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الذي Ɗشرƻ علǏ  بوغزالة محمد ناصر Üبخالص الشكر و التقدير ألستاذي الƽاضل الدكتور Ɗتقدم        
  .و الذي كان لǊ الƽضل األكبر بعد اŸ عز وجل في ƍتمام ǋذا العمل ǋذا Üبحƛي 
كذا مùوƽƲي مكتبùة   و  ببن عكنون Üكما Ɗتقدم بجزيل الشكر ƍلǏ كل موƽƲي مكتبة كلية الحقوق   

  .و المدرسة العليا للمصرفة ببوزريعة يوسƻ بن خدة بالجزائر Üجامعة بن 
   ƴùذا العمل المتواضǋ نجازƍ م معي فيǋكل من سا Ǐلƍ متنانǗتقدم بجزيل الشكر و اƊ و    وùو ل

Ɗ و Ü مليانةبالروح المعنوية المشجعة Ʃسرة المركز الجامعي بخميƊ خص بالذكر.  
دي و Ɗ ǙنسǏ في ǋذا المقام الشكر الوافر لجميƊ ƴفراد Ɗسرتي علǏ ما قدموǉ لي من دعم مùا و   

Ü مراحل دراستي ƴمعنوي في جمي Ǐلƍ جميعا و Ÿم اǌƲƽح Ɣو األقار Ƈكافة األصدقا.  
  Ü داني نصحاǋƊ و Ü و لقنني درسا Ü كل من علمني حرفا Ǐلƍ ائي و و بصرني   وƱخƋعيوبيب .  
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 :مقـدمــة 
ل التùƱور  ضÜ ù بƽر رفية تƱورا كبيرا في الوقƘù الحاضù  لقد تƱورƘ األعمال المص

و من مƲاǋر ǋذا التƱور ƍستخدام وسائل جديدة للوفاƇ و اǗئتمان تختلƻù عùن   Ü  التكنولوجي
  .الوسائل التقليدية

لوƔ سƊنسان Ǘعرƻ ا-الورقي والمعدني  –فقبل ǌƲور النقود التقليدية في شكلǌا الحالي
ƛم سعÜ1  Ǐ بسلعة Ɗخرǎ يحتاجǌا اǗنسانا يحتاجÜ ǌ وذلǁ عن Ʊريق مبادلة سلعة Ǚ المقايضة

 المسùكوكاƛ  Ƙم Ü ومن المعادنفي Ü تمƛلƘ في البداية  Ɗخرǎ للتبادلاǗنسان ƍلƍ Ǐيجاد وسائل 
  .ƍلƊ Ǐن ǌƲرƘ األوراق النقدية

Ü وخاصùة فùي مجùال البيئùة      عولتجنƔ الحامل مخاƱر نقل النقود من السرقة و الضيا     
بتدع التجار في القرون الوسÜƍ ǏƱ ر لǏ السرعة واǗنتقال من مكان Ǔخالتجارية التي تعتمد ع
  .ƛ Üم ǌƲر الشيǁ كƋداة وفاƇ حديƛة2سƽتجة و ماحدƚ لǌا من تƱورالوسائل جديدة للوفاƇ ك

 Ƈفي وسائل الوفا ƴور السريƱذا التǋاري ا يعد وùالتعامل التج Ƙمن سما    Ǐùز علùذي يرتكùل
  .ئتمانǗاالسرعة و : ǋما  دعامتين
Ü جعل مǌمة األوراق  غير Ɗن التƱور السريƴ للحياة التجارية عامة و المصرفية خاصة    

Ɗو باألحرƱ ǎرق حديƛة لتسوية  Ü لتǌƲر بدǙ منǌا وسائل جديدة للوفاƇ التجارية يتقلص نوع ما
Ǐ المجال اǗقتصادي و التجاري فùي معùƲم   الديون كبƱاقاƘ اǗئتمان التي ƊصبحƘ تǌيمن عل

الدول المتƱورة منǌا و النامية بسبƔ العالم اǗلكتروني الذي ƊصبƠ يƺزو جميƴù المجùاƘǙ و   
  .الذي Ɗدƍ ǎلǏ عصرنة القƱاع المصرفي

ن مùوارد ماليùة   مù الƺالƊ Ɣن البنوǋ ǁي المصدر األكبر لǌذǉ البƱاقاƘ لما تحتاجǊ  و       
  .فية متƱورةوسائل مصر ضخمةÜ و
  

                                                 
 
النƲام القانوني للحكومة Ü الكتاƔ األول  Ü النƲام القانوني لحماية الحكومة اǗلكترونية Üعبد الƽتاح بيومي حجازي  .ƊنƲر د -1

 .395 ص Ü 2003اسكندرية اÜǗ  دار الƽكر الجامعي Ü الƱبعة األولÜ Ǐ نيةواǗلكتر

ǌير نƲرا Ʋن سند غير قابل للتحويل و Ǚ يصلǙƍ Ơ لتسوية معاملة واحدة ƍلǏ سند قابل للتوقد تƱورƘ السƽتجة م - 2
Ǘ ر من معاملة بسند واحدƛكƊ التجار في تسوية ƘحتياجاÜ الوفا-فايز رضوان نعيم .د ƘاقاƱبالمنصورة ب Ƈمكتبة الجال Ü Ƈ 

1999 Ü 4ص. 
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حيƚ كانƘ تصدر من ùƱرǌƲ19141   ƻر ǋذا النƲام ألول مرة في Ɗمريكا عام قد  و
    Ƙاùيل عمليǌùم لتسùǌمتياز لƎالبترول للزبائن ذوي السمعة الجيدة ك Ƙالمتاجر و شركا Ưبع

  .التسديد لنƽقاتǌم
المحùل  العميل و محƱة الوقود Ɗو (و لقد كانǋ Ƙذǉ البƱاقاƛ Ƙنائية األƱراƻ في نشƋتǌا   
  2 ).التجاري

Ǘا ƘاقاƱب Ƙتينو كانƽيƲدي وƌذا الشكل تǌبالعميل  3ئتمان ب ƻالتعري Ýو ƍ Ƙبيانا Ɯدرا
Ǌمديونيت.  
 Theوكان Ɗول بنƊ ǁمريكي قùام بùذلùǋ ǁو    ƛ Üم انتقلƘ الƽكرة ƍلǏ المƌسساƘ المالية  

Flatbush Natinal Bank  1947عام.  
و يرجƴ ذلǁù   1950ام ن في العالم يعود ƍلǏ عƊما المنشƋ الحقيقي لǌƲور بƱاقة اǗئتما  

حيƚ كان اƛǗنان يتناوǙن Ʊعام الƺذاƇ في Ɗحد  Ü "رالف شنيدرو  ƺرانƿ بنكمارا":ƍلǏ األمريكيين
و قد دخال  Ü و لم يكونا معروفين لصاحƔ المƱعم Ü فوجئا Ɗنǌما نسيا نقودǋما" منǌاتن"المƱاعم 

بƎنشاƇ مƌسسة تضمن للمƱاعم المشتركة لùديǌا دفƴù   مما حذاǋما ƍلǏ التƽكير  Ü نقاƫ معǊفي 
شتراǁ معين بعùد ƍبùراز ƇǙƌùǋ العمùالƍ     Ƈمقابل  Ü حساƔ العمالƇ المنضمين لǌذǉ المƌسسة

ǁعم المشترƱسسة للمƌم من قبل المǌالمصدرة ل ƘاقاƱللب Ü  اية كلǌن يرسل للعميل في نƊ Ǐعل
ǉليقوم بسداد ƻر كشǌ4ش.  

ئتمùان ǋوبنǁù   ل البنوǁ األمريكية التي ƊصدرƘ بƱاقùة اǗ و تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن Ɗو  
حيƊ ƚùصùدر بƱاقùة     ƛ1958م تبعǊ البنǁ األمريكي عام  19525Üعام " ناشيونال فرانكلين"
"American Card."  

                                                 
 

دار الƛقافة للنشر و التوزيÜ  ƴ الƱبعة األولǏ اǗئتمان Üنوني لبƱاقاƘ النƲام القاƊ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود  - 1
 .20 ص Ü 1999عمان 

ة Ü الƱبعùة األولÜ Ǐù   دار المƱبوعاƘ الجامعيù  المحامي محمد Ɗمين الرومي Ü التعاقد اǗتكتروني عبر األنترنƊ Ü ƘنƲر - 2
 .Ü130 ص  2004اǗسكندرية 

  737ص  Ʊ1993 Üبعة  Ü الجزƇ الƛانيƊ  Üعمال البنوǁوسوعة م Ü محي الدين علم الدين. د-3

4- Ƈر القاضي فداƲنƊ حمد الحمودƊ يحي Ü السابق ƴالمرج Ü  20ص. 

 .6ص  Ü لمرجƴ السابقا Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 5
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 من Ʊرƻ المƌسسة المالية"  Ɗمريكان السريƴ "و خالل نƩƽ الƽترة كذلǌƲ ǁرƘ بƱاقة         
 "Ʃكسبرƍ مريكانƊ " المتخصصة Ü لùر  و وسائل النقƽفي الس   Ƈاùة البيضùاقƱو الب Carte 

Blanche"   فنادق  1959عام ƻرƱ منHILTON .  
الذي عùرƛBank of Amerca   Ưم جاƘƇ بعد ذلǁ قƽزة كبرǎ من البنǁ األمريكي          

و ǋذÜ ǉ أللوان األزرق و األبيƯ و الذǋبيƊن يرخص للبنوǁ األخرƊ ǎن تستخدم بƱاقتǊ ذاƘ ا
حيƊ ƚصبحƘ تمكن حاملùǌا   م Üئتمان Ɗن تنتشر عبر العاللبƱاقاƘ اǗة ǋي التي ƊتاحƘ الخƱو

  .من الحصول علǏ ما يريدǉ لدƊ ǎي تاجر يقبلǌا حول العالم
و لجƘƋù  " فيزا"سم واحد ǋو ƍا البنǁ المحلية Ɗو الدولية تحƛ Ƙم جمعƘ كل تراخيص ǋذ

صùدار  ƍƍلInter Bank   Ǐùسم ƍتحƘ  1966ريكية المنافسة في عام مجموعة من البنوǁ األم
  ".Master Cardماستركارد "سم ƎبƱاقة جديدة ب

Ɗمريكùان  "عƱاƇ مزيد من المزايا من خالل بƱاقاƘ ذǋبية منùǌا  ƍو توسعƘ البنوǁ في   
  ".ماستركارد"و " فيزا" Ü برƩسƍك

       Ü المùي العùان فùئتمǗا ƘاùاقƱتخدام بùسƍ يمùم تعمùكذا تǋ ا              وùي فرنسùف ƘرùǌƲ ذƍ 
فرنسا ƍصدار العديùد  في  ƛ1967م شǌد عام  Ü 1954عام " Carte de Diner's Club"بƱاقة 

Ǘا ƘاùùاقƱن بùùممǋƊ انùùةئتمùùاقƱاالبǌ ùùبيǋةالذ "Carte dorée "ادرùùن  ةالصùùعƍادùùتح           
 1رنسية الشǌيرةالصادرة عن مجموعة من البنوǁ الCarte Bleu "ƽ"و البƱاقة الزرقاƇ , الƽنادق
ريƱانية ǋتمƘ البنوǁ البƍكما Crédit Lyonnais.2و   Banque Nationale de Paris: مƛل

" Barclyse Bank"فنجد بنǁ باركليز  Ü ئتمان كوسيلة حديƛة للوفاǗƇاصدار بƱاقاƎ Ƙالكبيرة ب
ǋǗاقة اƱصدر بƊ انيƱبري ǁول بنƊ اقة  1966ئتمان في عام وƱي بǋ و"Barclyse Bank  "

  : ǋي 3من قبل عدة بنوǁ بريƱانية" Access"و التي ƲلƘ حتǏ صدور بƱاقة 
                                                 

 
القانونيùة   بƱاقاƘ اǗئتمان و األسÜ  Ʃù محمد توفيق سعودي. د .7ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 1

ƍ الناشئة عن Ƙاللعالقاǌستخدام ÜǏبعة األولƱدار األمين ال Ü2001 Ü  17ص. 

لحلبي الحقوقية Ü بيروƘ منشوراƘ ا اقدية المنبƛقة عنǌا Üعتماد و العالقاƘ التعبƱاقة اƊ Ü ǗنƲر المحامي بيار ƍميل Ʊوبيا - 2
  . 17ص  Ü 2000 لبنان

Rivelange et Raynaud, Droit Bancaire, 5ème édition, Dalloz,1990, P 438. 
"Ces Cartes de crédit d'origine bancaire présentent un double avantage, d'une part elle permettent de 
se procurer une gamme de bien très étendue et méritent leur non de cartes universelles, d'autre part, 
la banque émettrice tient aussi le compte de dépôt ou le compte courant du client et se rembourse 
par débit du compte, le mécanisme est simplifié   ". 

  .18ص  Ü المرجƴ السابق Ü حمد توفيق سعوديم. ƊنƲر د  -3
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 Bank of Scotland , Clydesdale , National West minster , Midlan    اùكم
  ƍTrust Cardسم  تحƘ" فيزا"صدار بƱاقة ƎقامƘ بنوǁ التوفير ب

 Japan Créditاباني ئتمان اليǗكذلƊ ǁصدرƘ اليابان بƱاقة سƽر و ترفيǊ بواسƱة مكتƔ ا

Bureau ب ƻتعرƎ سمJ.C.B Card  
حيƚ وجدƍ Ƙستعمال واسƴ نƲرا للخدماƘ التي كانƘù تقùدمǌا   Ü  نتشر العمل بǌاƛƍم   

         وحƲيƘ بالقبول من Ʊرƻ معƲم الùدول  Ü حيƚù بلƸù عùدد الùدول التùي ƍعتمùدتǌا        
  . 1967لندا ƍ Üسبانيا عام  وƊلمانيا Ü بلجيكا ǋ Ü:منǌا  110حوالي 

Ü الخƱوÜ  Ʊ المƱاعم كما توسعƘ المجاƘǙ التي تستعمل فيǌا البƱاقة الدولية ƍلǏ الƽندقة    
  .جǌة بصƽة خاصة لرجال األعمال و السياحÜ و كانƘ مو ة و المحالƘ التجاريةالجوي

Ü فنجد Ɗن Ʊريقة الدفƴ اǗلكتروني عن Ʊريق بƱاقاƘ اǗئتمان Ǚيزال  Ɗما في الجزائر
 Ǌفي مرحلتǏعام األول Ƙا كانǌول تجربة لƊ ذƍ Ü 1989     عبيùالش Ưرùد القùعق ƚحي Ü
ƍتƽاقية مƴ شبكة فيزا الدولية من Ɗجل ƍعتماد البƱاقة التي تحمùل الرمùز    CBAالجزائري 

"visa ) "عتماد متجددƍ اقةƱو عام  )ب Ü1993  ƴاقة الدفƱصدار بƍ تمCBA    Ƙùي كانùالت
  .ǁموجǌة لكل الزبائن المتعاملين مƴ البن

  ǁùùام بنùùا قùùكمBDL   ةùùسسƌالم ƴùùة مùùاقيƽتƍ دùùرة بعقùùاألخي Ƙنواùùي السùùف            
من Ɗجل تزويùدǉ بحùوالي    Dassault automatisme telecommunicationالƽرنسية 

   ƴùة مùاقيƽتƍ الجزائري الخارجي بعقد ǁخرا البنƌاقة و قام مƱتوماتيكي للبƊ عشرين موزع
ƽلن Ʃكسبرƍ مريكانƊ سسةƌمƻدǌال Ʃ.  

  : و علǏ العموم فƎن ǋƊم تجربتين جزائريتين في مجال البƱاقاƘ البنكية بصƽة عامة نجد
- ƒة السحƽين  : بطاùار الشبكة النقدية بƱيƍ ني الجزائري فيƱالو ǁالبن ƻرƱ المعتمدة من

ǁالتلقائية بين البنو Ƙشركة النقد المالي و العالقا ƻرƱ المسيرة من ǁسسة ما  البنوƌي مǋ و Ü
 BARAKA – CNEP :من Ʊرƻ البنوǁ الجزائرية التاليùة  1995بين البنوƊ ǁنشƘƋ عام 

BDL – CPA – BNA – BEA – . PTT   Ɣحùا بعملية السǌاقة لحاملƱالب ǉذǋ Ơتسم ƚحي
  .نقدا بالدينار الجزائري من الموزعاƘ المالية المنخرƱة في الشبكة عبر التراƔ الوƱني
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- Ʋƺة الدƽة : بطاƽل الخليƈ ǁا بنǋال    التي كان يصدرùي مجùدة فùزة رائƽو التي تعتبر ق Ü
الخدماƘ البنكية في البنوǁ الخاصة الوƱنية و ǋي علǏ نوعين البƱاقة الذǋبية المحلية و البƱاقة 

 .الƽضية الدولية

  : 1كما Ɗن نƲام بƱاقة اǗئتمان ƊصبحƘ تعتمدǉ حتǏ البنوǁ اǗسالمية حيƚ نجد مƛال
  .التي يصدرǋا بيƘ التمويل الكويتي: ة فيزا التمويلƱاقب -
  .التي تصدرǋا شركة الراجحي المصرفية لǘستƛمار: بƱاقة فيزا الراجحي -
 .بƱاقة فيزا المƌسسة العربية المصرفية في البحرين -

  .Ɗ Üن البنوǁ اǗسالمية تلƺي فوائد التƋخير و المالحǋ Ʋنا
بƱاقة اǗئتمان تعتبر تقنية جديدة لتجميƴ عدة خدماƘ في  و تكمن ǋƊمية ǋذǉ البƱاقة في كون Ɗن
Ü فǌي تقنية متƱورة لسحƔ المبالƸ النقدية من موزعùاƘ   منتوƜ بنكي واحد ǋو البƱاقة البنكية

ǁالنقود الخاصة بالبنو Ɣسح  ƴو وسيلة دف Üا لǌالمتعاملين ب ƻمختل ǎضلة لدƽن  مùم ǉما توفر
  .مزايا متعددة لǌا

رة ƍليǋ Ǌو Ɗن ƍستعمال ǋذǉ الوسيلة الجديدة قد تم في غياƔ نصùوص  ما تجدر اǗشاو 
        تحǏƲ بعد في الجزائرÜ وباقي الدول العربية بتنƲيم تشùريعي خùاص  ƍذ لم Ü  قانونية تنƲمǌا

  .Ü مقارنة مƴ مƛيالتǌا في الوǙياƘ المتحدة األمريكية و Ɗوروبا بǌا
Ü ل  لذاƛام قانوني لمƲن ƴتمام بوضǋǗن اƎالوف ǉذǋÜ Ƈسائل الجديدة للوفا    ƴدوافùن الùم

  .وراƍ Ƈختيارنا لǌذا الموضوع
فقد ƊصبحƘ بƱاقة اǗئتمان حقيقة واقعية اسة ƍلǏ خلق وسيلة جديدة للوفاÜ Ƈ فال تǌدǋ ƻذǉ الدر

  . Ǚ تحتاƜ سوǎ وضƴ اƱǗار القانوني لǌا
ƴ عدم ƍغƽال القواعد م ابالدراسة محاولين توضيƠ القواعد الخاصة بǌ ǌالǌذا سوƻ نتناول    

Ƈة للوفاƛالوسيلة الحدي ǉذǋ ƴا مǌبيقƱالعامة التي تتالئم في ت.   
البحƚ عن Ɗي من النƲم القانونية القائمة التي يمكن رد نƲام بƱاقùة  : بعبارة Ɗخرǎ و     

Ǘا Þ اǌتخداماتùسƍاقة وƱالب ǉذǋ نوفر الوسائل الالزمة لحماية ƻوكي Þ اǌليƍ ذا   ئتمانƍ ةùخاص
Ü لكنǊù يتعلùق    Ǚيقتصر علǏ اǗستعمال المباشùر لùǌا   اǙئتمان ƊÜن التعامل ببƱاقاƘ  علمنا

                                                 
 
عشر لمجمƴ الƽقǊ اǗسالمي Ü سùلƱنة عمùان    لخامسة محاضراƘ الدورة ا مصǏƽƱ وǋبي الزحيلي Ü بƱاقة اǙئتمان Ü. د - 1

  مرجƴ في اǗنترنƘ.15ص  Ü 11/03/2004-06من 



قدمة        ــم       ئتمان                      النظام القانوني لبطاقة اإل
 

  
 

6

حيƊ ƚن ƍستخدامǌا بƱريùق   Ü والذي يكون بالƱرق اǗلكترونية مباشر ƊيضاالباǗستخدام غير 
  . Ƙ1 يƛير مشاكل Ɗخرǎ تتعلق بالتعامل عن بعداألنترن
 قد يقوم شخص ƛالƚ باƱǗالع علùǋ ǏذÜ  ǉ لǏ البائƍƴما يرسل المشتري رقم بƱاقتǊ فعند  
فƽي الكƛير من األحيان يكتشƻ حامل بƱاقùة  Ü2 Ü ويتعرƯ بذلǗ ǁعتداƇاƍ Ƙحتيالية  المعلومة

Ɗ قد ǊاقتƱن بƊ يزا في دولة ماƽد ال   الùحƊ نùلعة مùس Ƈفي شرا Ƙة           ستعملùي دولùف Ƙالùمح
Ü انيةƛ الواق Ƙة و قد تمƛالƛ اعل في دولةƽركة  عة من خالل موقو يكون الùعبر ش ƴمحل البائ ƴ

  .3نترنƘاأل
Ǚ شƊ ǁن كل ǋذǉ التساƘǙƌ توجƔ البحƚ في النƲام القانوني لبƱاقة اǙئتمان Ü لǌذا وفقنا      

  .بين المنǌجين الوصƽي والتحليلي المالئمين لǌذǉ الدراسة
    Ǘاقة اƱام القانوني لبƲلتحليل موضوع الن ǊنƊ ǎما تقدم نر Ƈة  في ضوùئتمان تقسيم الدراس
 Ǐلƍفصلين:  
يخصùص المبحƚù   و اǙئتمùان Ü  بƱاقة التكييƻ القانوني لنخصص الƽصل األول لدراسة     

ساƩ القانوني الذي تعتمùد عليÜ   Ǌù و المبحƚ الƛاني لǖاǙئتمان بƱاقة للƱبيعة القانونية لاألول 
  .لنقل الحقوق

األƛار المترتبة عن ƍستعمال ئتمان يتمƛل في قة اƊǗما الƽصل الƛاني من النƲام القانوني لبƱا    
Ɗ Üما  األول للعقود الناشئة عن نƲام البƱاقة Ü يخصص Ü و يكون ذلǁ من خالل مبحƛين البƱاقة

  .الحماية القانونية لبƱاقة اǗئتمانالمبحƚ الƛاني يتمحور حول 
نƲام التعامل ببƱاقùاƘ  ن ƋوƊنǌينا بحƛنا بخاتمة خصصƘ لعرƯ مالحƲاتنا وƍقتراحاتنا بش    
Ǘئتمان ا.  
  
  
  
  

                                                 
 

 .136 صÜ  2000القاǋرة Ü دار النǌضة العربية  Üالحماية الجنائية للتجارة اǗلكترونية Ü  مدحƘ رمضان.ƊنƲر د - 1

 اقاƘ الدوليùة  ƽتǗفي ضوƇ القوانين الوضعية و ا دراسة مقارنة Ü التنƲيم القانوني لشبكة اǗنترنƱÜ Ƙوني ميشال عيسǏ /د - 2
 .139ص Ü 2العدد  Ü 2003ديسمبر Ü المجلة العربية للعلوم و المعلوماƘ الصادرة عن المنشوراƘ الحقوقيةمقال منشور في 

  .72ص  Ü2000 Ü  321ل منشور في مجلة األمن و الحياة Ü العدد مقاعادل عبد الجواد محمدƍ Üجرام األنترنÜ Ƙ.راجƴ د - 3
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üوǓا üــƬƻال  
  اǕئتمانبطاƽــة التكييف القانونǏ ل

  
Ü جعل مǌمة األوراق التجارية يùتقلص   قتصادية و التجاريةƍǗن التƱور السريƴ للحياة ا    
           جةتسƽù الÜ بحيƚ تم ƍستخدام وسائل جديدة للوفاƇ تختلƻ عن تلǁ الوسائل التقليديùة ك  نوع ما
ǁو الشي Ɗ Ü اقةƱي بǋو ǙئتمانǗن   اùم Ǌئتمان من مصرفƍ Ǐا الحصول علǌحامل ƴيƱالتي يست

 Ƈجل الوفاƊلƎيراتتزامبƺال ǉاتجا Ǌ        .  
لكن ما تجدر اǗشارة ƍليǋ Ǌو Ɗن ƍستعمال ǋذǉ الوسيلة الجديدة قد تم في غياƔ نصùوص       

ƴ مƛيالتùǌا فùي الوǙيùاÜ    Ƙ سواƇ علǏ المستوǎ المحلي Ɗو العربي مقارنة م قانونية تنƲمǌا
لƍ  Ǐù اǗئتمùان حداƛة ǋذǉ التقنية و المتمƛلة في بƱاقùة   لذا تستدعي. و Ɗروبا  المتحدة امريكية
  .  دراسة تحليلية

يستلزم منا البحƚ عن Ʊبيعتǌا  اǙئتمان Üو للوصول ƍلǏ تبيان التكييƻ القانوني لبƱاقة   
ǙوƊ القانونية Ü ا القانوني الذي تعتمǌساسƊ مƛلنقل الحقوق Ǌد علي.  

  :ƛين التاليين بحوǋذا ما سوƻ نوضحǊ في الم      
 

     üوǓا Ƙة الطبيعة القانونية ل: المبحƽئتمانبطاǗا.  
     Ǐانƙال Ƙالمبح :ƧساǓة  اƽلبطا ǏئتمانالقانونǗا   .  
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 üوǓا Ƙالمبح  
  اǗئتمانبطاƽـة الطبيعة القانونية ل

  
     ƚلة البحƋن مسƍاقة  عنƱبيعة القانونية لبƱاالǗئتمان Ü  Ưرƽذي بادئات Ƈبد Ü  Ưالتعر

  .ƛم ƍبراز ذاتيتǌا ƍ ÜلǏ ماǋيتǌا
    ǎخرƊ من ناحيةÜ  اقةƱبيعة القانونية لبƱن تحديد الƍ ئتمانǙاÜ  تحديد القواعد Ǌعلي Ɣيترت

  .القانونية الواجبة التƱبيق عليǌا
 ƔùالƱة مƛالƛ Ǐلƍ ƚذا المبحǋ لذا سنقسم Ý  األول ƔùلƱالم   Ǌùفي Ưرùة    نتعùاقƱة بùيǋلما         

Ɗما المƱلƔ الƛالƚ فنخصصÜ   Ǌùئتمان Ǘاو المƱلƔ الƛاني نتعرƯ فيǊ لذاتية بƱاقة  ÜاǗئتمان 
  .اƛǗباƘئتمان و قواعد ǗلبƱاقة ا
      

 üوǓا ƒة  : المطلـƽية بطاǉئتمانماǗا  
ùƛم   Ü) الùƽرع األول (مǌƽومùǌا   تقتضي منا التùƱرق ƍلǏù   ئتمانǗاƍن دراسة ماǋية بƱاقة 
  :التالي وذلǁ علǏ النحو Ü )الƽرع الƛاني(الميكانيزماƘ العملية لǌا 

  
    üوǓا Ʊرƻئتمان:  الǕة اƽبطا ǃوǊƻم  

ùƛم ذكùر    لƽقǌية Üيستلزم تعريǌƽا علǏ ضوƇ اǓراƇ ا اǗئتمانƍن تحديد مǌƽوم بƱاقة         
  :و ذلǁ وفق التقسيم التاليÜ  ميزاƘز ما تتسم بǊ من خصائص و مو ƍبرا, Ɗنواعǌا

              ǙوƊ  : اقةƱب ƻئتمانتعريǗا.   
  .اǗئتمانƊنواع بƱاقة :  اƛاني              
              ƛالƛاقة :  اƱئتمانخصائص بǗا.  
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    Ǘوƈ  : ةƽئتمانتعريف بطاǕا   
لتعدد العالقاƘ الناشùئة عùن    اǗئتمانيƻ بƱاقة بداية يصعƔ تعرنشير ƍلƊ ǏنǊ في ال         
Ü فنجد Ɗن قانون ƍئتمùان   Ü كما Ɗن التشريعاƘ لم تتناولǌا بصورة واضحة و تشابكǌا ǌاƍستخدام

المملكة المتحùدة Ü الùذي   عن الصادر » Crédit consumer act « 1974المستǌلǁ لسنة 
 .1للبƱاقةيحدد تعريƽا واضحا Ü لم اǙئتمان تعرƯ لبƱاقة 

Ü فنجد Ɗصلǌا الورقƛ Üم تƱورƘ وصùارƘ   وعند الرجوع ƍلǏ معنǏ البƱاقة في اللƺة       
  .ƛ Üم صنعƘ من اللدائن والبالستيǁ تصنƴ من المعدن بحيƚ يحƽر عليǌا الرقم و اǙسم

البƱاقة تكون من ورق  «المعنǏ المعروƻ المتداول: منǌا عديدة للبƱاقة  نوقد وردƘ معا      
Ü وعليǌا بعƯ البيانùاƘ الخاصùة    سميǁ مسƊ ƠƱو بالستيكي يصدرǋا بنƊ ǁو غيرǉ لحاملǌا

  . 3»فƎنǌا تصدر بقصد الحصول علǏ نقد Ɗ Üو دين Ü(Crédit) فƎذا كانƘ من قبيل  2بحاملǌا
         Ǐذا فيما يخص الكلمة األولǋ Ü  ئتمان المرادفة لكلمةƍ ما كلمةƊ Crédit ةƺل Ü   يùتعن

  .اتخذƊ ǉمينا عليǊفنقول ائتمن فالن فالنا يعني  Ü الجدارة بالƛقة
ƴواس Ǐمعن Ǌة القانون فلƺئتمان بلǗما اƊ Ü    Ǚوùر منقùو غيƊ Ǚمنقو Ǚير ماƺو يعني تسليم الǌف

  .رجاعǊلمدة مƌقتة مƴ نية ƍستعادتƊ Ǌو  Ü ƍالرǋن ÜاǗعارة ÜاǗيجار Üالوكالة ÜعلǏ سبيل الوديعة
Ɗي  معان كل حسƔ مناسبتÜ Ǌ تقابلǌا عدة Le créditفƎن كلمة  Ü و في مجال العمل المصرفي

  .تسليÜ ƻ قرÜ Ư عتمادǋ Ü  ƍو ƍئتمان
   . 4األجل و الضمان Ʊ Üرق التنƽيذ Üالمصدر اǗئتمان Ɗشكال مختلƽة حسƔ الƺرÜ Ưو يƋخذ 

                                                 
 .13القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود Ü المرجƴ السابق ص Ɗ  ÜنƲر - 1

2 - Elle contient une piste magnétique destinée a être lue par un terminal de paiement électronique 
ou par un terminal point de vente. Elle comporte, de façon visible, les renseignement suivants: 
- nom de l'organisme émetteur. 
- nom et numéro d'identification du titulaire. 
- nom de la banque du titulaire. 
- date d'expiration de la validité de la carte.  
V:Paulette BAUVERT et Nicole SIRET, DEC F2 manuel, relations juridiques- travail, protection 
social, crédit, pénal, contentieux, DUNOD, 2003-2004, P 352. 

    
          Ɗبو سليمان Ü البƱاقاƘ البنكية اǗقراضية و السحƔ المباشر من الرصيدƊنƲر األستاذ الدكتور عبد الوǋاƍ Ɣبراǋيم   - 3

Ǐبعة األولƱال Ü دار القلم  Ü 1998دمشقÜ  24ص. 

       1982مراد منير فǌيم Ü العقود التجارية و عملياƘ البنوÜ ǁ منشƋة المعارÜ ƻ اǗسùكندرية  .راجƴ حول Ɗنواع اǗئتمان د - 4
 .286ص 
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في  اتعريƽا مركبا فنجد تعدد Carte de Crédit  اǗئتمانƊما ƍذا Ɗردنا تعريƻ بƱاقة          
Ƙاƽتعري  ƘاقاƱئتمانالبǗاألجنبية ا ƴبيةو العر 1ية في المراج  Ü اديةùقتصǙة  اùيǌقƽو ال  Ü  ذاùل

  : شير ƍلǋƊ Ǐمǌاسن
  :في قاموƊ Ʃكسƽورد كالتالي  اǗئتمانورد المعنǏ المركƔ لبƱاقاƘ و قد     

» ǉو غيرƊ ǁاقة الصادرة من بنƱالب     ƴائùن البضùم Ǌùحاجيات Ǐا الحصول علǌتخول حامل Ü
  On Crédit  2»دينا

        كùروƘ لùǌا شùكل خùاص متعùارƻ       «: وعرفǌا الدكتور مراد منير فǌيم بƋنùǌا           
Ǌيصدر علي Üاǋ بتسمية معينة ǁوية     البنùي تسùا فǋاùا حق التعامل بمقتضǌصحابƊ وتخول Ü

Ƙو الشيكاƊ ستخدام النقودǗ م الخاصة دون حاجةǌ3»معامالت  

Ü تصدرǋا بنوƊ ǁو منشƘƋù   بƱاقاƘ شخصية «:زويني بƋنǌا قوعرفǌا الدكتور شاكر ال    
  Ü« 4 وتمنǋ Ơذǉ البƱاقاƘ ألشخاص لديǌم حساباƘ مصرفية مستمرة تمويلية دولية

Ü وǋي عبارة عن بƱاقة  ƊداƇ للوفاƇ «: وعرفǌا الدكتور علي جمال الدين عوƯ بƋنǌا     
ǁا مصنوعة من البالستيǋو تزويرƊ اǌفي بيانات ƚالعب Ɣيصع ǎخرƊ و من مادةƊ Ü  تصدر عن Ü
رقم  عنوانǊ وƍ  Üسم العميل الصادرة لǊ: تضمن معلوماƘ معينة وǋي بنƊ ǁو شركة ƍستƛمار ت

Ǌحساب  ÜǊمن مشترياتƛ اقة للتاجر لتسديدƱالب ǁا بتقديم تلǌاجر     تمكن حاملùوم التùيق ƚùبحي Ü
           Ü علƊ Ǐùùن تسùùتردǋا Ǚحقùùا مùùن بتحصùùيل تلǁùù القيمùùة مùùن الجùùǌة المصùùدرة لùùǌا

  5 » -الحامل  –العميل 

                                                 
    :عرفǌا األستاذ قافلدا   - 1

Les cartes plastiques instrument de service de caisse ; permettant d'effectuer des paiements chez des 
commerçants et, pour certaines cartes; des retrait de fond dans des distributeurs de monnaie (DAB) 
on des guichets automatiques de banques (GAB) .  
C.GAVALDA. J.STOUFFLE.Droit bancaire, litec 4ème édition,p 383. 

2 -  Ɗ رƲنƊ.بو سليما.دƊ يمǋبراƍ Ɣاǋص عبد الو Ü السابق ƴالمرج Ü 24ن 

 .284نير فǌيم Ü المرجƴ السابق Ü ص مراد م.ƊنƲر د - 3

 .Ü99 ص  1985ة Ü الجزائر Ü ديوان المƱبوعاƘ الجامعيمحاضراƘ في اقتصاد البنوÜ ǁ  شاكر قزويني Ɗ.ÜنƲر د -4

        1969و التوزيƴ  لوجǌة القانونية Ü دار النǌضة العربية للنشرعلي جمال الدين عوÜ Ư عملياƘ البنوǁ من ا.ƊنƲر د -5
 .633ص 
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األداة البالستيكية األساسية التي يمنƠ من خاللǌا  «: وعرفǌا الدكتور خالد وǋيƔ الراوي بƋنǌا 
 (Revolving crédit line)المصدر كالمصرƊ ƻو Ɗية مƌسسة مالية Ɗخرǎ خƍ Ʊئتمان دوار 

  1 »لحامل البƱاقة
         ƻذا التعريǋ شار  من خاللƊ ǊنƊ نجد Üƍ  وùǋو ƘاقاƱم في البǌم Ɣجان Ǐان لùئتمǗا 

رƯ يستƱيƴ المستǌلƍ ǁستعمالǊ لشراǋ Ƈي عبارة عن ق اǗئتمانالمدارÜ ومعنǏ ذلƊ ǁن بƱاقة 
Ǚ م التسديدƛ Ǌفي تسديد حقامستلزمات Ɣذا كان غير راغƎف Ü      يùف Ǌرائùام بشùا قùم ƴùجمي           

        يترتÜ   Ɣù و ترƯ الǏ الشǌر التùالي قÜ فƎنǊ يسمƠ لǊ بتدوير جزƇا Ɗو كل المبلƸ الم Ɗي شǌر
  .)القائم  (المدين  دفƴ الƽائدة علǏ الرصيد Ü عليǊ في ǋذǉ الحالة

بƱاقة مستƱيلة من البالستيǁ تحمل  «:وعرفǌا الدكتور عبد الƽتاح بيومي حجازي بƋنǌا     
         Ü ورقمǌا Ü وتوقيƴ حاملǌا بشكل بارز علǏ وجǊ البƱاقة Ü وشعارǋا مƌسسة المصدرة لǌاالƍسم 

ǉ البƱاقة يمكن لحاملùǌا  Ü وبموجǋ Ɣذ Ü وتاريƍ ƣنتǌاƇ صالحيتǌا Ü ورقم حسابǊ و ƍسم حاملǌا
ǁالنقود الخاصة بالبنو Ɣسح Ƙالنقدية من ماكينا Ƹالمبال Ɣسح  ƴللسل Ƈداة وفاƋا كǌن يقدمƊ وƊ Ü

Ƙللشر و الخدما ǁوذل ÜƘم كاǌون   و التجار الذين يتعامل معùوقد تك Ü امنةùي    ضùف Ƈاùللوف
  2 »التعامالƘ التجارية عبر الشبكة وفي حدود مبلƸ مالي معين

Ɗداة  (ƍ Üذ ƊوضƠ لنا صƽة البƱاقùة   Ɗن ǋذا التعريƻ من Ɗفضل التعريƽاƘ ناويǌƲر ل         
ووƲائǌƽا األساسية  )تجاري Ɗو مƌسسة مالية  ǁبن (مصدرǋا الذي يكون  و )دفƴ وسحƔ نقدي 

       كما ƊوضƠ لنا ƊنǊ يمكن Ɗن يكùون ƍسùتخدام البƱاقùة غيùر      )حصول علǏ النقدالشراƇ و ال(
  .مباشرÜ ويكون ذلǁ في التعامالƘ التجارية عبر الشبكة 

وقد ƊعǏƱ مجمƴ الƽقǊ اǗسالمي التابƴ لمنƲمة المƌتمر اǗسالمي في دورتǊ السùابعة          
مسùتند   «ùùǋ   12/11/1412-7في  Ü 65/1/7 بناƇا علǏ القرار رقماǙئتمان تعريƽا لبƱاقة 
بناƇا علǏ عقùد   )حامل البƱاقة  (عتباري لشخص Ʊبيعي Ɗو ƍ )البنǁ المصدر (ǉ يعƱيǊ مصدر

        دون دفƴù الƛùمن    )التùاجر  (بينǌما يمكنǊ من شراƇ السلƊ ƴو الخدماƘ ممن يعتمùد المسùتند   
Ǚمن  حا ƴويكون الدف Ü ƴلتزام المصدر بالدفƍ Ǌلنضمن Ü  اùǌحامل Ǐم يعود علƛ المصدر Ɣحسا

دورية Ü وبعضǌا يƽرƯ فوائد ربوية علǏ مجموع الرصيد غير مدفوع بعùد مùدة    في مواعيد

                                                 
 2000الƱبعة الƛانية Ü دار المناƝǋ للنشر و التوزيÜ ƴ األردن Ü  خالد وǋيƔ الراوي Ü العملياƘ المصرفية الخارجية.ƊنƲر د -1

 .30ص 

 .و ما بعدǋا 408ص Ü المرجƴ السابق عبد الƽتاح بيومي حجازي Ü الكتاƔ األول Ü .دƲر Ɗن - 2
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نالحƊ Ʋن ǋذا التعريƍ ƻشتمل علÜ« 1.   Ǐù وبعضǌا Ǚ يƽرƯ فوائد محددة من تاريƣ المƱالبة
  .Ü كما صور كيƽية تسديد مستحقاƘ المصدر رئيسيةƱƊراƻ العقد ال

 Ɗساسùية في مجملǌا حول ركيزة  تدور اǗئتمانبƱاقة Ɗن Ü يتضƠ  من التعريƽاƘ السابقة    
 اǗئتمùان بين تقديم مانƠ  ازمني Ü وǋذا األخير يتƱلƔ فاصال وǋو جوǋر البƱاقة2 اǗئتمانǋي 

Ƈس لوسائل الوفاƍ وبين Üالوسائل ǁتراد تل.  
          Ǌاقة نوعليƱن بƊ القول ƴيƱئتمانستǗنقدي ا Ɣوسح ƴداة دفƊ3   اريùتج ǁا بنǋيصدر        

ول علÜ  Ǐù ومن الحص Ü تمكن حاملǌا من الشراƇ باألجل علǏ ذمة مصدرǋا Ɗو مƌسسة مالية
  .وتمكنǊ من الحصول علǏ خدماƘ خاصة Ǌالنقد ƍقتراضا من مصدرǋا Ɗو من غيرǉ بضمان

Ü ولم يتناول Ɗحكامǌا وذلÜ  ǁ فƎنǊ لم يعرƻ البƱاقة وبرجوعنا ƍلǏ المشرع الجزائري         
  .علǏ الرغم من ƍنتشار البƱاقة مƌخرا في الجزائر

 06/02/2005المƌùرƢ فùي    02-05رقم  و لكن ما تجدر اǗشارة ƍليǋ Ǌو Ɗن القانون  
و المتضمن القانون التجاري قد  26/09/1975المƌرƢ في  59-75المعدل و المتمم لǖمر رقم 

    Ǌùمن ƚùالƛل الùصƽو خصص ال Ǌمن ƴالراب Ɣفي البا ƴرق الدفƱ وسائل و Ưبع Ǐلƍ رقƱت
  .24مكرر  543و  23مكرر  543لموضوع بƱاقاƘ الدفƴ و السحƔ في المادتين 

ƴù ǁ و ذلǏù لتعريƻ بƱاقاƘ الدفùفي فقرتǌا األول 23مكرر  543و تعرضƘ المادة   
ا ƴù كل بƱاقة صادرة عن البنوǁ و الǌيئاƘ المالية المǋƌلة قانونùتعتبر بƱاقة الدف" :  كما يلي

  ".و تسمƠ لصاحبǌا بتحويل Ɗو سحƊ Ɣموال 
بصƽùة   اǗئتمùان لبƱاقùة   ما يƌخذ علǏ المشرع الجزائري ƊنǊ لم يتناول تعريƽا محددا  
تùǌا  و ǋي كل بƱاقة تكون وƲيÜ ƽ بل تعرƍ ƯلǏ تعريƻ بƱاقاƘ الدفƴ بصورة عامة Ü خاصة

Ü موالƊ Ɣو سحƊ سسة مالية األساسية تحويلƌو مƊ ǁو تكون صادرة عن بن.  

                                                 
 .03وǋبة مصǏƽƱ الزحيلي Ü  المرجƴ السابق Ü  ص . د - 1

2 - Üتنية األصلǙ ئتمان كلمةǗقة اƛال Ơي منƊ وقƛلة معينة  تعني الوǌي مƊ Ƙو الوقǋخر وƈ تدخل عامل ƔلƱذا األخير يتǋو Ü
          رقصùي ƍئتمùان  : و لǘئتمان Ɗشùكال مختلùƽة   Üة Ü عامل المجازفة و المخاƱر الزمنÜ ويضاƍ ƻلǏ عاملي الƛقة و الزمنمن 
 .ƍ Üئتمان متوسƱ األجل ƍ Üئتمان Ʊويل األجل األجل

3 -Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou l'une des 
institutions visées par l'article L 518-1 du code monétaire et financier (Trésor public, Banque de 
France, la Poste…), et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.V Paulette 
BAUVERT et N. SIRET, opn cit; P 352. 
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 69قتصر علǏ ذكر المùادة  المتعلق بالنقد و القرƯ الذي ƍ 11-03و ǋذا ما يتƱابق مƴ األمر 
تعتبر وسائل الدفƴ جميƴ الوسائل التي تمكن كل شخص من : " رƻ وسائل الدفƴ كاألتيالتي تع

  ."المستعمل تحويل Ɗموال مǌما يكن السند Ɗو األسلوƔ التقني للسند
     Ǐùا علùبق تمامƱة ينƺالصي ǉذǌب ƴالمشرع الجزائري لوسائل الدف ƻن تعريƎف Ǌو علي

 ƘاقاƱئتمانبǗا.  
نƩƽ األمر ينƱبق ƍلǏ حد بعيد مƴ تعريƻ مجمƴù الƽقǊù   من  69كذلǁ فƎن نص المادة   

باستعمالǊ مصƱلƠ السند و ǋو نƩƽ المصƱلƠ الذي اسùتعملǊ   اǗئتماناǗسالمي الدولي لبƱاقة 
ƴالمجم.  
تتضمن العملياƘ : "من نƩƽ األمر تعرƻ العملياƘ المصرفية كما يلي 66كما Ɗن المادة   

ا وضƴ وسائل الدفƴ تحƘ تصرƻ الزبùائن و ƍدارة  المصرفية تلقي األموال من الجمǌور و كذ
  ".ǋذǉ الوسائل

ƴù ƻ يمنƠ للمصاريùن اǗختصاص المانƴ ميدان وسائل الدفƊ 66يǌƽم من نص المادة 
  .و المƌسساƘ المالية دون سواǋا

Ǚ يوجد في الوقƘ الحالي Ɗي نص قانوني صريƠ مùن   Ü فما عدا ǋذǉ األحكام القانونية العامة
  .الجزائري ينƲم ǋذا النوع من العملياƘ المصرفية في الجزائرƱرƻ المشرع 

Ü وضعƘ المصارƻ حيز التداول عقود نموذجية وƍتƽاقùاƘ   ولسد ǋذا الƽراƷ التشريعي
  . 1من Ɗجل نمو وتكريƱ Ʃريقة الدفƴ اǗلكتروني

فنجد Ɗن المصاريƻ الوƱنية تقوم بتسليم ǋذا النوع من البƱاقاƘ للعمالƇ حتǏ يتسنǏ لǌم 
Ɯم بالخارǋم عند تواجدǌم و الخدمة المقدمة لǌتسديد مشتريات.  

بية بشرƱ قبولǌا مùن ùƱرƻ   كما يمكن Ɗن تسلم ǋذǉ البƱاقاƘ من Ʊرƻ مصاريƊ ƻجن
المصاريƻ الوƱنية ألشخاص غير مقيمين بالجزائر في حالة زيارة عمل Ɗو سياحة مùن Ɗجùل   

  .2تسديد مشترياتǌم Ɗو الخدمة المقدمة لǌم 
      

  

                                                 
الماجسùتير فùي العلùوم    تحديƚ وسائل الدفƴ كعنصر لتǋƋيل النƲام المصرفي Ü بحƚ لنيل شǌùادة   Üحميزي السيد Ɗحمد -1

 . Ü95 ص  2002-2001اǗقتصادية Ü السنة الجامعية 

قانون خاص Ü فùرع قùانون األعمùال      قسم ماجستير Ü بحƚ ألعمال المصرفية علǏ الجزائر Üي ليندة المصارƻ و بشام -2
 .381ص Ü  2002-2001ية السنة الجامع
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تقنية مصرفية مستحدƛة تعبر عن اǗصالحاƘ المتبناة في نùƲام الùدفƴ    اǗئتمانبƱاقة ف
  .الجزائري والذي يسعƍ ǏلǏ تكريƱ Ʃريقة الدفƴ اǗلكتروني

  اǕئتمانƈنواƱ بطاƽاƙ:  Ɩانيا
Ɣمن المناس  ƘاقاƱب ƻبعد تعري ÜئتمانǗن    اƊ نùي يمكùاألشكال الت ǎن نرƊ رùǌƲت        

Ü وǋناǁ في الواقƴ تقسيماƘ متعددة يمكن تصنيǌƽا بحسƔ مجال العمل بǌا سواƇ كان فùي   بǌا
Ɗ Üو غيùر ذلǁù مùن     Ü والعùادي  Ü والمتوسƱù  الداخل Ɗو الخارƊ Ɯو حسƍ Ɣمتيازǋا العالي

Ƙالتقسيما. 

    1- üالمجـا ƒحسـ ƱنـواǓا:  
           ƘاقاƱئتمانتنقسم بǗمجال الت ا ƔحسǏلƍ اǌ1عامل ب:  

        ƈ-  ةƽئتمانبطاǕالمحلية ا:  
         ƍ يمكن Ǚ اقة التيƱالب ǁي تلǋاǌفي البالد المخصصة ل Ǚƍ اǌيتجاوز  ستخدام Ǚ يƊ Ü

  .محدود جدامالي حدة وتصدر عادة بسقƍ ƻستعمالǌا حدود الدولة الوا
         ƒ-  ةƽئتمانبطاǕالدولية ا:  

   .ǋي البƱاقة التي يمكن ƍستخدامǌا عالميا كالبƱاقة الذǋبية         
  :اǓنواƱ حسƒ اǕمتياز  -2   

          ƘاقاƱب ƻئتمانتختلǗا ǋا وǌمتيازالممنوح لǗا Ɣنوعان يبحس :  
        ƈ-ة العƽيةالبطاƮƻو الƈ ادية:  
       Ƈم العمالƲمع Ǐلƍ اقةƱالب ǉذǋ ǏƱتع Ü ا حدǌالممنوح لحامل Ưا القرǌيتجاوز في Ǚ االتي 

       ƊعلǏ كعشرة ƻǙƈ دوǙر ويكون العميل قد غǏƱ مسبقا ǋذا السقƍ ƻما بوضƴ رصùيد نقùدي   
  .2)قد تكون Ɗموال غير منقولة (Ɗو لقاƇ ضمان عيني 

       ƒ-و الممتازةƈ بيةǉƤة الƽالبطا:  
 »ذǋبùي  «وǋذا النوع من البƱاقاƘ يعǏƱ لبعƯ العمالƇ المتميزين ولونùǌا Ɗصƽùر           

تتميز بكون حاملùǌا مضùمونا مùن قبùل      و Ü ويكون سقǌƽا المالي ƊعلǏ من البƱاقاƘ العادية
مريكان ƍكسبرƩ التي تمنƠ لƛǖرياƇ مƴ دفƴ رسوم باǋضة والùƽرق  بƱاقة Ɗ : المصدر لǌا مƛل

ƛقة Ɗكبùر  لǌا وƊن البƱاقة الذǋبية تعÜ ǏƱ بين البƱاقتين العادية والذǋبية ǋو في سقǌƽما المالي 
                                                 

 .90ص Ü المرجƴ السابق القزويني Ü شاكر . Ü ود Ư397 القضاة Ü المرجƴ السابق Ü ص افي. ƊنƲر د - 1

 .355ص  Ü المرجƴ السابق الراوي Ü خالد وǋيƔ. د ƊنƲر - 2
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باǗضافة ƍلǏ بعƯ الخدماƘ التي تقùدمǌا البƱاقùاƘ الممتùازة     Ü يةاǗئتمانمن حيƚ ميزتǌا 
تقديم شبكاƘ سياحية  Ü استئجار السياراÜ Ƙ تخƽيضاƘ في الƽنادق Ü التƋمين علǏ الحوادƚ:مƛل

  ...من دون عمولة
ǋي وسيلة وفاƇ لما يحصل عليǊ حاملǌا مùن   Ü 1علƍ ǏختالƊ ƻنواعǌا  اǗئتمانÜ فبƱاقة  ƍذن  

Ƈاقة كوسيلة وفاƱيد البƽشارة معينة تƍ ƴالتجارية التي تض Ƙالمحال ƴجمي ǎلد ƴو سلƊ Ƙخدما.  
  اǕئتمانخƬائƫ بطاƽة  :ƙالƙا
والتقسيماƘ المختلƽة لǌا يمكن القùول بƋùن بƱاقùة     اǗئتمانعلǏ ضوƇ تعريƻ بƱاقة          

  :تيةتتسم بالخصائص اǓ اǗئتمان
  :تقوǃ علǍ عƽǘة ƙǘƙية اǓطراف اǕئتمانبطاƽة /1   

بƋنǌا وسيلة جديدة الوفاƇ تختلƻ عن تلǁ الوسائل التقليديùة   اǗئتمانتتميùùز بƱاقة           
ألن ǋذǉ األخيرة تقوم علǏ عالقùة  Ü لعمل المصرفي كالنقود Ɗو الوفاƇ باألوراق التجارية في ا

  .2ن Ʊرفين بيƛنائية 
حامùل البƱاقùة   -مصدر البƱاقة:  فتستوجƔ وجود ƛالƛة Ɗشخاص اǗئتمانƊما بƱاقة          
وكل Ʊرƻ من ǋذǉ األƱراƻ يرتبƱ باǓخرين بعقود مستقلة يترتƔù عليùǌا حقùوق     Ü التاجر

  .وƍلتزاماƘ في ذمة ƱƊرافǌا 
فǌي مùن  Ü عن غيرǋا من وسائل الوفاƇ األخرǎ  اǗئتمانǋذǉ الخاصية تميز بƱاقة           

  .Ʊبيعة مختلƽة وǙ تدخل تحƊ Ƙي نوع من وسائل الوفاƇ التقليدية
  :بطاƽة شخƬية اǕئتمانبطاƽة / 2  
لǌا Ǚƍ مùن  اƊي Ǚ يمكن اسùتعم  Ü بƱاقة شخصية غير قابلة للتداول اǗئتمانتعد بƱاقة   

Ʊاǌحامل ƻر Ü  اقةƱمتعلقة بحامل الب Ƙا تحوي معلوماǌنƎف ǁلذل) ƍسم الحامل Ü الرقم السريÜ 
تكون مخزنة  Ü و ǋي معلوماƘ غير مرئية Ǚ يمكن مشاǋدتǌا علǏ وجǊ البƱاقة) الرقم الحسابي

و ǋناǁ معلوماƘ مرئية تتعلùق بمصùدر    ƍ Üما في الشريƱ المƺناƱيسي Ɗو الخلية اǗلكترونية
باǗضافة ƍلǏ معلوماƊ Ƙخرǎ يمكن قراƇتǌا بواسƱة ...) عنوانÜ ǊسمǊ التجاريÜ ƍرمزǉ(قة البƱا

                                                 
يتم ƍصدار تلǁ األنواع لبƱاقاƘ اǗئتمان بعد تقديم العميل ƱلƔ خƱي يبين فيǊ نوع بƱاقة اǗئتمان التي يريد الحصول  - 1

Ƙ القدرة المالية للعميل Ü وعلǏ ضوƇ المعلوماƘ التي لديǌا عنǌم تقوم بƎصدار تلǁ األنواع من عليǌا Ü وتدرƩ تلǁ الجǌا
 ƘاقاƱالب. 

2 - Ʊنائية فقƛ عالقة Ǐا تقوم علǌنƎما في الحقيقة فƊ Ü رياǋاƲ ƻراƱية األƛالƛ عالقة Ǐتقوم األوراق التجارية عل Ɣبين الساح      
 .Ɗ Üي ƊنǊ يقوم بدور الوكيل تصر دورǉ فقƱ علǏ تنƽيذ Ɗمر الساحƊƔما المسحوƔ عليǊ فيق Ü و المستƽيد
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المùوزع  "بالنسبة لبƱاقة الدفƴ و جǌاز " جǌاز نǌائي التسديد اǗلكتروني"اǓلة اǗلكترونية مƛل 
  .بالنسبة لبƱاقة السحƔ" اǓلي للنقود

  :اǕئتمانعلƺ Ǎكرة  اǕئتمانرتكاز بطاƽة إ/3  
ƍذ تخول لحاملǌا الحصول علǏù تسǌùيل    ÜاǙئتمان علǏ فكرة  اǗئتمانترتكز بƱاقة           

ذلǁù عùن    وƍ Üئتماني الذي بواسƱتǊ يستƱيƴ الوفاƇ بجميƴ المشترياƘ والخدماƘ التي ينƽذǋا 
 Ƙو خدماƊ Ƙمشتريا Ǐا للتاجر للحصول علǌاقة بتقديمƱريق قيام حامل البƱ Ü  نƊ Ǐùوم  يعلùق

  .سديد ƛمنǌا وعلƊ Ǐن يتم تحصيل ذلǁ بعد فترة زمنية متƽق عليǌاالبنǁ بت
  :ƺائدة لجميƈ ƲطراǊƺا  اǕئتمانتشكü بطاƽة / 4  

ƍذ يǌدƻ الحامل من استعمال البƱاقة ƍلǏ عدم حمل النقود والحصول علǏ مǌلة لتسديد          
Ǌديون Ü  من Ǐو يسعǌما التاجر فƊاǌسلع خالل ƻتصري Ǐلƍ Ǌدد  وتقديم خدمùع Ǐلƍ  المتنوعة Ǌات

ǊعمالƊ رقم ƴقصد رف Ƈكبير من العمال.  
  Ɗ1ما بالنسبة للجǌة المصدرة فǌي تتقاضǏ عن Ʊريقǌا عمولة وفوائد تƋخير 

           متƱورة التùي تعتمùد عليùǌا سùواƇا فùي الصùنƴ      التكنولوجيا الب اǗئتمانتتميز بƱاقة / 5  
           فبعد Ɗن كانƘ البƱاقùة البنكيùة تعتمùد علǏù الشùريƱ المƺناƱيسùي فùي        Ɗ2 Üو اǙستعمال

) La Puce(البنكية مزودة بخلية ƍلكترونية  كل البƱاقاƍ1993 ƘنتاجǌاƊ ÝصبحƘ مƴ مƱلƴ عام 
    ǁوùين البنùا بùقتصادية مǙالمجموعة ا ǊصدرتƊ بعد قرار)Groupement économique 

interbancaire.(  
  :حيƚ نجد Üبتعدد التقنياƘ المستعملة في صنعǌا اǗئتمانكما تمتاز بƱاقة 

" Somitomo"بنǁ  د Ɗصدرǋاستعمالǌا جد محدوÝ و Lazer( ƍ(البƱاقة التي تعتمد الليزر  -
 Ǐفي اليابان و تسم"Lazer Carte."  

و قابليتùǌا   تمتاز بصƺر الحجùم  Ý Ü تستعمل علǏ نƱاق واسƴ بƱاقة الشريƱ المƺناƱيسي -
 .للتزوير

 ).La puce(بƱاقة الخلية اǗلكترونية  -

                                                 
1 - Rivelange et Raynaud –op,cit, p 441. 

 .بƽضل الحامل البالستيكي الحامي للمعلوماƘ المخزنة في البƱاقة قة اǗئتمان بعدم قابليتǌا للتلÜ ƻتمتاز بƱا -  2
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          :ديـة عدǃ خƮوƱ بطاƽاƖ اǕنتمان للتنưيǃ القانونǏ الخاƫ بوسـائü الوƺـاƅ التقلي  /6    
        بƺياƔ نƲام قانوني خاص بǌا علǏ عكƩ الوسùائل التقليديùة كالسƽùتجة     اǗئتمانتمتاز بƱاقة 

  .ة التجاريةئƊو الشيǁ والتي تتسم بالجمود وعدم المرونة وعدم مالحقة التƱور الǌائل في البي
 ƘاقاƱب ƴتخض ǁئتمانولذلǗالنقود كوسي ا Ǐبقة علƱللقواعد العامة الم  ǁذلùوك Ƈلة للوفا

    Ǐùرفي وعلùام المصùƲان القواعد العامة في النùئتمǗة     اùد العامùالقواع Ǐùلƍ افةùضǗبا           
  .التي سيƋتي تƽصيلǌا Ǚحقا Ü 1في العقود

Ǐانƙال Ʊرƻالعملية : ال ƖئتمانلالميكانيزاǕة اƽبطا  
ùǋم الجùǌة    العملية Ǚستخدام بƱاقاƘ اǗئتمان تƽترƯ تدخل ƛالƛة ùƱƊراƍ ƻن اǓلية 
  .الحامل و التاجر Ü المصدرة للبƱاقة

ſن  و غùجل تحقيق جملة مƊ التقنية من ǉذǋ Ǐلƍ ونǌن رجال األعمال يتجƊ Ýني عن البيان
ونة للتجùار  و وسيلة مضùم  Ü مفǌي وسيلة فعالة لتسǌيل الوفاƛƊ ƇناƇ تنقالتÜ ǌ الƽوائد و المزايا

  .ǙستيƽاƇ حقوقǌم في مواجǌة العمالƇ العابرين
  ).ƛانيا(ƛم فوائدǋا  Ü )ƊوǙ(و لتوضيƠ ذلÝǁ نتƱرق ƍلƈ Ǐلية التعامل ببƱاقاƘ اǗئتمان 

Ǘوƈ :ئتمانǕة اƽببطا üلية التعامƆ  
  :ǋم 2تƽترƯ تدخل ƛالƛة ƱƊراƻ اǗئتمانلية األساسية للدفƴ عن Ʊريق بƱاقاƘ اƍǓن 
  الجǌة المصدرة للبƱاقة -          
  حامل البƱاقة -          
  التاجر المعتمد -          

  Ưا البعǌعقدية مستقلة عن بعض Ƙعالقا ƇǙƌǋ بين ƴوتجم.   
ون مƌسسة تجارية Ɗو ماليùة تقùوم   ǋذǉ األخيرة قد تك :الجǊة المƬدرة للبطاƽـة  -1         

Ǝوضبƽي شخص يƊ ضافية باسمƍ وƊ صليةƊ ئتمانƍ ƘاقاƱصدار بǊ  اƇبنا Ü اقة األصليƱحامل الب
  .3ن المنƲمة العالمية لǌذǉ البƱاقاƘم علǏ ترخيص معتمد

                                                 
 13ص  Ü المرجƴ السابقفايز رضوان نعيم Ɗ . ÜنƲر د - 1

2- M.Dejuglart et ippolito- traité de droit commercial  - tome 7; banque et bourses, 3ème édition 
montchrestien 1991, p 544. 

3 -  ǁالتي تمل ǁي تلǋ مة العالميةƲاقة وتقوم بالمنƱالعالمة التجارية للبǗصداراƍ Ǐعل ƻة   شراùخاص Ƙاقياƽتƍ وفق ƘاقاƱالب
Ü ومنƲمùة Ɗمريكùان ƍكسùبرÜmaster card     Ʃ ومنƲمة ماسùتركاد   visaومن Ɗشǌرǋا منƲمة فيزا  Ü مƴ البنوǁ المصدرة

American Express  
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ستخدامǌا ƎسمƊ Ǌو خول بƎبƱاقة بوǋو الشخص الذي صدرƘ ال :ةحامـü البطاƽـ -2          
ǌل Ǌستعمالƍ عن Ƌبكل ما ينش Ƈو يقصد  .اويلزم المصدر بالوفاƊ»اقة األصليƱحامل  »بحامل الب

Ǝب Ơتƽاقة الذي يƱاقةالبƱالب Ɣحسا Ǌسم          .  
وǋو الشخص الذي يتعاقد مƴ مصدر البƱاقùة علǏù تقùديم السùلƴ      :التاجـر -3         

  .ل البƱاقةوالخدماƘ التي يƱلبǌا حام
  :و العالقة بين ǋذǉ األƱراƻ بصورة مجملة كاǓتي  
Ɗ /المحلية ƘǙالوكا ƴق الشركة العالمية مƽتت Ü   دارùصǗ Ǌفروع ƴالعالمي م ǁق البنƽو يتƊ

ǌاقة لكل من يتعامل بƱاالب Ü  ا كانƇالبا للخدمةعضوا سواƱ وƊ مشتريا.  
Ɣ /اقة من المƱالب Ǐلبا للحصول علƱ يقدم المتعامل  Ǌùفي Ɛسسة المالية يعبƌو المƊ ƻصر

  .المعلوماƘ الضرورية
ùبالتقصي و التحري عن سمعة المتعامل/ ج ƻيقوم المصر Ü  نƊ ǎƊذا رƍ اقةƱالب Ǌو يمنح

 ǊئتمانسمعتǗية مشجعةا Ü    مǌيùوفر فùتت Ǚ اقة لمنƱالب Ơحر في عدم من ƻو يعد المصر
  .الشروƱ المƱلوبة

         بƎبرازǋا عند شùراƇ سùلعة  ستعمالǌا Ýƍ يستƱيƴ  ةو عند حصول المتعامل علǏ البƱاق
سم ƛƍم يƱبÜ  ƴ و يقوم التاجر Ɗو البائƴ بملƐ نموذƜ معين بقيمة البضائƴ و نوعǌا Ɗ Üو خدمة

و يقوم  Ü حاملǌا و جميƴ البياناƘ الموجودة في البƱاقة علǏ النموذƜ عن Ʊريق ƈلة خاصة
Ɯذا النموذǋ Ǐعل ƴاقة بالتوقيƱاقة حامل البƱالب ǉذǋ Ɣبموج Ƈبالشرا Ǌقرارا منƍ.  

و يسلمǌا ƍلƊ ǏقرƔ فùرع   Ü يجمƴ التاجر بعدǋا كافة النماذƜ التي باع بǌا في ذلǁ اليوم/ د
  .من المصرƻ المصدر للبƱاقة لقيد قيمة الحساƔ في نƩƽ اليوم و خصم مصروفاƘ الخدمة

رƱا في ǋذا النƲام Ɗي قابل يشترƱ في التاجر الذي يقصدǉ المتعامل Ɗن يكون ǋو اǓخر منخ
بحيÜ   ƚù و ذلǁ بموجƔ عقد يبرمǊ مƴ المصرƻ المصدر للبƱاقة اǗئتمانللتعامل ببƱاقة 

الذي يعتبر  Ü)جǌاز نǌائي تسديد ƍلكتروني(لي متالǁ جǌاز الصراƻ اƍǓيمكنǋ Ǌذا العقد من 
 ƚحدƊازǌج  ǉكان يعتمد ǁة بنƽل خليƈ )بيةǋضية و الذƽال ƴاقة الدفƱفي ب(   Ǌùو كان يوزع

و بعدǋا يستعمل المصرƻ جǌاز الكمبيوتر في  Ü مجانا علǏ الǌيئاƘ القابلة للتعامل بالبƱاقة
ƘواƱيذ باقي الخƽتن.  

ùǋ/  اǋدادùس Ǌالبا منƱ Ǌمشتريات ƴالعميل فاتورة لجمي Ǐلƍ ƻر يرسل المصرǌاية الشǌفي ن
  :علǏ عدة Ɗجǌزة منǌا ماناǗئتو يعتمد نƲام بƱاقة  Ɗ Üو سداد جزƇ منǌا خالل مدة محددة
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جǌاز ƍقرار المشùترياÜ   Ƙ جǌاز التحصيل و المتابعة Ü جǌاز اǙستعالماƘ عن المتعاملين
  .التي تزيد عن الحد المقرر

ƍذا تƋخر حامل البƱاقة عن سداد قيمة مشترياتǊ في الƽترة المحددة المسùموح بùǌا فùي    / و
 ǊنƎف ÝخيرتالعقدƋجل التƊ فائدة من Ǌعلي Ɣسح.  

و ما ترتƔ عليǊ فسوƻ توضƴ البƱاقة فùي قائمùة    Ü حامل البƱاقة ƍلتزاماتǊ ينƽذƍذا لم / ي
  .ستخدام ƍلƊ Ǐن تتم المحاسبة بين البنǁ و العميلǗمنƴ ا
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Ƙو توريد خدماƊ ƴعقد بي 

 التاجùùرالدفƴ بالبƱاقة لùùالحام

 عقد حامل البƱاقة

 عقد التاجرالسحƔ النقدي

المصدرةالجǌة 

 ǃالناشئة عن إرس Ɩاƽǘللع ǏيحƮئتمانتوǕة اƽبطا ǃستخدا
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  اǕئتمانƺوائد بطاƽة : ƙانيا
           ƘاقاƱب ƘئتمانحققǗد    اùوائƽال Ǐùلƍ ǁذل ƴالحاضر ويرج Ƙنجاحا ملموسا في الوق

  :ومن ǋƊم تلǁ الƽوائد1والمزايا التي تحققǌا ألƱرافǌا
           Ǘوƈ :üبالنسبة للحام:  
يكاƍ Ƙحدǎ الخدماƘ المصرفية التي تقدم للحامل بجانƔ الشù  اǗئتمانƊصبحƘ بƱاقة          

فǌذǉ البƱاقة تحقق لحاملǌا عدة منافÜ  ƴ لكنǌا تتƽوق علǏ الشيكاƘ في عنصري األمان والسǌولة
  :كما Ɗنǌا تختلƻ من بƱاقة ƍلƊ Ǐخرǎ ومنǌاÜ جلǌا معنوية 

وذلÜ ǁ  2كاƊ Ƙو النقوديتǌدƍ ƻلǏ عدم حمل النقود فǌي وسيلة فعالة للسداد Ɗو الوفاƇ عن الش -
  .لسǌولة حملǌا وقلة تعرضǌا للسرقة

  .خرنقود من بنوǁ متعددة كلما انتقل من بلد ǓالحƔ لحاملǌا عملية ستوفر  -
  .ول متعددةسǌولة قبول البƱاقة وتداولǌا علǏ د -
- ſتƘي عملة كانƋا السداد بǌ3يسر لحامل  Ƙالùدخول العم ƘاƇجراƍ الحامل من Ơذا يستريǌوب Ü

 .Ɗو خروجǌا  وخروجǌا في بعƯ الدول التي بǌا قيود علǏ تحويل العملة Ɗو منƴ دخولǌا

Ƌمن من رفƯ التاجر قبول ǋذǉ الوسيلة في الوفùاƇ كمùا يحùدƚ    تجعل حامل البƱاقة في م -
ǁبالنسبة للشي.  

-  Ǌلة لتسديد ديونǌم Ǐيد الحامل من الحصول علƽيست Ü    دادùس ƴدفùب Ǌùيلزم Ǚ ǁن البنƊ كما
 .الƽواتير جملة واحدة 

ƴ عن السعر السوقي حسƔ اǙلتزام م) لحامل البƱاقة (قد يلتزم التاجر بتخƽيƛ Ưمن السلعة  -
 .الجǌة المصدرة 

-  ƘمتيازاǙا Ưا بعǌعمالئ Ơصدار تمنǗا Ƙسساƌم Ưن بعƍÜكالتƋالحياة Ǐ4مين عل ƘاقاƱكالب
 .Ɗ Ƙخرǎ دولية فريدةئتمانية عالية وخدماƍذلǁ سقوفا  ƍلǏتمنحǌم ƍضافة  و Ü الذǋبية

ƍن بعƯ البƱاقاƘ تدفƴ جوائز وǋدايا لعمالئǌا عن Ʊريق القرعة ترغيبا لǌم علǏ الحصول  -
  .ئتمان عند ǋذا البنƍ ǁعلǏ بƱاقة 

                                                 
1- Françoise Perochon, Regine Bonhomme -entreprise en difficulté instrument de crédit et de 
paiement 3ème edition L.G.D.J.manuel p 632. 
2- André BERTRAND;Philippe LECLECH-La pratique du droit des cartes 2ème édition 1989-la 
revue banque éditeur, p 159. 

 .ويكون ذلǁ في البƱاقاƘ العالمية فقƱ مƛل البƱاقة الذǋبية - 3

4 -  Ɣسسة داينرز كلوƌمDiners Club م ǉالجوية قدر Ƙمين للرحالƋت Ơمريكي ئةاألمريكية تمنƊ رǙدو ƻلƊ 
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تمكن حامل البƱاقة من شراƇ مستلزماتǊ وسداد قيمتǌا بسǌولة في Ʋروƻ مƽاجئة لم يسùتعد   -
 .1بحمل ما يقابلǌا من Ɗموال

فالبنوǙ ǁ تمنǋ Ơذǉ البƱاقاǙƍ Ƙ بعد التƋكد من مùالƇة  Ü تضيƻ للعميل الحامل سمعة Ʊيبة  -
 .العميل Ɗو الحصول منǊ علǏ ضماناƘ عينية Ɗو شخصية 

بلƸù الجùǌة   ƍƊن ضياع البƱاقة يوجƔ ضمان مسƌولية محدودة فقƱ بمبلƸ مùن المùال ƍذا    -
       حتǙ Ǐ تستخدم ǋذǉ البƱاقة من قبùل الƺيùر بصùورة غيùر    Ü درة بضياع البƱاقة فورا المص

 .مشروعة 

لƎ  ǏùنǙ Ǌ يستƱيƴ الرجوع ƍفÜ التاجر ƍذا لم يستƴƱ الحصول علǏ حقǊ من مصدر البƱاقة  -
 .مصدرǋا يƱالƔ حاملǌا فǌو يƱالƔ مصدرǋا وÜ حاملǌا 

مقتصرة علǏ لعƔ دور  اǗئتمانكنولوجي لم تعد بƱاقة بƽضل التƱور المعلوماتي والت Ǌكما Ɗن -
ƇاƽيǗن    اùوال مùاألم Ɣل في تمكين الحامل مباشرة من سحƛخر يتمƈ دورا Ɣتلع ƘصبحƊ بل

Ɗي الحصول علǏ المال  Ü تصرƻ عمالئǌاتحƘ لكترونية التي تضعǌا المصارǗ ƻالموزعاƘ ا
 Ǌليƍ الحاجة Ƙا كلما دعǋ2نقدا من مصدر. 

ستخدام Ǘق بالتعت اǗئتمانجي Ɗيضا لم تعد بƱاقة كما Ɗنǌا بƽضل التƱور المعلوماتي والتكنولو -
ستعمال الحامùل لùǌا غيùر مباشùر بùالƱرق      ƍƍذ يمكن Ɗن يكون  Üالمباشر من Ʊرƻ حاملǌا

  .Ƙنترنألاستخدامǌا بƱريق ƍلكترونية حيƚ يكون Ǘا
  بالنسبة للجǊة المƬدرة: ƙانيا   

الجǌة المصدرة في تخƽيƯ التكاليƻ المنƽقùة فùي اùƱار نشùاǌƱا      اǗئتمانتساعد بƱاقة  -
  .ستعمال الشيكاƘ رفي ƍذ تƌدي الǏ اǗقتصاد في ƍالمص

الحامل والتùاجر  (تحصل الجǌة المصدرة من البƱاقة علǏ عمولة وفوائد تƋخير من عمالئǌا  -
Ƈالسوا Ǐ3)عل.  

 : فمن الحامل تتحصل علǏ عمولة متمƛلة في

- ƍاتيسƽƇ  اقةƱصدار البƍ ا -)رسوم العضوية(-رسومǌومنح.  
- ƍايستƽƇ  اǌتكون صالحيت ƚاقة حيƱسنة واحدةلرسوم تجديد الب.  

                                                 
1- André BERTRAND. Philippe LECLECH, op,cit, P 158. 

  .22ص Ü لمرجƴ السابق ا Ü امي بيار ƍميل ƱوبياƊنƲر المح - 2
 

3 - Stephane Piedelièvre- Instrument de crédit et de paiement, 2ème édition, Dalloz 2001, P 287. 
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  .م تبديل البƱاقة عند الضياع Ɗو السرقةرس -
-    ǉرƽùول سùحل Ɣبسب ƇاǌنتǗا قبل موعد اǋالعميل تمديد ƔلƱ عند ǁرسم التجديد المبكر وذل

  .مƛالعند حلول التجديد 
تتمƛل في خصم نسبة معينة من قيمة المشùترياƊ Ü   Ƙما عن Ʊريق التاجر تتحصل علǏ عمولة

ƴالمدفوعة للبائ.  
Ɗو  المصدرة علǏ فوائد التƋخير عن عدم سداد ما علǏ العميùل التùاجر   كما تتحصل الجǌة -

   .الحامل حسƔ الوقƘ المحدد
-  Ǐذا كان فالحصول علƍ ا -رق سعر العملة األجنبيةǌة   -التسديد بùالمحلي Ǌعند تحويل عملت
ǌليƍر و اǙعندما يسدد بالدو ƻالصر ƴخذ فائدة بيƋو يǌيستلم بالدينار  ف.  
-  ǁي   يحصل البنùلǓا ǉازùǌتخدام جùمن في مقابل اسƛنسبة من ال Ǐعل Ü    Ǌùام تحويلùƲو نƊ
  .1ية ƍذا كانƘ مخولة لذلǁاǗئتمانلكتروني عند سحƔ النقود بواسƱة البƱاقة Ǘا

مصùروفاƇ   Ƙفǌي تتحمل عÜ Ɣ و في مقابل المزايا التي تحصل عليǌا الجǌة المصدرة
لكنǌا قليلة بالنƲر ƍلǏ ما تستƽيدǉ من النسبة المƌوية التي  Ɗ Üي تتحمل النƽقاƘ اǗدارية Ü العملية

  .و من جذƔ العمالÜ Ƈ تقتƱعǌا من كل فاتورة يسددǋا
  بالنسبة للتاجر: ƙالƙا

  :ǋناǁ فوائد كƛيرة للتاجر يمكن تلخيصǌا كاǓتي
- Ƈيد التجار من وراƽيست  ƘاقاƱام التعامل ببƲئتماننǗم   اǌدماتùم و تقديم خǌسلع ƻمن تصري

ذلǁ ألن التسǌيالƘ التي يجùدǋا   Ü المتنوعة ƍلǏ عدد كبير من العمالƇ قصد رفƴ رقم Ɗعمالǌم
 .2و ǋو ما يعود بالنƴƽ علǏ التاجر Ü العمالƇ تدفعǌم ƍلǏ اǗكƛار من مشترياتǌم

يستƽيد التجار من ضماناƘ الدفƴ التي تƌمنǌا مƌسسة اǗصدار و يتجنبون بالتùالي مخùاƱر    -
 .3و مساوƏ الشيكاƘ بدون رصيد Ü اǙحتƽاƲ بمبالƸ نقدية كبيرة

- ƍ قائمة كاملة و Ǐا الحامل يحصل التاجر علǋنجزƊ التي Ƙو المعامال Ƙحصائية وافية للمبيعا
 .4األمر الذي يجعلǊ قادرا علǏ تقدير ƊرباحǊ و خسائرÜ ǉ خالل كل فترة

                                                 
1 - Ɗ رƲنƊ.د .Ü السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋ93ص  عبد الو. 

2 - André Bertrand et Ph. Leclech, op, cit P 151. 
3 - Jean Louis Rivelange. Monique Contamine Raynaud, op, cit P 442. 

4 - Ɗ رƲنƊ.ب. دƍ Ɣاǋعبد الوÜ السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋ133ص  را. 
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-  ƘاقاƱام بƲئتمانيقدم نǗا Ü د ضمانا للتاجرǌة المصدرة تتعǌن الجƊ ذƍ    يùاتورة فùƽال ƴبدف
 .1و لو لم يكن للعميل رصيد في حسابǊ لدǎ مصدر البƱاقة Ü حدود مبلƸ معين

و ليƩ لǌا مسùاوǋƊ Ü   Əمية ملموسة في الوقƘ الحاضر اǗئتمانو بذلƊ ǁصبƠ لبƱاقة 
Ǚƍ وائد البنكية عمليةƽالتعامل بال Ưسالمية التي ترفǗن ا, بالنسبة للدول اƊ ذƍǗ Ǌاق الذي يبرمƽت

ستعدادǉ لدفƴ الƽائدة ƍذا تƋخر عن و ǋو ƍ الشرƱ الƽاسد Üفاسد لوجود  و مصدرǋاحامل البƱاقة 
  .ǋذا من جǌة Ü الدفƴ في الوقƘ المحدد

  ǎخرƊ ةǌو من ج Ü  ƘاقاƱام التعامل ببƲن نƎئتمانفǗا Ü رƱبالمخا ƻوƽمح  ƠصبƊ ƚحي
ƍ ǁناǋƘمن المعلوماƊيق بين التعامل وƛو Ʊرتبا Ü خاصة في حال ǁذل Ʋاة و نالحǗ ستخدام غير

  .عبر الشبكة اǗئتمانالمباشر لبƱاقة 
  
  

                                                 
و منǌا البƱاقùاƘ ذاƘ   تقنية ƈمنة للدفƴ بواسƱة البƱاقة Üيجاد وسائل شركاƘ المانحة لبƱاقاƘ اǗئتمان ƍو لذلǁ حاولƘ ال - 1

يد من المعلوماƘ حول الموضوع راجƱ ƴوني ميشال عيسǏù  لمز -الشريحة و ǋي بƱاقاƘ مزودة بذاكراƍ Ƙلكترونية مندمجة
Üالسابق ƴ140ص  المرج. 
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Ǐانƙال ƒاتية:المطلƤ  ƖاƽئتمانبطاǕا  
تقتضي ضرورة توضيƱƊ Ơرǋا  اǙئتمان ƍÜن مسƋلة البحƚ عن الƱبيعة القانونية لبƱاقة 

بتمييزǋا عن غيرǋا من البƱاقاƘ التي تصدرǋا البنوǁ و التي يمكن Ɗن تتشابǊ معǌا في شكلǌا 
  .خارجيال

          لذا فقد واجǊù الƽقǊù   لم يتم تنƲيمǌا تشريعيا Ü اǗئتمانو من الجدير بالذكر Ɗن بƱاقة    
و ذلǁ بالنƲر ƍليǌا ككيان مادي يتم  Ü و القضاƇ صعوباƘ كبيرة في ƍيجاد التكييƻ المناسƔ لǌا

Ǌالتعامل علي.  
  Ǘن اƊ ت و التي تتلخص فيùا بالنقود البالسǌاألول يسمي ǉو اتجاƊ يكيةǗ ةùلكتروني Ü   اùمƊ

و الجانƔ األخير من الƽقǊ تعرƯ لǌا عنùد   لƛاني يعتبرǋا صورة من صور القرÜ Ưتجاǉ اǗا
  .معالجة األوراق التجارية

تقتضي منا تمييزǋا عن البƱاقاƘ المشابǌة لǌا ƊوǙ  اǗئتمانلذلǁ فƎن دراسة ذاتية بƱاقة   
  .ƛم تحديد Ʊبيعتǌا

  .عن البƱاقاƘ المشابǌة لǌا اǗئتمانتمييز بƱاقة : األول الƽرعو لذا سندرƩ في   
  .اǗئتمانƱبيعة بƱاقة :  رع الƛانيƽùو سندرƩ في ال

  
Ʊرƻال üوǓة تمييز : اƽئتمانبطاǕا اǊة لǊالمشاب Ɩاƽعن البطا  

Ɗن ǋذǉ األخيرة قد تلتبƩ ببƱاقùاƊ Ƙخùرǎ تمنحùǌا     اǗئتمانيتضƠ من تعريƻ بƱاقة   
بƱاقùة  : و نذكر منǌا اǙئتمان Üو تبدو في شكلǌا الخارجي مشابǌة لبƱاقاÜ  Ƙ البنوǁ لعمالئǌا

Ƈالوفا Ü Ƙاقة ضمان الشبكاƱب Ü ليǓا Ɣاقة السحƱب Ü اقة الƱبƔحسا.  
  :و تلǁ البƱاقاƘ فيما يلي اǗئتمانتعرƯ للƽرق بين بƱاقة نلذا س  
  Ǘوƈ : ةƽئتمانبطاǕا  ƅاƺة الوƽا عن بطاǉو تمييز)Carte de débit(  
    Ƈاقة الوفاƱ1ب Ü اقة بالستيكية تخول لصاحبƱي بǋاǌ  تحويل قيمة مالية معينة من

  .حسابƍ ǊلǏ حساƔ التاجر المعتمد لدǎ الجǌة المصدرة
و يقتضي ƍصدار ǋذا النوع من البƱاقاƊ Ƙن يكون لحاملǌا رصيد بالبنǁ فيسدد منƛ Ǌمن   

لسلƴ و الخدماƘ التي يحصل عليǌا من بعƯ المحالƘ التجارية المعتمدة لدǎ الجǌة المصدرة ا

                                                 
 .و تسمƊ Ǐيضا بƱاقة السحƔ المباشر من الرصيد - 1
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و ذلǁ بتحويل ƛمن البضائƴ و الخدماƘ من حساƔ العميل حامل البƱاقة ƍلǏ حسùاÜ   Ɣ للبƱاقة
  .1)البائƴ(التاجر 
قتراƯ من مصدر البƱاقة و التسديد Ǚحقا كما ǋو الحال فùي البƱاقùة   ƊǗي بدǙ من ا  
       2عند استعمالǊ لùǌذǉ البƱاقùة  ) التاجر(ية فƎن العميل يحول األموال العائدة لƍ ǊلǏ البائƴ اǗئتمان

  :و يكون ذلǁ بƎحدǎ الƱريقتين
  ):On line(الطريقة المباشرة   
و ذلǁ عن Ʊريق  Ɗي لحƲة ƍجراƇ الصƽقة Ü, تم مباشرةتسوية الديون ت Ü في ǋذǉ الحالة  

ƍضافة ƍلÜ   Ǐù دخال البƱاقة بالجǌازƎقيام الحامل بتسليم بƱاقتƍ ǊلǏ محاسƔ المحل الذي يقوم ب
ƍالسري Ǌدخال رقم Ü ذا العميǌل ƻكد من وجود رصيد كاƋللت ǁة   و ذلùديد قيمùجل تسƊ ل من

Ǌمشتريات.  
فƎن الƱريقة المباشرة ǋي بمƛابة دفƴ فوري بواسƱة تحويل األموال مùن حسùاÜ    Ɣ لذا  

Ƈالشرا Ƙيذ معامالƽتن Ǌالذي يتم في Ƙالوق Ʃƽالتاجر في ن Ɣحسا Ǐلƍ العميل الحامل Ü   اùǌنƊ يƊ
  .3حوالة ƍلكترونية

  ):Off line(الطريقة Ʒير المباشرة   
      رقùم و توقيعǊù  و  سùمƍ Ǌ :يقوم الحامل بتسليم بƱاقتǊ التي تتضùمن  Ü في ǋذǉ الحالة  

 ƣو تاري ǊاقتƱبƍاǌالعمل ب Ƈاǌو  نتƍاǌسسة المصدرة لƌالتاجر الذي يقوم  سم الم Ǐلƍ اǋو شعار
ǁبتدوين ذلÜ Ǐعل Ǌعن مشتريات ǎخرƊ Ƙصيالƽت Ǐلƍ ضافةƍ اقةƱا حامل البǌيوقع ƣعدة نسÜ  مƛ

  .يرسل نسخة من ǋذǉ البياناƍ ƘلǏ الجǌة المصدرة ليتم تسديديǌا
  Ü األخيرة ǉذǋ الحامل في ميعاد دوري محد Ǐلƍ ƻتقوم بارسال كش ǉذǋ د ليتم تسديد قيمة

Ü Ƙة المصدرة بنك المشترياǌالج Ƙذا كانƍ Ǌالمستحقة في حساب Ƹالمبال ǉذǋ و تقوم بتقييدƊ4ا  
    ǁاùنǋ نƊ Ǚƍ اقة جديدة في السوقƱالرغم من كون الب Ǐي     20و علùا فùǌون منùملي

  .5الوǙياƘ المتحدة األمريكية اǓن
  

                                                 
 .413ص  عبد الƽتاح بيومي حجازي Ü الكتاƔ األول Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 1

 .31ص  خالد وǋيƔ الراوي Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 2

3 - ƲنƊر د .Ü السابق ƴالمرج Ü القضاة Ư400ص  فيا. 

 .17ص  فياƯ القضاة Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 4

5 - Ɗر دƲن .Ü السابق ƴالمرج Ü 31ص  فايز رضوان نعيم. 
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  : قة الوفاƇ من النواحي التاليةتختلƻ عن بƱا اǗئتمانيتضƊ Ơن بƱاقة  Ü مما سبق  
ألنùǌا Ǚ تقùوم Ǚƍ بوƲيùƽة الوفùاƇ و ùǋي            اǗئتمùان بƱاقاƘ الوفاǙ Ƈ تعتبر من قبيùل   -

 ƘاقاƱبLes cartes renault et les cartes Avis  ƘاقاƱما بƊئتمانǗن    اùال عùفتقوم فض
  .1اǗئتمانوƲيƽة الوفاƇ بوƲيƽتي الضمان و 

  ǊنƊ Ǐبمعن Ü   ومùي تقǌف Ǌة التاجر بتسديد قيمة مشترياتǌة المصدرة في مواجǌد الجǌتتع
 Ƙيالǌتقديم تس ǏعلƍƘاقاƱئتمانية لحاملي الب.  

ئتمانيùة  قة Ǚ يتعǌد بتقديم Ɗية تسǌùيالƊ ƍ Ƙما في نƲام بƱاقاƘ الوفاƇ فƎن مصدر البƱا  
بل يكتƽي بتسوية العملية بين التاجر و حامل البƱاقة ƍذا كùان ǋنùاÜ    ǁ املي البƱاقةلعمالئǊ ح
Ǌرصيد ل.  

- Ƈالوفا ƘاقاƱام بƲالحامل في ن Ü ǌرسالƍ واتير بعدƽلتسديد ال Ǌيد من األجل الممنوح لƽيست Ǚ ا
Ü اقةƱة المصدرة للبǌمن الج Ǌليƍ العمي Ɣذ يتم الخصم من حساƍ تخد  ) الحامل(لùور اسùف Ǌام

Ü اقةƱللب ƃǙƍ  غير المباشر Ƈفي حالة الوفا)Off line (ترة الوƽيد الحامل من الƽاقعة بين فقد يست
Ü Ƈالشرا ƣتاري ƍ ƣو تاري   ƘاùاقƱب ƻالùخ Ǐعل ǁاقة و ذلƱة المصدرة للبǌواتير للجƽرسال ال

ة قد يصل التي يقوم فيǌا الحامل بتسديد المبلƸ ضمن Ɗجل ممنوح لǊ من الجǌة المصدر اǗئتمان
  .يوما) ƍ)30لƛ Ǐالƛين 

-   Ƹùريق تحويل المبلƱ المقدمة للحامل عن Ƙو الخدما Ƙتسدد قيمة المشتريا Ƈاقة الوفاƱفي ب
 اǗئتمùان Ɗما في بƱاقùة   Ü 2دون اتخاذ Ɗي ƍجراƈ Ƈخر Ü من حساƔ العميل ƍلǏ حساƔ التاجر

  ).فائدة(فالجǌة المصدرة ملزمة بدفƴ قيمة الƽواتير المقدمة لǌا من قبل التاجر بزيادة متƽق عليǌا 
صدرة علǏù  تحصل الجǌة الم اǗئتمانفي بƱاقاƊ Ƙما  Ü بƱاقة الوفاƇ تمنƠ في الƺالƔ مجانا -

ƍ ا لرسومǌائƽا عمولة استيǌاقة و منحƱ3)رسوم العضوية(صدار الب.  
  )Carte de garantie de chèque(عتماد و بطاƽة Ʈمان الشيكاƖ بطاƽة اƙ :Ǖانيا  
بƋن يضمن ) البنƊ ǁو غيرǉ(اǋ Ƙي عبارة عن بƱاقة يتعǌد مصدرǋا بƱاقة ضمان الشيك  

Ǌا العميل عليǋالتي يحرر Ƙسداد الشيكا Ü  Ʊوفقا لشروƍاقةƱصدار الب.  

                                                 
 .31ص  خالد الراوي Ü المرجƴ السابق Ü. د ƊنƲر - 1

و العقد  مل علǏ محƲور شرعي Üو Ǚ تشت Ü ألن األصل في العقود اǗباحة شرعا الحكم الشرعي لبƱاقة الوفاƊ Ƈنǌا جائزة - 2
 .06وǋبة الزحيلي Üالمرجƴ السابق Ü ص . ƊنƲر د .من العميل ǋو عقد حوالة

 .88ص  ƍ Ɣبراǋيم سليمان Ü المرجƴ السابق Üعبد الوǋا. ƊنƲر د - 3
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   Ǐاقة علƱالب ǉذǋ و تحتويƍسم العميل Ǌذي   سو رقم ح و توقيعùال Ǐùو الحد األقص Ǌاب
Ǌب Ƈبالوفا ǁد البنǌ1يتع.  

يلتزم البنǁ المسحوƔ عليǊ بضùمان   Ü فƎذا تم تحرير الشيǁ وفقا للشروƱ المتƽق عليǌا  
بشرƊ Ʊن يتƱابق التوقيƴ علǏ الشيÜ  ǁ رصيد Ɗم ǙلǊ كان  اسواÜ Ƈ الوفاƇ بقيمة الشيǁ للمستƽيد

  .لتوقيƴ المƛبƘ علǏ البƱاقةمƴ ا
لتزام البنǁ بضمان الوفاƇ بقيمة الشيǁ للمستƽيد يكون في حùدود  Ɗƍن  Ü و تجدر اǗشارة  

فƎن ǋذǉ البƱاقùة   Ü و من جǌة Ɗخر2Ü ǎالمبلƸ المحدد كحد ƊقصǏ للضمان في البƱاقة من جǌة
حرير شيǁ وفقا لمتƱلباƘ القانون ليتم ضمان وفائǊ بموجƔù  بل Ǚ بد من ت Ǚ Ü تستخدم وحدǋا

  .3البƱاقة
  :لǏ األقلǋذǉ البƱاقة قبول لسببين ععتبار ƍ لكن Ǚ يمكن

مùن القùانون التجùاري     475ألنǙ Ǌ قبول في الشيكاƘ حسƔ ما تنص عليǊ المادة  /1
. لذا فƎنǙ Ǌ يقدم للمسحوƔ عليǊ للقبول Ü ذلǁ ألن الشيǁ واجƔ الدفƴ لدǎ اƱǙالع 4Üالجزائري

و يترتƔ علƊ ǏنǊ ليƩ في الشùيǁ قبùول Ɗن    Ü عتبر كƋنǊ لم يكنƊدرƜ فيǊ شرƱ القبول Ɗو ƍذا 
  .5المسحوƔ عليǙ Ǌ يعتبر مدينا بقيمة الشيǁ للحامل

          6من القùانون التجùاري الجزائùري    405تحقق شروƱ القبول وفقا للمادة Ǚ ألنǌا  /2
ǁلذل  Üاǌق عليƽبمقدار القيمة المت ǁقيمة الشي ƇداƋب ǁد من البنǌابة تعƛي تعد بمǌف.  

عتبار بƱاقة ضمان الشيكاƘ صورة من صور بƱاقاǙƍ Ƙ يمكن  Ü من خالل ǋذǉ الƽكرة  
  :لǖسباƔ التالية اǗئتمان

                                                 
  السابق المرجƴ كتاƔ األول Üالعبد الƽتاح بيومي حجازي Ü. د. 16مرجƴ السابق Üص محمد توفيق سعودي Ü ال. ƊنƲر د - 1

 .412ص 

2 - Michel Jeantin- op,cit, P 110. 
و يكùون   الشùيÜ ǁ  يشترƊ Ʊن يتƱابق التوقيƴ علǏ الشيǁ مƴ التوقيƴ المƛبƘ علǏ البƱاقة و كتابة رقم البƱاقة علǌƲ Ǐر - 3

 .تاريخǊ سابق علǏ تاريƣ انتǌاƇ البƱاقة

و ƍذا كتƔ علǏ الشيǁ بيان القبول عد  Ǚ يخضƴ الشيǁ لشرƱ القبول Ü: "القانون التجاري الجزائري من 475تنص المادة  - 4
 ."ن لم يكنƋك

 .115ص  ية في القانون التجاري Ü دار ǋومة Üاألوراق التجار نادية فضيل Ü. دƊنƲر  - 5

Ɗو Ɗي كلمة Ɗخرǎ  "مقبول"يحرر القبول علǏ السƽتجة و يعبر عنǊ بكلمة: "القانون التجاري الجزائري من 405تنص المادة  - 6
Ǌعلي Ɣا و يكون ممضي من المسحوǌلƛفيم" . تما ƴالقبول دراج Ʊنادية .ا يخص شروÜ السابق ƴالمرج Ü وما   71 ص فوضيل

 .بعدǋا
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Ɗما  Ü ضمان الشيكاƘ تضمن الوفاƇ بقيمة الشيǁ المسحوƔ من الحاملالجǌة المصدرة لبƱاقة  -
تضمن الجǌة المصدرة لǌا الوفاƇ بقيمة السلƴ و الخدماƘ التùي حصùل عليùǌا     اǗئتمانبƱاقة 

  .الحامل من التاجر
- ƴواس ƴابƱ اǌل Ƙاقة ضمان الشيكاƱن بƍ Ü      خصùألي ش ǁيùالش Ɣحùل سùالحام ǁذ يملƍ        

  .Ǚ تقبل Ǚƍ من التجار المتعاقدين مƴ الجǌة المصدرة لǌا اǗئتماناقة بينما بÜ Ʊ كان
- Ǌق عليƽالمت Ǐتجاوز الحد األقص Ɣبسب Ƈالوفا ǁالبن Ưن رفƍ Ü و عدم وجود رصيد Ü  يجعل

Ɗن الجùǌة   اǗئتمùان بينما نجد في بƱاقة  Ü صدار الشيǁ دون رصيد متوافرةƍعناصر جريمة 
Ƹا المصدرة تقوم بسداد المبالǌب ƔالƱالم Ü اǌألجل Ưويƽت Ǐو التي حصل التاجر عل  Ü نƊ Ǐعل

  .1ستيƽاƇ المبالƸ من الحامل Ǚحقاƍيتم 
  )Carte de retrait(و بطاƽة السحƒ اǑلǏ  اǕئتمانبطاƽة : ƙالƙا  

 02-05من القانون رقùم   23مكرر  2فقرة  543 المشرع الجزائري في المادة  عرŇفǌا
          تعتبùر بƱاقùة  : "كمùا يلùي   Ü المتضمن القانون التجùاري  59-75المعدل و المتمم للقانون 

Ɣالسح Ü  اǌلصاحب Ơلة قانونا و التي تسمǋƌالمالية الم Ƙيئاǌو الƊ ǁاقة صادرة عن البنوƱكل ب
  ".بتحويل Ɗو سحƊ Ɣموال

    Ǌو منƔاقة السحƱلي بǓ2اÜ     ازùǌن جùة مùوراقا نقديƊ Ɣن يسحƊ ي الحق للعميلƱتع
  .3التوزيƴ اǓلي للنقود للبنƊ ǁو مصلحة البريد

   ǉذǋ اقة شخصيةتعتبرƱالب Ü ا محددة بزمن معينǌو مدة صالحيت Ü  يتراوح غالبا في مدة
و ذلÜ   ǁù و يتعين علǏ صاحƔ البƱاقة Ɗن يستخدمǌا في حùدود رصùيدÜ   ǉ سنة قابلة للتجديد

و ƍذا ) P.I.N(دخال رقمǊù السùري   ƍدخال البƱاقة في فتحة خاصة بالجǌاز الذي يƱلƔ منƎ Ǌب
و ذلÜ  ǁ فƎن الجǌاز يƱلƔ من العميل تحديد المبلƸ المƱلوƔ سحبǊ 4كان الرقم السري صحيحا

و يعيد لǊ البƱاقة  Ü بحيƚ يقوم الجǌاز بصرƻ المبلƈ Ƹليا للعميل ÜبالضƱƺ علǏ مƽاتيƠ الجǌاز
  .من حساƔ الحامل و يسجل ǋذا المبلƸ في الجانƔ المدين

                                                 
 .19ص  يحي Ɗحمد الحمود Ü المرجƴ السابق Ü اƇدفƊنƲر القاضي  - 1

 .ذلǁ بƱاقاƘ الصراƻ اǓليتسمǏ ك - 2

3 - Ü ليǓعالم اǗالسرقة في ا Ü جمال ƻيƽر حƲنƊ ادة الماجستير في العلومǌلنيل ش ƚبح  Ü 2002-2001الجنائية Ü 58ص. 

 .Ɛ للرقم السري بعد ƛالƛة محاوƘǙحجز البƱاقة تلقائيا في حالة التشكيل الخاƱت - 4
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مƴ العلم Ɗن عدد ǋذǉ البƱاقاƘ المتداولة بيد الجمǌور األمريكي يقرƔ من عدد حساباتǌم   
  .المصرفية

   Ƈالùالعم Ǐيل علǌفي التس ǁيكمن في رغبة البنو ƘاقاƱذا النوع من البǋ من ƻدǌو ال        
  .1و توفير احتياجاتǌم من نقود

  :تختلƻ عن بƱاقة السحƔ اǓلي ألسباƔ التالية اǗئتمانمما سبق يتضƊ Ơن بƱاقة   
ذلǁ ألن الجǌاز Ǚ يقوم بصرƊ ƻي مبلƸ في  Ü بƱاقة السحƔ اǓلي Ǚ تقدم Ɗي ائتمان للعميل -

        بǊù ذلƊ   ǁùو متǏ كان رصيدǙ ǉ يسمƠ بùالمبلƸ الùذي يƱل   Ü حالة عدم وجود رصيد للحامل
و ùǋو جùوǋر    اǗئتمùان ترتكز علǏ فكرة Ɗساسية ǋي  اǗئتمانبينما نجد Ɗن بƱاقة  Ü العميل
 .2البƱاقة

Ǚ يقبل التاجر بƱاقة السحƔ اǓلي لسداد قيمة مشترياƘ الحامل حتǏ و لو كان ǋناǁ رصيد  -
Ǌ3ل Ü  اقةƱب ƻخال Ǐعل ǁئتمانو ذلǗا Ƙبقيمة المشتريا Ƈالتي تقبل للوفا. 

يالحƲ كذلƊ ǁن الرقم السري الذي يوقƴ بǊ العميل من Ɗجل الصرƻ اǓلي ǋو نوع من Ɗنواع  -
 4نيالتوقيƴ اǙلكترو

  )La carte de Charge(و بطاƽة الحساƒ  اǕئتمانبطاƽة : رابعا
الشراƇ علǏù  ) الحامل(تتيƠ للمستǌلÜ  ǁ بƱاقة الحساǋ Ɣي بƱاقة يصدرǋا بنǁ تجاري

ا تسديد ƍذ يترتƔ علǏ حاملÜ ǌ ئتمان دوارƍفǌي Ǚ تتضمن خÜ  Ʊ الحساƔ اǓن و التسديد Ǚحقا
Ǌاتورة لƽعندما يرسل المصدر ال Ǌبكامل Ƹالمبل Ü   ينùترة ما بƽال Ǐي فوائد علƊ يتحمل Ǚ ǊنƊ Ǚƍ

  .5الشراƇ و السداد

                                                 
 .412ص  المرجƴ السابق ƽ Üتاح بيومي حجازي Üعبد ال. ƊنƲر د - 1

2 - ƲنƊر د .Ü السابق ƴالمرج Ü القضاة Ư399ص  فيا. 

3  - Elle se différencie de la carte de retrait qui permet exclusivement de retirer des fonds. 
4 - Ƌن مسƍǗنلة اƊ العلم ƴيرة مƛفي بلدان ك Ɣتجاذ ƴتزال موض Ǚ لكترونيǙا ƴبشرعية التوقي ƻانون   عتراùول قƊ درùص Ǌ

Ǘا ƴية  1996لكتروني عام خاص بالتوقيǙفي وUTAH  د  2000األمريكية و في عامùد   صدر قانون فيùي يعتمùمريكƊ رالي
Ǘما في اƊ Ü الƛوما مماǌƽ1999د صدر في عام تحاد األوروبي فقم Ǘا ƴالتوقي ƻتوفي  قانون يعرùالذي يس ƴالتوقي ǊنƋلكتروني ب

  :الشروƱ التالية
كن الموقƊ  ƴùن يكون قد وجد بوسائل تم/ Ɗ 3ن يسمƠ بتعريǋ ƻويتƴ2 /Ü Ǌ نƽسƊ Ü Ǌن يكون التوقيƴ مرتبƱا بالشخص الموق/ 1

 Ü Ǌرقابت Ƙا تحǌائƽا بالبيان/ 4من ايƱمرتب ƴن يكون التوقيƊحقǙ كل تعديل ƻا بشكل يكشǌليƍ التي يحيل Ƙا. 

5 - Ɗ ص Ü السابق ƴالمرج Ü حمد الحمودƊ يحي Ƈر القاضي فداƲد.  17ن .Ü محمد توفيق سعودي ƴالمرج Ü 17ص  السابق. 
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  ƘياǙفي الو ƘاقاƱالب ǉذǋ عدد Ƹوالي     يبلùا حùة حاليùون           ) 30(المتحدة األمريكيùملي
  .American express green card(1(و تقƴ في مقدمتǌا البƱاقة الخضراƇ , بƱاقة

من العرƯ السابق لبƱاقة الحساƔ يمكن Ɗن نلخص Ɗبرز الƽروق بينǌا و بùين بƱاقùة     
  :فيما يلي اناǗئتم

-  Ƙيالǌتس Ǐتشمل عل Ǚ Ɣاقة الحساƱبƍئتمانية Ü  و مقابل Ǌمن مشترياتƛ الحامل تسديد Ǐذ علƍ
Ǌة المصدرة في فترة محددة بمج2خدماتǌالج ǎالتجار المقبولين لد Ưواتير من بعƽال Ǌرد تسليم

فǌي ترتكز حùول فكùرة    اǗئتمانƊما بƱاقة  Ü فǌي Ɗداة ƍقراƯ و Ɗداة وفاƇ معا مرسلة ƍليÜ Ǌال
 .ختيار في Ʊريقة الدفǗƴو الحامل للبƱاقة حق ا و ǋو جوǋر البƱاقة Ü اǗئتمانƊساسية ǋي 

فال يمكن Ɗن يشتري بƋكƛر  ƍ Üن بƱاقة الحساƔ مرتبƱة برصيد حاملǌا في البنǁ المصدر لǌا -
بل  فƎنǌا Ǚ ترتبƱ برصيد حاملǌا Ü اǗئتمانƊما بƱاقاÜ  Ƙصيدǉ المودع في البنǁ المصدرمن ر

بالمالƇة المالية لحامùل   و ƍنما تعتمد علƛ Ǐقة المصدر Üقد Ǚ يكون لǊ رصيد في البنǁ المصدر
Ü اقةƱالب ƴالسداد عند استحقاق الدف Ǐعل Ǌو قدرت. 

ية فيتكبùد  اǗئتمانƊما البƱاقاƘ  انية بالنسبة للبائÜ ƴلبƱاقاƘ المجƍن بƱاقاƘ الحساƔ تعد من ا -
 .البائƴ فيǌا دفƴ رسوم Ɗو نسبة مئوية من قيمة الƽاتورة

رتباǌƱا برصيد حاملùǌا لùدǎ البنǗ    ǁùالبنوǙƍ ǁ الƺالƊ Ɣن بƱاقاƘ الحساǙ Ɣ تصدرǋا  -
          و المƌسسùاƊ  Ƙو المنƲمùاƘ الدوليùة  ية فقد تصدرǋا البنùوǁ  اǗئتمانƊما البƱاقاÜ  Ƙ المصدر
 .ألنǌا ترتبƱ برصيد حاملǌا لدǎ المصدر Ü المالية

- Ƈترة ما بين الشراƽي فوائد في الƊ Ɣاقة الحساƱحامل ب Ǐعل Ưرƽت Ǚ و السداد Ü  ذاƍ نماƍ و
Ǌعلي Ɣترة المحددة فيترتƽالسداد في ال Ǐا علǌخر حاملƋ3فوائد تÜ اƱئتمانقة بينما نجد في بǗن  اƊ

و يضاƍ ƻلǏ ذلǁ عمولة Ɗو فائدة متùƽق   Ü الجǌة المصدرة تسترد ما دفعتǊ للتاجر من الحامل
 .عليǌا

و Ǚ يمكن Ɗن تسùتعمل   Ü لكترونيةǗتصاƘǙ اǗيعتمد استعمال بƱاقاƘ الحساƔ علǏ تƱور ا -
 .ول غير المتقدمةية فقد تستعمل بشكل يدوي خاصة في الداǗئتمانƊما البƱاقاÜ  Ƙ بشكل يدوي

                                                 
 .30ص  خالد وǋيƔ الراوي Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 1

2 - Ɗ رƲنƊ. د .Ü السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋ78ص  عبد الو. 

ƍذا  ƍصدارǋا شùرعا Ü و لكن يجوز قبولǌا و  Ü شرعا لوجود تعامل ربوي فيǌا الحكم الشرعي لǌذǉ البƱاقاƊ Ƙنǌا ممنوعة - 3
Ü ا فائدة ربويةǌحامل Ǐعل Ʊذا ت لم يشترƍÜ Ǌالمستحق علي Ƹخر عن سداد المبلƋ  Ʊو بشرƊ   ريعةùالش Ǌùا فيما حرمتǌيتعامل ب Ǚ

 .07ص  وǋبة الزحيلي Ü المرجƴ السابق Ɗ.ÜنƲر د .اǗسالمية
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Ơمما سبق يتض Ü  ƘاقاƱئتمانتمييز بǗا اǌǌعما يشاب Ü    ةùاقƱل البùلحام Ɛيǌا يǌامƲفن
مما يƌدي ƍلǏ تلبية جميƴ مشùترياتÜ   Ǌ عتمادǗئتمان عن Ʊريق فتƠ اǘعالقة دائمة و مستمرة ل

  .ليǌمكما Ɗن ǋذǉ البƱاقاǙ Ƙ يصدرǋا البنǙƍ ǁ لعمالئǊ الذين يƱمئن Ü ƍ التي ينƽذǋا
  
Ʊرƻال Ǐانƙة : الƽئتمانطبيعة بطاǕا  

و في Ʋل غياƔ غƱاƇ تشùريعي يùنƲم    Ü ئتمانǋǘي وسيلة مستحدƛة ل اǗئتمانبƱاقة   
تبيان رƊي الƽقǊ الذي ينƲر ƍلǏ البƱاقة و Ʊبيعتǌا ككيان مادي األمر الذي يدفعنا ƍلƊ Ü  Ǐحكامǌا

Ǌيتم التعامل علي.  
           Ɗو النقùود  Ü لبƱاقùة بùالنقود البالسùتيكية   فǌناǁ جانƔù مùن الƽقǊù يسùمùǋ Ǐذǉ ا       

Ɗما الƽريق الƛالƚ فيكيǌƽا ضùمن   Ü و ǋناǁ من يعتبرǋا صورة من صور القرÜ Ư لكترونيةǗا
  .األوراق التجارية

  Ǘوƈ : ةƽئتمانبطاǕلكترونية اǗو اƈ ستيكيةǘو النقود الب  
   ƘاقاƱب Ƈاǌقƽال Ưبع ƻئتمانيكيǗالنق  بالنقود البال اùب Ưبعùا الǌو كما يسميƊ ود ستيكية

Ǘ1لكترونيةا.  
عبارة عن نقود مضافة ƍلǏ النقùود المتداولùة Ɗ Ǚƍنùǌا     اǗئتمانو معنǏ ذلƊ ǁن بƱاقة   

رقية كما ǋو الحùال  وبدون دعامة  نتقالǌا يتمƍذلǁ ألن  Ü لكترونيةƍتتصƻ بكونǌا بالستيكية Ɗو 
ǁ2في الشي.  

  :Ɗن وصƻ البƱاقة بالنقود غير مقبول لǖسباƔ التالية Ü يƌخذ علǋ Ǐذا الرƊي  
ƍن النقود تتمƛل في صكوǁ محددة القيمة متساوية المقدار علǏù غùرار   :  من حيƘ القيمة -

 ƘاقاƱبÜ ئتمانǙفنجد نوع م اƘاقاƱالب ǁن التباين في قيمة تل Ü  ǁتل Ơن منƊ Ǐلƍ ƴراج ǁو ذل
و علǏ ضوƇ ذلǁ تختلƊ ƻقسام  Ü الممنوح لكل منǌم اǗئتمانالبƱاقاƘ يتعلق بƋفراد يختلƻ حجم 

 ƘاقاƱئتمانبǗاقة ( اƱئتمانبǗالعادية ا Ü  اقةƱئتمانبǗ3)الممتازة ا. 
كون ùǋذÜ   ǉ سند الملكيةملكية النقود مرتبƱة بقاعدة الحيازة في المنقول  : من حيƘ الملكية -

Ǚ تنƱبùق عليùǌا    اǗئتمانبينما بƱاقة  Üو من ƛم يمكن تملكǌا Ü األخيرة تعتبر في حكم المنقول

                                                 
 .737ص  الدين علم الدين Ü المرجƴ السابق Ü محي. ƊنƲر د - 1

 .Ɗ381نƲر شامبي ليندة Ü المرجƴ السابق Ü ص  - 2

 . Ü11 ص  Ʊ1993بعة الƛانية Ü دار النǌضة سميحة القليوبي Ü األوراق التجارية Ü ال.د - 3
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Ʊا تختص بحامل واحد فقǌالقاعدة ألن ǉذǋ Ü را لƲن ǉغير Ǐلƍ اǌيمكن تحويل ملكيت Ǚ وǘ عتبار
 .الشخصي لǌذا الحامل عند التعاقد

التعامل بǌا سوǎ في نƱاق التجùار   اǗئتمانǙ يمكن لحاملي بƱاقاƘ  : ستعماǕüمن حيƘ ا -
المرخص لǌم بالتعامل بǌا Ɗي التجار المعتمدين علǏ عكƩ النقود التي تستعمل فùي مواجùǌة   

 .1الكافة
تصادƻ صعوباƘ قانونية في اعتبارǋا نقودا  اǗئتمانƍن بƱاقة :  من حيƘ الحماية القانونية -

ƍذ يصعƔ مد Ɗحكام تقليد العملة الورقية و تزييǌƽا علǏ ذاÜ  Ƙ كما يرǎ جانƔ من الƽقǊ الجنائي
 ƘاقاƱئتمانبǗ2ا. 

ǊنƎف ǁو لذل Ü  اقةƱب Ƙن كانƍ ئتمانوǗوسيلة للسداد ا Ü  اǌنƊ يمكن التسليم Ǚ اǌنƊ Ǚƍ  
  .نقود

  Ƭورة من Ƭور القرƭ اǕئتمانبطاƽة : اƙاني
األخيùر  صورة من صور القرƯ و يعرùǋ ƻذا   اǗئتمانيرƊ ǎن بƱاقة  Ü تجاǋǗǉذا ا  
ǊنƋملكية من النقود: 3ب Ưالمقتر Ǐلƍ ن ينقلƊ Ǐعل Ưالمقر Ǌعقد يلزم ب Ü   يùلƛم Ƈي شيƊ وƊ

Ǌاية مدتǌن يرد عند نƊ Ǐخر علƈ.  
قود و ينƱبق ǋذا التعريƻ علǏ القروƯ المصرفية حيƚ يلتزم البنǁ بتسليم مبلƸ من الن  

Ƹا مساويا للمبلƺمبل Ưاية القرǌن يرد عند نƋد بǌللعميل الذي يتع ƍ فضال عن الذي ǁللبن Ǌقترض
 Ǐي ما تسمǋ ائدة المقررة وƽ4بالعمولةال.  

   ǁمن ذلƍ Ưرƽالمصرفي ي Ưن عقد القرƊ Ơما 5جتماع عاملين رئيسيينيتضǋ:  
  : ن التزامينƺترة زمنية تüƬƻ بي  - أ

üوǓالمقر: ا Ɣني فوري من جانƈتمنƌو المƊ Ư.  
Ǐانƙتمن :الƌو المƊ Ưالمقتر Ɣجل زمنا معينا من جانƌم.  

                                                 
1 - Ɗر دƲسميحة القليوبي. ن Ü السابق ƴالمرج Ü  11ص. 

 .298ص  المرجƴ السابق ÜالكتاƔ األول ƽ Üتاح بيومي حجازي Ü عبد ال. ƊنƲر د - 2

 . 139ص  ÜÜ المرجƴ السابق محمد Ɗمين الرومي  المحاميƊنƲر  -3 

زم بǊ المقرƊ Ưن ينقل ƍلǏ المقترƯ ملكية تستǌالǋ ǁو عقد يلقرƯ اǗ: "من القانون المدني الجزائري 450تنص المادة  - 4
 ". و الصƽة  في النوع و القدر ǉليǊ المقترƯ عند نǌاية القرƯ نƲيرƍعلƊ Ǐن يرد  Ü يƇ مƛلي ƈخرƊو Ɗي شلƸ من النقود مب

5 - Ü السابق ƴالمرج Ü وبياƱ ميلƍ ر المحامي بيارƲنƊ  9ص. 
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ƒ- Ǖساسا باƈ üƬتت Ǐقة التƙالǏعتبار المال : Ưروùالق Ơمن Ǐعل ƻيقوم المصر Ǚ ذƍ Ü  Ǚƍ
  .حترامǗاألشخاص الذين يوحون لǊ بالƛقة و المالƇة و ا

ƍذ يكون من حقǌا مراقبùة   Ü عƱاƇ عناية خاصة للقروƯ المصرفيةƎلذلǁ تقوم البنوǁ ب  
  .ستخدام القرƯ و التƋكد من عدم الخروƜ عن ǋذا الƺرƍƯالمقترƯ في كيƽية 

  ƍذا التحليلǋ القا منƱن Ü  Ƈاǌقƽال Ưن بعƊ نجدƍ  ƘاùاقƱبب ƘاقاƱتسمية الب Ǐعل Ưعتر
Ü ئتمانǙن يقال اƊ ن األدقƊ ǎو ير  : ƘاقاƱو بƊ Ưقراƍ ƘاقاƱبƍ1عتماد Ü    ƻùو الوصùǋ ذƍ
المميز عن نƲيراتǌا من البƱاقاƘ األخرǎ في الشروÜ  Ʊ ال علǏ حقيقتǌا و ماǋيتǌاالمناسƔ الد

  .و تسديد الديون
ئتمان بمعنƊ Ǐن ǘو يرƊ ǎن القرƯ نتيجة تابعة ل Ü ينازع في ذلƊ ǙƍÜ ǁن البعƯ اǓخر  

ألنǊù تجتمƴù فيǊù عناصùر      Ü ئتمان الذي يقدمǊ البنǁ لعمالئǘ Ǌùعقد القرƊ ƯبسƱ صورة ل
  .2ناǗئتما

  :و القرƯ منǌا ما يلي اǗئتمانلكن في الحقيقة ǋناǁ فروق كƛيرة بين   
يعƱي الشخص القدرة علǏù قضùاƇ    اǗئتمانƊن المقترƯ يعƱي المال مباشرة و في  -1

Ǌحوائج Ü حقǙ Ƙن يسدد في وقƊ Ǐعل Ǌقة فيƛ منƛال ƴدون دف.  
فƎنǊ  اǙئتمان ƊÜما في حالة  Ü مبلƸ القرƯ يƛبƘ في ذمة المقترƯ كامال حين قبضƊ Ǌن -2

 Ơفي ذمة من من Ƹمن المبل Ƙبƛي ǙئتمانǗا ƍفعال Ǌما تم صرف Ǚ. 

Ü  Ǚو من جǌة ƊخرCrédit (ǎ( اǗئتمانو يقابل Ü )Laon(يقابل القرƯ في اǙنجليزية  -3
ƛالƛية  اǗئتمانو ذلǁ ألن بƱاقة  Üمن صور القرƯ صورة اǗئتمانيمكن التسليم بƋن بƱاقة 

ƻراƱاأل Ü ماǋ وجود عقدين Ưترƽي Ưن القرƊ بينما نجد  :  ǁلǌتùين المسùب Ưعقد القر          
Ưو المقر Ü Ɣالƺفي ال ǁو البنǋ و Ü نيǌخر بين المƈ و عقد ǁلǌو المست Ü   نƊ ذاùǋ Ǐمعن

ƍذ Ǚ تنشƊ Ƌùي عالقùة    Ü لمقترƯ بùالƺير عتبارا للعالقة التي تربƱ اƍعقد القرǙ Ư يقيم 
 .3اǗئتمانمباشرة بين المقترƯ و الƺير علǏ عكƩ بƱاقة 

  

                                                 
1 - Ưقراƍ ƘاقاƱالتسمية ب ǉذǋ Ǐلق علƱمن ي ǁناǋ- األستاÜ السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋ25ص  ذ عبد الو.  

 .  653و ǋناǁ من يƱلق عليǌا ƍسم بƱاقاƘ اǗعتماد Ü علي جمال الدين عوÜ Ư المرجƴ السابق Ü ص 

 .39ص  مرجƴ السابق Üال فايز رضوان نعيم Ɗ .ÜنƲر د - 2

3 - ƊÜ السابق ƴالمرج Ü حمد الحمودƊ يحي Ƈر القاضي فداƲ23ص  ن. 
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  و اǓوراق التجارية اǕئتمانبطاƽة : ƙالƙا
 لƊ ǁن ǋناǁ تشابǊذ Ü راق التجاريةضمن األو اǗئتمانǋناǁ جانƔ من الƽقǊ عالƝ بƱاقة   
  :1و األوراق التجارية من عدة نواحي اǗئتمانبين بƱاقاƘ  لتقاƊƍƇو 

ƍذ Ɗنǌا تتضمن Ü األوراق التجارية من حيƚ الشكل  اǗئتمانتشبǊ بƱاقة : من حيƘ اǓطراف -
         سùند : و فùي األوراق التجاريùة   Ü اجر و الجǌة المصùدرة التÜ  الحامل: ƛالƛة ƱƊراƻ و ǋم

Ɣالسح Ü ǁالشي Ü تجةƽالس Ü Ǌعلي Ɣو المسحو Ɣالساح ǁناǋ يدƽو المست.  
-  Ƙئتمانمن حيǕة :اƽيƲتجة يحققان وƽو الس Ɣن كال من سند السحƍ Ü ئتمانǙا   Ǐùلƍ ضافةƍ

Ƈة الوفاƽيƲو Ü  اقةƱب Ǌذا ما تحققǋ ئتمانوǗيضا اƊ Ü   يùف Ǌذ يقوم الحامل بسداد قيمة مشترياتƍ
Ƙدفعا Ǐحق و علǙ جلƊ.   

 اǗئتمùان Ɗ Ǚƍن لبƱاقة  اǙئتمان ÜلتقاƇ بين األوراق التجارية و بƱاقة ǗعلǏ الرغم من ا
  :و تبدو فيما يلي Ʊ Üبيعة خاصة تميزǋا عن األوراق التجارية بوجǊ عام

و ǋذا مùا لùم    Ü ا السند Ɗو الورقة التجاريةلزامية يجƊ Ɣن يتضمنƍǌشترƱ بياناƍ Ƙالمشرع  -
 ƘاقاƱفي ب ǊعلƽئتمانيǗ2ا. 

من القانون التجùاري   Ü 459 458(يمكن تحرير الورقة التجارية علǏ عدة نسƱ ƣبقا للمواد  -
و  Ü ألن ǋذǉ األخيرة Ǚ تقبùل التùداول   اǗئتمانƊ ǙƍنǙ Ǌ يتصور ذلǁ في بƱاقاƘ ) الجزائري
 .نتقال للƺيرǘغير قابلة ل

ƍن األوراق التجارية محصور تداولǌا في الƺالƔ بƽئة محددة من األشخاص ǋم التجار فùي   -
  .يستخدمǌا جمǌور الناƩ تجار Ɗو غير تجار اǗئتمانحين Ɗن بƱاقة 

بخùالƻ األوراق التجاريùة التùي     Ü ةنية البحتدتستعمل في وفاƇ الديون الم اǗئتمانبƱاقة  -
 3تستعمل بين التجار بƺية ƍيƽاƇ الديون التجارية

فƎنǌا تسùمƠ بسùحƍ Ü    Ɣضافة ƍلǏ كونǌا Ɗداة وفاƇ اǗئتمانمن المزايا المستƽادة من بƱاقة  -
ǁلية للبنوǓا Ƙاألموال من الموزعاÜ بƔمر صعƊ ن مكننة األوراق التجاريةƊ Ʋينما نالح   

  

                                                 
1 - Ƈر القاضي فداƲنƊ Ü السابق ƴالمرج Ü حمد الحمودƊ 24ص  يحي. 

 .20ص  محمد توفيق السعودي Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 2

 .46ص  بيار ƍميل Ʊوبيا Ü المرجƴ السابق ƊÜنƲر المحامي  - 3
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 .Ɗ Ǚƍ1نǙ Ǌ زال استعمالǊ نادرا Ü و ƍن ǌƲر مƌخرا ما يسمǏ بسند السحƔ الممكنن 

بينمùا   Ü تخضƴ األوراق التجارية ألحكام القانون التجاري الذي تضمن تنƲيما شùامال لùǌا   -
و Ǚ زالƘ متداولùة   Ü خاص متداولة فترة Ʊويلة بمنǎƋ عن Ɗي تشريƴ اǗئتماناستمرƘ بƱاقة 

حاƱة بكافùة الجوانǘ   Ɣùفي فرنسا في Ʋل Ɗحكام القانون المدني مƴ تشريعاƘ قليلة Ǚ تكƽي ل
ƘاقاƱالب ǉذǌقة عن التعامل بƛ2القانونية المنب. 

Ǚ يمكن Ɗن تنùƱوي تحتÜ   Ǌù لذلǁ فƎن النƲام القانوني الذي يحكم األوراق التجارية و 
  .اǗئتمانبƱاقة 
        يƽاƇاǗتنحدر من عائلة وسائل Ü ئتمان لǋǘي وسيلة مستحدƛة  اǗئتمانوعليǊ فƎن بƱاقة   

تلƻ عن النƲام القانوني الذي يحكم األوراق ستقاللية بنƲامǌا القانوني الذي يخƍلǌا , اǙئتمان و 
  .لكترونية و القروǗƯالتجارية و النقود ا

بالنƲر ƍليǌا  اǗئتمانبƱاقة و في األخير نشير Ɗن الدراسة اقتصرƘ علǏ عرƱ Ưبيعة   
و ǋذا ما سوÜ  ƻ ككيان مادي يتم التعامل عليǊ دون النƲر ƍلǏ العالقاƘ الناشئة عن استخدامǌا

  .األولمن الƽصل  الƛانيالمبحƚ  ناولǊ فينت

                                                 
 .47ص  بيار ƍميل Ʊوبيا Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر المحامي - 1

 .47ص  جƴ السابق Üالمحامي بيار ƍميل Ʊوبيا Ü المرƊنƲر  - 2
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Ƙالƙال ƒة : المطلƽئتمانبطاǕا ƖباƙǕواعد اƽ و  
و ذلǁ راجƍ ƴلÜ   Ǐù مشكلة كيƽية ƛƍباƘ العملياƘ التي تتم بواسƱتǌا اǗئتمانتƛير بƱاقة   

  .ƛ1باتǌاƎحتكام ƍليǊ في حالة قيام نزاع يتعلق بǗتم بدون Ɗي سند ورقي يمكن اتƊنǌا 
  ƘباƛǗفي القواعد القانونية العامة لمواد ا ƚن نبحƊ Ɣيج Ýǁجل ذلƊ منÜ  ذاƍ ما ǎلكي نر

 ƘاقاƱن بƋبش ƘباƛǗار بخصوص اƛحل المشاكل التي ت Ǐقادرة عل ƘئتمانكانǗا.  
  ƘباƛǗقواعد ا Ǐلƍ بالرجوع Ü        وادùي المùف ƘاùبƛǗين اùرق بùƽرع يùن المشƊ دùنج           
  Þ  اǗئتمانفما ǋو Ʊريق اƛǗباƘ الذي ينƱبق علǏ بƱاقة . و اƛǗباƘ في المواد التجارية Üالمدنية

 ƘاقاƱافي مجال بǗئتمان Ü ƘريقƱب Ǌرادتƍ اقة عنƱالب Ɣ2يعبر صاح:  
سلم من Ʊرƻ المصùرƻ المصùدر   ƍما Ɗن يوقƴ علǏ فاتورة يعدǋا التاجر بواسƱة جǌاز م -
  .فƽي ǋذǉ الحالة تكون وسيلة اƛǗباƘ كتابية ÜللبƱاقة
ƍذ  ƍ)Signature Informatique( Üما Ɗن يعبر عن رضائǊ في شكل ƍمضùاƇ معلومùاتي    -

Ɣلة الحاسوƈ Ǐالسري عل Ǌيسجل رقم Ü    Ǐùزاع علùرح النƱ ذا ماƍ ƘباƛǗرح مشكلة اƱنا تǋ و
Ƈ3القضا.  

الذي ùǋو فùي ذمùة     اǙلتزام ƛƍÜباƘ ) مصدر البƱاقة(من الناحية القانونيةÝ يجƔ علǏ الدائن 
 323و ǋذا ما تنص عليǊ المùادة   Ü ي يقƴ عليǊ عƛƍ ƇƔباƘ التخلص منǊصاحƔ البƱاقة و الذ

  .من القانون المدني الجزائري
ƛƍباƘ اǙلتزام بكافة Ʊرق اƛǗباƘ و ǋو ما يعرƻ بمبدƊ فƎذا كان العميل تاجرا فƎنǊ يمكن   

رقم ن انومن الق 333و ǋذا المبدƊ مستخلص من نص المادة  Ü حرية اƛǗباƘ في المواد التجارية
  يùùالمƌرƢ ف 58-75ر رقم ùالمعدل و المتمم لǖم 2005و ùيوني 20المƌرƢ في  05-10
من القانون التجùاري   30المادة جزائري Ü و و المتضمن القانون المدني ال 1975سبتمبر  26

  .الجزائري
فبƎمكانƛƍ ǊùبùاƊÜ    Ƙو كان التصرƻ مدنيا بالنسبة لǊ) غير تاجر(و ƍذا كان العميل مدنيا   

  . دǋ100.000 Ɯذا التصرƻ بكافة وسائل اƛǗباƘ متǏ كانƘ قيمتǊ تساوي Ɗو تقل عن 
   .اتǙƍ Ǌ بالكتابةفال يمكن ƛƍب Ü دƜ 100.000و لكن ƍذا زادƘ قيمتǊ عن 

                                                 
 .691ص  المرجƴ السابق Ü مبي ليندة Üشا - 1

 . 16حميزي السيد Ɗحمد Ü المرجƴ السابق Ü ص -2

3 - F.PERCHON et R.BONNHOMME, op,cit, P 637. 
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و في ǋذا المجالÝ نجد Ɗن المشرع الجزائري قد كان متشددا للƺاية ألنǊ اشùترƱ تùوفر     
  .و Ǚƍ رفƯ التحجƝ بǌا Ü بعƯ الصƽاƘ في الكتابة

Ǚ يمكنǊù  ) المصرƻ المصدر للبƱاقùة ( بينما في حالة اǗمضاƇ المعلوماتي فƎن الدائن   
فǌل لǌذǉ الوƛيقùة قيمùة   . الرقم السري ƍدخالالمكتوبة بعد Ɗي الوƛيقة  Ü سوǎ تقديم وƛيقة ƈلية

  .Þ1 و منǊ تƱرح مشكلة شرعية اǗمضاƇ اǓليقانونية يعتد بǌا
ƛبùاǗ  ƘحرصƘ علǏù تنùƲيم عمليùة ا   Ý فقد  و حتǏ تتƽادǎ البنوǁ مƛل ǋذǉ المشاكل  

 ǏبمقتضƍاقƱحامل الب ƴاق مƽبندا ت Ǌفي ƘدرجƊ يلة    ة وùر وسùة تعتبùيقƛالو ǉذǋ نƊ Ǐينص عل
  .ƛƍباƘ للعملياƘ التي يقوم بǌا حامل البƱاقة

Ʊرƻ حامل البƱاقة دليل علǏ تƽاقية تنص صراحة علƊ Ǐن تشكيل الرقم السري من Ǘفا  
Ǌويتǋ Ü يرƺذا الرقم للǋ Ƈفشاƍ ملزم بعدم ǊنƊ 2بما .  

عتراƯ العميل في األجل المحùدد علǏù العمليùاƘ    تƽاقية علƊ Ǐن عدم Ǘƍكما تنص ا
فيكùون   – و ǋذا يشكل مبدƛ ƊبوƘ بالكتابùة  - ن حسابǊ يعد دليال علǏ قبولǊ لǌاÜالمخصومة م

صدر للبƱاقùة علǏù   و Ɗمام استحالة المصرƻ الم .لتزامǗبذلǁ علǏ العميل التخلص من ǋذا ا
 Ǐالحصول علƇمضاƍ كتابي من العميلÜ ا ƴفي مجال الدف ƘباƛǗذا ما يبرر حرية اǋǗلكتروني.  

ن ùرر مùùù ù مك 323ادة ùنجد ƊنǊ نص في المجوعنا ƍلǏ المشرع الجزائري Ü برو   
 ينتƝ اƛǗباƘ بالكتابة مùن تسلسùل  : " ƊنǏ Ǌ المعدل و المتمم للقانون المدني عل 10-05قانون 

الوسùيلة  ذاƘ معنǏ مǌƽوم Ü مǌما كانƘ حروƊ ƻو ƊوصاƊ ƻو Ɗرقام Ɗو Ɗية عالماƊ Ƙو رموز 
ƍ رقƱ ا و كذاǌا التي تتضمنǌستعمال."   

يعتùد بùالتوقيƴ اǗلكترونùي وفùق     : "  10-05من قانون  327/02تعرضƘ المادة و 
  ." Ɗعالǉ 1مكرر  323الشروƱ المذكورة في المادة 

فƎنǌا تعتبر اƛǗباƘ في الشùكل اǗلكترونùي     1مكرر  323ادة و ƍذا رجعنا ƍلǏ نص الم
اƛǗباƘ بالكتابة علǏ الورق بشرƍ Ʊمكانية التƋكد من ǋوية الشخص الذي Ɗصدرǋا و Ɗن تكون ك

  . معدة و محƽوƲة في Ʋروƻ تضمن سالمتǌا
 Ý Ü و بالرغم من وجود تنƲيم قانوني ينƲم ǋذǉ الوسيلة الجديùدة  و في القضاƇ الƽرنسي  

  .Ɗ Ǚƍن مسƋلة اƛǗباƘ و علǏ من يقƴ عليǊ عƇƔ اƛǗباƘ بقيƘ معلقة
                                                 

 . 117حميزي السيد Ɗحمد Ü المرجƴ السابق Ü ص -  1

 .-بنǁ التنمية المحلية –البƱاقة  ƊنƲر المادة الƛالƛة من عقد حامل - 2
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ƊلقƘ عƛƍ ƇƔباƘ العملياƘ التي  17/11/1988غير Ɗن التوصية األوروبية المƌرخة في   
 ƘتمÜ اǌاقة و المتنازع عليƱة البƱبواس ƻعاتق المصر Ǐا جيدا علǌو التي تم تسجيل.  

Ƙ قوة التوقيƴ التقليدي و ƛƊرǉ القانوني ما لم تكùن  لكتروني لǊ ذاǗو الحقيقة Ɗن التوقيƴ ا
ƍنما عن صاحƔ التوقيƴ و Ɗن  Üذلǁ ألن التوقيƴ اǙلكتروني Ǚ يصدر عن الحاس1Ü ƔقوتƊ Ǌفضل

فعند  Ɗن القلم وسيلة للتوقيƴ التقليدي Üتماما كما  Ü وسيلة فقƱ في Ɗداǋ Ƈذا التوقيƴ الحاسƔ اǓلي
يقوم  ليǌا بين البنǁ و العميل Ü ة متƽق ععن Ʊريق ƍتباع ƍجراƇاƘ معين اǗئتمانالسحƔ ببƱاقة 

و يتم تنƽيذ توقيعǊ عن Ʊريق الحاسÜ  Ɣ و ǋو بذلǁ يكون قد وقÜ ƴƃ العميل بƎدخال رقمǊ السري
فالتوقيƴ منسوƔ للشخص  Ü و بالتالي فǌذا الحاسƔ اǓلي ƍ Ǚرادة لǊ في تمام ǋذا التوقيÜ ƴ اǓلي

  .و ليƩ لǔلة و ǋي جǌاز الحاسƔ اǓلي
Ɗن الحامل ملزم بالمحافƲة علǏ رقمǊ السري و Ǚƍ تحمŇل المسƌولية المدنية و لذلǁ نجد 

  .ئتماناǗعن العملياƘ المنƽذة بواسƱة بƱاقة 
  

  
  

                                                 
            ذلƊ ǁن التوقيƴ التقليدي يكùون فùي شùكل بصùمة     تلƻ عن قواعد التوقيƴ اǗلكتروني ƍÜن قواعد التوقيƴ التقليدي Ǚ تخ - 1
ƊÜ و ختمƊ Ƈمضاƍ ا و ƴما التوقيƊÜ األشكال ǉذǋ Ǌفي Ʃفلي Ý لكترونيǗ عب ǊنƊ ǁذل  Ɣùلكتروني حسǗو كتابة بالقلم اƊ ارة عن رقم

عبد .لموضوع دراجƴ حول ǋذا ا. الƱريقة البيومترية و التي تتم مجموعة من اǗجراƇاƘ و ليƩ نتيجة ƍمضاƊ Ƈو ختم Ɗو بصمة
Ü انيƛال Ɣالكتا Ü تاح بيومي حجازيƽال     Ü ةùلكترونيǗة اùام الحكومùƲة لنùر  الحماية الجنائية المعلوماتيùكƽامعي  دار الùالج

 .135ص  Ü 2003اǗسكندرية
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  Ǐانƙال Ƙالمبح    
 Ɩاƽبطا ǃالناشئة عن استخدا Ɩاƽǘللع Ǐالقانون ƧساǓئتماناǗا  

  
  :ƱرافǌاتنشƋ معǊ عالقة ƛالƛية ǋ Ü Ɗو نƲام مركƔ ئتمانǗاƍن نƲام بƱاقة   

Ü اقةƱا و التاجر حامل البǌة المصدرة لǌالج.  
  Ƙالعالقا ǉذǋ ǁرا لتشابƲو ن Ü      انونيùالق Ʃاùول األسùح Ƈاùو القض Ǌقƽال ƻفقد اختل

  :و انقسم علǏ اتجاǋين Ü للعالقاƘ الناشئة عن نƲام البƱاقة
ورة مستقلة عن بص اǗئتمانينƲر ƍلǏ كل عالقة قانونية تنشƋ عن بƱاقة :  تجاǇ اǓوǕüا       

ǎاألخر Ƙالعالقا Ü ƽالعقود وص ǉذǋ ي لكل عقد منƱذ يعƍرم   اقانوني اùبƊ خرƈ عن عقد ƻيختل
  .اǗئتمانتجاǉ مǌƲ ƴور بƱاقاǗ Ƙو قد بدǋ Ɗذا ا. Ǚ1ستكمال نƩƽ النƲام

دون النƲر ƍلǏ كل عقد مستقل عن اǓخر  Ü البƱاقة ككل ينƲر ƍلǏ نƲام:  تجاǇ الƙانǕǏا  
التاجر و الحامل جميعا تنصÜ   Ɣù مصدر البƱاقة: يرƊ ǎن العالقة بين األƱراƻ الƛالƛةƊنƊ Ǌي 

  .2في عقد واحد
   ƘاقاƱبيعة القانونية لبƱبتحديد ال Ǌقƽتمام الǋعدم ا ƴئتمانو يرجǗا اǌن    في كونùم تكùل

Ƈمام القضاƊ يرةƛك Ƙار منازعاƛم Ü      ارùو التج ƘاùاقƱالب ǁùدرة لتلùة المصǌالج Ƙكان ƚحي
ستخدام البƱاقة وديا بǌدƻ سوية جميƴ المنازعاƘ الناجمة عن ƍمعتمدين لديǌا يحرصون علǏ تال

ƘاقاƱالب ǁور في تلǌقة الجمƛ زيادة.  
حتùواƇ نùƲام   مقدرة Ɗي نƲام قانوني قائم علƍ Ǐ من Ɗجل ذلǁ تشكǁ بعƯ الƽقǌاƇ حول  

 ƘاقاƱئتمانالتعامل ببǗا.  
الحامùل و المصùدر فقùد     Ü التاجر:  ƛة ƱƊراƻتتم بين ƛال اǗئتمانو لما كانƘ بƱاقة   

ƍ   ودùوج Ưرùتƽمة القانون المدني التي تƲنƊ حدƊ Ǐلƍ العملية ǉذǋ رد Ǐلƍ ƘرياƲالن ǉذǋ Ƙǌتج
  اǗنابùة  Üلƺيùر ا شتراƱ لمصùلحة Ǘا Ü الوكالة Ü حوالة الحق Ɗو الدين:  ƛالƛة Ɗشخاص و ǋي

  .الكƽالة Ü الحلول

                                                 
1 - P.G Chabrier, "Les cartes de crédit" LITEC, 1968, P 84. 

2 - Ǘذا اǋ نصارƊ ƴاقةيجمƱالمستخدمة من حامل الب Ƹللمبال Ǌو عدم ضمانƊ اقةƱن موضوع ضمان مصدر البƊ ǉاجر   تجاùللت
 .73ص  محمد توفيق سعودي Ü المرجƴ السابق Ü. 220فايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق Ü ص . ƊنƲر د



                           التكييف القانوني لبطاقة اإلئتمان :الفصل األول
           .  

  41

Ʃ القانوني للعالقاƘ الناشئة عن نƲام البƱاقة من خالل األساسنتناول بناƇا علǏ ما سبق   
  :التƱرق ƍلǏ المƱلبين التاليين

  üوǓا ƒالمطل  : Ɩاƽية لبطاƻƬئتمانالطبيعة الوǕا  
  Ǐانƙال ƒالمطل : Ɩاƽئتمانالطبيعة الواحدة لبطاǕا .  

  
üوǓا ƒالمطل : Ɩاƽية لبطاƻƬئتمانالطبيعة الوǕا  

Ɗول محاولة فقǌية في تحديد الƱبيعة القانونية لكل عالقة  Chabrierيعتبر تحليل األستاذ   
ǎاقة بصورة مستقلة عن األخرƱام البƲعن ن Ƌ1تنش.  

الذي نùص عليǊù القùانون الخùاص بùالقرÜ       Ư نجليزيǗانون او ǋذا ما Ɗخذ بǊ الق
عتبر Ɗن العقود المنبƛقة عن نƲام البƱاقة ليƩ عقدا واحùدا بùل يتضùمن    ستǌالكي و الذي Ǘƍا

عقد بùين   Ü و التاجر عقد بين المصدر Ü عقد بين مصدر البƱاقة و الحامل: مختلƽة ǋي اعقود
  . 2التاجر و الحامل

  :3بقولMr Milet.J "Ǌ"كما قرر ǋذǉ القاعدة القانونية   
  :" ئتماناǗ ستعمال بƱاقةƍعند  تنشƛ Ƌالƛة عقود منƽصلة"

  .ل البƱاقةعقد بين التاجر و حام:  األول  
  .عقد بين التاجر و الجǌة المصدرة للبƱاقة:  الƛاني  
  ƚالƛا:  الǌاقة و حاملƱة المصدرة البǌعقد بين الج.  

  ."Ý كل واحد منǌم Ʊرفا في العقد الƛالƚ فǌناƛ ǁالƛة عقود منƽصلة من ƛالƛة ƱƊراƻ منƽصلين
  Ü ǁلذل Ǌرية شابريƲو وفقا لن Ü Ǐلƍ رƲن ننƊ Ɣام  قود الناتجة عنكل عقد من الع يجƲن
  .البƱاقة
  :و لذا نقسم ǋذا المƱلƍ ƔلǏ الƽرعين التاليين  
  .الƱبيعة القانونية لعقد حامل البƱاقة:  الƽرع األول  
  .الƱبيعة القانونية لعقد التاجر:  الƽرع الƛاني  

                                                 
  : ƍلǏ ذلChabrier ǁو قد Ɗشار األستاذ  - 1

"Il n'existe pas actuellement en France d'ouvrage juridique sur les cartes de crédit " 

2 - Ɗ رƲنƊ. د .ǋبعبد الوƍ ƔاÜ السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋ102ص  را. 

3 - Ɗ رƲنƊ. د .Ü السابق ƴالمرج Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋ102ص  عبد الو.  
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üوǓا Ʊرƻةالطب:  الƽالبطا üيعة القانونية لعقد حام  
 Ʊالعالقة التي ترب Ǐعل Ǌقƽلق الƱاقة بالحامل يƱة المصدرة للبǌعقد ا"الجǗو " نضمامǋ و

 Ơتƽاقة بƱة المصدرة للبǌقيام الج Ǐيعتمد علƍمعين Ƹعتماد لمصلحة الحامل بمبل Ü  ذاǋ ƴيƱيست
  .ستخدامǊ بواسƱة البƱاقة لدǎ التجار المعتمدين لديǌاƍاألخير 

     Ơتùùد فùùة عقùùالعالق ǉذùùǋ يùùف Ǌابريùùتاذ شùùاألس ǎرùùي ǁذلùùولƍادùù1عتم           
"L'ouverture de crédit".  

Ǘا Ơل  و عقد فتùالعمي ƻتصر Ƙتح ƴن يضƋب ǁالبن Ǌد فيǌالعقد الذي يتع ǁو ذلǋ عتماد
 ƘدواƊ داة منƊ و غير مباشرƊ ريق مباشرƱب Ü انùئتمǙدي      اùنق Ƹùدود مبلùي حùف ǁùو ذل           

  .Ɗ2و غير محددةمحددة و لمدة  Ü معين
ùǋي الوسùيلة    اǗئتمùان و في العقد المبرم بين مصدر البƱاقة و حاملǌا نجد Ɗن بƱاقة 

عتماد الممنوح لǊ ضùمن الشùروǗ   Ʊمن ا ية التي يستƱيƴ بمقتضاǋا الحامل Ɗن يستƽيداǗئتمان
  .المتƽق عليǌا

و ǋذا ما ذǋبƍ ƘليǊ محكمة النقƯ الƽرنسية في Ɗحد Ɗحكامùǌا المƌيùد لحكùم محكمùة     
عتماد ƍستئناƻ المتمƛل في تكييƻ العقد المبرم بين مصدر البƱاقة و حاملǌا علƊ ǏنǊ عقد فتǗ Ơا

Ư3يتضمن وعدا بالقر.  
ǁمن ذل Ʃعك Ǐعل Ü  نجدƍ ةùاقƱن العالقة بين مصدر البƊ ǎرنسي يرƽال Ǌقƽفي ال ǉتجا        

Ʊا صادرة من حامل البǌا وكالة غير قابلة للرجوع فيǌاو حاملǋاقة لمصدر Ü  الوكالة تستمد ǉذǋ
تƽاق سابق مبرم بين مصدر البƱاقة و التاجر الذي يقبل الوفùاƍ  Ƈخاصية عدم الرجوع فيǌا عن 

                                                 
1 - P.G Chabrier, "les cartes de crédit",op, cit, P 100. 
Dans un arrêt récent; la cour d'appel a qualifié la délivrance d'une carte de crédit en une convention 
d'ouverture de compte: 
 "La délivrance d'une carte accréditive s'analyse en une convention d'ouverture de crédit en 
compte, American Express faisant l'avance des dépenses par la carte, dont le montant est porté au 
débit du compte que le portant s'engage à apurer mensuellement" V.A.Bertran. Ph.Leclech, op, cit     
P 165.   

  .243ص  السابق Ü فايز رضوان نعيم Ü المرجƊ .ƴنƲر د - 2
R. Rodiere et J.L Rives –lang, op,cit P 447 
"l'ouverture de crédit résulte de la seule délivrance de la carte". 
3 - cass.com; 30 Nov Gaz.pal, 1983 I ,p149. 
Cass.com; 23 Janv.D 1967, P 164 

 .244ص  Ü 1فايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق ǋ Üامƫ رقم . مشار ƍليǊ د
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و يعùد ذلÜ    ǁùلتزام مصدر البƱاقة بضمان الوفاƇ للتùاجر ƍبنƲام البƱاقة و بما يتعلق بǊ من 
ƍاƇناƛست ƍار العقدƛƊ نسبية Ɗمبد Ǐ1ضافيا عل.  

  
Ǐانƙال Ʊرƻالطبيعة القانونية لعقد التاجر: ال  

بالتاجر المعتمد يƱلق عليǌا الƽقǊ  سبق و Ɗن Ɗشرنا Ɗن العالقة التي تربƱ مصدر البƱاقة
          لتزامùاƘ علǏù عùاتق الùƱرفين فùي      ƍترتÜ   Ɣù و ǋي عالقة تجارية محضة" عقد التاجر"

Ƈالوفا Ü اقة بƱفيلتزم مصدر البƎ   Ƈاùي الوفùل فƛاقة ككل يتمƱام البƲن Ǌساسي ترتكز عليƊ لتزام
Ǌاقة لديƱا حامل البǋذƽالتي ن Ƙللتاجر بقيمة المشتريا Ü   دمùر عƱبتحمل مخا ǁو يلتزم تبعا لذل

Ƈالوفا.  
لتزام مصدر البƱاقة بسùداد قيمùة مشùترياƘ    تساƇل األستاذ شابريǊ حول Ɗساƍ Ʃ و قد

ƴر عدم الدفƱمخا Ǌالحامل للتاجر و تحمل.  
ǋناǁ من قال بƋن العالقة بين مصدر البƱاقة و التاجر عالقة ضمان Ɗو كƽالة : الكƻالة/ 1

  .للتاجرمن مصدر البƱاقة 
من القانون المدني ǋي ذلǁ العقد الذي يكƽل بمقتضùاǉ   644و الكƽالة Ʊبقا لنص المادة 

  .لتزام ƍذا لم يƻ بǊ المدين نƽسǗǊلتزام بƋن يتعǌد للدائن بƋن يƽي بǌذا اƍشخص تنƽيذ 
ƍ ل الحاملƽاقة يكƱة  فمصدر البùاقƱذا لم يقم حامل البƍ Ǌالتاجر بسداد قيمة مشتريات ǉتجا

لتùزام  در البƱاقة Ɗ ǙƍنƊ Ǌنتقد تكييƍ ƻù و لذلǁ يملǁ التاجر Ɗن يستوفي حقǊ من مص 2ÜفاƇبالو
  :مصدر البƱاقة بالوفاƇ للتاجر علƊ ǏنǊ كƽالة لعدة ƊسباƔ منǌا

عملية لùيƩ فيùǌا   Ɗن ǋذا التكييǙ ƻ يشمل عملية السحƔ النقدي من مصدر البƱاقة فǌذǉ ال -
 ." كƽالة "ضمان 

كما Ɗن الدائن في عقد الكƽالة Ǚ يستƱيƴ الرجوع علǏ الكƽيل قبل Ɗن يرجƴù علǏù المùدين     -
ل ǋو التزام بدلي ƍ Ǚƍذا كانƘ الكƽالة تضامنية و التùي Ǚ يمكùن   لتزام الكƽيƊƍي Ɗن  3Üاألصلي

                                                 
1 -  Ǘألن اƛار العقد تنحصر في نص المادة ستƛƊ نسبية Ɗمبد Ǐالواردة عل ƘاƇري  113ناùي   من القانون المدني الجزائùو الت

 ".Ǚ يترتƔ التزاماƘ في ذمة الƺير و لكن يجوز Ɗن يكسبǊ حقا: "تنص 

 403ص  فياƯ القضاة Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 2

Ǚ يجوز للدائن Ɗن يرجƴ علǏ الكƽيل وحدǙƍ ǉ بعùد رجوعǊù علǏù     : " من القانون المدني الجزائري 660 تنص المادة - 3
 ".المدين
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 ƘاقاƱا في بǋئتمانتصورǗ1اÜ     لùة حامùالبƱم ǁùيمل Ǚ ن التاجرƊ ما في عقد التاجر فنجدƊ
 .البƱاقة

و ùǋذÜ   ǉ كƽالةال ƍضافة ƍلǏ ذلǁ نجد Ɗن عقد الكƽالة يƽترƯ وجود عالقة Ɗساسية ترد عليǌا -
 Ɗصال عند تعاقد مصدر البƱاقùة مƴù  العالقة األساسية التي ترد عليǌا الكƽالة لم تكن موجودة 

Ü التاجر ƍ ƻتكيي ƴم Ưذا يتعارǋ الةوƽبيعة التبعية للكƱال ƴم Ƈاقة بالوفاƱلتزام مصدر الب. 

لتùاجر فùي   يعتبر ǋذا الرƊي Ɗن الجǌة المصدرة للبƱاقة وكيلة ل:  الوكالة بالعمولة/ 2
  .تحصيل قيمة مبيعاتǊ نƲير عمولة معينة

و بالتùالي   Ü بالعمولùة  الوكالùة  من القانون التجاري الجزائري 37و لقد عرفƘ المادة 
فالوكيل بالعمولة يختلƻ عن نƲيرǉ في الوكالة العادية في كون Ɗن الوكيل بالعمولùة شùخص   

  Ɗمام الƺير كƋنǊ يتعاقùد مƴù نƽسǊù    و يبدو Ü سم موكلƍǊسمǊ الشخصي دون Ǝيتعاقد مƴ الƺير ب
و يتلقǏ كافة الحقùوق   Ü لتزاماƘ التي تنشƋ عن العقد المبرم بينǌماǗفيلتزم في مواجǌتǊ بكافة ا
  .2التي تترتƔ علǋ Ǐذا التعاقد

عتبار العقد المبرم بين مصدر البƱاقة و التاجر مùن قبيùل   ƍنǙ Ǌ يمكن من ƛم نجد Ɗو 
  : الوكالة بالعمولة ألن

لتزام الوكيل ƍƍضافة ƍلÜ  Ǐ سمǊ عن الƺيرƍ ƍخƽاƇالوكالة بالعمولة تقوم علǏ رغبة الموكل في  -
ألنǊù مùن    ÜاǙئتمùان   ǋذا علǏ خالƻ ما يحدƚ في بƱاقùاÜ  Ƙ بعدم الكشƻ عن نية الموكل

حتǏ يتمكن ùǋذا األخيùر مùن     Ü لمصدرة للبƱاقة ƍعالن ƊسماƇ التجار للحاملمصلحة الجǌة ا
ǌة المصدرة للبƱاقة و من جǌة Ɗخرǎ نجد Ɗن الج Ü من جǌة Ü معرفة التجار الذين يتعامل معǌم

سم موكلǌا و ǋو التاجر و ƍ Ǚ Ǚƍعن  باǗفصاحفي مركز الوكيل بالعمولة ملتزمة ر و التي تعتب
 .3ند الذي تƱالƔ بالوفاƇ بǊيكون لديǌا المست

ƍلǏ تكييƻ العقد بين الجǌة المصدرة و التاجر ƍلƊ Ǐن مصùدر   "شابريǊ"و انتǏǌ األستاذ 
  :4البƱاقة يلعƔ دورا مزدوجا في مواجǌة التاجر

                                                 
1 - P.G. Chabrier; op, cit, P 91. 

مùن مشùروع قùانون     224/2لقد ƊخذƘ بعƯ مشروعاƘ القوانين التجارية في الدول العربية بذلǁ المعيار منǌا المادة  - 2
Ǘتحادي لدولة اǗالتجارة اǊنƋالعربية المتحدة التي تقضي ب Ƙال: "مارا ǎجرƊ ذاƍƎالقانوني ب ƻل  وكيل بالعمولة التصرùسم الموك

 .232ص  Ü 01فايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق ǋامƫ رقم .د". لة بالعمولةفال تسري فيما يتعلق بǌذا التصرƊ ƻحكام الوكا

 .79ص  محمد توفيق سعودي Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 3

4 - P.G. Chabrier,op,cit P 86. 
 .236ص  رجƴ السابق Üفايز رضوان نعيم Ü الم.د
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عتبارǉ سمسار لبضائƴ حيƚ يقوم بتسǌيل تسويق بضائƴ التاجر عن Ʊريق تزويدǉ بعمùالƎ  Ƈب -
 ƘاقاƱئتمانجدد من حملة بǗم  اǋالذين يختار Ü   ةùقƛوافر الùن تùكد مƋن يتƊ ان و  بعدùئتمǗا           

في العالقة التي تùربƱ التùاجر   ƍضافة ƍلǏ ذلǁ يقوم بƎعداد فواتير الشراƇ التي تستخدم  Ü فيǌم
Ƈفاتورة الشرا Ǐذا األخير علǋ ƴبتوقي Ƈن يتم الوفاƊ ƩساƊ Ǐبالحامل عل. 

-  ƘاقاƱحملة ب ǎا بتحصيل حقوق التاجر لدƽوكيال مكلÜ ئتمانǙة   اùاقƱن مصدر البƊ Ǐبمعن
ي الوفاƇ من قبل الحامل الذي يعùد فù   و مضمون الوكالة ǋو ضمان Ü يكون وكيال عن التاجر

لذلǁ نجد Ɗن ǋذا األخير يقùوم بوفùاƇ مشùترياÜ     Ƙ حكم الƺير بالنسبة لعالقة التاجر بالمصدر
Ǌليƍ واتيرƽالحامل بمجرد وصول ال Ü و في مركز الوكيل الضامنǌم فƛ و من. 

Ɗ ǙƍنǙ Ǌ يمكن التسليم بƋن العقد بين الجǌة المصدرة للبƱاقة و التاجر من قبيل الوكالùة  
  : لǖسباƔ التالية

Ɗما  ÜبناƇا علǏ عقد حامل البƱاقة Üسم التاجرƎسمǌا و ليƩ بƎالجǌة المصدرة تƱالƔ الحامل ب -
 توجد عالقة مسùبقة بùين   و Ü Ǚ سم الموكلƎفنجد Ɗن الوكيل يƱالƔ الƺير ب Ü في عقد الوكالة

 .و الƺير الوكيل

صùدر البƱاقùة   Ɗن يحتƝ في مواجùǌة م ) حامل البƱاقة(الوكالة تƽترƊ Ưن للمدين األصلي  -
           بالدفوع المستمدة مùن العالقùة األصùلية بùين حامùل البƱاقùة       Ü بصƽتǊ وكيال عن التاجر

حتجùاƜ فùي   ألن الحامل Ǚ يملǁù اǗ  اǙئتمان Üو ذلǁ ما Ǚ نجدǉ في نƲام بƱاقة  Ü و التاجر
  .مواجǌة مصدر البƱاقة بالدفوع التي يملكǌا في مواجǌة التاجر

و التùاجر   انƈ Ɣخر من الƽقǊ الƽرنسي ƍلƊ Ǐن العالقة بين مصدر البƱاقùة لذلǁ يكيƻ ج
عتمùاد  Ǘو ǋذا التعǌد يرتبƱ با ǋ1Üي من قبيل التعǌد الشخصي غير قابل للرجوع فيǊ من قبلǌا

Ɗما فيما جاوزǉ فعلǋ Ǐذا األخير الرجùوع علǏù الجùǌة     Ü الذي تقدمǊ الجǌة المصدرة للتاجر
علǏ سùبيل  ǋا للتاجر Ƈقة فيعتبر وفافƎذا تمƘ المواف Ü المصدرة ألخذ الموافقة علƍ Ǐتمام العملية

 ƯالقرÜ ا الحاملǋذا لم يسددƍ الزائدة Ƹالمبال ǉذǋ اقة استعادةƱة المصدرة للبǌالج ǁتمل ƚ2حي  

                                                 
1 - R.Rodiere et Rivelange, op, cit, P 455. 
"C'est là un engagement personnel irrévocable de la banque, identique à celui qui résulterait pour 
elle d'une lettre de crédit commerciale irrévocable ". 

و ƊقùرƘ بƋنùǌا    وقد ƊيدƘ محكمة النقƯ الƽرنسية رƊيǌا حديƛا في تكييƻ العالقة التي تربƱ بين مصدر البƱاقة و التاجر - 2
 .242ص  السابق Ü المرجƴ فايز رضوان نعيم Ɗ .ÜنƲر د.اوزǉ الذي تجوكالة سواƇ بالنسبة للمبلƸ المسموح بƊ Ǌو 
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           ǋذا فيما يتعلق بالتكييƻ القانوني للعالقة التي تجمƴ مصدر البƱاقة بكùل مùن التùاجر   
يتƱلƔ  اǗئتمانستخدام بƱاقاƊ Ǚƍƍ ƘنǊ يمكن القول Ɗن تƽسير العالقاƘ الناشئة عن  Ü و الحامل

و محاولة تكييÜ  Ǌƽ عتبارǋا عقدا مكونا من ƛالƛة ƱƊراƍƻمتكاملة Ɗي  النƲر ƍليǌا بصورة واحدة
  .و ǋذا ما سوƻ نتناولǊ في المƱلƔ الƛاني Ü دون الخوƯ في تكييƻ كل عالقة علǏ حدا

  
Ǐانƙال ƒالمطل : Ɩاƽئتمانالطبيعة القانونية الواحدة لبطاǕا  

عقدا واحدا مكونا من ƛالùƛة   ماناǗئتد Ɗن القانون األمريكي يعتبر نƲام بƱاقة جن Ü بداية  
ƻراƱƊ  :اقةƱمصدر الب Ü اقة و التاجرƱحامل الب.  
و ǋذǉ النتيجة مستƽادة من األحكام المتكررة الصادرة من المحùاكم حسƔù التصùوير      
  :1التالي

ƍةǌاقة من قبل الجƱصدار الب  Ưو عرǋ اǌالمصدرة لحاملǗƔيجا Ü   لùو القبول يكون من قب
  .ستخدام البƱاقة كوسيلة لدفƛ ƴمن مشترياتǊ من التاجراالحامل في صورة قيامǊ ب

  ǎخرƊ ةǌمن ج Ü ƍƍ اقة قد يتضمن عدةƱام البƲن ن           Ɣùد حسùام واحùƲي نùف Ƙاقياƽت
لحامل للسحƔ النقدي و الحصùول علƍ   Ǐùذ يمكن Ɗن تستعمل البƱاقة من Ʊرƻ ا) 18(المادة 
ƴ2السل.  

  ).13(تƽاقية بين مصدر البƱاقة و حاملǌا حسƔ المادة ƍالسحƔ النقدي عبارة عن  -
           البƱاقùة  مصùدر  Ü حامل البƱاقùة : شراƇ السلƊ ƴو الخدماƘ عقد ƈخر ذو ƱƊراƛ ƻالƛة ǋم -

و التاجر و لذلǁ يتجǊ الƽقǊ الحديƍ ƚلǏ تحديد الƱبيعة القانونية للنƲام كلǊ دون الùدخول فùي   
ǊرافƱƊ التي تقوم بين Ƙتحليل العالقا Ü   لùك Ǐام قانوني قائم علƲحكام نƊ بيقƱت Ǐلƍ للوصول
 .عالقة من ǋذǉ العالقاƘ بصƽة مستقلة

لùذا نجùد بعùǋ ƯùذÜ      ǉ ية الناشئة عن نƲام البƱاقةو نƲرا لتشابǁ العالقاƘ القانون
و البعƯ اǓخùر يعتمùد    نƱلق منǌا ÜيالنƲرياƘ تعتمد علǏ عالقة حامل البƱاقة بمصدرǋا و 

و ذلǁ من Ɗجل التوصل ƍلǏ تحديد الƱبيعة  Ü منǌا نƱلقعلǏ عالقة التاجر بمصدر البƱاقة و ي
 ƘاقاƱام بƲئتمانالقانونية لنǗا Ǌكل.  

                                                 
1 - Ɗ رƲنƊ. د .Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋا عبد الوÜ السابق ƴ103ص   لمرج. 

2- Ɗ رƲنƊ .د .Ü بو سليمانƊ يمǋبراƍ Ɣاǋا عبد الوÜ السابق ƴ103ص  لمرج. 
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ǉ النƲرة تقƻ عقبة Ɗمام Ɗي تجديد Ɗو تعديل للنصوص التشùريعية التùي سùبق    Ɗ Ǚƍن ǋذ
و من ǋنا يùǌƲر دور الƽقǊù فùي     Ü وضعǌا لكي تالئم التƱور الذي حدƚ في البيئة التجارية

  .ضرورة التحليل القانوني لǖنƲمة الحديƛة و وضƴ األنƲمة القانونية لǌا
  :التاليين عرƯ في ǋذا المƱلƍ ƔلǏ الƽرعيننتس Ü و لǌذا

  .لنƲام بƱاقاƘ اǗئتمانلمƽسرة النƲرياƘ الƽقǌية ا: الƽرع األول
  .اǗئتمانالƱبيعة الخاصة لبƱاقة : الƽرع الƛاني

  
üوǓا Ʊرƻال : Ɩرياưية النǊقƻسرة االƻئتمانلمǕا Ɩاƽبطا ǃاưلن  

ƍلǏù تƽسùير العالقùاƘ     جل الوصولو من Ü Ɗ في Ʋل غياƔ نص قانوني ينƲم البƱاقة
Ǚ بد من الرجوع ƍلǏ القواعد العامùة األكùƛر    تخدامǌا كنƲام قانوني قائم بذاتÜ Ǌسة عن ƍالناشئ

ƍضمن القانون المدني ƘاقاƱالب ǉذǋ بيعةƱب Ǚتصا Ü   دùالقواع ǉذǋ Ƙذا كانƍ م الحكم فيماƛ و من
ƚام الحديƲالن Ɣتستوع.  

          حوالùة  :  ùǋي  اǗئتمùان و األنƲمة القانونية التي يمكن Ɗن تتشابǊ مƴù نùƲام بƱاقùة    
  .اǗنابة بالوفاÜ Ƈ الوكالة Ü الكƽالة Ü الحلول Ü شتراƱ لمصلحة الƺيرǗا Ü الدين

  :حوالة الدين/ 1
           المùدين بùين  فƎن حوالة الدين تتم باتùƽاق  من القانون المدني الجزائري  Ʊ251بقا للمادة 

دين محùل مùدين   لدين ǋي حلول مù معنǏ ذلƊ ǁن حوالة ا Ü و شخص ƈخر يتحمل عنǊ الدين
لǊù و   الدائن المحùال  Ü المدين المحيل:  فǌي تƽترƯ وجود ƛالƛة Ɗشخاص. بالنسبة ƍلǏ الدائن

Ü Ǌعن المحيل المدين الجديد المحال علي Ƹالمبل ƇداƋذا األخير يقوم بǋ Ü  وƊ سبيل التبرع Ǐما علƍ
Ưسبيل القر Ǐعل Ü المح Ǐدين عل Ƈسبيل قضا Ǐللمحيلو قد يكون عل Ǌ1ال علي.  
ǁذل ƴو م Ü اǌل ǉقرارƎب Ǚƍ Ǌذ في حق الدائن المحال لƽتن Ǚ ن الحوالةƎف Ü  اǌي فيƽيك Ǚ و

Ǘاق بين المدين المحيل و المدين الجديد المحال اƽتǊعلي.  
حتواƇ عملياƘ الوفاƇ بواسƱة بƱاقة ƊǗن نƲرية حوالة الدين تصلÜ  Ơ و يبدوا من ǋذǉ الƽكرة

علƊ Ǐن تحل محلǊ في ) المحال عليǊ(في Ɗن حامل البƱاقة قد اتƽق مƴ مصدر البƱاقة  ئتمانǗÜا

                                                 
 .و ما بعدǋا 332ص  Ɗ1983 Üنور سلƱان Ɗ Üحكام اǗلتزام Ü الƱبعة األولÜ Ǐ الدار النǌضة العربية .دƊنƲر  - 1
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         م بينǊù  الذي Ɗقرǋا صراحة بمقتضǏ العقد المبر) المحال عليǊ(الدين الذي في ذمتǊ قبل التاجر 
  Ɗ1و ضمنا بƎرسالǊ الƽواتير ƍلǋ Ǐذǉ الجǌة المصدرة لسداد ǋذǉ الحوالة Ü و بين الجǌة المصدرة

    Ɣباùسǖة لùاقƱام البùƲالناشئة عن ن Ƙللعالقا ƩساƋالعمل بحوالة الحق ك Ưو قد رف
  : التالية

حيƚù يسùتمد    Ü رة حوالة الدين تƽترƊ Ưن ǋناǁ عالقة بين المحيل و المحال عليƍ Ǌùن فك -
و Ǚ يكون ǋناǁ عالقة مباشرة بين المحال و  Ü المحال لǊ حقǊ قبل المحال عليǊ من ǋذǉ الحوالة

Ǌالمحال ل Ü  اقةƱئتمان بينما في بǙاÜ  نƎفƍ وǋ ة التاجرǌالمصدر في مواج ǁلتزام البنƍ  زامùلت
و ليƩ علƊ ǏساƩ فكرة حوالة الدين التي Ɗبرمǌا الحامùل   Ü ناƇا علǏ العقد المبرم معǊمباشر ب

 .مƴ الجǌة المصدرة

و لذلǁ فƎن  Ü و دفوع ينتقل الدين المحال ƍلǏ المحال لǊ بما فيǊ من عيوÜ Ɣ في حوالة الدين -
ǁن يتمسƊ قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين األصلي ǁن يتمسƊ Ǌا المحال عليǌ2بÜ  كما يجوز

 .لƊ Ǌن يتمسǁ بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

فƎن الجǌة المصدرة تلتزم بالوفاƇ دون Ɗن يكون لǌا Ɗن تتمسǁ  اǙئتمان Üبينما في بƱاقة 
  .بالدفوع المستمدة من عالقة حامل البƱاقة بالتاجر

) المحال لǊ(تجاǉ الدائن ƍ )المحيل(ƍن فكرة حوالة الدين تƌدي ƍلǏ براƇة ذمة المدين األصلي  -
 Ǌالمحال علي Ơالمدين ) المدين الجديد(و يصب ǉو وحدǋƍالدائن ǉتجا. 

ألن الحامل Ǚ تبرƊ ذمتǊ بمجùرد توقيعÜ    ǊùاǗئتمان و ǋذا ما يتعارƯ مƴ نƲام بƱاقة 
  .3و لكن يƲل ملزما بالسداد حتǏ تقوم الجǌة المصدرة بالسداد للتاجر ÜعلǏ الƽواتير لدǎ التاجر

Ǌو علي Ü  اقةƱبب Ƈام الوفاƲيمكن رد ن ǙئتمانǗرية حوالة الدين اƲن Ǐلƍ.  
2 /ǕياƸلحة الƬرشتراط لم:  

Ǚ يرتƔ العقد التزاما في ذمùة  : " من القانون المدني الجزائري 113حسƔ نص المادة 
  ".و لكن يجوز Ɗن يكسبǊ حقا Ü الƺير

                                                 
1-  ƊÜ السابق ƴالمرج Ü حمد الحمودƊ يحي Ƈر القاضي فداƲ74ص  ن. 

ألصùلي Ɗن  يتمسǁ المحال عليǊ قبل الدائن بالدفوع التي كان للمùدين ا  : "من القانون المدني الجزائري 255تنص المادة  - 2
Ü اǌب ǁبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة يتمس ǁن يتمسƊ Ǌكما يجوز ل ." 

3 - Ü اǌي السائد فقƊالر Ɣذا حسǋ ي العالقة بين المدين  وǌتنت Ǚ ǊنƊ (و الدائن  )محيلال(كما Ǌùالمحال ل (ƍ ذاƍ ùفù نƊ ترضنا
ƽال Ǐالحامل عل ƴتوقيÜ Ǌبال  واتير يعتبر سداد لقيمة مشتريات ƇراƛǗفكرة ا ƩساƊ Ǐعل Ǌحق الرجوع علي Ǌل لƲألن التاجر ي ǁذل

Ɣسب. 
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Ɗ Ǚƍن  العقùد Ü  و ǋذا وفقا لمبدƊ نسبية ƛƊر Ü فالقاعدة Ɗن ƛƊر العقد Ǚ ينصرƍ ƻلǏ الƺير
 ǁناǋƍالقاعدة ǉذǋ Ǐا علƇناƛست Ü المشرع الجزا ǊمƲو ما نǋ ي  وùرة ئري فùقƽال  ùانيƛن  ةالùم         
  . 1شتراƱ لمصلحة الƺيرǗو المتعلق با من القانون المدني الجزائري 113المادة 

          شùتراǗ ƱشتراƊ Ʊن يكسƔ الƺير حقا مباشرا قبل المتعǌد بتنƽيùذ ا Ǘو يترتƔ علǋ Ǐذا ا
شتراƱ لمصùلحة  ǗعلƊ Ǐن ا من القانون المدني الجزائري 116و ǋذا ما يتبين من نص المادة 

ضùاǉ  بمقت Ü تƽاق يقوم بين شخصين يدعƊ Ǐحدǋم المشترƱ و اǓخر المتعùǌد ƍالƺير عبارة عن 
و يسمùǋ Ǐذا الƺيùر    تƽاقǌما ƍÜيشترƱ المشترƱ علǏ المتعǌد ƍنشاƇ حق للƺير ليƱ Ʃرفا في 

ƴƽبالمنت Ü دبيةƊ وƊ مصلحة مادية Ʊيكون للمشتر ƚ2بحي.  
شتراƱ لمصلحة الƺير تصلƠ لتƽسير عالقة الجǌة المصدرة بالتاجر Ǘلذا يبدوا Ɗن نƲرية ا

  .و الحامل
ƍ اقةƱن حامل البƊ ذ)Ʊالمشتر (ƍ ة     قدùǌين الجùو ب Ǌùرم بينùالعقد المب Ǐبمقتض Ʊشتر

  ).المنتƴƽ(Ƈ بدينǊ للتاجر Ɗن تقوم ǋذǉ األخيرة بالوفا) المتعǌد(المصدرة 
شتراƱ لمصùلحة  ƊǗجازƘ في ا من القانون المدني الجزائري 118فƎن المادة  Ü كذلǁو 

كما يجوز Ɗن يكون شخصا Ɗو ǋيئة لم  Ü الƺير Ɗن يكون المنتƴƽ شخصا مستقبال Ɗو ǋيئة مستقبلة
 Ü 3رùǉالعقد فيǏƛƊ Ǌ كان تعيينǌما مستƱاعا في الوقƘ الذي يجƊ Ɣن ينتù Ɲيعينا وقƘ العقد مت
شتراƱ لصالƠ التجار الذين يقبلون التعامل بنƲام البƱاقùاƘ سùواƇ قبùل    Ǘو ǋذا ما يتƽق مƴ ا

  .شتراƊ Ʊو بعدǗǉا
حتواǋ Ƈذا النƲام لعùدة  شتراƱ لمصلحة الƺير قاصرة علǗƍ Ǐو مƴ كل ذلǁ فƎن نƲرية ا

ǋƊ ƔسباƊاǌم :  
مùن  ) التùاجر (بتحديد المنتƴƽ ) الحامل(علǏ قيام المشترÜ  Ʊ شتراƱ لمصلحة الƺيرǗيقوم ا -

 Ƙو لو كان شخصا غير معينا وق Ǐاقة حتƱالبǗاƱشترا Ü  امƲما في نƊ اقةƱئتمانبǗن  اƊ نجد
مل معùǌم  الذين يتعا) المنتƽعين(ǋو الذي يتولǏ تعيين التجار ) الجǌة المصدرة للبƱاقة(المتعǌد 

 .الحامل دون تدخل من األخير
                                                 

يوان د -التصرƻ القانوني–الجزƇ األول  تزام في القانون المدني الجزائري ÜالنƲرية العامة لǘل بلحاƜ العربي Ü. دƊنƲر  -  1
 Ü الجامعية الجزائر ƘبوعاƱ1995الم Ü  215ص. 

Ɗمجدمحمدمنصور ÜالنƲرية العامة لǘلتزاماÜ Ƙ مصادر اǗلتزام Ü الƱبعة األولÜ Ǐ الدار العلمية الدولية للنشùر و  . ƊنƲر د - 2
 . 195وزيƴ و دار الƛقافة للنشر والتوزيÜ ƴ ص الت

 .225ص Ü المرجƴ السابق Ü  بلحاƜ العربي.د ƊنƲر  - 3
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شùتراƱ لمصùلحة           Ǘنيùة ا  Ü شتراƱ لمصùلحة الƺيùر  ǗيجƊ Ɣن تتوافر لدƱƊ ǎراƻ عقد ا -
ذلƊ ǁن حùق   Ü و ǋذا ما Ǚ تتوافر في العقود النموذجية المبرمة بين الحامل و المصدر Ü الƺير

 .1العقد المبرم بينǊ و بين مصدر البƱاقة التاجر في وفاƇ قيمة مبيعاتǊ لحامل البƱاقة ينشƋ من

بينما فùي   2شتراǗƱشتراƱ لمصلحة الƺير ينشƋ مباشرة من عقد اƍǗن حق الƺير في نƲرية ا -
يستمد التاجر حقǊ مباشرة من العقد المبرم بينǊ و بùين الجùǌة    اǗئتمان ÜنƲام التعامل ببƱاقة 

شùتراƱ كمùا   ƍاعتبارǉ عقد و ليƩ من العقد المبرم بين الجǌة المصدرة و الحامل ب Ü المصدرة
 .فرضنا

شتراƱ لمصلحة الƺير يستƱيƊ ƴن يتمسǁ في مواجǌة المنتƴƽ بجميƴù الùدفوع   Ǘالمتعǌد في ا -
Ǌمع Ǌ3الناشئة عن عالقتÜ  اقةƱب ƻخال Ǐذا علǋ ئتمان وǙاÜ     Ǚ ةùاقƱدر البùن مصƊ ƚùحي

Ǌة التاجر بالدفوع الناشئة عن عالقتǌفي مواج ǁن يتمسƊ ƴيƱبالحامل يست Ü ي Ǚ ن  وƊ ƴيƱتùس
 .لتزامƍǊتجاǉ التاجر لعدم قيام الحامل بتنƽيذ ƍلتزامƍ Ǌيمتنƴ عن تنƽيذ 

3 /ǏƽاƻتǗا üالحلو:  
يتƽق الدائن الذي استوفǏ حقƊ" : ǊنǊ علǏ من القانون المدني الجزائري 262تنص المادة 

Ǌن يحل محلƊ Ǐير علƺذا الǋ ƴمن غير المدين م Ü ǁو لو لم يقبل المدين ذل Ü  ùيص Ǚ ن وƊ Ơ
  ".تƽاق عن وقƘ الوفاǗƇيتƋخر ǋذا ا

  :تƽاق علǏ الحلولǋǘذǉ المادة ذكرƘ شرƱين ل
  .Ɗن يتم الوفاƇ للدائن -
- Ƈالوفا Ƙخر عن وقƋيت Ǚ نƊ. 

        من القانون المدني الƽرنسùي فƎنùǌا تشùترƊ Ʊن يكùون الحلùول      Ɗ1250/1ما المادة 
صريحا و يكون في نƩƽ "حلول يجƊ Ɣن يكون جتǌاد القضائي بƋن الǗو ǋو ما Ɗكدǉ ا Ü صريحا

Ƈالوفا Ƙ4"وق.  
                                                 

1 - ƲنƊر د .Ü السابق ƴالمرج Ü القضاة Ư402ص  فيا. 

2 -  Ü Ǌلمصلحت ƱشتراǗي منذ صدور اƊ Ƙمن وق Ǚ Ǘفي ا Ǌعالن رغبتƍ يƊ Ǌل ǉقرارƍǊادة منƽغير  . ست ùƽالمنت Ƙن سكوƊ ƴ
ǘل Ǚيعتبر قبو Ǌعالن رغبتƍ عنƱر د . شتراƲنƊ.Ü السابق ƴالمرج Ü العربي Ɯ229ص بلحا. 

شتراƊ Ʊن يكسƔ الƺير حقا مباشرا قبل المتعùǌد  و يترتƔ علǋ Ǐذا اǗ: "  من القانون المدني الجزائري 116/2تنص المادة  - 3
و يكون لǌذا المدين Ɗن يحتƝ ضد المنتƴƽ بما يعارƯ  ما لم يتƽق علǏ خالƻ ذلǗ Ü ǁشتراƱ يستƱيƊ ƴن يƱالبǊ بوفائÜ Ǌبتنƽيذ ا

 ". مضمون العقد
 

4 - Expresse et faite en même temps que le paiement.  
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و ǋذا ما  يبدوا Ɗن نƲرية الحلول تصلƠ لتƽسير عالقة الجǌة المصدرة بالحامل و التاجر
 ƘاقاƱار بƱƍ ة المصدرة و التاجر فيǌالعقود المبرمة بين الج Ưبع ǊتضمنتǗ1ئتماناÜ  قƽذ يتƍ

تùƽاقي  Ǘذلǁ ألن الحلول ا Ü الحامل التاجر مƴ الجǌة المصدرة علƊ Ǐن تحل محلǊ في مواجǌة
  .2ذي قام بالوفاƇ و الدائن وقƘ قيام الƺير بالوفاƇ للدائنتƽاق الذي يتم بين الƺير الǋǗو ا

Ǌو علي Ü ةǌير بالنسبة للعالقة بين التاجر و الحامل(المصدرة  فقيام الجƺللدائن ) ال Ƈبالوفا
     تƽاق بينǌما علǏ حلول األول محل الƛاني فùي حقǊù لùدǎ حامùل    ƍيكون بناƇا علǏ ) التاجر(

و لكùن يشùترƊ Ʊن   ) المدين و ǋو الحامل(حتǏ و لو لم يقبل ǋذا األخير ǋذا الحلول  Ü البƱاقة
  .قا علǏ وقƘ الوفاƇتƽاق سابǗيكون ǋذا ا
في الوفاƇ تم رجوعǌا علǏù  ) الدائن(محل التاجر ) الموفي(فحلول مصدر البƱاقة  Ü لذا

الحامل المدين و مƱالبتǊ بسداد الدين الذي كان عليǊ للتاجر و تحملǌا مخاƱر عدم قيام الحامùل  
  .3بالسداد ينƱبق علǏ فكرة الحلول

حتùواƇ نùƲام التعامùل    ǙǗ يمكن القول Ɗن نƲرية الحلول تصلÜ  Ơ بالرغم من ذلǁو 
 ƘاقاƱئتمانببǗا اǌمǋƊ ƔسباƊ لعدة:  

فيتقùدم   Ü تƽاق بالحلول و الوفاƇ بقيمة الحقوق حاصلين في وقƘ واحùد ǗالƺالƊ Ɣن يكون ا -
 Ǐعل Ǌق معƽالدائن و يت Ǐالالموفي عل Ƈحلوبوفا ƴم Ǌق  حقùذا الحùǋ في Ǌمحل Ǌل Ü ان   وùبتƛي       

معنǏ ذلƊ ǁنǙ Ǌ يصÜ  Ơ واحدة في مخالصة -تƽاق علǏ الحلولǗتƽاق علǏ الوفاƇ و اǗا –معا 
Ɗمùا   Ü الحلول قبل الوفاƇ باعتبار Ɗن الوفاǋ Ƈو سبƔ الحلول ƍذ Ǚ حلول في حقوق لم تنشƋ بعد

 .لمصدرة و التاجر ينشƋ قبل الوفاƇفƎن العقد المبرم بين الجǌة ا اǗئتمانفي بƱاقة 

-  Ƈذا األخير بالوفاǋ اقة عندما يقومƱيقوم بتسليم مخالصة للحلول لمصدر الب Ǚ ن التاجرƊ كما
 .بقيمة الƽواتير المرسلة ƍليǊ من التاجر

ƍن مƱالبة الموفي في نƲرية الحلول للمدين يكون علƊ ǏساƩ حلولǊ محل الدائن عندما قùام   -
Ǌل Ƈبالوفا Ü  اقةƱام التعامل ببƲن ƻذا ما يخالǋ وÜ ئتمانǙدرة   اùة المصǌن رجوع الجƊ ذ نجدƍ

                                                 
          المرجƴù السùابق   محمùد توفيùق سùعودي Ü .   Ü مشار ƍليǊù د  من عقد داينرز كلوƔ فرنسا علǏ ذلǁ 2/2تنص المادة  - 1

 ƫامǋ2  Ü 87ص. 

Ü الجùزƇ              لتùزام بوجǊù عùام   نƲريùة اÜ  Ǘ الوسيƱ في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنǌوري Ü. األستاذ د - 2
Ü ƚالƛال  Ü سكندريةǗبا ƻة المعارƋ2004منش Ü  ا 597صǋو ما بعد. 

 .227ص  ق Üفايز رضوان نعيم Ü المرجƴ الساب.ƊنƲر د - 3
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Ǌالعقد المبرم مع Ɣالحامل كان بسب Ǐعل Ü  Ǌقيمة مشتريات Ǌن تسدد لƊ Ǌبموجب Ǌل Ƙدǌو الذي تع
 .علƊ Ǐن تحصل ǋذǉ المبالǙ Ƹحقا

فوع التي كان يملƊ ǁن يحتƝ يملǁ المدين Ɗن يحتƝ بمواجǌة الموفي بالد Ü وفقا لنƲرية الحلول -
ƍذ Ǚ يجوز لحامل  ئتمان ǗÜاو ǋذا Ǚ ينƱبق علǏ نƲام بƱاقة  1Üبǌا في مواجǌة الدائن األصلي

 .البƱاقة التمسǁ في مواجǌة المصدر بالدفوع التي كانƘ لǊ في مواجǌة التاجر

Ɗي  Ü و ينشƋ بين المدين و الموفي ƍ Üن الحلول يƽرƊ Ưن الدين ينقضي بين المدين و الدائن -
Ɗة المصدرةǌبين الحامل و الج Ƌن الدين ينقضي بين الحامل و التاجر و ينش Ü   امùƲو لكن في ن

فƎن ذمة حامل البƱاقة Ǚ تبرƊ قبل التاجر ƍلǏ غاية قيام الجǌة المصدرة بسùداد   اǗئتمانبƱاقة 
 ).السداد الƽعلي(ƛمن المشترياƘ للتاجر 

Ǌو علي Ü  اقةƱام بƲيمكن رد ن ǙئتمانǗن ا Ǐلƍرية الحلول اƲǗاقيƽت.  
  :الكƻالــة/ 4

الكƽالة عقد يكƽل بمقتضùاǉ   : " فƎن من القانون المدني الجزائري Ʊ644بقا لنص المادة 
  .2"لتزام ƍذا لم يƻ بǊ المدين نƽسǗǊن يƽي بǌذا اƋلتزام بƋن يتعǌد للدائن بƍشخص تنƽيذ 

ƍذ يكون Ɗمام الùدائن   Ü فالكƽيل في عقد الكƽالة يلتزم بƋداƇ الدين المكƽول بصƽة احتياƱية
و يملǁù التùاجر Ɗن    Ü و ƈخر تبعي و ǋو الكƽيل Ü مدين األولƊحدǋما Ɗصلي و ǋو ال Ü مدينان

  .يƱالƊ Ɣي منǌما بالدين
نجد Ɗن مصدر البƱاقة يكƽل حاملǌا و يلتزم وفقا لƽكرة الكƽالة  اǗئتمانو في Ʊƍار بƱاقة 

Ƈاقة بالوفاƱذا لم يقم حامل البƍ التاجر ǎذا األخير لدǋ اǋذƽالتي ين Ƙبقيمة المشتريا Ƈبالوفا.  
Ǚƍ اǌمǋƊ ƔسباƊ لعدة Ơذا غير صحيǋ نƊ:  

حيƊ ƚن الكƽيùل Ǚ يلتùزم    Ü لتزام تبعي و ليƊ Ʃصليƍلتزام الكƽيل في عقد الكƽالة ǋو ƍƍن  -
Ƈالمدين األصلي الوفا Ǐن يتعذر علƊ بعد Ǚƍ Ƈبالوفا Ü  اقةƱام بƲئتمانبينما في نǗيكون  اƍ لتزام

          لتùزام حامùل البƱاقùة    ƍو مسùتقل عùن   لتزام Ɗصùلي مباشùر   ƍ الجǌة المصدرة قبل التاجر

                                                 
حùق مùن   من حل محل الدائن قانونا Ɗو اتƽاقا كان لǊ حقǊ بمùا لùǌذا ال  : "من القانون المدني الجزائري 264تنص المادة  - 1

Ü ƴمن تواب Ǌذا الحلول بال خصائص و ما يلحقǋ من دفوع و يكون Ǌو ما يرد علي ƘميناƋمن ت Ǌƽوما يكل  Ǌùمن مال ǉداƊ قدر الذي
 ".من محل الدائن

مدني الجديد Ü الجزƇ العاشر Ü التƋميناƘ الشخصية و العينيùة  شرح القانون ال الوسيƱ في عبد الرزاق السنǌوري Ü. د ƊنƲر - 2
Ü ةƛالƛبعة الƱالحل ال Ƙمنشورا Ü لبنان Ü Ƙبيرو Ü 1998بي الحقوقية Ü  ا 19صǋو ما بعد. 
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كما Ɗن مصدر البƱاقة يقوم تلقائيا بمجرد وصول الƽواتير الموقعùة مùن حامùل     Ü قبل التاجر
 .متناع Ɗو تعذر قيام حامل البƱاقة بالوفاƇلتاجر دون Ɗن يبحƚ عن ƍالبƱاقة بالوفاƇ ل

لتùزام المكùƽول   ƍحيحة ƍ Ǚƍذا كùان  فƎنǌا Ǚ تكون صÜ  ù باعتبار Ɗن الكƽالة ǋي عقد تبعي -
 ة ƊوجǊ الدفƴ التي يملكǌا المùدين و عليǊ يكون للكƽيل Ɗن يتمسǁ بمواجǌة الدائن بكاف 1صحيحا

تلزم الكƽيل Ɗن يدخل األصيل بالùدعوƍ ǎذا   دني الجزائريمن القانون الم 660حيƊ ƚن المادة 
ǉيل وحدƽالك Ǐعل ǎالدعو ƘقيمƊ Ü  اقةƱئتمانبينما في  بǗا   Ɲتùن تحƊ ة المصدرةǌالج ǁتمل Ǚ

 .2علǏ التاجر بالدفوع التي يمكن للحامل Ɗن يتمسǁ بǌا من قبل التاجر
يستƛنǏ من ذلǁ كƽالة الùدين التجùاري    Ü لتزام تبرعيƍلتزام الكƽيل في عقد الكƽالة ǋو ƍƍن  -

 .كالكƽاƘǙ المصرفية التي Ǚ تعد تبرعية
 ƘاقاƱام بƲئتمانبينما في نǗن  اƎفƍ اقةƱحامل الب Ƙة المصدرة بتسديد مشترياǌلتزام الج

  .3ددǋا العقدللتاجر يكون مقابل تقاضيǌا عمولة معينة يح
ƍذا ƊفلƩ المùدين وجƔù علǏù    : "فƎنǊ من القانون المدني الجزائري 658حسƔ نص المادة  -

حقǊ في الرجوع علǏ الكƽيل بقدر ما Ɗصاùǋ Ɣذا  ة و Ǚƍ سقƱ يسالدائن Ɗن يتقدم بدينǊ في التƽل
 "األخير من ضرر بسبǋƍ Ɣمال الدائن

 ƘاقاƱام بƲما في نƊÜ ئتمانǗار   اùعسƍ رƱاùي التي تتحمل مخǋ ة المصدرةǌن الجƎف        
ƛم يكون لǌا Ɗن تدخل في تƽليسة الحامل بوصǌƽùا   ƍ Üذ تلتزم بالسداد للتاجر Ɗ Üو ǋƍمال الحامل
Ɣحس Ǌما مدينة لǌالعقد المبرم بين.  

و بذلǁ فƎن التاجر Ǚ يمكن لƊ Ǌن يدخل في تƽليسة الحامل ƍ Ǚƍذا رجƴù علǏù الجùǌة    
  4المصدرة قبل Ɗن يرجƴ علǏ الحامل

  ƘاùاقƱام بƲسير نƽام قانوني لتƲكن Ơتصل Ǚ الةƽن الكƎف ǁو بذل ùئتمǗانا Ǘ  ƻتالùخ
  .اǗئتمانعقد الكƽالة مƴ نƲام بƱاقة لالسماƘ األساسية 

                                                 
 "صحيحا  Ǚ تكون الكƽالة صحيحة ƍ Ǚƍذا كان التزام المكƽول : "من القانون المدني الجزائري 648تنص المادة  - 1

2 - Ƈر القاضي فداƲنƊ Ü السابق ƴالمرج Ü حمد الحمودƊ 82ص  يحي. 

ƍذا فرضنا Ɗن صƽة التبرع ليسƘ من خصائص عقد الكƽالة فƎن دفƴ المقابل يكون علǏ المدين و Ǚ يتصور Ɗبدا Ɗن يكùون  - 3
 .علǏ الدائن

 .82ص  Ʋر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود Ü المرجƴ السابق ƊÜن - 4
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نحصر الخùالÜ ƍ  ƻ تحƊ Ƙي نƲام قانوني قائم اǗئتماننƲرا لصعوبة رد نƲام بƱاقة و 
Ƈاقة يضمن الوفاƱذا كان مصدر البƍ رقة بين ماƽالت Ǐلƍ ايةǌللتاجر في الن Ü  Ƈيضمن الوفا ǙوƊ

  .1للتاجر
   Ǐùلƍ مƊ Ƈاùنابة بالوفǗرية اƲن Ǐلƍ ئتمانǙاقة اƱام بƲل يمكن رد نǋ Ü ǎخرƊ و بعبارة

  .نƲرية الوكالة
  :ǕLa délégationنابة بالوƺاƅ ا /5

لتزام مصدر البƱاقة بضمان الوفاƇ للتاجر في حدود المبلƸ المسùموح بǊù لحامùل    ƍƍن 
تقاضي مصدر البƱاقة عمولة من التاجر مقابل ضùمان الوفùاƇ لǊù بقيمùة     البƱاقة يƽسر لنا 

Ǌلدي ƘاقاƱحاملي الب Ƙمشتريا Ü   ادةùالقانون المدني في الم Ǌابقا لما ينص عليƱم ǁو يعتبر ذل
294 Ƈنابة بالوفاǗالمتعلقة با.  

تتم اǗنابة ƍذا حصل المùدين   : "2 من القانون المدني الجزائري 294حسƔ نص المادة 
وǙ تقتضي اǗنابة Ɗن تكùون   Ü علǏ رضا الدائن بشخص Ɗجنبي يلتزم بوفاƇ الدين مكان المدين

  ". ǋناǁ حتما مديونية سابقة بين المدين و الƺير
  : ة تقتضي وجود ƛالƛة Ɗشخاصو يستخلص من النص المتقدم Ɗن اǗناب

  .المنيƔ و ǋو المدين الذي ينيƔ الشخص األجنبي ليƽي الدين ƍلǏ الدائن -1
  .المناƔ و ǋو الشخص األجنبي الذي ينيبǊ المدين -2
  .3المناƔ لديǊ و ǋو الدائن الذي ينيƔ المدين الشخص األجنبي لديǊ ليƽي لǊ بالدين -3

فالمنيƔ  اǙئتمان Ü و اǗنابة بالوفاƇ تƽسر العالقاƘ الƛالƛية التي تنشƋ بين ƱƊراƻ بƱاقة 
و لùذلǁ ينيƴ Ü    Ɣùو ǋو حامل البƱاقة يكون مدينا للمناƔ لديǊ و ǋو التاجر بمقتضǏ عقد البي

Ɗن التاجر و ǋو المناƔ لديǊ قد  ناƔ و ǋو مصدر البƱاقة في وفاƇ قيمة مشترياتǊ للتاجر كمامال
ƍ ةùاقƱة المصدرة للبǌو بين الج Ǌالعقد المبرم بين Ǐنابة بمقتضǗا ǉذǋ Ǐرتض Ü   Ǐùو بمقتضƊ
ƍة المصدرةǌا للجǌرسالƍ اتورة وƽال Ǐالحامل عل ƴتوقي Ǐبالحصول عل Ǌائƽا كتǋلسداد  

                                                 
 .244ص  ان نعيم Ü المرجƴ السابق Üضوفايز ر. ƊنƲر د - 1

 .من القانون المدني الƽرنسي 1275و المادة  نون المدني المصري Üمن القا 359دة تقابلǌا الما - 2

مرجù ƴالù  الوسيƱ في شرح القانون المدني المصري Ü نƲرية اǗلتزام بوجǊù عùام Ü   Ü عبد الرزاق السنǌوري. ƊنƲر د - 3
 .و ما بعدǋا 202ص  Ü السابق
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و تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن اǗنابة في ǋذǉ الحالة ǋي ƍنابùة ناقصùة ألن اǗنابùة الكاملùة     
 Ưترƽتƍيير المدينƺريق تƱ تجديد الدين عن Ǐة علƛالƛال ƻراƱاق األƽت Ü ذا اǋ وǗ  رùاق غيƽت

  .1موجود بين ƱƊراƻ البƱاقة
تجاǉ الƽقǌي قادرة علǏ تƽسùير التعامùل   رة اǗنابة بالوفاƱ Ƈبقا لǌذا اǗو بذلǁ تكون فك

 ƘاقاƱئتمانببǗا Ǘام من النواحي التاليةƲذا النǋ Ƙو مميزا Ƙسما ƴا مǌاقƽت :  
- ƍ Ǌلدي Ɣة المناǌفي مواج Ɣلتزام المناƍǋ لتزام شخصي مباشر و  ƘاùاقƱب Ǐبق علƱذا ما ين

Ü ئتمانǙن  اƊ ذƍƍلتزام الجƍ وǋ ة التاجرǌة المصدرة في مواجǌ   ولùر يخùلتزام شخصي مباش
 .دون النƲر ƍلǏ الحامل و مركزǉ بالعالقة Ü للتاجر الرجوع عليǌا مباشرة

- Ɣبالمني Ǌبالدفوع المستمدة من عالقت Ǌلدي Ɣالمنا Ǐعل Ɲن يحتƊ Ɣيجوز للمنا Ǚ Ü  ùالي و بالت
Ǚ يستƱيƴ مصدر البƱاقة و ǋو المناƊ Ɣن يحتƝ في مواجǌة التاجر و ǋو المناƔ لديǊ بالدفوع 

Ɣو المنيǋ اقة وƱبحامل الب Ǌالمستمدة من عالقت. 

لذلǁ في  2تجاǉ المنيƔ باƱالƍلتزامƍ Ǌتجاǉ المناƔ لديǊ صحيحا و لو كان ƍلتزام المناƍ Ɣيكون  -
 ƘاقاƱئتمانبǗاقة  اƱل مصدر البƲي)Ɣالمنا (ة اǌلتاجر ملتزما في مواج) Ǌùلدي Ɣالمنا ( Ǐùحت         

 .باƱال) المنيƔ(لتزامǊ نحو الحامل ƍو لو ƛبƊ Ƙن 

-  ƘاقاƱام بƲن التاجر في نƍئتمانǗة المصدرة  اǌالج Ǐملزم بالرجوع علƍ   ǁùيمل Ǚ ا وƇدùبت
بالوفاƇ فƎن  اǗنابةكذلǁ في نƲرية  Ü الرجوع علǏ الحامل دون Ɗن يرجƴ علǏ الجǌة المصدرة

وǙ يسùتƱيÜ   ƴ يǊ ملزم بالرجوع علǏ المناƊ ƔوǙ الذي يعد بمƛابة المùدين األصùلي  المناƔ لد
 .لوفاƇ من المناƔ منيǙƍ Ɣ في استحالة الحصول علǏ االرجوع علǏ ال

 ƘاقاƱبيعة القانونية لبƱلل ƻتكيي ƔقرƊ Ƈنابة بالوفاǗن فكرة اƊ بالرغم من Ü انùئتمǙا   اùǌنƊ Ǚƍ
   :بنƲام البƱاقاƘ لǖسباƔ التاليةلناشئة عن التعامل غير كافية لتƽسير العالقاƘ ا

ألنǊ يقوم بالعمل عن Ü عدم قيام المناƔ بƋخذ Ɗي عمولة من المناƔ لǊ بƍن فكرة اǗنابة تقضي  -
ستيƽاƇ عمولة من اƍذ تقوم الجǌة المصدرة ب ÝاǙئتمان المنيƔ وǋذا ما يتعارƯ مƴ نƲام بƱاقة 

 .و ƊساƩ تقاضي العمولة ǋو العقد المبرم بين الƱرفين Ü مǌا بالسدادالتاجر مقابل قيا

                                                 
1 - Ɣجان Ǐلƍ Ǌلدي Ɣمدينا للمنا Ɣالمني Ǐيبق Ü Ɣالمنا  Ơمن مدين واحدو يصب Ǚمدينان بد Ǌلدي Ɣللمنا. 

يكون ƍلتزام المناƍ Ɣتجاǉ المناƔ لديǊ صحيحا Ü و لو كان ƍلتزامƍ Ǌتجاǉ  : "زائريمن القانون المدني الج 296تنص المادة  - 2
Ü الƱبا Ɣمن الدف المني ƴو كان خاضعا لدفƊÜ Ɣالمني Ǐعل Ɣالمنا ƴوع ما لم يرج ǁير ذلƺاق يقضي بƽو ما لم يوجد ات ." 
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Ɗما  ÜالمناƔ لديǊ المناƔ بكافة المبالƸ المستحقة عن المنيƔ يƱالƍƔن نƲرية اǗنابة تقضي Ɗن  -
Ǚƍ ) المنùاƔ (يملƊ ǁن يƱالƔ الجǌة المصùدرة  Ǚ ) المناƔ لديǊ(فƎن التاجر  اǗئتمانفي بƱاقة 

ƍذا قبل Ɗما  Ü موح بǊ و الممنوح للحامل من قبل الجǌة المصدرةبالمبلƸ الوارد ضمن الحد المس
 .1فيما تجاوز حدود الضمان فƎنǊ يكون مسƌوǙ عن القدر الزائد اǗئتمانالتاجر بƱاقة 

ستخدام بƱاقùاƍ  Ƙناشئة عن لǌذǉ األسباƔ فƎن نƲرية اǗنابة بالوفاǙ Ƈ تكƽي لتƽسير العالقاƘ ال
  .اǗئتمان
  :الوكالة/ 6  
في ǋذǉ الحالة يقوم مصدر البƱاقة بالوفاƇ للتاجر بمجرد تقديم الƽواتير الموقعة من حامل   
و يقوم بعد ذلǁ بالرجوع علǏ حامل البƱاقة مƱالبا ƍياǉ بسداد المبالƸ التي قام  اǗئتمان ÜبƱاقة 

متنƴ الحامل عن السùداد فيكùون   Ɗƍما ƍذا  نتǏǌ األمر ƍÜيǌا فƎذا حصل عل Ü بالوفاƇ بǌا للتاجر
  .سترداد ما وفاǗǉلمصدر البƱاقة حق الرجوع علǏ التاجر 

المتعلقة  571و يعتبر ذلǁ مƱابقا لما ينص عليǊ في القانون المدني الجزائري في المادة   
       Ɣ الموكùل  و ǋي عقد بمقتضاǉ يƽوƯ شخص ƈخر للقيام بعمùل شùيƇ لحسùا    Ü بعقد الوكالة
Ǌ2و باسم.  
ƍلǏ الدائن الجǌة المصدرة للوفùاƇ  ) حامل البƱاقة(بمعنƊ Ǐنǌا وكالة صادرة من المدين   

) الجǌة المصùدرة (لدائنǊ الشخصي  )التاجر(Ɗو وكالة صادرة من الدائن ) التاجر(باسمǊ للدائن 
 Ǌمدين ǎلد Ǌاقة(في تحصيل حقوقƱحامل الب.(  

لتزام مصدر البƱاقة بالوفاƇ للتاجر يعتبùر  Ɣ علينا Ɗن نƽرق بين ƍذا ما كان ƍو لذلǁ يج  
Þ م وكالة للتحصيلƊ Ƈ3وكالة للوفا  

  1- ƅاƺوكالة للو:  
      Ǌترياتùة مشùبقيم Ƈاùا بالوفǋمصدر Ǐلƍ اقةƱالوكالة صادرة من حامل الب ǉذǋ و تكون

Ǌوكيال عن Ǌتƽبص Ü  اقةƱسبق) الوكيل(و يقبل مصدر الب Ǌالوكالة ألن ǉذǋ ƍ نƊ مام وƊ ǁلتزم بذل  
                                                 

 .96ص  محمد توفيق سعودي Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د- 1

2 - Ɗ فعقد الوكالة يقوم بصورةÜ Ǌسم الموكل و لصالحƎب ƻقيام الوكيل بالتصر Ǐار العقد المبرم من قبل  ساسية علƛƈ نƊ ƚحي
 القانون المùدني شرح الوسيƱ في  Ü عبد الرزاق السنǌوري.راجƴ د و تǌƲر و كƋنǌا صادرة منÜ Ǌ الوكيل تنصرƍ ƻلǏ الموكل

Ü الجديد ƴالساب Ƈالجز Ü لبنان  الوكالة Ü Ƙبيرو Ü الحلبي الحقوقية Ƙمنشورا Ü ةƛالƛبعة الƱال Ü 1998و المقاولة Ü و  371 ص
 .ما بعدǋا

 .246ص  فايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق Ɗ. ÜنƲر د - 3
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Ƈاقة في الوفاƱقبول الب Ǐعل Ǌ1التاجر المعتمد لدي.  

  2- üيƬوكالة التح:  
و يذƔǋ البعƍ ƯلǏ تكييƻ العالقة بين مصدر البƱاقة و التاجر علƊ Ǐنǌا وكالة تحصيل   

  .2صادرة من التاجر لمصدر البƱاقة
  : و يستند Ɗنصار ǋذا التكييƻ علǏ األسƩ التالية  

بƱاقة و ǋذا ما يƽسرƊ ǉن الوكالة صادرة عùن  التاجر ǋو الذي يلتزم بدفƴ العمولة لمصدر ال -
  .التاجر

في الرجوع علǏ التاجر ƍذا لم يستƴƱ الحصول علǏ الوفاƇ من ) الوكيل(حق مصدر البƱاقة  -
لتùزام  ƍحامل البƱاقة ذلǁ ألن مصدر البƱاقة Ǚ يلتزم بتحقيق نتيجة و ǋي ƍتمام الوفاƇ و لكن 

مùن   576امل البƱاقة و ذلƱ ǁبقا لنص المùادة  ببذل عناية و ǋي الحصول علǏ الوفاƇ من ح
يجƔ دائما علǏ الوكيل Ɗن يبذل في تنƽيذǉ للوكالة عنايùة  : "التي تنص القانون المدني الجزائري

  ".الرجل العادي
صùدارǉ بƱاقùاǋƍ   Ƙذا التكييƻ يƽسر لنا Ɗسبقية التعاقد بين مصدر البƱاقة و التùاجر قبùل    -

  .3للعمالƇ اǗئتمان
مصدر البƱاقة و كل من التاجر و الحامùل علƊ Ǐùنùǌا     نيستبعد الƽقǊ تƽسير العالقة بي  
        ستيƽاƇ حقǊù عن التاجر في Ɗƍي ƊنǊ من الصعƔ تصور Ɗن مصدر البƱاقة يكون وكيال  Üوكالة

  : Ɗو وكيال عن الحامل في الوفاƇ لǖسباƔ التالية
- Ǐالرجوع عل Ǌل Ʃالموكل و لي ƔالƱن يƊ Ǚƍ يكون للدائن Ǚ الوكيل في عقد الوكالة Ü   ǁùذل

يملǁ التاجر Ɗن يرجƴ علǏù   اǗئتمانألن ƛƊار العقد تنصرƍ ƻلǏ الموكل بينما في نƲام بƱاقة 
           و ƍن كùان ƊوǙ يلùزم بùالرجوع علǏù الجùǌة     ) الحامùل و الجùǌة المصùدرة   (كل منǌما 
معنǏ ذلƊ ǁن مصدر البƱاقة يلتزم Ɗصالة و مباشرة بمقتضǏ عقùد مسùتقل فùي     Ü ةالمصدر

  .4و Ǚ يلزم التاجر بمƱالبة حامل البƱاقة قبل مصدر البƱاقة Ü مواجǌة التاجر و ليƩ وكالة

                                                 
1 - Rivelange et Raynaud; op,cit, P 446. 
2 - P.G.Chabrier, op,cit, P 80. 

 .247ص  ايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق Üف .ƊنƲر د - 3

4 - ƲنƊر د .Ü السابق ƴالمرج Ü القضاة Ư402ص  فيا. 
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يƽرÜ  Ưامل في سداد قيمة مشترياتǊعتبار مصدر البƱاقة وكيال عن الحƍن Ü ƍ من جǌة ƛانية -
عليƊ Ǌن يتمسǁ في مواجǌة التاجر بƛƎارة الدفوع الناشئة عن Ɗصل اǙلتزام بين التاجر و حامل 

       )التùاجر (بƎصدار األمر بعدم الوفاƇ للùدائن  ) حامل البƱاقة(ƍضافة ƍلǏ حق الموكل  Ü البƱاقة
لجǌة المصدرة Ǚ تملƊ ǁن تتمسǁ بمواجùǌة  كون ال اǗئتمانو ǋذا ما يتعارƯ مƴ نƲام بƱاقة 
كما Ǚ يجوز للحامùل Ɗن يصùدر األمùر للجùǌة      Ü تجاƍǊǋ التاجر بالدفوع التي يملكǌا الحامل

 . 1المصدرة بعدم السداد للتاجر

ǁ ألن قواعد الوكالùة تƽتùرƊ Ưن   ذل Ü لعقد من قبيل الوكالةكذلǙ ǁ يمكن التسليم بƋن ǋذا ا -
تقوم الجǌة المصدرة بمƱالبùة   اǗئتمانبينما في Ʊƍار بƱاقة  Ü سم موكلƎǊيقوم الوكيل بالتعاقد ب

و تكون مƱالبة الجǌة المصدرة للحامل بناƇا علǏù العقùد    Ü سم التاجرƎسمǌا و ليƩ بƎالحامل ب
كالة Ǚ توجد عالقة مستقلة بين الوكيل بينما في عقد الو Ü المبرم بين الجǌة المصدرة و الحامل

 .2و الƺير

كما يǌƲر ضعƻ تكييƻ العالقة بين مصدر البƱاقة و التاجر علƊ Ǐنǌا وكالة تحصيل في Ɗن  -
Ǚ اري     المدينùل التجùة المحùاقة من خزينƱا حامل البǌة التي يمر فيƲفي اللح Ǚƍ Ǌيتم تعيين         

 .3اǗئتمانبرازǉ بƱاقة ƍو 

ستخدام بƱاقùة  ƍو لذلǁ نالحƊ Ʋن الوكالة Ǚ تصلƠ كمǌƽوم قانوني لتƽسير العالقاƘ الناشئة عن 
  .اناǗئتم

مرة ƛانية لنƲرية الوكالùة  الƽقǊ يعود  Ü نتقاداƘرغم كل ǋذǉ اǊ Ǘو من الجدير بالذكر Ɗن  
حيƊ ƚن مصدر البƱاقة وكيال عùن حامùل    اǙئتمان Üلتƽسير العالقاƘ الناشئة عن نƲام بƱاقة 

  .4البƱاقة في الوفاƇ بقيمة المشترياƘ التي ينƽذǋا لدǎ التاجر

                                                 
 .402ص  فياƯ القضاة Ü المرجƴ السابق Ɗ .ÜنƲر د - 1

بينما الوكالùة تقتصùر علǏù عالقùة ƛنائيùة       لǏ عالقة ƛالƛية بين ƱƊراƛ ƻالƛة ÜمعنǏ ذلƊ ǁن بƱاقاƘ اǗئتمان تقوم ع - 2
ƻراƱاأل. 

 .249ص  فايز رضوان نعيم Ü المرجƴ السابق Ɗ.ÜنƲر د - 3

4 - La théorie du mandat recueille aujourd'hui les suffrages non seulement de la doctrine, mais 
également de la jurisprudence "il ne semble pas contestable que l'ordre donné au moyen d'une carte 
de paiement constitue un mandat". 
A.Bertrand; Ph. Leclech, op;cit, P 161. 
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  اǕئتمانالطبيعة الخاƬة لبطاƽة : ǏالƻرƱ الƙان  
فالبيئة التجارية و ما تتميز بÜ   Ǌù من المسائل الحديƛة للوفاƇ للتاجر اǗئتمانتعتبر بƱاقة   

بداع تقدم لنا يوما بعد يوم نƲما قانونية و وسائل تتالƇم مƴù الحيùاة التجاريùة    ƍمن تƱور و 
  .اǗئتمانالمتƱورة التي تتميز بالسرعة و 

ƊصبƠ اليوم من الوسائل التقليدية ƍذا ما قورن  Ü ان باألمƊ Ʃحدƚ وسائل الوفاƇفالشيǁ ك  
  ).اǗئتمانبƱاقة (بالوسائل الحديƛة التي ابتدعتǌا البيئة التجارية 

و يرجƴ نجاح ǋذǉ الوسيلة الحديƛة من وسائل الوفاƍ ƇلǏ الضمان الذي تقدمǊù الجùǌة     
نونية الجنائية التي بدƘƊ التشريعاƘ الوضعية تسùبǌƺا  و تمتعǌا بالحماية القا Ü المصدرة للبƱاقة

  .عليǌا
 ية ƛالƛية األƱراƻ تجمƴ الحاملتنشƐ عالقة قانون اǗئتمانومن الجدير بالذكر Ɗن بƱاقة   

و ǋذǉ العالقة الƛالƛية ليسƘ جديدة فǌي دائما تالزم وسائل الوفاƇ غيùر   Ü و التاجر و المرسل
كما نجدǋا في كƛير من العقود الحديùƛة   Ü ل في السƽتجة و الشيǁالنقدية فنجدǋا علǏ سبيل المƛا

  .1عتماد المستنديǗو الصناعية مƛل ا بتدعتǌا البيئة التجارية لتمويل المشروعاƘ التجاريةƍالتي 
ƍليǌا خلصùنا   اǗئتمانلتي يمكن رد نƲام بƱاقة و من خالل العرƯ السابق للنƲرياƘ ا  

تعتبر من الوسائل الحديƛة للوفاƇ التي تقوم علǏ تداخل ƛالƛة Ɗشùخاص فùي    اǗئتمانƊن بƱاقة 
Suigeniris " Ǚ"و يترتƔ علǏ ذلƊ ǁن ǋذǉ العالقùة ذاƱ Ƙبيعùة خاصùة     Ü نƲامǌا القانوني

قتصادي فùي البيئùة   زايا تالئم التƱور اǊǗ من متƽسرǋا قوالƔ القانون الخاص نƲرا لما تحتوي
فǌي وسيلة تمكن الحامل من الحصول علǏ ما يحتاجǊ من سلƴ و خدماƘ عن Ʊريق  Ü التجارية
باǗضافة ƍلǏ تمكين التاجر من الحصùول علÜ    Ǐù الممنوح لǊ من قبل مصدر البƱاقة اǗئتمان

مصùدر البƱاقùة مقابùل     ƛمن السلƴ و الخدماƘ التي حصل عليǌا الحامل بصورة معجلة من
  .العمولة الذي يقوم بدفعǌا

ألنǙ Ǌ يساǋم فùي   Ǚ Ü يƽيد شيئا اǗئتمانجدر القول بƋن العالقاƘ الناشئة عن بƱاقة يو   
تجƍ  Ǌùذلǁ لù  .اǗئتمùان ǗلتزاماƘ الناشئة عن بƱاقة تحديد األساƩ القانوني لنƱاق الحقوق و ا

                                                 
1 - Ǘئتمان عن اǗاقة اƱب ƻالتاليةتختل Ǌعتماد المستندي من األوج:  
- Ǘلمستندي يتعلق ببيوع كبيرة الحجمعتماد اا Ü يرة القيمةƺئتمان في البيوع صǗاقة اƱبينما تستعمل ب.  
- Ǘن اƍعتماد المستنÜ المشتري Ǌفي ǁدي عمولة البنƌدي ي ƴا من البائǌفي Ǌعمولت Ǐعل ǁئتمان فيحصل البنǗاقة اƱما بƊ.  

 .755ص  الدين علم الدين Ü المرجƴ السابق Ü محي .راجƴ د
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نƲام البƱاقة قد ƊنشǋƋا العùرƻ التجùاري تحقيقùا    البعƍ ƯلǏ القول بƋن العالقاƘ الناشئة عن 
  .لكنǊ رƊ ǎƊنǊ لم يعبƋ بعد ذلǁ بتكييƻ تلǁ العالقاÜ Ƙ لبعƯ المصالƠ التجارية

رتكاز ƍلǏ حجة العرƻ المنشƐ للنƲم القانونية في كل مرة تستعصي Ǘلكننا Ǚ نميل ƍلǏ ا  
  .Ʋاǋرة قانونية علǏ تحديد Ʊبيعتǌا القانونية

   Ǐا علƇاقة و بناƱام بƲن نƋالقول ب ƴيƱئتمانما سبق نستǗي     اùر تستعصùام مبتكùƲن
          نسجام بين خصùائص لعدم اƱ Ü ǗبيعتǊ علƍ ǏلحاقǊ بƋحد القوالƔ المعروفة في النƲام القانوني

  .و سماƘ نƲام البƱاقة و التي مرجعǌا العقود المحررة بين مصدر البƱاقة و التاجر Ɗو الحامل
في خلق ) اǗئتماننƲام بƱاقة (ستƺالل مƛل ǋذǉ الƲواǋر اولة ƍول دون محلكن ǋذا Ǚ يح  

         و يراعǏ فيùǌا الخصùائص   Ü البƱاقة ستخدامجديدة تنƲم العالقاƘ الناشئة عن ƍقوالƔ قانونية 
  : 1و السماƊ Ƙو األسƩ التي ترتكز عليǌا نƲام البƱاقة و التي تتمƛل في

- ƍ اقةƱام بƲئتمانن التاجر الذي قبل التعامل بنǗمن    اƛùة بùاقƱالبة حامل البƱحق م Ǌل Ʃلي
Ǌمشتريات Ü Ɗ ذن يتعين في البدايةƍبالسداد ن ǊالبتƱاقة لمƱمصدر الب Ǐعل ƴيرج.  

تخùاذ كافùة   ƎرتباƱا وƛيقا بقيام التùاجر ب ƍمرتبƱا Ü بƱاقة بالسداد للتاجر لتزام مصدر الƍƍن  -
اǗجراƇاƘ المنصوص عليǌا في العقد المبرم بينǊ و بين مصدر البƱاقة و ذلǁù عنùد قبùول    

 ...).التƋكد من شخصية حاملǌا Ü التƋكد من صالحية البƱاقة(البƱاقة في التعامل 

- ƍ وǋ اقةƱلتزام مصدر البƍخصي بالسداد قبل التاجرلتزام ش Ü    Ǐùوع علùخير الرجǖيخول ل
وǙ يكون لمصدر البƱاقة  Ü مصدر البƱاقة مباشرة دون النƲر ƍلǏ الحامل و مركزǉ في العالقة

كما Ɗن الحامل ليƩ لǊ الحùق Ɗن   ƊÜن يحتƝ في مواجǌة التاجر بالدفوع التي للحامل قبل األخير
و Ɗيضا عدم Ɗحقيùة الحامùل فùي Ɗن     التاجر Ü قبليحتƝ علǏ مصدر البƱاقة بما لǊ من دفوع 

  .يصدر Ɗمر لمصدر البƱاقة بعدم السداد للتاجر

                                                 
 .73ص القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود Ü المرجƴ السابق Ü  Ü 84ص  لمرجƴ السابق Üمحمد توفيق السعودي Ü ا. ƊنƲر د -1
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                       Ǐانƙال üƬƻال  
  طاƽة اǕئتماناƙǑار المترتبة عن إستعماü ب

  
Ƙ متقابلة علƱƊ Ǐراǋ ƻذǉ البƱاقة Ü تختلƻ من ƍن ƍستخدام بƱاقة اǗئتمان يرتƍ Ɣلتزاما

  .و نƱاقǌا باختالǋ ƻذǉ األƱراƻحيƚ مصادرǋا 
سùتعمال  اب افùǌا Ɗو الƺيùر  Ý يمكن Ɗن يستǌوي Ɗحد ƱƊرئتمان Ǘاكما Ɗن ƍستخدام بƱاقة 

  .وسائل ƍحتيالية للوصول ƍلǏ الحقوق التي ترتبǌا البƱاقة بدون وجǊ حق
 Ǐلƍ صلƽذا الǋ في Ưن نتعرƊ ئتمانǗاقة اƱام القانوني لبƲستكمال النǗ يستلزم ǁو لذل

  :و يكون ذلǁ من خالل مبحƛين اǗئتمان ÜاƛǓار المترتبة عن ƍستعمال بƱاقة 
  

üوǓا Ƙئتمان: المبحǕة اƽبطا ǃاưالقانونية الناشئة عن ن Ɩاƽǘالع.  
  Ǐانƙال Ƙئتمان: المبحǕة اƽالحماية القانونية لبطا.  
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üوǓا Ƙالمبح  
  العƽǘاƖ القانونية الناشئة عن نưاǃ بطاƽة اǕئتمان

  
تخضƴ العقود المنبƛقة عن التعامل ببƱاقùة اǗئتمùان فùي     Ü مسماةاليرغكجميƴ العقود   
  .لتزامƛارǋا للمبادƏ العامة لنƲرية اǗو Ɗ تكوينǌا
لùذلǁ   ة Üتعاقدي قة بين ƛالƛة ƱƊراƻ من ƱبيعةحيƊ ƚن نƲام بƱاقة اǗئتمان ينشƐ عال  

يتصور Ɗن تنشƋ عن بƱاقة اǗئتمان ƛالƚ عالقاƛ Ƙنائية األƱراƻ فنجد Ɗن البنǁ المصدر يقوم 
  :بƎبرام عقدين مختلƽين
يسميƊ  Ǌو كما Ü "نخراƊƱو اǗ نضمامǗد اقع"يǊ الƽقǊ مصƱلƠ و يƱلق عل Û العقد األولمƴ الحامل

 Ưاقة"البعƱعقد حامل الب" Ü تس Ǌذ بموجبƍاقة للحاملƱة المصدرة البǌلم الج Ü  Ǌǋد اتجاǌو تتع
 Ü ستخدام البƱاقùة بوصǊƽ الحد األقصÜ Ǘ Ǐ تيرǉ في حدود المبلƸ المتƽق عليǊبضمان و دفƴ فوا

  .عتماداƍ) الحامل (علƊ Ǐن يƽتƠ البنǁ للعميل تƽاق الƱرفين ƍو قد ينƱوي 
و فيǊù  " عقد مورد Ɗو التùاجر "و يƱلق الƽقǊ علǋ Ǐذا العقد لÛ  Ʋƽمƴ التاجر العقد الƛاني  

تاجر في حدود المبلƸ المتùƽق  تتعǌد الجǌة المصدرة للتاجر بدفƴ الƽواتير الموقعة من الحامل لل
Ǌعلي Ü  مقابل و في ǁذا األخير بقذلǋ اقةيلتزمƱة البƱبواس ƴبول الدف.  

تƲل ǋذǉ اǓلية التي تنبƛق عن ǋذين العقدين متوقƽة Ɗو معلقة حتǏ يبدƊ حامل البƱاقùة  و   
و ǋذا ǋو العقد الƛالƚ الذي يجمÜ  ƴ لحصول علǏ رغباتǊ من سلƴ و خدماƘستخدامǌا في اƍفي 

Ɗ Ɣاقة و التاجر المعتمدبين صاحƱو حامل الب Ü ذاǋ Ǐعل Ǌقƽلق الƱالعقد تسمية  و ي"ƴعقد البي "
  .و ǋذا األخير يخضƴ للقواعد العامة الواردة في القانون المدني" عقد توريد خدماƊ"Ƙو 

ùǋذǉ   و فيما يلي نوضÜ   Ơù كل Ʊرƻ و ƈخر عالقة عقدية مستقلةعلما Ɗن العالقة بين   
  : في ƛالƛة مƱالƔ علǏ النحو التالي اƘالعالق

  
  üوǓا ƒالمطل : Ƭة بين مƽǘاالعǊة و حاملƽدر البطا.  
  Ǐانƙال ƒة و التاجر:  المطلƽدر البطاƬة بين مƽǘالع.  
  Ƙالƙال ƒالمطل  :üة بين التاجر و الحامƽǘالع.  
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  )Le contrat Titulaire(العƽǘة بين مƬدر البطاƽة و حاملǊا : مطلƒ اǓوüال

Ɗو  Ü مباشùرة  ƍƘما من الشركة المصدرة لùǌذǉ البƱاقùا   Ü صدار بƱاقاƘ اǗئتمانƍيتم   
Ǌلعمالئ ƻحد المصارƊ ةƱبواس.  

 69و ǋذا ما يǌƽم من المùادة   Ü صدار بƱاقاƘ اǗئتمان من المصارƍƻفي الجزائر يتم   
ختصاص المانƴ فùي ميùدان تسùيير وسùائل الùدفƴ      قانون النقد و القرƯ الذي يمنƠ اǗ من

ƻالمالية للمصار Ƙسساƌو الم.  
  ǁلذل Ü ن يكون عمƊ Ɣن الشخص يجƎيتم ف Ǐحت ǁيال للبنƍ الصدار Ǌùاقة لƱة   بùو عالق

Ɗو مùا  " نضùمام Ǘعقد ا"و يƱلق الƽقǊ علǋ Ǐذا العقد لÜ  Ʋƽ العميل مƴ بنكǋ Ǌي عالقة تعاقدية
 Ǐاقة"يسمƱعقد حامل الب."  
شùخص  سùم ال Ǝفالعقد يùتم ب  Ü شخص معنوي المنضمو تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐنƍ Ǌذا كان   

المسƌولية في مƛل ǋذǉ العقود تضامنية بين تكون و يشترƊ Ʊن  Ü الƱبيعي المكلƻ بحمل البƱاقة
  .حامل البƱاقة و الشخص المعنوي صاحƔ البƱاقة

ƛم في مرحلة ƛانية اƛǓار المترتبة عنǊù  ) الƽرع األول(و سنتناول بداية تكوين ǋذا العقد   
  ).الƽرع الƛاني(
  

  üوǓا Ʊرƻتكوين العقد: ال  
       "Le contrat Titulaire"نضùمام  ǗبالبنƊ ǁساسǌا عقùد ا  ƍن العالقة التي تربƱ الحامل  

ألن الƱالƔ للبƱاقة ليƩ لLe contrat d'adhésion"1  Ǌ"و يكون عادة في صورة عقد ƍذعان 
  .Ü بمعنƊ Ǐن يقبل بǌا Ɗو يرفضǌا  الحق في مناقشة بنود العقد

مƴù العلùم Ɗن    السùبÜ  Ɣ المحùل  Ü التراضùي : لرئيسية لوجود العقد ǋيƍن األركان ا  
لùذاƘ   انخضùع يحيÜ   ƚù خصوصية في عقد حامل البƱاقة النشكيǙ  ينخيراأل ينصرنالع

الركيزة األساسية في مقارنة بركن التراضي الذي يعد  Ü المعمول بǌا في العقود التقليديةالقواعد 
  .و ǋو ما يعبر عنǊ بتƱابق اǗيجاƔ و القبول علǏ موضوع العقد تكوين العقد

                                                 
1 -  Ǌقيƽيقول الGavalda et Stouffle ذا الصددǋ في:  

La convention dite "contrat d'adhésion" implique une demande signée du client d'adhésion à un 
texte standard dont les clauses ne sont pas en pratique discutable,V. Gavalda et Stouffle, " Droit du 
crédit"  Effets du commerce chèque, carte de paiement et de crédit 3ème édition- Litec, P 397.  
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  ƻ ينعقد العقد بين مصدر البƱاقة و حاملǌا Þلكن كيو   
  ǍولǓالطريقة ا:  
و ǋذا العمل يكيƻ علƊ ǏنǊù   يقوم البنǁ بƎعداد و توزيƴ نماذƜ مخصصة لƱلƔ البƱاقة  

  .دعوة للتعاقد 
  .و اǗيجاǋ Ɣو تعبئة الƱلƔ و توقيعǊ من Ʊرƻ العميل        
حيƚ يدرƩ الƱلƔ ليƋخذ القرار بمùنƊ Ơو   ƊÜما القبول فǌو متروǁ للبنǁ المصدر للبƱاقة       

    . رفƍ Ưصدار البƱاقة متǏ وجد Ɗن مقدم الƱلƔ  ليǋƈ Ʃال لǘئتمان 
  Ǌرفض Ɣتسبي Ǐيجبر عل Ǚ و Ü  ذاǋ سوƍتن Ɗدùمب Ǐلƍ ادا :  Ǘد و اùة التعاقùار  حريùعتب

  .1الشخصي للعقود المصرفية
Ǚƍ بالموافقùة النǌائيùة    Ü لبǌاين مصدر بƱاقة اǗئتمان و Ʊاو علǏ ذلǙ ǁ ينعقد العقد ب  

ƔالƱاقة للƱاقة و تسليم البƱ2لمصدر الب.  
  :الطريقة الƙانية  
رسال البƱاقة مƴ النموذƜ المƱبوع الذي يحدد الشروƱ و األحكام الخاصùة  Ǝيقوم البنǁ ب  

           يجابùا مùن ùƱرƻ البنƍ    ǁùو ǋذا العمل يعد  Ü للراغبين في الحصول علǏ البƱاقة صدارǋاƎب
القبول ǋو موافقة الƱالƔ الراغƔ في الحصول علǏ البƱاقة علǏ الƱلƔ قبل عدول البنǁ عن  و
ƍǊيجاب Ü قانون Ǌذا ما ينص عليǋ درالية وƽول  : "1602المادة األمريكية في  الحكومة الùيعد قب
ƍاقةƱستالم الب Ü اǌو توقيعƊ  وƊƍاǌستعمال Ü  صالحية ǉو تخويل غيرƊƍ  ولùا بقصد الحصǌستعمال
  Ɗ"3و خدمة دينا Ɗ Üو عمل Ǐ Ü نقد Ɗو عين من األعيانلع

فƎنǊ يجƊ Ɣن  Ü نǌائيا و حتǏ يستقر ǋذا العقد Ü ينعقد العقد بين العميل و البنǁ و من ƛم  
  .رادةو خاليا من عيوƔ اǋƊ Ü Ǘلية  و ذلǁ بƋن يكون صادرا من ذي Ü يكون التراضي صحيحا

Ɗي ǋƊلية التعاقùد Ʊبقùا لùنص            Ɗ ÜداƇ كاملة ǋƊلية) الحامل(لعميل لذلǁ يشترƱ في او   
ƛبƘù لكùل   تالتùي  و  لقانون المدني الجزائريالمعدل و المتمم ل 10-05قانون من  78المادة 

يجعلǊ ناقص األǋليùة Ɗو فاقùدǋا بحكùم    عارƯ  يƱرƊو لم  Ü سنة كاملة 19شخص بلƸ سن 
  .القانون

                                                 
1 - Michel Déjuglart et Benjamin Ippolito, op,cit, P 552.  

  .تعد ǋذǉ الƱريقة األكƛر ذيوعا و انتشارا - 2
 .55ص  Ü المرجƴ السابق Ü عبد الوǋاƍ Ɣبراǋيم Ɗبو سليمان .د.ƊƊنƲر  - 3
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لنƩƽ الشروƱ المƱلوبùة عنùد فùتƠ    ) الحامل(ستجابة العميل ƍƍضافة ƍلǏ ذلǁ ضرورة   
  .1حسنةالتجارية السمعة ال Ü الشرÜ ƻ المالƇة: متمƛل في الحساƔ المصرفي 

          ألنùǌا تخضƴù للشùروǋ Ü     Ʊي ǋƊلية مƽترضة افǋƋليتǌ لمƌسسة المصدرةلƊما بالنسبة   
Ưالقانونية الواردة في قانون النقد و القر ƘاƇجراǗ2و ا  ǁùمة بنƲنƊ ر  وùألن  ذ. الجزائ ǁùل

ئتمانيùة  ƍ و من ƛم مùنƠ تسǌùيالÜ   Ƙ لǊ بمزاولة العمل المصرفي ترخيص البنǁ يعني السماح
Ǌلعمالئ.  
   ǊنƊ شارةǗو تجدر ا ǙǗ ي التراضيƽاقةيكƱنعقاد عقد حامل الب Ü   يùف Ǌفراغƍ Ɣبل يج

ǁ القùانون  شùترƱ ذلƍ  ùو لقùد   Ɗ Üي Ɗن الكتابة شرƱ لتكوين العقد )سند مكتوƔ(قالƔ شكلي 
         بيùة  ومن توصية اللجنùة األور  111و كذا المادة  Ü للتعامل السليم و التشريƴ الكنديبي واألور
Ǘقتصادية ا)CEE ( رخة فيƌرخة في 05و المادة  08/12/1987المƌمن التوصية الم  
Ɗ Ɣن حيƚ يجù ب Ü و التي تعتبر Ɗن التسليم العƽوي للبƱاقة ممنوعلنƩƽ اللجنة  17/11/1988 

Ü ǁبنود كاملة يوفر محرر كتابي لذل Ǌن تحرر فيƊ Ʊ3و الذي يشتر.  
 Ʊلعقد المنخر Ɯبيق نموذƱحيز الت ƴوض Ǐلƍ ƻالمصار Ƙسع Ü الشكلية Ɗيحدد , و مسايرة لمبد

  :فيǊ حقوق و ƍلتزماƘ األƱراƻ المتعاقدة Ü و ǋذا ما سنبينǊ فيما يلي 
  Ǐانƙال Ʊرƻة: الƽالبطا üار عقد حامƙƆ  
لتزامùاƍ  Ƙو  Ü ايرتƔù حقوقù   بحيƚ عقد حامل البƱاقة من العقود الملزمة لجانبين يعد  

  .متقابلة علǏ عاتق كل من مصدر البƱاقة و الحامل
Ǘوƈ :ةƽدر البطاƬم Ɩإلتزاما 

و عادة مùا   Ü المصدر لتزاماƘ علǏ عاتق المصرƍƍƻن عقد حامل البƱاقة يرتƔ عدة 
ترتكز حول الوفاƇ بƛمن المشترياƘ التي يجريǌا الحامùل  كونǌا تدور و  Ü تتخذ الƱبيعة المالية

  .بواسƱة البƱاقة

                                                 
1  - Marie ChANTAL et Boutard LABARDE, Autre moyens de paiement et de recouvrement, carte 
de paiement et de crédit, Juris classeur banque et crédit fasc 531, 1992, P03. 

ƛ Üم يليǊ اǗعتمùاد  ) Ƈ)AutorisationاƘ في ƍجراƇان مختلƽان Ü يتمƛل اǗجراƇ األول في الترخيص تنحصر ǋذǉ اǗجرا - 2
)Agrément  (انيƛ ƇجراƎك.  

3-    Françoise PEROCHON et Regine BONNHOMME, op, cit, P 36. 
  :ورد كذلǁ في المƱلƔ الƛالƚ من نƩƽ التوصية

 " Les contrats qui portent sur le paiement par cartes doivent être rédigés par écrit  " 
(Voir l'article 3/1 de la recommandation) 
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  Ǘالحامل با Ǌعميل ǉاقة اتجاƱيلتزم مصدر الب Ǌالتاليةو علي Ƙ1:لتزاما  
سùتخدام  ƎالمشترياƘ التùي يجريùǌا الحامùل ب    الوفاƇ بƛمن -

 .البƱاقة

- ƍƘقاƽبالن ƻرسال كش. 

-  Ơفتƍعتماد لمصلحة الحامل. 

ƈ /Ǖبلتزاا üا الحامǊيجري Ǐالت Ɩمن المشترياƙ Ʋƺبد ǃƌةƽالبطا ǃستخدا:  
كمùا يلتùزم    Üامل للتاجريلتزم المصرƻ بالوفاƇ بƛمن المشترياƘ التي يحصل عليǌا الح  

ǁاقة مخولة لذلƱالب Ƙذا كانƍ النقدي Ǌيضا بقبول سحبƊ.  
  Ǘذا اǋفي العقد Ʊلتزام يكون مقيدا بشرو Ü   زùي تلùالت Ʊالشرو ǁل  و خاصة تلùم حام

Ǌالمسموح ب Ƹاقة بضرورة عدم تجاوز المبلƱ2الب.  
  :3و ǋنا ينبƺي التƽريق بين وضعيتين قانونيتين  
  :إلتزاǃ مƬدر البطاƽة بƮمان الوƺاǏƺ ƅ حدود مبلƶ معين -1  
نقدي في حùدود  Ɗو قبول سحبǊ ال Ü وفاƇ بقيمة مشترياƘ حامل البƱاقةƍن البنǁ ملزم بال  

Ǌق عليƽالمت Ƹالمبل Ü بوǗ Ǐالحد األقص ǊƽاقةصƱستخدام الب Ü     دùد حùمن العقùو عادة ما يتض
ǗاقةاƱلحامل الب Ǌئتمان المسموح ب Ü  يمكن ǊنƎذا الحد فǋ ذا لم يتم تحديدƍ ماƊƍ  نùم Ǌستخالص

Ǘا Ơتƽالخاص ب ƱاقةالشرƱعتماد لمصلحة حامل الب Ü Ǘا Ƹيكون مبل ƚحي   ƇاùƱƺو الùǋ عتماد
  .الذي Ǚ يستƱيƴ تجاوزǉالمسموح بǊ لحامل البƱاقة و 

فƽي ùǋذǉ الحالùة يكùون     Ü مسموح بǊ لحامل البƱاقة في العقدƊما ƍذا لم يحدد المبلƸ ال  
مصدر البƱاقة ملزما بالوفاƇ بجميƴ العملياƘ التي نƽذǋا حامل البƱاقة و Ǚ يستƱيǋ ƴذا األخير 

  .Ɗن يمنƴ المصرƻ من الوفاƍ Ǚƍ Ƈذا نص علǏ غير ذلǁ بعقد اǗئتمان
كترونùي Ǚ رجùوع           ليùƽاƇ اƍ Ǘن اǗ: "بي للتعامل السليم ينص وفنجد Ɗن القانون األور  
Ǌعن Ü Ǘاقة اƱة بƱبواس ǏƱالمع ƴغير قابل للرجوعو األمر بالدف Ƈاƽي Ü  كل ƴو يمنƍ  Ưراùعت

ƴالدف Ǐ4"عل.  

                                                 
 .27ص  Ü المرجƴ السابق Ü محمد توفيق سعودي. ƊنƲر د - 1

  .162ص   Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 2
3 - Rivelange et Raynaud; Op,cit; P 445. 

 .44ص  Ü المرجƴ السابق Ü بيار ƍميل Ʊوبيا المحامي ƊنƲر  - 4
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ا دفعǊ من سترداد مƍيكتسƔ المصرƻ حقا شخصيا في  Ü بعد تسديد مبلƸ الƽاتورة للمورد  
  ).الحامل(العميل 
  2- ƿالبن ǈيمنح ǎƤيد الƬالر üحالة تجاوز الحام Ǐƺ ماƈ : اقة بالرغمƱو قام مصدر الب

ǁحول ذل Ǌقƽال ƻبالسداد للتاجر فقد اختل ǁمن ذل.  
وكيال مكلƽا بالùدفƴ لحسùاƔ   عتبارǋا ƎفذƔǋ رƊي ƍلƊ Ǐن الجǌة المصدرة تقوم بالسداد ب  
  .1ير Ɗن يمنƴ الوفاƇ بسحƔ وكالتǊو علǋ Ǐذا األخ Ü الحامل
  Ǘما اƊخرǓا ǉتجا Ü  Ƹاقة بما يجاوز المبلƱحامل الب Ǐعل ƴة المصدرة ترجǌن الجƊ ǎفير

ألن الجǌة المصدرة قامƛ Ü   ƘùراƇ بال سبǗƔنضمام علƊ ǏساƩ فكرة اǗالمسموح بǊ في عقد ا
  .جوع ƍلǏ الحاملرادتǌا و بدون الرƎو ب Ü اد في ǋذǉ الحالة من تلقاƇ نƽسǌابالسد

  :ƊنǊ لكي يستƽيد الحامل من مزايا بƱاقة اǗئتمان يجƊ Ɣن Ü و خالصة األمر  
  .مشترياتǊ لدǎ التجار المعتمدين لدǎ الجǌة المصدرة للبƱاقة تكون -
 ستخدامǊ للبƱاقة في حدود المبلƸ المضمون مùن ùƱرƻ الجùǌة   ƍتكون الديون الناشئة عن  -

حتǏ و لو كان حساƔ المعني باألمر Ǚ يحتوي علÜ   Ǐù ضمانو الذي يشكل حد ال Ü المصدرة
 .رصيد دائن

سùتعمل  ƍو بذلǁ يكون البنǁ في مركز الضامن Ɗمام التجار الدائنين في حالùة مùا ƍذا   
  .الحامل بƱاقتǊ في حدود المبلƸ المسموح بǊ من Ʊرƻ الجǌة المصدرة

  .2يل في ǋذا الوفاƇو فيما يجاوز ǋذا المبلƸ المتƽق عليǊ يكون وكيال عن العم  
  ƒ/ ة بƽدرة للبطاƬة المǊالج ǃإلتزاƌüللحام Ɩقاƻكشف بالن üرسا:  
يلي ƽصù يلتزم البنƊ ǁو الجǌة المصدرة للبƱاقة Ɗن ترسل لحامل البƱاقùة كشƻù ت    

  .بالعملياƘ التي نƽذǋا في نǌاية كل مدة يحددǋا العقد
  ƻذا الكشǋ و يتضمن :Ƙو المشتريا Ƙقاƽمقدار الص Ü  ضافةƍ  دùر مسùغي Ƹالمبل Ǐلƍ  د

 المبلƸù  و األجل الذي يùدفƴ فيÜ   Ǌù و الحد األدنǏ للمبلƸ المستحق الدفÜ ƴ علǏ حساƔ البƱاقة
  .ƍ3ضافة ƍلǏ الƽوائد و الرسوم Ü الرصيد المتراكمو

                                                 
  .130ص  Ü المرجƴ السابق Ü سميحة القلوبي.د- 1
 .666ص  Ü المرجƴ السابق Ü جمال الدين علي عوƊ .ƯنƲر د - 2

 .36ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 3
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تشترƱ البنوƊ ǁن يتم ƍعالمǌا في حالة المعارضة  Ü ستقرار العمل المصرفيƍو لضمان   
  .عتراƯوما و Ǚƍ سقƱ الحق باǗبالكشƻ خالل مدة ƛالƛين ي

لكن ǋل يسƋل مصدر البƱاقة عن وصùول   .رƘ العادة علƊ Ǐن يرسل ǋذا الكشƻ بالبريدج و
 Þƻالكشو ǉذǋ  

المبرم بينùǌا و بùين حامùل    في العقد  اضمني اƊن تضƴ البنوǁ شرÜ Ʊ جرƘ العادةلقد   
ربعة Ɗيام من ƍرسالǌا مùن  ستالم حامل البƱاقة الكشƻ بعد ƍƊتراƯ علم و ƍفيتضمن  Ü البƱاقة

ǁ1قبل البنÜ رق اƱ ا بكافةǌة يمكن دحضƱي قرينة بسيǋ وǗƘباƛ.  
  ƚ / ƞتƻدرة بƬة المǊالج ǃإإلتزاüلحة الحامƬعتماد لم:  
   Ơتƽاقة بƱعتماد لمصلحة الحامليلتزم مصدر البƍ Ü  لتزام ضمنǗذا اǋ Ɯو عادة ما يدر

فǌنùاǁ مùن    Ü عليǊù  عتماد Ɗمرا مختلƽاǋذا اǗ و تكييƊ .ƻو في عقد مستقل عقد حامل البƱاقة
ƍƯوعدا بالقر ǉمن وسائل  عتبر ǎخرƊ ي وسيلةƊ وƊ ئتمانǙا مقرضا للحامل  اǌفي ǁيكون البن

  .بالمبالƸ التي يسددǋا للتاجر نتيجة Ǚستخدام الحامل للبƱاقة
   Ƙرنسية رفضƽن المحاكم الƊ بينما نجدƍǗذا اǋ د   عتبارùة ضùل  عتماد عقد مديونيùحام
  .2البƱاقة

 ƘاقاƱحد حاملي بƊ رصيد Ǐالحجز عل ƴتوقي Ƙكما رفضÜ ئتمانǙا  ƚحيƍ  نƊ Ƙرùعتب
Ǌغير قابل للحجز علي Ƙرصيد الحسابا Ü  من حق التاجر في ƴذا ينبǋ وƍ  Ǌùمن مبيعاتƛ سترداد

  .عتمادعلƊ ǏساƩ قيمة ǋذا اÜ Ǘ حيƊ ƚن البنǁ يلتزم بالوفاƇ للتاجر Ü من ذلǁ الرصيد
         للحامùل دون ربùǌƱا باعتمùاد    بمùنƠ البƱاقùة   ستƛنائية تقوم البنùوƍ  ǁحاƘǙ و في   
  .و ذلƍ ǁذا كان الوضƴ المالي لǌذا الحامل لدǎ البنǁ مليÜ Ƈ معين

  إلتزاماƖ حامü البطاƽة: ƙانيا  
بمجرد ƍنعقاد عقد اǗنخراƊ Ʊو عقد حامل البƱاقة Ü يقƴ علǏ عاتق العميل حامل البƱاقة   
  .زماƘ منǌا ما يتعلق باǗعتبار الشخصي للحامل Ü و بعضǌا يرجƴ لǘعتبùار المùالي  عدة ƍلت

  : و سوƻ نقوم بشرح ǋذǉ اǗلتزماƘ علǏ النحو التالي  

                                                 
1 - Cass, com 23 Jan 1967 D 1967, p 164 

 .37ص  ǋ01امƫ رقم  Ü المرجƴ السابق Ü يحي Ɗحمد الحمود Ƈقاضي فداال. ǋامƫ دضمن ورد 

2 - Cass, crim 19 Déc 1957 D,1958, P 170 j.c.p 1958. 
  .165ص  ǋ03امƫ رقم  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ǋامƫ دضمن ورد 
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 :عتبار الشخǏƬ للحامüلتزاماƖ المتعلقة باǕǕا

يجƔ علǏ حامل البƱاقة ƍعالم الجǌة المصدرة لǌا بجميƴ العناصر التي دفعتƍ Ǌلƍ Ǐبرام 
و Ɗخيùرا Ɗن يتحمùل    Ü كما يجƔ عليƊ Ǌن يستعمل البƱاقة التي سلمƍ ƘليǊù شخصùيا   Ü العقد

  .ستعمال البƱاقة من قبل الƺير بسوƇ نيةƍمسƌولية 
1 /Ǖبا ǃلتزاƌةƽدر البطاƬم ǃǘع:  

Ǘذا اǋ يعتبرǗي متعاقدلتزام من اƊ Ǐعل ƴالعامة التي تق Ƙلتزاما Ü    لùزم حامùيلت ƚحي
حتǏ تùتمكن   Ü ...و عملǊ لمصدرة بالبياناƘ الكاملة عن نƽسǊ و عنوانǊحاƱة الجǌة اƎالبƱاقة ب

  1:الجǌة المصدرة من
 - ƍتخاذ قرار بالتعاقد.  
 .رسال الكشوƻ الشǌرية للمƱالبة بالتسديداƘألجل ƍتحديد عنوان الحامل  -

اƍ Ƙذا تبين عùدم دقùة المعلومÜ    ù لكن ما مدǎ حق البنǁ في ƍلƺاƇ البƱاقة اǗئتمانية للحامل
  Þ)الحامل(المقدمة من العميل 

يجوز للبنƊ ǁن ينقƯ عقد تقديم خدمة البƱاقة ƍذا كان العميùل عùديم    Ü في ǋذǉ الحالة  
ألن رضاƇ مصدر البƱاقة يكون معيبùا حيƊ ƚùن    Ü المالƇة وقƱ ƘلƔ الحصول علǏ البƱاقة

Ǌحول شخصيت Ʊا في غلǋمصدر ƴوقƊ اقةƱ2حامل الب.  
ƍذا وقƴ في ذاƘ المتعاقد : "من القانون المدني الجزائري 82ة و ǋذا ما تنص عليǊ الماد  

Ǌاتƽة من صƽو في صƊ Ü الرئيسي في التعاقد Ɣة السبƽالص ǉذǋ وƊ Ƙالذا ǁتل Ƙو كان."  
     Ǌيتùول شخصùبعد العقد ح ƚيير يحدƺي تƋة المصدرة بǌار الجƱخƎكما يلتزم الحامل ب

في مالƇة العميل ƍذ في ǋذǉ الحالة يحق للجǌة  Ɗي التƺيير الحاصل...) ƍفالسÜ Ǌ تƺيير العنوان(
تخاذ نƩƽ اǗجراƍ Ƈذا حصل نقص في ƍلكن ǋل يكون لمصدر البƱاقة  Ü المصدرة ƍلƺاƇ البƱاقة

  لبنǁ بعد منƠ البƱاقة Þ) الحامل(الضماناƘ الشخصية Ɗو العينية المقدمة من العميل 
ي في حالة ƍعùالن ƍفùالƍ Ü Ɗ   Ʃذا حدƚ نقص ǋام في الضماناƘ الممنوحة من الحامل  

فƎن للبنǁ المƱالبة من العميل تقديم كƽيل ƈخر Ǚ يقل مالƇة عن الكƽيùل المعلùن    Ü الكƽيل مƛال
Ǌفالسƍ Ü اقةƱالب Ƈاƺلƍ ǁذا لم يقدم يحق للبنƎ3ف.  

                                                 
 .29ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 1

 .169ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم.Ʋر ƊƊن - 2

 .404ص  Ü المرجƴ السابق Ü فياƯ القضاة. ƊنƲر د  - 3
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و  بùل تقùوم بùالنص    Ü و رغم ذلǁ نجد Ɗن البنوǙ ǁ تكتƽي بǌذǉ الضماناƘ القانونية  
  .امل البƱاقةالتƋكيد عليǌا في عقد ح

في المùادة   -فيزا الدولية القرƯ الشعبي الجزائري –و لذلǁ نجد عقد حامل البƱاقة   
 Ǐكد علƌالرابعة تƲاƽاحت  ǁالشعبي الجزائري(البن Ưة و   ) القرùاقƱة البùبملكي ǊùائƱعƎب 

ǊالبتƱا فور مǌلقة في سحبƱا  الصالحية المǌل Ü    Ǐùعل Ǌùليƍ ا مسلمةǌنƊ ƩساƊ Ǐعل ǁو ذل
  .مانةسبيل األ

  2 /Ǖباا ǃلتزاǕئتمانǕة اƽلبطا ǏƬالشخ üستعما:  
   Ǌيجوز ل Ǚ ذƍ اǌاقة بحاملƱمصدر الب Ʊاألساسية في العقد الذي  يرب Ʊيعتبر من الشرو

ǉيرƺا لǌن يتنازل عليƊ Ü ذا اǋ ƴو ينبǗǗا Ǐعتبار الشخصيلتزام من فكرة العقود القائمة عل.  
ستعمالǌا Ǚƍ من Ʊرƻ صùاحبǌا و Ǚƍ  Ǚ يجوز  Ü 1يستنتƝ من ǋذا Ɗنǌا بƱاقة شخصية  

ألن استعمالǌا يخضƴ لرقم سري شخصي معروƻ من ùƱرƻ   يجوز تداولǌا بالƱرق التجارية
Ǌير عليƺالع الƱƍ و عدم Ǌة عليƲالمحاف ƇƔع Ǌعلي ƴالذي يق Ʊالعميل فق Ü    انùللعي Ǌùو تركƊ

لتزامùاǗ  Ƙعميل المنخرƱ لǌذǉ او ينتƝ عن عدم تبصر ال Ü بصورة يمكن اƱǗالع عليǊ بسǌولة
و يكƽي لقيامǌا ƛƍباƘ المصùرÜ   ƻ ستعمال التدليسي لبƱاقاتǗǊقيام مسƌوليتǊ الكاملة في حالة ا

  . ǋƍ2مال Ɗو خƋƱ شخصي صادر عن العميل
قد نص علùǋ Ǐذا   1947في بريƱانيا سنة  Crédit consumer actو نجد Ɗن قانون   

ǗاŇن لتزام و بيƊ نƍاƱستعمال البƱن يكون من الحامل فقƊ بد Ǚ 3قة.  
ستعمال البƱاقة يكون مسƌوǙ عن جميƍ ƴو ينتƝ عن ذلƊ ǁنƍ Ǌذا سمƠ الحامل لƺيرǉ في   

كما ƊنǊ يتعرƯ للƽسƣ التلقائي للعقد المبرم بينǊ و بين مصدر  Ü النƽقاƘ التي نƽذǋا حائز البƱاقة
  .سترداد البƱاقةƍفضال عن  Ü البƱاقة
ستعملƘ بƱاقة اǗئتمان من جانƊ Ɣحد الزوجين الùذي ƍƍ  Ǚذا  Ü ل ƊنǊو عليǊ يمكن القو  

و تنعقد بشƋùنǊ مسƌùولية    Ü ستعماǙ من جانƔ الƺيرƍفƎن ذلǁ يعد  Ü يوجد توقيعǊ علǏ البƱاقة
  .4حامل البƱاقة

                                                 
1 - Ch,; Gavalda et J.Stoufflé Droit du Crédit, op,cit P 386. 
2 - Marie Chantal LABARDE, op, cit, P 4. 

  .La carte ne sera utilisée que par le titulaire: من بƱاقة Ɗمريكان ƊكسبرƩ 02تنص المادة  - 3
4 -  Ɯالزوجان نموذ ƴذا وقƍ ماƊǗا   Ưرùتƽا يùمǌن التضامن بينƎا فǌاقة و حاملƱالذي يتضمن بنود العقد بين مصدر الب Ɣيجا

 .حتǏ و لو لم ينص العقد صراحة علǋ Ǐذا التضامن
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ضùافية تابعùة   ƍول حامل البƱاقة شخص ƈخر منƠ بƱاقة Ɗخùرǎ  خƊŻما في حالة ما ƍذا   
 Ƙو تح Ǌلحسابƍو Ǌة   سمùمƲترخيص معتمد من المن Ǐا علƇبنا Ǌمستلزمات Ƈا في شراǌيستعمل

ƘاقاƱالب ǉذǌالعالمية ل.  
مùن ùƛم تكùون     و ستخدام البƱاقة يƋخذ حكم حامل البƱاقةƎفƎن ǋذا الشخص المخول ب  

  .فيǊ  شخصيتǊ محل اعتبار نƲرا لتوفر عنصر الƛقة
  3-  ǃدرةالإلتزاƬة المǊخطار الجƌب üحام ƽالبطا ƱياƮا بǊتƽو سرƈ ة:  
  Ǘعن ا Ɲاينتǌة عليƲاقة ضرورة المحافƱ1ستعمال الشخصي للب Ü   ǁوùتلزم البن ǁو لذل

ألن المسƌولية  Ü 2فورا ƎخƱار الجǌة المصدرة لǌاب الحامل في حالة الضياع Ɗو السرقة Ɗن يقوم
  تاجر منو تنتǌي مسƌولية األخير و تبدƊ مسƌولية ال Ü بعد اǗخƱار تنتقل ƍلǏ الجǌة المصدرة

ǁار التاجر بذلƱخƍ Ƙوق Ü اǌة عليƲمال الحامل في المحافǋƍ Ơآعدم قيامه بإعالم ما لم يتض ،  
  

  یوما إبتداءا من تاریخ  30المصرف بضياع أو سرقة بطاقته ، أو إذا أقام المعارضة بعد أجل  
  
  

د    ذي قي د    إرسال آشف الحساب ال ات ت ه عملي اد    ( ليسية   ت في ة من الم رة الرابع د    08ة الفق من عق
ة    Ɗما ƍذا كان العميل شخص معنوي Ü فالبد Ɗن يكون ممƛال قانونيùا بشùخص    .) حامل البطاق

سم الشخص الƱبيعي الممƛل لÜ Ǌ و تحƘ المسƌùولية التضùامنية بùين    ƱƎبيعي و العقد يكون ب
  .  الشخص الƱبيعي و الشخص المعنوي 

Ǖالمرتبطة باا ƖلتزاماǕǏعتبار المال: 

ƍذ Ɗن نùƲام   Ü لتزاماƘ الرئيسية الواقعة علǏ عùاتق الحامùل  لتزام من اǗǗيعتبر ǋذا ا
Ǌيرتكز علي Ǌاقة كلƱالب Ü   ةùالمصدر عن قيم ǁالبن Ǌو يتمحور حول قيام الحامل بسداد ما دفع

ǉتقل عن نسبة معينة من الرصيد المعلق عند حلول موعد   3فواتير Ǚ ƱقساƊ ريقƱ عن ǁو ذل
  .ئدة علǏ الرصيد المستحق في نǌاية كل دورةالدفƴ باǗضافة ƍلǏ فا

ة مùا   رسال كشƍ ƻلǏ حاملǌا في نǌاية كل مدة و عùاد Ǝيقوم مصدر البƱاقة ب Ü و لذا
Ǘا في عقد اǌنضمامتكون منصوص علي.  

 Ǘذا اǋ ن يتخلص منƊ اقةƱحامل الب ƴيƱيست Ǚ وǗلتزام با   ùبالدف Ǌùتǌي مواجùف Ɯحتجاù وع
  .المستمدة من ǋذǉ العالقة

                                                 
 .قة الرقم السري الخاص بǌايدخل في التزام الحامل بالمحافƲة علǏ البƱاقة في حالة ضياع Ɗو سر - 1

2 - Stephane Piedelièvre, op,cit,P 290. 
3 - Michel de Juglart et Benjamin Ippolito; op,cit P 553, Rivelange et Raynaud, op,cit, P 447. 
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المعùدل            02-05مùن القùانون رقùم     24مكرر  543و ǋذا ما جاƇ في المادة   
تزام بالùدفƴ  لاألمر Ɗو اǗ: "المتضمن للقانون التجاري ƍذ تنص علƊ Ǐن 59-75و المتمم للرقم 

Ǌغير قابل للرجوع في ƴاقة الدفƱب Ɣبموج ǏƱمع Ü Ǘيمكن ا Ǚ ي  وùف Ǚƍ ƴالدف Ǐعل Ưعترا
  ".ة البƱاقة المصرح بǌما قانونا Ɗو تسوية قضائية Ɗو ƍفالƩ المستǌلǁحالة ضياع Ɗو سرق

كما لجƘƋ المصارƻ الوƱنية ƍلǏ وضƴ بند خاص في العقد الذي يربǌƱا بعمالئǌا ينص 
ƴمر الدفƊ عيةƱق Ǐعل.  

حترام ùǋذا األجùل مùن    ƍو في حالة عدم  Ü 1و يحدد Ɗجل التسديد عادة بنǌاية كل شǌر
بدفƴ فوائد Ǚ تحتسƔ علƊ ǏùسùاÜ    Ʃ تزم ƍضافة ƍلǏ دفƴ مبلƸ الƽواتيرفƎنǊ يل Ʊ Üرƻ الحامل

ƴخير عن الدفƋ2الت Ü  المصدر ƻالمصر ƻرƱ من Ǌالممنوح ل Ưالقر Ƹمبل ƩساƊ Ǐنما علƍ و
  .للبƱاقة

و تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن بعƯ القوانين تشير ƍلƊ Ǐن حامل البƱاقùة و ƍن كùان ملزمùا    
Ɗ Ǚƍن تلǁ المبالƸ تصبƠ مستحقة في حالùة ƍفùالÜ    Ʃ اǙتƽاقبالوفاƇ ضمن النسبة التي حددǋا 

  .تƽاقƊو مخالƽتǊ شروƱ اÜ  Ǘ حامل البƱاقة
Ǘفي عقد ا Ɣالمسحو Ƹذا تجاوز الحامل المبلƍ ما في حالة ماƊ    درùون لمصùمام يكùنض

البƱاقة فضال عن الƽسƣ التلقائي Ɗن يƱالƔ بالسداد الƽوري للمبùالƸ التùي تجاوزùǋا حامùل     
  .3قةالبƱا

  : 4حالتينƊن الحامل يمكن ƍعƽاǉƌ من السداد في  Ü يضاƍ ƻلǏ كل ما تقدم
  ƈ /اǌو سرقتƊ اقةƱالمصدر عن ضياع الب ǁر البنƱخƊ ذا كان الحامل قدƍ   يùو فƊ

      و ذلǁ بالنسبة لجميƴ العمليùاƘ التùي تنùƽذ بعùد     Ü حالة ƍفالسǊ و التسوية القضائية للمستƽيد
Ɗما ƍذا تùم شƽùاǋة    Ü ن ǋذا اǗخƱار و المتمƛل في المعارضة كتابياو يجƊ Ɣن يكو Ü اǗخƱار

                                                 
1 - Marie Chantal LABARDE, op, cit, P 4. 

  :علǏ 6 ان ƍكسبرƩ حيƚ تنص المادةمن Ɗمƛلة الشروƱ الجزائية ما ورد في نموذƱ ƜلƊ Ɣمريك - 2
" Tout frais de recouvrement forcé des relevés demeurés impayés resteront à la charge du titulaire 
de la carte. Faute de paiement dans un délais d'un mois de la réception du relevé, son montant sera 
majoré de 5%  " 

  .186ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. دƊنƲر  - 3
4 - L'émetteur doit alors contrôler les factures qui lui sont présentées. A défaut de cette surveillance, 
il engage sa responsabilité s'il paie une facture émise frauduleusement : cass.com.8 Oct 1991: 
R.J.D.A 1991, 887; 2ème espèce. V. Michel Jeantin, op,cit, P 115. 
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لتزام ينشƋ عùن  ƍفيجƔ تعزيزǉ كتابة خالل سبعة Ɗيام علƊ Ǐن يتحمل حامل البƱاقة األصلي Ɗي 
ƍاǋفقد ƣاقة من تاريƱستخدام الب Ü و السرقةƊ بالضياع ǁار البنƱخƍ ƣسبوع من تاريƊ و لمدة.  

 ƇجراǗذا اǋ 1رضةالمعا-و يعد- Ǘم اǋƊ ود  منùا العقǌاألساسية التي تنص علي Ƙلتزاما
و الذي يسمƠ للجǌة المصدرة بوضƴ البƱاقة علǏ قائمة  Ü المبرمة بين البنǁ المصدر و الحامل

ǁخاصة بذل Ü وليةƌالمس Ƙتحمل Ǚƍ و.  
  ƒ /معينة Ƙبخدما Ƈاقة مخصصة للوفاƱالب Ƙذا كانƍ Ü  و تمƍا ستخدامǌ  لùمن قب

بسداد ما تùم   افي ǋذǉ الحالة Ǚ يكون الحامل ملزم ƺ Üير الƺرƯ الذي خصصƘ لǊو ل Üالƺير
ضùياع البƱاقùة   بالحصول عليǊ بتلǁ البƱاقة حتǏ و لو لم يقم بƎخùƱار الجùǌة المصùدرة    

  .تǌا ذلǁ ألن من ƊبسƱ واجباƘ مصدر البƱاقة Ɗن يتƋكد من سبƔ السحوباƊùƘوسرق
  :نǊاية عقد حامü البطاƽة

  :ƍ2نǌاƇ العقد ƍلǏ قسمين رئيسيين 1974ستǌالكي الصادر عام ǗقرƯ اقسم قانون ال
 .لتزاماƘ العقدƊƎسباƔ ليƩ لǌا عالقة بالوفاƇ ب: القسم األول -

 .لتزاماƘ العقدƊƎسباƔ تعود ƍلǏ عدم الوفاƇ ب: القسم الƛاني -

Ǘوƈ :üوǓا ǃالقس  
ƍنùǌاƇ  فùي  حق البƱاقة مصدر الللǊ عالقة بالقسم األول حيƚ يجعل  يحصر القانون ما  

  :العقد بالƱرق التالية
Ǚƍ في حالùة ƍفصùاح    Ü و عادة ما تحدد بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا Ü نǌاية مدة العقد -

علمùا Ɗن تجديùد    Ü نتǌاƇ مدة العقدƍالحامل عن رغبتǊ في عدم التجديد في مدة ƛالƛة Ɗشǌر قبل 
  .تƽاق يتضمن تسليم بƱاقة جديدةǗا

تƽاق الƱرفين Ʊالما ƊنǊ محùدد  ƎنتǌاƇ مدتǊ بƍارة ƍلƊ ǏنǊ يمكن ƍنǌاƇ العقد قبل تجدر اǗش
مùن القùانون المùدني     106ستنادا ƍلǏ المبدƊ الشǌير الذي يحكم العقود الوارد في المادة ƍالمدة 

  " العقد شريعة المتعاقدين "الجزائري 
- Ǌفالسƍ وƊ ليةǋاأل Ǌو فقدانƊ اقةƱحامل الب Ƙ3مو 

                                                 
  .يتمتƴ البنǁ بسلƱة تقديرية في مدǎ شرعية المعارضة من عدمǌا - 1
 .120ص  Ü المرجƴ السابق Ü عبد الوǋاƍ Ɣبراǋيم Ɗبو سليمان. ƊنƲر د - 2

3 -  Ǘا Ǐاقة قائم علƱعتبار الشخصيألن عقد حامل الب.  
Le contrat de carte: convention intuitu personnae, prenant fin au décès du titulaire il incombe à ses 
héritiers de restituer le support plastique à la banque propriétaire et n'en point user, V. A.Bertran, 
ph.LECLECH, Op, cit P 240.    
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يوضƠ فيǊ عزم الجǌة المصدرة علƍ ǏنǌاƇ العقد معتمدا في ذلǁ علǏ : امل البƱاقةƍشعار ح -
Ǘمواد ا      ƴدوافùر الùدون ذك ǉدùدم تجديùو ع Ƙùي وقƊ العقد في Ƈاǌنƍ ا منǌاقية التي تمكنƽت          

Ɣ1و األسبا  Ǌفي مادت ǏƱعƊ الذي Ƈاقة الزرقاƱام البƲال نƛم Ǌذا ما تضمنǋ 10/3و  ƻللمصار
  .لǌذا النƲام مƛل ǋذا الحق الخاضعة

  القسǃ الƙانƙ :Ǐانيا
  :ينتǌي عقد حامل البƱاقة بتوافر ƍحدǎ الحاƘǙ التالية

لتزاماƘ الواقعùة  لǘ الƽسƣ المسبق لبƱاقة اǗئتمان و يكون ǋذا في حالة ƍخالل Ɗحد الƱرفين -
 .علǏ عاتقǌا

و وضǁ   ƴù لسحƔ البƱاقةلتزاماتǊ يƽسƠ المجال Ɗمام البنǗلذلǁ فƎن عدم تنƽيذ الحامل 
  :و يكون ذلǁ في الحاƘǙ التالية  نǌاية للعقد
 .وع مسبقا من Ʊرƻ الجǌة المصدرةùعدم تسديد مبلƸ الƽاتورة المدف -

-  Ǐلƍ تعمد العميلƍر من المقررƛكƊ ƻاقة بسقƱستخدام الب. 

 .عدم قبول العميل للتعديالƘ الƱارئة علǏ العقد -

- Ʊخا Ƙالعميل معلوما ƇاƱعƍالمالي Ǌئة عن وضع. 

- ƍ يرƺال Ɣاقة لحساƱستعمال الب)Ɣو التالعƊ حالة التزوير.(  
Ǚ يƌùدي   : الخاص بحامùل البƱاقùة  "  بƱاقة فيزا الدولية"من عقد  4عمال بنص المادة 

 Ǐلƍ العقد ƣفسƍار تسلƱƍ العميل في ƻرƱ السنوي المدفوع من ǁشتراǙا Ƹاقة يسترجاع مبلƱم ب
 Ǐيبق ƚئتمان حيǗالمصدرا ƻحقا مكتسبا للمصر.  

كما ƊنǙ Ǌ ينتƝ عن فسƣ العقد بسبƍ Ɣحùدǎ الحùاƘǙ السùالƽة الùذكر زوال حقùوق           
قùǌا  ƊنƽƽقاƘ التùي  نذلǁ ألن المصرƻ ضامن لمبلƸ ال Ɗ Üي زوال حقوق التاجر المورد Ü الƺير

ما دام لم يبلÜ   Ƹù د الƽسƣستعمالǊ للبƱاقة بعƍو عند  Ü البƱاقة قبل الƽسƣلنƲام  المنضمالحامل 
  .2للتاجر

                                                 
 .120ص  Ü المرجƴ السابق Ü عبد الوǋاƍ Ɣبراǋيم Ɗبو سليمان. ƊنƲر د - 1

2 - La résiliation anticipée de la convention ne peuvent pas compromettre les droits que les tiers 
(fournisseurs) ont acquis antérieurement; la banque doit payer les dépenses engagées avant la 
résiliation. Si le titulaire a usé de la carte postérieurement à la résiliation de la convention, les tiers 
fournisseurs bénéficient de la garantie de la banque tant que la résiliation ne leur à pas été notifié ou 
tant que la date de validité de la carte n'est expirée. V. Rivelange et Raynaud; op, cit, P 453.       
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 ƻيضاǏلƍ  العقد بعدم Ƈاǌنƍ اقة الحق فيƱلحامل الب ǊنƊ ما تقدمƍاǌا    ستخدامùذا مùǋ و
يتùرƍ Ü   ǁذ يعتبر عدم قيام الحامل بسحƔ النقود خالل مدة معينùة  Ü يǌƲر في الميدان العملي

  . و ǋذا بخالƻ الشيÜ ǁ تقديرǋا للمصارƻ المصدرة بواسƱة البƱاقة الجديدة فسخا للعقد
  :Ɗن عقد حامل البƱاقة ينتǌي بƎحدǎ األسباƔ التالية Üخالصة األمر

 .لتزاماǗƘو الوفاƇ بجميƴ ا Ü التنƽيذ الكامل لبنود العقد -

- Ǘا ƯنقƻراƱحد األƊ العقد من Ǐالمترتبة عل Ƙلتزاما. 

كما ƍذا نص في العقد علÜ  Ǐ كما ينتǌي بƋحد األسباƔ التي Ǚ تتعلق بالوفاƇ بالتزاماƘ العقد  -
جواز ƍنǌاƇ العقد مùن قبùل Ɗحùد    : Ʊريقة معينة ينتǌي بǌا العقد غير الƱريقتين السابقتين مƛل

  .األƱراƻ بƎشعار مسبق
كما قد ينتǌي العقد بسبƔ قانوني يتعلق بƋحد األƱراƻ خارƜ عن ƍرادتǊ مƛل مùوƘ حامùل    -

  .ليƩ ألƱراƻ العقد يد في ذلƊǁو Ɗن يكون التنƽيذ مستحيل قانونا  Ü البƱاقة
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Ǐانƙال ƒدر و التاجر: المطلƬالم ƿة بين البنƽǘالع  
و التجار الذين يقبلون  Ü سواƇ كانƘ شركة دفƊ ƴو بنÜ ǁ تƽاق بين مصدر البƱاقةǗيتم ا  

          عقùد  "Ɗو " عقùد التùاجر  "تƽاقيùة يسùميǌا الƽقǊù    و ùǋذǉ اÜ  Ǘ التعامل علƊ ǏساƩ البƱاقùة 
الذي يخضƴ في تكوينǊ للقواعد العامة الواردة في القانون  Le contrat Fournisseur" Ü دمور

عتبùار  ƍو ذلǁ علÜ  Ǐ ذعان بشكل خاصو عقود اÜ Ǘ بشكل عام) 98-59(في المواد  المدني 
علما Ɗن العالقة بين ǋاذين الƱرفين عالقة  Ɗ1 Üن مصدر البƱاقة Ʊرƻ قوي في عالقتǊ بالتاجر

  .2تجارية محضة
و يعتبر ùǋذا   ƍن العالقة بين مصدر البƱاقة و التاجر ǋي عالقة عقديةرÜ خالصة األم  

التùاجر   Ü لتزاماƘ علǏ عاتق ƱرفيƍǊو الذي يتƱلƔ ترتيƔ لجانبين Ü العقد من العقود الملزمة 
  :و ǋذا ما سنتناولǊ فيما يلي Ü و مصدر البƱاقة من ناحية ƊخرÜ ǎ من ناحية

  
  üوǓا Ʊرƻالتاجرإلتز: ال Ɩاما  
  Ǘا Ưعقد التاجر ببع Ǐيلتزم التاجر المورد بمقتضƘلتزاما Ü Ǘا ما يتعلق باǌمام  منùنض

  .و منǌا ما يتعلق بالوفاƇ اǙئتمان Üستخدام بƱاقة ƎلنƲام الوفاƇ ب
  Ǘوƈ :ǕاǕالمتعلقة با Ɩةلتزاماƽالبطا ǃاưلن ǃماƮن  
  Ǘم اǋƊ ا العقد بين التاجر منǌالتي يرتب Ƙو المصدر نجدلتزاما:  
  :ƽبوü الدƲƺ بواسطة البطاƽة/ 1    
   Ɣالحامل من دون سب Ƙئتمان في تسوية مشترياǗاقة اƱقبول ب Ưيلتزم التاجر بعدم رف
ذلƊ ǁن منƠ البƱاقة للحامل يكون بناƇا علǏ عقد مƴ الجǌة المصùدرة التùي تملÜ     ǁù 3قانوني

Ǌاقة من عدمƱالب Ơا تقييم منǋوحد Ü يعتبر التاج Ǚ العقدو ǁرفا في ذلƱ ر Ü  Ǌيحق ل Ǚ ǁو لذل
  .التمسǁ بƋي دفƴ من الدفوع في مواجǌة الحامل لكي يرفƯ الوفاƇ عن Ʊريق البƱاقة

  Ǘذا اǌيذ التاجر لƽعدم تن Ǐعل Ɣي  و يترتùة التǌاقة و الجƱمام حامل البƊ وليةƌلتزام مس
  .باǗضافة ƍلǏ فسƣ العقد بينǌما Ɗ Üصدرتǌا

                                                 
1 - Raymond Farhat; Le droit Bancaire -Réglementation- instrument Etude de droit comparé, 
libraire Antoine; Liban 1995; P 262. 

ǋي التùي   و ƍنما جعل حرية التعاقد ƍ Üن كل من القانونين اǙنجليزي و األمريكي لم يحددا عالقة مصدر البƱاقة بالتاجر - 2
 .تحكم قضاياǋما بموجƔ اǙتƽاق المبرم بينǌما

3 - Michel Jeantin; op,cit, P 113.Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op, cit P 551. 
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  :Ư الدفƴ بواسƱة البƱاقة في حالةƊ ǙƍنǊ يحق لǊ رف  
       و Ǚƍ تحمùل مسƌùولية   Ü زيادة قيمة مشترياƘ الحامل عن الحد الذي حدد مسبقا في العقùد  -

ǁدر       ذلùمص ƻرùالمص ƻرùƱ نùالموافقة المسبقة م Ǐعل Ǌذا حالة حصولǋ من Ǐنƛو يست
 .البƱاقة

 .ƍذا كانƘ البƱاقة ضمن القوائم المحƲور التعامل بǌا -

  :لتزاǃ بالتعامü مƲ الحامü بالسعر نƻسǈ بالنسبة للƸيرǕا/ 2
يلتزم التاجر بƋن تكون األسعار التي يتعامل بǌا مƴ الحامل ǋي نƩƽ األسعار للمشùترين  

  1العاديين الذين يستخدمون وسائل الوفاƇ العادية
و تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن بعƯ التجار يلجƌون ƍلǏ تخùƽيƊ Ưسùعار سùلعǌم لحùاملي     

  .Ƙ تشجيعا لǌم بالتعامل عن ƱريقǌاالبƱاقا
 ƴرق الدفƱ من ǎخرƊ ريقةƱ يةƊ ƘاقاƱالب ƔصحاƊ Ǐن يقترح علƊ يجوز للتاجر Ǚ كما

  .كالƛمن النقدي مƛال
  :لتزاǃ بƌعǘن اعتمادǇ للƸيرǕا/ 3

        عتماد عن Ʊريùق حملùة ƍعالميùة يتوùǋǙا     Ǘيلتزم التاجر بضرورة ƍعالم العمالƇ با
و ذلǁ عن Ʊريق وضƍ ƴعالناƘ دعائية تدل علǏ قبùول   Ü ستخدام البƱاقةƍيƽية عن ك Ü التاجر
ستعانة في حملتǊ اǗعالمية كما يستƱيƴ التاجر اÜ Ǘ الوفاƇ عن Ʊريق البƱاقاƘ اǗئتمانية ǉمتجر

و المƱلوƔ اتباعǌا منǊ عندما يتقùدم   Ü بالتعليماƘ و اǗجراƇاƘ التي يزودǉ بǌا مصدر البƱاقة
Ɗو الحصول علǏ خدمة معينة و كل ذلǁ من Ɗجل تمكين الحامل  Ü قة لشراƇ سلعة ماحامل البƱا

  .2معرفة كيƽية استخدامǌامن 
و ǋذÜ  ǉ الحامل خاصة بمشترياƘ فواتيرƍضافة ƍلÜ  Ǐ كما يزودƊ ǉيضا باألجǌزة الالزمة
        حافƲة عليùǌا و لذا يلتزم التاجر بالم Ü لدǎ التاجر 3األجǌزة و األدواƘ تعتبر في حكم الوديعة

  .نتǌاƇ العقد Ɗو فسخƍǊو ƍعادتǌا في حالة 
  
  

                                                 
1 - Stephane Piedelièvre, op, cit P 292. F.PEROCHON et R.BONNHOMME, op, cit, P 644. 
2 - André Bertrand, Philippe LECLECH, op, cit, P 29. 

الوديعة عقد يسلم بمقتضاǉ المودع شيئا منقوƍ ǙلǏ المودع لديǊ علƊ Ǐن  : "من القانون المدني الجزائري 590تنص المادة  - 3
 ". يحافƲ عليǊ لمدة و علƊ Ǐن يردǉ عينا
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  لتزاماƖ المتعلقة بالوƺاƅاƙ :Ǖانيا
Ǘا ǉذǋ   يùة فùاقƱاستخدام الب Ǐرقابة صارمة عل Ưتنحصر في ضرورة فر Ƙلتزاما

  .الوفاƇ و ƍعداد فواتير الشراƇ و ƍرسالǌا للجǌة المصدرة
ǕاüوǓا ǃا: لتزا ǃاستخدا Ǎابة علƽالرƅاƺالو Ǐƺ ةƽلبطا  
  :زم التاجر عند قبولǊ البƱاقة لسداد ƛمن مشترياƘ الحامل Ɗن يتƋكد من األمور التاليةتيل
  :لتزاǃ التاجر بالتƉكد من ǘƬحية البطاƽةإ/ 1

  :و يكون ذلǁ عن Ʊريق  
ƈ / ƅاǊانت ǃكد من عدƉامدة التǊحيتǘƬ1 : ƣاقة تاريƱتتضمن كل ب ƚحيƍ لùالعم Ƈبتدا        
فƎنÜ   Ǌù فƎذا ǋƊمل التاجر و قبل الوفاƇ ببƱاقة انتƘǌ مدة صالحيتǌا Ü ستعمالǌاƣƍ انتǌاƇ و تاري

و Ǚ يجوز Ɗن يƱالƔ مصدر البƱاقة  Ü يكون مسƌوǙ عن الƛمن المسحوƔ بموجǋ Ɣذǉ البƱاقة
  .ǋمالƍǊبǌذǉ المبالƸ المترتبة عن 

ƍنمùا   Ü التاجر Ɗي عƇƔ علǏفǌنا Ǚ يكون  Ü نتǌاƇ سريانǌاƊƍما ƍذا لم تحمل البƱاقة مدة 
  .Ɗي Ǚ مسƌولية علǏ التاجر ƍذا قبلǌا للوفاÜ Ƈ يكون علǏ عاتق الجǌة المصدرة

ƒ /اقة لم ترد ضمن القائمة التي يƱن البƋرالتيقن بƲياع    حùالض Ɣبùا بسùǌالتعامل ب          
قائمة يùذكر   و Ü البƱاقاƍ Ƙذ يزود التجار عادة و بصورة مستمرة بƋرقام مƛل ǋذƊ Ü ǉو السرقة

و ذلǁ لعدم قبولùǌا   Ü فيǌا اسم حامل البƱاقة و شخصيتƱ Ǌبقا للمعلوماƘ المدونة علǏ البƱاقة
Ƙمن المشترياƛ لسداد Ü  اǋدرùا لمصǌا وارسالǌبسحب ǁو يلتزم تبعا لذل Ü    ونùيك ǊùنƎف Ǚƍ و
  .و Ǚ تلزم الجǌة المصدرة بسداد قيمة المشترياÜ Ƙ مسƌوǙ عن ǋذا القبول

  :اǃ التاجر بالتحقق من شخƬية الحامüلتزإ/ 2
              Ǐùود علùالموج ƴالتوقيùب Ǌاتǋاùالحامل و مض ƴريق فحص توقيƱ عن ǁو يكون ذل

و ليسƘù مسùروقة            Ü و ذلǁ حتǏ يتƋكد مùن Ɗن حامùل البƱاقùة ùǋو صùاحبǌا      Ü 2البƱاقة
عùن ƛمùن   ǁ3 يكùون ùǋو مسƌùوǙ    فƎذا ǋƊمل التاجر ذل . ستعملǌا Ɗحد غيرƊƍǉو مƽقودة Ɗو 
Ƙالمشتريا.  

                                                 
1 - Michel Jeantin, op, cit, P 117. 
2 - A. Bertrand et Ph. LECLECH; op, cit, P 293. 

مùن عقùد    4/3ببذل عناية و قد نصƘ علǋ Ǐذا اǙلتزام المùادة  م التاجر بالتحقق من شخصية الحامل ǋو التزام االتز ƍن - 3
Ƈا في الوفاǌالتجار الذين يقبلون ƴم Ƈاقة الزرقاƱالب. 

"Les vérifications qu'il doit effectuer conformité de la signature du client avec celle figurant sur la 
carte ". 



                     اآلثار املرتتبة عن استعمال بطاقة اإلئتمان: الفصل الثاني
.                                                         

  79

فيكون لحامل  Ü السري دخال الرقمƊƍما حالة التƋكد من شخصية حامل البƱاقة عن Ʊريق   
ƘǙة محاوƛالƛ اقةƱالب Ü ذا فشل في المحاولة األخيرةƎف Ü    Ɣحùوم بسùن يقƊ التاجر Ǐعل Ɣيج

  .البƱاقة
  :يكǏƻ لسداد ƽيمة مشترياتǈالتƉكد من ƈن المبلƶ المسموƝ بǈ لحامü البطاƽة / 3  
يلتزم بالتƋكد من الùƱƺاÜ   Ƈ بعد Ɗن يتƋكد التاجر من صالحية البƱاقة و شخصية حاملǌا  

و يكون ǋذا كƎجراƊ Ƈولي يتخذ قبل ƍتمام عملية البيƴ و ذلƍ ǁمùا   Ü المسموح بǊ لحامل البƱاقة
Ǌالمسموح ب Ƹا المبلǌذا كان مدون فيƍ اǌسƽاقة نƱريق البƱ عن Ü ƍ و Ǘق اùريƱ ما عن  Ʊاùرتب

 Ʊبخƍ ƴتمام عملية البيƍ Ǐجل الموافقة علƊ صدار منǗسسة اƌالعائد لم Ưويƽلكتروني بمركز الت
Ǌمن عدم Ü  ǁناǋ ذا كانƍ ما Ɣحس ǁو ذلƍئتمان للحامل.  
         لكترونùي متصùل بشاشùاƍ   Ƙو تتم ǋذǉ العملية بصورة Ɗوتوماتيكية عن Ʊريق مركز    

حيǙ ƚ يكون علǏ التاجر Ɗ Ǚƍن يضƱƺ علÜ  Ǐ قاƘ الموجودة لدǎ التجارو Ɗجǌزة قبول البƱا
  .Ɗ1زرار معينة لتتم جميǋ ƴذǉ العملياƊ Ƙوتوماتيكيا و في وقƘ قصير

و تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن بعƯ الجǌاƘ المصدرة تشترƍ ƱدراƜ رقم التùƽويƯ ضùمن     
  :Ƙ2 التاليةو يكون ذلǁ في الحاÜ Ǚ زيادة في الضمان Ü المعاملة التجارية

ƍذا Ɗجرǎ الحامل مشترياتǊ بمبلƸ يزيد عن الحد المسموح بǊ من Ʊرƻ الجùǌة المصùدرة    -
Ƙالعمليا Ƈجراƍ Ǌمن خالل Ǌب Ơحد معين يسم Ǐم علǌمع Ƙقƽللتجار الذين ات Ü  Ǌذا الحد تسميǋ و

 ".بمبلƸ السماح"الجǌاƘ المصدرة 

تùاجر Ɗن يجùري Ɗي صƽùقة    فليƩ لل) صƽرا(و في بعƯ الحاƘǙ يكون مبلƸ السماح 
Ƙراǋن تجار المجوƋو الحال بشǋ ة المصدرة كماǌاقة دون الرجوع للجƱة البƱبواس.  

- Ǌيدخل ضمن الحد المسموح ب Ƙو الخدما Ƙمن المشترياƛ ذا كانƍ Ü   نùǋذ Ǐلƍ و لكن تبادر
 .التاجر Ɗن تلǁ البƱاقة مزورة Ɗو مسروقة

تمكنǊ من الحصول علùǋ Ǐذا   Ü التاجر نجد Ɗن األجǌزة المتƱورة لدÜ ǎ و في الحاضر
Ưويƽالت Ü  Ʊو المربو ǁاز المعد لذلǌاقة في الجƱدخال البƍ بمجرد ǁو ذلƍ   ةùǌا بالجùلكتروني

  .المصدرة دون Ɗن يعرƯ نƽسǊ للمخاƱرة و المساƇلة و الخسارة
  

                                                 
 .41ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 1

 .ǋذǉ الشروƱ منصوص عليǌا في بƱاقة ماستر كارد الصادرة عن البنǁ البريƱاني - 2



                     اآلثار املرتتبة عن استعمال بطاقة اإلئتمان: الفصل الثاني
.                                                         

  80

ǕاǏانƙال ǃإ: لتزاƅواتير الشراƺ عدادƌالتاجر ب ǃلتزا  
عداد فواتير الشراƇ وفقا للنماذƜ التي تسلمǌا من مصùدر  لتزام بƍƎيقƴ علǏ عاتق التاجر 

  .و التي تدون بواسƱة ƈلة Ʊابعة يضعǌا المصرƻ كوديعة عند التاجر Ü البƱاقة
  :علǏ البياناƘ التاليةالƽاتورة تحتوي  Ü قا للمادة الƛانية من عقد التاجرùوف
- ƍسم العميل.  
  .رقم البƱاقة -
  .تاريƣ صالحية البƱاقة -
  .رمز التاجررقم  -
- ƍǊسستƌسم التاجر و التسمية التجارية لم.  
  .تاريƣ المصاريƻ و مبالǌƺا بالدينار الجزائري -

Ưويƽالتاجر رقم الت ƴالمصدرة في العقد المبرم م Ƙاǌالج Ưبع Ʊو تشتر Ü   ǁùبعد ذل
  .يƱالƔ حامل البƱاقة بالتوقيƴ عليǌا

         حيƚù تحùرر فùي العùادة ƛالùƛة      Ü صورة عن الƽاتورة) الحامل(و يتم تسليم العميل 
ƣنس Ý ي النسخة األصليةǋ ة المصدرة وǌللج ǎخرƊ واحدة للتاجر و Ü ة للحاملƛالƛ 1و.  

ǕاƘالƙال ǃالتاجر بإ: لتزا ǃلتزاƌدرةƬة المǊواتير للجƻال üرسا  
مرفقة بƱلƔ التسديد للجǌة المصùدرة   Ü رسال ǋذǉ الƽواتير في Ɗجل معينƎيقوم التاجر ب

في سداد قيمة ǋذǉ الƽواتير بعد خصم العمولة المتƽق عليùǌا بùين    ةلتزاماتǌا المتمƛلƍتنƽيذ قصد 
  %.2و %  0.75و عادة ما تتراوح بين  2التاجر و مصدر البƱاقة

مسùتندا   3مƴ العلم ƊنǙ Ǌ يجوز للتاجر Ɗن يقوم بتحصيل Ɗي عموƘǙ من الحامل للبƱاقة
  .ǌة المصدرةفي ذلƍ ǁلǏ ما يتم خصمǊ من عمولة للج

رسال الƽواتير للجǌة المصدرة للبƱاقة في الموعùد  ƊƍنǊ في حالة تƋخر التاجر عن  كما 
  .فƎنǊ يتعرƯ لخƱر عدم الوفاƇ بقيمة ǋذǉ الƽواتير من قبل مصدر البƱاقة Ü المحدد

و   في األخير علƊ Ǐنƍ Ǌذا نص في العقد المبرم بùين الجùǌة المصùدرة    تجدر اǗشارة
ستعمال بƱاقة اǗئتمان في تسوية المعامالƘ التي يكون محلùǌا بعƍ   Ưù يصالتاجر علǏ تخص

                                                 
1 - L'originale de la facture est transmis à l'émetteur de la carte, le client reçoit le double de cette 
facture, V R.FARHAT, op, cit P 262.   

  .668ص  Ü المرجƴ السابق Ü علي جمال الدين عوƊ .ƯنƲر د - 2
 .49ص  Ü المرجƴ السابق Ü محمد توفيق سعودي. ƊنƲر د - 3
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في ǋذǉ الحالة يلتزم التاجر بعدم قبول  Ɗ Üو تخصيصǌا لخدماƘ معينة Ü األخرǎ المنتجاƘ دون
فƎذا Ɗخل التùاجر   Ü بƱاقة اǗئتمان Ǚƍ بالنسبة للمنتجاƊ Ƙو الخدماƘ التي حددǋا مصدر البƱاقة

Ǘذا اǌلتزامب Ü افǌاقة قيمتƱال يضمن مصدر الب Ü يسري الضمان Ǚ ذƍ Ǚƍ   ƴلùق بالسùفيما يتعل          
  . 1و الخدماƘ المنصوص عليǌا

  
Ǐانƙال Ʊرƻةإ: الƽدرة للبطاƬة المǊالج Ɩلتزاما   

يبقǏ العقد الذي يربƱ التاجر بالجǌة المصدرة ǋو األساƩ المعتمد عليǊù فùي تحديùد    
Ǘالملقاةا Ƙا  لتزاماǌعلي Ü  ǉذǋ مƲخاليا من النصوص التي تن Ƈالجزائري جا ƴألن التشري ǁذل

تحùدد   ƍذ Ü المƱبقùة  لذلǁ تبقǏ قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ùǋي  Ü العالقاƘ بصƽة مباشرة
ƍǗة المصدرة من خالل ما تم اǌالج Ƙذا العقدلتزاماǋ في Ǌاق عليƽت.  

ذاتǊ علǏ الجǌة المصùدرة لùذا    لتزاماƘ يرتبǌا نƲام البƱاقةǋƍذا باǗضافة ƍلǏ وجود 
  :نتناول

- Ǘاقة اƱام البƲا نǌالتي يرتب Ƙلتزاما)ǙوƊ.(  
 ).ƛانيا(لتزاماƘ التي يرتبǌا العقد Ǘا -

Ǘوƈ :Ǖةاƽالبطا ǃاưا نǊيرتب Ǐالت Ɩلتزاما  
  Ǘة المصدرة باǌالتاليةتلتزم الج Ƙلتزاما:  
    :إƬدار بطاƽاƖ اǕئتمان/ 1  

بƱاقاƘ اǗئتمùان   بƎصداراقدƘ معǌم ن تعمواجǌة التجار الذي تلتزم الجǌة المصدرة في
Ɗ Ǚƍن مصدر البƱاقة يحتƲƽ لنƽسǊ في بعƯ األحيان بحقǊ فùي تعùديل شùكل     Ü بشكل معين
  .و لكن بشرƊ Ʊن يتحمل تكاليǋ ƻذا التعديل Ɗ Üصدرǋا البƱاقة التي

حة التجùار  و تلتزم الجǌة المصدرة بتƱوير البƱاقاƘ من وقǓ Ƙخùر لحمايùة مصùل     
و حماية مصلحة الحاملين لùǌذÜ   ǉ المعتمدين من مخاƱر التزوير و السرقة Ɗو غيرǋا من جǌة

ǎخرƊ ةǌمن ج ƘاقاƱ2الب.  

                                                 
               و مùن Ɗمƛلùة العقùود التùي فرضùǋ Ƙùذا اǙلتùزام       . 156ص  Ü المرجƴù السùابق   Ü فائز رضوان نعùيم . ƊنƲر د - 1

  .1/1في المادة  Diner's clubبƱاقة 
"L'interdiction d'effectuer avec les porteurs de cartes Diner's club toutes autre opérations que celles 
qui entrent normalement ou habituellement dans le cadre de ses activités commerciales". 

  .121ص   Ü المرجƴ السابق Ü ن نعيمفايز رضوا. ƊنƲر د - 2
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          ǁùل بتلùون التعامùذين يقبلùار الùالتج ƇماùسƊ عالنƎùة المصدرة بǌكما تلتزم الج          
ƘاقاƱالب Ü  و Ƙعالما Ǐلƍ ضافةƍƍ عالنƍ يدƽمعينة ت Ƙشاراƍيرعتمادƺم للǋ1.  
  :تزويد التجار باǓدواƖ الǘزمة Ǐƺ تنƻيƤ نưاǃ بطاƽاƖ اǕئتمان/ 2  
تلتزم الجǌة المصدرة للبƱاقة بتزويد التاجر باألجǌزة و األدواƘ و المستنداƘ الخاصة  

Ǘالتاجر ǎاقة و التي تعتبر في حكم الوديعة لدƱستخدام البÜ  ذاǋ يلتزم ƚحي ùƲةاألخير بالمحاف 
  .دتǌا للجǌة المصدرة بعد ƍنتǌاƇ مدة العقد عليǌا و ƍعا

  3 /ƅاƺة كوسيلة وƽالبطا üعم ǃيưزمة لتنǘال Ɩتزويد التاجر بالمعلوما:   
      و يكون ذلǁ عن Ʊريق ƍعالم التجار بقوائم البƱاقاƘ التي تم تقديم معارضاƘ بشƋنǌا      

        تùƽادي مسƌùوليتǌا مùن جùǌة     و  Ü لتƽادي قبول البƱاقة لدǎ التاجر من جǌة Ɗ Üو سرقتǌا   
ǎخرƊ Ü عاتق التاجر Ǐعل ƴعالم تقǗولية بعد اƌ2ألن المس.  

    ƔùلƱ ذاƍ ǊلبƱمعين ي Ưويƽال برقم تƛيضا بتزويد التاجر مƊ ة المصدرةǌكما تلتزم الج
Ǌيزيد عن الحد المسموح ب Ƹبضاعة بمبل Ƈشرا Ǌالحامل من.  

  ǃ بين التاجر و الجǊة المƬدرةلتزاماƖ العائدة للعقد المبراƙ :Ǖانيا  
   Ɣة المصدرة بموجǌعقد التاجر"تلتزم الج "Ǘالتاليةبا Ƙلتزاما:  
  1 /Ǖللتاجرا ƅاƺبالو ǃلتزا:  
لتزم بǌا حامل بƱاقة اǗئتمان ƍيلتزم مصدر البƱاقة بمجرد وصول كشوƻ النƽقاƘ التي   

  .Ɗن يقوم بوفاƇ قيمتǌا للتاجر
  :ننميز في ǋذا الصدد بين حالتي و

  ƈ /مونƮالم ƶمن حد المبلƮ üواتير يدخƻال ƶحالة كون مبل:  
      لتزاما شخصيا غير قابل للرجùوع  Ɗƍي يلتزم  Ü يكون البنǁ في مركز المدين الشخصي  

Ǌفي Ü Ǘ مراعاة التاجر Ʊواتير بشرƽللتاجر ال ƴن يدفƋالمذكورة سابقاب Ǌ3لتزامات.  
كما ƊنÜ   Ǚ Ǌù لتوريد الخاص بنƲام البƱاقة الزرقاƇمن عقد ا ǋ4/7ذا ما تضمنتǊ المادة       

لتزاماتǌا بحجة عùدم وجùود رصùيد للعميùل     ƍيمكن للجǌة المصدرة للبƱاقة Ɗن ترفƯ تنƽيذ 
  .Ɗو وجود معارضة Ʊالما Ɗنǌا لم تبلƸ للتاجر) الحامل(

                                                 
 .47ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 1

 .406ص  Ü المرجƴ السابق Ü فياƯ القضاة. ƊنƲر د - 2

3 - Michel Jeantin, op, cit, P 113. Raymond Farhat, op.cit P 262. 
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  ƒ /مونƮالم ƶواتير حد المبلƻال ƶحالة تجاوز مبل:  
ر بƎجراƇ الصƽقة علǏ نحو يجاوز فيǊù حùد اǗئتمùان    في الحاƘǙ التي يقوم بǌا التاج  

لتزامƍ  Ǌùالمصùرƻ مùن    ريتحر Ü و يقوم بƎرسال الƽواتير للجǌة المصدرة Ü الممنوح للحامل
ƴ1الشخصي غير قابل للرجوع بضمان الدف Ü اقةƱعندئذ كوكيل عن حامل الب Ơو يصب Ü  Ǚ يƊ

  .2يدفƴ البنǙƍ ǁ بشرƱ تحصيل المبلƸ من حامل البƱاقة
        ذلƊ ǁنǊ عندما يقبل التاجر ƍجراƇ صƽقة بصùورة تجùاوز الحùد اǗئتمùاني الممنùوح       
  .Ǚ بد Ɗن يتحمل مخاƱر ذلÜ ǁ للحامل
  2 /Ʋƺالد ǃمخاطر عد üتحم:  
يلتزم المصرƻ بمقتضǏ عقد التاجر بتحمل مخاƱر عدم الدفƴ و ƍعسار عميلǊù حامùل     
  .المسلمة لǊ من التاجر حيƚ يلتزم بتسديد قيمة الƽواتير Ü البƱاقة
           Ɗ Ǚƍن ǋناǁ بعƯ الحاƘǙ يستƱيƴ فيùǌا مصùدر البƱاقùة بùرفƯ الوفùاƇ للتùاجر        
  :و منǌا

للعقد المبرم  اذلǁ ألن الƽواتير تصدر سند ƍ3 Üذا تم عقد بيƴ مƴ حامل البƱاقة مخالƻ للقانون -
ول لتاجر المƱالبùة  خǙſ ت من ƛم و  Ü و عليǊ فƎنǌا تكون باƱلة لبƱالنÜ Ǌ بين الحامل و التاجر

 .فيǌا ة بالمبالƸ الوارد

-  ƘاقاƱواتير المعدة لبƽالƍǌنتƘ ا معارضةǌنƋبش Ƙو اتخذƊ اǌمدة صالحيت Ü  نا يتحمل التاجرǌف
 .و Ǚ تلزم الجǌة المصدرة بƎعادة ǋذǉ المبالÜ Ƹ وحدǉ مسƌولية البƱاقة

- ƽاتورة مخالƽال Ǐالوارد عل ƴذا كان التوقيƍالحامل ƴا لتوقي Ü  ن يكونƊ بد Ǚ وƍ ƴالتوقي ƻختال
 .كتشافǙƍǊ يحتاƍ ƜلǏ خبراƇ من Ɗجل  Ʋ Üاǋرا

- ƻرƱ الحد المضمون من Ƙتجاوز Ƙواتير المعدة بالنسبة لعملياƽال ƻالمصر Ü  خذƊ و بدون
  .4موافقة مسبقة

                                                 
1 - ǁذل Ǐموافقة مسبقة عل ƘخذƊ ذاƍ Ǚƍ.  

Lorsque le montant de l'opération excède la garantie de base, l'opération peut encore être garantie 
mais seulement si le fournisseur obtient, par téléphone ou directement grâce à son terminal 
électronique, l'autorisation du banquier accordés par son mandataire. V. PEROCHON et 
BONNHOMME, op, cit, P 642.      
 
2 - Raymond Farhat, op.cit P 262. Stephane piedelièvre, op, cit, P 291. 
 

 .130ص , المرجƴ السابق, ƊنƲر األستاذ الدكتور عبد الوǋاƍ Ɣبراǋيم Ɗبو سليمان - 3

4 - F. PEROCHON et R. BONNHOMME, OP.cit; P 643 
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 .حيǙ ƚ بد Ɗن يتم الوفاƇ لوكيل التƽليسة Ü في حالة ƍفالƩ التاجر -

           لƽواتير المرسلة ƍلǏ المصرƻ في ميعùاد يتجùاوز األجùل القùانوني المحùدد لùǌا فùي       ا -
 .و يحسƔ من تاريƣ توقيƴ العميل عليǌا Ü العقد

و يكون ذلǁ في حالة  Ü المقدم لمصدر البƱاقة غير صحيƠ) الƽاتورة(ƍذا كان سند المديونية  -
Ɗو قام بƎرسال نمùاذÜ   Ɯ السندǋذا Ƌن تحرير عليǌا بش عدم ƍتباع التاجر لǘجراƇاƘ المنصوص
 .1تƺاير تلǁ التي Ɗرسلǌا مصدر البƱاقة

       ǉذùǋ ةùبقيم Ƈاùالوف Ưرفùن يƊ ةùاقƱدر البùق مصùيكون من ح ƘǙالحا ǉذǋ في          
Ƙالمشتريا Ü واتير المعدة منƽقيمة ال ƴر عدم دفƱم يتحمل التاجر مخاƛ و من  ǊùرفƱ Ü   اùو م

  .2عميل حامل البƱاقة قصد الحصول علǏ حقوقǊعليǙƍ Ǌ الرجوع علǏ ال
  :نǊاية عقد التاجر

Ǘا Ǐالتجار المعتمدين قائمة عل ƴم ƻن عقود المصرƊ عتبار الشخصيبما Ü   ارùذ يختƍ
 ùفي حال ǊنƊ م لذا نجدǌاقة التجار الذين يتمتعون بسمعة تجارية ليتعاقد معƱةمصدر الب   ƻùوق

  .ا يƽسƣ العقد بقوة القانون زل Ɗو تحويل محلǊ التجارينشاƱ المورد التاجر Ɗو ƍفالسƊ Ǌو التنا
    و علǏ اعتبار Ɗن عقد التاجر يبرم لمدة محددة Ɗو غير محددة قابلة للتجديùد صùراحة   

           لǌذا فƎنǌا تجيز لكùل مùن الùƱرفين فسƣù العقùد فùي Ɗي وقƘù دون ƍعùذار         Ɗ Üو ضمنا
Ɣو تسبيƊ Ü ƽفي حالة عدم تن ǁو يكون ذلǗ يذ الموردǊمن  3لتزامات Ǚن يعمد التاجر المورد بدƋك

عرƯ الƽواتير علǏ المصرƻ المصدر ƍلǏ تحصيلǌا بنƽسǊ ليتǌرƔ من العمولة التي يستوفيǌا 
  .المصرƻ علǏ مجموع الƽواتير

Ǘ في اليوم الموالي ƣسƽستالم الرسالة المضمنةو يسري ال Ü  Ƙقاƽيذ الصƽيتم تن ǊنƊ Ǐعل
 ƣسƽالعقدالسابقة ل Ʊالعقد وفق شرو.  

        يلتزم التاجر برد اǓلùة الƱابعùة و جميƴù الوùƛائق المسùلمة      Ü و بمجرد فسƣ العقد
ƻللمصر Ü  رة التي تبينǋاƲال Ƙالعالما ƴنزع جمي ƴمƍǉعتماد.  

                                                 
مDiner's Club   ƴù من بƱاقة 3/2قد ƊشارƘ علǏ ذلǁ المادة  .136ص Ü المرجƴ السابق Ü عيمنفايز رضوان . ƊنƲر د - 1

 Ǐعل Ƙنص ƚحي Ƈا في الوفاǌاقاتƱالتجار الذين يقبلون ب"Le montant des notes de débit régulièrement établies " 

2 - Françoise PEROCHON et Regine BONNHOMME, op, cit P 643. 
3 - Ch.Gavalda et J.Stoufflet, Droit du crédit, op, cit P 400. 
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Ƙالƙال ƒة و التاجر: المطلƽالبطا üة بين حامƽǘالع  
  ƴاقة عقد بيƱبين التاجر المورد و حامل الب ƴد   يجمùن كان عقƍ و Ƙو عقد تقديم خدماƊ

ذلǁ ألن الحامل يستخدم البƱاقة للحصول علÜ   Ǐù البيǋ ƴو األكƛر شيوعا بين الحامل و التاجر
Ɗي Ǚ ينƽي عن العقد  Ü ستخدام البƱاقة كوسيلة علƱ Ǐبيعة العقدƍو Ǚ يƛƌر  Ü بضائƴ من التاجر
ƴة عقد البيƽص Ü  ƴألن البائ ǁالتاجر(ذل (يستوفي حق Ǌ)منƛدر  ) الùو مصǋ و ƚالƛ ƻرƱ من

Ǘا Ɣمن الحامل حس ǁبعد ذل ǉمن و تقوم باستردادƛبال Ƈالوفا Ǌاقة التي تجعل لƱرم  البùاق المبƽت
Ǌمع.  

     ǁذل Ǐمن للتاجر: معنƛبال Ƈاقة يقوم بالوفاƱن حامل البƊ Ü   وùǋ و ƚالƛ ريق شخصƱ عن
  .1القانون التجاري الجزائريمن  294و ǋذا ما تƽسرǉ لنا المادة  Ü مصدر البƱاقة

و التي تعد مùن الƺيùر    Ü لذا يمكن القول Ɗن الوفاƇ بالƛمن من قبل الجǌة المصدرة للبƱاقة    
بالنسبة للعقد المبرم بين التاجر و الحامل ƍنما ǋو نوع من اǗنابة في الوفاƇ التي تƽترƯ وجود 

 Ɣم المنيǋ شخاصƊ ةƛالƛ)اقةƱو المدين للت) حامل البǋ اجرو Ü     خصùالش Ɣùذي ينيùو الǋ و
وùǋذا الوفùاÜ    Ƈ )المناƔ لديǊ(وǋو التاجر  بƋن يƽي الدين ƍلǏ الدائن) مصدر البƱاقة(األجنبي 

  .بموافقة المدين
الدليل علǏ ذلǁ توقيƴ الحامل علǏ الƽواتير و كذلǁ العقد المبرم بين الجǌة المصùدرة و    
  .الحامل
ترجƍ ƴلǏ عقد  Ü و حامل البƱاقة ǋي عالقة عقديةخالصة القولƊ Ýن العالقة بين التاجر   

لتزاماƘ متقابلة فùي  ƍو ǋو عقد ملزم لجانبين يرتǋ Ü  Ɣو عقد البيÜƴ في ƊغلƔ األحوالسمǏ م
ǊرفيƱ ذمة.  

  :لذا نتناول ǋذا المƱلƔ من خالل الƽرعين التاليين   
  üوǓا Ʊرƻةإ: الƽالبطا üحام Ɩلتزاما.  
  Ǐانƙال Ʊرƻالتاجإ: ال Ɩرلتزاما.  

  
  

                                                 
لتùزم  ƍتتم اǗنابة ƍذا حصل المدين علǏ رضاƇ الدائن بشخص Ɗجنبùي  : "من القانون المدني الجزائري 294تنص المادة  - 1

  بوفاƇ الدين مكان المدين
 ."دين و الƺيرو Ǚ تقتضي اǗنابة Ɗن تكون ǋناǁ حتما مديونية سابقة بين الم
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  üوǓا Ʊرƻة إ: الƽالبطا üحام Ɩلتزاما  
الوفùاƇ بواسƱùة           "يتلخص النƲام القانوني لبƱاقة اǗئتمان فùي عبùارة واحùدة ùǋي       
فعن Ʊريق البƱاقة يستƱيƴ حاملǌا Ɗن يشتري ما يريùد  )" Le paiement par carte(البƱاقة 

Ƈاقة في الوفاƱالب ǉذǋ ا  ف ، من التاجر الذي يقبلǋدùالتي يع Ƈفاتورة الشرا Ǐعل Ǌي مقابل توقيع
 .لتزاماƘ التاجر في مواجǌة مصدر البƱاقةƍالتي تناولناǋا سابقا عند الحديƚ عن  ǋ Üذا األخير

ƛم في فترة Ǚحقة يقوم مصدر البƱاقة بسداد قيمة ǋذǉ المشترياƘ التي قام بǌا حامùل البƱاقùة   
  .للتاجر
ǋل يعتبر مجرد توقيƴ حامل البƱاقة علǏù فùاتورة   : لحالة ǋوالسƌال الذي يƛار في ǋذǉ ا     

     Ʊرùش Ǐùا علùمعلق Ƈاùيعد وف ǊنƊ مƊ Þ Ƙالمشتريا ǉذǋ لق بقيمةƱم Ƈالتاجر وفا ǎلد Ƈالشرا
Þ ة المصدرةǌالتحصيل من الج  

لذا فƎن قبول الدائن للوفاƇ بالشيǙ ǁ يعنùي   Ü نعلم Ɗن الوفاƇ يتم بالتسليم الƽعلي لǖموال  
 Ƈلذمة المدينالوفا Əالمبر Ü Ʊسند الدين فق Ǚƍ لم يتسلم ǊنƊ ƚحي Ü    Ǐùعل ƴùن التوقيƎف Ǌو من

  .1عتراƻ بالدينƍقبل حاملǌا Ǚ يعتبر وفاƇ بل مجرد  الƽاتورة من
و لما كانƘ بƱاقة اǗئتمان Ɗداة حديƛة تسمƠ بالوفاƇ عن Ʊريق وسيƱ حيƊ ƚن النùƲام    

يربƱ بùين الجùǌة   : األول Ý و لكن من عقدين Ü قد واحدالقانوني لǌا Ǚ يستمد فيǊ الوفاƇ من ع
Ƈا في الوفاǌئتمان و التاجر الذي يقبلǗاقة اƱالمصدرة لب Ü   درùبين مص Ʊاني فيربƛما العقد الƊ

  .البƱاقة و حاملǌا
  Ǚ مƊ لقاƱا مƇيعد وفا Ƈفاتورة الشرا Ǐالحامل عل ƴذا كان توقيƍ مية ماǋƊ تيƋلذا ت Ü   يùف

سƘ الجǌة المصدرة للبƱاقة سواƇ كانƘ شركة دفƊ ƴو بنǁ قبùل قيùام التùاجر    حالة ما ƍذا Ɗفل
  .بالتحصيل منǌا

  ǊنƊ ǁذل Ǐمعن Ü  و الذي يتحملǋ ن التاجرƎلق فƱم Ƈو وفاǋ Ƈن الوفاƋجابة بǗا Ƙذا كانƍ
ƔعƇ ة المصدرةǌالج Ʃفالƍ Ü  يلùتمام عملية التحصƍ قبل Ü     درùا لمصùا عاديùد دائنùو يع         

  .و Ǚ يحق لǊ العودة علǏ حامل البƱاقة Ü البƱاقة
فƎن النتيجة المترتبة علƊ Ü   Ǐùما ƍذا كانƘ اǗجابة بƋن الوفاƇ معلق علǏ شرƱ التحصيل  

ذلǋ ǁي Ɗن للتاجر الحق في العودة علǏ حامل البƱاقة الذي يتحمùل وحùدƍ ǉفùالƩ الجùǌة     

                                                 
 .29ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 1



                     اآلثار املرتتبة عن استعمال بطاقة اإلئتمان: الفصل الثاني
.                                                         

  87

و لم يدفعƍ ǊلÜ  Ǐ البƱاقة حامل ƍذا كان ǋذا األخير قد قام بخصم المبلƸ علÜ Ǐ المصدرة للبƱاقة
  .1التاجر

لǌذا فƎن اǗجابة علǋ Ǐذا السƌال تحيلنا ƍلǏ العودة ƍلǏ العقود المبرمة في Ʊƍار بƱاقùة    
و من جǌة ƊخرǙ ǎ بد من معرفة ما ƍذا كان توقيƴ الحامل علǏ الùƽاتورة   Ü اǗئتمان من جǌة

  .سندا تجاريا
عتبùار  Ʊƍƍار بƱاقة اǗئتمان نجدǋا Ǚ تشير ƍلƍ   Ǐùذا رجعنا ƍلǏ العقود المبرمة في -1  

  :2و لǌذا يجƔ التمييز بين Ɗمرين Ü الوفاƇ بواسƱة البƱاقة ǋو وفاƇ مƱلق
Ɗ Ǚƍن التاجر لم يتمكن من تحصيل  ƍ Üذا كان لحامل البƱاقة رصيد قائم لدǎ الجǌة المصدرة -

 .ƍفالƩ الجǌة المصدرةفǌنا يتحمل التاجر عÜ  ƇƔ قيمة الƽواتير لتƋخرǉ في ƍرسالǌا

و لùم يسùدد    Ü لǊ من قبل مصدر البƱاقة ƍذا كان حامل البƱاقة يعتمد علǏ اǗئتمان الممنوح -
ألن الوفاƇ بواسƱة  Ü فƎن للتاجر Ɗيضا الرجوع علǏ الحامل ألنǊ غير ملزم بالسداد Ü الƛمن لديǌا

Ƈة المصدرة بالوفاǌن تقوم الجƊ Ưترƽئتمان يǗاقة اƱللتاجر ب Ü Ǘد   و مصدر اùو العقùǋ لتزام
        و عليǊ فƎن توقيƴ الحامل علǏ الƽاتورة يجعلǊ غير ملùزم بالسùداد   Ü المبرم بينǌا و بين التاجر

ƛمن مشترياتǊ علƊ ǏساƩ بو يƱالبÜ  Ǌ و لكن يمكن للتاجر Ɗن يرجƴ علǏ الحامل في ǋذǉ الحالة
Ǘفكرة اƔبال سب Ƈراƛ. 

يعƱي لǖخير  Ü لتزامǊ قبل التاجرƍعلǏ الƽاتورة يوفي  ن توقيƴ الحاملÝ ƍ خالصة القول
Ǘ ة المصدرةǌالج Ǐالحق في الرجوع علǊحق Ƈاƽستي.  

   2-  ƴل يعتبر سند البيǋ)اتورةƽبين الحامل و التاجر سندا تجاريا) ال ƴالموق:  
جارية فاتورة البيǙ ƴ تعتبر ورقة تمن القانون التجاري الجزائري فƎن  390تƱبيقا لنص المادة 

كما Ɗنùǌا Ǚ تقبùل التùداول بùالƱرق      Ü ألنǌا Ǚ تتوفر علǏ البياناƘ الالزمة للورقة التجارية
  .التجارية
عتبر الوفاƇ بموجƔ بƱاقة اǗئتمان ǋو وفاƇ مƱلقو ƍالقانون البريƱاني Ɗن  تجدر اǗشارة  

 Ǐلƍ ǁالتحصيل مستندا في ذل Ʊشر Ǐمعلق عل Ƈوفا Ʃليƍام   ستقاللية العقود الناجمùƲن نùة ع
  .البƱاقة

  
                                                 

 .408ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر د فياƯ القضاة - 1

 .64ص  Üالمرجƴ السابق Ü محمد توفيق سعودي. ƊنƲر د - 2
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  Ǘمحكمة ا Ƙفي و قد قرر ƻستئناƍ  لùحام Ǐللتاجر الحق في العودة عل Ʃلي ǊنƊ نجلترا

ƩفالǗا Ɣاقة بسبƱمن مصدر الب Ƙما يقابل المشتريا Ǐالحصول عل ƴƱذا لم يستƍ اقةƱ1الب.  
  

  Ǐانƙال Ʊرƻالتاجرإ: ال Ɩلتزاما  
البƱاقة يتمƛل في قبولǊ البƱاقة لتسùديد  لتزام رئيسي في مواجǌة حامل ƍيقƴ علǏ التاجر   

Ǌمن مشترياتƛ Ü  Ǐلƍ ضافةǗذا باǋƍ خر نادرا ما يتمƈ لتزامƍ دùفي العق Ǌدراج Ü    ليمùق بتسùيتعل
  .التاجر المشترياƘ للحامل

  :لتزاماƘ التاجر في مواجǌة الحامل تشملƍو منǊ فƎن   
  1- ƍƘاقة لتسديد قيمة المشترياƱلتزام التاجر بقبول الب.  
  2- ǗاقةاƱلحامل الب Ƙلتزام بتسليم المشتريا.  
  Ǘوƈ :إƖيمة المشترياƽ ة لتسديدƽالبطا üالتاجر بقبو ǃلتزا  
شùتراƱ  لتزام التاجر بقبول البƱاقة لتسديد قيمة المشترياƘ يعود Ɗساسا ƍلǏ فكرة اƍƍǗن   

  .2متعǌد و منتÜ ƴƽ مشترƱ: لمصلحة الƺير التي تƽرƯ وجود ƛالƛة Ɗشخاص
          ) الجùǌة المصùدرة للبƱاقùة   (شùتراƱ المبùرم بùين المشùترƱ     عنǏ ذلƊ ǁن عقد اǗم      

حقا مباشرا قبل المتعǌد بتنƽيùذ  ) حامل البƱاقة(Ɗي عقد التاجر يكسƔ الƺير ) التاجر(و المتعǌد 
ǗاƱشترا Ü    ƻالùخ Ǐùق علƽما لم يت ǉدǌتع Ƈد بوفاǌالمتع ƔالƱن يƊ يرƺذا الǋ Ǌبموجب ƴيƱيست
  .ǁ3ذل

لتزام تعاقدي بين مصùدر  Ǝلذلǁ فƎن رفƯ التاجر قبول الوفاƇ بموجƔ البƱاقة يعد ƍخالل ب     
و من ƛم يكون للحامل حق المƱالبة بùالتعويƯ عùن ùǋذا    ) شتراƱعقد اǗ(البƱاقة و التاجر 

Ǘيد من اƽالمست ǉخالل باعتبارǗاƱشترا.  
مصدر البƱاقة عن Ɗي ضرر يلحقǋ  Ǌذا باǗضافة ƍلƊ ǏنǊ يكون للحامل الحق في مƱالبة  

ستنادا ƍلǏ بنود العقد المبرم بùين الجùǌة   ƍمن جراƇ رفƯ التاجر قبول الوفاƇ بموجƔ البƱاقة 
                                                 

 .57ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 1

2 - Ch.Gavalda et J.Stuofflet; op cit, P 405. 
شتراƊ Ʊن يكسƔ الƺير حقا مباشرا قبل المتعùǌد  Ǘو يترتƔ علǋ Ǐذا ا: "من القانون المدني الجزائري 116/2تنص المادة  - 3

Ǌبوفائ ǊالبƱن يƊ ƴيƱيست ƱشتراǙيذ اƽبتن Ü ǁذل ƻخال Ǐق علƽما لم يت Ü  Ưبما يعار ƴƽالمنت Ǐعل Ɲن يحتƊ ذا المدينǌو يكون ل
 ".دمضمون العق
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الذي يتضمن تعǌدا من قبل مصدر البƱاقة بƋنǌا مقبولùة كوسùيلة    Ü المصدرة للبƱاقة و حاملǌا
لبƱاقاƘ غالبا ما يشترƱون نجد Ɗن مصدري ا ǋ Üذا األساǏ ƩوفاƇ من قبل جميƴ التجار و عل

في العقد المبرم بينǌم و بين حاملي البƱاقاƍ Ƙعƽائǌم من Ɗية مسƌولية تنتƝ عùن عùدم قبùول    
  .البƱاقة كوسيلة وفاƇ من قبل Ɗي تاجر

و من الجدير بالذكر في ǋذا الصدد ƊنǊ يقƴ علǏ التاجر الùذي يقبùل البƱاقùة لتسùديد       
Ǘالحامل ا Ƙلتزام بما يليمشتريا:  

عدم التمييز بين حامل البƱاقة و غيرǉ من العمالƇ الذين يقومون بالسùداد نقùدا Ɗو بوسùائل     -
  Ǌùا منǌمن السلعة المباعة سعر العمولة التي يخصمƛ ضافةƍ وƊ األسعار ƴفي رف ǎاألخر Ƈالوفا

 .كما ƊنǊ ملتزم ببيƴ السلعة بالسعر الرسمي ƍذا كانƘ مسعرة جبريا Ü مصدر البƱاقة

 .ستخدام البƱاقة في التعاملƍم العمالƇ عن كيƽية ضرورة ƍعال -

- Ǌو بين عمالئ Ǌالقائمة بين Ƙالمنازعا ƴحل جمي.  
 

  لتزاǃ بتسليǃ المشترياƖ للحامüاƙ :Ǖانيا
Ɗ Ǚƍن بعǋ Ü   Ưùذا الشرƱ عادة Ǚ ينص عليǊ في العقد المبرم بين التاجر و الحامùل         

  .Diner's clubير شائعة مƛل عقد مƌسسة العقود تنص علǋ Ǐذا الشرƱ و ƍن كانƘ غ
و يمƛل عدم ƍدراƜ مƛل ǋذا الشرƱ في العقد ميزة مالية للتاجر حيƚ يستƱيƴ الحصùول  
ǉذǋ يذ التاجر لتسليمƽكد من تنƋاقة الحق في التƱي لمصدر البƱن يعƊ دون Ƙقيمة المشتريا Ǐعل 

Ƙالمشتريا Ü ل فيƛتتم ǎخرƊ ƔسباƊ Ǐلƍ ضافةǗذا باǋ:  
ƍذا  Ü التùاجر  ي قيام مصدر البƱاقة بالقيد العكسي لƛمن المشترياƘ المودعة في حسùاƔ تƽاد -

 .تبين Ɗن التاجر لم يقم بتسليم المشترياƘ لحامل البƱاقة

- Ǘا Ƈفي حالة الوفا Ǌمن ǎجدو Ǚ Ʊذا الشرǋ نƊ لكترونيكما Ü     ةùقيم Ɯدراƍ تمùي ǊùنƊ ƚحي
بƱاقة في نƩƽ الوقƘ الذي يتم فيǊ قيùدǉ فùي   لحساƔ حامل ال Ü المشترياƘ في الجانƔ المدين

  .Ɗ1و في خالل Ɗيام قليلة من تاريƍ ƣتمام العملية Ü الجانƔ الدائن من حساƔ التاجر
  
  
  

                                                 
 .156ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 1
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 لتزام يتساوƍ ǎدراجǊ في العقد المبرم بين التاجرǗلكن ما تجدر اǗشارة ƍليǋ Ǌو Ɗن ǋذا ا

ة المصدرة للبƱاقة في مواجǌة التاجر ǋو لتزام الجƍǌألن  Ɗ1 Üو عدم ƍدراجÜ Ǌ حامل البƱاقة و
ƍبالتزام التاجر قبل الحامل Ǌعالقة ل Ǚ Ǌلتزام مستقل و قائم بذات.  

Ɗن ùǋذƍ  ǉلǏù  نشير  اǙئتمان ÜستعراƯ مختلƻ العالقاƘ الناشئة عن نƲام بƱاقة ƍبعد 
و الجùǌة   فالعالقة بين التùاجر  Ü العالقاƘ تعتمد علǏ العقد الناشƐ بين كل Ʊرفين من ƱƊرافǌا

الحامل و الجǌة المصùدرة ùǋي عالقùة عقديùة تتميùز       و Ü و التاجر و الحامل Ü المصدرة
  .كورة Ǚ يستتبƴ بƽسƣ عقد ƈخرذفƽسƣ عقد من العقود الم Ü ستقالليتǌا عن بعضǌا البعƎƯب

معنÜ   Ǐù نقضائǌا تخضƊ ƴيضا للعقد المبرم بين ƱƊرافƍǊكما Ɗن تعديل ǋذǉ العالقاƊ Ƙو 
         نقضùائǌا يحكمùǌا العقùد   ƍو بالتùالي تعùديلǌا Ɗو    ǋ ƴ Üذǉ العالقاƘ يحكمǌا العقدذلƊ ǁن جمي

Ǌسƽن Ü ي العقد شريعة المتعاقدينǋ ألن القاعدة العامة ǁ2ذل.  
         ترتƔù عليǊù    وƊ ǙƍنǊ نشير Ɗن ƍذا كان التعديل مجحùƽا بحùق التùاجر Ɗو الحامùل     

وفقùا   ƍ ÜعماǙ لمبدƊ التعسƻ في اسùتعمال الحùق  فيمكن أليǌما Ɗن يƱالƔ بالتعويÜ  Ư ضرر
و التعويƯ يقوم في ǋذǉ الحالة علƊ ǏساƩ المسƌùولية التقصùيرية    Ü المدني لنصوص القانون

  .ألن العقد يكون قد انتǏǌ في ǋذǉ الحالة
  
  

                                                 
  :1/1في المادة  Dinar's Clubو من Ɗمƛلة العقود التي فرضƘ مƛل ǋذا اǙلتزام عقد مƌسسة  - 1

 " L'interdition d'effectuer avec les porteurs de cartes Diner's Club toutes autres opérations que celles 
qui entre normalement on habituellement dans le cadre de ces activités commerciales" 

فال يجوز نقضǊ و Ǚ تعديلǙƍ Ǌ باتƽاق الƱرفين  Ü العقد شريعة المتعاقدين: "من القانون المدني الجزائري 106تنص المادة  - 2
 "Ɗو لǖسباƔ التي  يقررǋا القانون 
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Ǐانƙال Ƙالمبح  
  الحماية القانونية لبطاƽة اǕئتمان

  
ستعمال حتماƘǙ اƊƍǗدƍ ǎلǏ تنوع فرص و  ستعمال بƱاقاƘ اǗئتمانƍƍن ذيوع و انتشار   

و ǋذا ما سيƱرح مشاكل قانونية عديدة خاصة بعùد غùزو المعلوميùاÜ     Ƙ غير المشروع لǌا
  .المجال المصرفي

يرجƴ السبƔ في ذلƊ ǁساسا ƍلǏ غياƔ نصوص قانونية تكƽل الحماية القانونية الالزمùة     
  .Ǚستعمال ǋذا األسلوƔ الجديد

خاصة مƴ المشاكل القانونية التùي قùد تùƛار نتيجùة      ǋ Üذǉ البƱاقاƘ فمستقبل Ü لǌذا   
  .استخدامǌا يقتضي ضرورة توفير حماية مدنية و جزائية علǏ نحو ذا فعالية

  ǁلذل Ü  ذاǋ نقسمƚم المبح ǏلƍلبينƱ كالتالي:  
  

  .الحماية المدنية لبطاƽة اǕئتمان:  اǓوü طلƒالم
  .بطاƽة اǕئتمانالحماية الجزائية ل:  الƙانǏ طلƒالم
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  الحماية المدنية لبطاƽة اǕئتمان:اǓوü طلƒالم
مسƌùولية عقديùة و مسƌùولية           : نƲر ƍلǏ مصùدرǋا ƍلǏù  لتنقسم المسƌولية المدنية با  
         و غالبا ما تكون الحماية المدنية لبƱاقة اǗئتمان ناتجة عن عقد الذي يحùدد حقùوق   Ü تقصيرية

           Ɗو كùان بùين مصùدر    Ü سواƇ كان بين مصùدر البƱاقùة و التùاجر    Ǌ ÜلتزاماƱƊ Ƙرافƍو 
  .Ɗو بين التاجر و الحامل Ü البƱاقة و الحامل

  Ǌو علي Ü با Ƈبالوفا ƻرƱ يƊ خاللƍ نƎفǗ    وليةƌùالمس Ɣùيرت Ǌùعاتق Ǐعل Ǐلتزام الملق
  .ما يصيƔ الƱرƻ اǓخر من Ɗضرارع Ü العقدية
Ɗو وجود عقد  Ü الƺير عدم وجود عقد Ɗصال مƴ ةشا في حالƊما المسƌولية التقصيرية فتن  
  .1قترن تنƽيذǉ بƊ ƫƺو خƋƱ جسيمƊƍو في حال وجود عقد  Ü باƱل

          ƋùƱن الخùصالح الضرر الناجم مƍ وǋ و تقصيريةƊ عقدية Ƙكان Ƈولية سواƌمحل المس
  .و ذلǁ بالحكم بالتعويƯ للƱرƻ الذي ƊصابǊ الضرر Ü العقدي Ɗو التقصيري

  Ǌو علي Ü  ƇسيƊ ذاƍ ئتمان تتحققǗا ƘاقاƱن الحماية المدنية لبƎفƍ ما من حاملƍ اǌستخدام
Ǌسƽاقة نƱالب Ü اǌة المصدرة لǌو من قبل الجƊ Ü و من قبل التاجرƊ Ü يرƺو من قبل الƊ.  

و  الحامùل و الجùǌة المصùدرة   (ألƱراƻ البƱاقة  لمدنيةتعرƯ للمسƌولية انس Ü لذا   
و يكون ذلǁ علƺ Ü  Ǐير المدنيةالالرابƴ لمسƌولية  الƽرعخصص نو  Ü روعففي ƛالƛة ) التاجر

  :النحو التالي
  .المسƊولية المدنية للجǊة المƬدرة للبطاƽة:  اǓوƻ üرƱال  
  .المسƊولية المدنية لحامü البطاƽة:  الƙانƻ ǏرƱال  
  .المسƊولية المدنية للتاجر:  الƙالƻ ƘرƱال
  .نية للƸيرالمسƊولية المد:  الرابƻ ƲرƱال  

  

                                                 
و كذلǁ يجوز اǙتƽاق علƍ ǏعƽاƇ المدين من Ɗية مسƌولية تترتƔ علǏ : "قانون المدني الجزائريمن ال 178/2تنص المادة  - 1

 ...".Ǚƍ ما ينشƋ عن غشƊ Ǌو عن خƱئǊ الجسيم Ü عدم تنƽيذ التزامǊ التعاقدي
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  المسƊولية المدنية للجǊة المƬدرة للبطاƽة: اǓوƻ üرƱال
   Ǌو عميل ǁالتجارية بين البن Ƙالعالقا Ǐالعقد عل Ʊبق شروƱذا   (مبدئيا تùǋ انùا كƇسوا

تدخل ضمن األعمال التجاريùة   ذلǁ ألن العملياƘ المصرفية Ü )األخير حامال للبƱاقة Ɗو تاجرا
و قد ƊخذƘ بذلǁ كل التشريعاƘ الالتينيùة        Ü ون التجاري الجزائريمن القان Ʊ3بقا لنص المادة 
  .1و األنجلوسكسونية
و الجùǌة   Ü العقدي لتزامǌاƍتقوم مسƌولية الجǌة المصدرة في حالة ƍساƇة تنƽيذ  و من ƛم

و لقد اعتبر القضاƊ Ƈن البنǁ يكون مخƱئùا ƍذا   Ü المصدرة للبƱاقة في غالƔ األحيان تكون بنكا
 ǁسلǁالبنو ƻالمصرفية المستقرة في عر Ƙا للعاداƽسلوكا مخال Ü   Ǌùا تعاملǌعلي ǎو التي جرƊ

Ǌعمالئ ƴم.  
فƎن مسƌولية  Ʊ2 Üبقا للقواعد العامة في المسƌولية العقدية في القانون المدني الجزائري   

 باǗضافة ƍلǏù ركنùي الضùرر و    Ü الجǌة المصدرة العقدية تنشƍ Ƌذا ارتكƔ البنǁ خƋƱ عقديا
  .سببيةالعالقة ال

كما ùǋو الحùال    Ü القانون المدني الجزائري لم يضƴ قواعد خاصة بالمسƌولية العقدية   
  .عليǊ في القوانين المدنية المقارنة

  :يشترƱ لقيام المسƌولية العقدية للجǌة المصدرة   
امùل  سواƇ كان ǋذا األخيùر ح  Ü و العميل) البنǁ(ة المصدرة Ɗǌن يكون ǋناǁ عقد بين الج -1

  .لتزاماƘيلتزم بموجبǊ البنǁ بƎحدǎ اÜ Ǘ للبƱاقة Ɗو تاجر
  .Ɗن يكون ǋذا العقد صحيحا وفقا ألحكام القانون -2
  .Ɗن يلحق بالمتعامل ضرر نتيجة Ǘخالل الجǌة المصدرة بالتزامǌا -3

Ǘخالل باǗا ƴالصور التاليةو يق ǎحدƎ3لتزام العقدي ب:  
 .ماتǊ العقديةلتزاƍƍذا امتنƴ المدين عن تنƽيذ  -

 .و غير مƱابق للعقد Ü لتزاماتǊ العقدية و لكن كان ǋذا التنƽيذ معيباƍƍذا نƽذ المدين  -

                                                 
 .78ص  Ü المرجƴ السابق Ü لعشƔ محƽوƊ.ƲنƲر د - 1

 .نƲرية متكاملة كما فعل في المسƌولية التقصيريةالمشرع الجزائري لم ينƲم Ɗحكام المسƌولية العقدية ب - 2

لتزام عينا حكم عليǊ بتعويƯ الضùرر  ƍذا استحال علǏ المدين Ɗن ينƽذ اǗ: "الجزائري من القانون المدني 176تنص المادة  -3
Ǘيذ اƽن الناجم عن عدم تنƊ ƘبƛƊ ذاƍ Ǚƍ لتزامƍǊفي Ǌيد ل Ǚ Ɣيذ عن سبƽستحالة التن Ü ي   كحكم ال و يكونùدين فùخر المƋذا تƍ ǁذل

 ".لتزامƍǊتنƽيذ 
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 .في موعد تƋخر عن الموعد المحدد في العقد Ü لتزاماتǊ العقديةƍƍذا نƽذ المدين  -

  .Ɗحدǋما مƴ الحامل و اǓخر مƴ التاجر Ü الجǌة المصدرة للبƱاقة بعقدين ترتبƱ و 
  .ƛم اتجاǉ التاجر Ü سنوضƠ مسƌولية مصدر البƱاقة اتجاǉ الحامل Ü لذا  
  

Ǘوƈ :üة الحامǊمواج Ǐƺ ةƽدر البطاƬولية مƊمس  
  .حاملǌا لتزاماƘ علǏ مصدرǋا اتجاǗǉيƽرƯ بعƯ ا ƍ Üبرام عقد حامل لبƱاقة  

 Ǌو علي Ü  يƋة المصدرة بǌخالل الجƍ نƎفƍǗالتزام من اǌعاتق Ǐالمترتبة عل Ƙلتزاما Ü  يحقق
ƍذا ƛƊبùǋ Ƙùذا األخيùر Ɗركùان      Ü المسƌولية المدنية للجǌة المصدرة للبƱاقة لصالƠ الحامùل 

  . سببيةالعالقة ال Ü الضرر Ü و ǋي الخƋƱ المسƌولية المدنية
  :وفقا لǔتي Ü و عليǊ تتحقق المسƌولية المدنية لمصدر البƱاقة  

  :الحاƘǙ اǓتيةو يكون ذلǁ في : حالة إخüǘ الجǊة المƬدرة بالسداد/ 1
  :ƽبü اǕعǘن بواƽعتǏ الƮياƈ Ʊو السرƽة -  
مدفوعاƘ خدماتǊ و سحبǊ  و يلتزم مصدر البƱاقة بقبول سنداƘ مشترياƘ حامل البƱاقة  

Ǌالمسموح ب Ƹ1النقدي في حدود المبل Ü    انونùن القùالسداد بدون مبرر م Ɣبواج ǁخل البنƊ ذاƎف       
ƴو الواقƊÜ   الùخǗذا اùǋ عن Ƌة      و نشùالتجاري Ǌمعتùس Ƙùن تعرضƋùل بùرر للحامùل ض           

  .فǌنا تنعقد مسƌولية مصدر البƱاقة العقدية Ü لضرر Ɗو تعرƯ للحجز من التاجر
يعƽي البنǁù مùن    Ɗ Üما ƍذا تجاوز الحامل حدود المبلƸ المسموح بǊ و المحدد في العقد  

  .المسƌولية المدنية عن المقدار الزائد
Ɗو Ɗذن مصدر البƱاقة للحامùل   Ü يحدد العقد المبلƸ المسموح بǊ لحامل البƱاقةلكن ƍذا لم       

بالوفاƇ بجميƴ العملياƘ التي  فƽي ǋذǉ الحالة يكون مصدر البƱاقة ملزما Ü بتجاوز المبلƸ المحدد
  .2نƽذǋا حامل البƱاقة حتǏ و لو تجاوز ǋذا األخير المبلƸ المسموح بǊ في العقد

  :تǏ الƮياƱ و السرƽةبعد اǕعǘن بواƽع -  
مشùروع لبƱاقùة   الستعمال غيùر  ǙǗ تنعقد مسƌولية مصدر البƱاقة عن ا Ü كمبدƊ عام  

ما  ƍ Ǚƍ Üذا تم ƍعالنǊ بواقعتي الضياع Ɗو السرقة و قبل ƍعالم التاجر بذلÜ ǁ اǗئتمان من الƺير

                                                 
1 - Ɗ رƲنƊ .بو سليمان. دƊ يمǋبراƍ Ɣاǋعبد الو Ü السابق ƴالمرج Ü  64ص. 

 .184ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 2
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 Ʊالمة البùالمعتادة للتحقق من س ƘاƇجراǗمال في اǋƍ ذا األخيرǋ من ƴية   لم يقùة و شخصùاق
  .1حاملǌا
  ǎخرƊ ةǌو من ج Ü  Ǘة اùبحسن نية و اتخذ كاف ƻن يكون الحامل قد تصرƊ  ƘاùƱحتيا

  .الالزمة للمحافƲة علǏ البƱاقة
يجƊ Ɣن  Ü و السرقةƊبمجرد Ɗن يتسلم المعارضة في حالتي الضياع  Ü و مصدر البƱاقة  

مشùروع  السùتعمال غيùر   من اǗيتخذ ƍجراƇاƘ متشددة اتجاǉ الƽواتير التي تصل ƍليǊ للحيƱة 
و Ǚƍ انعقùدÜ   Ƙ حتǏ و لو كانǋ Ƙذǉ الƽواتير تحمل تاريخا سابقا علǏù المعارضùة   2للبƱاقة

  .مدنية عن المبالƸ التي ƊوفǏ بǌا ƍذا كانƘ الƽواتير تحمل توقيعا مزوراالمسƌولية ال
  :Ǐƺ حالة عدǃ وجود معارƮة -  
خƱارƍ ǉو ذلǁ عندما يتم  Ü ود معارضةتنعقد مسƌولية مصدر البƱاقة حتǏ في غير وج  

الوفاƇ بالعملياƘ التي تتم بعد تاريƣ الوفاة ذلǁ  يوقƻفيجƔ عليƊ Ǌن  Ü بواقعة وفاة حامل البƱاقة
Ɗي Ɗن العقد المبرم بين مصدر البƱاقة و الحامل عقد يقùوم   Ü ألن شخصية الحامل محل اعتبار

Ǘا Ǐعتبار الشخصيعل Ü 3املينقضي تلقائيا بوفاة الح  
في ǋذǉ الحالة ǋي مسƌولية تقصيرية اتجاǉ الورƛة كùونǌم لùيùƱƊ Ʃراƻ     يتǊو مسƌول  
  .4و Ǚ تنصرƍ ƻليǌم ƛƊار العقد األصلي Ü بالعقد

فيكƽي Ɗن يƛبƘ الورƛة الضرر الذي لحق بǌم من جراƇ قيام مصùدر البƱاقùة بالسùداد      
  .عل المصدر للبƱاقة و الضررو Ɗن يƛبتوا عالقة سببية بين ف ƍ( Üنقاص حقوقǌم في التركة(

  :حالة تعديü العقد ƈو إلƸائǈ من طرف المƬدر للبطاƽة/ 2  
  Ǌو تعديلƊ العقد Ƈاǌنƍ ة المصدرة الحق فيǌن للجƊ Ǌذا كان من المسلم بƍ Ü   ةùلكن ممارس

ƻن يخلو من التعسƊ Ɣذا الحق يجǋ Ü و التعديل كان غير مبررƊ ƇاǌنǗن اƊ Ƙبƛ ذاƎي  , فùو فƊ
حامل في ǋذǉ الحالة يملƊ ǁن يƱالبǌا بùالتعويƯ  الفƎن  Ü ناسƔ مما Ɗضر بالحاملوقƘ غير م

                                                 
1 - Michel.Jeantin, op, cit P 115. 
2 - "L"émetteur doit alors contrôler les factures qui lui sont présentées. A défaut de cette 
surveillance, il engage sa responsabilité s'il paie une facture émise frauduleusement" Michel Jeantin 
op, cit, P 115.. 
cas.com, 08 Oct 1991: RJDA 1991, 887, 2ème espece. 
3 - André Bertrand, Ph LECLECH, op, cit P 240. 
"Si la banque règle des dépenses alors que le titulaire de la carte est décédé, elle engage sa 
responsabilité ". 

ما لم يتبين مùن Ʊبيعùة    Ü الخلƻ العام و ينصرƻ العقد ƍلǏ المتعاقدين: "من القانون المدني الجزائري 108تنص المادة   - 4
 ".كل ذلǁ مƴ مراعاة القواعد المتعلقة بالميراƛ Ü ƚر Ǚ ينصرƍ ƻلǏ الخلƻ العامالتعامل Ɗو من نص القانون Ɗن ǋذا األ
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ألن ذلǁ الƽعل الذي قامƘù بǊù الجùǌة     Ü علƊ ǏساƩ المسƌولية التقصيرية عند ƛƍباƊ Ƙركانǌا
  .لتزاما عقدياƍالمصدرة Ǚ يشكل 

  
  لبطاƽة Ǐƺ مواجǊة التاجرا مسƊولية مƬدر: اƙاني  
  :مصدرة في مواجǌة التاجر في الحاƘǙ اǓتيةتنعقد مسƌولية الجǌة ال  
  :حالة إخüǘ الجǊة المƬدرة بسداد الƻواتير للتاجر/ 1  
  Ǘذا األخير باǋ ذا ما قامƍ واتير للتاجرƽة المصدرة بسداد الǌا تلتزم الجǌالتي يرتب Ƙلتزاما

Ǌذا لم  .العقد في ذمتƎف Ǌتقم و علي ǁبذل Ü ضرر Ǌالحجز  كا( -يحق للتاجر الذي لحق بùلقيام ب
Ǌمن قبل دائني Ǌعلي Ü ǉرصيد Ǐا علǌفرصة كان يعتمد في Ƙويƽو تƊ(-  Ǐعل Ưا بالتعويǌالبتƱم

  .Ɗ1ساƩ المسƌولية العقدية
           بƱاقة ملزمة بالسداد للتاجر الùذي تعامùل ببƱاقùة ضùائعة    لو تبقǏ الجǌة المصدرة ل  

Ǌمال منǋƍ و دون ǁمن البن ǉارƱخƍ و مسروقة قبلƊ.  
  حتǏ و لو كانƘ السلǌ Ü ƴة المصدرة ملزمة بالسداد للتاجرتجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن الج   

تعلق بعالقة ألن ذلǁ ي Ɗ Üو ناقصة و البضائƴ التي اشتراǋا حامل البƱاقة غير مƱابقة Ɗو تالƽة 
اشùئة  ذلǁ ألن العالقاƘ القانونية الن .و ǋذا ما يتƽق مƴ مبدƊ نسبية ƛƊار العقد Ü التاجر بالحامل

فƎùن   Ü و من ƛم Ü قاƘ عقدية مستقلة عن بعضǌا البعƯعن استخدام بƱاقاƘ اǗئتمان ǋي عال
  .الجǌة المصدرة تعد من الƺير بالنسبة لعالقة التاجر بالحامل

  :حالة إدارة نưاǃ الوƺاƅ باستخداǃ البطاƽة/ 2  
  :تنعقد مسƌولية مصدر البƱاقة عن  

- Ǘزة اǌألج ƚال التي تحدƱاألعǙل   تصاùي نقùخير فƋالت Ǌعلي Ɣو بين التجار مما يترت Ǌبين Ƙ
Ǌليƍ و Ǌمن Ƙالمعلوما.  

- ƔضراǗاقة اƱي مصدر البƽƲالخاص بمو. 

- Ɣفي الجان Ƙالمدفوعا Ưبقيد بع ǁحد تابعي البنƊ الجاري للتاجر قيام Ɣالمدين للحسا Ü  من Ǚبد
Ɣالحسا Ʃƽالدائن لن Ɣا في الجانǋقيد. 

                                                 
 .94ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمود - 1
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- Ǘحتيالية الوسائل اǗ اقةƱحد تابعي مصدر البƊ وƊ يرƺا الǌام من نالتي قام بƲذا النǋ اللƺستƲ م
Ƈ1الوفا. 

  ن الجǌة المصدرة شرƱ في عقد البƱاقة يقضي بƎعƽائǌا من المسƌولية ƍلزامي Þيǋل تضم
نميز في ǋذǉ الحالة بين ما ƍذا كانƘ مسƌولية الجǌة المصدرة لǘجابة عن ǋذا السƌال   

  .عقدية Ɗو تقصيرية
  ǍولǓولية العقدية : الحالة اƊالمس  
  Ʊشر ƴن يضƊ اقةƱق    ايحق لمصدر البùا تحقùذا مƍ وليةƌùمن المس Ǌيƽ2في العقد يع      

Ǚ تقƴ عليƊ Ǌية مسƌولية Ǚƍ في  Ü و من ƛم Ü "العقد شريعة المتعاقدين: "و ذلǁ تƱبيقا للقاعدة
  : حاƘǙ معينة و ǋي

  .صدر البƱاقةحالة ƛƍباƘ الحامل الƫƺ من جانƔ م -
 .حالة الخƋƱ الجسيم -

  المسƊولية التقƬيرية للجǊة المƬدرة: الحالة الƙانية
Ɗي ƍذا كانƘ مسƌùوليتǌا   Ɗ Üن تتحلل من مسƌوليتǌا التقصيريةǙ يحق للجǌة المصدرة 

  .3مشروع و من ƛم يقƴ الشرƱ باƱالالنتيجة العمل غير 
حùديǙƍ ƚ عùن   فƎنǙ Ǌù مجùال لل   Ü األخير Ɗنƍ Ǌذا كان العقد باƱال تجدر اǗشارة في

نعدام لتزاماتǌا بموجƔ العقد الباƱل ƎǗحتǏ و لو قامƘ الجǌة المصدرة ب Ü المسƌولية التقصيرية
ǉرƛƊ4.  
  اƽةالمسƊولية المدنية لحامü البط: الƙانƻ ǏرƱال

يƚ ح  عقدية مستقلة اƘلجǌة المصدرة عالقيربƱ حامل بƱاقة اǗئتمان بكل من التاجر و ا      
 ǁناǋ نƊƍا كل مǌرضƽي Ƙخالل لتزاماƍ نƊ وÜ ن العقدينǗا ǉذǋ حدƋالحامل ب Ƙاùلتزام   Ɣùيترت
  .ضرورة مسƌوليتǊ العقدية اتجاǉ كل من التاجر و مصدر البƱاقةالعليǊ ب

                                                 
 .144ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 1

علƍ ǏعƽاƇ المدين من Ɗية مسƌولية تترتƔ علƽ  ǏاقتǗاو كذلǁ يجوز : "الجزائري من القانون المدني 178/2تنص المادة  - 2
 ".Ɗو الخƋƱ الجسيم الذي يقƴ من Ɗشخاص يستخدمǌم في تنƽيذ التزامǙƍ Ü Ǌ ما ينشƋ عن الÜ ƫƺ لتزامǊ التعاقديƍعدم تنƽيذ 

ة عن العمùل  و يبƱل كل شرƱ يقضي باǗعƽاƇ من المسƌولية الناجم: "الجزائري من القانون المدني 178/3تنص المادة  - 3
محمد صùبري السùعدي Ü المرجƴù    . حول  Ɗركان المسƌولية التقصيرية د راجÜ ƴ ويقصد بǊ العمل غير المشروع "اǗجرامي

  .  وما بعدǋا 15السابق ص 

 .ذلǁ ألن من شروƱ المسƌولية العقدية Ɗن يقوم العقد صحيحا - 4
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Ǘوƈ :درةƬة المǊالج Ǉاتجا üولية الحامƊمس  
   Ǌخاللƍ ولية الحامل في حالةƌمس Ɣحد تترتƋابǗالتالية Ƙلتزاما:  
    1 /ǈب Ɲالمسمو ƶتجاوز المبل:  
مƴ علمÜ   Ǌù فƎذا تجاوز المبلƸ المسموح بÜ Ǌ 1يلتزم حامل البƱاقة بتنƽيذ العقد بحسن نية  

تتوافر فùي حقÜ    Ǌù عتمادو ǋو مبلƸ اÜ Ǘ البƱاقة بما يزيد عن ǋذا المبلƸ بعدم ضمان مصدر
  .لتزاماتƍǊسوƇ النية Ɗو الخƋƱ في تنƽيذ 

و لǌذا يستƱيƌ.  ƴوليتǊ المدنية بمقدار الزيادة Ɗمام مصدر البƱاقةتنعقد مس Ü بمعنƈ Ǐخر  
و ƍقùدام حامùل    Ʊ ÜرفيǊ نƲرا لقيامǌا علǏ الƛقة بين ǋ Üذا األخير مƱالبة حامل البƱاقة بردǋا

  .البƱاقة علǏ تجاوز المبلƸ المسموح بǊ من شƋنǋƍ Ǌدار ǋذǉ الƛقة
  :ستخداǃ البطاƽة من طرف الƸيرإ/ 2    
و منƍ Ǌذا سمƠ للƺيùر   Ü البƱاقة باستعمال البƱاقة بنƽسǊ ل البƱاقة قبل مصدريلتزم حام  

 ق للجǌة المصدرة ƱلƔ سحƔ البƱاقùة و عليǊ يح Ü البƱاقة انعقدƘ مسƌوليتǊ المدنيةستخدام Ǝب
 Ƈا من جراǌعن الضرر الذي لحق Ưا في التعويǌحق Ǐلƍ ضافةƍƍ    لùن قبùة مùاقƱستخدام الب      

  .2تزام العقدي الملقǏ علǏ عاتقǊباǗلعلƊ ǏساƩ اǗخالل و كل ذلÜ  ǁ الƺير
  :نتǊاƅ مدتǈإنقƮاƅ العقد ƈو إستخداǃ البطاƽة بعد إ/ 3    
  Ǘامن بين اǌاقة و حاملƱا العقد المبرم بين مصدر البǌالتي يرتب Ƙلتزاما Ü ƍ  ذاùǋ لتزام

فƎذا لم ينƽذ حامل  .3د بينǌماستعمالǌا Ɗو فسƣ العقنتǌاƇ المدة المحددة ƍǗخير برد البƱاقة بعد األ
Ǘذا اǋ اقةƱلتزامالب Ü بل قام بƎستعمال اƣسƽو الƊ ƣذا التاريǋ اقة بعدƱلب Ü    Ǌوليتƌùد مسùفتنعق

  .ستعمال البƱاقةƎالمدنية عن المبالƸ المستخدمة ب
  ǉذǋ ولية فيƌالمس ƩساƊ و Ɣبال سب ƇراƛǗو فكرة اǋ الحالة Ü  بين Ǐǌألن العقد انت ǁذل
  .الجǌة المصدرة الحامل و

  
                                                 

 ".ƽيذ العقد Ʊبقا لما  اشتمل عليǊ و بحسن نيةيجƔ تن: "من القانون المدني الجزائري 107/1تنص المادة  - 1

2 - A. Bertrand et Ph.LECLECH, op, cit P 242 
"Le contrat porteur stipule généralement que la carte est ( rigoureusement personnelle) est que la 
prêter constitue donc une violation de l'engagement contractuel qui engage la responsabilité du 
porteur" 

  :برƩسمن نموذƱ ƜلƔ بƱاقة Ɗمريكان ƍك 13و لقد نصƘ علǋ Ǐذا اǙلتزام المادة  - 3
"Une carte expirée ou annulée doit être restituée à la première demande l'utilisation de la carte après 
son expiration ou son annulation est illégale". 
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  :إخüǘ حامü البطاƽة بواجƒ المحاưƺة علǍ البطاƽة/ 4    
تجاǉ مصدرǋا بالمحافƲة عليǌا ƍلǏ درجة Ɗن البعƯ ذƍ  Ɣùǋيلتزم حامل البƱاقة Ɗيضا   

 ǏلƍƍǊفي مركز المودع لدي ǉعتبار Ü   Ǐùة علƲالذي يلتزم ببذل عناية الرجل العادي في المحاف
و يتحمل المسƌولية المدنية  الحامل عن فقد Ɗو سرقة بƱاقة اǗئتمان و لǌذا السبƔ يسƋل .البƱاقة

ذلǁ ألن قيام سارق البƱاقùة Ɗو الƺيùر    .المƱلقة اتجاǉ البنǁ عن العملياƘ المنƽذة من قبل الƺير
يعد قرينة علǋƍ Ǐمال  Ɗ Üو الوفاƇ لدǎ التجار الذي عƛر عليǌا في استخدامǌا في سحƔ األموال

  .Ɗو في اǗبقاƇ علǏ الرقم السري Ʊي الكتمان Ü ة علǏ البƱاقةل في المحافƲالحام
Ɗ ǙƍنǊ يستƱيƴ الحامل التخلص من المسƌولية عن حالة ضياع Ɗو سرقة البƱاقة بتنƽيùذ    

و ǋذا األخير يلتزم بƎخƱار التاجر الذي قبل التعامل  Ü 1التزامǊ بƎخƱار مصدر البƱاقة بالواقعة
  .بالبƱاقة
من حùدوƚ واقعùة    يبقǏ مسƌوǙ عن المبالƸ المستخدمة في الƽترة مƴ العلم Ɗن الحامل  

  .و بين وصول اǗعالن ƍلǏ مصدر البƱاقة Ü السرقة Ɗو الضياع
و يرǎ جانƔ من الƽقƊ Ǌن الحامل يستƱيƴ التحلل من المسƌولية ƍذا ƛƊبǋƍ Ƙمال التùاجر    

وقيƴ المƛبƊ Ƙمامƍ Ǌذا كان بالت بƱاقةبعدم تحري الدقة في مضاǋاة التوقيƴ الموجود علǌƲ Ǐر ال
Ǘبينا ƻختال Ǌعلي ƻل التعرǌالتوقيعين من الس Ü التاجر Ɣجسيم من جان ƋƱل خƛفيم.  
  

  تجاǇ التاجرإمسƊولية الحامü : اƙاني  
لتزامùاƘ المترتبùة علǏù    تجاǉ التاجر في حالة ƍخاللǊ بƋحد اƍǗتترتƔ مسƌولية الحامل   
Ǌعاتق.  

فǌنا يملǁ التاجر مƱالبة الحامل بƛمن  Ü المبالƸ للجǌة المصدرة امل بسدادفƽي حالة عدم قيام الح -
 Ǐعل Ƙالمشترياƴعقد البي ƩساƊ  و العقد القائمƊ Ü    رùاتورة غيùƽال Ǐعل ƴن التوقيƊ ذا اعتبرناƍ
  .مبرƊ لذمة الحامل

  

                                                 
1 - Rivelange et Rodiere op, cit P 447.Raymand Farhat, op cit P 261. 

  ذلǁ بقولǌا لتزام وǗابƱاقة Ɗمريكان ƍكسبرƩ علǋ Ǐذا  من نموذƱ ƜلƔ 4كما نصƘ المادة 
"Le titulaire sera responsable de toutes les sommes payées portées à son débit jusqu'à la reception 
de cet avis par l'Américan Express". 
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فǌنا تكون مƱالبة التاجر علƊ ǏùسùاÜ    Ʃ التوقيƴ مبرƊ لذمة الحامل عتبرنا ƊنƊƍما ƍذا         
 .1كرة اƛǗراƇ بال سبƔف

  المسƊولية المدنية للتاجر: الƙالƻ ƘرƱال
  ƴمقابل السل ƴا كوسيلة دفǌمن حاملي ƘاقاƱة التي تقبل البǌيقصد بالتاجر الج  Ƙو الخدما

  .التي يتحصلون عليǌا
    ǎدùحƍ ƴدون وجود تعاقد م ƴكوسيلة دف Ƈمن العمال ƘاقاƱة ما قبول البǌيجوز لج Ǚ و

  .لǌذǉ البƱاقاƘ الجǌاƘ المصدرة
  Ǌو من Ü ما التاجرǌب Ʊعقدين يرتب ǁناǋ Ü اقةƱمصدر ب ƴما مǌولƊ  Ü ئتمانǙاني  اùƛو ال

        لتزاماƘ التي يƽرضǌا عليƊ Ǌùي مùن   و عليǊ فƎن ƍخالل التاجر بƎحدǎ اÜ Ǘ مƴ حامل البƱاقة
  .يرتƔ في ذمتǊ المسƌولية المدنية ƍذا توافرƊ Ƙركانǌا Ü العقدين
  Ǘوƈ :ولية المدنية للتاجر اƊدرةإلمسƬة المǊالج Ǉتجا  
  :تتƋسƩ المسƌولية المدنية للتاجر في الحاƘǙ اǓتية  
  1 /üمن الحام ǈة المقدمة لƽالبطا üبوƽ التاجر ƭƺحالة ر:  
من الحامل من ùƱرƻ الجùǌة    لǊ يسƋل التاجر عن رفضǊ قبول بƱاقة اǗئتمان المقدمة  
ن رفƯ التاجر قبùول البƱاقùة مùن    ذلǁ أل Ü بينǌما لمبرمو ƊساƩ ذلǁ يعود للعقد ا المصدرة

شتراǁ فùي نùƲام   يتمƛل في امتناع األشخاص عن اÜ Ǘ لمصدر البƱاقة االحامل يرتƔ ضرر
  .مما يضيƴ علǏ مصدرǋا العمولة و الƽائدة المشار ƍليǌا سابقا Ü 2البƱاقة
  :حالة عدǃ تحقق التاجر من سǘمة البطاƽة و شخƬية حاملǊا/ 2  
          Ɗن التاجر ƍذا ǋƊمل اتخاذ اǗجراƇاƘ المعتادة للتحقùق مùن سùالمة البƱاقùة      Ü ألصلا  

  .Ɗو سرقتǌا و لو لم يكن قد ƊخƱر بضياع البƱاقة Ü شخصية حاملǌا تحمل نتيجة ǋƍمالǊ و
   Ǘة اùقائم Ǐالع علƱǗريق اƱ اقة عنƱكد من سالمة البƋي   و يكون التùالت Ƙاùعتراض

  .3البƱاقة دوريا حتǙ Ǐ يقبل بƱاقة ضائعة Ɗو مسروقة في الوفاƇيخƱر بǌا مصدر 

                                                 
1 - Ɗحمد الحمودƊ يحي Ƈر القاضي فداƲن Ü السا ƴبقالمرج Ü  99ص.  

الƽرع  Ü المƱلƔ الƛالÜ ƚ المبحƚ األول Ɗ Ǌ Üو غير مبرƊ راجƴ الƽصل الƛانيحول اعتبار توقيƴ الحامل علǏ الƽاتورة مبرƊ لذمت
 .Ü 65 Ü 66 64ص  .األول 

 .113ص  Ü المرجƴ السابق Ü مد توفيق سعوديمح. ƊنƲر د - 2

3 - Françoise PEROCHON et Régine BONNHOMME, op,cit P 644. 
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لبƱاقùة  لفƎنǊ يتعرƯ لرفƯ الجǌة المصدرة  Ü فƎذا ǋƊمل التاجر في تنƽيذ ǋذا اǙلتزام  
عتراضùاƘ التùي ƊدرƜ رقùم    خƱارǉ بقائمة اǗǗالوفاƇ بقيمة الƽواتير التي تحمل تاريخا Ǚحقا 

  .البƱاقة فيǌا
توقيƴ علǏ بال علǏ الƽاتورة Ǌشخصية حاملǌا عن Ʊريق مضاǋاة توقيع و يكون التƋكد من  
فƎنǊ يتعرƯ لرفƯ الجǌة  Ü تخاذ الحيƱة الكاملة في ǋذǉ المضاǋاةƍفƎذا ǋƊمل التاجر  .البƱاقة

  .المصدرة السداد لǊ بقيمة المشترياƍ Ƙذا ما كانƍ Ƙحدǎ الƽواتير المرسلة تحمل توقيعا مزورا
حتياùƱاƘ  جر علƊ ǏساƩ الخƋƱ المƽترƯ في كونǊ لùم يتخùذ اǗ  و تقوم مسƌولية التا  

  .1الالزمة Ǚكتشاƻ عدم مƱابقة التوقيƴ علǏ الƽاتورة بالتوقيƴ علǏ البƱاقة
ƍذا Ɗرسل فاتورة شراƇ لمصùدر البƱاقùة بùدون توقيÜ      ƴù كذلǁ تنعقد مسƌولية التاجر  
و الùذي   ن تتوافر في الƽاتورةذلǁ ألن توقيƴ الحامل من الشروƱ الشكلية التي يجƊ Ɣ .الحامل

  .2لتزام بالمبلƸ الوارد في البƱاقةألخير باǗايمƛل التعبير عن ƍرادة ǋذا 
يتعرƯ التاجر لعدم وفاƇ مصدر البƱاقة بقيمة الƽاتورة التي Ǚ تحمل توقيƴ حامل  Ü لذا  
  .نǙ Ǌ يستƱيƊ ƴن يرجƴ بقيمة الƽاتورة علǏ الحاملƊكما  Ü البƱاقة
  3 /ǈالمسلمة ل ƖدواǓا Ǎة التاجر علưƺمحا ǃحالة عد:  
ضùرار الناجمùة عùن عùدم     يسƋل التاجر في مواجǌة الجǌة المصدرة عن تعويƯ األ  

و التزام التاجر بالمحافƲة علÜ   Ǐù ألنǌا تƋخذ حكم الوديعة Ü لǊ المحافƲة علǏ األدواƘ المسلمة
  .ودائƴ البنǋ ǁو التزام بتحقيق نتيجة

تتƋسÜ   Ʃù اضùرر  ا ǋƊمل التاجر في المحافƲة علǏ األدواƊ Ƙو Ɗلحق بùǌا ƍذ Ü لذلǁ و  
Ƈولية العقدية عن فعل الشيƌ3المس.  

كما يسƋل التاجر اتجاǉ الجǌة المصدرة في حالة قيامǊ بƎجراƇ صƽقة لمصلحة الحامل / 4  
Ɗ ة المصدرة وǌادون الرجوع للجǌخذ الموافقة علي Ü     اùئتمǗدود اùاوز حùا تجùǌنƊ ذا تبينƍ ن

  .الممنوح
  

                                                 
1 - cass.com, 02 Dec 1980 

فƎùذا   Ü كون لحامل البƱاقة ƛالƚ محاوƘǙفي Ü يق ƍدخال رقم سري في قراƇة اǓلةƊما حالة التƋكد من شخصية الحامل عن Ʊر 
 . 153ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د Ü علǏ التاجر Ɗن يقوم بسحƔ البƱاقةيرة يجƔ فشل في المحاولة األخ

 .187ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم .ƊنƲر د - 2

3 - Ƈولية العقدية عن فعل الشيƌفي القانون المدني الجزائري لم ترد قواعد خاصة بالمس. 
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  تجاǇ الحامüإمسƊولية التاجر المدنية : اƙاني  
  :تنعقد المسƌولية المدنية للتاجر اتجاǉ الحامل في الحاƘǙ التالية  

1- üمن الحام ǈة المقدمة لƽالبطا üبوƽ التاجر ƭƺحالة ر:  
 ƍضافة ƍلǏ المسƌولية العقدية للتاجر التي تكون في مواجǌة الجǌة المصدرة يكون التاجر  

        و ذلǁ علƊ ǏسùاƊ Ʃن فعùل التùاجر Ɗلحùق ضùرر       ƌ ÜوǙ مسƌولية مدنية اتجاǉ الحاملمس
ذلǁ ألن الحامل يعد من الƺير فùي   Ü ذǉ المسƌولية ǋي مسƌولية تقصيريةو Ʊبيعة Ü ǋ بالحامل

  .1العالقة التي تربƱ التاجر بالجǌة المصدرة
2- Ǉإخطار ǃƷة رƽبالبطا üالتاجر التعام üبوƽ ا حالةǊتƽو سرƈ اǊياعƮب:   

و سùارعÜ  Ƙ  لحامل و ƊخƱر الجǌة المصدرة بذلƍǁذا ضاعƘ البƱاقة Ɗو سرقƘ من ا  
بùل عليǊù    متناع عن التعامل بالبƱاقةفǌذا األخير وجƔ عليǊ اÜ Ǘ خƱار التاجرǋƎذǉ األخيرة ب

 Ƙقدم Ǐامتǌا من مقدمǌن يسحبƊ اقةƱالب ǉذǋ Ü     ولƌùمس Ǚوƌùون مسùيك ǁذلùذا لم يقم بƎية ف
Ǘاقة عن اƱالحامل الشرعي للب ǉاالستعمال غير تقصيرية اتجاǌألن فعل التاجر  .2مشروع ل ǁذل

  .ستعمال غير المشروع لǌا من Ʊرƻ الƺيرو ǋذا ما سǌل اÜ Ǘ يشكل تعدي
  3 /Ǖالتاجر با üǘحالة إخƲعقد البي Ǎالمترتبة عل Ɩلتزاما:  
فƎذا لم يقم بذلǁ يعتبر مخال  ƴ Ü محل العقديلتزم التاجر في مواجǌة الحامل بتسليم البضائ  

  .3لتزامƎǊب
و لǌذا يكون مùن حùق    Ü ةبو نƩƽ الشيƇ بالنسبة لحالة قيام التاجر بتسليم بضاعة معي  

و Ǚ يجوز في ùǋذÜ   ǉ الحامل مƱالبة التاجر باستعادة ƛمن المشترياƘ و عما ƊصابǊ من ضرر
Ʊة المصدرة و تكون المǌالج Ǐالحالة الرجوع علƴبقا للقواعد العامة في عقد البيƱ البة.  

  
  

                                                 
1 - ǉذǋ التزام التاجر في ƻا يكي ǉذǋ ذ يعتبر الحامل فيƍ يرƺلمصلحة ال Ʊاشتر ǊنƋùد  الحالة بùمن عق ƴƽلحالة في مركز المنت
ǗاƱشترا.  

"Une stipulation pour autrui explique son engagement " Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire 
op,cit, P 388. 

ول بضùرورة اùƱǗالع علǏù قائمùة     األلمصدرة علǏ التزام فùي ذمùة   لذلǁ ينص العقد المبرم بين التاجر و الجǌة ا - 2
Ǘو مسروقةاƊ اقة ضائعةƱيقبل ب Ǚ Ǐاقة دوريا حتƱا مصدر البǌر بƱالتي يخ Ƙعتراضا.  

 .مشروع للبƱاقة من Ʊرƻ الƺيرالستعمال غير Ɗ ǙƍنǊ يتضرر من اÜ Ǘ و من ƛم فƎن الحامل يعد من الƺير

 .تشترƱ علǏ التاجر ذلDiner's Club ǁعقد مƌسسة  - 3
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  4 /üسرار الحامƈ التاجر بكشف ǃياƽ حالة:  
و الحق فùي سùرية ùǋذÜ     ǉ ئتمان ǋناǁ بياناƘ شخصية تتداولستعمال بƱاقة اƍǗعند   

  .البياناƘ و حمايتǌا مكƽول حسƔ القواعد العامة في القانون
يƌùدي   لǌا Ü ياناƘ الشخصية للحاملذلǁ ألن الحصول علǏ الرقم السري للبƱاقة و الب  

  .ƍلǏ نتائƝ ضارة و خƱيرة للحامل
 و عليǊ يسƋل التاجر اتجاǉ الحامل مسƌولية تقصيرية في حالة قيامǊù بكشƊ ƻùسùرار     
لتزام Ǚ يرجƴ للعقد المبرم بينǊù و  Ǘاألن ذلƊ... Ü  ǁو توقيعÜ Ǌ تسريƔ الرقم السريك Ýالحامل

  .بين الحامل
ƍذا اشترƘƱ ذلǁ علǏ التاجر  Ü تجاǉ الجǌة المصدرة مسƌولية عقديةكما يكون مسƌوǙ ا  
  .1في العقد

  
  المسƊولية المدنية للƸير: الرابƻ ƲرƱال

و غير الجǌة المصدرة  ستخدام البƱاقة غير التاجرƊƍي شخص يسيÝ  Ƈ يقصد بالƺير ǋنا  
  .2للبƱاقة
       كذلǁ في حالùة ضùياع   و , فيما لو فقدƘ البƱاقة Ɗو سرقÜ Ƙ رو قد تǌƲر مشكلة الƺي  

ن رقم سùري  ذلƊ ǁن العميل Ǚ يمكنǊ استخدام البƱاقة دو Ɗ Üو سرقة الرقم السري الخاص بǌا
Ǌاقة بموجبƱتستخدم الب Ü Ǘا ƴو صورة من صور التوقيǋ ذا الرقم السريǋ3لكترونيو.  

       خƋùƱ  فƎن مجرد استخدام الƺير للبƱاقة مƴ علمƊ Ǌنǌا مملوكة لشخص ƈخر يشكل Ü لذا  
  ǊابتùصƊ يùنتيجة األضرار الت Ưبالتعوي ǊالبتƱاقة مƱالحامل الشرعي للب ƴيƱو يست Ü   Ǐùعل

                                                 
- 1 Ƈر القاضي فداƲنƊ حمد الحمودƊ يحي Ü السابق ƴالمرج Ü  102ص. 

  .300ص  Ü المرجƴ السابق Ü الكتاƔ األول Ü ومي حجازيعبد الƽتاح بي. ƊنƲر د -2
3 - Ü صورتان Ǌلكتروني لǗا ƴالتوقي ƍÜ و الكوديƊ الرقمي ƴما التوقيǋتع   حداùق اسùريƱ عن ǁو ذل Ɗ دةùتم         مال عùام يùرق

Ü اǌاية  ترتيبǌلتكون في الن"Ǌب ƴرق" كود يتم التوقي Ǐئتمان التي تحتوي علǗاقة اƱب ǁذل Ǐال علƛم ƠوضƊ و Ü ريùن   م سùو م
Ƙسلبيا ƍ الكودي ƴو التوقيƊ و الضياعالرقم السريƊ للسرقة Ǌحتمال تعرض .  

             :راجƴù حùول ùǋذا الموضùوع    . Pen-onبƱريقùة   و يسمǏ التوقيBiomètric Système (ƴ(و ǋناǁ التوقيƴ البيومتري 
  .و ما بعدǋا 119ص  Ü الكتاƔ الƛاني ƽتاح بيومي حجازي Ü المرجƴ السابق Üعبد ال .د
  .و ما بعدǋا 22ص  لتجارة اǙلكترونية عبر األنترنÜ Ƙالحماية الجنائية ل ǋدǎ حامد قشقوÜ ƫ .د
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ذلǁ ألن الƺير Ü  Ǚ 1من القانون المدني الجزائري Ɗ124ساƩ المسƌولية التقصيرية Ʊبقا للمادة 
  .تربǊƱ عالقة عقدية بالحامل

  ǁذل Ǐا علƇو بنا Ü الحالة ب ǉذǋ يلتزم الحامل في ǙƎƱركن الخ ƘباƛƋ Ü    ƴائùن الوقùو م
مبلƸ مالي من بسحƔ  - الضحية –قيام صاحƔ بƱاقة اǗئتمان  Ýالتي حدƘƛ في ǋذا الخصوص

       و كانƘ تردد الرقم السري الخاص بǌا Ɗمùام سùائقǌا الخùاص الùذي     Ü جǌاز التوزيƴ اǓلي
ǊƲƽح Ü ا بالسيارةǋة نقودƲا من حافǌاقتƱللمنزل سرق ب Ǌعودت ǎو لد     ǁùن البنùم Ɣحùو س    
 Ƹما 27000مبلǋ2در.  

  
  

                                                 
يلزم من كùان   Ü للƺيرر يرتكبǊ المرƇ و يسبƔ ضر Ü كل عمل Ɗيا كان: " جزائريمن القانون المدني ال 124تنص المادة  - 1

Ưبالتعوي Ǌƛفي حدو Ɣسب." 

ص  Ü الجùزƇ األول  الكتùاƔ األول Ü  ق Üالمرجƴ السùاب  Ü لƽتاح بيومي حجازيعبد ا. د Ü 02مشار ƍليǊ في ǋامƫ رقم  - 2
301. 
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  الحماية الجزائية لبطاƽة اǕئتمان: الƙانǏ طلƒالم
  Ƈن يساƊ التقليدية يمكن Ƈا من وسائل الوفاǋيرƺئتمان كǗاقة اƱن بƍ ƍاǌستخدام.  

 ƻرƱ و منƊ اǌحامل ƻرƱ ما منƍ اقةƱالب ǉذǋ ة استخدامƇساƍ خص   و تكونùر   شùر غيùخƈ
  .و التوقيƴ علǏ الƽواتير لدǎ التاجر Ü ملǌا الحقيقيسم حاƍبعد استخدام  Ü حاملǌا الشرعي

  ƴبƱو بال Ü  Ƙكان Ǐمشكلة مت ǁناǋ Ʃدوا  لك .النصوص القانونية العقابية قائمةفليùن تب
Ǚ عقùاƔ بùدون   : "ستنادا ƍلǏ المبدƊ القانوني الجنائي القائلƍو ذلÜ  ǁ المشكلة عند انعدام النص

  ".نص
ستخدام ƍيجاد التكييƻ المناسƔ لحاƍ ƘǙساƇة ǗقǊ و القضاƇ صعوباƘ كبيرة جǊ الƽالذا و  

Ǘئتمان باǗا ƘاقاƱبƘنصوص قانون العقوبا Ǐلƍ ستناد.  
  Ưما سبق من عر Ǐا علƇو بنا Ü ن المشƎن الحماية افƋال بشƌير السƛامة و التي تǌكل ال

ق بالبحƚ عن تùوافر حمايùة لùǌذǉ    تتعل اǙئتمان Üالجنائية للتعامالƘ المالية عن Ʊريق بƱاقة 
Ǘالنصوص الخاصة بجرائم ا Ƈفي ضو Ƙاألموالالتعامال Ǐعل Ƈعتدا.  

عتبارǋا ƍحدǎ وسائل Ǝقانون العقوباƘ حماية تلǁ البƱاقة بنصوص بمعنƈ Ǐخر ǋل تكƽل   
Ǘ يجاد نصوص جديدةالتقدم العلمي دون حاجة Þ Ü    لùجƊ نùنصوص م ƚبد من استحدا Ǚ مƊ

  .و مساƇلتǌم جزائيا Ɗو الحامل الشرعي للبƱاقة  مالحقة الƺير
عتùداƇ علǏù األمùوال    Ɗن نبحƚ مدƍ ǎمكانية تƱبيق Ɗحكام جرائم اÜ Ǘ و لذا كان علينا  

ل التدليسùي  سùتعما و اǗ ستخدام بƱاقة اǗئتمان من Ʊرƻ حاملùǌا ƍالتقليدية فيما يتعلق بƎساƇة 
  :ين التاليين من خالل الƽرعو يكون ذلك Ü للبƱاقة من قبل الƺير

  .إساƅة استخداǃ بطاƽة اǕئتمان من ƽبü حاملǊا:  اǓوƻ üرƱال  
  .ستعماü التدليسǏ للبطاƽة من ƽبü الƸيراǕ:  الƙانƻ ǏرƱال  
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  ستخدامǊاإالمسƊولية الجزائية لحامü البطاƽة عن إساƅة : اǓوƻ üرƱال
جزائيùة لمسùتخدمǌا Ɗن   و انتƽاƇ المسƌولية ال اǙئتمان Üمال بƱاقة ستعƍيشترƱ لصحة   

ǘاقة صحيحة و صالحة لƱستعمالتكون الب Ü ا الشرعيǌا حاملǌن يستخدمƊ و Ü   ǎدùيتع ǙƊ و
تخدام سƍ ùو عليǊ فƎن انتƽاƊ Ƈحد ǋذǉ الشروƱ يخرÜ  Ɯ لǊ بǊ في استخدامǊ لǌا الرصيد المسموح

  .و يضƴ من يستخدمǌا للمساƇلة الجنائية Ü البƱاقة من نƱاق المشروعية
ستخدام غيùر  و اÜ Ǘ ستخدام التعسƽي لǌاة استخدام الحامل للبƱاقة علǏ اǗي ƍساƇتنƱو  

  .1مشروعال
    Ɣالمناس ƻيجاد التكييƍ كبيرة في Ƙصعوبا Ǌواج Ƈو القضا Ǌقƽن الƊ Ǐلƍ شارةǗتجدر ا
لقة بجùرائم  المتع العقوباƘ ستناد ƍلǏ النصوص الواردة في قانونستخدام التعسƽي باǗǗألفعال ا

Ǚاألموالا Ǐعل Ƈعتدا Ü Ǘامقارنة باǌاقة من قبل حاملƱستخدام غير المشروع للب.  
مùن قبùل    غير المشروع للبƱاقة ستعمالاƽ Ǘرعالتناول في ǋذا سن Ý بناƇا علǏ ما تقدم  
  .التعسƽي لǌاستخدام ƛم اÜ  Ǘ حاملǌا
  Ǘوƈ :Ǖير اƷ ǃالستخداüة بواسطة الحامƽللبطا Ʊمشرو  
    Ǘذا الغير ستخدام يكون اƍ اقةƱمشروع للبƍا مǌائƺلƍ اقة بعدƱن ستخدم الحامل الب

          دعùاƇ بضùياعǌا   Ɗو بعùد اÜ  Ǘ نتùǌاƇ مùدة صùالحيتǌا   ƍقبل البنǁ الذي Ɗصùدرǋا Ɗو بعùد   
نتǌاƇ مدة ƍة ƊنǊ في حالة لتزاماƘ الحامل اتجاǉ الجǌة المصدرƍمن ǋƊم  Ü ذلǁ ألنƊ2. Ǌو سرقتǌا

  .Ɗو ƍلƺائǌا Ɗن يقوم بتسليمǌا ƍلǏ مصدر البƱاقة صالحية البƱاقة
ستخدام البƱاقة يكون جريمة خيانùة األمانùة   اǋل قيام الحامل ب Ü لذا فالسƌال الذي يƛار  

    ƣاريùان تùذا كƍ ةùحد التجار خاصƊ ǎاقة لدƱالب ǁذا قام باستخدام تلƍ لǋ و Þ المصدر ǉاتجا
  لƸ التاجر بƎلƺائǌا يشكل جريمة نصƊÞ Ɣو Ɗن الحامل لم يب Üالحية غير مدون عليǌا الص

  1-  üولية الحامƊةإمسƽدر البطاƬم Ǉتجا:  
مان Ɗو تم ƍلƺائùǌا  نتǌاƇ مدة صالحية بƱاقة اǗئتƍلتزاماƘ الحامل ƊنǊ في حالة ƍمن ǋƊم   

ل عù فƎن لم يقم بذلǁ فǌل يشكل ذلǁ الƊ Ü ƽن يقوم بتسليمǌا ƍلǋ Ǐذا األخير Üمن Ʊرƻ مصدرǋا
  انة Þجريمة خيانة Ɗم

                                                 
1 - A. Bertrand et Ph. LECLECHn op, cit P 306. 
2 - F. PEROCHON et R. BONNHOMME, op , cit P 647. 
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رتكبا لجريمة خيانة Ɗمانة كل من يعد م: "علƊ ǏنǊ 1من قانون العقوباƘ 376تنص المادة   
ƍوراقاƊ وƊ ƴو بضائƊ و نقودƊ وراقا تجاريةƊ نية Ƈو بدد بسوƊ Ʃمالية ختل Ƙو مخالصاƊ   ةùيƊ وƊ

ǎخرƊ Ƙمحررا  Ü Ƙبƛو تƊ تتضمنƍ وƊ لتزاماƍ     بيلùس Ǐùعل Ǚƍ Ǌùليƍ Ƙلمùيرادا لم تكن قد س
Ǘو عارية اƊ نǋو الرƊ و الوكالةƊ و الوديعةƊ يجارةƍعمل ب ستعمال Ƈو ألداƊƋƺو بƊ ر  جرùجƊ ير

 Ü ضرارا بمالكيǌاƍو ذلÜ  ǁ ستخدامǌا في عمل معينستعمالǌا Ɗو ƍǗبشرƱ ردǋا Ɗو تقديمǌا Ɗو 
  ".Ɗو واضعي اليد عليǌا Ɗو حائزيǌا 

يمة خيانùة األمانùة فùي    جريمكن حصر العناصر المكونة لفƎنÝ  Ǌ بمقتضǋ Ǐذا النص  
Ü ا مجموعتين ƯفبعÜ ا تسبق الجريمةƱون شروƃلعناصر تك  ùذي   و يتعلق األمùال Ƈيùر بالش

مùن قùانون    376و تسليم الشيƇ بمقتضƊ Ǐحد العقود الواردة في المادة  تنصƔ عليǊ الجريمة
يùة  لعناصùر الحقيق و تتمƛل العناصر األخùرǎ فùي ا   Ü) محل جريمة خيانة األمانة(قوباƘ الع

Ǘي اǋ و الحائز للجريمة وƊ ǁمن ضرر للمال ǁذل Ǐعل Ɣو التبديد و ما يترتƊ Ʃالعنصر (ختال
  .2)العنصر المعنوي(و نية الÜ  ƫƺ )المادي لخيانة األمانة

  :بالتدقيق بƋركان ǋذǉ الجريمة و تƱبيقǌا علǏ الƽرƯ نجد  
  :بالنسبة لمحü الجريمة -

و ǋذا واضƠ من األمƛلة التي وردƘ  ال منقول Üخيانة األمانة Ǚƍ علǏ مǙ تقƴ جريمة 
Ɗوراق تجاريùة Ɗو نقùود Ɗو بضùائƊ ƴو    : باƘ الجزائري و ǋيمن قانون العقو 376في المادة 

Ü Ƙو مخالصاƊ وراق ماليةƊ  ƻضاƊ ǊنƊ سبيل الحصر بدليل Ǐا المشرع علǋلة لم يوردƛمƊ يǋ و
  .3"اƊƇو Ɗية محرراƊ Ƙخرǎ تتضمن Ɗو تƛبƊ Ƙي ƍلتزام Ɗو ƍبر"

Ǌو مسلم ل Ü للجاني ǁن يكون المال المنقول محل الجريمة غير مملوƊ Ʊ4يشتر  Ɣبموج
من قانùون العقùوباƘ  376ي المادة عقد من عقود األمانة الوارد ذكرǋا علǏ سبيل الحصر ف

                                                 
Ɗما المشرع الƽرنسي تناولǌا في المادة  Ü من قانون العقوباƘ 341في المادة تناول المشرع المصري جريمة خيانة األمانة  - 1

408 Ƙمن قانون العقوبا. 

ر ǋومة دا Ü -خاص Ü جرائم ضد األموالجرائم ضد األش–ص األستاذ بن شيƣ لحسين Ü مذكراƘ في القانون الجزائي الخا- 2
Ü الجزائر Ü ƴ214ص  للنشر و التوزي.  

 دار الجزƇ األول Ü -ألموالجرائم ضد األشخاص و جرائم ضد ا -الوجيز في القانون الجنائي الخاص Ɗحمد بوسقيعة Ü.د - 3
 Ü بوزريعة Ü ƴباعة و النشر و التوزيƱومة للǋ2003 Ü  362ص. 

الحيùازة الكاملùة Ɗي    و علǏ ذلǁ فال جريمة ƍذا كان التسليم بقصد نقل ليم بقصد نقل الحيازة المƌقتة ÜلتسيجƊ Ɣن يكون ا - 4
Ü ǁعقد من عقود األمانة بقصد التمل Ǐا علƇو لو كان بنا .  
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اǗيجار Ü الوديعة Ü الوكالة Ü الرǋن الحيازي Ü حرية اǗستعمال Ü عقد العمل بƋجر Ɗو : ǋي  و
   1األجر بدون

و لما كانƘ بƱاقة اǗئتمان تمƛل حق حاملǌا في استخدام مبلƸù معùين فùي تنƽيùذ            
Ǌمشتريات Ü المنقول ال Ǐجريمة خيانة األمانةفتدخل في معن Ǌذي ترد علي Ü  ƘاقاƱو تدخل ب

  .2راƊ ƘخرǎراǗئتمان تحƘ صيƺة Ɗية مح
لتزام حامùل  Ǝمن شرƱا يقضي بƱاقة و حاملǌا يتضكما Ɗن العقد المبرم بين مصدر الب  

اقة للحامل لùيƩ  و ǋذا يدل علƊ Ǐن تسليم البÜ Ʊ برد البƱاقة عند انتǌاƇ صالحيتǌاالبƱاقة 
ǁسبيل التملي Ǐعل Ü  Ǐالحامل بمقتض Ǐلƍ Ƙاألصلي و سلم ǁي المالǋ ة المصدرةǌن الجƊ ذƍ

  .ائريمن القانون المدني الجز 590عقد الوديعة و ǋذا يتماشǏ مƴ حكم المادة 
Ɗن يكون تسليم المنقول من المجني عليƍ ǊلÜ   Ǐù كما يجƔ لتوافر جريمة خيانة األمانة  

 Ǚ خديعة و Ǚ و ƫو بدون غ ǉالجاني برضاƍحتيال Ü   ةùقتƌازة المùعقد ناقل للحي Ɣبموج         
علǏ  و ǋو ما يتوافر في تسليم بƱاقة اǗئتمان لحاملǌا بناƇا Ü 3و ليƩ الكاملة للمنقول المسلم

فتùرة   نتùǌاƍ Ƈلتزام حامل البƱاقùة بردùǋا عنùد    ƍو الذي ينص علÜ  Ǐ العقد المبرم بينǌما
           نتùǌاƍ  Ƈتقال حيازتǌا لحامل البƱاقة مƌقتا بتùاريƍ  ƣنƊي Ɗن  Ü صالحيتǌا Ɗو عند فسƣ العقد

  .Ɗو بƽسƣ العقد بينǊ و بين مصدرǋا Ü صالحيتǌا
  
  : ركن المادǎلبالنسبة ل -

        ...كل من اخùتلƊ Ʃو بùدد  : "انون الركن المادي لجريمة خيانة األمانة في قولǊحدد الق
 ǁو ذلƍاǌو حائزيƊ اǌو واضعي اليد عليƊ اǌضرارا بمالكي" 

                                                 
1 - ƴراج  Ü Ǐùة األولùبعƱال Ü القسم الخاص Ü الجزائري Ƙشرح قانون العقوبا Ü الدكتور محمد صبري نجم ǁوان   في ذلùدي

م ضùد  جùرائ  مذكراƘ في القùانون الجزائùي الخùاص Ü    و األستاذ بن شيƣ لحسين Ü. 1981ئر المƱبوعاƘ الجامعية الجزا
Ü بيقيةƱعمال تƊ Ü ومة للنشر و التو األشخاص و جرائم ضد األموالǋ دارÜ ƴ240-233الجزائر ص  زي. 

2 -  ƣي  15بتاريƽمحكمة  1985جان ƘقضCrelei بتدائية في فرنسا فيǙن حامل اƊ د   قضية تخلص فيùئتمانية قǗاقة اƱالب
 Ǐعل ƔƊدƍا لǌالتجارستخدام ǎمن ديون لد Ǌسداد ما علي Ü نƊ الرغم من Ǐعل ǁبذل Ơرصيد يسم Ǌلم يكن ب Ǌحساب Ü   دماùو عن

لùذا   Ü ن البنǁص العقد المبرم بينǊ و بيسƋم البنǁ من تصرفاƘ ذلǁ العميل قام بƎنذارǉ بضرورة ƍعادة بƱاقتǊ و ذلǁ وفقا لنصو
عتبùار  ƎتنƱوي علǏ جريمة خيانة األمانة بستمرار التعامل بالبƱاقة بعد ƍخƱار حاملǌا بسحبǌا منƍ ǊاعتبرƘ المحكمة Ɗن واقعة 

  .Ɗن البƱاقة بمƛابة محرر
 .295ص  Ü المرجƴ السابق Ü الكتاƔ الƛاني Ü لƽتاح بيومي حجازيعبد ا. مشار ƍليǊ د

3 - Ɗ.د.Ü حمد فتحي سرورƊ اƘفي قانون العقوبا Ʊالقسم الخاص-لوسي- Ü ضة العربيةǌ1979 دار الن Ü  867ص.  
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  :و الƲاǋر من ǋذا النص Ɗن الركن المادي يتكون من عنصرين
Ɗو تبديùد   Détournementخùتالƍ  Ʃفي صùورة   خيانة اǓمانةǋو : اǓوüالعنƬر

Dissipation Ü Ǘصورة ا ƻالقوانين التي تضي Ưبع ǁناǋ ستعمالو emploi  1.  
فال يعاقƔ علǏ اǗختالƊ Ʃو التبديد ƍ Ǚƍذا Ɗحدƚ ضùررا   الƮررǋو  :الƙانǏالعنƬر 

: مùن قùانون العقوبùاƘ     376للƺير فعليا و يقينيا Ü و ǋذا ما يتضƠ مùن نùص المùادة    
  " .واضعي اليد ƍضرارا بالمالكين Ɗو الحائزين Ɗو "......

ƍذ Ɗن خيانة األمانùة  . ǋذا ما يƽسر عدم المعاقبة علǏ الشروع في جنحة خيانة األمانة 
من الجرائم التي Ǚ يتصور الشروع فيǌا ألنǌا تتم و تنتǌي فورا Ü بمعنƊ Ǐنǌا من الجùرائم  

نǊù دون  الوقتية Ü فƱالما Ɗن األمين قد ǌƲƊر سوƇ نيتǊ في تملǁ الشيƇ تمƘ خيانة األمانة م
  .      2ةاǗعتماد علǏ األعمال التحضيري

Ǘا Ǐعل ǁبيق ذلƱالمشروع الستخدام غير بتǌحامل ƻرƱ اقة منƱلب Ü نƊ ركن   نجدùال
رǋا فùي  متنƴ عن رد بƱاقة اǗئتمان ƍلǏ مصدƍحيƊ ƚن الحامل  Ü المادي لǌذǉ الجريمة قائم

يترتƔ عليǊ ضرر لمصدر البƱاقة  و ǋذا قد Ü باستعمالǌا و قامÜ  نتǌاƇ مدة صالحيتǌاƍحالة 
ƘاقاƱالب ǉذǋ لƛور لمǌقة الجمƛ ل في فقدانƛيتم Ü  فضال عنƍ  Ƈاùاقة بالوفƱلتزام مصدر الب

بقيمة الƽواتير المرسلة ƍليǊ من التاجر و التي استخدمƘ فيǌا ǋذǉ البƱاقة و خاصة ƍذا لم يقم 
  .لƺائǌاƊو بƎ مصدر البƱاقة بƎخƱار التاجر بانتǌاƇ صالحية البƱاقة

بل يتوافر الركن المادي لجريمة خيانة األمانùة   Ü جسيما رو Ǚ يشترƊ Ʊن يكون الضر  
   .حتǏ و لو كان الضرر يسيرا

  
                                                 

Ɗي فعل يكشƻ عن اتجاǉ نية الجاني ƍلǏ تحويل حيازتǊ للشيƇ الذي سبق و Ɗن تسلمǊ بناƇا علǏ عقùد  : ختالǗƩبايقصد  - 1
  .من عقود األمانة من حيازة مƌقتة ƍلǏ حيازة نǌائية كاملة

        ختالƊ Ǚƍ ƩنǊ يزيد عليǊ في Ɗن الشيƇ موضوع األمانة يخرƜ من حيùازة األمùين نǌائيùا   ن صور اǋǗو صورة م: التبديد -
ونيùا كبيƴù   و التصرƻ الذي يتحقق بǊ التبديد يكون تصرفا قان Ü بالتزامǊ برد األمانة ƍلǏ صاحبǌاو بذلǁ يستحيل عليǊ القيام 

Ǌنǋو رƊ Ǌبتǋ وƊ Ƈالشي Ü  ƻتالƎو قد يكون ماديا كǊو استعمالƊ Ƈالشي.  
- Ǘستعمالا :Ǘا ǁو ذلǋƽاستعمال الذي يǌا منƇو جزƊ كال Ǌقيمت Ƈقد الشي Ü   Ƈيùقيمة الش ǁالǌاست Ǐلƍ ƻتنصر ǁي نية المالƊ

Ǌدون مادت.  
 Ʊ1986بعة  Ü القاǋرة Ü دار النǌضة العربية Ü القسم الخاص Ü قانون العقوباƘ شرح Ü عمر السعيد رمضان. راجƴ في ذلǁ د

  .و ما بعدǋا  650ص 
 

 .164ص  ور محمد صبري نجم  المرجƴ السابق Üراجƴ الدكت  - 2
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- ǎالركن المعنو:  
و ǋذا األخير يتحقق بصƽة عامùة ƍذا تعمùد    Ü حقق عن Ʊريق تحديد القصد الجنائييت

 .ركان التي يتƱلبǌا لقيام الجريمةالجاني ƍتيان فعل حرمǊ القانون مƴ علمǊ بتوافر كل األ

و العلم  المتمƛل في عنصر اǗرادة Ɗ1 Üي Ɗن الركن المعنوي للجريمة يتحقق بالقصد العام
و ƊنǊ يجƔ عليǊ ردǋا  Ü نتǌاƇ مدة صالحيتǌا Ɗو ƍلƺائǌاƊƎي علم الجاني وقƘ استعمال البƱاقة ب

  .ǘضرار بمصدرǋالو ƊنǊ يرفƯ ذلǁ و يستخدمǌا  Ü لمصدرǋا
Ơمما سبق يتض Ý    دةùم Ƙùǌن انتƊ ة المصدرة بعدǌاقة للجƱعادة البƍ الحامل Ưن رفƊ

و يعتبر . 2صالحيتǌا Ɗو ƍلƺائǌا من Ʊرƻ الجǌة المصدرة لǌا يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة
ذلÜ   ǁù تƽاقية Ɗو ƍنǌائǌا ǋو التاريƣ الذي تقوم بǊ جريمة خيانة األمانةǗلƺاƇ اǗ التاريƣ الالحق

  .نǊ التاريƣ الذي يجƍ Ɣعادة البƱاقة فيǊأل
2-  üولية الحامƊالتاجرإمس Ǉتجا:  

ستعمل ǋذا ƍو لكن ƍذا ما  Ü ديدجاألصل ƊنǊ عند نǌاية عقد حامل البƱاقة يقوم الحامل بالت
Ɗو بعùد اǗدعùاƊ Ü    Ƈو ƍلƺائǌا من ùƱرƻ البنÜ   ǁù األخير بƱاقتǊ رغم انتǌاƇ مدة الصالحية

فǌل يشكل ǋذا الƽعل جريمùة   Ü سلƴ من عند التاجرالو استعملǌا لشراƊ Ü  Ƈو سرقتǌا بضياعǌا
Þ Ɣنص.  

ستيالƇ علǏ مال منقول ƍ :تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن الƽقǊ عرƻŇ جريمة النصƔ بƋنǌا Ü بداية
لقد نص المشرع الجزائري علǏ جريمة النصƔ  و .3حتيال بنية تملكƍǊبناƇا علÜ  Ǐ مملوǁ لƺير
ستالم Ɗو تلقي Ɗموال ƍكل من توصل ƍلǏ : "بقولǊ 4الجزائري ن العقوباƘمن قانو 372في المادة 

                                                 
1  - Ɗ.د .Ü السابق ƴالمرج Ü حمد فتحي سرورƊ  893ص.  

2 - Stephane Piedelievre, op cit P 294. 
  .552ص  Ü المرجƴ السابق Ü مضانعمر السعيد ر. ƊنƲر د - 3
و لùذلǙ ǁ تتùوافر    Ü حل جريمة النصƔ ينحصر في المنقولƊن م Ƙ الجزائريمن قانون العقوبا 372يتضƠ من المادة  - 4

Ǘذا تمكن الجاني باƍ Ɣوم  جريمة النصùǌƽفي م ƴرنسي الذي توسƽغرار المشرع ال Ǐذا علǋ عة وƽمن Ǐحتيال من الحصول عل
 Ɗو Ü ر نقود Ɗو قùيم Ɗو Ɗمùوال  ǋذا األخيƍذ يمكن Ɗن يكون  313/1محل جريمة النصƔ في قانون العقوباƘ الجديد وفق المادة 

 Ưرƽو الرضا بعمل ي Ƙتقديم خدماƍƇاƽعƍ وƊ لتزاما.  
ǁذل Ǐا علƇو بنا ƍ الباƱ حد المحامينƊ ƴم Ƙريق األنترنƱحد األشخاص بƊ ذا تعاملƍ  ǊùتعابƊ سيقوم بسداد ǊنƋب ǊمǋوƊ ستشارة و

Ǘا Ǐو حصل عل Ü ئتمانǙاقة اƱريق بƱ وفقا للمادة ستشارة ولم يقم بسداد األتعاعن Ɣيعد مرتكبا جريمة النص Ǚ ǊنƎف Ɣ372 
مùن   313/1قق جريمة النصƍ Ɣذا Ʊبقنا المùادة  و لكن تتح يƊ ƚن محلǌا لم يكن من المنقوÜ ƘǙقانون العقوباƘ الجزائري ح

  .القانون الƽرنسي
 .و ما بعدǋا 142ص  Ü المرجƴ السابق Ü مدحƘ رمضان. اجƴ دلمزيد من التƽصيل ر



                     اآلثار املرتتبة عن استعمال بطاقة اإلئتمان: الفصل الثاني
.                                                         

  111

Ɗو ƍبùراƇ مùن    Ɗ Üو وعود و مخالصاƊ Ü Ƙو Ɗوراق مالية ƊƘو سنداƊ Ƙو تصرفا منقوƊ ƘǙو
ƍƘلتزاما Ü ǌي منƊ Ǐالحصول عل Ǐلƍ وƊا Ǘبا ǁو شرع في ذلƊ رùيƺروة الƛ كل Ɣو  حتيال لسلƊ

عتمùاد  Ɗƍو  Ɗ ÜوسلƱة خياليùة  Ü ستعمال ƊسماƊ Ƈو صƽاƘ كاذبةƊو الشروع فيǌا ƍما با Ü بعضǌا
Ɗو في وقوع حادƊ ƚو Ɗية واقعة ƊخùرƊ Ü   ǎو بƎحداƚ األمل في الƽوز بƋي شيÜ Ƈ مالي خيالي

األقل ƍلǏ خمƩ سùنواƊ   Ƙو الخشية من وقوع شيƇ فيǌا يعاقƔ بالحبƩ من سنة علÜ Ǐ وǋمية
  ".دƜ  20000دƍ ƜلǏ  500و بƺرامة من  Ü علǏ األكƛر
Ɗو  ستخدامǊ لبƱاقة منتǌيùة الصùالحية  ǋƍل تقديم الحامل Ɗو  Ý لذا فالسƌال الذي يƛارو 

Þ Ɣاة يشكل جريمة نصƺمل  
  

  :يجƊ Ɣن نميز بين حالتين
ǍولǓالحالة ا:  

نصƔ في حالة ما ƍذا كانƘ البƱاقùة تحمùل   اليرƊ ǎنصار ǋذا الرƊي عدم قيام جريمة 
ǌانت ƣاتاريǌائ Ü و في حالة قياƊاقة بƱم مصدر البƎاقةƱالب Ƈاƺل Ü    Ƙاùواجب ƱùبسƊ ألن من ǁذل

يمكùن   Ü لǌا في الحالتين المذكورتين ƈنƽاو عليƍ Ǌذا قب Ü جر التƋكد من مدة صالحية البƱاقةالتا
  .1رتكƔ جريمة خيانة األمانة و التاجر شريكا لƍǊالقول بƋن الحامل قد 
  :الحالة الƙانية
Ƙذا كانƍ ماƊ  تحمل Ǚ اقةƱالب ƣتاريƍاǌصالحيت Ƈاǌنت Ü      درةùة المصùǌم الجùم تقùو لƊ

و قام الحامل باستخدام البƱاقùة لشùراƇ السùلƊ ƴو     Ü اجر بƎلƺاƇ البƱاقة Ɗو بانتǌائǌابƎخƱار الت
 ǁذل Ɣمن التاجر المورد يشكل جريمة النص Ƙادة من خدماƽستǙادة  ألاùبقا للمƱ Ǌن   372نùم

  :Ɗركانǌا و تƱبيقǌا علǏ الƽرƯ نجد و بالتدقيق في ,قانون العقوباƘ الجزائري
- ǎبالنسبة للركن الماد: 

  :2يتكون ǋذا الركن من ƛالƛة عناصر ǋي
- Ǘسبيل : حتيالا Ǐا علǌالمنصوص علي Ʃل في استخدام الجاني وسيلة من وسائل التدليƛو يتم

  :الحصر و التي تتمƛل في
  

                                                 
 .120ص  Ü المرجƴ السابق Ü محمد توفيق سعودي. دƊنƲر  - 1

 .و ما بعدǋا 554ص  Ü المرجƴ السابق Ü عيد رمضانسعمر ال. راجƴ في ذلǁ د - 2
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- ƍ رقƱ ستعمالƍحتيالية.  
  .التصرƻ في مال الƺير -
- ƍتخاذ ƍة غير صحيحةƽو صƊ Ɣسم كاذ. 

 .تتمƛل في قيام المجني عليǊ بتسليم مالƍ ǊلǏ الجاني كƛƋر للنشاƱ اǗجرامي :ƍجراميةنتيجة  -

Ɗي يشترƱ لقيام جريمة النصƊ Ɣùن  : و نتيجة اǗجرامية عالقة سببية بين النشاƱ اǗجرامي -
Ƈحتيالية و تسليم األشياǗة سببية بين الوسائل اƱتكون راب Ü    ليمùون التسùن يكƊ ذا يقتضيǋ و

   Ǐùلƍ ديƌùن تƊ اǌنƋحتيالية من شǗن تكون الوسائل اƊ Ɣو يج Ü Ʃستعمال  التدليƍ Ǐحقا علǙ
 .   1تسليم المال نتيجة ƍنخداع الضحية بǌا

Ǘحالة ا Ǐعل ǁبيق ذلƱاقة مشروع ال ستخدام غيرو بتƱة اللبƱلحاملبواس Ü    ذاùǋ نƊ دùنج
بƱاقǊ اǗئتمانية و ǋو عالم بانتǌاƇ مùدتǌا Ɗو بƎلƺائùǌا لشùراƇ    لل األخير عندما يقدم للتاجر

ƍيشكل Ǌحتيال (العنصر األول  حتياجاتǗا( Ɣلجريمة النص Ü   ةùاقƱالب Ưن مجرد عرƊ يƊ
من قùانون   372حتيالية من الوسائل المنصوص عليǌا في المادة ƍللتاجر يكون بمƛابة وسيلة 

تخاذ صƽة غير ƍحتيالية حسƔ بعƯ الƽقǊ في Ǘوسيلة او تتمƛل ǋذǉ ال .2العقوباƘ الجزائري
  .ئتمان لدǎ الجǌة المصدرةƍبمعنƊ ǏنǊ صاحÜ  Ɣ صحيحة

  Ǘالوسيلة ا Ǐا علƇللحامل بنا Ƙن مجرد تسليم التاجر المشترياƊ ا  وùǌحتيالية التي قام ب
  .ستيالƇ للمالƍيعتبر  - تقديم بƱاقة منتǌية الصالحية Ɗو ملƺاة -خير األǋذا 

 :النسبة للركن المعنوǎب -

ذلǁ ألن الجاني يعلم ƊنǊ يƺير الحقيقة و بƋنÜ   Ǌù ركن المعنوي لجريمة النصƔ متوافرال
Ǘتي بوسيلة من وسائل اƋيǗجل اƊ مال المجنيحتيال من Ǐعل Ƈستيال Ǌ3علي Ü   قùبƱذا ما ينǋ و

قد المبرم بينǊù و بùين   علǏ حامل البƱاقة المنتǌية Ɗو الملƺاة حيƚ يعلم بتاريƣ نǌايتǌا وفقا للع

                                                 
1 - Ü السابق ƴالمرج Ü حمد بوسقيعةƊ ر الدكتورƲنƊ  327ص. 

2 -  Ǌقيƽيقول الF.Pérochon et R. BONNHOMME ذا الصددǋ في:  
"L'orsque le contrat porteur prend fin, pour quelque cause que ce soit l'ancien porteur est tenu de 
restituer immédiatement la carte à l'émetteur.  
A défaut et s'il continue à l'utiliser de même que dans le cas ou il utilise une carte annulée (ex: à la 
suite d'une fausse déclaration ou de perte) il peut être poursuivi pour exorquerie au préjudice du 
commerçant, dans la mesure ou le fait de présenter la carte apparemment en cour de validité peut 
constituer la manœuvre frauduleuse visée par l'article 313/1 du nouveau code pénal   ". 

العلم و اǗرادة Ɗما القصد الخاص فيتعلق بنية الحاني في تملǁù  : و ǋذا ǋو القصد العام الذي يتحقق بتوافر عنصرين ǋما - 3
Ǌعلي Ǐالمال المستول.  
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يùǌام التùاجر بصùحتǌا    ƍو مƴ ذلǁ يحùاول   Ɗ Üو بƎلƺائǌا نتيجة العقد السابق مصدر البƱاقة
ǘل Ǐعل Ƈحقالستيال Ǌمال بدون وج Ü أل ǁا  ذلùǌبقيمت Ƈلعدم الوفا ǁبعد ذل Ưن التاجر سيتعر

  .من جانƔ مصدر البƱاقة
Ơمما سبق يتض Ü  نƊƍاقة بعد انتƱن   ستخدام الحامل للبùا مùǌائƺلƍ وƊ اǌمدة صالحيت Ƈاǌ

يشكل جريمة نصƔ فùي   ستƽادة من خدماƘ من التاجرƱǗرƻ الجǌة المصدرة لشراƇ سلƊ ƴو ا
Ǌتǌر مواجƱخƊ ذا األخير قدǋ يكون ǙƊ Ʊبشر Ý   Ƈاùǌو بانتƊ اقةƱالب ƇاƺلƎالمصدر ب ƻرƱ من
  .1صالحيتǌا
  
  ستخداǃ التعسǏƻ للبطاƽة من طرف حاملǊااǕ: اƙاني

ستخدام بƱاقتǊ الصùحيحة  Ǝقيام الحامل الشرعي ب Ü بالتعسƻ في استخدام البƱاقةيقصد 
سùواƇ بسùحƔ مبùالƸ مùن المùوزع       Ü ال لدǎ مصدر البƱاقةحمتجاوزا رصيدǉ القائم و ال

Ɗو شراƇ مواد Ɗو سلƴ معينة من تاجر  Ü المبلƸ الموجود في حسابǊ المصرفياألوتوماتيكي تƽوق 
قصد حرمان المصرƻ المصدر للبƱاقة من خصم المبلÜ  Ƹ ية رصيدǉمƴ علمǊ بعدم كƽا Ü معتمد

ǉ2و تقييد  
ستناد ƍلǏ جùرائم قùانون   ǋل يمكن اÜ Ǘ غياƔ نص قانوني يجرم ǋذا التصرƻ و Ɗمام

  نصƊ Ɣم سرقة Ƙ Ü Þ لتكييǋ ƻذا التصرƻ خيانة Ɗمانةالعقوبا
1- ǕمانةاǓة و جريمة خيانة اƽللبطا Ǐƻالتعس üستعما:  

          و المشùار ƍليùǌا   من قùانون العقوبùاƘ الجزائùري    376تنص عليǊ المادة Ʊبقا لما 
سùتخدام بƱاقتǋƎ   Ǌùل يمكن تكييƻ قيام الحامùل ب  Ü و بالتدقيق في Ɗركان ǋذǉ الجريمة Ü سابقا

Ɗو بالوفاƇ علǏ  3ال لدǎ مصدر البƱاقة سواƇ بالسحƔحال والصحيحة بما يجاوز رصيدǉ القائم 
Þ مانةƊ خيانة ǊنƊ  

 Ǐلƍ Ǌقƽمن ال Ɣجان Ǌاتجƍ عتبارƍ اقةƱستخدام الحامل لبƍ يشكل ǉئتمان بما يجاوز رصيد
علƊ ǏساƊ Ʃن تسليم بƱاقة اǗئتمان ƍلǏ الحامل كان مشùروƱا بوجùود    Ü جريمة خيانة األمانة

                                                 
1 - Gavalda et Stoufflet, Droit du Crédit op, cit P 412. 

 .402 ص  Ü المرجƴ السابق Ü شامبي ليندة - 2

Ɗو بƎقدام الساحƔ علǏ تƺييùر   Ü قة وفقا لǖصول الƱبيعية العاديةنقود قد يحدƍ ƚما باستعمال البƱاƍن التجاوز في سحƔ ال - 3
و رغم ذلǁ ممكن الحدوƚ و مشاكلǊ مƱروحùة   Ü و ǋذا ليƩ باألمر السǌل Ü لوماتيةعمل الجǌاز اǓلي و تƺيير معƱياتǊ المع

 .في فرنسا
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Ɣالسح Ƙوق Ǌفي حساب ƻرصيد كا Ü  تخدام الùالرصيد الكافي عند اس Ǐƽذا انتƎي   فùة فùاقƱب
ن العقد المبرم بينǊ و ستعمال البƱاقة بخروجǊ عƍفƎن الحامل يكون قد ƊساƇ Ü  ƇالسحƊ Ɣو الوفا

ǁبين البن Ü  خاو بالتاليǋياƍ ǉǙوƊ قة التيƛان ال ǁالبن Ü    نùة عùولية جزائيƌمس Ɣمما يستوج
  .جريمة خيانة األمانة

اقùة  تجاǉ بكون Ɗن المصرƻ المصدر ǋو الذي قام بتسليم ùǋذǉ البƊ ǙƍǗ ƱنǊ انتقد ǋذا ا
 و Ǚ يتمتƴ في ǋذا الصدد Ǚƍ بحق Ü فعليǊ تحمل مخاƱر ذلÜ ǁ ير بالƛقةغير جد) حامل(لعميل 

Ưالقر Ƹبتسديد مبل Ǌالبة عميلƱم Ü ماǌالعقد المبرم بين ƣبعد فس Ǌاقة منƱ1و استرداد الب.  
الذي استبعد تƱبيق جريمة خيانة األمانة علǏù واقعùة    الƽقǊمن ǋنا جاƇ جانƈ Ɣخر من 

  .Ɣ2 النقدي Ɗو الوفاƇ بواسƱة البƱاقة من Ʊرƻ الحامل بما يجاوز المبلƸ المسموح بǊالسح
ǁذل Ǐمعن Ü ن قيام الحامل بƊƎا ستخǌالحيتùفترة ص ƇناƛƊ اقةƱدام الب Ü    ةùƽو بالمخالùو ل

قيام ǋذǉ الجريمة تتƱلƊ Ɣن تكون المبùالÜ   Ƹ نذلǁ أل .لشروƱ العقد Ǚ يعد جريمة خيانة Ɗمانة
لǊ بمقتضǏù عقùد مùن عقùود األمانùة       ليǌا الحامل بموجƔ البƱاقة قد سلمƘالتي تحصل ع

يتحصùل  كما Ɗن الحامل لم  Ü من قانون العقوباƘ الجزائري 376المنصوص عليǌا في المادة 
Ǘريق اƱ األموال عن ǁو التبديدعن تلƊ Ʃختال.  

Ơمما سبق يتض Ü  ان و النùئتمǗاقة اƱي فرق ما بين بƊذا الرǋ نƊ   يùود التùق  Ɣحùتس
متناع عن تسليم بƱاقة اǗئتمان للجǌة المصدرة بعùد  و انتƍ ǏǌلƊ Ǐن اÜ Ǘ بموجǋ Ɣذǉ البƱاقة

ألنǌا سلمƘ للعميùل   Ü صالحيتǌا يشكل جريمة خيانة Ɗمانةƍلƺائǌا من Ʊرفǌا Ɗو بعد انتǌاƇ مدة 
الǁ البƱاقة لكن النقود التي استولǏ عليǌا م Ü )الوديعة(بمقتضǏ عقد من عقود األمانة ) الحامل(

  .3لم تسلم علǏ سبيل األمانة
  :ستعماü التعسǏƻ و جريمة النǕƒƬا -2

ǋل يعتبر  Ü المشار ƍليǌا سابقا من قانون العقوباƘ الجزائري 372في ضوƇ نص المادة 
ستخدم بƱاقتǊ في السحƊ Ɣو الوفاƇ بمبالƸ نقدية تجاوز حدود رصùيدƍ  ǉفعل حامل البƱاقة الذي 
Þ Ɣيشكل جريمة نص  

                                                 
  .69ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر بيار Ʊوبيا - 1

 
2 - Rivelange et Raynaud, op, cit p 450. 

 .293ص  Ü المرجƴ السابق الكتاƔ الƛاني Ü Ü عبد الƽتاح بيومي حجازي. راجƴ د - 3
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 قنعùدام الùƱر  Ü Ǘ تجǊ غالبية الƽقǊ الجنائي ƍلǏ عدم اعتبار ǋذǉ الواقعة جريمة نصƔي
ن الحامل ǋو نƽسǊ المالǁ ذلǁ أل Ü سم كاذƊ Ɣو صƽة غير صحيحةƍتخاذ ƍو انعدام  Ü حتياليةǗا

لشùروƱ  لستعمالǌا وفقا Ǝو من جǌة Ɗخرǎ نجد Ɗن حامل البƱاقة قام ب Ü 1الشرعي لǌا من جǌة
Ɗ Ǚƍ Ʊن حصولǊ علǏ النقود كان مخالùƽة لشùرو   Ü 2جǌازǉ اǓلي ستعمالǗالبنǁ  التي يضعǌا

حتيال Ɗو النصƔù الùذي يجƊ Ɣùن    و ǋذا Ǚ يشكل جرم اÜ Ǘ العقد المبرم مƴ الجǌة المصدرة
ǋذا ƍذا كانƘ البƱاقة مخولة للسùحÜ   Ɣ من قانون العقوباƘ الجزائري 372يتوافر حسƔ المادة 

  .النقدي
Ƙذا كانƍ ماƊ Ƙمن المشترياƛب Ƈاألخيرة مخولة للوفا ǉذǋ Ü  ئتمانǗاقة اƱن فكرة بƊ فنجد

تحصيل قيمتùǌا  ƛم يقوم ب Ü يقوم بسداد قيمة الƽواتير للتاجرتقوم علƊ ǏساƊ Ʃن مصدر البƱاقة 
فƎذا خùالƻ ذلǁù الحامùل     ǁ Ü بموجƔ عقد بين المصدر و الحاملو ذل Ü من الحامل فيما بعد

بموجƔ   يعلم بالƱƺاƇ المسموح بǊ للبƱاقةو يضاƍ ƻلǏ ذلƊ ǁن التاجر Ü  ةعقديفالمسƌولية ǋنا 
كما ƊنǊ ملزم بالرجوع ƍلǏ الجǌة المصدرة في حالة  Ü المحرر بينǊ و بين مصدر البƱاقة العقد
  .و يتحمل المسƌولية عن ǋذا التجاوز Ü فƎذا لم يƽعل ذلǁ يعد مخƱئا Ü اوزالتج

  .فر في فعلƊ Ǌركان جريمة النصƔفƎن الحامل Ǚ يتوا Ü لذا     
Ƈما القضاƊ Ü  Ǐلƍ رنسيةƽالمحاكم ال Ưبع Ƙǌفقد اتجƍ Ƈاƽض Ǐعل Ɣجريمة النص ƻتكيي
          حكمùùǌا الصùùادر فùùي  DOUAIو ùùǋذا مùùا ذǋبƍ ƘùùليǊùù محكمùùة   ùùǋ Üذا الƽعùùل

 ƣ10بتاري  Ʃال 1976مار Ƹوق المبلƽمالية ت Ƹالعميل لمبال Ɣن سحƊ ǎالتي تر ǉموجود برصيد
لبنǁ يكون قد Ɗوǋم ا) الحامل(Ɗن العميل  Ü و سند ذلǁ .يعتبر جريمة نصƔ و ليƩ جريمة سرقة

مما يعني  Ü قد خلق ضمانا وǋميا خالفا للواقƴو من ƛم يكون  Üمن خالل الجǌاز Ɗن لǊ رصيد 
Ɣكذ Ǌان Ü  بوسائل Ǌو دعم كذبƍحتيالية.  
3- Ǖةاƽو جريمة السر Ǐƻالتعس üستعما:  

ختلƩ شيئا غير مملوǁ لƍ Ǌكل من : " من قانون العقوباƘ الجزائري 350تعرƻ المادة 
  ."يعد سارقا

                                                 
ن حامل البƱاقة لم يرتكƊ Ɣي خƱا ƍذ ا قدم البƱاقة للتاجر المعتمد الذي قبلǌا في الوفاƇ و قùام بتوقيƴù الùƽواتير    ذلǁ أل - 1

 .م بشرائǌا Ɗو بتسجيل رقمǊ السري في اǓلة التي تقوم بتسجيل ƛمن المشترياƘ علǏ شريƱ ممƺنƱالمقابلة للسلƴ التي قا

2 - ƫحامد قشقو ǎدǋ رƲنƊ Ü Ǘا Ɣالمقارن جرائم الحاس ƴة   –لكتروني في التشريùة العربيùضǌدار الن-  Ü رةǋاù1992 الق       
 .112ص 
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Ü ƻذا التعريǋ ي منǋ ركان وƊ ةƛالƛ Ǐن جريمة السرقة تقوم علƊ يتبين :  
1 - ƩختالǗ1فعل ا Ü و الركن المادي للجريمةǋ و .  
2 - Ü ير محل الجريمةƺلل ǁمنقول مملو Ɛل في شيƛو يتم. 

  .و ǋو الركن المعنوي للجريمة  نائي Üالقصد الج - 3
 ǁلذل Ü Ɣالقانوني عن واقعة السح ƻعن التكيي Ǌقƽل الƇئتمانية  تساǗاقة اƱبالب Ƈو الوفاƊ

  ختالÞ Ʃلتوافر عنصر اǗ 2بما يجاوز المبلƸ المسموح بǊ علƊ ǏنǊ سرقة
 Ǌقƽمن ال Ɣجان ƔǋذǏلƍ الواقعة سرقةا ǉذǋ عتبار Ü ƍ ن الحاملƊ Ǐلƍ ستناداƍ Ǐعل Ǐستول

ختياريا وƊسسوا Ɗƍي Ɗن تسليم النقود لم يكن  Ü جاوز رصيدǉ الƽعلي دون رضا البنǁالنقود التي ت
  :ƇǙƌǋ الƽقǌاƈ ƇراǋƇم علǏ بعƯ التشبيǌاǋƊ Ƙمǌا ما يƋتي

و لما كان التسليم في حقيقتǊ قد تم عن Ʊريق  Ü ختالǋƩو الذي ينƽي اǗ اǗراديƍن التسليم  -
و عليǊ فƎن ƍخراǋ Ɯذا الجùǌاز للنقùود    Ü عينة من قبل البنǁجتǌا بتعليماƘ مƈلة صماƇ تم برم

و من ƛم  Ɗ Üو المجنون ƍذا سلم شيئا للجاني Ü مميزالشƋنǊ شƋن الصبي غير  Ü راديƍيكون غير 
Ǘيعتبر فعل ا  Ǐتولùم اسƛ ير السنƺو صƊ من استلم شيئا من شخص مجنون Ǐقائما عل Ʃختال

Ǌعلي Ü ن الƊ ǁذل ǏمعنǗي اƽرادة مميزةتسليم الذي ينƍ و الذي يصدر عنǋ Ʃ3ختال.  
شبǌوا العميل الذي يقوم بالسحƔ من الموزع اǓلي مبالƸ تƽوق ما يوجد برصيدǉ  بالشùخص   -

فيستولي الدائن علǏ كل ما بùǌا   Ü حƲƽة نقودǉ ليƋخذ منǌا قيمة دينǊالمدين الذي سلم ƍلǏ دائنǊ م
 .4من Ɗموال

بƋن سحƔ حامل البƱاقة مبالƸ تجاوز رصيدǉ الƽعلي لùدÜ   ǎ تقدم Ɗ ǙƍنǊ يرد علǏ ما
  :البنǙ ǁ يقيم جريمة السرقة ألن

                                                 
1 -Ü ƩختالǗا Ǐلم يحدد القانون معن ǋ و الركن األسوÜ اسي في جريمة السرقة             Ǌùقƽق الùƽيت Ơريùص ƻتعري Ɣو في غيا

ǉو حائزƊ Ǌير رضا مالكƺب Ɛشي Ǐعل ƇستيالǗو اǋ ƩختالǗن اƊ Ǐعل Ƈو القضا.  
 .  و ما بعدǋا 255ص  تور Ɗحمد بوسقيعة Ü المرجƴ السابق Üلمزيد من المعلوماƘ راجƴ الدك

تتمƛل في كون المبلƸ الذي تم سحبǊ يتعدǎ الرصيد ǋل ǋو من Ɗموال البنƊ ǁùم   Ü اǁ مشكلة Ɗخرǎ تƛار في ǋذا الصددǋن - 2
Þ خرينƈ Ƈعمال Ɣمن حسا 

 297ص  Ü المرجƴ السابق ني ÜالكتاƔ الƛا Ü عبد الƽتاح بيومي حجازي. ƊنƲر د - 3

 .111ص  Ü المرجƴ السابقجرائم الحاسƔ اǗÞلكتروني في التشريƴ المقارن ǋ Ü  Üدǎ حامد قشقوƊ .ƫنƲر د - 4
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Ɗي القيام بعملية  Ü الƽريق ǋي عبارة عن تشبيǌاƘ فقƱ الحجƝ التي اعتمد عليǌا ǋذا -
Ʃالقيا Ü ور في القانون الجƲمح Ʃن القياƊ شرعية الجرائمو نحن نعلم Ɗبيقا لمبدƱذا  نائي تǋ

  .ن جǌةم
- ǎخرƊ ةǌومن ج Ü Ǘكرة اƽكركن في جريمة من الصعوبة التسليم ب Ʃرقة  ختالùالس

 داتي محدùذلǁ ألن ماكنة التوزيƴ اǓلي للنقود مبرمجة من Ʊرƻ البنǁ حسƔ نƲام معلوم
 Ǐùحت ƻللصر Ɣيستجي Ɣاز السحǌن جƎاقة فƱحامل الب ǎمحددة لد Ʊو حين تتوافر شرو    

Ʊريùق  التسليم في حقيقتǊ لم يتم عùن   Ü ذلǁ ألن .رصيد الساحƔو لو كان ذلǁ متجاوزا ل
ǁريق البنƱ لة لكن تم عنǓا  Ü وǋ از ماǌن الجƊ ǁذل Ǐمعنƍ   و ǁùين البنùب Ʊداة تتوسƊ Ǚ

 .العميل

لنƲام المحدد سلƽا بل استخدمǊ بشكل مƱابق ل ǁ Ü فƎن العميل لم يقم بكسر الجǌازكذل -    
ǁالبن Ɣمن جان Ü نƎم فƛ ليم   و منùو تسǋ ليǓا ƴاز التوزيǌالتسليم الصادر عن جƍ  اريùختي

ǘمنافيا لƩختال. 

كما Ǚ يجوز قياƩ التسليم الصادر عن الجǌاز اǓلي علǏ تسليم الصƺير Ɗو المجنùون مùن    -
ƍ Ǚو ما تسليم الجùǌاز للنقùود    Ü سليم ǋنا تم في الحقيقة من البنǁألن الت Ü حيƚ انعدام اǗرادة

 .فقƱ تسليما ماديا

فƎنǙ Ǌ يمكن قياƩ تسليم الجǌاز للمبلƸ الذي يتجاوز المبلƸ المسموح بÝ  Ǌ فضال عن ما تقدم -
 Ǐللدائنعل ǉة نقودƲتسليم المدين حاف Ü     ةùن قيمùد عùيزي Ƹùمبل Ǐذا األخير علǋ Ƈو استيال            
الحيùازة الكاملùة    تسليم الجǌاز للمبلƸ الزائد عن الرصيد كان يǌدƍ ƻلǏ نقل Ü ذلǁ ألن .الدين

 .و ليƩ مجرد اليد العارضة كما ǋو الحال بالنسبة للمدين) الحامل(علǏ النقود ƍلǏ الدائن 

ستخدام بƱاقتǊ الصحيحة متجùاوزا  ƊƎنǙ Ǌ يمكن تكييƻ تصرƻ الحامل ب Ý نخلص مما سبق
م بذلǁ رصيدǉ القائم و الحال لدǎ الجǌة المصدرة للبƱاقة بالسحƊ Ɣو بالوفاƇ ضùمن جùرائ  

Ǘاألموالا Ǐعل Ƈعتدا Ü       نùرائم مùالج ǉذùǋ انùركƊ ƻرùذا التصǋ را لعدم توافر فيƲن           
  .1و لعدم جواز القياƩ في المواد الجنائية من جǌة ƊخرÜ ǎ جǌة

تجدر اǗشارة ƍلƊ Ǐن محكمة النقƯ الƽرنسية حديƛا قد حسمǋ Ƙذا الخالƻ السائد في   
Ǌقƽ2ال Ü ƻا الذي خالǌفي حكم Ƈذ جاƍ Ǘمحكمة ا Ǌليƍ Ƙبǋن ما ذƊ الواقعة Ƙذا Ǐعل ƻستئنا

                                                 
1 - Fronçoise PEROCHON et R. BONNHOMME, op, cit P 647. 
2 - cass.crim 24 Nov 1983, Rall, crim, N° 315, P 810, D 1954 

 .89ص ǋ2  Üامƫ رقم  Ü السابق المرجÜ ƴالكتاƔ الƛاني Ü عبد الƽتاح بيومي حجازي. ƍليǊ د مشار
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قيام حامل البƱاقة بالسحƔ متجاوزا رصيدǉ الƽعلي Ǚ يندرƜ تحƊ Ƙي وصƻ جنائي ƍنما ǋو 
Ɗ Ǚƍن القول بذلǁ يعني عدم  Ü لتزام تعاقدي بين حامل البƱاقة و الجǌة المصدرة لǌاƍƎخالل ب

  .من الناحية الجزائيةƍمكانية ردع المتالعبين ببƱاقاƘ اǗئتمان 
نعتقد ƊنǊ من الضروري Ɗن يتدخل المشرع الجنائي لسد ǋذا الƽراƷ القانوني عن  Ü لذا  

ق في ǋذا الصدد كما فعل فùي  Ʊريق تجريم ǋذا التصرƻ و تحديد العقوباƘ الواجبة التƱبي
ǁالشي Ü ƻدǌذا بǋ و  ƘاقاƱحماية التعامل ببÜ ئتمانǙي       اùان فùوفير األمùم تùƛ نùو م

  .لمعامالƘ المصرفيةا
Ɗن في ǋذا الحكم عدم المساواة بùين القيمùة    Ü حامد قشقوǋƫدǎ لǌذا ترǎ الدكتورة   

لƸ بدون رصيد و حالة سحƔ العميل مب Ü صدار شيǁ بدون رصيدƍالقانونية للشيǁ في حالة 
ǁالبن ǎلد Ǌمن حساب Ü ن وضƊ رنسي سبق وƽن المشرع الƊ ƚحي ƴقدم المساواة الدف Ǐعل ƴ

فكان األكƛر منƱقية Ɗن Ǚ يƽرق في حكم المعامالƘ الماليùة   Ɗ Üو النقد Ɗو الكارÜ Ƙ شيǁبال
Ɯخار Ɣبدون رصيد و السح ǁريق الشيƱ الرصيد التي تتم عن Ü  ƘدƊ لة التيǓو وجود ا

ƍǊللعميل حق في Ʃمبررا ألخذ ما لي Ʃالرصيد لي Ɯخار Ɣالسح Ǐ1ل.  
ستخدام بƱاقتǊ متجاوزا بذلǁ رصùيدƱƎ  ǉاقة بƊن قيام حامل الب Ý األول الƽرعخالصة   

      ستعمال لùǌذǉ البƱاقùة بالمخالùƽة لشùروƍ    Ʊالقائم و الƽعلي لدǎ البنǁ المصدر يعد ƍساƇة 
Ɗي Ɗن واقعùة السùحƊ Ɣو الوفùاÜ     Ƈ يمكن Ɗن تندرƜ تحƊ Ƙي وصƻ جنائي و Ü Ǚ العقد

  .Ɗو خيانة Ɗمانة ƊƔ Üو نص Ü المتجاوز للرصيد القائم Ǚ يمكن Ɗن تشكل جريمة سرقة
  ƺلƎب ǁاألمر فيما لو قام البن ƻاقةو يختلƱالب Ƈا Ü اǋالعميل برد ƔالƱ و Ü  و في حالةƊ 

ƍمدة صالحية Ƈاǌا نتǋالحامل عن رد ƴاقة و امتنƱالب Ü نقدية ب Ƹمبال Ǐعل Ǐا و استولǋمقتضا
ƇاǌنتǙو اƊ ƇاƺلǗا Ɣعق Ü العم ǁذل ƻجنائيا بوص Ɣالحالة يعاق ǉذǋ يƽة  فùو خيانƊ Ɣل نص

  .Ɗمانة
  
  حتيالǏ لبطاƽة اǕئتمانستعماü اƸǕير الجزائية عن اǕالمسƊولية : الƙانƻ ǏرƱال

حتياƱاƘ الƽنية التي تتخذǋا الجǌاƘ المصدرة لبƱاقاƘ اǗئتمان لتخƽيǗ  ƻùبالرغم من ا  
 رǁù من جانƔ حامل البƱاقة Ɗو الƺيù سواƇ كان ذل Ü مشروع لǌاالستعمال غير Ǘو تقليل ا

Ɣ نù مشروع لبƱاقة اǗئتمان من جاالر ستخدام غيƊ ǙƍǗن ǋناǁ تقدم علمي Ɗيضا في كيƽية ا
                                                 

 .111ص  Ü المرجƴ السابق Ǘلكتروني في التشريƴ المقارن ÜÜ جرائم الحاسƔ ا ǋدǎ حامد قشقوƊ .ƫنƲر د - 1
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 كما قد تقƴ بƱاقة اǗئتمان في يد شùخص ƈخùر غيùر حاملùǌا     Ü و ذلǁ بتزويرǋا Ü الƺير
و  سم حاملùǌا الحقيقùي  ƍستخدام ƍفيقوم باستخدامǌا للوفاƇ ببعƯ المشترياƘ بعد  Ü الشرعي

Ǐعل Ǌب ƴالتاجر التوقي ǎواتير لدƽال.  
  Þ Ƙا في قانون العقوباǌالجرائم المنصوص علي ǎحدƍ Ƙاألفعال تح ǉذǋ ƴل تخضǌف  
ستعمال التدليسي لبƱاقة اǗئتمان من Ʊرƻ الƺير ƍمùا  Ǘا ƽرع Üلذا سنتناول في ǋذا ال  

   :كما يلي ستعمال بƱاقة مسروقة Ɗو ضائعة و ذلƛƍǁم  Ü ستعمال بƱاقة مزورةƍبالتزوير Ɗو 
  Ǘوƈ : ئتمانǕا Ɩاƽتزوير بطاFalsification  
و يكون بƎحدǎ الƱرق التي نùص عليùǌا    Ü التزوير تƺيير الحقيقة بقصد الƫƺيقصد ب  

تƺييرا من شƋنƍ Ǌحداƚ ضرر و مقترن بنية اسùتعمال  Ü  1القانون في محرر يحميǊ القانون
Ǌعد لƊ 2المحرر المزور فيما Ü  Ǐو لقد نص المشرع الجزائري عل  Ƙرراùالتزوير في المح

  .من قانون العقوباƘ) 221-219(العرفية Ɗو التجارية Ɗو المصرفية في المواد 
   :األركان التالية و يشترƱ لقيام الجريمة  

1 /ǎا     :ركن مادùǌوص عليùرق المنصùƱال ǎدùحƎيير الحقيقة في محرر بƺل في تƛمتم        
من قانون  216المادة  الذي نصƘ عليǌمصƱناع و من بين ǋذǉ الƱرق التقليد و اÜ Ǘ قانونا

  . العقوباƘ الجزائري
  .ǋو صناعة شيƇ علǏ مƛال ƈخر Ü ولǊ العاملو التقليد في مد

و ǋو Üلمتǌم كتابة بخƱ يشبǊ خƱ شخص ƈخريراد بǊ تحرير ا Ü و التقليد في مجال التزوير 
  .3ةيسعǏ بذلƍ ǁلƊ Ǐن ينسƍ Ɣلǋ Ǐذا األخير البياناƘ التي تضمنتǌا الكتاب

Ǘما اƊناعƱص Ü ǉغير محرر Ǐلƍ Ǌو نسبت ǊكملƋو خلق محرر بǌف.  
سùواƺ Ü   Ƈيير الحقيقة ضرر يلحق بشخص معينيشترƊ Ʊن يترتƔ علǏ ت :ركن الƮرر/ 2

حتمال الضرر مùن  ƍو يستخلص  Ü حال Ɗو محتمل ǋ Üذا األخير ضررا ماديا Ɗو Ɗدبيا كان
ƍ حتمالƍمال ضار للمحرر المزورستع Ü Ɣضررا  و قد يرتƍǉسرƋب ƴالمجتم Ɣجتماعيا يصي 

  .و Ǚ يختص بƽرد معين

                                                 
 .119ص  Ü المرجƴ السابق Ü جرائم الحاسƔ اǗلكتروني في التشريƴ المقارن ǋ Üدǎ حامد قشقوƊ .ƫنƲر د - 1

2 - Ɗ.د .Ü السابق ƴالمرج Ü 402ص  احمد فتحي سرور. 

 .208ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 3
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3 /ǎي في جري :ركن معنوƽيكت Ǚمة التزوير بالقصد الجنائي العام Ü   ǎدùن يتوافر لƊ Ɣبل يج
المتǌم قصد جنائي خاص المقترن بنية خاصة ǋي استخدام المحرر المùزور فيمùا زور مùن    

ǊجلƊ1.  في المادة Ǌو منصوص عليǋ انمن ق 215وƘون العقوبا ..." :ƫƺبقصد ال "...Ü  يǋ و
  .المستعملة في النص الƽرنسي"  Frauduleusement"ترجمة حرفية لكلمة 

 Ü توافر القصد الجنائي Ǐفال عبرة بعد و مت Ü التزوير Ɣرتكاƍ Ǐعل ƚبالباع ǁاية  ذلƺبال Ǚ و
 .التي يقصدǋا المزور 

Ơمما سبق يتض Ü و محرǋ ن محل جريمة التزويرƊر Ü   ǊùنƊ Ǐذا األخير علǋ ƻو يعر
و ينƱبق ǋذا  Ü و التزاماƘ وسيلة تعبير عن عالقة قانونية بين شخصين بما تتضمنǌا من حقوق

حيƚ تعبر  Ü خيرة تعتبر من المحرراƘ العرفيةالتعريƻ علǏ بƱاقاƘ اǗئتمان حيƊ ƚن ǋذǉ األ
سùتƽادة مùن   و اÜǗ صùدرǋا دǎ التاجر الذي تعاقد مƴ معن حق لحاملǌا في تسوية مشترياتǊ ل

ǗاقةاƱمصدر الب Ɣمن جان Ǌعتماد الممنوح ل.  
ة تحتوي علǏù بيانùاƘ خاصùة    و لما كانƘ بƱاقة اǗئتمان عبارة عن قƱعة بالستيكي

ƍضùافة ƍلÜ    Ǐù خاصالتسلسل ǌا المرقم Ü تاريƣ صالحيتǌا Ü سم حاملǌاù :ƍتتعلق ب بالحامل
 سƱواناƘ خاصة توجد داخل ƈلة توزيƴ النقودǏƊ الحروƻ الممƺنƱة من نƩƽ الƱبيعة مسجلة عل

ƴالبي Ƙة مواصالƱو نقƊ Ü    امùتمƍ دùوتوماتيكية يتم تحويل النقود لمصلحة التاجر بعƊ ريقةƱو ب
كƋن يعمد  Ü شكل الركن المادي لجريمة التزويرو عليǊ فƎن العبƚ في تلǁ البياناƘ ي Ü 2الصƽقة

Ɗو عن Ʊريق  Ü التالعƔ في األرقام المكتوبة عليǌا Ɗو Ü الجاني ƍلǏ تƺيير النقوƫ التي تحملǌا
  .3تقليدǋا

ƍذ يكƽي Ɗن يكون التشابǊ كافيا لجعùل البƱاقùة    Ü و Ǚ يشترƱ في التقليد Ɗن يكون متقنا
لǏ الحصول علǏù الùرقم السùري الخùاص     ƍالمزورة مقبولة في التعامل نتيجة توصل المقلد 

ناتƝ عن التƱور الذي حصل مƌخرا في ميدان و ǋذا  Ɗ Ɣ Üموالبالمصرƻ الذي يمكنǊ من سح

                                                 
 ديùوان المƱبوعùاÜ   Ƙ سùم الخùاص  الق Ü دروƩ في شرح قانون العقوباÜ Ƙ عبد اŸ سليمان: ما يخص التزويرƊنƲر في - 1

 .و ما بعدǋا 125ص  Ü 1990 Ü الƱبعة الƛالƛة Ü الجامعية

2 - Ɗحمد الحمودƊ يحي Ƈر القاضي فداƲن Ü السابق ƴالمرج Ü  109ص. 

Ɗن واحدا من كل عشرة ƽƱƊال يعرƻ : يƊ ƚن Ɗحد القضاة في انجلترا قال في قضيةحÜ  تخذ التزوير وسيلة تƺيير التوقيƴي - 3
 ǁاقة و ذلƱمن الب ƴية نزع التوقيƽبمزيل للحبركي ƴريق محو التوقيƱ عن Ü ǊيتƱƺو بتƊ Ü   اùلمانيƊ في ǁالبنو Ưن بعƎف ǁو لذل

Ƈالعمال ƴلتوقي Ǌزالتƍ يمكن Ǚ ربية تستخدم حبراƺال.  
 .749ص  Ü المرجƴ السابق Ü علم الدينمحي الدين . راجƴ د



                     اآلثار املرتتبة عن استعمال بطاقة اإلئتمان: الفصل الثاني
.                                                         

  121

ستعمال تقنيùاƘ تمكùن المقلùدين مùن     Ǝحيƚ سمƠ ب Ü و الذي ساعد علǏ الƫƺ اǗعالم اǓلي
الùذي   Crédit master logicielبرنامƝ الحصول علǏ الرقم السري للبƱاقاƘ و ذلǁ بواسƱة

نترنƘù و  Ǘحاليا علǏ شبكة او يوجد ǋذا البرنامƎ Ü  Ɲعادة تشكيل الرقم السري للبƱاقةيسمƠ ب
ƴو في متناول الجميǋ1.  

Ǘذا اǋ ضحية ƻالمصار Ǐة  و تبقƱùالمسحوبة بواس Ƹالمبال ƴا بدفǌملزمة رغم حسن نيت Ƈعتدا
ƴا كوسيلة دفǌالمقلدة للتاجر الذي قبل ب ƘاقاƱالب.  

  ةيƔ حامل البƱاقر يصرض) الƺير(و يترتƔ علǋ Ǐذا الƽعل المادي الذي يقوم بǊ الجاني 
Ǘا Ǐلƍ ديƌي ƚحيǗا السلبييجابية للذمة المالينتقاص في العناصر اǋو الزيادة في عناصرƊ ةùة 

  .2و قد يكون الضرر معنويا من خالل قلة الƛقة التي يوليǌا الجمǌور للبƱاقة
ستعمال البƱاقة المزورة من ùƱرƍ  ƻفǌو متوافر في صورة  Ɗ Üما عن الركن المعنوي

  .روعستعمال غير مشƍالجاني 
Ơما سبق يتض Ǐا علƇو بنا Ü ƍ قيام الجاني Ǐركان جريمة التزوير علƊ باقƱن  ƚداùحƎب

   ƘاùاقƱي بùيير فƺت Ü انùئتمǙو ا ùنص        نمùا لùبقƱ Ǚوƌùر مسùذا األخيùǋ ونùم يكùƛ           
  .قانون العقوباƘ الجزائريمن ) 220-219(المادتين 

Ǌليƍ شارةǗو ما تجدر ا Ü يرع الجزائرو خالفا للمش Ü    دùي قùرنسƽن المشرع الƊ نجد
المتضمن حمايùة الشùيǁ و بƱاقùة     30/12/1991المƌرƢ في  Ɗ91/1382صدر قانون رقم 
  :3من ǋذا القانون علƊ ǏنǊ 67/1بحيƚ تنص المادة  Ü السحƔ و التسديد

           فرنǁù فرنسùي   3600و بƺرامùة ماليùة مùن     Ü سùنواƘ  07عاقƔ بالحبƩ من سنة ƍلǏ ي"
 Ǐلƍ5000000 Ʊاتين العقوبتين فقǋ ǎحدƎو بƊ فرنسي ǁفرن:  

- Ɣو السحƊ ƴاقة الدفƱو زوروا بƊ الذين قلدوا.  
          سùتعمال بƱاقùة السùحƍ    Ɣستعملوا Ɗو شرعوا فùي  Ü ƍ الذين رغم علمǌم بالتقليد و التزوير -

  و التسديد المقلدة Ɗو المزورة 
  ".قة مقلدة Ɗو مزورةالذين رغم علمǌم قبلوا التسديد بواسƱة بƱا -

                                                 
 .404ص  Ü المرجƴ السابق Ɗ ÜنƲر شامبي ليندة - 1

2 - ƲنƊفايز رضوان نعيم .ر د Ü السابق ƴالمرج Ü  211ص. 

3 - Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire, op, cit P 390. 
Fronçoise PEROCHON et R. BONNHOMME, op, cit P 648. 
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في الحاƘǙ المنصوص عليǌا في المادة : "من نƩƽ القانون علƊ ǏنǊ 67/2و تنص المادة 
اƘǙǓ           األمر بمصادرة المواد و  Ü بƱاقاƘ الدفƴ المزورة Ɗو المقلدةتالƍ ƻيتم مصادرة و  67/1
Ü  Ǚƍ صنǋ ƴذǉ البƱاقاƘ ستعملƊ Ƙو كانƘ قد تستعمل فيƍاألجǌزة Ɗو Ɗي وسيلة Ɗخرǎ التي و 
  .ستعملƘ دون علم مالكǌاƍƍذا 

ǁمن ذل Ơيتض Ü  شد منƊ يǋ نص خاص و Ǐبمقتض Ƙرنسي كانƽن عقوبة المشرع الƊ
مما يحقق حماية فعالùة لبƱاقùاƘ    انون العقوباÜ Ƙمن ق 220العقوبة التي نصƘ عليǌا المادة 
  .اǗئتمان ضد محاوƘǙ التزوير

ƙة مزإ: اانيƽبطا üورةستعما  
حاƘǙ المشار ƍليǌا في ǋذا في ال: "علǏ قانون العقوباƘ الجزائريمن  221تنص المادة 

نǊ مزور Ɗو شرع في ذلǁ بالعقوباƘ المقررة Ɗستعمل المحرر الذي يعلم ƍيعاقƔ كل من  Ü القسم
  "Ü 220 219المادتين  للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليǊ في

ستعمال المùزور  ƍمشرع الجزائري نص علǏ جريمة Ɗن ال Ü يتضƠ من خالل ǋذǉ المادة
مستقلة عن جريمة التزوير بالرغم من مساواتǊ في العقوبة بينǌمùا و بùين جريمùة تزويùر     

  .1المحرراƘ العرفية
Ǌو من Ü اقة بƱذا قام من زور البƍ ǊنƊ ǁل يعني ذلǋƎ    نùوبتين عùلعق Ưرùا تعǌستعمال

Ǘما التزوير و اǋ ستعمالجريمتين.  
          رتكاƔ المتǌم فعال واحدا تحقùق بǊù التزويùر   ƍƍلƊ Ǐن في حالة  Ü في الƽقǊيذƔǋ رƊي 

Ǘستعمالو ا Ü ي العقوبة األشدǋ عقوبة واحدة ƴالحالة توق ǉذǋ يƽف.  
ǁذل Ǐمعن Ü  ئتمان وǗاقة اƱحد األشخاص بتزوير بƊ ذا قامƍ ǊنƊƍ تعمùس    Ǌùعلي ƴùال توقùا فǌل

من قانون ) Ü 35 34(فقƱ و ǋذا ما يƱابق المادتين شد بة األعليǊ العقوتوقƴ بل  Ü العقوبتين معا
Ƙالجزائري العقوبا.  

         من قانون العقوباƘ قد ساوƘ في العقوبة بين جريمة التزويùر  221مƴ العلم Ɗن المادة 
 67و ǋو نƩƽ النƝǌ الذي سار عليǊ القانون الƽرنسي في المùادة   Ü ستعمال المزورƍو جريمة 

  .السابق الذكر 30/12/1991المƌرƢ في  91/1382قم من القانون ر

                                                 
رتكƔ تزويرا بƎحدǎ الƱرق المنصوص عليǌا ƍكل شخص : "علǏ ما يلي قانون العقوباƘ الجزائريمن  220المادة  تنص - 1

ƍلǏù   500في محرراƘ عرفية Ɗو شرع في ذلǁ يعاقƔ بالحبƩ من سنة ƍلǏ خمƩ سنواƘ و بƺرامة مالية من  216في المادة 
2000  Ɯد." 
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Ɗما ƍذا وقعƍ Ƙحدǋ ǎاتين الجريمتين من شخص و األخرǎ من شخص ƈخر فكل منǌما 
  .رتكبǌاƍيخضƴ لعقوبة الجريمة التي 

ستعمال محرر مزور تتمƛل فùي ƍخùراƜ المùتǌم    Ɗƍن Ɗركان جريمة  Ü و الجدير بالذكر
و Ɗن يكون المحرر المسùتعمل   Ü لسلبية ƍلǏ مجال التعاملزور من حالة السكون و امالمحرر ال
        و Ɗن تتوافر لدǎ المتǌم العلم بتزوير المحùرر  Ü توافرƘ فيƊ Ǌركان جريمة التزوير مزور Ɗي

Ǌالذي زور من اجل Ưرƺللتعامل لتحقيق ال Ǌدفع Ǐلƍ Ǌرادتƍ ǉو اتجا.  
 Ǐعل ǁبيق ذلƱو بتƍئتمان المزورة فيǗاقة اƱستخدام ب   ǎدùل Ƙالمشتريا Ưتسوية بع

نجد Ɗن مجرد ƍبراز البƱاقة المزورة لدƊ ǎحد التجار المتعاقدين مƴù مصùدرǋا    Ɗ Üحد التجار
كمùا Ɗن القصùد    .سùتعمال ƊǗي فعل ا Ü لديǊ يكون الركن المادي للجريمة مشترياƘاللتسوية 

ل علǏ منƽعùة مùن   و ƊنǊ حص Ü ن من قدمǌا للتاجر يعلم Ɗن البƱاقة مزورةالجنائي متوافر أل
ƍاǌعل ستخدامƽذا الǋ Ƈلحق ضررا للحامل الحقيقي من وراƊ 1و بالتالي.  

ستعمال البƱاقة المزورة يتوافر لǌا Ɗركان جريمùة النصƊƍ   Ɣùن  Ü يضاƍ ƻلǏ ما تقدم
ستيالƇ علǏ مال منقول ƍألنÜ  Ǌ قانون العقوباƘ الجزائريمن  372المنصوص عليǌا في المادة 

و ذلǁ عن Ʊريق تقديمǊ لبƱاقة مزورة موǋما التاجر بصحتǌا  Ü 2حتيالاǗ مملوǁ للƺير بƱريق
عتماد وǋمي لدǎ من نسبƍ ƘليǊ البƱاقة المزورة ƍ Ǚƍذا ƛƊبƍ Ƙعتقاد بوجود Ǘمما يƌدي بƍ ǊلǏ ا
و التƋكد من سالمتǌا و شخصùية   Ü حتياƱاƘ الالزمة لتƽحص البƱاقةتخاذ اǋƍ ƍǗمال التاجر في

  .حاملǌا
ƙالƙائعةإ: اƮ وƈ ةƽة مسروƽبطا üستعما  

يلتزم حامل البƱاقة بمقتضǏ العقد المبرم بينǊ و بين مصدر البƱاقة بƎخƱار ǋذا األخير 
ǊاقتƱو ضياع بƊ 3مباشرة عن سرقة Ü  Ǘذا اùǌخالل بǗعن ا Ɲولية    و ينتƌùمس Ƈاùƽنتƍ زامùلت

و يعùد   .Ʊرƻ الƺيرستعمال التدليسي لǌذǉ البƱاقة من Ǘالمصرƻ المصدر للبƱاقة في حالة ا
Ǘذا اǋ رƱكبر المخاƊ ستعمال من ƘاقاƱام بƲن Ǌالتي تواجÜ ئتمانǙارق    اùاول السùيح ƚùحي        

Ɗو قصد الحصùول علÜ    Ǐù الǌا من Ɗجل تسديد مشترياƘ معينةستعمƊƍو من يعƛر علǏ البƱاقة 
  ).سوƇ النية(مبالƸ مالية من الموزع األوتوماتيكي بƱرق تدليسية 

                                                 
 .213ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم .ƊنƲر د - 1

 .215ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. د, ƊنƲر - 2

3 - Stephane Piedelievre,op,cit P 290. 
 .669ص  Ü المرجƴ السابق Ü جمال الدين عوƯ.دǁ كذل 
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  :و من ǋذǉ الجرائم Ɗ Üن ينسƍ ƔليƊ Ǌكƛر من جريمة يمكن Ü لذا
  :جريمة السرƽة -1

  .ختالƩ مال منقول مملوǁ للƺير بنية تملكƍǊعرƻŇ الƽقǊ الجنائي جريمة السرقة بƋنǌا 
  :يتضƠ من ǋذا التعريƊ ƻركان جريمة السرقة و ǋي

لǏ الحيùازة الكاملùة   ستيالƇ عƊǗي ا اǙئتمان ÜختالƩ بƱاقة ƍو المتمƛل في  :الركن المادي -
ǉاقة و بدون رضاƱرادة حامل البƍ اقة رغما عنƱللب.  

و ǋي تعتبر من المنقوƘǙ و بالتالي يمكن Ɗن تùرد   ǋ Üي البƱاقة ذاتǌا :محل جريمة السرقة -
 .عليǌا السرقة

ختالƩ الواقƴ علǏ منقùول مملùوǗ   ǁرتكاƔ فعل اƍيتجسد في صورة نية  :الركن المعنوي -
 .للƺير

للعقوبة المنصوص عليùǌا   1يتعرƯ الشخص الذي يقوم بسرقة بƱاقة اǗئتمان Ǌ Üو علي
األقل ƍلǏ خمƩ سنواƘ علǏ  و ǋي الحبƩ من سنة علǏ قانون العقوباÜ Ƙمن  350في المادة 

  د20.000Ɯدƍ ƜلǏ 500و بƺرامة مالية من  Ü األكƛر
  :جريمة التزوير  -2

ƍذ يقùوم   Ü مزور سم مزور Ɗو توقيƍƴ ستعمالƍو تكون ǋذǉ الجريمة مجسدة في صورة   
    Ƈراùاتورة الشùف Ǐùعل ƴùا بتزوير التوقيǌر عليƛو الذي عƊ اقةƱالشخص الذي قام بسرقة الب           

  .2و ذلǁ بتقليدǉ النموذƜ الذي تحملǊ البƱاقة علǌƲ Ǐرǋا
3- ƒƬجريمة الن:  

كمùا   Ü 3ئعةƊو الضا ينƱبق Ɗيضا وصƻ جريمة النصƔ علǏ مستعمل البƱاقة المسروقة  
ستعمال الشخص لبƱاقة ƍئتمان مسروقة Ɗو ضائعة ƍاتƽق الƽقǊ الƽرنسي علǏ ذلǁ مستندا علƊ Ǐن 

 ƩساƊ Ǐيكون علƍذا األخير لحيل تدليسيةǋ ستعمال Ü  الحالة في ǉذǋ ل فيƛتتمƍ  تعمالùسƍ  مùس

                                                 
1 - Ǚ ن جريمة السرقةƊ ƩساƊ Ǐي علƊذا الرǋ من ينتقد ǁناǋ راديǙتتوافر في حالة التسليم ا Ü اعƽن نية الƊ كما Ƙǌل قد اتج

  ƍضافة ƍلǋ Ǐذا المبلƸ النقدي لم يسلم ƍليƍ Ǌنما تم تحويلǊ لحساƔ التاجر ƴ Ü و الخدماƘ و ليƩ المبلƸ النقديللحصول علǏ السل
 .115ص  Ü المرجƴ السابق Ü صدد القاضي فداƇ يحي Ɗحمد الحمودراجƴ في ǋذا ال

 .218ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 2

3 -  Ǌقيƽيقول الA.Bertrand et Ph. LECLECHذا الصددǋ في:  
"L'utilisation d'une carte perdue ou volée par un tiers constitue une escroquerie ou une tentative 
d'escroquerie si la remise de la carte n'est pas réalisé " 
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Ɣ1كاذ Ü  وǋ وƍ اقة الشرعي لخداع التاجر بوجودƱسم حامل البƍǊمي لǋئتمان و Ü يترت Ǐعل Ɣ
  . ذلƊ ǁضرار تلحق بكل من التاجر و مصدر البƱاقة و الحامل

        ƴùنما يرجƍ وÜ ئتمانǙاقة اƱن المشرع الجزائري لم يقر حماية خاصة لبƊ خالصة القول
في ذلǁ للقواعد العامة في قانون العقوباƘ الجزائري من نصوص السرقة Ɗو النصƊ Ɣو خيانùة  

 لǌذǉ البƱاقة من جǌة رورة تدخل تشريعي يضمن الحماية الجنائيةƊن ǋذا Ǚ ينƽي ضǙƍ  .األمانة
    ǁùان و ذلùئتمǙة اùاقƱاألحكام الخاصة لحماية ب Ưفرد بعƊ العماني الذي ƴكما فعل التشري

 ƔانيبموجƱنص في المادة  2001-72رقم  2المرسوم السل ƚ276حي ǊنƊ Ǐمكرر عل" : Ɣيعاق
  :ريال كل من Ǚ1000 تتجاوز بالحبƩ مدة تزيد عن خمƩ سنواƘ و بƺرامة 

- Ɣو السحƊ Ƈالوفا ƘاقاƱاقة من بƱو تزوير بƊ قام بتقليد.  
- ǁالعلم بذل ƴو المزورة مƊ اقة المقلدةƱستعمال البƍ و حاولƊ ستعملƍ."  

سنواƘ و بƺرامة  03يعاقƔ بالحبƩ مدة Ǚ تزيد علǏ : "علƊ ǏنǊ 3مكرر 276و نص في المادة 
  :ريال كل من Ǚ500 تتجاوز 

-Ǌبعدم وجود رصيد ل Ǌعلم ƴاقة مƱستخدم البƍ.  
-ǁو عالم بذلǋا وǌائƺلƍ وƊ اǌصالحيت Ƈاǌنتƍ اقة بعدƱستعمل البƍ.  
-Ǌير دون علمƺاقة الƱستعمل بƍ  ."    
و من جǌة Ɗخرǎ يجƔ علǏ الجǌاƘ المصدرة للبƱاقة تƱوير ǋذا النƲام بصƽة مستمرة        

  .عابƛين بǌذǉ الوسائل الحديƛةلسد ƊوجǊ القصور التي ينƽذ منǌا ال
حماية مدنية و جنائية في نصل ƍلƊ Ǐن حماية بƱاقة اǗئتمان يجƊ Ɣن تكون  Ü في األخير  
و Ǚ تكتمل ǋذǉ الحماية ƍ Ǚƍذا تحققƘ الحماية المعلوماتية وتكون عن Ʊريق تƱوير  ƈ Üن واحد

تعمل بǌا ǋذǉ البƱاقùاƘ حتǏù    األبحاƚ العلمية باستخدام نƲم معلوماتية للنƲم و البرامƝ التي
  .3يƋمن حامل البƱاقة من ƍساƇة استعمالǌا

                                                 
1 - Ǌقيƽيقول ال   Ch. Gavalda et J. Stoufflet ذا الصددǋ في:  

"En cas d'utilisation indue par un tiers, l'inventeur ou le voleur commet le délit d'escroquerie par 
usage de faux non", V, Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire, Op,cit, P 390. 

  .Ɗ140نƲر المحامي محمد Ɗمين الرومي Üالمرجƴ السابق Ü ص  -2
  .306ص  Ü المرجƴ السابق الكتاƔ األول Ü Ü ومي حجازيعبد الƽتاح بي. ƊنƲر د - 3



 خــامتة                             القانوني لبطاقة اإلئتمان  لنظاما
                                                                          

  126

  :خاتمــــة
Ý صùاحبƊ   Ǌن عالم التجارة في تƱور مسùتمر  Ü ستخالصǊ من ǋذǉ الدراسةƍما يمكن   
كبƱاقùاÜ   Ƙ الديون Ɗو Ʊرق حديƛة لتسوية ر وسائلوǌƲو  Ü ستخدام األوراق التجاريةƍتقلص 

Ǘاǁمن الشي Ǚبد ǁا البنوǌئتمان التي تستعمل.  
الدول  قتصادي و التجاري في معƲمǗحديƛة ƊصبحƘ تǌيمن علǏ المجال اǋذǉ الوسيلة ال  

          لكتروني الùذي ƊصùبƠ يùƺزوا جميƴù المجùاƘǙ     بسبƔ العالم اÜ Ǘ المتقدمة منǌا Ɗو النامية
و ما تحققǋ Ü   Ǌùذǉ البƱاقة من سǌولة في التعاملو من جǌة Ɗخرǎ نƲرا لما تƌديÜ  Ǌ من جǌة

  .من مزايا و فوائد لجميƱƊ ƴرافǌا
  Ǘا Ƙسساƌتمرة   ئتحرص المùة مسƽùا بصǋويرƱت Ǐعل ƘاقاƱالب ǉذǋ تمانية التي تصدر

  .لتساير التƱور التكنولوجي الذي تشǌدǉ البيئة التجارية
  Ǘا ƘاقاƱن بƊ مامكماƊ ساكنة ƻتق Ǚ ئتمان ƚور التقني الحديƱالت Ü  Ǘة اùاقƱان  فبùئتم

           ƻ بǊ حاليا تحƘتصنƴ من مادة بالستيكية تحتوي بصƽة عامة علǏ وجǌين Ʊبقا للنموذƜ المعتر
لرقم السري للبƱاقة و تاريƈ ƣخر تستخدم Ɗحد الوجǌين بتسجيل بعƯ المعلوماƘ كا ISO2اسم 

ƍǊالمسموح ب Ƹاقة و المبلƱستعمال للب.     
         Ǐùعل Ƙالعديد من التعديال ƘدخلƊ اقةƱالب ǉذǋ رنسية التي تصدرƽال Ƙسساƌن المƊ كما

 Ƙزال Ǚ اقة وƱة  جسم البùعالƽلتوفير الحماية ال ǁذا و ذلǋ يومنا Ǐلƍ اǌعلي ƊرƱت Ƙالتعديال ǉذǋ
  .لكل من الحامل و التاجر

ذاتǌا فقƱ بل يشمل ئتمان علǏ جسم البƱاقة تصر التƱور الذي تشǌدǉ بƱاقاƘ اǗو Ǚ يق  
Ǘيضا وسائل اƊاقƱة المصدرة للبǌتصال بين الج Ǘام اùƲمام  ة و التاجر و يشمل كل من نùنض

Ʋلن Ʊبخ Ʊام الربƍ Ǌلق عليƱلكتروني و الذي يOn-Line  امƲو نƊOff-Line   دمùفي حالة ع
ǗاǗام اƲنضمام لنǗلكترونيتصال ا.  

 نتشر ƍلǏù بùاقي دول  ƍد مصدرǉ في البيئة األمريكية ƛم و ǋذا النƲام الحديƚ للوفاƇ يج  
       البƱاقùاǙƍ Ƙ مƌùخرا  ئتمانية الجزائرية لم تصدر مƛل ǋذǉ و ƍن كانƘ المƌسساƘ اÜ Ǘ العالم

الذي رخص لǊ باسùتعمال كùل مùن     Ý و الرائد في ǋذا المجال ǋو القرƯ الشعبي الجزائري
  ".Master Cardماستركارد "و " Visaفيزا "بƱاقة 
فƎن المشرع تجاǋل تنƲيم  مة في مجال البƱاقة البنكية عامة ǋÜذǉ التجربة المحتش فرغم  

و الذي يعتبر التشريƴ األول في مجال العمل  11-03القرƯ رقم  ǋذǉ العملية في قانون النقد و
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Ü المصرفي ƍ جل الوصولƊ بالدراسة من ƚام المستحدƲذا النǋ تناول Ǐلƍ بنا ǎدƊ ذا ماǋ و  Ǐùل
Ǘا ƘاقاƱام قانوني لبƲئتمانتحديد ن.  

  Ü Ơا  و من الواضǌعمالئ ƴم ƻا المصارǌن العقود النموذجية التي تبرمƊذا المجاǋ ل في
)Ü اقةƱاقة البنكية) عقد التاجر عقد حامل البƱيم التعامل بالبƲلتن Ƙقƌار قانوني مƱƍ تعتبر.  

التùي تحùدد   ستعمال البƱاقة ليسƘ وحدǋا ƍرادة ƱƊراƻ العالقاƘ الناشئة عن ƍ غير Ɗن  
فǌناǁ قواعد تشريعية قابلة للتƱبيق عليǌا و تعتبر من ضùمن اùƱǗار    Ü معالم النƲام القانوني

علÜ  Ǐ الذي يربƱ مصدر البƱاقة بحاملǊ خاصة في مجال العقد Ü ونيي يحدد ǋذا النƲام القانالذ
حامùل  الƊساƊ Ʃن ǋذا األخير يعد من عقود اǗذعان التي يحتاƜ فيǌا الƱرƻ الضعيƻ و ùǋو  

  .1اية قانونية من الشروƱ التعسƽية التي قد يتضمنǌا العقدملح
         ئتمùان ي مجال منƠ اǋǗتمام بحماية المستǌلǁ فلذلǁ نجد بعƯ التشريعاƘ بدƘƊ باǗو   

Ǘا ƘاقاƱا بǌ2ئتمانو من بين.  
       ǁكذل Ü اقةƱستعمال البƍ ةƇساƍ ƘǙحا Ưتشريعي لبع ƇاƱيجاد غƍ بد من Ǚ ǊنƎف Ý  ǁذل

ستخدامǌا للوصùول  الوفاƇ التقليدية Ü يمكن Ɗن يساƍ Ƈألن بƱاقة اǗئتمان تعد كƺيرǋا من وسائل 
و ǋذا ما يƛير عدة مشاكل قانونيùة تتمحùور    التي ترتبǌا البƱاقة بدون وجǊ حق ƍÜلǏ الحقوق 
  .ستعمال غير القانوني لǌذǉ البƱاقةوبة تكييƻ األفعال الناتجة عن اǗحول صع

المشاكل القانونية المترتبùة عùن ƍسùتعمال بƱاقùة      و تشريعنا الجزائري لم يواجǊ بعد  
  .و ƍن كانƘ نصوص القانون المدني ضمن القواعد العامة بǌا ما يحƲƽ من حقوق ن ÜاǙئتما

ǊنƊ Ǚƍ    Ưùوفر بعùت Ƙن نصوص قانون العقوباƊ ولية الجنائية نجدƌبخصوص المس Ý
  .ستخدام البƱاقةǌة جميƴ صور الجرائم الناشئة عن ƍالحماية Ɗ Ǚƍنǌا Ǚ تكتƽي لمواج

Ý فقد تقدمنا بمقترحاƘ و توصياƘ التùي   المجالو نƲرا لوجود فراƷ تشريعي في ǋذا 
  :و ǋي كالتالي ية التي يقوم عليǌا نƲام البƱاقة Üتعتبر السماƊ Ƙو الميزاƘ األساس

- Ɗ ن يتمƍǗاقة اƱفصل خاص لب ƚئتمانستحدا Ǘة من صور اƛا صورة حديǋة باعتبارƽئتمان بص
مùن Ʊبيعùة    نǊ نƲام مركƔ متشùابǁ مستقلة عن العملياƘ المصرفية لما يتميز ǋذا النƲام بكو

  .خاصة
  :بحيƚ يشار فيƍ ǊلǏ لتنƲيم Ǘستخدام بƱاقاƘ اǗئتمان Üتضمن ǋذا الƽصل بعƯ اƊن ي -

                                                 
 .و ما يليǌا 92ص  Ü لسابقالمرجƴ ا Ü فايز رضوان نعيم. ƊنƲر د - 1

 .و ما يليǌا 61ص  Ü المرجƴ السابق Ü فايز رضوان نعيم. د ƊنƲر - 2
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  - ƍاقةƱالب ƻراƱƊ من ƻرƱ كل Ƙلتزاما Ü  ئتمانǗاقة اƱب ƻراƱƊ بين Ƙن العالقاƊ ذƍ
ذلƊ ǁنǌا تعتبر وسùيلة   ملية Üة Ü و التبعية من الناحية العǋي عالقاƘ مستقلة من الناحية القانوني

ئتمùان بùين المصùرƻ           القة بين المصرƻ المصدر و التاجر Ü و وسùيلة ƍ ضمان بالنسبة للع
  .و العميل
ص نص خاص يتعلق بعدم جواز ƛƍارة الدفƴ بين ƱƊراƻ البƱاقة كمùا فعùل   يخصت -  

  ".يǌƱر الدفوع ǌيرƲالت" وراق التجارية بشƋن قاعدة المشرع الجزائري في شƋن األ
لذا يتعين  ǌ Üة المصدرة بالحامل ǋي عقد ƍذعانعلǏ اعتبار Ɗن العالقة التي تربƱ الج -

  .توفير حماية للƱرƻ الضعيƻ و ǋو حامل البƱاقة
ئتمان لما لùǌذǉ  ستخدام بƱاقاƘ اƯƍǗ حاƍ ƘǙساƇة يتعين ƍدراƜ نصوص خاصة ببع -  

  .للشيǁ الوسيلة من ǋƊمية علǏ غرار ما فعلǊ بالنسبة
النƲام القانوني لبƱاقùة  الذي يتناول تحديد و ƍلǏ حين صدور مƛل ǋذا التنƲيم التشريعي   

Ü ئتمانǙالقانوني ألي يبق ا ƇاƱƺو الǋ العقد ǏƍاقةƱالب ǉذǋ ƻراƱƊ مترتبة في ذمة ƘلتزاماÜ  Ǚƍ
  .ƊنǙ Ǌ يمكن Ɗن يحل محل نص تشريعي ƊصبƊ Ơكƛر من ضرورة ملحة لضبǋ Ʊذǉ العملية

و يبقǏ مستقبل ǋذǉ التقنية في الجزائر مرǋون بتدخل المشرع لوضƴ الضماناƘ الكافية   
  .لحماية األƱراƻ المتدخلة في نƲام بƱاقة اǗئتمان

ة عامة Ɗو بصƽ ما ǋو مصير النقود و األوراق التجارية و الشيǁ: و في األخير نتساƇل  
Ƈالوسائل التقليدية للوفا Ü وƱت ƴا الزوال مǌلƉل مǌة      فùاقƱب Ɣùجان Ǐùلƍ Ƈاùو البقƊ زمنùر ال       

Ǘةاƛالمستحد ǎ1ئتمان و السبل األخر Ü       دفاùǋ اùمǌل منùق كùلتحق ǎرùما األخǋحداƍ فتكمل       
  Ǘا ƻائùƲة الوùديƋو تǋ ة       واحدا وùدعام ƩاùسƊ Ǐùعل ƠùنجƊ ر وùيسƊ كلùادية بشùقتص           

Ǘالسرعة و اÞ ا الميدان التجاريǌئتمان التي يتميز ب. 
 

                                                 
1 -  Ǘا ǁيùكالش   Ʊنùƺو الممƊ يùلكترون"Le cheque magnétique " Ǘتجة اƽùو السƊ  ةùلكتروني"La lettre de cheque 

magnétique" 
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