقاـ بإرسالو إلى ىذا 
الشخص، كعميو فإف تمؾ الطريقة مأخكذ ضدىا انعداـ الثقة، كىك ما يضعؼ الثقة في 

 549.المحررات المكقع عمييا إلكتركنيا، كبالتالي يقمؿ مف حجية التكقيع اإللكتركني

 كذلؾ بكاسطة قمـ Pen-on550حيث يتـ التكقيع كفؽ ىذا الشكؿ باستخداـ طريقة 
إلكتركني حسابي، يمكف عف طريقو الكتابة عمى شاشة الحاسكب، كذلؾ باستخداـ برنامج 

:  كىما551معيف يقـك بكظيفتيف

التقاط إمضاء العميؿ، ثـ التحقؽ مف صحة تكقيعو بمقارنة مع التكقيع األصمي 
 552.المخزف عمى المكقع اإللكتركني أك عمى جياز الحاسكب

                                                           
 90: خالد ممدكح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  547
 179: المظاىر القانكنية، دكتكراه سابقة، ص: صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنيت -  548
 53: منير كممدكح محمد االجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  549
عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، -  550

 245: مرجع سابؽ، ص 
 46: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية، في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  551
 97:  مقالة سابقة، ص ،طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات-  552
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: اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ػ٠ِ اُش٤ٌبد اإلٌُزش٤ٗٝخ: ساثؼب

نتيجة لمصعكبات التي تكاجو العمبلء قامت البنكؾ بالبحث عف كسائؿ جديدة لمحد 
مف ىذه الصعكبات حيث عممت البنكؾ عمى إصدار شيكات إلكتركنية، كالتي تنتج عف 

الحاسكب اآللي، كتقـك البنكؾ بإصدارىا عف طريؽ شبكة االنترنيت، ذلؾ أف ىذه الشيكات 
تحتكم كؿ منيا عمى رقـ سرم خاص بالعميؿ، كتقتصر ميمة المكظؼ بالبنؾ عمى التأكد 
مف شخص العميؿ الذم أصدر ذلؾ الشيؾ، كمف صحة رقمو السرم الذم يتـ كضعو عمى 

بأسمكب  (التشفير) كيـ التكقيع اإللكتركني باستخداـ نظاـ ىذا األخير 553جياز التشفير
: المفتاح العاـ المزدكج عمى النحك التالي

  كيتـ تشفير ىذه البصمة أك العبلمة (عبلمة خاصة)يقـك المرسؿ بكضع بصمة ،
. الخاصة باستخداـ المفتاح الخاص لممرسؿ

  يقـك المرسؿ بتشفير الرسالة باستخداـ المفتاح العاـ لممرسؿ إليو. 

 يتـ إرساؿ الرسالة باستخداـ شبكة مفتكحة. 

  يقـك المرسؿ إليو بفؾ شفرة الرسالة باستخداـ المفتاح الخاص بو كبالتالي يستطيع
 .قراءة الرسالة

  يقـك المرسؿ إليو بفؾ بصمة المرسؿ منو باستخداـ المفتاح العاـ بو، لممرسؿ منو
 .كالتأكد مف شخصية المرسؿ منو

: ككما يتضح مف ىذا األسمكب أف ىناؾ درجتيف مف التشفير

                                                           
يرتبط التشفير بالتكقيع اإللكتركني ارتباطا كثيقا، فالتشفير ىك تغيير في البيانات بحيث ال يتمكف مف قراءتيا سكل -  553

الشخص المستقبؿ كحده، باستخداـ مفتاح فؾ التشفير، كفي تقنية المفتاح العاـ يتكفر المفتاح ذاتو لدل المرسؿ كالمستقبؿ، 
. كيستخدـ في عممية التشفير كفؾ التشفير

. إعادة تحكيؿ البيانات إلى صيغتيا األصمية: كبالتالي فعممية فؾ التشفير تعني
مجمة فصمية عممية محكمة تعنى بشؤكف الفقو – عبد الرحماف بف عبد اهلل السند، حجية الكثيقة اإللكتركنية، مجمة العدؿ- 

:  ىػ، السنة التاسعة، ص1428، ربيع اآلخر 34العدد – كالقضاء تصدر عف كزارة العدؿ بالمممكة العربية السعكدية 
170-171 
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 كتتـ باستخداـ مفتاحو  (أك البصمة)لمتكقيع الخاص بالمرسؿ منو : الدرجة األكلى
الخاص كيتـ فكيا في آخر مرحمة باستخداـ مفتاحو العاـ كبذلؾ فيي خاصة 
بتحديد شخصية المرسؿ منو كال يمكف أف يحدث فييا أم التباس حيث يتـ 

. تشفرييا بالمفتاح الخاص لمشخص
 مف التشفير كالخاصة بالرسالة كالتي تتـ لمحتكل الرسالة باإلضافة : الدرجة الثانية

كىذه تتـ بالمفتاح العاـ  (بعد تشفيره بالمفتاح الخاص لممرسؿ منو)إلى التكقيع 
 .لممرسؿ إليو

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

شكؿ يكضح تشفير كؿ مف الرسالة كالتكقيع بالمفتاح العاـ لممرسؿ إليو 

 
 
 
 
 

+ 
 
 

البصمة مشفرة بالمفتاح  بصمة التوقٌع  المفتاح الخاص 
الخاص للمرسل منه     للمرسل منه 

  

 
 
 
 
 
 

+              
 
 
بصمة مشفرة بالمفتاح رسالة مشفرة      المفتاح الخاص  

الخاص للمرسل منه ثم بالمفتاح العام 
 أخرى  مشفرة مرة 

بالمفتاح العام للمرسل 

        إليه 

 
 
 
 
 

 +                     
 
 
 

بصمة مشفرة    الرسالة 
بالمفتاح الخاص 

للمرسل منه 

    

شكؿ يكضح تشفير تكقيع بالمفتاح الخاص لممرسؿ منو 
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شكؿ يكضح إرساؿ الرسالة المشفرة بدرجة تشفير كاحدة 

كالتكقيع المشفر بدرجتي تشفير 

 

 

 

 

 

 

 

 شكؿ يكضح فؾ التشفير بالمفتاح العاـ كالحصكؿ عمى الرسالة األصمية

 

 
 
 

 +                                                    
إلى المرسل إلٌه 

 (أي وسط اتصاالت)
 
 
 
 

  

  

 
 
 

 +                  +                                                      
 
 
 

 صتوقٌع المرسل    الرسالة المفتاح الخا
منه  منه مشفرة   األصلٌة للمرسل

بالمفتاح الخاص 
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 554شكؿ يكضح فؾ شفرة التكقيع اإللكتركني كالتأكد مف مصدر الرسالة األصمية

 :اُزٞه٤غ ثبسزخذاّ اُجطبهخ أُٔـ٘طخ: خبٓسب

إف البطاقات كالككدات السرية التي تستعمؿ في آف كاحد لمتكقيع، معركفة لدل عمـك 
 كيتـ استخداـ 555الناس، سيما في المجاؿ البنكي، حيث تسمح بالكلكج إلى الشبابيؾ البنكية

 556.البطاقة أيضا لسداد ثمف السمع كالخدمات مف خبلؿ جياز معيف لدل المحاؿ التجارية
لكف السؤاؿ الذم يثار ىك، ىؿ يعتبر التكقيع باستخداـ الرقـ السرم عف طريؽ بطاقة 

السحب اآللي، دليبل كتابيا يصمح لئلثبات؟ 

أف التكقيع ال يصمح دليبل كتابيا كامبل، كذلؾ النفصاؿ – أحمد سفر – يرل البعض 
التكقيع اإللكتركني عف مستندات كأكراؽ البنؾ، ما يناؿ مف قيمة ىذه الكسيمة كدليؿ كتابي 
كامؿ، كلكف يبلحظ، عمميا، أف كثيرا مف البنكؾ تمجأ إلى عقد اتفاؽ خاص مع العميؿ 

يعطي كؿ أكراؽ البنؾ ذات الصمة بيذا النكع مف التكقيعات اإللكتركنية حجية كاممة، كتعامؿ 
. 557كأدلة كتابية كافية

                                                           
  كما بعدىا468: مرجع سابؽ، ص ،محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية -  554
 35- 34: ، مرجع سابؽ، ص05 – 53القانكف المغربي رقـ – العربي جناف، التبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية -  555
 279: محمد حسيف منصكر، اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  556
 197-196: أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص -  557

 
 
 
 

              +
       

المفتاح العام   (التوقٌع)البصمة 
األصلً للمرسل منه  للمرسل منه  
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بأف ىذا النكع مف التكقيع – حسف عبد الباسط جميعي – في حيف يرل البعض اآلخر 
. يتمتع بكسائؿ أماف تؤكد الثقة في التكقيع، كفي نسبتو إلى المكقع

كأما إمكانية حصكؿ الغير عمى البطاقة، كالرقـ السرم الخاص بصاحب البطاقة فإف 
يككف راجعا إلىماؿ ىذا األخير، كمع ذلؾ فإنو يمكف لو أف يتجنب نتائج ىذا اإلىماؿ عف 

 كما تطرح مسألة التعامؿ بالبطائؽ البنكية 558.طريؽ إخطار البنؾ بفقد البطاقة كالرقـ السرم
: إشكالية اإلثبات كالدليؿ عمى عدة مستكيات

 بيف البنكؾ ما دامت المبادالت كالعمميات البنكية تتطمب السرعة : المستكل األكؿ
كالمركنة، كتعتمد مبدأ حرية اإلثبات تماشيا مع السرعة التي تطبع الحياة 

. التجارية
 بيف البنؾ كزبائنو، حيث تطرح مشاكؿ متعددة بخصكص مسألة : المستكل الثاني

 .الدليؿ الذم يحفظ لمزبكف حقكقو في إطار عبلقتو بالبنؾ

فأماـ الفراغ التشريعي، فقد برزت مجمكعة مف : ففيما يتعمؽ بإثبات ىكية الزبكف
أف القف – رأم فايز نعيـ رضكاف – التكجيات  المتباينة، حيث ترل بعض اآلراء منيا 

السرم ال يمكف اعتباره بتاتا تشكؿ مف أشكاؿ التكقيع، فيك مجمكعة أرقاـ ال تشكؿ أم إثبات 
كيزداد المشكؿ . لشخص معيف، كما ال تحمؿ في طياتيا أية إشارة ليكية حامؿ القف السرم

عمقا أماـ تردد القضاء في اعتبار التكقيع اإللكتركني دليبل كافيا، حيث رفضت محكمة 
، االعتراؼ بالقيمة، المحتممة لمدليؿ، المستمد مف  1980دجنبر 1االستئناؼ بباريس بتاريخ 

                                                           
يرل أف االتجاه الثاني ىك الراجح ألنو يكفي لمعميؿ، أف يقـك بإخطار البنؾ مف أجؿ تفادم التبلعب كالعبث - =  558

ق مع البنؾ في منازعات كيدية بحجة عدـ صحة كقكعببطاقتو أك رقمو السرم في حالة ضياعيما كبالتالي يمنع العمبلء مف 
التكقيع اإللكتركني في بعض عمميات السحب اآللي، كبالتالي اعتباره دليبل كامبل لئلثبات خاصة كأف المشرع المغربي 

=. أعطى إمكانية اإلثبات بكافة الكسائؿ 
 39:  ص، رسالة سابقة،عادؿ بف محمد عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات- 
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التكقيع بالرقـ السرم عمى أساس أنو ال يتمتع بالخصائص التي تعطيو نفس اآلثار القانكنية 
. لمتكقيع العادم

فقد تعددت : أما بالنسبة لمشكؿ إثبات قيمة عمميات السحب أك التحكيؿ اإللكتركني
اآلراء فيما يخص ىذه النقطة بحيث يمكف تمخيصيا في األطركحات السمبية كاألطركحات 

. اإليجابية

 كىي تسمى كذلؾ ألنيا تحد مف تطكر الكسائؿ الحديثة في : األطركحات السمبية
اإلثبات، كذلؾ باإلصرار عمى أنيا ال يمكف اعتمادىا أك اإلقرار بيا حاليا ألنيا ال 

. تكفر أدلة كتابية كرقية مقبكلة لدل المحاكـ
 كييدؼ أصحاب ىذا االتجاه إلى إيجاد حمكؿ ليذا المشكؿ، : األطركحات اإليجابية

كذلؾ بتكييؼ النصكص القانكنية لتتماشى مع الكاقع الحالي لكسائؿ األداء الحديثة 
 559.التي تعتبر مكسبا حقيقيا يتميز المحافظة عميو

أما فيما يتعمؽ باإلجراءات المتبعة فالتكقيع اإللكتركني باستخداـ الطاقة البنكية يتـ 
: مف الناحية التقنية بإتباع اآلتي

  إما في الشباؾ اآللي لبنؾ أك في الجياز المخصص لذلؾ )إدخاؿ البطاقة البنكية
. التي تتكفر عمى البيانات الخاصة بالعميؿ (لدل التاجر

 تركيب الرقـ السرم الخاص بالعميؿ. 

  الضغط عمى المفتاح الذم يعتبر بمثابة المكافقة عمى إصدار األمر بالسحب أك
 560.األداء

: اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ا٤ُذ١ٝ: سبدسب

                                                           
  كما بعدىا79: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  559
 141 - 140: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص-  560
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تتمخص ىذه النكعية مف التكقيع في القياـ بنسخ صكرة عف التكقيع بخط اليد 
 الماسح الضكئي ثـ نقؿ الصكرة إلى المحرر كالممؼ المراد إضفاء الحجية 561باستخداـ

 كىكذا يمكف نقؿ ذلؾ التكقيع كطبعو 562.عميو، كيتـ ذلؾ عبر شبكة االتصاؿ اإللكتركني
ذا كانت الطابعة كنكع الكرؽ مف الصنؼ  عمى أم كثيقة كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، كا 

الجيد، فإف النتيجة ىي أف التكقيع المحصؿ عميو، يطابؽ تماما التكقيع األصمي المحفكظ في 
. الذاكرة

غير أف مثؿ ىذه العممية غير مأمكنة عمى كجو اإلطبلؽ، ألف كؿ مف تكفر عمى 
نمكذج كرقي مف ذلؾ التكقيع، أك كؿ مف استطاع الكلكج إلى الذاكرة أك الدعامة 

المغناطيسية، يمكنو بكؿ سيكلة إعادة إنتاج نفس التكقيع، كلذلؾ كاف مف الطبيعي، عدـ 
 563.االلتفات لمثؿ ىذه الطريقة في التكقيع ما عدا في حاؿ استعماؿ تقنيات التشفير

ىذا فيما يتعمؽ بماىية التكقيع اإللكتركني، فماذا عف حجيتو في اإلثبات؟ كىذا ما 
: ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

: دج٤خ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ك٢ اإلصجبد: أُطِت اُضب٢ٗ

إف كجكد التكقيع اإللكتركني ضمف المحرر عمى كسيط إلكتركني غير مادم، 
كانفصالو عف شخص المكقع، قد يثير الشؾ حكؿ مصداقيتو في تمييز ىكية صاحبو، 

كضماف ارتباطو بالتصرؼ القانكني، حيث يمكف لمقراصنة اختراؽ نظـ المعمكمات، كمعرفة 
التكقيع كفؾ شفرتو كاستخدامو دكف مكافقة صاحبو، كؿ ذلؾ بخبلؼ التكقيع العادم الذم 
يتطمب الحضكر الجسماني لصاحبو مما يسيؿ التحقؽ منو، كيتـ االحتفاظ بنسخة مف 

المحرر تككف لمنأل عف العبث كالتغيير، كيمكف لخبراء الخطكط كشؼ أم تبلعب أك تزكير 
. في التكقيع

                                                           
 97: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص-  561
 279: محمد حسيف منصكر، اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، مرجع سابؽ، ص-  562
 34: مرجع سابؽ ص  (05-53القانكف المغربي رقـ )العربي جناف، التبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية -  563
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ف مثؿ ىذا التخكؼ رغـ ما ينطكم عميو مف بعض الصكاب، لـ يقؼ عقبة أماـ  كا 
استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ اإلثبات، كمف تـ فإف اإلثبات كالتكقيع 

باألسمكب اإللكتركني بات حقيقة حتمية ال يمكف االستغناء عنيا في ظؿ نظـ المعمكمات 
 حيث يطرح التساؤؿ حكؿ مدة حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات؟ كىذا ما 564كالعكلمة

ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ تحديد الشركط الضركرية لتحقيؽ حجية ىذا التكقيع في اإلثبات 
كالذم يتعمؽ بارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع  (الفقرة األكلى)ما سيأتي في : كلعؿ أىميا

فستتناكؿ إمكانية الكشؼ عف أم تغيير يطرأ عمى  (الفقرة الثانية)كحده دكف غيره، أما 
 .التكقيع بعد إنشاءه

: اسرجبؽ اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ ثبُٔٞهغ ٝدذٙ دٕٝ ؿ٤شٙ: اُلوشح األ٠ُٝ

إف غاية ما يفيد التكقيع اإللكتركني ىك تحديد ىكية المكقع، كتميزه عف غيره مف 
. خبلؿ عدد مف الضمانات الخاصة كالعامة، كالتي تكتسب الحجية في النفي كاإلثبات

كيكجد انقساـ بيف أىؿ األنظمة في معادلة التكقيع اإللكتركني بالتكقيع البياني 
أف ال شيء يمنع مف – أحمد شرؼ الديف – المميكر بخط اليد، إذ يعتبر فريؽ منيـ 

حصكؿ ىذه المعادلة، سيما تقميد كتزكير التكقيع اليديكم أسيؿ كثيرا مف اكتشاؼ الرمز 
 565.السرم أك التكقيع اإللكتركني بأشكالو المختمفة

ألف قدرة ىذا األخير في تحديد ىكية الشخص المكقع قد تفكؽ التكقيع العادم، 
كلمتحقؽ مف حجية التكقيع الرقمي يستخدـ المستقبؿ المفتاح العاـ المناسب لفؾ شفرة التكقيع 

 566.بعد أف يككف قد استخدـ المفتاح الخاص لتكقيع الكثيقة اإللكتركنية

                                                           
 281-280: محمد حسيف منصكر، اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  564
 168 - 167: عبد الرحماف بف عبد اهلل السند، حجية الكثيقة اإللكتركنية، مقالة سابقة، ص -  565
 89-88: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص-  566
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كىكذا فالميمة التي يقـك بيا التكقيع اإللكتركني ىي الداللة عمى رضا كمكافقة المكقع 
. تكسبو الحجية كاالعتبار في النفي كاإلثبات شرعا كنظاما، كتحديد ىكية المتعامؿ إلكتركنيا

كلذا نصت كثير مف األنظمة التي صدرت في التعامبلت اإللكتركنية عمى اعتبار 
 567.التكقيع اإللكتركني دليبل عمى رضا كمكافقة مف صدر منو

بشأف التكقيع اإللكتركني " قانكف اليكنستراؿ النمكذجي" مف 6حيث جاء في المادة 
حيثما يشترط القانكف كجكد تكقيع مف شخص يعد ذلؾ االشتراط  مستكفي : " أنو2001لسنة 

بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استخدـ تكقيع الكتركني مكثكقا بو بالقدر المناسب لمغرض 
الذم أنشئت أك بمغت مف أجمو رسالة البيانات في ضكء كؿ الظركؼ بما في ذلؾ أم اتفاؽ 

..." ذم صمة

كما يعتبر التكقيع اإللكتركني مكثكقا بو لغرض الكفاء باالشتراط المشار إليو في الفقرة 
: األكلى مف نفس المادة أعبله إذا

  كانت بيانات إنشاء التكقيع مرتبطة في السياؽ الذم تستخدـ فيو بالمكقع دكف أم
. شخص آخر

  كانت بيانات إنشاء التكقيع خاضعة كقت التكقيع لسيطرة المكقع دكف أم شخص
 .آخر

 كاف أم تغيير في التكقيع اإللكتركني يجرل بعد حدكث التكقيع قاببل لبلكتشاؼ. 

  كاف الغرض مف اشتراط التكقيع قانكنا ىك تأكيد سبلمة المعمكمات التي يتعمؽ بيا
التكقيع ككاف أم تغيير يجرم في تمؾ المعمكمات بعد كقت التكقيع قاببل 

 568.لبلكتشاؼ

. كمف المبلحظ أف ىذا الشرط ييدؼ إلى عدـ قياـ أم شخص بإنشاء التكقيع نفسو

                                                           
 168: عبد الرحماف بف عبد اهلل السند، حجية الكثيقة اإللكتركنية، مقالة سابقة، ص-  567
 66-65: منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  568
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، كمف الكجية القانكنية 569كمف تـ يككف التكقيع مرتبطا بشخص المكقع ارتباطا فريدا
يمكف أف تككف أداة إنشاء التكقيع مرتبطة بالمكقع ارتباطا فريدا بالرغـ مف أف األداة ليست 
فريدة، فاالرتباط بيف البيانات المستخدمة إلنشاء التكقيع كبيف المكقع ىك العنصر الرئيسي، 
فقد يشترؾ شخصاف مختمفاف في استخداـ بعض أدكات إنشاء التكقيعات بأف يككف عدة 
مكظفيف يشترككف في استعماؿ أداة إلنشاء التكقيعات تممكيا إحدل المؤسسات، فإف تمؾ 
األداة يجب أف تككف قادرة عمى تحديد ىكية مستخدـ كاحد في سياؽ كؿ تكقيع إلكتركني 

. عمى حدل

كبالنظر إلى التشريعات المقارنة فيما يتعمؽ بحجية التكقيع اإللكتركني فإنيا التختمؼ 
عف التشريع المغربي بيذا الخصكص، فمثبل المشرع الفرنسي اشترط شركطا البد مف تكافرىا 
لمقكؿ بحجية التكقيع اإللكتركني، ذلؾ أف مجمس الدكلة الفرنسي قاـ بجيكد لبلعتراؼ بحجية 

المحررات االلكتركنية، لكف شريطة تكافر تكقيع إلكتركني مكثكؽ في صحتو في المحرر 
اإللكتركني، كأف يككف ىذا التكقيع منتسبا لممحرر، كمحددا شخصية المكقع، ككذا أف يككف 
محفكظا بطريقة آمنة، كتحت سيطرة أطراؼ العقد، كىك نفس المنحى الذم سمكو المشرع 

 كىك 570 المتعمؽ بتنظيـ التكقيع اإللكتركني2004 لسنة 10المصرم مف خبلؿ القانكف رقـ 
 مف قانكف 4نفس األمر ينطبؽ عمى القانكف التكنسي فكفقا لنص الفقرة األكلى مف المادة 

التجارة اإللكتركنية التكنسي، فقد ساكل القانكف في الحجية ما بيف التكقيع التقميدم كالتكقيع 
 571.اإللكتركني

                                                           
 91: ناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  569
 99-98: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص-  570
اإلسكندرية، بدكف – عبد الفتاح بيكمي حجازم، التكقيع اإللكتركني في النظـ القانكنية المقارنة، دار الفكر الجامعي -  571

 35: ، ص2004،ذكر الطبعة 
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 في شأف التكقيع اإللكتركني، 2000 يكنيك 30كذلؾ القانكف األمريكي الصادر في 
. 572فيك اآلخر سكل في الحجية ما بيف التكقيع اإللكتركني كالتكقيع في صكره التقميدية

كبالعكدة إلى المشرع المغربي نيج بدكره عمى غرار باقي التشريعات نيجا إيجابيا مف 
خبلؿ إصداره لقانكف التبادؿ اإللكتركني لممعطيات اإللكتركنية، كالذم تطرؽ مف خبللو إلى 
معالجة التكقيع اإللكتركني كأضفى عميو حجية قانكنية، كاعتماده ككسيمة إثبات لكف شريطة 

 ككذا تمؾ المنصكص 573 مف ؽ ؿ ع417-3تكافر الشركط المنصكص عمييا في الفصؿ 
 مف الفرع األكؿ مف الباب األكؿ مف القسـ الثاني 11-10-9-8-7-6 574عمييا في المكاد

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية، عمى أنو بعد تكافر ىذه 53-05مف قانكف 
الشركط البد أف يتـ إخضاع ىذا التكقيع لممصادقة مف قبؿ السمطات الكطنية المكمفة 

باعتماد كمراقبة المصادقة اإللكتركنية، حتى يتمتع التكقيع اإللكتركني بالحجية، كبالتالي 
. اعتماده كأداة مف أدكات اإلثبات القانكنية

كمما ال شؾ فيو أف القانكف الجديد المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية، 
 إمكانيةسيساىـ في حسـ النزاعات المترتبة عف التعامبلت أك التعاقدات اإللكتركنية، كبالتالي 
اعتماد المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني بالحجية القانكنية، كبالتالي اعتمادىا 

ككسيمة مف كسائؿ اإلثبات، خاصة بعد أف خصيا المشرع بضمانات قانكنية، مف شأنيا 
                                                           

عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، -  572
 252: مرجع سابؽ، ص 

يفترض الكثكؽ في الكسيمة المستعممة في التكقيع اإللكتركني، عندما تتيح استخداـ تكقيع : "حيث جاء فييا أنو -  573
. إلكتركني مؤمف إلى أف يثبت ما يخالؼ ذلؾ

يعتبر التكقيع اإللكتركني مؤمنا، إذا تـ إنشاؤه ككانت ىكية المكقع مؤكدة كتمامية الكثيقة القانكنية مضمكنة، كفؽ النصكص 
. التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ

 بتكقيع إلكتركني مؤمف، كالمختكمة زمنيا بنفس قكة اإلثبات التي تتمتع بيا الكثيقة المصادؽ عمى مذيمةتتمتع كؿ كثيقة 
 .صحة تكقيعيا كالمذيمة بتاريخ ثابت

 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتركني لممعطيات القانكنية  (53-05)المتعمؽ بالقانكف رقـ  (3)أنظر الممحؽ رقـ -  574
دة كضياء عمي أحمد نعماف، مكسكعة التشريعات اإللكتركنية المدنية كالجنائية، مرجع سابؽ، مأكرده عبد الرحيـ بف بكع– 
 . كما بعدىا9: ص
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تعزيز ىذه الحجية، كذلؾ بإقراره لغرامات كعقكبات كتدابير كقائية في حالة المساس بيذه 
. 575المحررات كالتكقيع اإللكتركني

ىذا فيما يتعمؽ بارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحده دكف غيره، فماذا عف قابمية 
اكتشاؼ أم تعديؿ في البيانات المقررة بعد إنشاء التكقيع؟ 

. كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

إٌٓب٤ٗخ اٌُشق ػٖ أ١ رـ٤٤ش ٝرؼذ٣َ ٣طشأ ػ٠ِ اُزٞه٤غ ثؼذ : اُلوشح اُضب٤ٗخ

: إٗشبئٚ

إف المشكمة الحقيقية تكمف في كفاءة التقنيات المستخدمة في تأميف مضمكف المحرر 
اإللكتركني مف ناحية، كتأميف ارتباطو بشكؿ ال يقبؿ االنفصاؿ عف التكقيع مف ناحية أخرل 

 كالتأكد ، في ظؿ قدرة التقنيات المتقدمة عمى تكفير الثقة في سبلمة المحرر اإللكتركنيألنو
مف عدـ حصكؿ أية تعديبلت عميو كارتباط التكقيع بو، ففي ىذه  الحالة يتساكل المحرر 

 576.ة في اإلثباتتاإللكتركني بذات المحرر العرفي التقميدم مف حيث حجي

حيث يتـ مف الناحية الفنية كالتقنية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر 
 باستخداـ تقنية شفرة المفتاح الخاص كالتقائو بالمفتاح العاـ 577اإللكتركني المكقع إلكتركنيا

. 578لمتكقيع عمى الكثيقة، أك فشؿ ىذه العممية عند سكء استعماؿ ىذا التكقيع

جية مرخص ليا – كيتـ ذلؾ عف طريؽ تأميف الرقـ الخاص لمتعاقد عف طريؽ 
كتصدر شيادة بصحة – تتكلى إصدار المفتاح الخاص – بالعمؿ مف قبؿ جية اإلدارة 

                                                           
 كما 98: طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، مقالة سابقة، ص -  575
 .بعدىا

عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، -   576
 257: مرجع سابؽ، ص 

 85: محمد أميف الركمي، النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  577
578 - GUY HERVIER , le commerce électronique – vendre en ligne et optimiser ses achats – 
éditions organisation, ISBN, paris, 2001, p : 181 
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التكقيع كارتباطو بالمحرر اإللكتركني، بأنو ال يمكف لغير صاحب المفتاح الخاص أف يعدؿ 
 579.مف صيغة المحرر اإللكتركني

أيضا يتـ كشؼ أم تعديؿ بمضاىاة شيادة التصديؽ اإللكتركني، كبيانات التكقيع 
. اإللكتركني بأصؿ ىذه الشيادة كتمؾ البيانات، أك بأم كسيمة مشابية

 لسنة 1742كمف الجدير بالذكر أنو قد صدر قرار مف كزير المالية المصرم رقـ 
، قرر االعتداد في جميع التعامبلت كالتصرفات القانكنية بمكجب أحكاـ قانكف المكازنة 2004

 أك االستثماراتالعامة لمدكلة، كقانكف المحاسبة الحككمية بنماذج الميزانية كالمكازنات أك 
الدفاتر الحككمية المعدة بكاسطة الحاسب اآللي، ككذلؾ مستخرجات الحاسب اآللي 

المستخدمة بالكحدات الحسابية، أك الكاردة مف الكحدات الحككمية، كذلؾ بعد إقرارىا مف كزير 
المالية، كنص القرار أيضا عمى اعتبار مستخرجات الحاسب اآللي المعتمدة باستخداـ 

اآلليات الخاصة بالتكقيع اإللكتركني كالقكاعد المنظمة الستخدامو مستخرجات رسمية معتمدة 
. اعتمادا قانكنيا، حسب قانكف التكقيع اإللكتركني، كيعتمد تداكليا بصفة رسمية

كما نص القرار عمى أنو يتعيف عمى مديرم الكحدات الحسابية تحت إشراؼ المراقبيف 
اعتماد مستخرجات الحاسب اآللي ... المالييف بالكزارة كالييئات كمديرم المديريات المالية

المستخدمة بالكحدات الحسابية كتجميعيا كأرشفتيا بما يضمف سيكلة الرجكع إلييا، كعمييـ 
التأكد مف أف نظاـ الميكنة المعتمد يتضمف الضكابط اآللية التي تحكؿ دكف إجراء أم تغيير 

 580.في بيانات المستخرجات أك التبلعب فييا بعد ذلؾ

إمكانية الكشؼ عف أم تغيير يطرأ عمى التكقيع – كتكمف أىمية ىذا الشرط 
في أف أشكاؿ التكقيع اإللكتركني التي سبقت اإلشارة إلييا قد – اإللكتركني بعد إنشائو 

سيطرت عمى ىذه المسألة، إضافة إلى كجكد سمطة التصديؽ التي ليا دكر كبير بالمحافظة 
                                                           

عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، -  579
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عمى سبلمة التكقيع اإللكتركني، كىي تعمؿ بترخيص كتحت إشراؼ السمطة التنفيذية، كتقـك 
أيضا بتقديـ شيادة إلكتركنية لتأكيد ىكية المكقع كصفتو كصحة تكقيعو، كنسبة رسالة 

البيانات أك العقد إلى صاحبو، كتمكينو مف االحتفاظ بتكقيعو كالسيطرة عميو بشكؿ حصرم 
 581.كأف تككف لديو الكسائؿ المناسبة لكشؼ أم تعديؿ أك تبلعب بو

كمف تـ يكجب ىذا الشرط إخضاع التكقيع اإللكتركني لنظاـ أك آلية معينة تمكف مف 
اكتشاؼ أم تغيير يطرأ عمى التكقيع اإللكتركني ىذا باإلضافة إلى ضركرة سبلمة المعمكمات 

المكقع عمييا، بحيث يجب أف يككف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف التكقيع كالمعمكمات المكقع 
عمييا، كمف ثـ فأم تعديؿ في السند بعد تكقيعو ال بد أف يحدث تعديبل في التكقيع كالعكس 

كمف ىنا تبدك أىمية الشرط أيضا، حيث قد يؤدم عدـ اشتراطو إلى إمكانية تغيير . صحيح
التكقيع اإللكتركني لشخص ما أك نقؿ ىذا التكقيع مف سجؿ آلخر أك التبلعب في 

 582.المعمكمات المكقع عمييا محكا أك إضافة أك تعديؿ

كعمكما تثبت لمتكقيع اإللكتركني حجيتو ما لـ يثبت العكس، كذلؾ كفقا لنص المادة 
 مف القانكف المنظـ لمتكقيع اإللكتركني المصرم، الذم نص عمى أف التكقيع 10/3

 583.اإللكتركني المحمى لو حجية كاممة ما لـ يثبت عكس ذلؾ

ذا كاف يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف التكقيع اإللكتركني يستمد حجيتو في تمؾ الدكؿ  كا 
مف التشريع الصادر فييا كطبقا لمضكابط كاإلجراءات المقررة فيو، فإف الدكؿ التي لـ يصدر 

فييا قانكف يقر حجية المحرر كالتكقيع اإللكتركني، فإف ىذه الحجية يمكف أف تستمد مف 
اتفاؽ األطراؼ المسبؽ عمى ذلؾ استنادا إلى مبدأ صبلحية االتفاقات المعدلة لقكاعد اإلثبات 

 كيبدك أف البنكؾ قد خشيت مف خطكرة عدـ كجكد القكاعد القانكنية الكفيمة 584المكضكعية
                                                           

 281: محمد حسيف منصكر، اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، مرجع سابؽ، ص -  581
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لذلؾ فقد حرصت عمى تنظيـ – بطاقات االئتماف – بحماية التكقيع اإللكتركني عف طريؽ 
عممية اإلثبات بمقتضى اتفاؽ مع حامؿ البطاقة، كأدرجت في االتفاؽ شرطا مؤداه إقرار 

 585.العمؿ مقدما، بصحة المعمكمات الكاردة في الشرط الكرقي الناتج عف عممية السحب

ىذا فيما يتعمؽ بالمشاكؿ القانكنية التي يطرحيا استعماؿ أدكات الدفع كاالئتماف 
. اإللكتركنية عمى مستكل اإلثبات

كبذلؾ اتضحت حقيقة التكقيع اإللكتركني، كما ليا مف أىمية في ضماف استقرار 
المعامبلت ككسب ثقة المتعامميف بو، كبأنو أمر ال محيد عنو خاصة كأف المغرب دخؿ 

مرحمة جديدة مف خبلؿ اعتماده عمى المعمكميات في معامبلت االتصاؿ بمختمؼ الكسائؿ 
. الحديثة

لكف عمى الرغـ مف ذلؾ يطرح التساؤؿ حكؿ الحماية القانكنية لؤلطراؼ المتعاممة  
في ظؿ أدكات الدفع الحديثة، كىؿ فعبل تمكف المشرع -  التكقيع اإللكتركني – بيذه التقنية 

المغربي مف تحقيؽ ىذه الحماية لمختمؼ ىذه األدكات خاصة البطاقات البنكية بحكـ أنيا 
. الرائدة في عالـ أدكات الدفع كالسداد اإللكتركني

 كىذا ما سيتـ التعرض لو في الفرع الثاني

 الحماية الق انونية ألدوات الدفع واالئتمان اإللكترونية  :  الفرع الثاني

   -البطائق البنكية نموذجا              -                   

ييد ىاجس الثقة كاألمف مف األكلكيات التي تحرص البنكؾ عمى تكفيرىا لعمبلئيا، إال 
أنو مع نمك استعماؿ المعمكميات في المجاؿ البنكي ظير نكع جديد مف المشاكؿ المرتبطة 
بتزايد استعماؿ ىذا النكع مف التكنكلكجيا  الجديدة، مما أصبح معو األمف، يكتسي شكبل 
جديدا، كبالخصكص أماـ مخاطر إتبلؼ األنظمة المعمكماتية كاالعتداء عمييا، غير أف 

المشكؿ األكثر حدة ىك المتمثؿ في المخاطر التي تيدد الجزء الغير مادم لمنظاـ 
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 كال يمكف التسميـ بأف ىذا النظاـ معصـك مف الخطأ، فإمكانية إخفاقو في 586المعمكماتي
المجاؿ البنكي ىي اليـك حقيقة ال مراء فييا كيؤكدىا الكاقع العممي ك ال شؾ أف استخداـ 

نظاـ الكفاء اإللكتركني بالبطاقة ينطكم عمى مخاطر مادية كمعنكية لحامميا الذم أصبح في 
حاجة ماسة لحمايتو مف األضرار التي يتعرض ليا أثناء استخداـ ىذا النظاـ، إذ ال بد مف 
إقامة تكازف بيف تحسيف الخدمة كتطكير األداء مف ناحية، كالمسؤكلية عف األضرار التي 

 كما تعتبر االستعماالت 587.يسببيا نظاـ الكفاء اإللكتركني بالبطاقة البنكية مف ناحية أخرل
غير المشركعة لمبطاقات البنكية إحدل أىـ أنكاع الغش كاالختبلسات المعمكماتية التي ينتج 

عنيا مجمكعة كبيرة مف المشاكؿ القانكنية، كالتي تنتج باألساس عف إساءة استخداـ 
 588.البطاقات البنكية

إذ تثير الحماية القانكنية، إشكاليات عديدة عمى مستكل تكييؼ األعماؿ البلمشركعة 
كتحديد المسؤكلية الجنائية، باإلضافة إلى إشكاليات قانكنية عمى مستكل القانكف المدني فيما 
يتعمؽ بالمسؤكلية المدنية كمف تقع عميو، ىؿ ىك البنؾ أـ حامؿ البطاقة أـ التاجر؟ ثـ ما 
لى أم حد استطاع  ىي االلتزامات التي ترتبيا عمى أطرافيا، كما ىي آثار اإلخبلؿ بيا؟ كا 
التشريع كالقضاء تكفير الكسائؿ البلزمة لحماية ىذه البطاقات؟ كلئلجابة عف ىذه األسئمة 

لممسؤكلية المدنية الناتجة عف استخداـ البطاقات  (المبحث األكؿ)كتمؾ سيتـ تخصيص 
 .لممسؤكلية الجنائية الناتجة عف استخداـ البطاقات البنكية (المبحث الثاني)ثـ . البنكية

أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ اُ٘برجخ ػٖ اسزخذاّ اُجطبهبد : أُجذش األٍٝ

 اُج٤ٌ٘خ

يترتب عمى إنشاء البطاقات البنكية قياـ عبلقات قانكنية بيف أطراؼ مختمفة تتحدد 
بحسب ما إذا كاف األمر يتعمؽ ببطاقة سحب، أك بطاقة كفاء، إذ تعد ىذه األخيرة المجسد 
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الحقيقي لجميع العبلقات الممكف تصكرىا بيف األطراؼ، كيترتب عمى عدـ قياـ أحد األطراؼ 
بااللتزامات التي ترتبيا البطاقة البنكية انعقاد مسؤكليتو المدنية التي تقـك في داخؿ أطراؼ 
بطاقة الكفاء عمى أساس تعاقدم، حيث يفترض الخطأ في جانب الطرؼ الذم لـ يقـ بتنفيذ 
التزامو كما قد تقع بطاقة الكفاء، أك السحب في حالة فقدىا أك سرقتيا في يد شخص مف 
الغير فيقـك باستخداميا فتنعقد مسؤكليتو المدنية، كلكف ليس عمى أساس المسؤكلية العقدية 
عمى اعتبار أف الغير ال يعد طرفا في أم عبلقة عقدية مع أحد أطراؼ البطاقة، بؿ عمى 

 589.أساس المسؤكلية التقصيرية

كبيذا يطرح التساؤؿ حكؿ المسؤكلية المدنية الناشئة عف العبلقة بيف حامؿ البطاقة 
 ؟ ثـ المسؤكلية المدنية المترتبة عف العبلقة بيف التاجر كالغير؟- مصدرىا –كالبنؾ 

لممسؤكلية المدنية لحامؿ  (المطمب األكؿ)كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو بتخصيص 
. لممسؤكلية المدنية لمتاجر كالغير (المطمب الثاني)البطاقة كالبنؾ مصدرىا ثـ 

 

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُذبَٓ اُجطبهخ ٝاُج٘ي ٓظذسٛب: أُطِت األٍٝ

يتضمف العقد الرابط بيف مصدر البطاقة البنكية كحامميا، التزامات كؿ منيـ كيطمؽ 
، فيك يعتبر المحكر الذم تدكر حكلو "عقد االنضماـ"أك " عقد الحامؿ"عمى ىذا العقد 

االلتزامات كالحقكؽ، كيعد العقد المبـر بيف مصدر البطاقة كحامميا مف العقكد الممزمة 
لمجانبيف، يرتب التزامات في ذمة كؿ مف طرفيو تككف نتيجة اإلخبلؿ بيا مف أحد طرفي 

 Le contrat- العقد قياـ مسؤكليتو، كالذم غالبا ما يككف في صكرة عقد إذعاف 

d’adhésion . فالبنؾ مصدر البطاقة ىك الذم يممي شركطو في ىذا العقد كيحتفظ لنفسو
بحؽ رفض التعاقد حتى كلك قاـ طالب البطاقة البنكية بتكقيع النمكذج الذم يتضمف اإليجاب 
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الصادر منو، فالنمكذج الذم يتـ تكزيعو ال يتضمف إيجابا ممزما مف جانب مصدره حتى يتـ 
 590.المكافقة عمى إصدار البطاقة

كبالتالي سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب لحاالت قياـ المسؤكلية، حيث سيتـ التعرض 
ثـ مسؤكلية البنؾ مصدر البطاقة مف  (الفقرة األكلى)لمسؤكلية حامؿ البطاقة مف خبلؿ 

 .(الفقرة الثانية)خبلؿ 

 :ٓسؤ٤ُٝخ دبَٓ اُجطبهخ: اُلوشح األ٠ُٝ

يعتبر حامؿ البطاقة طرفا مف أطرافيا، تربطو بكؿ مف التاجر كالجية المصدرة، 
ف  عبلقة عقدية مستقمة، حيث أف ىناؾ التزامات يفرضيا كؿ مف العقديف عمى الحامؿ، كا 
 591كاف إخبللو بأحد ىذه االلتزامات يترتب عميو حتما مسؤكليتو العقدية تجاه كؿ مف التاجر

 .كالبنؾ

ففي إطار التزامو اتجاه الجية المصدرة فإف الحامؿ البد أف يستخدـ البطاقة المسممة 
إليو بنفسو باعتبار أف البنؾ قد عيد بيا لحامؿ معيف لكفاء احتياجاتو الشخصية، فالبطاقة 
تصدر باسـ شخص معيف، كحاممة لتكقيعو كعيد إليو برقـ سرم الستخداـ البطاقة سكاء في 
الكفاء أك في السحب، فإف عقد الحامؿ يشدد عمى التزاـ الحامؿ بالمحافظة عمى البطاقة 
كالرقـ السرم حتى ال تصؿ إلى الغير، فإذا كقع عكس ذلؾ، كحدثت السرقة أك ضياع 
 592.البطاقة البنكية، فالحامؿ ممـز بإنذار الجية المصدرة، كالشرطة بكاقعة الضياع أك السرقة

                                                           
 17: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  590
التكقيع عمى البطاقة كعمى الفكاتير تفاتديا : تقع عمى صاحب البطاقة، العديد مف االلتزامات تجاه التاجر يذكر منيا -  591

لبلحتياؿ، كاالستعماؿ التدليسي، كتمكيف الحساب كاالستعماؿ البرمء لمبطاقة، كاالحتراز كاتخاذ اإلجراءات الضركرية لتفادم 
ىمالو، كاحتراـ سائر الشركط التعاقدية تحت طائمة  ال تحمؿ بالمسؤكلية عف عدـ احتياطو كا  ضياع البطاقة أك سرقتيا، كا 

رجاع البطاقة مع إصبلح األضرار المحدثة،   فسخ العقد أك االتفاؽ كا 
 415:  أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص–
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مف ىنا يتبيف أف مسؤكلية  الحامؿ المدنية، تنشأ إذا لـ يقـ باستعماؿ البطاقة في 
حدكد المبمغ المتفؽ عميو، أيضا إذا قاـ باإلخبلؿ بالتكقيع عمييا، ككذلؾ إذا لـ يقـ بالمحافظة 

 .عمييا، كلـ يقـ بإخبار البنؾ بضياعيا

 :كىذا ما سيتـ بيانو كاآلتي

 :رجبٝص دبَٓ اُجطبهخ ُِٔجِؾ أُسٔٞح ثٚ: أٝال

يقع عمى عاتؽ صاحب البطاقة االلتزاـ باستعماليا في حدكد المبمغ المتفؽ عميو مع 
المؤسسة البنكية مصدرة البطاقة، إما مف خبلؿ الكفاء بيا عند شرائو ألغراضو أك السحب 

، إذ ال يمكف أف يتجاكز مبمغ السحب مف الشباؾ األكتكماتيكي البنكي 593مف رصيده الخاص
أك األداء مف خبلؿ مصاريؼ األداء اإللكتركني المبمغ المتيسر مف المؤكنة التي تكفرىا 
البطاقة عند تاريخ القياـ بعممية السحب أك األداء، كؿ ذلؾ في حدكد السقؼ اليكمي 

، غير أنو قد يحدث كأف يقـك صاحب 594.المسمكح بو بالنسبة ليذا النكع مف العمميات
البطاقة باستعماليا بصفة مفرطة مف خبلؿ سحبو لمبالغ تفكؽ تمؾ المسمكح بيا، مما يجعمو 
مسؤكال مسؤكلية تعاقدية أماـ التاجر المنخرط، الميـ إال إذا كاف البنؾ المصدر لمبطاقة قد 

 595.كافؽ عمى ضماف تمؾ المبالغ

أما إذا كجد في العقد أف مصدر البطاقة ال يضمف الكفاء، إال في حدكد المبمغ 
المسمكح بو، فإف مسؤكلية حامؿ البطاقة تككف أماـ التاجر بمقتضى عقد البيع بينيما، 

كفضبل عف انعقاد المسؤكلية المدنية لحامؿ البطاقة التي تقـك عمى أساس قرينة الخطأ في 
جانب ىذا األخير، حيث أنو ممتـز بتنفيذ العقد بحسف نية، فإذا تجاكز المبمغ المسمكح بو مع 

                                                           
 58: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  593
 المتعمقة باستعماؿ 6 المادة – المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي 2أنظر الممحؽ رقـ -  594

 - البطاقة عمى مستكل الشباؾ األكتكماتيكي البنكي 
 58: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  595
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 فيتكافر في حقو سكء 596عممو بعدـ ضماف مصدر بطاقة الكفاء بما يزيد عف ىذا المبمغ
 أك الخطأ في تنفيذ التزاماتو، كما يستطيع مصدر البطاقة أف يطالب حامميا برد 597النية

قداـ حامؿ البطاقة عمى تجاكز المبمغ المسمكح  البطاقة نظرا لقياميا عمى الثقة بيف طرفيو، كا 
بو مف شأنو إىدار ىذه الثقة مما يعطي لمصدر البطاقة الحؽ في طمب سحب البطاقة، 

، أك التي 598كذلؾ تنعقد مسؤكلية حامؿ بطاقة الكفاء التي انتيى التاريخ المحدد الستخداميا
 كأما انعداـ نص قانكني 599.ألغيت كنتيجة لفسخ العقد المبـر بيف مصدر البطاقة كحامميا

خاص في التشريع المغربي يحدد طبيعة كمجاؿ استخداـ البطاقات البنكية، ككذا اآلثار 
المترتبة عف استعماليا، فإف ىذا النكع مف المسؤكلية يجد مصدره كأساسو القانكني مف خبلؿ 

عقد االنخراط المبـر بيف البنؾ المصدر لمبطاقة، كالعميؿ الذم يقبؿ االنخراط في ىذا 
النظاـ، كبالتالي فإف ىذا العقد يقـك مقاـ القانكف بالنسبة لطرفيو، كذلؾ تطبيقا لمبدأ العقد 

االلتزامات : " مف ؽ ؿ ع كالتي جاء فييا ما يمي230شريعة المتعاقديف، استنادا لنص المادة 
التعاقدية  المنشأة عمى كجو صحيح تقـك مقاـ القانكف بالنسبة إلى منشئييا، كال يجكز إلغاؤىا 

 600".إال برضاىما معا أك في الحاالت المنصكص عمييا في القانكف

 :إخالٍ دبَٓ اُجطبهخ ثبُزٞه٤غ ػ٤ِٜب: صب٤ٗب

                                                           
 .71-70: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  596
ما بسبب : " مف ؽ ؿ ع أيضا جاء ما يمي263كفي المادة -  597 يستحؽ التعكيض إما بسبب عدـ الكفاء بااللتزاـ، كا 

 ".التأخر في الكفاء بو كذلؾ كلـ يكف ىناؾ أم سكء نية مف جانب المديف
 .415: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص- 

 71-70: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  598
يتـ فسخ العقد بكاسطة طمب كتابي لدل ككالة " مف الشركط العامة لبطاقة األداء لمبنؾ الشعبي فإنو 9حسب المادة -  599

 ".الزبكف لمبنؾ الشعبي
 . المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي2أنظر الممحؽ رقـ - 
 . المتعمؽ بطمب إلغاء البطاقة9أنظر أيضا الممحؽ رقـ - 

 58: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  600
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إف تكقيع الحامؿ عمى بطاقتو لو أىمية سكاء عند استخداـ البطاقة في الكفاء، أك عند 
استخداميا في سحب النقكد مف أجيزة سحب النقد اآللي، فااللتزاـ بالتكقيع ىك أحد 

 601.االلتزامات التعاقدية التي تفرضيا دكاعي االحتياط كاألماف

 فما ىك إذف اليدؼ مف تكقيع الحامؿ عمى البطاقة؟

عندما يقـك الحامؿ بتقديـ بطاقتو لدل التجار المزكديف بآلة الطباعة اليدكية، فإنو 
يكقع عمى الفاتكرة، كذلؾ حتى يتسنى لمتاجر إجراء مقارنة بيف المكضكع عمى البطاقة مع 

 .التكقيع المكضكع عمى الفاتكرة

إال أف ىذه التقنية أك الطريقة ال تحدث عمميا نظرا لتطكر آالت الكفاء بحيث أف 
، أك خزائف الكفاء T.P.V602نقاط البيع النيائية )التجار المزكديف بآالت الكفاء الحديثة، 

، عمى مقرأة معدة لذلؾ (COD)، فينا يقـك الحامؿ بتركيب الرقـ السرم (T.P.Eاإللكتركنية 
ككسيمة لمتحقؽ مف الشخصية بدال مف التكقيع، أك بتمرير البطاقة مف طرؼ التاجر داخؿ 
ىذه اآللة لمتأكد مف صبلحيتيا، ككجكد الرصيد في الحساب الذم تقـك بتشغيمو، حيث يتـ 

االتصاؿ مباشرة بالحاسب اآللي المركزم لمبنؾ المصدر لمبطاقة، كيقـك بعدىا حامميا 
بالتكقيع عمى اإليصاؿ الذم يتـ استخراجو مف اآللة، كالذم يتضمف مجمكعة مف البيانات 

                                                           
 في كاقعة قاـ فييا السارؽ بسرقة بطاقة زرقاء دكلية كدفتريف لمشيكات، Aix-en-provenceلقد قضت محكمة -  601

 فرنؾ لمبنكؾ 14750 فرنؾ، كقاـ البنؾ بالكفاء بالمبمغ، كىك 250 شيكا كؿ منيما بمبمغ 59كاستخداميا جميعا في سحب 
فقضت المحكمة المذككرة بأف الحامؿ مخطئ بسبب إىمالو ... اليكلندية، ثـ طمب مف صاحب البطاقة رد ىذه المبالغ 

كضع تكقيعو عمى البطاقة، فأعطى الفرصة لمجاني بتخيؿ أم تكقيع ككضعو عميو، ثـ قاـ بنسخ ىذا التكقيع عمى الشيكات 
 .المسحكبة

 .22: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص- 
تسمح ىذه التقنية بخصـ قيمة مشتريات العميؿ مف رصيده الخاص، بعد أف يمرر مكظؼ نقطة البيع البطاقة -  602

 (code pin)االئتمانية عمى القارئ اإللكتركني المكصكؿ مباشرة مع الحاسكب المركزم لمبنؾ بإدخاؿ الرقـ السرم لمعميؿ 
 .أم تخصـ القيمة مف رصيده كتضاؼ إلى رصيد المتجر إلكتركنيا

 13: مفتاح صالح كمعارفي فريدة، البنكؾ اإللكتركنية، بحث سابؽ، ص- 
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 أما في حالة سحب 603منيا قيمة المشتريات التي تـ الكفاء بيا بكاسطة البطاقة البنكية،
، فإنو ال بد مف 604النقكد، فبغض النظر عف نكع البطاقة المستخدمة مف أجيزة السحب اآللي

 كلكف يتـ المجكء لمتكقيع عند 605قياـ الحامؿ بتركيب الرقـ السرم عمى مقرأة الجياز نفسو،
سحب النقكد مف داخؿ أحد البنكؾ، أك أحد المعتمديف في الخارج، أك فركع البنؾ المصدر 

، كذلؾ (Chèque de dépannage)خبلفا لمفرع ماسؾ الحساب في نطاؽ ما يسمى بػ 
صدار أحد الشيكات، كذلؾ حتى يتسنى لمبنؾ الدافع المقارنة بيف التكقيع  بتقديـ البطاقة كا 

 .المكجكد عمى ظير البطاقة، كالتكقيع المكجكد عمى ظير الشيؾ

فاإلخبلؿ بالتكقيع عمى البطاقة يعتبر إخبلال بالتزاـ تعاقدم، يؤدم إلى قياـ مسؤكلية 
 606.فالحامؿ ممـز بالتكقيع عمى البطاقة تفاديا لبلحتياؿ كاالستعماؿ التدليسي

 :إخالٍ اُذبَٓ ثبُزضآٚ ػ٘ذ سشهخ أٝ كوذ اُجطبهخ: صبُضب

يسأؿ صاحب البطاقة كذلؾ في الحالة التي يتـ فييا ضياع البطاقة أك سرقتيا، بحيث 
تتـ مساءلتو عمى أساس المسؤكلية التقصيرية، ألف اإلىماؿ كالتقصير كقع مف جانبو، مما 
تسبب في ضياع البطاقة، كال يتـ إعفاؤه منيا إال بعد إخطاره لممؤسسة البنكية بكاقعة ضياع 
البطاقة أك سرقتيا، بحيث يظؿ مسؤكال طيمة الفترة الممتدة بيف كاقعة السرقة أك الضياع، 

                                                           
 22: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص-  603
 :ىناؾ نكعيف مف األجيزة -  604

  المكزع األكتكماتيكي(DAB) 

  الشبابيؾ البنكية األكتكماتيكية(GAB) 

 29: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص 
:  لمشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي كالتي جاء فييا3: كىذا ما حققتو الفقرة الثالثة مف المادة -  605
إف ىذا القف ضركرم لبلستعماؿ في الشبابيؾ األكتكماتيكية البنكية التي تـ كضعيا بشكؿ ال يمكف مف خبللو إنجاز أية "

 "عممية دكف إدخاؿ ىذا القف السرم
  المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي1انظر الممحؽ رقـ . 

 23: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  606



 

206 
 

، كعندما يتـ إشعار البنؾ بكاقعة فقد البطاقة 607كبيف كصكؿ اإلخطار إلى المؤسسة البنكية
 غير أف اإلشكاؿ 608يصبح مسؤكال عف جميع العمميات المنجزة بكاسطة البطاقة المفقكدة

يطرح بخصكص تحديد الطرؼ الذم يتحمؿ النتائج المترتبة عف استعماؿ البطاقة خبلؿ 
الفترة الفاصمة بيف التصريح لدل المؤسسة البنكية بالياتؼ أك الفاكس، ريثما يتـ تأكيده 

 كتابة، ىؿ ىي المؤسسة البنكية أـ صاحب البطاقة؟

، حيث 08/10/1991لقد أجاب القرار الصادر عف محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
قضت فيو بأف كؿ السحكب التي تـ القياـ بيا بكاسطة بطاقة بنكية، تـ التصريح بفقدانيا أك 
سرقتيا، يمـز أف يتحمميا البنؾ الذم لـ يستعمؿ كؿ كسائمو فكر إخطاره بالتعرض لمحيمكلة 

 609.دكف كقكع السحكب المعنية

كفي نفس السياؽ تجدر اإلشارة إلى أف قضاء المكضكع المغربي، قرر تحميؿ 
المسؤكلية لمبنؾ ما داـ أف حاممة البطاقة قامت بإخطار البنؾ كتابة بكاقعة السرقة كالضياع 

كحيث إف الثابت مف خبلؿ أكراؽ الممؼ أف المدعية قد قامت بإعبلـ البنؾ المدعى : "بقكلو
عميو بكاسطة رسالة فاكس تشعر فييا ىذا األخير أنيا تعرضت لسرقة بطاقتيا البنكية 

كتطالب فييا بكقؼ جميع األداءات بكاسطة البطاقة المذككرة، كأف البنؾ قد تكصؿ بتاريخ 
 Avis de بالفاكس المذككر حسب الثابت مف اإلشعار بكضع تعرض 2000 ديسمبر 22

mise en opposition المرفؽ بتقرير الخبرة، كالذم تـ بمكجبو تعميـ ىذا التعرض عمى 
، كالذم لـ يكف محؿ منازعة مف البنؾ "انتر بنؾ"جميع التجار الذيف يتعاممكف ببطاقة 

المدعى عميو بعد عرضو عميو رفقة تقرير الخبرة، كحيث إف استمرار البنؾ المدعى عميو في 
صرؼ قيمة الفاتكرة بكاسطة البطاقة البنكية لممدعية بالرغـ مف تكصمو بتعرض ىذه األخيرة 
يشكؿ خطأ يستتبع مسؤكليتو في تبعات صرؼ ىذه المبالغ، كال يمكنو مطالبة المدعية بأداء 

                                                           
 58: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ إللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  607
 71: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص-  608
 59: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  609
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قيمتيا ما دامت ىذه األخيرة قد تحممت مف أية مسؤكلية بعد قياميا بالتعرض عمى البطاقة 
عبلـ المؤسسة البنكية بذلؾ، كحيث إف تقرير الخبرة المذككرة أفاد أف مجمكع المبالغ  البنكية كا 

 2000 ديسمبر 21، بعد "انتر بنؾ"التي تمت عف طريؽ فاتكرات مشتريات البطاقة البنكية 
 درىـ، كحيث أف المدعية تطالب 3366200بتاريخ تعرض العممية عمى البطاقة تقدر بػ 

 درىـ، كأف المحكمة تبث في حدكد طمبات األطراؼ 2697850بإلغاء مديكنيتيا في حدكد 
فإنو يتعيف القكؿ بأف المديكنية المطالب بيا مف طرؼ البنؾ المدعى عميو، كالمحددة في 

 درىـ، كأف المحكمة تبث في حدكد طمبات األطراؼ فإنو يتعيف القكؿ بأف 2657830مبمغ 
 درىـ 2697830المديكنية المطالب بيا مف طرؼ البنؾ المدعى عميو، كالمحددة في مبمغ 

 610.غير مستحقة كيتعيف التصريح بإلغائيا

كتنعقد مسؤكلية صاحب البطاقة أيضا، عند إغفالو الحفاظ عمى رقمو السرم إذ يجب 
 كأف كؿ إىماؿ في ىذا الصدد يعفي البنؾ مف المسؤكلية 611عميو أف يحيطو بالكتماف التاـ

 612.في حالة أم استعماؿ غير مشركع لمبطاقة مف طرؼ آخر

ىذا فيما يتعمؽ بالمسؤكلية المدنية لحامؿ البطاقة البنكية، فماذا عف مسؤكلية البنؾ 
 .المصدر ليذه البطاقة، كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

                                                           
غير ) 2004 بتاريخ نكفمبر 04-9-68، ممؼ رقـ 1053حكـ صادر عف المحكمة التجارية االبتدائية بمراكش رقـ -  610

 (منشكر
 31-30: أكردتو نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص- 

 مف الشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي، 3مف المادة : كىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية -  611
يجب أف يتخذ حامؿ البطاقة جميع اإلجراءات الكفيمة بضماف أماف بطاقتو كقنو السرم كالتكتـ عميو كعدـ : "كالتي جاء فييا
 .إببلغو ألم كاف

 .مف الشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي (1)أنظر الممحؽ رقـ - 
ليست : "كالتي جاء فييا (لمبنؾ الشعبي) مف الشركط العامة لبطاقة األداء 7كىذا ما أكدتو الفقرة األكلى مف المادة -  612

لمبنؾ أم مسؤكلية في حالة تعرض البطاقة لمضياع، أك لمسرقة أك في حالة إفشاء الرقـ السرم، أك االستعماؿ التدليسي أك 
 ".المبالغ فيو كيعتبر صاحب البطاقة مسؤكال عف المحافظة عمييا

 . المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي2أنظر الممحؽ رقـ - 
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 .ٓسؤ٤ُٝخ اُج٘ي ٓظذس اُجطبهخ: اُلوشح اُضب٤ٗخ

 المتعمؽ بمؤسسات االئتماف 34-03حرص المشرع المغربي أثناء كضعو لمقانكف 
كالييئات المعتبرة في حكميا، عمى إخضاع الشركع في ممارسة النشاط البنكي لمعديد مف 
الشركط كالضكابط الخاصة، تعتبر ضمانا لممتعامميف مع المؤسسات البنكية، نظرا لككف 

األكؿ بالتجار الذيف يقبمكف التعامؿ : البنؾ في مجاؿ البطاقات البنكية يرتبط بعقديف اثنيف
كبالتالي فإف أم إخبلؿ مف . بالبطاقة في الكفاء اإللكتركني، كالثاني مع حامؿ البطاقة البنكية

جية البنؾ بأم التزاـ ممقى عمى عاتقو تجاه أم طرؼ ينجـ عنو ضرر ليذا الطرؼ مف 
 613.شأنو أف يعرضو لممسؤكلية المدنية تجاه الظرؼ المتضرر

كعميو يطرح التساؤؿ حكؿ مسؤكلية البنؾ المصدر تجاه حامؿ البطاقة؟ ككذا 
 :مسؤكليتو تجاه التاجر؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

 :ٓسؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُظذس رجبٙ دبَٓ اُجطبهخ: أٝال

تمتـز المؤسسات المصدرة بمجمكعة مف االلتزامات، األساسية تجاه حامؿ البطاقة مف 
بينيا التحقؽ مف ىكية المترشح لمحصكؿ عمى البطاقة كأىميتو، كمكطنو، كتكفر المسؤكلية 

 .لديو كقت تسمـ البطاقة

ف كاف ىذا اإلجراء سيؿ المناؿ بالنسبة لممؤسسات البنكية التي تحصؿ عمى ىذه  كا 
 مف مدكنة 488 كىذا ما أشارت إليو المادة –البيانات، كغيرىا كقت فتح الحساب البنكي 

 : يجب عمى المؤسسة البنكية، قيؿ فتح أم حساب، التحقؽ: "التجارة كالتي جاء فييا

فيما يخص األشخاص الطبيعييف، مف مكطف كىكية طالب فتح الحساب بناءا  -
 ...عمى بيانات

 ..." فيما يخص األشخاص المعنكييف، مف حيث الشكؿ كالتسمية كعنكاف المقر -

                                                           
 34-33: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  613
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تقديـ الخدمات عمى الكجو المطمكب، كطبقا لممعطيات كالضكابط العممية البلزمة  -
ال تحممت بالمسؤكلية عف  الستخداـ اآلالت األكتكماتيكية، خاصة الحاسكب، كا 

 614.األخطاء الناشئة سكاء كانت أخطاء بشرية اك آلية

كلتبلفي النزاع الناشئ عف المشاكؿ التقنية المتعمقة بالحاسكب، بادرت األبناؾ إلى 
 –اشتراط انتفاء مسؤكليتيا عف أم عطب أك تكقؼ مؤقت يصيب الشبابيؾ األكتكماتيكية 

 كلكف إدراج ىذا البند ال ينفي التزاـ –الفصؿ التاسع في فقرتو األخيرة في عقد انتربنؾ 
البنؾ، بؿ تبقى مسؤكليتو المدينة قائمة سكاء تعمؽ األمر بعطب في الشباؾ األكتكماتيكي، أك 
بقيد في دائنية أك مديكنية حساب زبكف دكف مبرر كىكذا فإف البنؾ ال يمكنو أف يتممص مف 

ىذه المسؤكلية بالنص في عقد البطاقة عمى أنو غير مسؤكؿ عف أم عطب، أك تكقؼ 
 – اليادم الشايب عينك –يصيب الشبابيؾ األكتكماتيكية، كفي ىذا اإلطار يؤكد األستاذ 

اإلشكاؿ منعدـ ، فقياـ خبلؼ بيف البنؾ كالزبكف يعني بالضركرة حدكث خمؿ أك : "عمى أف
عطب في الجياز اإللكتركني، مما يفرز مسؤكلية البنؾ كحارس لمحاسكب في إطار الفصؿ 

كؿ شخص يسأؿ عف الضرر الحاصؿ مف األشياء : " مف ؽ ؿ ع كالذم جاء فيو ما يمي88
 :التي في حراستو، إذ تبيف أف ىذه األشياء ىي السبب المباشر لمضرر، كذلؾ ما لـ يثبت

 أنو فعؿ ما كاف ضركريا لمنع الضرر 

 كأف الضرر يرجع إما لحادث فجائي. 

أك لقكة قاىرة، أك لخطأ المتضرر، كأية محاكلة مف البنؾ مف أجؿ نفي المسؤكلية عنو 
تمزمو بطرح كؿ الدالئؿ التي يتكفر عمييا مف تسجيبلت أكتكماتيكية كدعامات إعبلمية، مما 

 615".يفسح لمقاضي بمقارنة األدلة المطركحة بتمؾ التي أدلى بيا الزبكف

                                                           
 415: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص-  614
 74-73: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  615
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كبذلؾ يعد البنؾ مسؤكال بصفتو مينيا عف  اآلالت الفنية المستخدمة، كيجب أف 
يتحمؿ الخطأ الناتج عنيا كقد يتمثؿ الخطأ في تنفيذ األمر الصادر بالكفاء مثؿ ائتماف 

حساب الحامؿ خطأ أك بمبمغ، أك بمبمغ خاطئ، أك رفض البنؾ تنفيذ أمر الكفاء بدكف سبب 
 بتصحيح القيكد في الحساب ثـ التعكيض 616مشركع، كىنا يجب عمى البنؾ تصحيح أخطائو

 كالقضاء عمى كجكد – منيـ األستاذ محمد الحارثي –عف الضرر كعميو فقد أجمع الفقو 
قرائف تؤكد مسؤكلية البنؾ عف خطأ اآللة ضمف مسؤكلية حارس الشيء، إلى أف يثبت البنؾ 

 617.سببا خارجا عنو لمتخمص كميا أك جزئيا مف تحمؿ التبعات

 عند إخبللو بالتزامو – البنؾ –فضبل عف ذلؾ تقـك مسؤكلية مصدر البطاقة 
بمضاىاة التكقيع، إذ يجب عميو قبؿ القياـ بكفاء الفكاتير المقدمة إليو مف بنؾ التاجر القياـ 
بفحص التكقيع المدكف عمييا، كمضاىاتو مع نمكذج التكقيع المكجكد لديو لحامؿ البطاقة، 

كبناء عميو تقـك مسؤكليتو تجاه الحامؿ في حالة كفائو لفكاتير تحمؿ تكقيعا مزكرا مختمفا عف 
ف كاف الكاقع العممي ال يمكنو  النمكذج المكدع لديو كيمتـز البنؾ بالقياـ بيذا الفحص حتى كا 
مف ذلؾ نظرا إلتماـ المقاصة بيف الفكاتير آليا، ىذا باإلضافة إلى التزاـ البنؾ بحفظ البطاقة، 

فإذا كاف الحامؿ ممـز بالمحافظة عمى البطاقة كالرقـ اسرم، بحيث تترتب عنيا يمتـز قياـ 
 ففي المقابؿ  يمتـز البنؾ بالمحافظة عمى المعمكمات – كما سبقت اإلشارة –مسؤكليتو 

 لما يشكمو مف أىمية 618المتعمقة بالحامؿ، كعدـ إفشائيا ألحد خصكصا الرقـ السرم
                                                           

 :األخطاء الفنية تتمثؿ في -  616
 تمؼ المعمكمات المخزنة 

 المعالجة المزدكجة لعمميات نفس اليـك 

 أخطاء عند عممية سحب النقكد بكاسطة البطاقة البنكية كتتمثؿ في: 

 غياب اإليصاؿ 

 عدـ التطابؽ بيف العممة المطمكبة كالعممة المنفذة كاإليصاؿ المسمـ 

 عدـ التطابؽ بيف المبمغ المسمـ كالمبمغ المطمكب 

 37: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -
 50: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة سابقة، ص -  617
 37: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  618
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 كذلؾ حتى ال يعطي 619الستعماؿ البطاقة، كما يمتـز البنؾ بتسميـ البطاقة لمحامؿ شخصيا
الفرصة ليذا األخير لبلدعاء بحدكث إفشاء لمرقـ السرم أثناء إرسالو لو، إال انو في الكقت 
الحالي تحرص المؤسسات البنكية الحصكؿ عمى دليؿ يتبنى تسميـ البطاقة لحامميا حتى 
تتفادل بعد ذلؾ المسؤكلية سكاء عف ضياعيا أك سرقتيا أك حتى عف استعماليا غير 

المشركع مف طرؼ الغير، كغالبا ما بتـ التسميـ مباشرة عف المؤسسة المصدرة إلى حامميا 
ال : "كىذا تنص عميو المادة الثانية في فقرتيا الثانية، حيث تقضي بأنو. دكف إرساليا غميو

 كذلؾ 620يمكف نقؿ البطاقة، لذا يتعيف عمى حامميا كضع تكقيعو عمييا بمجرد استبلميا
تنعقد المسؤكلية المدنية لبنؾ الذم يقـك بالكفاء رغـ إخطاره بالتعرض عمى البطاقة الضائعة 

 لككنو لـ يتخذ اإلجراءات الضركرية تجاه الفاتكرات التي تصؿ إليو كما أنو 621.أك المسركقة
لـ يقـ بإعطاء تعميماتو لجميع ككبلتو البنكية إليقاؼ استعماؿ البطاقة المسركقة أك 

 بانعقاد مسؤكلية 2000-03-22الضائعة، كفي ىذا اإلطار قضى المجمس األعمى، بتاريخ 
البنؾ في كاقعة ضياع بطاقة بنكية، إذ اعتبر تحميؿ محكمة المكضكع الذم استبعد شرطا 

مف الشركط النمكذجية الستعماؿ البطاقة البنكية المتعمقة باإلدالء بشيادة الضياع أك السرقة 
المسجمة لدل مصمحة الشرطة، مجرد إجراء إضافي أك تأكيدم ال يبعد مسؤكلية البنؾ، كما 
أف عدـ إدالء البنؾ بما يثبت إعطاء تعميماتو لجميع ككاالتو كالبنكؾ المنخرطة في نظاـ 

 622.إليقاؼ البطاقة الضائعة  يبرر الحكـ بمسؤكليتو" الغير"

                                                           
يسمـ البنؾ البطاقة، التي تظؿ في ممكيتو : "كىذا ما نصت عميو المادة الثانية في فقرتيا األكلى كالتي جاء فييا -  619

 ".لزبائنو أصحاب حساب، ككذا لككبلئيـ المخكليف قانكنا بيذا الغرض كىي بطاقة شخصية فقط
 . المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي1أنظر الممحؽ رقـ - 

  المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي1أنظر الممحؽ رقـ -  620
  المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقة األداء الصادرة عف البنؾ الشعبي2 مف الممحؽ رقـ 8أنظر المادة -  621
  – منشكر 99/8/9 ممؼ تجارم عدد 2000 مارس 22 الصادر بتاريخ 439قرار رقـ -  622
 60: أكرده أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص- 
  المتعمؽ باألحكاـ كالقرارات القضائية10أنظر الممحؽ رقـ - 
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 2007/06/14 كفي قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش بتاريخ 
قضت فيو بإلغاء الحكـ المستأنؼ مع الحكـ برفض الطمب كتحميؿ المستأنؼ عميو 

 623.الصائر

كبذلؾ يككف القرار الذم أصدرتو المحكمة أعبله مكافقا لمصكاب عمى اعتبار أف = 
ال يعد إثباتا كافيا، كال يرقى إلى الدرجة الثبكتية  المستخرج الذم أدلى بو المستأنؼ عميو

ف كاف فيو نكعا مف (الغزالي)لمكشكؼ الحسابية، كما أف تقرير الخبرة الذم أجراه السيد  ، كا 
اؼ المستأنؼ عميو ؾالتناقض في تحديد تاريخ عممية السحب، يمكف قبكلو، خاصة بعد استف

عف أداء مصاريؼ الخبرة المضادة التي طمب إجراءىا مف المحكمة عمى الرغـ مف تبميغو 
ىك كمحاميو، كبالتالي يحؽ لممحكمة التراجع عنيا كاألخذ بتقرير الخبرة األصمية، باإلضافة 

 كأف مسؤكلية ، أكبعده،2006/06/16 إلى اعتبار أف احتماؿ السحب لـ يتـ إال قبؿ يـك
=  ، كبالتالي تنتفي مسؤكلية البنؾ 2006/06/19 ساعة أم يـك 48البنؾ ال تقـك إال بعد 

ىذا فيما يتعمؽ بمسؤكلية البنؾ المصدر المدنية تجاه حامؿ البطاقة فماذا عف 
 مسؤكليتو تجاه التاجر؟

 .ٓسؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُظذس رجبٙ اُزبجش: صب٤ٗب

إف أكثر العناصر جاذبية في الكفاء بالبطاقة ىك الضماف المصرفي الممنكح مف 
 .المصدر لمتاجر

كىذا يدعكا إلى التساؤؿ عف حاالت قياـ مسؤكلية البنؾ مف خبلؿ إخبللو بإنشاء 
 نظاـ الكفاء اإللكتركني؟ ككذا عف إخبللو بالتزامو بضماف الكفاء لمتاجر؟

                                                           
 الصادر بتاريخ 204/12/06، ممؼ رقـ 761قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش، رقـ -  623

( رغير منشك) 2007/06/14
. 3أكردتو نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، بالممحؽ رقـ - 
  المتعمؽ باألحكاـ كالقرارات القضائية10أنظر الممحؽ رقـ - 
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فيعتبر إصدار البطاقة البنكية مف : ففيما يتعمؽ بإخبللو بإنشاء نظاـ الكفاء اإللكتركني
أجؿ الكفاء اإللكتركني مف ضمف االلتزامات األساسية التي تقع عمى مصدرىا عند التعاقد 

مع التجار، ألف ىذا النظاـ يككف مفرغا مف محتكاه، إذ لـ يقـ البنؾ مثبل بالتعاقد مع التجار 
الذيف سكؼ تنفذ ىذه البطاقة لدييـ، فالغالب أف يتـ التعاقد مع التجار حتى قبؿ إصدار 

 .البطاقة حتى يستطيع حامؿ ىذه األخيرة استعماليا

كلذا، فإف الغالب في الكاقع العممي أف يككف اتفاؽ الجيات، أك المؤسسات التي 
تصدرىا مع التجار الذيف سيقكمكف بتنفيذ البطائؽ، كالتعامؿ عمييا سابقا عمى االتفاؽ مع 

 .حاممي البطاقات

كمما تجدر اإلشارة إليو أف مؤسسة االئتماف تمتـز في مكاجية التاجر الذم تعاقد معيا 
 إال أف مصدر البطاقة يحتفظ لنفسو في بعض األحياف 624بإصدار بطاقات بشكؿ معيف

 كلكف يشترط أف يتحمؿ تكاليؼ ىذا التعديؿ، 625بحقو في تعديؿ شكؿ البطاقة التي أصدرىا،
 .إذا كاف مف شأنو تحقيؽ مصمحة الطرفيف

إال أف ىناؾ استثناء يسمح لممشركعات التجارية الخاصة مثؿ المحبلت كاألسكاؽ 
المعتمدة بإصدار بطاقات خاصة، كبالتالي يككف المشرع الفرنسي قد خرج عف دائرة حصر 

 .ممارسة العمميات البنكية عمى مؤسسات االئتماف

كما يمتـز البنؾ باإلعبلف عف البطائؽ المعتمدة مف خبلؿ إعبلنو لمجميكر عف 
المعمكمات الكافية عف المؤسسات البنكية كطبيعتيا القانكنية، كمضمكف كمدة العممية، كالثمف 

                                                           
:   ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  624
240-241 

 .األداء لمبنؾ الشعبي  مف الشركط العامة لبطاقة 12كىذا ما نصت عميو المادة - 625
  المتعمؽ بالشركط العامة لبطاقات األداء الصادرة عف البنؾ  الشعبي1أنظر الممحؽ رقـ - 
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اإلجمالي ليا، كسعر الفائدة كالعمكلة، كالفكائد التأخيرية كالتعكيضات إف كاف ليا مقتضى 
 626.باإلضافة إلى كافة المصاريؼ كطريقة الكفاء

 .أما فيما يتعمؽ بإخبلؿ المصدر بالتزامو بضماف الكفاء لمتاجر

يعد التزاـ بضماف الكفاء لمتاجر مف االلتزامات الشخصية التي يتحمميا مصدر 
البطاقة عمى عاتقو، فيك التزاـ مجرد، كيترتب عمى ذلؾ أف يككف مف حؽ مصدر البطاقة 
استرداد المبالغ التي أداىا عف صاحب البطاقة، كال يستطيع ىذا األخير أف يحتج بالدفكع 
المستمدة مف العبلقة األصمية بينو، كبيف التاجر ليمنع مصدر البطاقة مف الكفاء لمتاجر 

 .بالمبالغ التي استخدـ فييا البطاقة لدل ىذا التاجر

فعدـ الكفاء مف الحامؿ ال يقع عمى عاتؽ المتعاقد مع التاجر،كىك بنؾ التاجر، إنما 
 627.عمى عاتؽ بنؾ الحامؿ المصدر لمبطاقة

 فما ىي إذف الضمانات التي يمتـز بيا البنؾ المصدر؟

تختمؼ نصكص العقكد التي يبرميا مصدر البطاقة مع التجار مف حيث تحديد 
الضمانات التي يتحمؿ بيا مصدر البطاقة، فيناؾ مف العقكد ما ال تتضمف أم نكع مف 

ضماف الكفاء عمى عاتؽ مصدر البطاقة، في حيف أف البعض اآلخر يتضمف ضمانا جزئيا 
مع تقسيـ مخاطر عدـ الكفاء بيف مصدر البطاقة كالتاجر، كأخيرا ىناؾ عقكد يقدـ مصدر 

البطاقة بمقتضاىا ضمانا كميا لمكفاء بالمبالغ التي قاـ حامؿ البطاقة باستخداميا لدل التجار 
  .628الذيف يقبمكف البطاقة في الكفاء

حيث جاء في القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش بتاريخ 
 كالذم قضت فيو بتعديؿ الحكـ المستأنؼ، كذلؾ بتحديد المبمغ المستحؽ 2005/06/28

                                                           
:  ص– بتصرؼ –ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ -  626

242-243  
 41: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص-  627
 254: ضياء عمي أحمد نعماف المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  628
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 سنتيما، كبتأييد االستئناؼ فيما عدا ذلؾ، كعمى 102064.88لممستأنؼ عمييا في مبمغ 
 629.الطرفيف بالصائر عمى النسبة

 التاجر  أفكبذلؾ يككف القرار الصادر عف المحكمة كافؽ الصكاب عمى أساس= 
كانو قاـ  (أنتربنؾ)احتـر المقتضيات المنصكص عمييا في العقد الرابط بينو كبيف البنؾ 

بالفعؿ مف التأكد مف ىكية حامؿ البطاقة، كمف تاريخيا باعتبارىا لـ تكف عديمة الصبلحية، 
. كغير مضمنة بالبلئحة السكداء، كىك ما أكده تقرير الخبرة القضائية

عادة الفكاتير لمزبكفعند إرجاع  (المستأنؼ عمييا)كأف ما قامت بو العارضة   كا 
ستحؽ ىذه األخيرة الديف الثابت تة حساب المستأنؼ أمر غير مبرر، كبالتالي متقييدىا بمديف

بالكشكؼ الحسابية مع الفكائد كالضرائب، دكف المبالغ المتعمقة بالفكاتير التي قامت بإعادة 
=  تقييدىا في مدينية  حساب المستأنؼ 

لكف ىؿ الجية المصدرة لمبطاقة ممزمة بتسديد الفكاتير لمتاجر، عند ضياعيا أك 
 – األستاذ فداء يحيى أحمد الحمكد –سرقتيا؟ لئلجابة عف ىذا التساؤؿ يرل جانب مف الفقو 

أف الجية المصدرة تبقى ممزمة بسداد الفكاتير لمتاجر، حتى كلك ضاعت البطاقة، أك سرقت 
طالما أنيا لـ تعمـ التاجر بذلؾ، حيث ال تممؾ الجية المصدرة أف تدفع مطالبة التاجر بككف 

 630.البطاقة مفقكدة أك مسركقة إف لـ تخبر التاجر بذلؾ

ىذا فيما يتعمؽ بالمسؤكلية المدنية لحامؿ البطاقة كالبنؾ مصدرىا فماذا عف المسؤكلية 
 :المدنية لتاجر كالغير؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُزبجش ٝاُـ٤ش: أُطِت اُضب٢ٗ

                                                           
 2005/06/28 بتاريخ 03/12/769، ممؼ رقـ 559قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش، رقـ -  629
 (غير منشكر)

 3أكردتو نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، بالممحؽ رقـ - 
 . المتعمؽ باألحكاـ كالقرارات القضائية10أنظر الممحؽ رقـ - 

 42: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية رسالة سابقة ، ص -  630
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 كالحامؿ – البنؾ –المصدر : تنشئ البطاقة البنكية عبلقة قانكنية بيف ثبلثة أطراؼ
كالتاجر، حيث يرتبط ىذا األخير بكؿ مف الحامؿ كالمصدر بعقديف مستقميف عف بعضيما، 

 – حامؿ البطاقة كالبنؾ  المصدر –كأم إخبلؿ بالتزامو ينتج عنو ضرر لكؿ مف الطرفيف 
يترتب عنو المسؤكلية العقدية ليذا التاجر، أما إذا انتقمت البطاقة لحيازة الغير سكاء عف 

طريؽ سرقتيا أك ضياعيا، كقاـ ىذا الغير باستخداميا فإنو تنعقد المسؤكلية التقصيرية إذا ما 
كليست مسؤكلية عقدية ألف الغير . ( السببية– العبلقة – الضرر –الخطأ )تكافرت أركانيا 

 631.ال يعتبر طرفا في أم عبلقة تعاقدية مع أحد أطراؼ البطاقة

لذا يطرح التساؤؿ عف مسؤكلية التاجر؟ ثـ مسؤكلية الغير؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو 
ثـ المسؤكلية المدنية  (الفقرة األكلى)مف خبلؿ الحديث عف المسؤكلية المدنية لمتاجر في 

 .(الفقرة الثانية)لمغير في 

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُِزبجش: اُلوشح األ٠ُٝ

يعتبر التاجر المنخرط طرفا في الرابطة العقدية التي تجمع كؿ مف صاحب البطاقة 
كالبنؾ المصدر ليا، كعمى غرارىا تنعقد مسؤكليتو المدنية عند إخبللو بالكاجبات كااللتزامات 

 باإلضافة لمرابطة العقدية التي 632 مف ؽ ؿ ع230المفركضة عميو طبقا لمقتضيات المادة 
كعميو سيتـ تكضيح حاالت قياـ مسؤكليتو تجاه  (البنؾ)تربط بيف التاجر كمصدر البطاقة 

 :البنؾ المصدر أيضا تجاه الحامؿ عمى النحك التالي

 :إخالٍ اُزبجش ثبُزضآٚ رجبٙ اُج٘ي أُظذس: أٝال

منيا : يمتـز التاجر الذم ينضـ في نظاـ الكفاء اإللكتركني بالبطاقة بالتزامات متعددة
االلتزامات العامة، ثـ االلتزامات الخاصة بأدكات ككسائؿ الكفاء اإللكتركني فما ىي ىذه 

: االلتزامات؟ كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

                                                           
 45-44:  ص– بتصرؼ –نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة -  631
 60: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  632
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 إخالل التاجر بااللتزامات العامة. 

مف ضمف االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ التاجر، كالتي ال تنتج مباشرة عف عممية 
نما يحكميا انضمامو لنظاـ الكفاء اإللكتركني بالبطاقة، كىذه االلتزامات ال تتغير مف  الكفاء كا 
تاجر آلخر ألنيا عامة، كيترتب عمى مخالفتيا أك اإلخبلؿ بيا قياـ المسؤكلية عميو كتتمثؿ 

 :في

 اإلخالل بالتزام قبول البطاقة: 

مف أىـ االلتزامات التي يرتبيا عقد االنضماـ في نظاـ الكفاء اإللكتركني بالبطاقة، 
كتتمثؿ بدكرىا في اإلخبلؿ بمبدأ االلتزاـ الكامؿ بالكفاء اإللكتركني كحتى ال يعتبر التاجر 
مخؿ بالتزامو بقبكؿ البطاقة في الكفاء يجب عميو أف يمتـز بقبكؿ البطائؽ الصادرة عف 
المصدر المتعاقد معو كذلؾ بقبكؿ جميع البطائؽ المتعاقد عمييا مع المصدر المستكل 

 633.الكطني، أيضا االلتزاـ بقبكؿ البطائؽ الدكلية المعتمدة كاألجنبية عف المصدر

 اإلخالل بالتزام المتعمق بالوفاء اإللكترونيك: 

يتمثؿ اإلخبلؿ بااللتزاـ في التعرؼ عمى البطاقة كالتحقؽ مف ىكية صاحبيا، إذ يمتـز 
التاجر قبؿ قبكؿ البطاقة لمكفاء، التأكد مف صحة البطاقة، كذلؾ بفحص تاريخ صبلحيتيا، 
كالتأكد مف أنيا صادرة عف إحدل الشبكات المنظـ إلييا التاجر، كما يجب عميو أف يتحقؽ 

 634.مف شخصية صاحب البطاقة لمتأكد مف استعماليا مف طرؼ حامميا الشرعي

كذلؾ عف طريؽ مضاىاة التكقيع الذم يضعو العميؿ عمى فاتكرة الشراء كالنمكذج 
ال فإنو سيتحمؿ المسؤكلية عف ذلؾ، إذ سيتعرض لرفض  المكجكد عمى بطاقة الكفاء، كا 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  633

 . كما بعدىا258
 50: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة ،ص -  634
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مصدر البطاقة الكفاء بقيمة الفكاتير التي تحمؿ تكقيعا مخالفا لذلؾ المكضكع عمى البطاقة 
 .البنكية

كفي ىذا الصدد قرر االجتياد القضائي في فرنسا انعقاد مسؤكلية التاجر لمنخرط إذ 
أىمؿ التأكد مف صحة تكقيع صاحب البطاقة، كتقـك مسؤكلية المحؿ التجارم عمى افتراض 

الخطأ في جانبو حيث لـ يتخذ مف الكسائؿ البلزمة الكتشاؼ عدـ مطابقة التكقيع عمى 
الفاتكرة كالنمكذج المكجكد عمى بطاقة الكفاء كمف أىـ االلتزامات التي يرتبيا العقد بينيما ىي 

  635.إعداد سند المديكنية بشكؿ صحيح

 اإلخالل بااللتزامات المتعمقة بوسائل الوفاء اإللكتروني: 

 فالتاجر ممـز بالتاميف عمى اآلالت كالمعدات بحيث يككف البنؾ غير مسؤكؿ عف الخسائر 
كاألضرار التي تحدث ليذه اآلالت، كتنعقد مسؤكلية التاجر المنخرط عف إىمالو في 
المحافظة عمى ىذه األدكات، كفي حالة ما إذا سيؿ لمغير استعماليا استعماال غير 

 636.مشركع

 اإلخالل الناتج عن عدم تسوية التاجر منازعاته مع العمالء: 

إف حؿ المنازعات بيف التاجر كعمبلئو تعتبر مف االلتزامات العامة التي تقع عميو، 
ألف مصدر البطاقة يعتبر أجنبيا عف ىذه المنازعات ألنو ليس طرفا في عقد البيع كتقديـ 

الخدمة القائـ بيف التاجر كالعميؿ، كبالتالي فإف مصدر البطاقة البنكية ال يتحمؿ أم مسؤكلية 
 .في ذلؾ

 إخالل التاجر بالتزامه عند فسخ العقد: 

                                                           
 76-75: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب مرجع سابؽ، ص -  635
 55-54: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  636
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يمتـز التاجر في حالة فسخ العقد الذم بكاسطتو انضـ إلى نظاـ الكفاء بالبطاقة بأف 
يرد جميع األدكات، ككذلؾ نزع أم عبلمات تدؿ عمى قبكؿ البطاقة مف مؤسستو فكرا كعند 

 637.مخالفة ذلؾ يعتبر مخبل بالتزاماتو كيتحمؿ المسؤكلية

ىذا فيما يتعمؽ بإخبلؿ التاجر بالتزامو تجاه البنؾ مصدر البطاقة فماذا عف إخبللو 
 بالتزامو تجاه حامؿ البطاقة؟

 :إخالٍ اُزبجش ثبُزضآٚ رجبٙ دبَٓ اُجطبهخ: صب٤ٗب

كقد يككف التعامؿ بينيما " عقد بيع"إف العقد الرابط بيف التاجر كحامؿ البطاقة ىك 
بيعا مباشرا في التجارة العادية، كقد يككف بيعا غير مباشر ضمف التجارة اإللكتركنية، لذا 

يطرح التساؤؿ عف إخبللو اللتزاماتو في عقد البيع المباشر ثـ إخبللو اللتزاماتو في عقد البيع 
 .اإللكتركني

 إخالل التاجر بالتزاماته في عقد البيع المباشر: 

تحكـ العبلقة القائمة بيف التاجر المنخرط كصاحب البطاقة القكاعد العامة لعقد البيع 
 كىي عبلقة محصكرة فقط بيف التاجر 638المنصكص عمييا في قانكف االلتزامات كالعقكد

المنخرط كصاحب البطاقة، حيث إف البنؾ يبقى خارجا عف النزاعات التي تثكر بيف التاجر 
 639المنخرط كصاحب البطاقة، حكؿ جكىر المشتريات أك الخدمات أك غيرىما مف النزاعات
لكف ىؿ تتكافر عناصر كأركاف عقد البيع في العقد المبـر بيف التاجر المنخرط كصاحب 

البطاقة؟ إذا تـ الرجكع إلى أركاف عقد البيع كجد ىناؾ الشيء المبيع في العبلقة القائمة بيف 
التاجر كالحامؿ لمبطاقة، أيضا يكجد عنصر الثمف كالبنؾ ىك مف ينكب عف صاحب البطاقة 

                                                           
: ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ البنكية، مرجع سابؽ، ص -  637

 . كما بعدىا264
عقد بمقتضاه ينقؿ أحد المتعاقديف لآلخر ممكية شيء،أك حؽ في : " مف ؽ ؿ ع عقد البيع بأنو478يعرؼ الفصؿ -  638

 ".مقابؿ ثمف يمتـز ىذا اآلخر بدفعو لو
 417: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ بتصرؼ ص -  639
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بدفعو، كانطبلقا مف ىذا يبلحظ أف العقد المبـر بيف التاجر كصاحب البطاقة يتكفر عمى 
عناصر عقد البيع، كمف ىنا يطرح التساؤؿ حكؿ حاالت قياـ مسؤكلية التاجر تجاه الحامؿ 

 .عند مخالفتو اللتزاماتو العامة

  رفض التاجر التعامؿ بالبطاقة، إذ يمتـز التاجر بمقتضى العقد الرابط بينو
كبيف الجية المصدرة بقبكؿ البطاقة في التعامؿ، كيشكؿ رفضو إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم، مما 

 .يؤدم إلى زعزعة الثقة بالبطاقة تجاه حامميا

  عدـ تسميـ المبيع عند قبكؿ التاجر المنخرط التعامؿ بالبطاقة يككف قد التـز
بتقديـ الخدمة لصاحبيا كالتعامؿ معو، كمف ىنا يعتبر أىـ التزاـ ممقى عمى عاتقو، ىك نقؿ 
ممكية الشيء المبيع كذلؾ كفقا لما كضعو المشرع المغربي لمفيـك التسميـ حسب الفصؿ 

يتـ التسميـ حيف يتخمى البائع، أك نائبو عف الشيء : " مف ؽ ؿ ع كالذم جاء فيو أنو499
إال أنو ". المبيع، كيضعو تحت تصرؼ المشترم بحيث يستطيع ىذا حيازتو بدكف عائؽ

يمكف لمتاجر المنخرط أف يمتنع عف تسميـ الشيء المبيع إلى المشترم صاحب البطاقة إذ 
 .اتضح لو أنو ليس صاحب البطاقة الحقيقي أك أف البطاقة انتيت صبل حيتيا

 عدم ضمان التعرض الشخصي والعيوب : 

 كىذا لضماف 640 يمتـز التاجر بضماف التعرض الشخصي كالتصرؼ فيو ببل معارض
ف لـ يشترطو أم أنو يحؽ لصاحب البطاقة الرجكع غمى  قائـ لفائدة المشترم بقكة القانكف كا 
البائع بسبب عدـ ضماف التعرض الشخصي، كفي ىذه الحالة يمعب البنؾ دكر الكسيط في 

 .إرجاع النقكد لحامؿ البطاقة كفسخ العقد

 المسؤولية عن األخطاء الفنية: 

                                                           
االلتزاـ بالضماف يقتضي مف البائع الكؼ عف كؿ فعؿ أك مطالبة : " مف ؽ ؿ ع عمى ما يمي533ينص الفصؿ -  640

ترمي إلى التشكيش عمى المشترم أك حرمانو مف المزايا التي كاف لو الحؽ في أف يعكؿ عمييا، بحسب ما أعد لو المبيع 
 ".كالحالة التي كاف عمييا كقت البيع

 . كما بعدىا57: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة ص- 
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كتتمثؿ في األخطاء الفنية في الكفاء باستخداـ آلة الطباعة اليدكية، كيقصد بيا 
األخطاء التي تحدث في تدكيف قيمة عممية الشراء، فقد يحدث اختبلؼ بيف ثمف البيع كالقيمة 
المدكنة، ففي ىاتو الحالة رغـ قياـ التاجر بالخطأ فإف الحامؿ ىك الذم يتحمؿ فارؽ الثمف 

 .ألف تكقيعو أسفؿ الفاتكرة يعد مكافقة

أيضا ىناؾ األخطاء الفنية في الكفاء باستخداـ آالت الكفاء الحديثة كالتي يحصؿ 
بكاسطتيا الحامؿ عمى إيصاؿ كرقي تدكف فيو قيمة المشتريات التي كافؽ عمييا، كنفس األمر 

يطبؽ ىنا، ألنو كضع تكقيعو عمييا، كبالتالي ال تثار مسؤكلية التاجر في حالة الخطأ في 
 641.ثمف السمعة المقدمة

 إخالل التاجر بالتزاماته في عقد البيع اإللكتروني: 

إف الفكرية التي تتميز بيا شبكة االنترنيت، ىي السبب في جعميا أقكل كأقدر كسائؿ 
االتصاؿ عمى نشر التجارة اإللكتركنية، فإذا رغب العميؿ في شراء شيء معيف عف طريؽ 

أحد المكاقع المكجكدة عمى الشبكة، فيك يريد شراءىا في الحاؿ كدفع المبمغ المراد لثمنو دكف 
رساليا بالبريد أك الفاكس أك القياـ بإجراء مكالمات  حاجة إلى ممئ استمارة لطمب الشراء كا 

 كما تتيح ىذه الشبكة لكؿ تاجر فرصة عرض السمعة كالخدمات 642.ىاتفية لطمب الشراء
 لذا كاف ال بد مف تكفير كسائؿ لمكفاء فكرية تتبلءـ مع الطبيعة المتميزة لشبكة 643.عمييا

االنترنيت، كىي المتمثمة في بطاقات االئتماف كبطاقات االنترنت كالبطاقة الذكية كالنقكد 
 فالتاجر يرتبط بحامؿ البطاقة بعقد بيع إلكتركني ترتب عف 644.اإللكتركنية، كطرؽ أخرل

 .إخبللو بااللتزامات المتعمقة بتقديـ السمعة أك أداء الخدمة انعقاد مسؤكليتو

                                                           
  كما بعدىا60:  ص –بتصرؼ - نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، -  641
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 فبالنسبة لمسمعة فالتاجر ممـز بتسميـ شيء مطبؽ لما تـ االتفاؽ : عدم التسميم
عميو عبر شاشة االنترنيت، أما إذا كاف األمر يتعمؽ بخدمة، كغالبا ما تككف الخدمة 

المقدمة عمى شبكة االنترنيت عبارة عف عقكد بيع لممعمكمات أك عقكد إيجار لممكقع يمتـز 
المكرد بتزكيد حامؿ البطاقة بالكسائؿ الفنية التي مف شأنيا أف تسيؿ لو الحصكؿ عمى 

 .المعمكمات التي يرغب في الكصكؿ إلييا

 يكلد عقد البيع أك تقديـ الخدمة التزاـ عمى البائع بتسميـ ممكية :عدم الضمان 
 .المبيع كاالستفادة منو بطريقة كاممة

فطبقا لمقكاعد العامة، فإف البائع يضمف عدـ التعرض لممشترم في االنتفاع بالشيء 
المبيع، كيككف البائع ممتزما بالضماف كلك كاف الغير قد ثبت حقو بعد البيع إذا كاف ىذا 

 .الحؽ آؿ إليو عف البائع نفسو

 خداع التاجر لحامل البطاقة: 

يمكف لمتاجر التحايؿ عمى صاحب البطاقة، ذلؾ حيف يتعمد استخداـ األرقاـ الخاصة 
ببطاقة العميؿ الحقيقي مرة ثانية بحركة تجارية كىمية، كيتـ خصـ الثمف مف حساب العميؿ 
الحقيقي كيدكف عمى صاحب البطاقة، الذم يعترض حيف عممو أنو لـ يقـ بالمعاممة الحقيقية 
التي تـ الخصـ بشأنيا مف حسابو، كما يمكنو أف يقـك بتزكير تكقيع صاحب البطاقة، لذا 
يجب عمى صاحب البطاقة قبؿ التعاقد مع التاجر عمى شبكة االنترنيت أف يككف متقنا 

 645.لقكاعد التعامؿ اإللكتركنية، أك االستعانة بخبير يساعده عمى ذلؾ

كىذا فيما يتعمؽ بالمسؤكلية المدنية لمتاجر، فماذا عف المسؤكلية المدنية لمغير؟ كىذا 
 .ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُِـ٤ش: اُلوشح اُضب٤ٗخ

                                                           
  كما بعدىا64: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص-  645
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يقصد بالغير كؿ شخص ليس طرفا في البطاقة البنكية، كما ينطبؽ كصؼ الغير 
عمى التاجر الذم يقبؿ مع عممو بالسبب التعامؿ ببطاقة مفقكدة أك مسركقة، أك أف يتفؽ مع 
الغير عمى تزكيرىا، كاستعماليا في الكفاء، كينطبؽ أيضا كصؼ الغير عمى الحامؿ الشرعي 
لمبطاقة الذم يقـك بإببلغ البنؾ المصدر عف فقدىا أك سرقتيا ىي كرقميا السرم ثـ يستمر 

 646.مع ذلؾ في استخداميا في السحب أك في الكفاء

فما ىي إذف مسؤكلية الغير الذم ال يعتبر طرفا في البطاقة؟ كما ىي مسؤكليتو 
 باعتباره مف الغير؟ ككيؼ تنعقد مسؤكلية الحامؿ الشرعي باعتباره مف الغير؟

 .كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو تباعا

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُِـ٤ش اُز١ ُْ ٣ٌٖ ؽشكب ك٢ اُجطبهخ: أٝال

إذا كقعت البطاقة البنكية في يد شخص غير حامميا الشرعي، كاستطاع بطريقة أك 
بأخرل استعماليا في سحب النقكد، أك الكفاء بيا لدل التجار، فإنو يعد مسؤكال مدنيا تجاه 

 647.حامميا الشرعي عف األضرار التي أصابتو

كتعتبر المسؤكلية المدنية لغير مسؤكلية تقصيرية تقـك عمى العمؿ الشخصي، كليس 
مسؤكلية عقدية، ألنو ليس ىناؾ أم عقد بيف الغير كصاحب البطاقة، فيذا الغير يقـك بعمؿ 

:  مف ؽ ؿ ع، كالذم جاء فيو إف77يعتبر خطأ يسبب مباشرة ضرر طبقا لما يقرره الفصؿ 
كؿ فعؿ ارتكبو اإلنساف عف بينة كاختيار كمف غير أف يسمح لو بو القانكف فاحدث ضررا "

ماديا أك معنكيا لمغير، التـز مرتكبو بتعكيض ىذا الضرر، إذا ثبت أف ذلؾ الفعؿ ىك السبب 
 648.المباشر في حصكؿ الضرر، ككؿ شرط مخالؼ لذلؾ يككف عديـ األثر
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فبمجرد إقداـ الغير عمى استخداـ البطاقة مع عممو بأنيا مممككة لشخص آخر، يعد 
 كما أف استعماؿ الغير لمبطاقة المفقكدة أك المسركقة، أك حتى المزكرة 649.خطأ في جانبو

يسبب أضرارا بالغا ليس فقط لحامميا الشرعي، بؿ كذلؾ بالثقة التي يكلييا الجميكر في 
استعماؿ ىذه الكسيمة الحديثة مف كسائؿ الكفاء الشيء الذم يبرر مسؤكلية ىذا الغير عف 
األضرار التي ألحقيا بصاحب البطاقة، يخكؿ ليذا األخير اقتضاء تعكيض عف الضرر 

 650.الذم ارتكبو الغير

كىناؾ عنصر آخر ال بد مف تكفره ليككف ىناؾ تعكيض كىك تكفر العنصر المعنكم 
في الخطأ أم اإلدراؾ بحيث يككف مف أتى الفعؿ مدركا لما قاـ بو، كىذا الركف نص عميو 

 أعبله مف ؽ ؿ ع بحيث يشترط أف تككف األفعاؿ التي ارتكبيا اإلنساف قد 77الفصؿ 
صدرت منو عف نية كاختيار، كبذلؾ فصاحب البطاقة ال يمكنو التمسؾ في مكاجية غير 

 .المميز بالخطأ الذم ارتكبو كأدل إلى تضرره

كالجدير بالذكر أف المسؤكلية المدنية لمغير تبقى بحاجة إلى إقامة الدليؿ عمى 
االستخداـ غير المشركع لمبطاقة المفقكدة أك المسركقة، أك إقامة الدليؿ عمى تزكيده ليا، كىك 

ف الجاني  ف كاف ممكف التحقؽ في بعض الحاالت الخاصة، كا  أمر صعب اإلثبات، كا 
غالبا ما يككف مستيقظا في أخذ كافة االحتياطات لمتيرب مف المسؤكلية، كاالبتعاد  (الغير)

قامة الدليؿ عميو في حالة استخداـ  بالتالي دكف إثبات التيمة عميو ليحظر معو معرفة الغير كا 
البطاقة المسركقة أك المفقكدة أك المزكرة في السحب مف المكزعات اآللية أمرا صعبا لمغاية، 
نظرا ألف مثؿ ىذه العمميات تحصؿ خارج البنكؾ أك في استخداميا لدل التجار، إضافة إلى 

 651.بحسف نية في استخداميا أك إرجاعيا إلى صاحبيا الشرعي (الجاني)تشبث الغير 

 :أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُِزبجش ثبػزجبسٙ ٖٓ اُـ٤ش: صب٤ٗب
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يتصكر االستعماؿ االحتيالي لمبطاقة البنكية مف جانب التاجر كذلؾ حيف قبكلو بطاقة 
مفقكدة أك مسركقة أك مزكرة في الكفاء مع عممو بذلؾ، فعمى الرغـ مف إرساؿ البنؾ المصدر 

 إال أف ىذا األخير قد يتحايؿ مع السارؽ أك المزكر، كيقـك 652لقائمة المعارضات التاجر
عطائيا تاريخ سابؽ عمى تاريخ كركد قائمة المعارضات كذلؾ قد . بتنفيذ عمميات الكفاء كا 

يقبؿ التاجر استشعارات بيع مزكرة مف الغير، ثـ يقـك ببصميا باستخداـ ماكينة البيع اليدكية 
المسيمة إليو مف البنؾ، ثـ يرسؿ الفاتكرة إلى البنؾ لتحصيؿ قيمتيا، كفي كؿ األحكاؿ يسأؿ 

التاجر مدنيا عمى أساس قكاعد المسؤكلية التقصيرية، كبالنسبة لركف الضرر فيك متكافر 
. أيضا، ألف استعماؿ بطاقة مفقكدة أك مزكرة في الكفاء يسبب أضرارا مادية لحامؿ البطاقة

 

 .أُسؤ٤ُٝخ أُذ٤ٗخ ُِذبَٓ اُششػ٢ ثبػزجبسٙ ٖٓ اُـ٤ش: صبُضب

قد ينطبؽ كصؼ الغير كذلؾ عمى الحامؿ الشرعي نتيجة االستعماؿ االحتيالي 
 :لمبطاقة البنكية، كذلؾ في ثبلث حالت

 عندما يقـك الحامؿ بإخطار البنؾ المصدر بفقد البطاقة أك :الحالة األولى 
 .سرقتيا كرقميا السرم، ثـ يستمر بعد ذلؾ في استعماليا في السحب، أك الكفاء

كبالتالي يسأؿ مدينا عف اإلضرار المالية التي يتسبب بيا البنؾ، باعتبار أف ىذا 
األخير يتحمؿ المسؤكلية عف العمميات المنفذة بكاسطة البطاقة المسركقة أك المفقكدة، كفي 
ىذه الحالة فالحامؿ يسأؿ عمى أساس قكاعد المسؤكلية التقصيرية، ألف فعمو يشكؿ خطأ 

 ".النصب"يتخذ شكؿ جريمة 

                                                           
فالمشرع المغربي أعطى الحؽ في التعرض في حاالت الضياع أك السرقة أك التسكية القضائية لممستفيد حسب المادة -  652

 . مف مدكنة التجارة كاستثناء لرفض التعرض عمى األداء330
 .417: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص - 
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 قد يقـك الحامؿ بإعطاء بطاقتو لمغير الستخداميا في السحب : الحالة الثانية
أك الكفاء مف مكاف بعيد، ثـ يتقدـ بأكراؽ رسمية تفيد أنو لـ يغادر ببلده إلى الدكلة التي تـ 
ف كاف ال يشكؿ  فييا استعماؿ البطاقة، كبالتالي يسأؿ عف جنحة تبديد بطاقتو عمى الغير كا 

 .سرقة ألف تسميميا كاف رضائيا

 ىك أف يقـك الحامؿ الشرعي بإعطاء بطاقتو لمغير، بيدؼ :الحالة الثالثة 
تمكينو مف اصطناع بطاقة عمى غرارىا، كاستعماليا في االستيبلء عمى أمكاؿ البنكؾ 

 .كالتجار

كفي كؿ ىاتو الحاالت يسأؿ الحامؿ الشرعي عمى أساس قكاعد المسؤكلية التقصيرية، 
كذلؾ الرتكابو خطأ حيف استخدامو لمبطاقة بعد اإلخطار أك إذا ساعد الغير في اصطناع 

 كما يسأؿ مسؤكلية جنائية، كبذلؾ يطرح 653.بطاقة تحمؿ بيانات بطاقتو كرقميا السرم
التساؤؿ عف مدل كفاية المسؤكلية المدنية لحماية المتعامميف بالبطاقة البنكية، كىذا ما ستتـ 

أُجذش  .اإلجابة عنو في معرض الحديث عف المسؤكلية الجنائية في المبحث المكالي

 أُسؤ٤ُٝخ اُج٘بئ٤خ اُ٘بشئخ ػٖ اسزخذاّ اُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ: اُضب٢ٗ

نظرا لخضكع بطاقة األداء لنظاـ المعمكميات الذم يتطكر باستمرار، كاعتماد 
عمميا عمى تكنكلكجيا المعمكميات، فقد ظيرت جرائـ متعددة في المؤسسات البنكية 

 غير أف بعضيا ال يككف محبل لممتابعات الجنائية، كبالتالي العقاب، استنادا إلى 654كمتطكرة
 مما أدل 655.المبدأ األساسي المعركؼ، كىك مبدأ الشرعية، إذ ال جريمة كال عقكبة إال بنص

إلى التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت النصكص العامة لمقانكف الجنائي كافية لمكاجيتيا أـ ال بد 
– األستاذ ابف عثماف – مف تدخؿ المشرع لكضع نصكص جديدة، في حيف يرل بعض الفقو 

بأف نصكص القانكف الجنائي الحالي قادرة عمى استيعاب كافة ىذه الجرائـ الحديثة، كأنو ال 
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داعي إلى ىذه التأكيبلت كالتكييفات، كأنو مف األفضؿ ترؾ القضاء حرا لبناء اجتياد قضائي 
قادر عمى تجاكز الخمؿ المكجكد بيف الكاقع كالنصكص، كبالتالي مكاجية القانكف لممستجدات 

 656. بدؿ االقتصار فقط عمى بطاقات األداءةالمتعمقة بالمعمكميات بصفة عاـ

ف كاف لـ يعرؼ بعد ظاىرة الغش في البطاقات البنكية بالشكؿ الذم ىك  فالمغرب كا 
عميو األمر في فرنسا كباقي الدكؿ المتقدمة، غير أف ما يحدث في الكاقع دليؿ عمى سيكلة 

تعرض نظاـ البطاقات البنكية لمثؿ ىذه التبلعبات، كقد أخذت فعبل تظير في المغرب 
حاالت مف ىذا النكع يصعب إحصاؤىا في الكقت الحاضر النعداـ المعطيات الكافية، غير 

فإما أف يتـ استعماليا مف طرؼ : غير مشركع لمبطاقات ال يخمك مف أمريفاؿستخداـ الأف ا
ما أف يتـ ىذا االستعماؿ مف طرؼ الغير،  كبالتالي يطرح 657صاحبيا بشكؿ غير مشركع، كا 

 جرائـ؟ ككيؼ ىاالتساؤؿ حكؿ تكييؼ ىذه األعماؿ مف الناحية الجنائية، كمدل إمكانية اعتبار
تعامؿ المشرع المغربي مع ىذه المسألة؟ كعميو ستتـ اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خبلؿ 

، عمى أف (المطمب األكؿ)مطمبيف، بحيث يتـ تناكؿ المسؤكلية الجنائية لحامؿ البطاقة في 
. (المطمب الثاني)يتـ االنتقاؿ لدراسة المسؤكلية الجنائية لمغير في 

: أُسؤ٤ُٝخ اُج٘بئ٤خ ُذبَٓ اُجطبهخ: أُطِت األٍٝ

بداية يجب أف نميز في األفعاؿ غير المشركعة، التي يمكف أف تصدر عف حامؿ 
البطاقة بيف تمؾ القائمة عمى استعماؿ بطاقة بنكية ثـ الحصكؿ عمييا مف الجية المصدرة 

بناءا عمى بيانات كمعمكمات مزكرة، كبيف األفعاؿ غير المشركعة، كاألساليب االحتيالية التي 
ففي الحالة . تعتمد عمى بطاقة بنكية سميمة صادرة بصكرة صحيحة عف الجية المصدرة

األكلى، يتقدـ الشخص إلى الجية المصدرة بكثائؽ، كبيانات مزكرة لمحصكؿ عمى بطاقات 
، كعناكيف كىمية أك بضمانات غير مكجكدة، ثـ يستخدميا في الحصكؿ منتحمةبنكية بأسماء 

                                                           
 51: عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، مقالة األداء، مقالة سابقة، ص-  656
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عمى سمع بمبالغ كبيرة، أك في الحصكؿ عمى ىذه المبالغ بطريؽ السحب مف الشبابيؾ 
األكتكماتيكية، ففي ىذه الحالة يستطيع مصدر البطاقة تحريؾ دعكل جنائية أصمية، بتيمة 
النصب كاالحتياؿ كتقديـ كثائؽ مزكرة، متى استطاع إثبات أركاف ىذه الجرائـ التي يعاقب 
عمييا القانكف الجنائي، كما يمكنو أف يطالب بالتعكيض عف األضرار التي لحقتو مف جراء 

. ىذه الجرائـ في إطار الدعكل المدنية التابعة

أم أف األساليب االحتيالية لمحامؿ بكاسطة بطاقة بنكية سميمة : أما الحالة الثانية
مف يطمؽ عمييا جميعا – األستاذ شعيبينك – صادرة بصكرة صحيحة، فيناؾ مف الفقو 

مصطمح االستعماؿ التعسفي، أك مصطمح االستعماؿ غير المشركع لمبطاقة البنكية، في حيف 
كىك الغالب، يقسميا حسب – األستاذ جميؿ عبد الباقي الصغير – أف ىناؾ اتجاه آخر 
:  نكعيف مف األفعاؿ

باألداء أك السحب مف األجيزة البنكية، بما يجاكز الرصيد، كىك ما مؿ  قياـ الحا:أوال
.  يشكؿ استعماال تعسفيا لمبطاقة مف طرفو

 بعد انتياء مدة صبلحيتيا، أك إلغاءىا مف 658 استعماؿ الحامؿ لبطاقة بنكية:ثانيا
ير التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية ثطرؼ البنؾ سكاء في السحب أك في األداء، الشيء الذم م

 659تجريـ ىذه األفعاؿ باعتبارىا استعماال غير مشركع؟

لبلستعماؿ التعسفي  (الفقرة األكلى)كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو مف خبلؿ تخصيص 
لدراسة االستعماؿ غير المشركع لمبطاقة  (الفقرة الثانية)لمبطاقة البنكية مف طرؼ حامميا ك

. مف طرؼ حامميا

: االسزؼٔبٍ اُزؼسل٢ ُِجطبهخ ٖٓ ؽشف دبِٜٓب: اُلوشح األ٠ُٝ
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 إال أف االستعماالت كاألفعاؿ التي يقـك 660الستعماؿؿرغـ أف البطاقة البنكية صالحة 
بيا صاحب البطاقة أثناء استعمالو لبطاقتو البنكية، قد تككف منافية لما يتـ االتفاؽ عميو مع 

، كبالتالي يتـ استخداميا بصكرة غير مشركعة أم بشكؿ تعسفي، كيعرؼ 661البنؾ المصدر
قياـ حامؿ البطاقة بالكفاء بقيمة : "بأنو" Utilisation A Busine: "الفقو االستعماؿ التعسفي

، أك لتنفيذ عمميات سحب النقكد مف خبلؿ أجيزة التكزيع األكتكماتيكي، 662نفقاتو لدل التجار
في حيف أف حسابو البنكي الذم  تقـك البطاقة بتشغيمو، ال يكجد بو رصيد، أك بو رصيد لكف 

بحيث ثار التساؤؿ حكؿ التكييؼ القانكني ليذا الفعؿ كىؿ يعد جريمة معاقب . غير كاؼ
 663 مسؤكلية جنائية؟ةعمييا قانكنا، أـ أنو مجرد إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم كبالتالي ال تنشأ عنو أم

كىذا ما سيتـ تكضيحو مف خبلؿ التعرض لمسألة تجاكز الحامؿ لرصيده في 
:  في األداء، كذلؾ كفؽ اآلتيقتجاكز الحامؿ لرصيد مسألة السحب، ثـ االنتقاؿ لدراسة 

: ةسخرجبٝص اُذبَٓ ُشط٤ذٙ ك٢ اٍ: أٝال 

إف بطاقة االئتماف التي يصدرىا البنؾ لعممية صاحب الحساب، لكي يقـك بالصرؼ 
 كما تمعبو مف دكر رئيسي ككسيمة 664بيا مف منافذ السحب اإللكتركني باستخداـ رقمو السرم

تجاكز صاحب البطاقة لحد السحب المتفؽ عميو مع ب، يمكف أف تؤدم 665في سحب النقكد
البنؾ، كذلؾ بتكاطؤ مع مكظؼ البنؾ أك التاجر، أك التحايؿ بنفسو عمى نقاط البيع العاممة 

 في إيداع شيكات بدكف رصيد (P.O.S)خارج الخط، أك في استخداـ نقاط البيع اإللكتركنية 

                                                           
 79: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  660
 61: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص -  661
 79: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص-  662
 117: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  663
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 لشركط العقد ا كبذلؾ يككف مخالؼ666بحيث تضاؼ قيمة الشيؾ إلى قيمة الحساب األصمي
الذم يربطو بالبنؾ المصدر، فما مدل إمكانية تجريـ ىذا الفعؿ؟ كما ىي طبيعة الجريمة 

التي يمكف مبلحقة الحامؿ عمى أساسيا؟ 

لقد تباينت اآلراء الفقيية كاألحكاـ القضائية حكؿ مسألة التكييؼ القانكني لنشاط 
العميؿ حامؿ البطاقة، فبالنسبة لمفقو ذىب اتجاه منو إلى القكؿ بإمكانية كقكع نشاط الحامؿ 

تحت طائمة الجرائـ الكاردة في القانكف الجنائي، بينما ذىب اتجاه آخر إلى عدـ إمكانية 
. تجريـ ىذا النشاط أك الفعؿ

   مدى إمكانية اعتبار نشاط الحامل جريمة

تتجو بعض اآلراء الفقيية كاالجتيادات القضائية إلى تجريـ نشاط حامؿ البطاقة 
المتمثؿ في قيامو بسحب النقكد مف الشبابيؾ اآللية، متجاكزا بذلؾ رصيده، إال أنيا تختمؼ 

مف في الكقت نفسو حكؿ طبيعة الجريمة التي يمكف مبلحقة الحامؿ عمى أساسيا، فيناؾ 
. أنو يمثؿ جريمة سرقةيرل في نشاط الحامؿ 

كاتجاه آخر يرل أنو يمثؿ جريمة نصب، بينما يرل آخر أنو يشكؿ جريمة خيانة 
 667.أمانة

 الرأي القائل بأن نشاط حامل البطاقة يشكل جريمة سرقة :

رصيده، ككف البنؾ ؿاستند ىذا الرأم إلى كاقعة السحب المتجاكز مف طرؼ العميؿ 
ىنا يسمح لمحامؿ بسحب مبمغ معيف، كبالتالي فإف ىذا األخير يتجاكز السقؼ المتفؽ عميو 

 إلى ـمف آلة جامدة، ال يعتبر مكافقة مف البنؾ المصدر بؿ يشكؿ سرقة منقسميف بدكره
. اتجاىيف في اعتبار ىذا الفعؿ سرقة

                                                           
 299: عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية كنظاميا القانكني، مرجع سابؽ، ص-  666
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بأف نشاط حامؿ البطاقة – األستاذ جميؿ عبد الباقي الصغير – يرل االتجاه األكؿ 
يعتبر سرقة بغض النظر عف الشركط العقدية القائمة بيف البنكؾ كالزبكف مستنديف في ذلؾ 

: إلى الحجتيف التاليتيف

أف الشباؾ األكتكماتيكي ىنا ال إرادة لو فيقتصر دكره بالتالي، عمى تنفيذ  
تعميمات مستخدمي البنؾ المسجمة ابتداءا في ذاكرتو، كيشبيكف دكر الجياز في ىذه الحالة 

، عندما يقـك أم منيما بتسميـ الماؿ إلى شخص (عديـ اإلرادة)بدكر الصغير أك المجنكف 
ؾ ؿآخر، كالذم ال يعتبر بإرادتو كال بالتسميـ الصادر منو بناء عمى ذلؾ تسميما إراديا، نافيا بذ

. أخذ الماؿ خفية كالذم تقـك بو جريمة السرقة
 أعطى بمديفق حالة العميؿ كماكينة السحب كالبطاقة االئتمانية مأيضا تشب 

 668.لمدائف محفظة، فأخذ أزيد مف حقو

فيرل أف تحقؽ كصؼ السرقة بحؽ العميؿ – عماد عمي الخميؿ – أما االتجاه الثاني 
في ىذا الفرض، إنما يككف مرتبطا بمضمكف االلتزامات التعاقدية القائمة بيف البنؾ كالعميؿ، 
كيرل ىذا الرأم أف ىذه االلتزامات كالشركط ىي المعيار أك الضابط الذم يمكف االستناد إليو 
لمقكؿ بتكافر عنصر الرضا لدل البنؾ مف عدمو، عف فعؿ  األخذ لممبمغ الزائد مف الماؿ، 

كمؤدل كجية نظر ىذا الرأم تتمخص في البنؾ، إذا لـ يشترط عمى عميمو صراحة عند إبراـ 
عقد منح البطاقة، أال يتجاكز رصيده الدائـ القانكني حسابو عند إجرائو لعممية سحب النقكد 

 كينتفي عندئذ 669.مف الشباؾ اآللي، فإف البنؾ يككف قد كافؽ مقدما عمى عممية التجاكز
. كصؼ السرقة كيبقى الفعؿ مجرد إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم

: عدم تحقق وصف السرقةبالرأي القائل  

                                                           
مستنديف بذلؾ إلى حكـ محكمة النقض الفرنسية التي أيدت فيو تحقؽ كصؼ السرقة في ىذه الحالة  -  668
: ، مرجع سابؽ، ص-النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف – 

312-313 
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إلى الجـز بعدـ اعتبار – األستاذ محمد الشافعي – اتجو العديد مف الفقياء منيـ 
نشاط حامؿ البطاقة مشكبل لجريمة السرقة، استنادا إلى أف تسميـ الماؿ مف الشباؾ 

األكتكماتيكي، لـ يكف إال تسميما اختياريا يعبر حتما عف رضا البنؾ المتمثؿ في إرادة 
القائميف عمى برمجة، كتخزيف المعمكمات في ذاكرة الشباؾ األكتكماتيكي، خاصة كأف األمر 

خاصة كأف – لـ يتـ خفية، أك خمسة مف طرؼ الحامؿ لمبطاقة، مما يتعيف القكؿ ىنا 
تحكؿ رصيده ا التعميمات المحددة سمفا ليس فييا ما يدؿ عمى منع إعطاء الزبكف النقكد إذ
 كىذا ىك الذم خذمف دائف لمبنؾ إلى مديف لو بقياـ عنصر الرضا لدل البنؾ عف فعؿ األ

 لكصؼ السرقة عف نشاط الزبكف مف جية، كمف جية ثانية أف تصرؼ نفيسيككف سند 
حامؿ البطاقة ال يمكف كصفو إال باعتباره مجرد إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم قائـ بيف البنؾ 

. 671 مف القانكف الجنائي505 النتفاء عنصر االختبلس الذم يتطمبو الفصؿ 670كالزبكف

الرأي القائل بأن الفعل يشكل جريمة نصب  

 مف القانكف الجنائي المغربي، حيث 540جريمة النصب منصكص عمييا في الفصؿ 
يعد مرتكبا ليذه الجريمة مف استعمؿ االحتياؿ ليكقع شخصا في الغمط بتأكيدات خادعة أك 

                                                           
النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  670
 314 – 313: ص
كيرل أف االتجاه الراجح ىك االتجاه الثاني عمى اعتبار أف حامؿ البطاقة، ال يمكف كصؼ فعمو كصؼ السرقة ألف البنؾ = 

عندما يسمح مف خبلؿ اآللة األكتكماتيكية الخاصة بصرؼ النقكد بسحب مبمغ مف الماؿ لمزبكف تعبر عف عنصر الرضا، 
يعتبر أمرا – الذم يصبح مدينا – كفي الحالة التي تطرح فييا عدـ رضاىا عف المبالغ المسحكبة المتجاكزة لرصيد الدائف 

كبالتالي – الصراؼ اآللي – مناقضا لمرضا الذم تسمح مف خبللو بسحب النقكد كىذا يدؿ عمى كجكد عطب تقني باآللة 
ف ثبت أف ىناؾ  يعد البنؾ ىك المسؤكؿ عف المبالغ التي يتـ صرفيا لمزبناء كىكذا، ال يمكف كصؼ فعمو بالسرقة، حتى كا 

ساحب كبالتالي ال يككف مف حؽ الجية المصدرة سكل الرجكع عمى الزبكف باستيفاء المبالغ الزائدة، كىذا ال ينفي ؿة ؿنيسكء 
في المقابؿ إمكانية تحقؽ مسؤكلية الساحب عندما يتعمؽ األمر باشتراط البنؾ في شركطو العامة لمبطاقة عدـ تجاكز المبالغ 
المسحكبة لمحد األقصى المتفؽ عميو ىذا مف الناحية القانكنية، أما فيما يتعمؽ بالناحية األخبلقية التي تمس بالنظاـ العاـ 
كاآلداب العامة فالشخص الذم يقـك بسحب ىذه األمكاؿ مع عممو بعدـ كجكد رصيد يجب أف يساءؿ باعتباره جريمة سرقة 

عدـ اعتبارىا سرقة ستفتح الباب أماـ كؿ مف سكلت لو نفسو امتبلؾ ماؿ الغير بدكف حؽ مشركع متى كاف عمى عمـ ألف 
 =.بأف آلة الصراؼ اآللي في حالة عطب فني أك تقني 

 ..."مف اختمس عمدا ماال مممكؾ لمغير يعد سارقا: " مف القانكف الجنائي المغربي عمى أنو 505ينص الفصؿ -  671
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 مسإخفاء كقائع صحيحة، أك استغبلؿ ماكر لخطأ كقع فيو غيره، يدفعو بذلؾ إلى أعماؿ ت
". مصالح الغير المالية بقصد الحصكؿ عمى منفعة مالية لو أك لشخص آخر

ىؿ فعؿ حامؿ البطاقة الذم يقـك بإدخاؿ بطاقتو في أحد :  ىكىناكالسؤاؿ الذم يثكر
الشبابيؾ األكتكماتيكية ثـ يقـك بسحب مبالغ تتجاكز رصيده لدل البنؾ، يعد ممارسة الحامؿ 

لطرؽ احتيالية تيدؼ إلى إيقاع الشباؾ في الغمط بقصد تسميمو تمؾ المبالغ؟ 

 مف القانكف 540في حقيقة األمر، إف أركاف جريمة النصب المتطمبة في الفصؿ 
الجنائي كفيمة باإلجابة عف ىذا التساؤؿ، ألف قياـ حامؿ البطاقة بإتباع طريقة االستعماؿ 

المتفؽ عمييا في العقد كعدـ استعمالو ألساليب احتيالية في تمؾ التي حددىا الفصؿ المذككر 
إليقاع الشباؾ األكتكماتيكي في الغمط، ال يسعؼ في القكؿ بتحقؽ الركف المادم النعقاد 

الجريمة، كما أف الحامؿ لـ يسعى إلى إقناع الشباؾ بكجكد ائتماف كىمي، أك رصيد دائف، 
نما اكتفى بالتعسؼ في استعماؿ حؽ خكلو لو البنؾ، إذ يرل بعض  أنو -larguier–  الفقوكا 

في ىذه الحالة يككف التسميـ إلى الحامؿ رغـ أف تجاكز الرصيد ىك تسميـ إرادم، باإلضافة 
نما استنادا إلى  إلى ذلؾ لـ يقـ الشباؾ األكتكماتيكي بتسميـ النقكد بسبب كسائؿ التدليس، كا 

البنؾ لو، كىذا يعني أنو بافتراض كجكد كسائؿ تدليسية، فإف بيا البرمجة السابقة التي قاـ 
عبلقة السببية تككف منتفية بيف ىذه الكسائؿ كبيف تسميـ النقكد، ألف ىذا األخير قد تـ بناء 

خبار إال عمى البرمجة السابقة، كلذلؾ ال يككف أماـ البنؾ  إلغاء البطاقة بالنسبة لممستقبؿ، كا 
 ىذا األخير باستعماؿ البطاقة رغـ تكصمو فإذا قاـبذلؾ اإللغاء،  (حامؿ البطاقة)العميؿ 
 672 فينا يمكف معاقبتو بارتكابو لجريمة النصببإلغاءىا

كعف االتجاه القضائي في فرنسا، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار ليا 
، أف قياـ صاحب البطاقتيف باستعماليما بعد تصريح كاذب بسرقتيما 1986 يكنيك 16بتاريخ 

أك ضياعيما لمقياـ بتكقيع فاتكرات لمشراء لدل التجار أك لمقياـ بأداءات لدل الفنادؽ لتسكية 

                                                           
 . كما بعدىا85: بطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص ؿ ؿةالحجاجي، الحماية القانكنينسريف -  672
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، يشكؿ قياما بأعماؿ احتيالية إلقناع الغير « Diners club de France »ذلؾ مف طرؼ 
 673.بتكفره عمى رصيد خيالي، كىك ما يعتبر جريمة نصب

أما بالنسبة لمقضاء المغربي فيمكف االستدالؿ بالحكـ الصادر عف ابتدائية الدار 
البيضاء الذم قضى بأف تجاكز الحامؿ الحد المتفؽ عميو في العقد يعتبر مرتكبا لجريمة 

.  مف القانكف الجنائي547 ك540النص كخيانة األمانة طبقا لمفصميف 

لغاء الحكـ االبتدائي،  كبعد استئناؼ ىذا الحكـ،  قضت محكمة االستئناؼ ببراءتو، كا 
كبة لممستأنؼ، ال تشكؿ جريمة النصب، كال خيانة األمانة سمعممة قرارىا بأف األفعاؿ المف

 674.ؿ ىك إخبلؿ بالتزاـ تعاقدمعكاعتبرت أف الؼ

: الرأي القائل بأن الفعل يشكل جريمة خيانة األمانة 

يعكؿ القائمكف بيذا التكييؼ عمى إساءة استعماؿ البطاقة مف طرؼ الزبكف لمقكؿ بقياـ 
نة بشرط عدـ ترخيانة األمانة مف عدميا، خاصة كأف البطاقة قد سممت لو الستعماليا مؽ

تجاكز الرصيد القائـ فعبل في الحساب، بحيث أف ىذا الزبكف سيككف كاألميف عمى استعماؿ 
البطاقة كفؽ شركط إصدارىا، كأم إساءة في التصرؼ كاالستعماؿ كالسحب لمبالغ نقدية 

 .تتعدل رصيده الدائف فإنو سيرتكب بذلؾ جريمة خيانة األمانة

كيسانده العديد مف الفقياء المغاربة في ىذا – محمد الشافعي – كيميؿ الدكتكر 
النيج، إلى تكييؼ ىذا الفعؿ بأنو خيانة لؤلمانة، كحجتو في ذلؾ أف المؤسسة البنكية 

نذار صاحب البطاقة باإلدالء قبؿ تقديـ  المصدرة لمبطاقة حيف قياميا بأداء المبالغ المذككرة كا 
ا فعبل في الزبكف قد قلخيانة األمانة، ألف الثقة التي كضعتضحية الشكاية بو، أصبحت 

                                                           
 60: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  673
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أم استعماليا بشرط أف يككف متكفرا )خانيا عندما حكؿ الغاية التي سممت مف أجميا البطاقة 
 675.(عمى مؤكنة كافية لؤلداء، أك السحب لمنقكد مف الشبابيؾ األكتكماتيكية

، 1990 يناير 5إلطار قضت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ اففي ىذا 
 الزبكف لـ يتأكد مف كجكد الرصيد الكافي في حسابو قبؿ تكقيعو الفكاتير كما ىك :"بأف

مشترط في العقد، كعميو يككف قد خاف األمانة التي كضعت فيو مف طرؼ المؤسسة البنكية، 
لكف محكمة االستئناؼ صكبت ىذا االتجاه، تصكيبا ". كمسؾ مف جية أخرل بمصالح الغير

أصبح يتفؽ دكف شؾ، مع المكقؼ الجديد لمدكنة التجارة التي جرمت التزييؼ كالتزكير 
ت عف تجريـ كعقاب عدـ تكفر المؤكنة كعدـ كفايتيا، كىك التجريـ الكحيد كتا، كسـكاستعمالو

، إذ عممت محكمة االستئناؼ إلغاء الحكـ  أعبله مف المدكنة316الذم أخذ عف المادة 
نما يعد إخبلؿ بمقتضيات العقد  676.االبتدائي بككف الفعؿ ال يشكؿ جريمة، كا 

ف تعمؽ بالشباؾ  كيقترب ىذا القرار االستئنافي مف قرار محكمة النقض الفرنسية، كا 
األكتكماتيكي، كالتي قضت غرفتيا الجنائية، بأف قياـ صاحب البطاقة بسحب مبالغ تزيد عف 

المؤكنة، ال يشكؿ جريمة جنائية، كال يخضع سكل لممؤيدات المدنية أم التعكيض عف 
األضرار الناشئة، إال أنو يحؽ لممؤسسات البنكية، أف تنزع البطاقة مف يد الطرؼ المخؿ 

 677.باالتفاؽ المبـر بينيا كبيف الزبائف

كأماـ ىذا كمو، كبالرغـ مف أف ىناؾ بعض اآلراء الفقيية التي كجدت كحاكلت تكييؼ 
الفعؿ المتأتي مف الحامؿ عمى أنو نصب أك خيانة أمانة أك سرقة، إال أف ىذا التصرؼ 

                                                           
النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  675
 315-314: ص
 419:  ص ،أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ-  676
سكل متابعة الزبكف متابعة مدنية، – الجية المصدرة – كيرل أف ىذا الرأم ىك الراجح، كبذلؾ ال يبقى عمى البنؾ - =  677

 بالتالي تككف المسؤكلية أساسيا مسؤكلية عقدية، إذ ال جريمة  ككليس جنائية، بسبب إخبللو بمقتضيات العقد الرابط بينيما
=. كال عقكبة إال بنص 
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الذم يقـك بو العميؿ يبقى خارجا عف الحدكد الكصفية ليذه الجرائـ ليبقى مندرجا تحت لكاء 
اإلجراءات، كااللتزامات التعاقدية المنصكص عمييا في القكانيف المدنية، كبالتالي سيبقى 

األمر خارجا عف نطاؽ األكصاؼ السابقة، كال تدخؿ تحت أم نص جنائي يعاقب عمى مثؿ 
 678.ىذا السمكؾ طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية

: رجبٝص اُذبَٓ ُشط٤ذٙ ك٢ األداء: صب٤ٗب

تظير صعكبة ىذه النازلة في التضارب الحاصؿ بخصكصيا قضائيا كفقييا، يطرح 
التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية مساءلة العميؿ جنائيا عف الفعؿ، كما ىك التكييؼ القانكني ليذا 

الفعؿ إف كاف يشكؿ جريمة جنائية؟ خاصة كأف المؤسسات البنكية تضمف العقكد التي تبرميا 
 قبؿ ـمع عمبلئيا شرطا تمزميـ بمقتضاه بضركرة التأكد مف تكفر رصيد كافي في حسابو

. التكقيع عمى فاتكرة الشراء

األستاذ فايز رضكاف كاألستاذ – فعمى المستكل الفقيي، يذىب غالبية الفقو المقارف 
في اإلجابة عف ىذه التساؤالت إلى التمييز بيف – كيبلني عبد الراضي محمكد كغيرىـ 

: حالتيف

  الحالة التي تككف فييا العممية التي نفذىا حامؿ البطاقة باستخداـ ىذه األخيرة
لدل التاجر تفكؽ مبمغ الضماف الذم يمتـز البنؾ في حدكده بالكفاء لمتاجر بقيمة ىذه السمع 

 679.كالخدمات، كفي ىذه الحالة لف يقـك البنؾ بالكفاء لمتاجر بسبب عدـ كفاية الرصيد
عمى ىذه الحالة صفة النصب إضرارا بالتاجر –  Louis River-  كيطبؽ بعض الفقو 

بينما يرفض البعض اآلخر كينكره معمميف ذلؾ بأف التاجر يعرؼ أك يعتبر عارفا لمسقؼ 
المضمكف مما يحمؿ عمى الشؾ، في أف تقديـ البطاقة يككف فعبل عمبل مف شأنو أف يقنعو 

 أف التسميـ  - m.Cabrillac et Christian –بكجكد اعتماد خيالي، بينما يعتقد البعض 
                                                           

مرجع سابؽ، – النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  678
 316-315: ص
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بإمكانية كجكد تحايؿ بمجرد الكذب، يمـز بالضركرة قبكؿ صفة النصب، حيث أف حامؿ 
 680.البطاقة قد اقتنع بكجكد اعتماد خيالي

  أما الحالة الثانية، كالتي تككف فييا قيمة العممية التي نفذىا حامؿ البطاقة
باستخداـ ىذه األخيرة لدل التاجر تقؿ عف مبمغ الضماف الذم في حدكده يقـك البنؾ بالكفاء 

لمتاجر، ففي ىذه الحالة، ال كجكد ألساليب احتيالية أك تدليسية مف قبؿ الحامؿ إليياـ 
التاجر بكجكد رصيد أك اعتماد كىمي لو، ما داـ أنو لـ يتجاكز مبمغ ضماف األساس 
المنتفع عميو بينيما، غير أف الذم يتعرض لمضرر في ىذه الحالة ىك البنؾ، ألنو 

قياـ جريمة النصب مف –  murtin– سيضطر بالكفاء عمى المكشكؼ، كىنا يرل البعض 
طرؼ الحامؿ خصكصا إذا كاف عالما بأنو لف يستطيع تمكيؿ حسابو قبؿ تماـ المديكنية، 
كذلؾ ألف البنؾ يتضرر مف جراء قيامو بالكفاء عمى المكشكؼ تنفيذا اللتزامو في مكاجية 

 681.التاجر

يتجو إلى أنو ال يمكف اعتبار حامؿ البطاقة –  Hanachomicz– بينما ىناؾ رأم 
في ىذه الحالة قد استعمؿ كسائؿ احتيالية إلقناع التاجر بكجكد رصيد كىمي، فالرصيد ىنا 
حقيقي كمكجكد بالفعؿ طالما أف البنؾ المصدر يمتـز بسداد قيمة الفاتكرة،  فبل يمكف القكؿ 
إذا بقياـ جريمة النصب في مكاجية التاجر الذم لـ يصب بأم ضرر، كمف ناحية أخرل، 

ف كاف قد أصيب بضرر، إال أنو ضرر غير مباشر ناتج عف التزاـ البنؾ  فإف البنؾ كا 
بتغطية النفقات الناجمة عف استعماؿ البطاقة الصادرة عنو، كىك ما يجعؿ العقاب عمى 

 682.سمكؾ حامؿ البطاقة في ىذه الحالة أمرا غير معقكؿ

كفي ىذا المجاؿ ذىب القضاء الفرنسي في بعض أحكامو إلى اعتبار، أف قياـ 
الحامؿ باستعماؿ بطاقتو في تنفيذ مشترياتو لدل التجار بالرغـ مف عممو بعدـ تكفره عمى 

                                                           
 96:  لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، صقانكنيةنسريف الحجاجي، الحماية اؿ-  680
 193: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  681
 529: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص -  682



 

238 
 

، كذلؾ الحكـ الصادر عف نصبرصيد أك عدـ كفاية ىذا األخير لدل البنؾ يشكؿ جريمة 
 1970.683عاـ " Renns"محكمة 

أما بالنسبة لمقضاء المغربي فإف أكؿ حكـ صدر في مثؿ ىذه المسألة يرجع إلى فاتح 
 عف المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، حيث أدانت ىذه األخيرة حامؿ البطاقة 1990يناير 

البنكية التي استعمميا بشكؿ تعسفي متجاكزا رصيده بالنصب كخيانة األمانة، عمى اعتبار أف 
الزبكف لـ يتأكد مف كجكد رصيد كاؼ في حسابو قبؿ تكقيع الفكاتير، كما ىك مشترط في 
العقد، إال أف محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء ألغت ىذا الحكـ معتبرة أف تصرؼ الزبكف 

 اتيفخيانة أمانة أك نصب، إذ أف شركط قريمة مجرد إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم ال يشكؿ ج
الجريمتيف، غير كاردة في ذات  النازلة النعداـ كجكد أعماؿ تدليسية مف طرؼ العميؿ، إال 

 مف أكد تحايؿ بؿ سمميا لو بعد أف يتمأف البنؾ عند تسميمو لمبطاقة لمعميؿ لـ يكف ضحية أ
 سيرتو، كبالتالي فالمفركض في الشخص العادم أال يككف ضحية لمجرد أقكاؿ فبل سفح

، ايمكف كجكد النصب عف طريؽ مجرد الكذب خاصة عندما تككف الضحية المزعكمة بنؾ
كبالتالي شخص محترؼ، كما ال تكجد خيانة أمانة النعداـ تسميـ الشيء عمى سبيؿ 

 684.الكديعة

ىذا فيما يتعمؽ باالستعماؿ التعسفي لمبطاقة مف طرؼ حامميا، فماذا عف االستعماؿ 
غير المشركع لمبطاقة مف طرؼ حامميا؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

: االسزؼٔبٍ ؿ٤ش أُششٝع ُِجطبهخ ٖٓ ؽشف دبِٜٓب: اُلوشح اُضب٤ٗخ

                                                           
يجب أف يككف مقبكال أف تقديـ البطاقة بالنسبة لشخص ال يممؾ رصيدا في البنؾ : "كالذم ذىبت فيو إلى القكؿ بأنو-  683

". كقرر عدـ تغذية حسابو يشكؿ طرقا احتيالية تيدؼ لئلقناع بكجكد ائتماف بالضركرة كىمي
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إف االستخداـ المشركع لمبطاقة البنكية، ىك الذم يتـ بكاسطة الحامؿ الشرعي لبطاقة 
صحيحة، بينما يككف االستخداـ غير مشركع عندما يخؿ الحامؿ بشركط عقد إصدار 

البطاقة، فيذا يؤثر عمى ذلؾ كتغيير الحالة المادية لمحامؿ، كيعطي لممصدر الحؽ في إلغاء 
البطاقة، كمطالبة الحامؿ بردىا خاصة، كأف العقد يؤكد عمى أف البطاقة تبقى في ممكية 

. مصدرىا

كفي المقابؿ يقع عمى عاتؽ حامؿ البطاقة االلتزاـ بردىا عند طمب الجية المصدرة 
 لـ يكف راغبا في تجديدىا ككذلؾ فسخ العقد، أك إقفاؿ الذلؾ، كعند انتياء مدة صبلحيتيا إذ

الحساب الذم تستعمؿ البطاقة ألجمو، كبالمخالفة تقـك مسؤكلية الحامؿ بمكجب نصكص 
 685.العقد

ؿ الذم يرتكبو حامؿ البطاقة جنائيا لمجرد عحيث يطرح التساؤؿ حكؿ مدل تجريـ الؼ
مراره في استعماليا بعد انتياء مدة صبلحيتيا؟ أك في حالة استعماليا عند إلغائيا أك تاس

ضياعيا أك سرقتيا؟ 

 :كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو كاآلتي

 

 

: االسزؼٔبٍ ؿ٤ش أُششٝع ُجطبهخ ٓ٘ز٤ٜخ اُظالد٤خ: أٝال

أف بطاقة االئتماف محددة المدة، كىي قد – في الفصؿ األكؿ – لقد سبقت اإلشارة 
تككف لعاـ، أك لعاميف، كعقب انتياء المدة فإنو يجب عمى الحامؿ الشرعي ليا أف يعيدىا 

ف استمر في استعماليا بعد انقضاء ىذه المدة  إلى البنؾ أك المؤسسة المالية المصدرة ليا، كا 
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ككاف ما يعكؿ عميو أف – بصرؼ النظر عف التكييؼ القانكني لفعمو – فسكؼ يعاقب جنائيا 
 686.فعمو غير مشركع، كتجب مساءلتو جنائيا

كبذلؾ يطرح التساؤؿ حكؿ إذا ما حدث كتـ استخداـ بطاقة منتيية الصبلحية مف 
طرؼ حامميا؟ فيؿ يمكف تصكر قياـ جريمة ما؟ 

إلى القكؿ بتكافر أركاف جريمة خيانة – األستاذ اليادم شعيبينك – يذىب البعض 
 مف القانكف الجنائي في حؽ الحامؿ، عمى اعتبار أف 547األمانة حسب مقتضيات المادة 

. البطاقة قد سممت إليو الستعماليا، خبلؿ فترة محددة

لكنو تجاكز ىذه الفترة، كذلؾ دكف القياـ بإشعار ىذا الحامؿ بإرجاع البطاقة، ما داـ 
 15بتاريخ " Créteil"أف تاريخ صبلحيتيا مدكف عمييا، كىك التكجو الذم اعتمدتو محكمة 

يرل عمى أف الجريمة ال -  األستاذ  عمر سالـ – ، غير أف البعض اآلخر 1985يناير 
تقـك إال إذا كاف حامؿ البطاقة ال ينكم تجديدىا مرة أخرل، أك أنو قد أقفؿ حسابو البنكي، 

أما في غير ذلؾ مف الحاالت، فقد جرل العمؿ عمى قياـ البنؾ بإعطاء العميؿ بطاقة جديدة 
– بمجرد انتياء مدة صبلحية األكلى، كاستمرار العبلقة بينو كبيف البنؾ المصدر يعد دليبل 

. عمى انتفاء القصد الجنائي لديو– عمى األقؿ 

غير أنو ينبغي اإلشارة أنو إذا كاف التاجر متكاطئا مع العميؿ بأف مكنو مف تكقيع 
الفكاتير مع عممو بأف البطاقة منتيية الصبلحية، فإنو يمكف متابعتو بجريمة النصب، كىك ما 

 1974.687 أكتكبر 16ذىبت إليو محكمة بباريس بتاريخ 

كفي المغرب يبلحظ إتباع نفس اتجاه القضاء الفرنسي بحيث أمكف تطبيؽ مقتضيات 
اة أك منتيية الصبلحية غ مف القانكف الجنائي عمى حالة استعماؿ بطاقة مؿ540الفصؿ 
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المالية لمغير كقصد الحصكؿ عمى الضرر لممصمحة لتكفر عناصر االحتياؿ، كحصكؿ 
منفعة مالية شخصية لمفاعؿ، بحيث يزيد مف قبكؿ ىذا الكصؼ ككف النصب يقتضي كجكد 

  688.ؿ إخفاء كقائع صحيحة الستكماؿ األفعاؿ المككنة لجريمة النصبعؼ

أيضا فيما يتعمؽ بالسحب مف الشبابيؾ األكتكماتيكية، فإذا ما نجح صاحب البطاقة 
في سحب النقكد مف الشباؾ األكتكماتيكي بكاسطة بطاقة منتيية الصبلحية، دكف أف يتكفر 

األستاذ كيبلني عبد الراضي – عمى حساب مفتكح يخكلو استعماليا، فقد ذىب اتجاه فقيي 
ـ قإلى تكييؼ فعمو ىذا عمى أنو جريمة نصب، إال انو يرل أف سمكؾ الجاني ىنا م- محمكد

مجمكعة مف األفعاؿ منيا ما يدخؿ في تككيف أركاف جريمة السرقة، كمنيا ما يحتمؿ 
عناصر جريمة خيانة األمانة، فبخصكص أركاف جريمة خيانة األمانة فتتحقؽ باعتبار أنو 

ذا لـ يقـ بذلؾ  يككف في ىذه الحالة قد قاـ باختبلس  ممـز برد البطاقة المنتيية الصبلحية، كا 
. الماؿ، الذم سمـ لو الستخدامو، مما تحقؽ معو أركاف جريمة خيانة األمانة

كبالنسبة لجريمة السرقة، فحصكؿ الشخص عمى النقكد مف الشباؾ األكتكماتيكي لماؿ 
مف اختمس عمدا ماال : " في القانكف الجنائي عمى أنو505مممكؾ لمغير، حيث ينص الفصؿ 

 إلى 200 سنكات، كغرامة مف 5مممككا لمغير يعد سارقا، كيعاقب بالحبس مف سنة إلى 
كىذا بغض النظر عف التزاـ البنؾ بفرض رقابة عمى الشبابيؾ األكتكماتيكية، ".  درىـ500

 689.كبرمجتيا لمتأكد مف صحة البطاقة كصبلحيتيا

: االستعماؿ غير المشركع لبطاقة ممغاة أك مصرح بضياعيا أك سرقتيا: ثانيا

يمكف لممالؾ الشرعي لمبطاقة االستمرار في استعماؿ بطاقة ممغاة أك بطاقة مصرح 
. بضياعيا أك سرقتيا
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 بالنسبة لبلستعماؿ غير المشركع لبطاقة ممغاة .

 أثناء سريانيا، ىاقد يحدث أف يقـك البنؾ، أك المؤسسة المالية المصدرة لمبطاقة بإلغاء
كذلؾ بسحبيا ألف حامؿ البطاقة قد أساء استعماليا كلذلؾ يعاقب بسحب البطاقة، فيمتنع 

. عف ردىا كيقـك باستعماليا رغـ التنبيو عميو بإعادتيا إلى مصدرىا

كالحقيقة أنو يجب مؤاخذة حامؿ البطاقة عف ىذا الفعؿ ألنو بصدكر قرار سحب 
البطاقة منو، فإنو يككف فقد سنده الشرعي في استعماليا، بصرؼ النظر عف التكييؼ 
القانكني لسمكؾ الجاني، فإنو يجب مساءلتو جنائيا حماية لمثقة في ىذه البطاقة، كفي 

 إذ يمكف عند قياـ الحامؿ 690.المعامبلت التي تستخدـ فييا، كمنيا التجارة اإللكتركنية
ة بجريمة النصب تطبيقا تباستعماؿ البطاقة رغـ إشعاره بإرجاعيا كرفض ذلؾ، متابع

 مف القانكف الجنائي، عمى اعتبار أنو قاـ باستعماؿ كسائؿ احتيالية 540لممقتضيات المادة 
تتمثؿ في قيامو بتأكيدات خادعة إلقناع التاجر بتكافر ائتماف كىمي، كىك ما ذىبت إليو 

ذا كانت البطاقة تعتبر أمانة لدل الحامؿ طكاؿ 1974 أكتكبر 16محكمة باريس بتاريخ  ، كا 
ال  سرياف مفعكليا، فإنو بمجرد إعبلمو بسحب البطاقة منو، فإنو يمـز بعدـ استعماليا، كا 

 مف القانكف الجنائي، 547فيككف مرتكبا لجريمة خيانة األمانة تطبيقا لمقتضيات المادة 
بشرط أف يككف اإلشعار قد تكصؿ بو بكاسطة رسالة مضمكنة، كىذا يعني أف رفض رد 

 691.البطاقة يعد تبديدا أك اختبلسا تقـك بو جريمة خيانة األمانة

 االتجاه، فقد أدانت المحكمة االبتدائية بالرباط الحامؿ اكقد ساير القضاء المغربي ىذ
 سنكات حبسا نافذا، 4بالسحب مف الشبابيؾ األكتكماتيكية ببطاقة ممغاة، ق الذم تجاكز رصيد
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 5 درىـ، كرد المبالغ في إطار الدعكل المدنية التابعة كالبالغة 500كبغرامة مالية قدرىا 
 692.مميكف سنتيـ مع الصائر كاإلجبار، كبتطبيؽ مقتضيات جريمة السرقة عمى ىذه النازلة

كلعؿ محكمة االستئناؼ ىنا، قد سايرت المقتضيات التي أقرتيا المحكمة االبتدائية 
بخصكص عمميات السحب بكاسطة بطاقة ممغاة، معتبرة بذلؾ ىذه األعماؿ بمثابة سرقة، 

، كمف حيث المكضكع (بقبكؿ االستئناؼ)لتحكـ بالتالي بقبكؿ الدعكل مف حيث الشكؿ 
بتأييدىا لمحكـ االبتدائي السابؽ، كما ىك باستثناء تخفيض العقكبة الحبسية لثبلثيف شيرا 

قراره في الصائر كاإلجبار في األدنى ( شيرا في الحكـ االبتدائي48بدؿ )  693.كا 

ىذا فيما يتعمؽ بالبطاقة الممغاة فماذا عف البطاقة المصرح بضياعيا أك سرقتيا؟ 

: االسزؼٔبٍ ؿ٤ش أُششٝع ُِجطبهخ أُظشح ثؼ٤بػٜب أٝ سشهزٜب: صب٤ٗب

قد يعمد الحامؿ الشرعي لمبطاقة إلى إببلغ البنؾ عف سرقة، أك ضياع بطاقة تماشيا 
مع شركط العقد التي تمـز الحامؿ بيذا التبميغ، في حيف أنو ال يزاؿ يحتفظ بالبطاقة بقصد 

ما بتقديميا لمتجار المنخرطيف في  استعماليا، إما بالسحب مف برمجة ىذه المكزعات اآللية، كا 

                                                           
 مميكف 9قد قاـ بسحب مبالغ نقدية تجاكزت  (الحامؿ لمبطاقة) باألمر نيأف المع: "جاء في حيثيات ىذه النازلة -  692

أسبكعيا في حالة تكفره عمى / درىـ2000 يكما، بالرغـ مف أف بطاقتو ال تجيز لو السحب إال بما قدره 18سنتيـ في ظرؼ 
 درىـ، كعمى عمـ بذلؾ، بحيث 132رصيد كاؼ لكف المتيـ قاـ بسحب ىذا المبمغ في كقت ال يتكفر رصيده إال عمى 

استندت المحكمة في إصدارىا لمحكـ السابؽ عمى مقتضيات جريمة السرقة استنادا إلى تجاكزه لمسقؼ المسمكح بو مف 
غبل، بذلؾ الخمؿ الكاقع في ماكينة السحب ستناحية كاستعمالو لطرؽ غير مشركعة في سحب األمكاؿ مف جية أخرل ـ

األكتكماتيكي أم كجكد اختبلس عمدم لماؿ منقكؿ لمغير، كالذم يشكؿ العناصر التككينية لجريمة السرقة، لما يقضي بو 
.  مف القانكف االجتماعي المغربي505الفصؿ 

.  عف المحكمة االبتدائية بالرباط15/02/2007 الصادر بتاريخ 21/185/2007ممؼ جنحي تمبسي، اعتقاؿ رقـ - 
:  ص،مرجع سابؽ– النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف - 
31-312. 

، كالذم 2007 نكفمبر 1، بتاريخ 1535 حكـ عدد 19-2007-1077قرار محكمة االستئناؼ بالرباط، ممؼ عدد -  693
 17/5/2007قضى بتأييد الحكـ االبتدائي الصادر عف المحكمة االبتدائية لنفس المدينة بتاريخ 

مرجع – النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية -  بطاقات االئتماف - أكرده معادم أسعد محمد صكالحة - 
 312: سابؽ، ص
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جريمة جنائية، يستحؽ ا امؿ ىذالحنظاـ البطاقة البنكية، فيؿ يمكف أف يشكؿ تصرؼ 
العقاب عمييا؟ كما ىك التكييؼ القانكني ليذه الجريمة؟ 

في تكييؼ ىذا الفعؿ عمى انو – األستاذ عبد المطيؼ الشكقيرم – لـ يتردد الفقو 
جريمة نصب، حيث يكفي لتحقيقيا، أف يقـك الفاعؿ باستعماؿ اسـ أك صفة مزكريف، 

 يفقد صفتو كحامؿ شرعي ليا، كيعني ذلؾ أنيا ،فالحامؿ بتبميغو عف ضياع البطاقة منو
خرجت مف حيازة الحامؿ القانكنية، كبالتالي يعتبر كؿ تصرؼ يتـ بكاسطة البطاقة عمؿ غير 

. مشركع كمف حامؿ غير شرعي

كباستقبلؿ عف استعماؿ اسـ أك صفة مزكريف، يمكف أف يتحقؽ النصب باستعماؿ 
طرؽ احتيالية، كذلؾ بادعاء الحامؿ األصمي الكاذب، كتعزيز ذلؾ بتقديـ مستندات كالتي 

. تتمثؿ في البطاقة البنكية مف أجؿ إيياـ التاجر بكجكد ائتماف

كمف الناحية العممية، يبلحظ أف الحامؿ الشرعي لمبطاقة البنكية، ال يمجأ في ىذه 
ؾ اآللي، مخافة أف يتـ حجزىا مف طرؼ ىذا االحالة إلى استعماليا في سحب النقكد مف الشب

األخير، كيظؿ االستعماؿ األساسي لمبطاقة في ىذه الحالة ىك استعماليا كأداة كفاء لدل 
التجار، غير أف ىؤالء كتفاديا لمكقكع كضحايا في مثؿ ىذه االستعماالت، غالبا يتحركف 

 694.كثيرا عف ىكية الزبكف  قبؿ إجراء أية عممية بكاسطة البطاقة البنكية

ىذا فيما يتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية لحامؿ البطاقة، فماذا عف المسؤكلية الجنائية 
لمغير؟ 

: كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في المطمب المكالي

: أُسؤ٤ُٝخ اُج٘بئ٤خ ُِـ٤ش: أُطِت اُضب٢ٗ
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كالذم يتعامؿ معو حامؿ – غير التاجر – يقصد بالغير في ىذه الحالة، أم شخص 
عاد ب كيعرؼ الغير في ىذا الخصكص باست696 أك مكظفي البنؾ المصدر لمبطاقة695البطاقة،

 فعمى الرغـ مف كؿ االحتياطات التقنية كالعممية المتخذة أثناء صناعة 697.ىاتيف الفئتيف
 إال أف فئة مف المجرميف حممت 698البطاقات لتفادم تزكيرىا كالتبلعب بحقكؽ أصحابيا،

عمى عاتقيا تشكيو العمؿ بيذا النظاـ، كذلؾ بارتكابيا أفعاال غير مشركعة، كذلؾ عند قياميا 
 كذلؾ باالستعانة ببطاقات االئتماف القديمة كالمكاد الببلستيكية 699بتزكير البطاقة البنكية

تـ استعماليا سكاء في سحب النقكد مف مف  ك700المستعممة في إعداد ىذه البطاقات،
الشبابيؾ اآللية أك في األداء لدل التجار، كما تقع البطاقة البنكية في يد شخص آخر غير 
حامميا الشرعي نتيجة لفقدىا أك سرقتيا، كمف تـ يقـك ىذا الشخص باستخداميا في السحب 

 عمى كضع قكاعد حمائية تيدؼ 702ممت العديد مف الدكؿع كنظرا لذلؾ فقد 701أك األداء،
                                                           

دراسة مقارنة مع التطبيؽ عمى نظاـ - عبد الفتاح بيكمي حجازم، جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت في التشريعات العربية-  695
: ، ص2009القاىرة، الطبعة األكلى، – دار النيضة العربية – مكافحة جرائـ المعمكماتية في المممكة العربية السعكدية 

139 
اإلسكندرية، بدكف طبعة، – عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية كنظاميا القانكني، دار الفكر الجامعي -  696

 300: ، ص2006
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 208: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  699
. ككميا قرائف إلثبات الجرائـ المعمكماتية-  700
مصر، – عبد الفتاح بيكمي حجازم، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيكتر كاالنترنيت، دار الكتب القانكنية - 

 65: ، ص2007الطبعة األكلى، 
 208: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص-  701
 إلى تشريعات جزائية مستقمة ففي عاـ بالحاجةإف الكاليات المتحدة األمريكية في مقدمة دكؿ العالـ التي أحست -  702

 مف الباب الثامف عشر مف القانكف 1029، تناكؿ المشرع األمريكي االستعماؿ غير المشركع لمبطاقات في المادة 1984
الفيدرالي، كيجـر ىذا النص االستعماؿ التعسفي لؤلدكات التي تسمح بالدخكؿ إلى حساب مصرفي، كيمكف مف خبلليا 

الحصكؿ عمى أمكاؿ أك أشياء، كأم شيء آخر لو قيمة، كتشمؿ ىذه األدكات بطاقات الكفاء، كيجـر النص االستعماؿ غير 
المشركع لمثؿ ىذه األدكات، كىك ما يشمؿ البطاقات المسركقة كالمفقكدة، أك التي انتيت مدة صبلحيتيا، أك التي تـ 

إلغاؤىا، كمف ناحية أخرل يجـر النص االتجار في البطاقات غير المصرح باستخداميا، ككذلؾ تقميد كتزكير البطاقات، 
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إلى حماية ىذه الكسيمة الحديثة مف كسائؿ األداء مف أيدم العابثيف بيا، فما ىك مكقؼ 
لى أم حد استطاع تكفير الحماية الكافية كالكفيمة بكضع حد لبلستعماؿ  المشرع المغربي؟ كا 

 703.غير الشرعي ليذه  البطاقات مف طرؼ الغير

لتزكير البطاقة البنكية  (الفقرة األكلى)كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو بتخصيص 
الستعماؿ بطاقة مفقكدة أك مسركقة  (الفقرة الثانية)كاستعماليا مف طرؼ الغير، ثـ تخصيص 

. مف طرؼ الغير

: رض٣ٝش اُجطبهخ اُج٤ٌ٘خ ٝاسزؼٔبُٜب ٖٓ ؽشف اُـ٤ش: اُلوشح األ٠ُٝ

بالرغـ مف التقدـ الفني لممحافظة عمى عدـ تزكير البطاقة، إال أف ىناؾ تقدما عمميا 
أيضا في كيفية االستخداـ غير المشركع لمبطاقة البنكية مف جانب الغير، كخاصة جرائـ 

تزكير تمؾ البطاقة، أك ما يطمؽ عمييا بجريمة العصر القادـ، كيترتب عمى كقكعيا خسارة 
كقد خص المشرع المغربي . كالكطني– كبيرة لمبنكؾ كالعمبلء، كتيديد االقتصاد العالمي 

التزكير كالتزييؼ بنصكص خاصة، تكفؿ الحماية الجنائية الضركرية، كذلؾ مف خبلؿ 
 مف مدكنة التجارة، حيث ميز في 333 ك332 ك331القانكف الجنائي، كأيضا في الفصكؿ 

ذلؾ بيف تزكير أك تزييؼ كسائؿ األداء كبيف استعماليا أك محاكلة ذلؾ، ثـ قبكؿ األداء 
إلى أم حد يصح تطبيؽ ك ، فما مدل ىذه الحماية الجنائية؟704بكاسطتيا مف جية أخرل

األحكاـ العامة لجريمة التزكير عمى تزكير البطاقات البنكية؟ 

شاع في اآلكنة األخيرة جريمة جديدة في جميع مفاىيميا، أال كىي جريمة تزكير 
بطاقة االعتماد، كىذا التزكير بحد ذاتو ال يمكف أف يؤدم إلى إيقاع الضرر بأحد، ما لـ 

                                                                                                                                                                                     

 عدلت ىذه المادة، كأضيفت جريمة أخرل ىي حيازة األجيزة التي 1994كاستعماؿ البطاقة المقمدة أك المزكرة، كفي عاـ 
. تساعد عمى تقميد كتزكير البطاقات متى ارتبط ذلؾ بنية غير مشركعة

 49-48: جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، مرجع سابؽ، ص- 
 209: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  703
 113: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص-  704
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تستعمؿ ىذه البطاقة بشكؿ أصكلي، كال يمكف أف تستعمؿ ىذه البطاقة بشكؿ أصكلي عند 
الشراء مف نقاط البيع ما لـ تكف مزكدة بشريط مغناطيسي يحمؿ معمكمات تجيز عممية البيع 

ؼ اآللي ما لـ يتكفر لممزكر رقـ سرم ارصىذه، كما ال يمكف أف يتـ السحب النقدم مف اؿ
 705.متكافؽ مع المعمكمات المكجكدة عمى الشريط المغناطيسي لمبطاقة

نما اقتصرا عمى  ذا كاف المشرع الفرنسي كالمصرم لـ يأتيا عمى تعريؼ التزكير، كا  كا 
تغيير : "، عرؼ تزكير األكراؽ بأنو706الطرؽ التي يقع بيا، فإف المشرع الجنائي المغربي

الحقيقة بسكء نية، تغييرا مف شأنو، أف يسبب ضررا متى كقع في محرر بإحدل الكسائؿ 
". المنصكص عمييا في القانكف

 707:كمؤدل ىذا التعريؼ أف جريمة التزكير في البطاقات البنكية تقـك عمى ركنيف

 الركن المادي لجريمة التزوير :

يتمثؿ الركف المادم لجريمة التزكير في تحريؼ الحقيقة مف محرر بإحدل الطرؽ 
المحددة في القانكف، بحيث يتطمب ىذا الركف أف يباشر الجاني نشاطا يتمثؿ في تحريؼ 

العنصر )، كمحؿ ينصب عميو ىذا النشاط، أال كىك المحرر (العنصر األكؿ)الحقيقة 
، كأف يككف الجاني قد استخدـ كسيمة، مما نص عميو القانكف إلتماـ ىذا النشاط (الثاني

. (العنصر الثالث)

بمعنى أف ىذا الركف ال يقـك إلى بحدكث تغيير في مضمكف المحرر كبتبديؿ الكقائع 
الثابتة بو، ىذا التغيير الذم يجب أف يقع كتابة، بحيث ال يعتد بالتغيير الكاقع قكال أك فعبل، 

يارات سدات الحسابية كعدادات اكإدالء شخص بأقكاؿ كاذبة أماـ المحكمة أك العبث في العد
ف جاز أف يقـك بو في جريمة أخرل كشيادة الزكر أك الغش في المعامبلت، ،األجرة  كا 

                                                           
 142: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص-  705
  مف القانكف الجنائي المغربي351الفصؿ -  706
 113:  نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة ، ص-  707
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باإلضافة إلى ضركرة كجكد تحريؼ لمحقيقة في المحرر، بقدر ما يجب أف يككف ىذا التغيير 
 354 أما فيما يتعمؽ بفعؿ التزكير، فقد حدد الفصؿ 708بإحدل الطرؽ التي حددىا القانكف،

مف القانكف الجنائي، الطرؽ التي يقع بيا التزكير في المحرر الرسمي أك العمكمي، كىي إما 
تزييؼ أك تحريؼ لمكتابة أك التكقيع، أك اصطناع اتفاقيات، أك تضمينات، أك التزامات، أك 

ما بإضافة، أك حذؼ أك تحريؼ الشركط  إجراء، أك بإضافتيا في تمؾ الكسائؿ بعد تحريرىا كا 
أك التصريحات أك الكقائع التي خصصت تمؾ البطاقات إلثباتيا، أك اإلدالء بيا، أك بخمؽ 

. أشخاص كىمييف أك باستبداؿ أشخاص آخريف

كما أف تغيير الحقيقة ال يعد تزكيرا، إال إذا نتج عنو ضرر، أك كاف مف شأنو إحداث 
ضرر، كىذا األخير، ىك إخبلؿ بحؽ أك مصمحة يحمييا القانكف، كتقدير الضرر ىك مسألة 

 709.مكضكع تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي

 الركن المعنوي لجريمة التزوير :

أم تكفر العقد الجنائي المتمثؿ في نية الجاني في استعماؿ المحرر المزكر فيما زكر 
مف أجمو، بحيث ينحصر القصد الجنائي في أمريف األكؿ كىك عاـ سائد في كافة الجرائـ 

يقـك عمى عمـ الجاني، بأنو يرتكب الجريمة بجميع عناصرىا، التي تتككف منيا طبقا لمقانكف، 
أم إدراكو أنو يغير الحقيقة في محرر بإحدل الطرؽ المنصكص عمييا قانكنا، كأف مف شأف 
ىذا التغيير أف يرتب ضررا، كالثاني كىك الخاص بجريمة التزكير يتمثؿ في اقتراف ىذا العمـ 

  710.بنية استعماؿ المحرر فيما زكر مف أجمو

                                                           
مرجع سابؽ، – النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمينة – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -  708
 334-333: ص
 114: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  709
مرجع سابؽ، – النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية – معادم أسعد محمد صكالحةػ بطاقات االئتماف -  710
 335-334: ص
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يشترط لقياـ التزكير تكفر العنصر : "حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز المبنانية أنو
 711".قالمعنكم، كىك تحريؼ الحقيقة بقصد إلحاؽ الضرر بالغير، أك جمب المنفعة لنفس

أما جريمة التزييؼ فقد ارتبط في بدايتيا بتزييؼ األكراؽ المالية كاألذكنات كالسندات 
التي تصدرىا الخزينة العامة، كلـ يتطرؽ لممشرع المغربي إلى تحديد المقصكد مف التزييؼ، 

. كما فعؿ بالنسبة لمتزكير

: كلتحقؽ ىذه الجريمة يجب أف تتكفر بدكرىا عمى  ركنيف كىما

 يتمثؿ في فعؿ التقميد لمبطاقة كيشترط فيو أف يككف قد بمغ درجة : ركن مادي
مف االتقاف يصعب معو عمى الشخص العادم التمييز بيف البطاقة األصمية كالبطاقة 

كبخصكص المحؿ الذم ينصب عميو الفعؿ، فيك البطاقة البنكية ككسيمة أداء . المزيفة
.  مف مدكنة التجارة بجميع أنكاعيا329ضمف كسائؿ األداء المقررة في المادة 

 كالذم يتطمب قصدا جنائيا عاما، يتمثؿ في ضركرة عمـ الجاني : ركن معنوي
بالعناصر المككنة لمفعؿ، كأف تتجو إرادتو إلى ارتكاب الفعؿ كتحقيؽ النتيجة، كما 
يتطمب قصدا خاصا، كىك اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاؽ الضرر بحامؿ البطاقة أك 

 712.مصدرىا

فالمشرع الفرنسي، كمف كراءه المغربي، كانا أكثر تكافقا كانسجاما مع الصكر 
المستحدثة  في التزكير، حيث أفرد نصكصا خاصة ليذه الجريمة التي تقع عمى معطيات 

 مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، 323الفقرة الثالثة مف المادة – الحاسكب كالمستخرجات 
ف كاف كؿ منيما قد تجاىؿ النص 713-  مف القانكف الجنائي المغربي 607-3كالفصؿ  ، كا 

                                                           
 73 ك72 منشكر مجمكعة اجتيادات محكمة التمييز لػ 2/11/1971 بتاريخ 241تمييز لبناني قرار -  711
 145: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص- 

 115: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  712
 3يعاقب بالحبس لمدة : "عمى أنو (1991 ديسمبر 30) مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد 323نصت المادة -  713

 فرنؾ، كؿ مف يدخؿ بطريؽ الغش معطيات في نظاـ معالجة آلية، أك يعكؽ أك يعدؿ 300.000سنكات كبغرامة مقدارىا 
". بطريؽ الغش في المعطيات التي يحتكييا
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البطاقات البنكية – في ىذه القكانيف عمى ماىية التزكير، التي قدرتو عمى بطاقات االئتماف 
بكجو عاـ، كلـ تسعفيا النصكص التقميدية في تكفير الحماية الجنائية الكافية ليا، إال أف 

، ككذلؾ قانكف 1991 ديسمبر 30قانكف أمف الشيكات كبطاقات الكفاء الفرنسي الصادر في 
حماية جنائية كاضحة كفبل ، 1993 يكليكز 6مؤسسات االئتماف المغربي الصادر في 

شكاالت، كما قد يقع  كصريحة لكؿ ما يحيط بيذه األداة مف أدكات الكفاء مف غمكض كا 
قد ال يجعميا بعيدة عف خضكعيا – عمميات التزكير مثبل – عمييا مف أفعاؿ كتشكييات 

 714.لمعقكبات الجنائية

ففي ىذه الحاالت كاف القضاء الفرنسي يميؿ إلى تكييؼ ىذه الجريمة بأنيا جريمة 
نما عمى  نصب، عمى اعتبار أف التزكير ال يطاؿ المعمكمات المكضكعة عمى البطاقة، كا 

 دجنبر 30الشريط المغناطيسي، إال أنو يتـ التراجع عف ىذا التكييؼ بعد صدكر قانكف 
 المتعمؽ بحماية الشيكات كبطائؽ األداء، كىك ما سار عمى نيجو المشرع المغربي 1991

 5يعاقب بالحبس  مف سنة إلى : "، إذ نص عمى أنو715 مف مدكنة التجارة331في المادة 
 مف مبمغ %25 تقؿ قيمتيا عف  أف درىـ، دكف10000 ك 2000سنكات كبغرامة تتراكح بيف 

: األداء

                                                                                                                                                                                     

 2000 أشير، كبغرامة مف 3يعاقب بالحبس مف شير إلى : " مف القانكف الجنائي المغربي أنو607-3كجاء في الفصؿ 
 درىـ، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف  كؿ مف دخؿ إلى مجمكع أك بعض نظاـ لممعالجة اآللية لممعطيات أك جزء 10.000إلى 

منو كاف قد دخمو عف طريؽ الخطأ، كىك غير مخكؿ لو حؽ دخكلو، كتضاؼ العقكبة إذا نتج عف ذلؾ حذؼ، أك تغيير 
. المعطيات المدرجة في نظاـ لممعالجة اآللية، أك اضطراب في سيره

: النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية، مرجع سابؽ، ص–  أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف ممعاد- 
340-341 
 محـر 15 بتاريخ 1-93-147بمكجب الظيير الشريؼ رقـ " نشاط مؤسسات االئتماف كمراقبتيا"صدر ىذا القانكف -  714

 مف 333-329، كتـ تضمينو في مدكنة التجارة تحت باب كسائؿ أداء أخرل طبقا لممكاد (1993 يكليكز 6 )1414
. المدكنة التجارية

: مرجع سابؽ، ص– النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف - 
341 
 . بخصكص كسائؿ األداء316يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة -  715
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  كؿ مف زيؼ أك زكر كسيمة أداء
 كؿ مف استعمؿ عف عمـ أك حاكؿ استعماؿ كسيمة أداء مزيفة أك مزكرة. 

 716.كؿ مف قبؿ عف عمـ أداء بكاسطة كسيمة أداء مزيفة أك مزكرة 

تصادر كتبدد كسائؿ األداء المزيفة أك المزكرة، كيحكـ بمصادرة المكاد كاآلالت : "كما
كاألجيزة كاألدكات التي استعممت، أك كانت معدة إلنتاج تمؾ األشياء، إال إذا استعممت مف 

 كلـ تكتؼ مدكنة التجارة 717. مف مدكنة التجارة333كذلؾ طبقا لممادة ". دكف عمـ مالكيا
–  بطائؽ األداء، كاستعماليا لؿعالجديدة بتجريـ كعقاب جرائـ التزييؼ كالتزكير التي تقع 

نما أخضعت القائميف بالتزييؼ أك التزكير 718-  مف المدكنة المذككرة أعبله 331المادة   كا 
تطبؽ مقتضيات المادة : " كالتي جاء فييا332لنظاـ الحظر أك المنع القضائي طبقا لممادة 

". 329 عمى كسائؿ األداء المنصكص عمييا في المادة 317

كيبلحظ مف ىذه المادة، أف المشرع المغربي فيما يتعمؽ ببطائؽ األداء كغيرىا مف 
 مف مدكنة التجارة 317 ك332المادتيف – الكسائؿ األخرل، اكتفى بتنظيـ الحظر القضائي 

، كقد يرجع السبب إلى ككف نظاـ البطائؽ مف األنظمة التعاقدية يخكؿ لممؤسسة البنكية - 
اـ كسحب البطاقة في أم كقت، أيضا نظاـ الحظر في زتؿكغيرىا فسخ االتفاؽ لئلخبلؿ باال

مادة بطاقة األداء كغيرىا مف كسائؿ األداء األخرل يقتصر عمى التزييؼ كالتزكير كاستعماليا 
 719.في حيف ترؾ تنظيـ الحظر البنكي لممؤسسات البنكية

                                                           
 67-66: صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، مرجع سابؽ، ص -  716
 65: أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة سابقة، ص-  717
 مف ـ ت فقد عاقب المشرع المغربي كذلؾ بنفس العقكبة المنصكص 331حسب منطكؽ الفقرة الثانية مف المادة -  718

كؿ مف استعمؿ عف عمـ أك حاكؿ استعماؿ كسيمة أداء مزيفة أك مزكرة، كما امتدت ىذه العقكبة : "316عمييا في المادة 
حسبما جاء في الفقرة األخيرة مف المادة المذككرة أعبله، إلى كؿ مف قبؿ عف عمـ األداء بكاسطة كسيمة أداء مزيفة أك 

. مزكرة
. ككما ىك كاضح أف جريمة استعماؿ بطاقة مزكرة ال تختمؼ مف حيث أركانيا عف أركاف جريمة استعماؿ محرر مزكر

 .212: النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص،إبراىيـ كليد عكدة  -
 420: أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية، مرجع سابؽ، ص -  719
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كعمى اعتبار البطاقات البنكية ىي مستند معمكماتي، إذ يتـ معالجتو آليا بكاسطة 
 07-03 مف القانكف رقـ 607-7يكجد ما يمنع مف تطبيؽ الفصؿ ال فإنو  الحاسب اآللي،

 مف 331إذ يشكؿ إلى جانب المادة . المتعمؽ باإلخبلؿ بسير نظـ المعالجة اآللية لممعطيات
مدكنة التجارة، نصا خاصا يمكف تطبيقو، كالذم يعطي لمقاضي إمكانية رفع الغرامة التي 

 يعاقب عمى محاكلة تزكير 07-03 إضافة إلى أف قانكف ميمكف الحكـ بيا عمى الجاف
 في مدكنة جد، كىك ال يك (607-8 )كتزييؼ كؿ كثيقة أك مستند معمكماتي طبقا لمفصؿ

 720.التجارة

، أدانت 2009 مام 6ففي حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بمراكش بتاريخ 
المحكمة مجمكعة مف األشخاص بتيـ استعماؿ بطائؽ مزكرة، كحكمت عمى كؿ كاحد منيـ 

 درىـ، حيث اعتبرت المحكمة، ىنا أف ظركؼ 5000 أشير، كغرامة قدرىا 6بالحبس لمدة 
 مف القانكف الجنائي كما أدانت نفس المحكمة شخصا آخر 146التخفيؼ المقررة في افصؿ 

 2000 أشير مع إيقاؼ التنفيذ كغرامة قدرىا 3في ممؼ تابع لمقضية السابقة بالحبس لمدة 
 الخاصة بو، كالمسممة لو مف طرؼ مركز النقديات، كتمكيف TPEدرىـ، لقيامو بجمب آلة 

 721.أحد المتيميف مف تمرير بطاقات أداء مزكرة مف أجؿ تحكيؿ أمكاؿ

ىذا فيما يتعمؽ بتزكير البطاقة البنكية كاستعماليا مف طرؼ الغير، فماذا عف 
استعماؿ بطاقة مفقكدة أك مسركقة مف طرؼ الغير؟ 

. كىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في الفقرة المكالية

: اسزؼٔبٍ ثطبهخ ٓلوٞدح أٝ ٓسشٝهخ ٖٓ ؽشف اُـ٤ش: اُلوشح اُضب٤ٗخ

                                                           
 سنكات كبغرامة مف 5يعاقب بالحبس مف سنة إلى : " عمى ما يمي 07-03 مف قانكف رقـ 607-7ينص الفصؿ -  720

كاف شكميا، إذا كاف مف شأف التزكير أك أيا  درىـ كؿ مف زكر أك زيؼ كثائؽ المعمكميات 100.000 إلى 10.000
". التزييؼ إلحاؽ ضرر بالغير

 117: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطاقة البنكية، رسالة سابقة، ص- 
 1674/14/2009 في الممؼ رقـ 1907 تحت عدد 2009 مام 6المحكمة االبتدائية بمراكش، حكـ صادر بتاريخ -  721
. (غير منشكر)

 121: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة ص - 
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يعد ىذا االستعماؿ  مف أكبر المخاطر التي تكاجو نظاـ البطائؽ البنكية، حيث يقـك 
 كبالتالي 723 بسرقتيا مف حامميا الشرعي، كقد يعثر عمييا كمعيا الرقـ السرم722السارؽ

يستعمميا سكاء بنفسو أك عف طريؽ شخص آخر، كىك ما يترتب عميو استنزاؼ قيمتيا، 
فانتياء الرصيد الخاص بحامؿ البطاقة أك المبمغ المكجكد في رصيده بناءا عمى االتفاؽ 

المكجكد بينو كبيف البنؾ، يجعؿ ىذه البطاقة عديمة القيمة، عمى األقؿ طكاؿ المدة التي ال 
 724.يكجد فييا رصيد بحسابو، كىك ما مف شأنو أف يرتب ضررا كبيرا بالحامؿ

ال تخرج عف التعريؼ العاـ لمسرقة الذم – كماؿ منقكؿ – فسرقة بطاقة االعتماد 
 621أعطاه المشرع السكرم ليذه الجريمة في قانكف العقكبات كذلؾ مف خبلؿ نص المادة 

". أخذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه: "الذم جاء فيو أف سرقة بطاقة االعتماد ىي

أم شخص يجكز أف يككف : "في حيف عرفيا نص داخمي إلحدل كاليات أمريكا بأف
كأكثر باسـ شخص، أك أشخاص آخريف فإنو يعتبر حافزا ليذه أ اعتماد اتحت تصرفو بطاقت

بنية التداكؿ أك االستعماؿ أك بيعيا أك التصرؼ بيا – مع عممو بأنيا مسركقة – البطاقات 
 725".معا احتياال

. كما يستكم أف تككف ىذه السرقة حقيقية كقد تككف صكرية

فالسرقة الحقيقية ىي التي يتـ فييا اختبلس البطاقة، أك عدـ ردىا مف طرؼ مف عثر 
أك الكاجد ىنا، في سرعة تقديـ البطاقة لمكفاء بثمف السمع  عمييا، كتبدك ميارة السارؽ

كالخدمات التي حصؿ عمييا مف التاجر، أك قيامو بسحب النقكد مف أجيزة التكزيع اآللي 
لذلؾ قبؿ قياـ الحامؿ باإلخطار عف سرقة أك فقد بطاقتو، كقبؿ قياـ البنؾ المصدر بالتالي 

                                                           
 63: ص،مرجع سابقف، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب،صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي-  722
 65: ، ص2005عماف، بدكف طبعة، – محمكد أحمد عبابنة، جرائـ الحاسكب كأبعادىا الدكلية، دار الثقافة -  723
 64-63:  ص،مرجع سابؽ، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب،صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي-  724
 15: أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، مرجع سابؽ، ص-  725
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بكضعيا عمى قائمة المعارضات بحيث ال تقبؿ ىذه البطاقة في الكفاء أك محك برمجة أجيزة 
 726.التكزيع اآللي لمنقكد بحيث ال تقبؿ ىذه في السحب

، كفيو يقـك "المقنع"أما السرقة الصكرية فتتحقؽ في حالة االستعماؿ غير المشركع 
الحامؿ الشرعي لمبطاقة بتقميد كؿ ما يجب عميو في حالة فقد البطاقة أك سرقتيا، مف 

معارضة لدل البنؾ المصدر مع إببلغ سمطات البكليس، في حيف أف البطاقة ما زالت في 
حكزتو كيستمر في استعماليا، كالجدير بالذكر أف الحامؿ الشرعي لمبطاقة يفقد صفتو ىذه 
ابتداءا مف لحظة المعارضة أك اإلخطار، كبالتالي يجب أف ينظر إليو عمى أنو مف الغير، 
ككذلؾ قد ينصب الغش عمى قبكؿ التاجر بطاقة مسركقة أك مفقكدة في الكفاء بالتكاطؤ مع 

 727.الجاني، كذلؾ بقياـ التاجر بعمؿ فكاتير كىمية ال تقابميا مشتريات حقيقية

كعميو سيتـ تناكؿ ىذه األفعاؿ بدراسة االستعماؿ غير المشركع لمبطاقة المفقكدة أك 
المسركقة بكاسطة الغير في السحب ثـ االستعماؿ غير المشركع لمبطاقة المفقكدة أك 

 :المسركقة بكاسطة الغير في األداء كذلؾ كاآلتي

االستعماؿ غير المشركع لبطاقة مسركقة أك مفقكدة لسحب نقكد أجيزة السحب : أكال
اآللي بدكف إدخاؿ الرقـ السرم أك الشفرة الخاصة بالبطاقة، كالتي ال يعمميا عادة سكل 

. الحامؿ الشرعي لمبطاقة، كبدكف إدخاؿ الرقـ الصحيح

ال يمكف لعممية السحب أف تتـ، بؿ إف إدخاؿ رقـ غير صحيح ثبلث مرات متتابعة 
إما القف  لكف غالبا ما يحصؿ الجناة عمى ىذا 728.مف شأنو سحب البطاقة بكاسطة اآللة

بالعثكر عميو مع البطاقة أك باستعماؿ كسائؿ احتيالية، كمف ذلؾ اتصاليـ بحامؿ البطاقة 
الشرعي، بعد سرقتيا أك ضياعيا مدعيف أنيـ مكظفي البنؾ، كأنيـ قد تكصمكا بالبطاقة 

                                                           
 124:  الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص ،نسريف الحجاجي-  726
 216: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  727
 540: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص  728
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 حيث يرل جانب 729.خاصتو، كيمزميـ الرقـ السرم مف أجؿ القياـ ببعض اإلجراءات األمنية
أف استعماؿ البطاقة المسركقة مف قبؿ – األستاذ محمد سامي الشكا – مف الفقو الجنائي 

الغير، ينطكم عمى جريمة نصب، ألف المتيـ انتحؿ اسما كاذبا، كمف ثـ يككف قد استخدـ 
كسيمة احتيالية إلقناع المجني عميو بكجكد ائتماف، في حيف يرل جانب آخر مف الفقو أف ىذا 

الفعؿ يشكؿ جريمة سرقة عف طريؽ استعماؿ مفتاح مصطنع، ألف البطاقة االئتمانية مف 
 gavalda et stoufflet --  في حيف استبعد اتجاه آخر730قبيؿ المفاتيح المصطنعة

السرقة حيث إف الجياز قد تمت برمجتو لتسميـ النقكد بعد إدخاؿ البطاقة كتدكيف الرقـ السرم 
عمى لكحة المفاتيح، فالتسميـ الذم تـ كفقا ليذه الشركط كاف إراديا، إال أنو يمكف أف تنسب 
إليو سرقة البطاقة في ذاتيا أك الشفرة الخاصة بيا، حيث قضت محكمة استئناؼ باريس في 

فعؿ االختبلس الذم تقـك بو جريمة السرقة يمكف أف : " بأف1980 أكتكبر 21حكـ ليا في 
 كفي قضية مماثمة 731".ينصب عمى أم مستند ثـ تدكيف الرقـ السرم الخاص بالبطاقة عميو

 الحكـ الصادر 1985 دجنبر 11أيدت محكمة استئناؼ باريس في قرارىا الصادر بتاريخ 
 الذم أداف المتيـ بجريمتيف، أكليما قيامو 1984 فبراير 24في " Crétiel"عف محكمة 

، كالثانية بإدخالو بطاقة ائتماف مسركقة (P)خيو السيد بأباختبلس بطاقة االئتماف الخاصة 
دخاؿ مف المكزع اآللي  الرقـ السرم الذم قاـ باستعمالو بدكف كجو حؽ مستخدما اسما كا 

 كمستخدما الطرؽ االحتيالية لئلقناع بكجكد ائتماف كىمي (P)كاذبا، كىك الخاص بالسيد 
 732ة الغيرركيا بيذه الكسيمة عمى جزء مف ثؿ عمى مبمغ مالي، مستكPETكحصؿ مف إدارة 

نما ، تكييؼ السحب بكاسطة بطاقة مسركقة أك مفقكدة عمى أنو جريمة سرقة، ليس قياسافإ  كا 
                                                           

 125: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  729
 124: عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص -  730
 540: نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، مرجع سابؽ، ص-  731
 126-125: نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية، رسالة سابقة، ص -  732
يد ىك الذم اعتبر أف استعماؿ البطاقة المسركقة أك المفقكدة مف قبؿ الغير جريمة سرقة، مكيرل أف االتجاه الحرم بالتأ= 

ألف البطاقة الممغنطة بتكفرىا عمى رقـ سرم، بحيث ال يمكف فتحيا بدكف ىذا الرقـ الذم يعد بمثابة مفتاح مصطنع مف 
 = قبيؿ المفاتيح المصطنعة 
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 مف القانكف 505ىك تطبيؽ قانكني ألركاف ىذه الجريمة المنصكص عمييا في الفصؿ 
 733.الجنائي، كالتي ال تدع مجاال لمشؾ مف قياميا في ىذه الحالة

: االسزؼٔبٍ ؿ٤ش أُششٝع ُِجطبهخ أُلوٞدح أٝ أُسشٝهخ ك٢ األداء: صب٤ٗب

يتـ استعماؿ البطاقة في ىذه الحالة لمكفاء بكاسطتيا لدل التجار، كيبدكا استعماؿ 
البطاقة في ىذه الحالة أيسر مف الحالة السابقة، حيث ال يقتضي األمر في كثير مف 

الحاالت معرفة الرقـ السرم لمبطاقة، بؿ تتـ المعاممة بتكقيع حامؿ البطاقة عمى فاتكرة البيع، 
 صعكبة تحقؽ التاجر مف كبير كالتخمص مفكيساىـ في تسييؿ استعماؿ البطاقة عمى نحك 

 كما أف التحقؽ مف أف البطاقة قد تـ إيقافا بعد اإلببلغ عف فقدىا 734شخصية حامؿ البطاقة،
أك سرقتيا ال يتحقؽ إال باالطبلع عمى قائمة التصرفات المرسمة مف طرؼ البنؾ لمتاجر التي 

فما ىك  . 735تحتكم عمى بياف بالمطابقات المكقكفة، كالتي قد ال تككف البطاقة قد أدرجت بيا
التكييؼ القانكني ليذه الحالة؟ 

أف استعماؿ بطاقة مسركقة – األستاذ جميؿ عبد الباقي الصغير – يعتبر بعض الفقو 
أك مفقكدة يعتبر جريمة نصب إذ يتحقؽ النصب في ىذه الحالة باتخاذ المتيـ صفة غير 

صحيحة، إليياـ التاجر بأنو الحامؿ الشرعي لمبطاقة، كأنو مالؾ لمرصيد الذم تمثمو البطاقة، 
بطاقة، ؿالمتيـ قد اتخذ اسما كاذبا، كىك اسـ الحامؿ الشرعي ؿأف كما أنو يمكف القكؿ أيضا 

فالتاجر الذم قدمت إليو البطاقة قد أتـ المعاممة لمجاني لصفتو التي تمثؿ في ككنو حامبل 
 قد مشرعيا لمبطاقة، كما ينجـ عف ذلؾ مف استعماؿ اسـ صاحب البطاقة األصمي، فالجاف

 جريمة النصب، ألنو ادعى صفة كاذبة، كانتحؿ اسما غير اسمو، فقد جمع في الكاقع كبارت
  736.بيف الكسيمتيف لبلستيبلء عمى الماؿ
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 بكلـ تترد المحاكـ الزجرية الفرنسية في مثؿ ىذه الحاالت عف اإلدانة مف أجؿ النص
 مف القانكف االجتماعي الفرنسي، ففي حكـ صادر ليا في 313كالمعاقبة عميو، طبقا لمفصؿ 

 أدانت استئنافية باريس مستعمؿ بطاقة مسركقة مف صاحبيا األصمي كجريمة 1976عاـ  
 737.نصب

أما بالنسبة لمقضاء المغربي ففي كاقعة عرضت عمى المحكمة االبتدائية بالدار 
البيضاء أنفا، ذىبت ىذه األخيرة إلى االكتفاء بإعطاء كصؼ السرقة دكف النصب رغـ أف 

المتيـ الذم قاـ بسرقة البطاقات البنكية، قاـ في نفس الكقت بتزكير التكقيع مف خبلؿ األداء 
لدل التجار كيعتقد بأف ىذا الحكـ قد جانب الصكاب باعتباره أداف الضنيف بجريمة السرقة 
فقط دكف النصب ، إذ أف ىذه األخيرة ثابتة في حقو عمى اعتبار أنو قاـ باستخداـ كسائؿ 

. 738احتيالية عف طريؽ استعماؿ اسـ الحامؿ الشرعي المدكف عمى البطاقة

، فإف التزييؼ أك التحريؼ في الكتابة جنائي مف القانكف اؿ354كبالرجكع إلى الفصؿ 
أك التكقيع يعد تزكيرا في محرر تجارم أك بنكي يكجب مسؤكلية فاعمو كالعقكبة المنصكص 

، كلـ يستنكؼ القضاء المغربي عف القبكؿ بقياـ جنائي مف القانكف اؿ357عمييا في الفصؿ 
جريمة التزكير في حؽ الشخص الذم يكقع عمى فكاتير الشراء أك الخدمات باسـ حامؿ 

 الذم جاء في 25/9/1996ات الصادر بتاريخ ززارالبطاقة بحيث جاء في قرار استئنافية ك
أما مف حيث جنحة التزكير في محرر بنكي كاستعمالو، فإف فاتكرات بياف : ".... حيثياتو

الخدمات الممحقة بممؼ القضية، فضبل عمى ككنيا فاتكرات تجارية، فإنيا فاتكرات بنكية 
. رىا عف مؤسسة بنكيةكبصد

                                                           
 220: إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، ص -  737
، حكـ 2754/2000، في الممؼ الجنحي عدد 2000 دجنبر 15حكـ صادر عف ابتدائية أف بالدار البيضاء، بتاريخ -  738
. ، غير منشكر2952عدد 
 221: يد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، مرجع سابؽ، صؿ إبراىيـ ك،لبلطبلع عمى حيثيات ىذه النازلة راجع- 
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  ، كىك ما تعتبره المحكمة(م، ش) قد كقع عمييا عمى أساس أنو الضنيفكحيث أف 
قكبة بجريمة التزكير،إضافة إلى جريمة النصب، حيث يكجب الحكـ ع دليبل عمى إدانة المتيـ

-  لمحرية، ال تتجاكز مدتيا الحد األقصى المقرر قانكنا لمعاقبة الجريمة األشد سالبةكاحدة 
 . -نائي مف القانكف الج12الفصؿ 
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 خاتمة
لقد تمت محاكلة البحث مف خبلؿ ىذه الدراسة، عف المظاىر القانكنية التي تحكـ 
مختمؼ أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة، كتسميط الضكء عمى أىـ اإلشكاالت القانكنية التي 
تطرحيا بحكـ العبلقات التعاقدية التي تنشأ عنيا، أك بحكـ طريقة األداء عند أداء ثمف 

نما بتقديـ ىذه األدكات التقميدية  المشتريات أك الخدمات دكف أف يتـ ذلؾ نقدا أك بشيكات، كا 
بشكؿ إلكتركني أك باستعماؿ أدكات إلكتركنية دكف الحاجة إلى الدعامة الكرقية كذلؾ 

باالستغناء عنيا بشكؿ تاـ، مع طرح أىـ اإلشكاليات كالصعكبات التي تكاجو اإلثبات في 
– التكقيع اإللكتركني – المادة المدنية كالتجارية كمدل استيعاب قكاعد اإلثبات الحديثة 

تعمؽ األمر ملقكاعد اإلثبات التقميدية، ككذا الحماية القانكنية المرتبطة بيا، خاصة عندما 
ىا كمختمؼ األطراؼ مكمصدر– البطاقة البنكية – بالتعدم عمى حقكؽ حاممي ىذه األدكات 

. المتعاممة بيا

كعميو يمكف الخركج بمجمكعة مف االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 
: البحث في ىذا المكضكع كىي كاآلتي

إف تعدد كتنكع أشكاؿ أدكات الدفع كاالئتماف الحديثة، كالكظائؼ التي تقـك بيا،  
تمت حيث يؤدم إلى كقكع خمط في التسميات كالمفاىيـ، ككذا الطبيعة القانكنية، قد 

المبلحظة أف ىناؾ مف يعتبر النقكد اإللكتركنية بطائؽ ببلستيكية ممغنطة كىناؾ مف يعتبرىا 
نقكدا إلكتركنية قائمة بذاتيا، ككذلؾ بالنسبة لمبطائؽ البنكية كاالختبلؼ الذم يعـ طبيعتيا 

القانكنية، إذ يمكف أف تقـك بعدة كظائؼ كالسحب كاألداء كاالئتماف، الشيء الذم يككف معو 
كما يطرحو مف خبلؼ فقيي في تحديد ىذه الطبيعة . مف الصعب التفرقة بيف كظيفة كأخرل

. القانكنية
عمى الرغـ مف الصعكبات التي تكاجو المعامبلت اإللكتركنية، كصعكبة تكحيد  

األنظمة اإللكتركنية، أك الصعكبات القانكنية التي تثار عند محاكلة تكييؼ األكراؽ التجارية 
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اإللكتركنية ضمف النظـ القانكنية المختمفة، خاصة مع العقكبة التي يثيرىا انعداـ كجكد نظاـ 
قانكني متكامؿ يحكميا، إال أف ىناؾ الكثير مف المبررات التي تجعؿ التعامؿ باألدكات 

– كمنيا األكراؽ التجارية اإللكتركنية بصفة خاصة – اإللكتركنية في الدفع كاألداء كاالئتماف 
تفرض نفسيا، كبقكة كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الحد مف النفقات العالية في استخداـ الكرؽ 

 .المتعامؿ بو لتماـ المعامبلت بيف األطراؼ عند عممية األداء

– كالتي تعد إحدل كسائؿ الكفاء الحديثة – كباعتبار األكراؽ التجارية اإللكتركنية  
 المتعمؽ بمدكنة 15-95كامتدادا لؤلكراؽ التجارية التقميدية الكاردة عمى سبيؿ المثاؿ بالقانكف 

 فيما يتعمؽ باإلثبات عندما يتعمؽ إالالتجارة فيمكف أف يجرم عمى األكراؽ التجارية التقميدية، 
 .األمر بالتكقيع اإللكتركني

كقد تبيف أف طبيعة التعامؿ بالنسبة لؤلكراؽ التجارية اإللكتركنية، ظمت محافظة عمى 
ق بتكجما الماىية كالشركط التي يجب أف تتكافر في كؿ كرقة تجارية تقميدية، مع األخذ بكؿ 

إذ االختبلؼ بينيما . الطبيعة اإللكتركنية لؤلكراؽ التجارية اإللكتركنية كطبيعة التعامؿ بيا
. يعكد الستخداـ التقنيات التكنكلكجية الحديثة في التعامؿ بيا

أيضا فيما يتعمؽ بالبطاقات البنكية، فإف ترؾ تنظيـ التعامؿ بيا إلى االتفاقات  
 مف 329المبرمة بيف أطراؼ العبلقة الناشئة بشأنيا، كذلؾ بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة 

لى كضعيا في مركز أقكل إمدكنة التجارة، جعؿ البنكؾ، نظرا لتفكقيا االقتصادم الذم يؤدم 
مف مركز العميؿ، باعتباره مستيمكا لمخدمات البنكية، كنظرا الحتكارىا إلى حد ما إلصدار 
كتدبير ىذه البطاقات، باعتبارىا تتحكـ في االتفاقات التي تبرميا مع عمبلئيا لتضع فييا 

التي تعتبر في أغمبيا – شركطا لتمبي مصالحيا عمى حساب مصالح العمبلء، تمؾ الشركط 
 االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ العميؿ في مقابؿ التقميص مف التزامات مفتزيد – تعسفية 

البنؾ، فمثبل سبقت المبلحظة أف البنكؾ تمـز عمبلئيا بضركرة إعبلميا في حالة فقد أك 
سرقة البطاقة بإتباع مجمكعة مف اإلجراءات منيا ما ىك تعجيزم، كإلزاميـ باإلعبلـ في 



 

261 
 

نفس يـك حدكث السرقة أك الفقد لدل الككالة البنكية الماسكة لحساباتيـ أثناء فترة دكاميا 
. الرسمي إما شفكيا أك كتابة

 مف مدكنة 330ككما يبلحظ أنو كبالرغـ مف تنصيص المشرع المغربي في المادة 
التجارة عمى عدـ إمكانية التعرض عمى األداء إال في حاالت ثبلث كىي السرقة كالفقد 

مستفيد، فإف البنكؾ تدرج شركطا في العقكد التي تبرميا مع ؿكالتسكية كالتصفية القضائية ؿ
 بمقتضاىا مف الدائرة التي رسميا المشرع لممارسة ىذا التعرض، كذلؾ مف ؽعمبلئيا تضي

خبلؿ تنصيصيا عمى عدـ إمكانية التعرض عمى األداء إال في حالتيف ىما السرقة كالفقد مع 
احتفاظيا بالسمطة الكاممة لتقدير مدل صحة ىذا التعرض مف عدميا، كلعؿ مف أبرزىا 

يمكف مبلحظتو في ىذا اإلطار ىك انو ال المشرع المغربي كال البنكؾ نصت عمى إمكانية 
. التعرض عمى األداء في حاالت تزكير البطاقات البنكية أك الغش في استعماليا

إف النصكص القانكنية التي جاء بيا المشرع المغربي في مدكنة التجارة، كالتي  
حاكؿ مف خبلليا تكفير نكع مف الحماية الجنائية لكسائؿ األداء الحديثة بصفة عامة، 

البطاقات – كالبطاقات البنكية بصفة خاصة، كفرت بالفعؿ نكعا مف الحماية لتمؾ األدكات 
مجمكعة مف األفعاؿ التي تمس ؿكذلؾ عف طريؽ تجريـ ىذه النصكص – البنكية نمكذجا 

بيذه البطاقات خاصة مف طرؼ الغير، كفعؿ المشرع ىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى 
كعي مف طرفو بأىمية ىذه الكسائؿ كضركرة تعزيز الثقة فييا بتكفير الحماية ليا، كال تقتصر 

نما يمكف كذلؾ االستعانة بالنصكص  الحماية عمى النصكص الكاردة في مدكنة التجارة، كا 
الكاردة في القانكف الجنائي، كعمى الخصكص تمؾ المتعمقة بجرائـ األمكاؿ كالتي يمكف أف 

ىا مجاال لمتطبيؽ في ىذا اإلطار مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يمكف التكصؿ إلى مجمكعة  ؿتجد
: مف االقتراحات كالتكصيات، التي يمكف الخركج بيا مف خبلؿ ىذا البحث، كىي كما يمي

  ضركرة تدخؿ المشرع المغربي بتقنيف مفصؿ يحدد فيو جميع الجكانب القانكنية
كالتنظيمية لنظاـ األداء بكاسطة ىذه األدكات الحديثة بمختمؼ أنكاعيا، ك أف يقـك بنؾ 
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دارة العمؿ البنكي  المغرب بمقتضى  السمطة المخكلة لو باإلشراؼ كالرقابة عمى البنكؾ كا 
بشكؿ عاـ، بإصدار نمكذج يبيف مف خبللو أىـ معالـ نظاـ األداء بكاسطة أدكاة الدفع 
كاالئتماف الحديثة، كيحدد شركط استعماليا سكاء تعمؽ األمر بالكفاء بالنسبة لمشيكات 

اإللكتركنية باعتبارىا كسيمة كفاء، أك السحب كاالئتماف بالنسبة لمبطاقات البنكية، كيسف 
مع ضركرة تحديد المسؤكليات بشكؿ . حقكؽ كالتزامات كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاممة بيا

. دقيؽ
  تحديد قكاعد االختصاص بالنسبة لمنزاعات المتعمقة بأدكات الدفع الحديثة –

كذلؾ بفسح المجاؿ لممحاكـ – خاصة البطاقات البنكية باعتبارىا الرائدة في ىذا المجاؿ 
 .التجارية، كجعميا المحاكـ المختصة في ىذه النزاعات

 خاصا بأدكات الدفع كاالئتماف الحديثة مع اتعديؿ مدكنة التجارة لتشمؿ باب 
األكراؽ – تحديدىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر لكف بالتفصيؿ فييا لكؿ كاحدة عمى حدة 

ع نظاـ قانكني يحدد ضكذلؾ بك– التجارية اإللكتركنية، كالنقكد اإللكتركنية كالبطاقات البنكية 
 .ماىيتيا كأطراؼ العبلقة فييا، ثـ الحماية القانكنية المخصصة ليا

  أيضا التككيف المستمر لعمبلء البنكؾ كتمقينيـ كيفية استخداميا، باإلضافة إلى
اعتماد برنامج معمكماتي محمي خاص بكؿ ككالة بنكية لتكفير الحماية ليذه األدكات 

 .اإللكتركنية

  أيضا تدخؿ اإلعبلـ كالصحافة لمتعريؼ بتقنيات كأساليب األداء كالدفع
 .الحديثة، كمحاذير استخداميا، ككيفية حمايتيا مف المخاطر المحتممة

  كفي المقابؿ يجب عمى مستعممي ىذه األدكات خاصة جميكر المستيمكيف
عيف بحجـ المخاطر الناجمة عف االستفادة، مف ىذه األدكات سكاء في اىـ أف يككنكا كربدك

اقتناء سمع أك الحصكؿ عمى خدمات، كذلؾ بمراعاتيـ لضكابط األمف كالسبلمة، مع األخذ 
 يقـك بو البنؾ مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعمكمات الضركرية حكؿ كيفية ابعيف االعتبار ـ
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تقديـ الشركط العامة المتعمقة بالبطاقة – االستخداـ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األمف 
 – البنكية مثبل 

 ما قدمو الفقو اإلسبلمي حكؿ الفتكل في المعامبلت المتعمقة  غرار ك عمى
بيذه األدكات اإللكتركنية خاصة الكمبيالة اإللكتركنية كالبطاقات البنكية باعتبار ىذه األخيرة 

  مف المغربىي الشائعة في التعامؿ يأمؿ مف الكتابة العامة لدل المجمس العممي بكؿ جية
أف تقـك بإصدار فتكل حكؿ المعامبلت البنكية بصفة عامة كخاصة أدكات الدفع كاالئتماف 

 .الحديثة

 



 

264 
 

قبئمت مىببع انبحث انمعتمذة 

: أُشاجغ ثبُِـخ اُؼشث٤خ

: اٌُزت اُؼبٓخ

 دراسة معمقة في قانكف التجارة –أحمد شكرم السباعي، الكسيط في األكراؽ التجارية -
 الجزء –المغربي الجديد، في اتفاقية جنيؼ لمقانكف المكحد كفي القانكف المقارف 

 دار نشر –" الشيؾ ككسائؿ األداء األخرل" في آليات أك أدكات الكفاء –الثاني 
 1998المعرفة، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، الطبعة األكلى، 

شكاالتو القانكنية كالعممية -  دراسة تحميمية نقدية في ضكء االنقكنا –امحمد لفركجي، الشيؾ كا 
لمغربي كالقانكف المقارف، كقانكف جنيؼ المكحد كاالجتياد القضائي، سمسمة 

 الدارالبيضاء، الطبعة –، مطبعة النجاح الجديدة 3الدراسات القانكنية، العدد 
 1999األكلى، مارس 

 الرباط، الطبعة األكلى، – دار السبلـ – دراسة مقارنة –العربي مياد، عقكد اإلذعاف -
2004 

 دراسة عمى – نظرية العقد –عبد القادر العرعارم، مصادر االلتزامات، الكتاب األكؿ -
ضكء التعديبلت الجديدة التي عرفيا قانكف االلتزامات كالعقكد المغربي، دار 

 2005 الرباط، الطبعة الثانية، –األماف، مطبعة الكرامة 

عبد الحميد محمد كمحمد عبد الحميد الشكاربي، إدارة المخاطر االئتمانية مف كجيتي النظر -
 تحديث منظكمة المخاطر االئتمانية كاالستثمارية في كؿ –المصرفية كالقانكنية 

 المسؤكلية المدينة كالجنائية كالتأديبية –مف البنكؾ التجارية كالبنكؾ اإلسبلمية 
مف أعماؿ البنكؾ كاالئتماف المصرفي، منشأة المصارؼ باإلسكندرية، مطبعة 

 2002عصاـ جابر، الطبعة األكلى، 



 

265 
 

عبدالرحيـ بف بكعيدة كضياء عمي أحمد نعماف، مكسكعة التشريعات اإللكتركنية كالمدنية -
 مراكش، الطبعة األكلى، –كالجنائية، الجزء األكلف المطبعة كالكراقة الكطنية 

2010 .

محمد الشافعي، األكراؽ التجارية في ضكء مدكنة التجارة المغربية، دار كليمي لمطباعة - 
 1998مراكش، الطبعة األكلى، - كالنشر

 ة الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ سمسمة البحكث القانكني–محمد الشافعي، األكراؽ التجارية - 
. 2002الدكاكيات، مراكش الطبعة الثانية، - ،المطبعة كالكراقة الكطنية2

: اٌُزت اُخبطخ

أحمد سفر، العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربية، المؤسسة الحديثة لمكتاب -
 2006ناشركف، طربمس لبناف، الطبعة األكلى، 

 لبناف، الطبعة –أنس العمبي، النظاـ القانكني لبطاقات االعتماد، منشكرات الحمبي الحقكقية -
. 2005األكلى، 

 الرباط، الطبعة األكلى، –إبراىيـ كليد عكدة، النظاـ القانكني لمبطاقات البنكية، دار السبلـ -
2008 .

بيار آميؿ طكبيا، بطاقة االعتماد كالعبلقات التعاقدية المنبثقة عنيا، دراسة تحميمية مقارنة -
 عمى ضكء أحدث قرارات النقض الصادرة عف محكمة التمييز الفرنسية، –

  2000منشكرات الحمبي الحقكقية، بدكف طبعة، 

األردف، الطبعة األكلى، -جياد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الكفاء، دار الثقافة-
2008 .
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 دراسة مقارنة –حسني عبد السميع إبراىيـ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف النقكد كالبنكؾ -
 – منشأة المعارض باإلسكندرية –بيف الشريعة اإلسبلمية كاالقتصاد الكضعي 

 2009، بدكف طبعة، 

 دار الفكر – دراسة مقارنة –خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات - 
 2010 اإلسكندرية، الطبعة األكلى، –الجامعي 

- خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية، دار الفكر الجامعي -
 2008اإلسكندرية، الطبعة األكلى، 

 دار الفكر –دراسة مقارنة   -خالد ممدكح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتركني في اإلثبات -
 .2008 اإلسكندرية، مطبعة شركة جبلؿ، الطبعة األكلى، –الجامعي 

 دار الفكر –دراسة مقارنة   -خالد ممدكح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتركني في اإلثبات -
 .2010 اإلسكندرية الطبعة األكلى، –الجامعي 

جراءاتيا أماـ المحاكـ –خالد ممدكح إبراىيـ، التقاضي اإللكتركني -  – الدعكل اإللكتركنية كا 
 2008 اإلسكندرية، بدكف طبعة، –دار الفكر الجامعي 

 –سكزم عدلي ناشد، مقدمة في االقتصاد النقدم كالمصرفي منشكرات الحمبي الحقكقية -
 2005بيركت، الطبعة األكلى، 

صبلح الديف طيكبي كرشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، دار -
 فبراير 2 الرباط، سمسمة نياية تدريب الممحقيف القضائييف، العدد –السبلـ 
2008 

 ضياء عمي أحمد نعماف، المسؤكلية المدنية الناتجة عف الكفاء اإللكتركني بالبطائؽ -
مراكش، الطبعة -الجزء األكؿ، المطبعة كالكراقة الكطنية-دراسة مقارنة-البنكية
. 2010األكلى 
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عبدالفتاح بيكمي حجازم، الحككمة اإللكتركنية كنظاميا القانكني، دار الفكر الجامعي، - 
 2006اإلسكندرية، شركة جبلؿ حزم كشركاه، بدكف طبعة، 

عبدالفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، - 
 2002اإلسكندرية، مطبعة شركة جبلؿ الطبعة األكلى، 

عبدالفتاح بيكمي حجازم، االتكقيع اإللكتركني في النظـ القانكنية المقارنة، دار الفكر - 
 2002الجامعي، اإلسكندرية، مطبعة شركة جبلؿ الطبعة األكلى، 

عبدالفتاح بيكمي حجازم ، جرائـ غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط اإللكتركنية كنصكص -
- نكف المقارف، دار النيضة العربية منشأة المعارؼادراسة في الؽ- التشريع

  2010 – 2009اإلسكندرية، الطبعة األكلى، طبعة مزيدة كمنقحة 

عبدالفتاح بيكمي حجازم، التجارة اإللكتركنية في القانكف العربي النمكذجي لمكافحة جرائـ -
  2008اإلسكندرية، الطبعة األكلى، - الكمبيكتر كاألنترنت، دار الفكر الجامعي

عبدالفتاح بيكمي حجازم، الحككمة الإلكتركنية بيف الكاقع كالطمكح، دراسة متأصمة في -
دار  (التنظيـ، البناء، األىداؼ، المعكقات، الحمكؿ)شأف اإلدارة اإللكتركنية 

. 2008الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، 

عبدالفتاح بيكمي حجازم، جرائـ الكمبيكتر كاألنترنت في التشريعات العربية، دار مقارنة مع -
التطبيؽ عمى نظاـ مكافحة جرائـ المعمكماتية في المممكة العربية السعكدية، 

. 2009دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، 

عبدالفتاح بيكمي حجازم، جرائـ غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط اإللكتركنية كنصكص -
- دار النيضة العربية، منشأة المعارؼ–دراسة في القانكف المقارف -التشريع

. 2010-2009، الطبعة األكلى، طبعة مزيدة كمنقحة، -اإلسكندرية
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 دراسة مقارنة، منشأة –عبد الفتاح بيكمي حجازم، التزكير في جرائـ الكمبيكتر كاألنترنت -
. 2010-2009المعارؼ، الطبعة األكلى، طبعة مزيدة كمنقحة، 

عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارية عبر األنترنت، منشأة المعارؼ، الطبعة األكلى، طبعة -
. 2010-2009مزيدة كمنقحة، 

 فحص الدـ، –عباس العبكدم، الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني -
 الدار –شريط الكاسيت، الميكركفيمـ، التمكس، الفاكسميؿ، الكمبيكتر، األنترنيت 

. 2002 عماف الطبعة األكلى، –العممية الدكلية كدار الثقافية 

– دار النيضة العربية – دراسة مقارنة –  عزت محمد العمرم، جريمة غسؿ األمكاؿ -
. 2006القاىرة، الطبعة األكلى، 

عمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية في قانكف التجارة الجديد - 
 القاىرة، الطبعة الثالثة،  –كتشريعات الببلد العربية، دار النيضة العربية 

2000 .

 – األسس القانكنية كالتطبيقات –محمد مدحت عزمي، المعامبلت التجارية اإللكتركنية - 
. 2009مركز اإلسكندرية لمكتاب، الطبعة األكلى، 

اإلسكندرية، –  اإلثبات التقميدم كاإللكتركني، دار الفكر الجامعي ،محمد حسيف منصكر- 
. 2009بدكف طبعة، 

منشأة المعارؼ، مطبعة سعيد كامؿ، ، المسؤكلية اإللكتركنية ،محمد حسيف منصكر- 
. 2006 الطبعة األكلى،

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكتركنية-
2006 .



 

269 
 

مصر، –محمد أميف الركمي، النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني، دار الكتب القانكنية -
. 2008مطابع شتات المحمة المصرفية، السبع بنات، 

عماف، بدكف طبعة، – محمكد أحمد عبابنة، جرائـ الحاسكب كأبعادىا الدكلية، دار الثقافة - 
2005 .

محمكد محمد سعيفاف، تحميؿ كتقييـ دكر البنكؾ في مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ، دار - 
. 2008الثقافة، الطبعة األكلى، 

النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية – معادم أسعد محمد صكالحة، بطاقات االئتماف -
. 2008الرباط، الطبعة األكلى، –كاألمنية 

 اإلسكندرية، –منير كممدكح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكتركني، دار الفكر الجامعي - 
 2006الطبعة األكلى، 

منير كممدكح محمد الجنبييي، الشركات اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، - 
. 2008الطبعة األكلى، 

منير كممدكح محمد الجنبييي، النقكد اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، الطبعة - 
 2000األكلى، 

 –مصطفى كماؿ طو ككائؿ أنكر بندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع اإللكتركنية الحديثة -
 األكراؽ التجارية – النقكد اإللكتركنية – الشيؾ – السند اإلذني–الكمبيالة )

 اإلسكندرية ، –،دار الفكر الجامعي  ( بطاقات الكفاء كاالئتماف–اإللكتركنية 
. 2006الطبعة األكلى، 

 دراسة نظرية كتطبيقية، –نائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية - 
. 2005منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، 
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 طرابمس ، –ناذر عبدالعزيز شافي، المعارؼ كالنقكد اإللكتركنية، المؤسسة الحديثة لمكتاب -
. 2007لبناف، الطبعة األكلى، 

دار الثقافة، -، دراسة تحميمية مقارنةناىد فتحي الحمكرم، األكراؽ التجارية اإللكتركنية- 
. 2009عماف، الطبعة األكلى، 

 النقكد اإللكتركنية، التجارة –نسريف عبد الحميد نبيو، الجانب اإللكتركني لمقانكف التجارم - 
 –اإللكتركنية، العقكد اإللكتركنية، التكقيع اإللكتركني كالبصمة اإللكتركنية 

. 2008 اإلسكندرية، طباعة القدس، بدكف طبعة، –منشأة المعارؼ 

 

: األؽشٝدبد ٝاُشسبئَ

محمد لفركجي، القانكف البنكي المغربي كحماية حقكؽ الزبناء، أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة -
 جامعة الحسف الثاني، كمية العمـك – الجزء األكؿ –في القانكف الخاص 

 الدار البيضاء، السنة –القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، عيف الشؽ 
1997-1996 

 دراسة تحميمية في نظاـ اإلثبات –نجـك عمر، الحجية القانكنية لكسائؿ االتصاؿ الحديثة -
 أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في الحقكؽ، شعبة القانكف الخاص، –المدني 

القانكف المدني، جامعة الحسف الثاني، كمية العمـك : كحدة التككيف كالبحث
.  الدار البيضاء– عيف الشؽ –القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 

المظاىر القانكنية، أطركحة لنيؿ دكتكراه : صميحة حاجي، الكفاء الرقمي عبر االنترنيت - 
 جامعة محمد األكؿ، كمية – كحدة البحث كالتككيف–الدكلة في القانكف الخاص 

 2006-2005، السنة –العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، كجدة 
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بيساف بنكر، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر االنترنيت، رسالة لنيؿ ماستر في القانكف - 
الخاص، كحدة قانكف األعماؿ كالمقاكالت،جامعة محمد الخامس، كمية العمـك 

الرباط، السنة الجامعية يكليكز - القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، السكيسي 
2010 .

أحمد البختي، استعماؿ الكسائؿ اإللكتركنية في المعامبلت التجارية، رسالة لنيؿ دبمـك - 
 كحدة قانكف التجارة كاألعماؿ، –الدراسات العميا المعمقة في القانكف الخاص 

الرباط، السنة -  السكيسي–كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 
. 2004-2003الجامعية 

 بحث – دراسة مقارنة –محمد بف قيناف بف عبد الرحماف النتيفات، الكمبيالة اإللكتركنية - 
 –مقدـ لنيؿ درجة الماجيستير، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 

 العربية ة شعبة األنظمة المممؾ–المعيد العالي لمقضاء، قسـ السياسة الشرعية 
. ـ2003/  ىػ 1424السعكدية، السنة الجامعية 

إدارة الجمارؾ كالضرائب غير – أسامة المنير، اإلدارة اإللكتركنية كمتطمبات الجكدة - 
رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ – المباشرة نمكذجا 

كمية – جامعة محمد الخامس - تدبير الشأف العاـ– كحدة التككيف كالبحث 
. 2008العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السنة الجامعية 

عادؿ محمد بف عبدالرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجيتو في اإلثبات، رسالة لنيؿ -
الدبمـك الجامعي المتخصص، شعبة تدبير الشأف العاـ، جامعة محمد الخامس، 

الرباط، السنة - كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، السكيسي
. 2009-2008الجامعية 
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 رسالة لنيؿ دبمـك الماستر في القانكف نسريف الحجاجي، الحماية القانكنية لمبطائؽ البنكية،
الخاص، شعبة قانكف األعماؿ كالمقاكالت، جامعة محمد الخامس، كمية العمـك 

. 2010الرباط، يكليكز - القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، السكيسي

عادؿ بف محمد بف عبد الرحماف القاسمي، التكقيع اإللكتركني كحجتو في اإلثبات رسالة لنيؿ 
الدبمـك الجامعي المتخصص شعبة تدبير الشأف العاـ، جامعة محمد الخامس، 

السكيسي، الرباط، السنة – كمية العمـك القانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 2009-2008الجامعية 

إدارة الجمارؾ كالضرائب غير المباشرة – أسامة المنير، اإلدارة اإللكتركنية كمتطمبات الجكدة 
رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ كحدة – نمكذجا 

كمية العمـك – جامعة محمد الخامس - تدبير الشأف العاـ– التككيف كالبحث 
 2008القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السنة الجامعية 

 

 

: األثذبس ٝأُوبالد

مفتاح صالح كمعارفي فريدة، المؤتمر العممي الخامس، جامعة فيبلديمفيا ، كمية العمـك -
. 2007 يكليك 5- 4اإلدارية كالمالية،االردف 

عائض سمطاف البقمي، الرياض، جريدة يكمية تصدر عف مؤسسة اليمامة الصحفية، -
النسخة اإللكتركنية مف صحيفة الرياض اليكمية الصادرة عف مؤسسة اليمامة، 

.  ـ2005 أكتكبر 14-  ىػ 1426، 13626 رمضاف، العدد11الجمعة 

طارؽ البختي، مدل حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات، المجمة -
. 2008، شتنبر 15-14المغربية لقانكف األعماؿ كالمقاكالت، العدد



 

273 
 

مجمة فصمية – عبد الرحماف بف عبد اهلل السند، حجية الكثيقة اإللكتركنية، مجمة العدؿ- 
عممية محكمة تعنى بشؤكف الفقو كالقضاء تصدر عف كزارة العدؿ بالمممكة 

  ىػ، السنة التاسعة1428، ربيع اآلخر 34العدد – العربية السعكدية 

عبد اهلل بف سميماف بف عبد العزيز الباحكث، بطاقات المعامبلت المصرفية، ما ىيتيا -
 مجمة العدؿ، تصدر عف كزارة العدؿ بالمممكة العربية السعكدية، –كأحكاميا 

. ىػ، السنة السابعة1426، رجب 27العدد 

 كاقع –عبد اإللو معزكزم، الكضع القانكني لبطاقات األداء، السياسية الجنائية بالمغرب -
 2004 دجنبر 11 ك10 ك9 المجمد األكؿ، األعماؿ التحضيرية أياـ –كآفاؽ 

بمكناس، منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، سمسمة الندكات 
، 2004، 3كاألياـ  الدراسية، العدد 

بكزعركر عمار، النقكد اإللكتركنية كأثرىا عمى السياسة النقدية، مجمة عمـك االقتصاد -
كالتسيير كالتجارة، مجمة عممية دكلية محكمة متخصصة تصدر عف كمية العمـك 

، 18 الجزائر، العدد –االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة بف يكسؼ بف خدة 
2008 .

عبد السبلـ حادكش، مدل اآلثار المترتبة عف اإلرادة القاصرة كعف اإلىماؿ أك التقصير - 
في مادة الكمبيالة، المحاماة، مجمة دكرية تصدرىا جمعية ىيئات المحاميف 

 1996، مام 39 العدد ،بالمغرب، مطبعة الدار البيضاء

محمد المختارم، التظيير كتداكؿ الكمبيالة، المناظرة، مجمة يصدرىا مجمس ىيئة - 
. 2003 يكنيك 8كجدة ،العدد - المحاميف بكجدة، مؤسسة النخمة لمكتاب

محمد أكزياف، مدل إمكانية استيعاب نصكص اإلثبات في ظيير االلتزامات كالعقكد لمتكقيع -
الرباط، مجمة القضاء كالقانكف، عدد خاص بمناسبة -اإللكتركني، مطبعة األمنية

 .2008، 155مركر خمسيف سنة عمى إصدار المجمة، العدد 
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 المتعمؽ بالتبادؿ 53-05الناصرم نكر الديف، المعامبلت اإللكتركنية في ضكء القانكف رقـ -
كجدة، مجمة القانكف -اإللكتركني لممعطيات القانكنية، مطبكعات اليبلؿ

. 2009االقتصادم، مجمة قانكنية تصدر مرتيف في السنة، العدد الثاني، يناير 

: اُ٘ظٞص اُزشش٣ؼ٤خ

-96-83 المتعمؽ بمدكنة التجارة القاضي بتنفيذ الظيير الشريؼ رقـ 15-95القانكف رقـ -
الجريدة  (1996فاتح أغسطس ) 1417 مف ربيع األكؿ 15 الصادر في 1

، ص 4418عدد  (1996 أكتكبر 3 )1417 جمادل األكلى 19الرسمية بتاريخ 
2187 .

 القاضي بتمتيع مجمكعة القانكف الجنائي فيما يتعمؽ بالجرائـ المتعمقة 07.03القانكف رقـ -
 1.03.197بنظـ المعالجة اآللية لممعطيات، الصادر االمر بتنفيذه الظيير رقـ 

الجريدة الرسمية عدد  (2003 نكفمبر 11 )1424 مف رمضاف 16الصادر في 
. 4284، ص (2003 ديسمبر 22 )1424 شكاؿ 27 بتاريخ 5171

 12 )1331 رمضاف 9قانكف االلتزامات كالعقكد المغربي، الصادر بمقتضى ظيير -
كما كقع تغييره كتتميمو، منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية  (1913أغسطس 

. 2009، يناير 16كالقضائية، سمسمة المعمكمة لمجميع، العدد 

قانكف اليكنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية الذم كضعتو لجنة األمـ المتحدة -
. لمقانكف التجارم الدكلي

 المتعمؽ بمؤسسات األعماؿ كالييئات المعتبرة في حكميا، الصادر 03-34القانكف رقـ -
 فبراير 14 المكافؽ لػ 1427 مف محـر 15 الصادر في 1-05-198بمقتضى الظيير رقـ 

، ص 2006 فبراير 20، 1427 محـر 21 بتاريخ 5397، الجريدة الرسمية عدد 2006
435 .
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، منشكر بالجريدة 2000 مارس 13 الصادر في 230/2000المرسـك الفرنسي رقـ -
. 3968، ص 2000 مارس 14 الصادرة بتاريخ 162الرسمية عدد 

، المتعمؽ بالتكقيع 2001 مارس 30 الصادر بتاريخ 272/2001القانكف الفرنسي رقـ -
 77 مف القانكف المدني الفرنسي، الجريدة الرسمية عدد 1316اإللكتركني كالمعدؿ لممادة 

. 2001 مارس 31الصادرة بتاريخ 

: أُٞاهغ اإلٌُزش٤ٗٝخ

www.almaktabah.net/vb/showthread.php=4781  

http// :www.ariyadh.com/2005/10/14/article100567.html :  

http//:cpsfiles.imamu.edu.sa.ar/documents/  

www.CMI.co.ma/fr/decline.aspx?mod=48xrub=38decline-

aspx?mod=4.39xsrub=77 

: األدٌبّ ٝاُوشاساد

 بتاريخ 99819 في الممؼ التجارم عدد 439قرار صادر عف المجمس األعمى، عدد -
22/03/2000 .

 2004/12/06، ممؼ رقـ 761قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش، رقـ -
 2007/06/14الصادر بتاريخ 

 03/12/769، ممؼ رقـ 559قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بمراكش، رقـ -
. 28-06-2005بتاريخ 

: أُشاجغ ثبُِـخ اُلشٗس٤خ

Les ouvrages : 

http://www.cmi.co.ma/fr/decline.aspx?mod=48xrub=38decline-aspx?mod=4.39xsrub=77
http://www.cmi.co.ma/fr/decline.aspx?mod=48xrub=38decline-aspx?mod=4.39xsrub=77
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