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الممخص:
تتضمف ىذه الورقة البحثية موضوع الحماية القانونية لبطاقة اإلئتماف اإللكترونية مف الجرائـ الواقعة

عمييا ،حيث استعرضنا بداية إلى الجرائـ الواقعة عمى البطاقة اإلئتمانية والتي قد تصدر مف مالكيا سواء
في فترة صبلحيتيا ،أو بعد إنتياء صبلحيتيا أو البطاقة الممغاة ،وتمؾ الجرائـ الصادرة مف الغير سواءا
عف طريؽ استعماؿ البطاقة المسروقة أو الضائعة بكافة صور الجرائـ مع دراسة التكييؼ القانوني ليذه

الجرائـ في التشريع الجزائري مقارنا مع التشريع الفرنسي ،كما تطرقنا إلى الحماية القانونية المقررة لبطاقة
اإلئتماف اإللكترونية عمى مستوى القوانيف واالتفاقيات والييئات الدولية ،ثـ تطرقنا إلى الحماية المقررة في

التشريع الجزائري سواءا مف خبلؿ القوانيف العامة وتمؾ الحماية المقررة لبطاقة اإلئتماف في القوانيف
الجزائرية الخاصة  ،واستعرضنا والنتائج والتوصيات التي توضمنا إلييا.

الكممات المفتاحية :بطاقة اإلئتماف األلكترونية – اإلستعماؿ غي المشروع -الحماية القانونية -التشريع
الدولي -التشريع الجزائري.
Summary:
This research paper includes the subject of legal protection of the electronic credit card
from the crimes against it, where we reviewed first to the crimes on the credit card that may
be issued by its owner, whether during its validity period, or after its expiration or the
canceled card, and those crimes issued by others, whether through Using the stolen or lost
card in all forms of crimes, while studying the legal adaptation of these crimes in the Algerian
legislation compared to the French legislation. We also discussed the legal protection
prescribed for the electronic credit card at the level of laws and agreements And international
bodies, then we touched on the protection established in Algerian legislation, whether through
general laws and that protection for credit card in the Algerian private laws, and we reviewed
the results and recommendations that lead us to it.
 Key words: electronic credit card - illegal use - legal protection - international legislationAlgerian legislation
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مقدمة:
لقد أدى التقدـ الحضاري والتكنولوجي في القرف الحادي والعشريف إلى اختراع العديد مف الوسائؿ

واألدوات المتطورة وابتكار العديد مف األجيزة الدقيقة ،تتعامؿ بيا المصارؼ مع زبائنيا ويتعامؿ بيا
األفراد في معامبلتيـ وأنشطتيـ المالية والمصرفية والتجارية سواء أكاف ذلؾ عمى المستوى المحمي أو
عمى المستوى الدولي ،بحيث أصبح الصراؼ اآللي أو ما يسمى البنؾ اإللكتروني عصب تعاممنا اليومي

فظيرت بطاقة االئتماف اإللكترونية أو بطاقة الوفاء  ،إال انو يمكف اعتبارىا سبلح ذو حديف فيي إضافة
إلى مزاياىا أو وظائفيا المتعددة إال انو في الجانب اآلخر ساعد ظيورىا عمى شيوع الجريمة بمختمؼ
أشكاليا ،وانعكس بدوره اإللكترونية عمى تطور أساليب ووسائؿ ارتكاب الجرائـ وبروز أنواع مف الجرائـ

غير المألوفة ،وتأسيساً عمى ما تقدـ عقدت بعض االتفاقيات والمؤتمرات الدولية لمعالجة النقص في

الحماية القانونية لمبطاقة االئتمانية مف الجرائـ التي تطاليا  ،وىو ما كرسو المشرع الجزائري والفرنسي.

 -أهمية البحث :يستمد ىذا البحث أىمية مف االنتشار الواسع لبطاقات االئتماف اإللكترونية في

السنوات األخيرة بحيث أصبحت ىذه النقود اإللكترونية تحؿ محؿ العمبلت الورقية والمعدنية ،بؿ وأكثر
مف ذلؾ فقد حمت محؿ الشيكات في التعامؿ اليومي.
 -إشكالية الدراسة:

عمى ضوء ىذه المعطيات التساؤالت القانونية التالية  :ماىي صور

اإلستعماؿ غير المشروع لبطاقة اإلئتماف مف طرؼ مالكيا أو مف الغير ،وماىي الحماية القانونية المقررة
لبطاقة اإلئتماف عمى الصعيد الدولي والجزائري؟.
منهج البحث:

إجابة عمى ىذه اإلشكالية انتيجنا المنيج الوصفي التحميمي لئللماـ بكؿ جزئيات

الموضوع  ،معتديف أيضا عمى المقارنة بيف التشريع الجزائري والفرنسي .
خطة الدراسة :

قسمنا الموضوع إلى خطة ثنائية  ،تطرقنا في المبحث األوؿ الج ارئـ الواقعة

عمى بطاقة االئتماف اإللكترونية  ،و في المبحث الثاني ،الحماية الدولية والوطنية المقررة لبطاقات
اإلئتماف مف الجرائـ الماسة بيا.
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المبحث األول :الجرائم الواقعة عمى بطاقة االئتمان اإللكترونية :

لقد تزايد حجـ التعامؿ ببطاقة االئتماف اإللكترونية ،1نظ ار لما تقدمو لحاممييا مف تسييبلت

وخدمات مصرفية  ،إال أنو وفي المقابؿ قد تـ استخداميا بطريقة غير مشروعة ،مما أدى إلى تزايد في

الجرائـ التي ترتكب ضد األمواؿ ،باإلعتداء عمى بطاقة االئتماف اإللكترونية مف قبؿ حامميا في المطمب
األوؿ ،أو مف الغير في المطمب الثاني.

المطمب األول :إساءة استخدام بطاقة االئتمان اإللكترونية من قبل مالكها:
إذا صدرت بطاقة االئتماف مف الجية المختصة بإصدارىا وىي غالباً ما يكوف البنؾ واستعممت

مف قبؿ حامميا وىو مف صدرت باسمو واال يتعدى استخدامو ليا الرصيد المسموح لو بو وكاف استعمالو
ليا خبلؿ فترة صبلحيتيا وفي حدود المصرح بو وفقاً لمعقد المبرـ بينو وبيف البنؾ ،كاف استخدامو لبطاقة
االئتماف صحيحاً ومشروعاً وقانونياً ،2واال اعتبر العكس.

الفرع األول :إساءة استخدام بطاقة اإلئتمان خالل فترة صالحيتها :
رغـ أف بطاقة االئتماف صالحة لئلستعماؿ وصحيحة ورغـ أف مستعمميا ىو مف صدرت

باسمو ،إال أنو يتصور أف تستخدـ بصورة غير مشروعة ،أي أف يساء إستخداميا مف قبؿ حامميا ويتخذ

ذلؾ أحد صورتيف .أوليما السحب مف جياز توزيع العممة رغـ عدـ وجود رصيد كاؼ لو ،وثانييما
الحصوؿ عمى بضائع أو خدمات تتعدى المبمغ الذي حدده البنؾ مصدر البطاقة ،وعميو تناولنا في ىذا

الفرع أوال  ،السحب مف جياز توزيع العممة رغـ عدـ وجود رصيد كاؼ وثانيا الوفاء بقيمة البضائع
والخدمات رغـ عدـ وجود رصيد كاؼ.3

أوال :السحب من جهاز توزيع العممة رغم عدم وجود رصيد كاف :
يمتزـ حامؿ البطاقة بعدـ سحب مبالغ مف الجياز اآللي لتوزيع النقود يتعدى الرصيد المسموح

بو ،ومف ثـ فقد يستعمؿ الحامؿ تمؾ البطاقة في سحب مبمغ نقدي يفوؽ المسموح بو وفقاً لمنظاـ المعموؿ
بو ليذه البطاقة ،وىكذا يعد قياـ حامؿ البطاقة بسحب نقود أكثر مف الرصيد المسموح بو عمبلً غير

مشروع النطوائو عمى إخبلؿ بالتزاماتو تجاه مصدر البطاقة االئتمانية لو.

يرى جانب مف الفقو يؤيده العديد مف أحكاـ القضاء الجنائي الفرنسي أف السموؾ الذي صدر مف

حامؿ بطاقة االئتماف في ىذه الواقعة يخضع لنصوص قانوف العقوبات ،لكنيـ اختمفوا فيما بينيـ حوؿ

التكييؼ السميـ ليذه الواقعة.4

فذىب رأي آخر إلى القوؿ باعتبار األمر يشكؿ جريمة سرقة يؤيده في ذلؾ بعض أحكاـ

القضاء الجنائي الفرنسي في بداية األمر ،إال أف ىذا الرأي انتقد أيضاً ألف البنؾ ومف خبلؿ جيازه اآللي
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قاـ بتسميـ العميؿ حامؿ البطاقة ، 5،إال أف ىذا الرأي انتقد ألف األمر ال يتعمؽ ببطاقة مزورة ،كما ال
يتعمؽ باستعماؿ بطاقة الغير بدوف موافقتو أي انو ال يتضمف انتحاالً لصفة غير صحيحة.6

حيث يرى جانب كبير مف الفقو يؤيده موقؼ القضاء الجنائي الفرنسي الحالي بعدـ انطباؽ

النصوص القانونية التجريمية في قانوف العقوبات عمى ىذه الواقعة

7

ثانيا :الوفاء بقيمة البضائع والخدمات رغم عدم وجود رصيد كاف :

إف عمى الجية التي أصدرت بطاقة االئتماف يقع عمييا التزاـ بسداد قيمة ما حصؿ عميو الحامؿ

مف مشتريات في حدود المبمغ المسموح بو ،أما فيما يجاوز ىذه الحدود ،فاف الجية المصدرة لمبطاقة ال
تقوـ بالوفاء إال بشرط التحصيؿ مف العميؿ .وتفادياً لذلؾ ،فاف عمى التاجر – حتى يضمف التحصيؿ مف

البنؾ – في حالة تجاوز المشتريات الحد المسموح بو بموجب البطاقة ،أف يحصؿ عمى موافقة الجية التي
أصدرت البطاقة عمى عممية البيع مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي بمركز اإلذف إذا كاف مجي اًز بآلة الطباعة
اليدوية.8

الفرع االثاني :إساءة استخدام بطاقة االئتمان بعد انتهاء صالحيتها :
التعد بطاقة االئتماف صالحة لبلستخداـ وال يمكف تقديميا لمتاجر في ثبلث حاالت ،أوليا إذا تـ

إلغائيا مف قبؿ البنؾ مصدر البطاقة وثانييا إذا انتيت مدة صبلحيتيا المبينة في العقد المبرـ بيف حامؿ
البطاقة والبنؾ مصدر البطاقة وثالثيا إذا أخبر حامؿ البطاقة عف فقدانيا أو سرقتيا أو ضياعيا.9
أوال :صور إســـاءة اســتخدام بطاقة االئتمان االليكترونية الممغاة:10

األصؿ أف البطاقة اإللكترونية تبقى نافذة المفعوؿ حتى تأريخ انتياء صبلحيتيا إال انو
يحدث أحيانا أف يقوـ البنؾ أو المؤسسة المالية الم ِ
صدرة لمبطاقة بإلغائيا أثناء سريانيا ذلؾ الف حامؿ
ُ
البطاقة 11قد أساء استخداميا مما اضطر البنؾ إلى سحب البطاقة كعقوبة لئلستخداـ السيئ ،إال إف
الحامؿ يمتنع عف رد البطاقة ويقوـ باستخداميا مرة أُخرى عمى الرغـ مف التنبيو عميو بإعادتيا إلى

ال ُمصدر.

الصورة األولى  :استخدام بطاقة االئتمان اإللكترونية الممغاة في الوفاء  :إف حامؿ بطاقة

المصدر ( البنؾ أو المؤسسة المالية ) مما
االئتماف االليكترونية قد يقوـ باستخداميا بعد إلغائيا مف قبؿ ُ
المصدر.
المصدر بيذه المبالغ لمتاجر ذلؾ إف األخير ال يعمـ بإلغاء البطاقة مف قبؿ ُ
يؤدي إلى إلزاـ ُ
وفي ىذه الحالة عمينا التفرقة بيف فرضيف ،الفرض األوؿ يتمثؿ بامتناع حامؿ البطاقة
المصدر منو والثاني يتمثؿ بقياـ الحامؿ باستعماؿ البطاقة في الوفاء.
عف ردىا بعد أف طمبيا ُ
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المصدر :إف إثبات حصوؿ الركف
الفرض األول :االمتناع عن رد البطاقة بعد طمبها من البنك ُ
المادي في ىذه الجريمة يعد مسألة موضوعية ممكف أف يستفاد مف امتناع الجاني عف رد المنقوؿ مع
المطالبة بو دوف وجود مبرر قانوني لعدـ رده أو مف االدعاء بضياعو أو إنكاره.
خيانة

14

13

فيعد وكأنما قد ارتكب الفعؿ المادي لجريمة
وعميو إذا امتنع حامؿ البطاقة عف ردىا ُ
أو التصرؼ بسوء قصد  ،خبلؼ الغرض الذي عيد بو إليو أو سمـ لو مف اجمو حسب ماىو
15

مقرر قانوناً أو حسب التعميمات وبالتالي ُيعد خائناً لؤلمانة.
المصدر فيو قد أفصح عف إرادتو في تغيير حيازتو عمى البطاقة مف حيازة ناقصة إلى حيازة كاممة
إلى ُ
تنطبؽ عميو النصوص المتعمقة بجريمة خيانة األمانة .

الشخص بتحويؿ حيازتو لمشيء المنقوؿ بإضافتو إلى ممكو

16

17

وبذلؾ إذا امتنع الحامؿ عف رد البطاقة

إذ إف جريمة خيانة األمانة تتحقؽ بقياـ

الفرض الثاني :استخدام بطاقة االئتمان الممغاة في الوفاء :إذا قاـ البنؾ أو المؤسسة المالية

المصدرة لمبطاقة بإلغاء ىذه البطاقة فاف اإللغاء ييدر قيمة البطاقة كأداة ائتماف ذلؾ إف البطاقة عندما
ُ

تُمغى ال يكوف ليا وجود  ،فإذا قاـ الحامؿ باستخداميا مف اجؿ الحصوؿ عمى سمع ومشتريات مف التجار
18
فيجب مؤاخذتو جنائياً.
فإذا قُدمت البطاقة الممغاة إلى التاجر ولـ يكف التاجر قد أُخطر بيذا اإللغاء مف قبؿ البنؾ  ،فينا
19
المصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة واف التاجر
تقوـ المسئولية الجنائية لمحامؿ  ،أما إذا قامت الجية ُ

قبميا عمى الرغـ مف ذلؾ  ،فينا ال ُيسأؿ الحامؿ عف أي جريمة الف تقديـ البطاقة الممغاة يعد أسموبا
ساذجاً ال ينخدع بو احد 20الصورة الثانية :استخدام بطاقة االئتمان االليكترونية الممغاة في سحب

النقود :إف استخداـ بطاقة االئتماف الممغاة مف اجؿ سحب النقود مف أجيزة الصراؼ اآللي يعد مثمما يقوؿ
البعض أمر غير متصور وبالغ الصعوبة في ظؿ االحتياطات التي تضعيا البنوؾ عمى األجيزة التابعة
ليا  ،إذ إف وسائؿ الرقابة عمى صبلحية بطاقات السحب االليكترونية جعمت االستعماؿ السيئ  ،بمقابؿ

أجيزة الصراؼ اآللي يكوف مقصو اًر عمى حالة السحب المتجاوز لمرصيد وال يتضمف استعماؿ البطاقة

الممغاة أو المنتيية الصبلحية .

21

وبالمقارنة مع التشريعات األجنبية في فرنسا نص المشرع عمى تجريـ مجموعة مف األفعاؿ

التي يكوف محميا بطاقة الكترونية  ،إذ نصت المادة ( )11مف القانوف رقـ  1382-91الصادر في 30
ديسمبر  1991والتي عدلت المادة  67مف المرسوـ بقانوف الصادر في  30أكتوبر  1935لكي تضيؼ
المادتيف  2/67، 1/67بعد المادة  67مف المرسوـ  ،إذ نصت المادة  1/67عمى تجريـ ثبلثة أفعاؿ

يكوف محميا بطاقة الكترونية األوؿ يتمثؿ بجريمة تزوير أو تقميد بطاقة الوفاء والثاني جريمة استعماؿ أو
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محاولة استعماؿ بطاقة مقمدة أو مزورة أما الثالث فيو جريمة قبوؿ الوفاء بواسطة بطاقة مقمدة أو
مزورة.

22

والسؤال الذي ُيثار هو إمكان تطبيق النصوص التقميدية في قانون العقوبات الفرنسي
الجديد عمى نشاط الحامل الذي يسيء استخدام البطاقة االئتمانية الممغاة ؟.
مف االطبلع عمى النصوص العقابية التي مف الممكف أف تنطبؽ عمى ىذه األفعاؿ ومف

االستعراض لآلراء الفقيية التي تـ التطرؽ ليا في المبحث األوؿ فقد الحظنا انو ُيمكف تطبيؽ نص المادة
( )1/313مف قانوف العقوبات الفرنسي الذي ُيعاقب عمى جريمة االحتياؿ عمى الصورة التي تتعمؽ
بإساءة استخداـ البطاقة الممغاة في الوفاء.

23

تستوي في ذلؾ األمواؿ المادية وأمواؿ معنوية أي مف الممكف أف يكوف محؿ الجريمة

الخدمات باإلضافة إلى المنقوالت ألنو ذكر عبارة ( ماالً)  ،والماؿ قد يكوف ماالً مادياً أو معنوياً .

24

أما فيما يتعمؽ بالصػورة الثانية (استخداـ بطاقة االئتماف االليكترونية الممغاة فػي سحب

النقود مف ومدى انطباؽ النص المذكور عمييا فانو الفقو الفرنسي ذىب إلػى إف غش وخداع أنظمة

المعمومات لسمب أمواؿ الغير ممكف أف تتحقؽ بو الطرؽ االحتيالية التػي تتمثؿ بالكذب المدعوـ بمظاىر
خارجية .

25

وبذلؾ فاف المشرع الفرنسي لـ يأتي بنص صريح في قانوف العقوبات يجرـ ىذه األفعاؿ

كما انو لـ يجرـ ىذه األفعاؿ في القوانيف أو المراسيـ التي تناولت الجرائـ االليكترونية ويجعمو قاببلً
لمتطبيؽ عمى األفعاؿ محؿ البحث وكاف األجدر بو أف يأتي بأحد ىذه النصوص .
ثانيا :إساءة استخدام بطاقة االئتمان الضائعة أو المسروقة:

مف المشاكؿ التي تواجو حامؿ بطاقة االئتماف سرقتيا أو فقدانيا ،ويزيد مف صعوبة المشكمة ،ما
لوحظ في العمؿ مف أف العمبلء يخشوف نسياف الرقـ السري  ،فيكتبونو عمى البطاقة أو في المفكرة

الشخصية ومف ثـ عندما تسرؽ البطاقة أو المفكرة يسيؿ عمى السارؽ معرفة الرقـ السري ،ولمتقميؿ مف
مخاطر ضياع البطاقة أو سرقتيا ،فإنو ينص في عقد انضماـ الحامؿ لبطاقة االئتماف عمى التزامو
بالمحافظة عمييا واخبار البنؾ أو الجية المصدر لمبطاقة بفقدىا أو سرقتيا وذلؾ لتجنب استعماؿ الغير

ليا

26

 ،وأحيانا ال يمكف اكتشاؼ الغش لدى ىؤالء التجار إال في وقت الحؽ عف طريؽ المواجية بيف

التاجر والحامؿ.27

ذلؾ أف الحامؿ قد فقد صفتو كحامؿ شرعي ابتداء مف لحظة المعارضة أو األخطار بفقد البطاقة

أو سرقتيا ،وبالتالي يجب أف ينظر إليو عمى أنو مف الغير مما يؤدي إلى حمؿ البنؾ عمى االعتقاد بأف

أي استخداـ لمبطاقة بعد تاريخ المعارضة يكوف مف عمؿ الغير
111
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الفرنسي ،حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتوافر أركاف جريمة االحتياؿ في مواجية الحامؿ الذي
استخدـ بطاقتو االئتمانية وقدميا لمتجار بعد اإلعبلف الكاذب عف سرقتيا أو ضياعيا ووضع تزوير موقع
عمى إشعارات البيع بيدؼ حمؿ البنؾ عمى الوفاء بيذه الفواتير مما يؤكد استعماؿ الطرؽ االحتيالية

بيدؼ اإلقناع بوجود ائتماف وىي مما تقوـ بو جريمة االحتياؿ

.29

الفرع الثالث :مسؤولية صاحب بطاقة اإلئتمان في اإلستخدام غير المشروع في التشريع الجزائري:

قد يسئ الحامؿ الشرعي لبطاقة اإلئتماف اإللكترونية باستخداميا بطريقة غير مشروعة ،متى

تعسؼ في إستعمالو ليا في غير الحدود المصرح لو بو رغـ صبلحيتيا إستعمالو وىي منتيية الصبلحية،

أو بامتناعو عف ردىا  ،وىذا ما دعانا إلى محاولة تكييؼ ىذه التصرفات ومدى انطباقيا عمى جرائـ
األمواؿ تحت طائمة قانوف العقوبات الجزائري.

أوال  -التكييف القانوني لالستخدام متجاو از الرصيد :يقوـ صاحب البطاقة بإساءة استخدامو

ليا متجاو از الرصيد المسموح لو بذلؾ:

أ -تكييف تجاوز العميل رصيد بالسحب عمى أساس جريمة السرقة :
عرفت المادة  350مف ؽ.ع.ج السرقة عمى أنيا ":كؿ مف اختمس شيئا غير ممموؾ لو يعد

سارقا  ".وعمى ذلؾ يتبيف لنا أركاف جريمة السرقة المتمثمة في الركف المادي فعؿ االختبلس محؿ الجريمة
ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير ،والركف المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي.30

وحتى تقوـ جريمة السرقة بكامؿ أركانيا البد أف يكوف الجاني قد حصؿ عمى ماؿ ممموؾ لمغير،

رغما عف إ رادة مالكو أو حائزه األمر الذي يشكؿ معنى اإلختبلس ،ويعرؼ اإلختبلس عمى أنو ":كؿ فعؿ
يقوـ بو الجاني ويؤدي الى انتزاع أو أخذ أو االستيبلء عمى ماؿ الغير أو أي شيء منقوؿ ممموؾ لمغير

بدوف عمـ أو رضا صاحب أو حائز الشيء".31

واذا تجاوز الرصيد وقامت الماكينة بالصرؼ ،فذلؾ شأف البنؾ الذي برمج الجياز عمى ذلؾ ،وبذلؾ

يعتبر تسميما اختياريا مف البنؾ وال يعد ذلؾ سرقة مف جانب العميؿ.32

ب  -تكييف تجاوز الحامل رصيد بالسحب عمى أساس جريمة النصب :

ينص المشرع الجزائري

33

عمى أنو ":كؿ مف توصؿ الى استبلـ أو تمقي أمواؿ منقوالت أو

سندات أو تصرفات أو أوراؽ مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء مف التزامات أو إلى الحصوؿ عمى
أي منيا أو شرع في ذلؾ  ،وكاف ذلؾ باالحتياؿ لسمب كؿ ثروة الغير أو بعضيا أو الشروع فيو أما

باستعماؿ أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أو أية واقعة أخرى وىمية أو الخشية مف و قوع شيء

منيا يعاقب بالحبس مف سنة عمى األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر وبغرامة مف  500إلى 20.000

دينار".
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ج -تكييف تجاوز الحامل رصيده عمى أساس جريمة خيانة االمانة:
قد عرفت المادة  376مف ؽ.ع.ج جريمة خيانة األمانة عمى أنيا " كؿ مف اختمس أو بدد سوء نية
أوراقا تجارية أو نقودا او بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمف أو تثبت

إلتزاما أو إبراء لـ تكف قد سممت إليو إال عمى سبيؿ اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرىف أو عارية

االستعماؿ أو الستخداميا في عمؿ معيف ،وذلؾ إض ار ار بمالكييا أو واضعي اليد عمييا أو حائزييا يعد

مرتكبا لجريمة خيانة األمانة ،ويعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف  500إلى
20.000دينار "ومف خبلؿ نص المادة نجد أف جريمة خيانة األمانة تتكوف مف خمسة أركاف:

فعؿ مادي ىو اختبلس أو استعماؿ أو تبديد وما يعد في حكميـ ،القصد الجنائي ،وأف يقع

إضرار بمالؾ أو الحائز لمشيء المبدد أو المختمس ،وأف يقع ىذا الفعؿ عمى ماؿ منقوؿ لمغير ،وتسميـ
الماؿ إلى الجاني ليحو زه مؤقتا بعقد مف عقود األمانة ويسأؿ جنائيا ،ألنو قد أساء استعماؿ البطاقة

بخروجو عف مقتضى االتفاؽ بينو وبيف المصدر ،وبعد تبعا لذلؾ مرتكبا لجريمة خيانة األمانة وقد رفض

.34القضاء الفرنسي إعتبار الفعؿ خيانة أمانة.35

ثانيا :التكييف القانوني لإلستعمال الغير المشروع لبطاقة ممغاة أو منتهية الصالحية:

إف بطاقة اإلئتماف ال تعد صالحة لئلستعماؿ ،إذا تـ إلغاؤىا مف قبؿ مصدرىا أو إذا انتيت مدة

صبلحيتيا المحددة في العقد األمر الذي يتطمب مف الحامؿ ردىا الى مصدرىا ،غير أنو قد يمتنع عف

ردىا ويستمر في استخداميا بالوفاء أو بالسحب استخداما غير مشروع .ولقد كيؼ تصرؼ الحامؿ عمى

أنو جريمة نصب حيث نصت المادة  372من ق.ع.ج عمى أنو ":كؿ مف توصؿ الى إستبلـ أو تمقي

أمواؿ أو منقوالت ،أو سندات أو تصرفات أو أو راؽ مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء مف إلتزامات

أو إلى الحصوؿ عمى أي منيا أو شرع في ذلؾ وكاف ذلؾ باالحتياؿ لسمب كؿ ثروة الغير أو بعضيا أو
الشروع فيو أما باستعماؿ أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث

األمؿ في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وىمية أو الخشية مف وقوع شيء منيا

يعاقب بالحبس مف سنة عمى األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر وبغرامة مف  500إلى  20.000دج"

فالركف المادي ليذه الجريمة يتكوف مف ثبلثة عناصر وىي :إستعماؿ وسيمة مف وسائؿ التدليس ،وسمب

ماؿ الغير ،عبلقة السببية بيف وسيمة التدليس وسمب ماؿ الغير.

المطمب الثاني :إساءة استخدام بطاقة االئتمان من قبل الغير

يعرؼ الغير في ىذا المبحث ىو كؿ مف لـ تصدر بطاقة االئتماف باسمو مف الجية المختصة

بإصدارىا ،فإذا استعمؿ الغير بطاقة االئتماف كاف استعمالو ىذا استعماالً غير قانونياً  ،وتـ تقسيـ

اإلستخداـ غير المشروع لبطاقة االئتماف مف قبؿ الغير إلى ثبلثة فروع إما عف طريؽ سرقتيا مف حامميا
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الشرعي في الفرع األوؿ أوبتزويرىا في الفرع الثاني ،أو اإلعتداء عمى البطاقة مف خبلؿ شبكة اإلنترنيت
في الفرع الثالث .وىذا ما دعانا إلى البحث عف التكييؼ القانوني لكؿ فعؿ مف األفعاؿ التي يرتكبيا الغير
بحؽ مالكي بطاقات االئتماف اإللكتروني.

الفرع األول :إعتداء الغير بسرقة بطاقة اإلئتمان:

تأخذ حكـ العثور عمى األشياء الضائعة .فمف المعروؼ أف الماؿ المفقود ال يعد ماالً مباحاً وال

متروكاً وانما يعد ماالً ممموكاً لمغير ،36إذ لـ يخطر بباؿ مالكو أف يتخمى عنو ،وكؿ ما في األمر أنو خرج
مادياً مف حيازتو دوف رضاه ،37ومف الجرائـ التي يرتكبيا الغير عمى بطاقة االئتماف اإللكترونية ىي

جريمة السرقة ،والسرقة كما

عرفيا قانوف العقوبات الجزائري في المادة "  350كؿ مف اختمس شيئا غير ممموؾ لو يعد سارقا".
كما عرفيا الفقو الجنائي عمى أنيا ":إختبلس ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير بنية تممكو "أو ىي

إعتداء عمى ممكية المنقوؿ وحيازتو بنية تممكو ،

ولذلؾ يتعرض الغير لتطبيؽ عقوبة السرقة المنصوص عمييا في المادة  350مف ؽ.ع.ج وذلؾ

بالحبس مف سنة إلى خمسة سنوات وغرامة مالية مف 100.000إلى  500.000دج .وبالتالي يعاقب

مف سرؽ بطاقة اإلئتماف و استعماليا في السحب أو الوفاء عف جريمة سرقة لمبطاقة االئتمانية.
أما استعمال بطاقة االئتمان الضائعة:

نفرؽ بيف تسميـ البطاقة ممف عثر عمييا إلى مف أدعى ممكيتو ليا ،ففي ىذه الحالة ال يساءؿ عف
الجريمة التي ارتكبيا مف تسمميا منو سواء أكاف استعمالو ليا في السحب أو الوفاء ،وبيف تسميميا إلى
غير مالكيا وىو يعمـ بذلؾ ،فإنو يعد شريكاً لمف تسمميا واستعمميا.38.

وفيما يتعمؽ بواقعة استعمالو لمبطاقة الضائعة والتي ادعى ممكيتو ليا أو تسميميا بعمـ مف عثر

عمييا بأنو ليس مالكاً ليا ،فإف بحث مسؤوليتو الجزائية ال يختمؼ عف بحث مسؤوليتو الجزائية في حالة ما

إذا كانت بطاقة االئتماف التي تسمميا مف الغير مسروقة.39

الفرع الثاني :تزوير الغير لبطاقة اإل ئتمان اإللكترونية:
تتعرض بطاقة اإلئتماف اإللكترونية كغيرىا مف المحررات أو المستندات إلى التزوير بمختمؼ

أشكالو ،والذي يعد مف أخطر االستعماالت غير المشروعة الواقعة عمى البطاقة ،وعمى ذلؾ سوؼ نحاوؿ

تكييؼ واقعة تزوير أو تقميد البطاقة اإللكترونية ضمف النصوص التقميدية في قانوف العقوبات والتي نصت

عمييا المادة  219ؽ.ع.ج " كؿ مف ارتكب تزوي ار بإحدى الطرؽ المنصوص عمييا في المادة  216في

المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلؾ يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف
500إلى  20.000دينار".
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والتزوير حسب ما عرفو الفقو ىو ":تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرؽ التي حددىا القانوف
مف شأنو أف يرتب ضر ار لمغير وبنية استعماؿ ىذا المحرر فيما زور مف أجمو

.40

وعمى ذلؾ تقوـ جريمة التزوير عمى ركنيف أحدىما معنوي وآخر مادي ،فاألوؿ يتمثؿ في العمـ

بنية الغش وتغيير الحقيقة وكذا نية استعماؿ المحرر المزور فيما زور مف أجمو ،أما الركف المادي فيتكوف

مف أربعة عناصر :تغيير الحقيقة في المحرر بصورة مف الصور التي نص عمييا القانوف
 ،216أف يكوف مف شأف التغيير إحداث ضرر لمغير.

في المادة

الفرع الثالث :تكييف االعتداء عمى البطاقة من خالل شبكة االنترنت:

يمكف تكييؼ الطرؽ السابقة لبلستيبلء عمى أرقاـ بطاقات اإلئتماف اإللكترونية ضمف األفعاؿ

الماسة بنظاـ المعالجة اآللية لممعطيات حيث أف المشرع الجزائري قد جرـ ىذه األفعاؿ بموجب القسـ 7
مكرر مف ؽ.ع.ج في المواد مف  394مكرر إلى  394مكرر  7حيث جاء في نص ـ  394مكرر 2
بأنو ":يعاقب بالحبس مف شيريف ) ( 2إلى ثبلث )( 3سنوات وبغرامة مف  1.000.000دج إلى
5.000.000كؿ مف يقوـ عمدا عف طريؽ الغش بما يأتي:

1/ -تصميـ أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو اإلتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو

مرسمة عف طريؽ منظومة معموماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ.

2/ -حيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعماؿ ألي غرض كاف المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدى

الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ.

المبحث الثاني  :الحماية الدولية والوطنية المقررة لبطاقات اإلئتمان من الجرائم الماسة بها:
ويتحدد اإلطار القانوني لحماية البطاقة االئتمانية وفؽ مجموعة مف النصوص الواردة في

االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخمية ويتعمؽ األمر بالتشريع الجزائري مقارنا بالتشريع الفرنسي.
المطمب األول :الحماية الدولية لبطاقة اإلئتمان:

يعرؼ التعاوف الدولي بأنو تبادؿ العوف والمساعدة وتظافر الجيود المشتركة بيف دولتيف أو أكثر

لتحقيؽ نفع مشترؾ سواءا كاف ىذا النفع عمى المستوى العالمي أو عمى المستوى اإلقميمي أو عمى المستوى
الوطني لمدوؿ التي يتـ اإلتفاؽ فيما بينيا.

الفرع األول :األساس القانوني لحماية البطاقة االئتمانية عمى المستوى الدولي:
وبالنسبة لمتشريعات الجنائية عمى المستوى الدولي نجد المشرع الفرنسي فاكتفى بالتعريؼ الذي

أوردتو المادة ( )441مف قانوف العقوبات والتي تطرقت لمتزوير بالمفيوـ التقميدي وااللكتروني وكما اشرنا
إلييا سابقا  .إما المشرع المصري فقد تناوؿ التزوير المعموماتي في قانوف التوقيع االلكتروني في

زور شيئا مف ذلؾ بطريؽ االصطناع أو التعديؿ أو التحوير أو بأي
المادة(/23ب) التي نصت عمى (ّ ...
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طريؽ آخر) بينما لـ يوضح المشرع العراقي مدلوؿ التزوير المعموماتي ،كما قد نص عمى حماية جنائية
خاصة لبطاقات الدفع االلكتروني بالقانوف رقـ  1382الصادر في  30ديسمبر  1991في المادة 67

التي تنص الفقرة األولى منيا عمى معاقبة كؿ مف زيؼ أو عدؿ إحدى بطاقات السداد ،وكؿ مف استخدـ أو
حاوؿ استخداـ بطاقة السداد تـ تزييفيا أو تعديميا مع عممو بذلؾ يعاقب بالسجف مف سنة إلى خمس سنوات

و بغرامة  20000فرنؾ إلى  200000فرنؾ ،أما الفقرة الثانية فقد نصت عمى أنو يتعيف في الجرائـ

السابقة مصادرة البطاقات  ،أو األدوات المعدة أو المستخدمة في التزوير والتقميد ،إال إذا استخدمت بدوف
41

عمـ مالكيا.

الفرع الثاني : :االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية منظمة الشرطة الدولية
لمنظمة الشرطة الدولية (األنتربوؿ) دور ىاـ وفعاؿ في متابعة الظواىر اإلجرامية بصورة عامة واإلجراـ

ألمعموماتي عمى وجو الخصوص  ،مف خبلؿ األقساـ والشعب التي تتكوف منيا المنظمة كشعبة اإلجراـ

االقتصادي والمالي  ،وشعبة التقصي اآللي وتحميؿ المعمومات.42

وبخصوص دورىا في متابعة الجرائـ الواقعة عمى البطاقة االئتمانية فقد نظمت السكرتارية العامة أولى

مؤتمراتيا الدولية بخصوص االحتياؿ والغش في البطاقة االئتمانية في عاـ  1994وتمخض عف ىذا المؤتمر
توصيتيف ىما:
-1

عمى الدوؿ األعضاء مراجعة تشريعاتيا وقوانينيا الخاصة ببطاقات االئتماف بما يتضمف تجريـ كؿ

فعؿ يتضمف تصنيع و امتبلؾ أي معمومات غير قانونية تـ الحصوؿ عمييا بطريؽ غير مشروع أو استخداميا

في نظاـ بطاقات االئتماف.
-2

إنشاء مجموعات عمؿ بوليسية مف خبراء متابعة جرائـ الغش واالحتياؿ عمى المستوى الدولي

التابعيف لبوليس (ىونؾ كونؾ والشرطة الكندية والخدمة السرية األمريكية وخدمة االستخبارات القومية الجنائية
النيوزلندية ومندوبيف مف منظمات االئتماف) لمكافحة ىذا النوع مف األجراـ ووضع األسس الخاصة لتبادؿ

المعمومات و الحد منو.43

الفرع الثالث :اتفاقية بودابست:
سميت االتفاقية كذلؾ باتفاقية مكافحة اإلجراـ السيبيري أو اإلجراـ االفتراضي أو الكوني وتـ توقيعيا في

عاـ  ، 2001تضمنت المذكرة اإليضاحية لبلتفاقية ( ظيور الثورة االلكترونية في عالـ المعمومات ضاعؼ مف
ارتكاب الجرائـ االقتصادية ومنيا الغش واالحتياؿ والتزوير في بطاقات االئتماف فاألصوؿ المالية التي يتـ

تداوليا بواسطة الحاسب اآللي أصبحت ىدفا لمتداوؿ) ،44وتتضمف ىذه االتفاقية عدة مواد تناولت أوجو اإلجراـ

ألمعموماتي  ،45،أما المادة ( )8نصت عمى (يجب عمى كؿ طرؼ أف يتخذ اإلجراءات التشريعية أو أي

111

مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738
السنة 0202 :المجلد 20 :العدد 20 :ص-ص 231-220
األليات القانونية لحماية بطاقة االئتمان اإللكترونية عمى الصعيد الوطني والدولي  -دراسة تحميمية عمى ضوء النصوص التشريعية-

إجراءات أخرى يرى أنيا ضرورية لمتجريـ تبعا لمقانوف الوطني  ،وتجريـ أي فعؿ يتسبب في إحداث ضرر
مالي لمغير عمدا وبدوف وجو حؽ عف طريؽ ما يمي :
-1

اإلدخاؿ أو اإلتبلؼ أو المرور ضمف نشاطات الحاسب اآللي.

-2

كؿ شكؿ مف إشكاؿ االعتداء عمى الحاسب اآللي بنية الغش أو أي نية إجرامية مشابيو لمغش مف

اجؿ الحصوؿ بدوف حؽ عمى منفعة اقتصادية لمرتكب الفعؿ.46

ويتضح مف النص أعبله أف التزوير الواقع عمى البطاقة االئتمانية وفقاً لما جاءت بو االتفاقية قد نص عميو

في المادة ( )7التي نظمت األفعاؿ التي يقع بيا التزوير  ،إال أف ما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىو عدـ تطرؽ ىذه
المادة لمتزوير الواقع بطريؽ التغيير واكتفى النص باإلدخاؿ أو المحو ،أما المادة ( )8فقد أوجبت عمى الدوؿ

اتخاذ اإلجراءات التشريعية البلزمة وىي انتقالو نوعية تؤكد االتجاه الدولي لوضع نصوص قانونية تعالج

الجريمة المعموماتية ،47مف خبلؿ إيرادىا لمجموعة مف اإلجراءات في المواد ( )15-14الخاصة بالضبط
والتفتيش.48

الفرع الرابع :االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات لسنة :2102
شرعت االتفاقية المعقودة برعاية جامعة الدوؿ العربية لمكافحة الجرائـ المعموماتية ولذلؾ فنطاؽ سريانيا

يكوف إقميمياً  ،وذلؾ لمحد مف خطر ىذه الجرائـ واآلثار السمبية لمحفاظ عمى األمف العربي مف الناحية

المعموماتية. 49

لقد خصصت المادة ( )18االستخداـ الغير مشروع لوسائؿ التزوير ألمعموماتي في مجاؿ بطاقات الدفع

االلكتروني مف خبلؿ ما يمي :
-1

كؿ مف زور أو اصطنع أو وضع أي أجيزة أو مواد تساعد عمى التزوير أو تقميد أي أداة مف أدوات

-2

كؿ مف استولى عمى بيانات أو أي أداة مف أدوات استعماليا أو قدميا لمغير أو سيؿ لمغير لمحصوؿ

الدفع االلكتروني بأي وسيمة كانت .
عمييا .
-3

كؿ مف استخدـ الشبكة المعموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات في الوصوؿ بدوف وجو حؽ إلى

أرقاـ أو بيانات تخص بطاقات الدفع .
-4

كؿ مف قبؿ بأداة مف أدوات الدفع المزورة مع عممو بذلؾ.
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المطمب الثاني :الحماية القانونية المقررة لبطاقة االئتمانية في التشريع الجزائري والفرنسي:
لقد عالجت التشريعات الفرنسية التي االعتداءات الواقعة عمى البطاقات االئتمانية بشكؿ مرحمي  ،فكاف
التنظيـ القانوني ليا بشك ًؿ تصاعدي وتوزعت تمؾ النصوص في عدد مف القوانيف المختمفة والتي يمكف
تفصيميا كاألتي :
الفرع األول :الحماية القانونية المقررة لبطاقة االئتمانية في التشريع الفرنسي:

يعتبر القانوف الخاص بالمعموماتية و ممفات البيانات و الحريات رقـ  ، 17-78المؤرخ في  6جانفي
 ، 1978أوؿ قانوف فرنسي ينظـ الجوانب القانونية المتصمة بالمعموماتية و أثرىا عمى الخصوصية و
أنشأت مف خبللو المجنة الوطنية لممعموماتية و الحريات التي تختص بمراقبة سبلمة تنفيذ ىذا القانوف
قامت فرنسا بتطوير منظومتيا القانونية لتتماشى مع مستجدات اإلجراـ المعموماتي حيث تضمف قانوف

العقوبات الفرنسي ،50نجد أف المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة  1-323مف ؽ.ع.ؼ قد جرـ بعض
األفعاؿ المساىمة فى حدوث الجريمة اإللكترونية مف فعؿ الدخوؿ أو البقاء بطريؽ الغش داخؿ كؿ أو
جزء مف نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات،ويعاقب عمى ذلؾ بالحبس لمدة سنتيف وغرامة مقدارىا 60000

أورو ،أم ا إذا نتج عف ذلؾ حذؼ أو تعديؿ لممعطيات الموجودة في النظاـ أو تحريؼ لمجريات النظاـ،
فتكوف العقوبة الحبس لمدة  3سنوات وغرامة تقدر ب 100000أورو.وفي حالة ارتكاب الجرائـ

المنصوص عمييا في الفقرتيف السابقتيف ضد نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية التي تنفذىا الدولة

يتـ رفع العقوبة إلى السجف لمدة خمس سنوات وغرامة 150000أورو".

بينما فى المادة  3_323مف نفس القانوف مف نفس القانوف فقد جرمت إدخاؿ بطريقة احتيالية معطيات
إلى النظاـ المعالجة اآللية مف استخراج ونسخ رسائؿ وحذؼ أو تعديؿ البيانات التي يحتوي عمييا ويعاقب

عمييا بالسجف لمدة خمسة سنوات وغرامة قدرىا 150000أورو ،كما تطرؽ قانوف العقوبات الفرنسي
إلى ذكر حالة استخداـ أداة أو برنامج معموماتي أو أية معطيات يمكف أف ترتكب بيا أي جريمة مف

الجرائـ المذكورة في المواد 1-323إلى ،323-3ويعاقب عمى ذلؾ بنفس العقوبة المقررة لمجريمة نفسيا

أو بالعقوبة أشد ,51

إلى جانب العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي ىناؾ عقوبات أخرى لمشخص المعنوي وفقا لمشروط
المنصوص عمييا في المادة  2-121مف قانوف العقوبات الفرنسي  ،حيث يعاقب بالغرامة المنصوص
عمييا في المادة  ، 39"-131و المنع المنصوص عميو في البند الثاني مف المادة السالفة الذكر.

كما نص قانوف العقوبات الفرنسي الصادر في 1994/12/16والذي نظـ التزوير بشكؿ جديد فنصت

المادة ( )1/441عمى أف التزوير ىو ( كؿ تغيير تدليسي لمحقيقة يكوف مف طبيعتو أف يسبب ضرر بأي
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وسيمة ميما كانت في محرر أو أي سند لمتعبير عف الرأي والذي مف ممكف أف يكوف لو األثر في أنشاء دليؿ

عمى حؽ أو فعؿ تكوف لو نتائج قانونية).52

الفرع الثاني  :الحماية القانونية المقررة لبطاقة االئتمانية في التشريع الجزائري :
رغبة مف المشرع الجزائري في التصدي لظاىرة اإلجراـ اإللكتروني ،وما يصاحبيا مف أضرار مف جية،
ومحاولة منو تدارؾ الفراغ التشريعي القائـ في ىذا المجاؿ مف جية أخرى ،قاـ مف خبلؿ ذلؾ إلى إصدار

قوانيف عامة وخاصة.

.أوال :القوانين العامة المنظمة لمجريمة اإللكترونية:
سعى المشرع الجزائري إلى تنظيـ الجريمة اإللكترونية بقوانيف عامة ىادفا بذلؾ إلى ردع ىذا النوع

المستحدث مف الجرائـ .

أ -الدستور الجزائري  :كفؿ الدستور الجزائري

53

حماية الحقوؽ األساسية و الحريات الفردية ،و السير

عمى أف تضمف الدولة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف تـ تكريس في المادة  67عمى أنو " :اليجوز انتياؾ
حرمة حياة المواطف الخاصة،وحرمة شرفو و يحمييا القانوف،سرية المراسبلت و االتصاالت الخاصة بكؿ

أشكاليا مضمونة".

ب-قانون العقوبات الجزائري :لقد تطرؽ المشرع الجزائري إلى تجريـ األفعاؿ الماسة بأنظمة الحاسب
اآللي وذل ؾ نتيجة تأثره بما أفرزتو الثورة المعموماتية مف أشكاؿ جديدة مف اإلجراـ مما دفع المشرع

الجزائري إلى تعديؿ قانوف العقوبات الجزائري ،54حيث أفرد القسـ السابع مكرر تحت عنواف المساس
بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات الذي تضمف  8مواد مف المادة  394مكرر إلى  394مكرر  7ونص

عمى عدة جرائـ والتي سبؽ التطرؽ إلييا أعبله.

باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف المشرع الجزائري اتبع نفس نيج المشرع الفرنسي مف خبلؿ إق ارره لمسؤولية

الشخص المعنوي بموجب المادتيف  18مكرر ،و 18مكرر 1مف قانوف رقـ ، 15-04وشدد عقوبة

الغرامة عمى الشخص المعنوي إلى خمس مرات لمحد األقصى لمعقوبة المقررة لمشخص الطبيعي.

–األجيزة والبرامج واغبلؽ المواقع التي تكوف محبل ليا ،عبلوة عمى إغبلؽ المحؿ أو المكاف الذي ارتكبت

فيو الجريمة

55

 ،و ايضانص المادة  394مكرر6

56

.

ج-قانون اإلجراءات الجزائية :لقد قاـ المشرع الجزائري بتعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية لمواكبة التطور
المعموماتي الذي لحؽ بالجريمة المعموماتية  ،كمتابعة الجريمة اإللكترونية تتـ بنفس اإلجراءات التي تتبع

بيا الجريمة التقميدية ،كالتفتيش والمعاينة والضبط ..إلخ .57

 .ثانيا:القوانين الخاصة في مجال مكافحة جريمة بطاقة اإلئتمان:
لقد استحدث المشرع الجزائري قوانيف خاصة لمواكبة ىذا النوع المستحدث مف الجرائـ.
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.أ-قانون البريد والمواصالت السمكية والالسمكية :نصت المادة  23منو عمى مايمي " "يجوز إنشاء
و/أو استغبلؿ شبكات المواصبلت السمكية و البلسمكية ميما كاف نوع الخدمات المقدمة ،وفؽ الشروط

المحددة في ىذا القانوف وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو. 58

ب-قانون التأمينات  :تطرؽ ىذا القانوف كذلؾ إلى تنظيـ الجريمة اإللكترونية في المواد التالية :ففي
المادة  93مكرر 2مف ؽ.ت.إ نصت عمى مايمي  " :دوف اإلخبلؿ بالعقوبات المنصوص عمييا في
التشريع المعموؿ بو ،يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات و بغرامة مف 100000دج إلى

200000دج،كؿ مف يسمـ أو يستمـ بيدؼ االستعماؿ غير المشروع البطاقة اإللكترونية لممؤمف لو
اجتماعيا أو مفتاح اإللكتروني لييكؿ العبلج أو المفتاح اإللكتروني لميني الصحة .

قانون الخاص بالوقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال و مكافحتها:
نصت المادة  4منو عمى الحاالت التي يسمح فييا لمسمطات األمنية بالمجوء إلى المراقبة اإللكترونية

و ىي  :الوقاية مف األفعاؿ الموصوفة بجرائـ اإلرىاب أو التخريب أو الجرائـ الماسة بأمف الدولة .فيما

يخص التفتيش فقد أجازت المادة  5مف القانوف  09-04الذي يتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف
الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ،لمسمطات القضائية المختصة و كذا ضباط الشرطة

القضائية الدخوؿ بغرض التفتيش و لو عف بعد إلى:

أ_ منظومة معموماتية أو جزء منيا و كذا المعطيات المعموماتية المخزنة فييا.

ب_ منظومة معموماتية.قصد مساعدة السمطات المكمفة بالتفتيش مف خبلؿ تزويدىا بكؿ المعمومات

الضرورية إلتماـ ميمتيا.59

.ثالثا  :دور الهيئة الوطنية لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال :

تعتبر ىذه الييئة قفزة نوعية في إطار مسار اإلصبلحات التي تنتيجيا الجزائر مؤخ ار ذات الطابع القانوني

و األمني و السياسي لتعزيز دولة القانوف ويتجمى دورىذه الييئة فيمايمي:

 تنشيط و تنسيؽ عمميات الوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ و مكافحتيا. مساعدة السمطات القضائية و المصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجرييا بشأف الجرائـ ذاتالصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ ،مف خبلؿ جمع المعمومات و انجاز الخبرات القضائية.

 تبادؿ المعمومات مع نظيراتيا في الخارج قصد جمع كؿ المعطيات المفيدة في التعرؼ عمى مرتكبيالجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ و تحديد مكاف تواجدىـ .

الخاتمة  :نستخمص مف جممة ما تقدـ في ىذه الورقة البحثية مجموعة النتائج نسردىا فيما يمي:

 -ال زالت بطاقات اإلئتماف اإللكترونية جوانبيا غامضة و مجيولة وما زاؿ العمؿ بالبطاقات

والحماية المتعمقة بيا تتأرجح بيف القانوف المدني و التجاري والجنائي.
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عدـ إنطباؽ نصوص قانوف العقوبات عمى تصرؼ الحامؿ سيء النية ،الذي أستخدـ البطاقةأثناء فترة صبلحيتيا بتجاوز حد السحب ،عمى الرغـ مف أف الرصيد ال يسمح بذلؾ .حيث ال يقع تحت
طائمة أي نص جنائي ،وىذا ما ينجر عنو إخبلؿ بالثقة الواجب توافرىا في نظاـ بطاقات االئتماف
االلكترونية .

-عدـ نص المشرع الجزائري عمى التعامؿ بنظاـ البطاقات االلكترونية صراحة وخصيا بنظاـ

تشريعي وغياب نصوص تشريعية تنظميا إلى جانب االفتقار إلى االجتيادات القضائية ،المتعمقة أساسا
بموضوع االستخداـ غير المشروع لبطاقات االئتماف اإللكترونية.
بناءا عمى ذلك نقترح جممة من التوصيات :

 ضرورة إفراد قانوف خاص بتنظيـ التعامؿ ببطاقات اإلئتماف اإللكترونية يعالج مخاطرىا ويحرـاساءة إستخداميا ،أعماال لمبدأ شرعية الجراـ والعقوبات بحيث تجاري التطور التقني والعممي وتتبلءـ مع
المتغيرات والمستجدات والوقائع المادية باستمرار.
-

تأىيؿ القائميف عمى أجيزة إنفاذ القانوف لتطوير معموماتيـ في مجاؿ تقنية المعمومات ،وذلؾ

مف خبلؿ تدريب وتأىيؿ القائميف بالضبط والخبراء وسمطات التحقيؽ والقضاة .

 -إنشاء لجاف تنسيؽ مشتركة بيف الجيات الفنية والبحثية والشرطية والقضائية وبيف المصارؼ فيما

يتعمؽ بإصدار بطاقات االئتماف االلكترونية،حيث يتـ وضع ضوابط لعمميات إصدار واستخداـ بطاقات

االئتماف االلكترونية مع ضرورة تقيد المصارؼ بيذه الضوابط.

-دعوة المشرع الجزائري الى تبيف نظاـ بطاقات اإلئتماف اإللكترونية ،مسايرة التطور التكنولوجي،

وتطوير البنوؾ الوطنية ،بتقنيات التسيير وادارة االعماؿ الحديثة مف أجؿ مواكبة لمختمؼ أنظمة
البطاقات اإللكترونية الموجودة عمى المستوى العالمي.

-التعاوف الدولى لمواجية الجرائـ في البيئة المعموماتية ،وذلؾ مف خبلؿ الدخوؿ في االتفاقيات

ومعاىدات تجرـ صور ىذه الجرائـ كميا ،وكذا تدعيـ تبادؿ الخبرات والمعمومات في المسائؿ المتعمقة
بالجرائـ المعموماتية .

قائمة المصادر والمراجع:

 -0النصوص القانونية:

 األمر رقـ  66/156مؤرخ في  18صفر عاـ  ،1386الموافؽ ؿ  8يونيو 1966و المتضمف قانوفالعقوبات الجزائري ،المعدؿ والمتمـ.

 -القانوف رقـ  ، 11-83المؤرخ في  2يونيو  ،1983المتعمؽ بالتأمينات اإلجتماعية.
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 -دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية،الصادر بموجب المرسوـ الرئاسی رقـ 438-96

،المؤرخ في  07ديسمبر ،1996المصادؽ عميو فی استفتاء  28نوفمبر ،1996ج رعدد  76صادرفي 8
ديسمبر ،1996معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ  03-02المؤرخ في  10أفريؿ  2002يتضمف تعديؿ
الدستور،ج رعدد  25صادرفي  14أفريؿ – 2002.قانوف رقـ  19-08مؤرخ في  15نوفمبر

،2008يتضمف تعديؿ الدستور،ج رعدد ،63صادرفي  16نوفمبر – 2008.قانوف رقـ ، 01-16

المؤرخ في  06مارس ، 2016يتضمف تعديؿ الدستور،ج رعدد  ،14الصادرفي 07مارس .2016.
-

قانوف البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية  ،رقـ  2000-03مؤرخ في ، 05/08/2000ج

ر.ج.ج  ،العدد، 48المعدؿ و المتمـ.

 -القانوف رقـ  15-04المؤرخ في 10نوفمبر  2004المتمـ ألمر رقـ  156-66المتضمف قانوف

العقوبات الجزائري.

 -2الكتب:

 أحسف بوسقيعة  ،الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثامنة (،الجزائردار ىومة، ،
. 2008

-أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانوف العقوبات (القسـ الخاص) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1992 ،

 -ابراىيـ فوزي السقا ،الحماية الجنائية واألمنية لبطاقات اإلئتماف اإللكترونية ،الطبعة األولى ،لبناف  ،دار

المؤسسة الحديثة لمكتاب. 2011 ،

 احمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانوف العقوبات  ،القسـ الخاص  ،دار النيضة العربية .1979 ، -احمد خميفة الممط  ،الجرائـ المعموماتية  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية .2005 ،

 أحمد حمداف الجيني  ،المسؤولية المدنية عف االستخداـ غير المشروع لبطاقات الدفع اإللكتروني ،دارالمسيرة لمنشر و التوزيع ،ط ،1األردف.2010،

 -إبراىيـ المشاىدي  ،المبادئ القانونية فػي قضاء محكمػة التمييػز  ،القسػـ الجنػائي  ،مكتبػة السػنيوري ،

بغداد . 2008 ،

 جميؿ عبد الباقي الصغير ،الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات االئتماف الممغنطة  ،دار النيضة العربية ،.1999

 رأفت رضواف ،عالـ التجارة اإللكترونية ،المنظمة العربية لمتنمية ،األردف.1999 ، طارؽ سرور  ،الجماعات اإلجرامية المنظمة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 2000 ،111
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 محمد بيجت عبد اهلل قايد ،عمميات البنوؾ واإلفبلس ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ، -محمد عمي العرياف  ،الجرائـ المعموماتية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر .2004

 محمد صػبحي نجػـ ،شػرح قػانوف العقوبػات الج ازئػري ،القسػـ الخػاص ،الطبعػة الرابعػة ،،الج ازئػر،ديواف المطبوعات الجامعية2003، ،

 -سامح محمد عبد الحكـ ،الحمايػة الجنائيػة لبطاقػات االئتمػاف "جػرائـ بطاقػات الػدفع االلكترونػي "،

دار النيضة العربية  ،القاىرة 2003 ،

-سميحة القميوبي  ،األوراؽ التجارية وفقاً لقانوف التجارة رقػـ  17لسػنة  ،1999دار النيضػة العربيػة

 ،الطبعة الثالثة  ،القاىرة .1999 ،

 ضياء عمي أحمد نعماف ،الغش المعموماتي الظاىرة والتطبيقات ،الطبعة األولى مراكش ،مطبعة الوراقةالوطنية.2011 ،

 عوض محمد  ،جرائـ األشخاص واألمػواؿ  ،ط ، 3دار المطبوعات الجػامعية  ،اإلسكندرية .1984 ، عمي عدناف الفيؿ ،اإلجراـ اإللكتروني  ،منشورات زيف الحقوقية ،ط ،1 .لبناف2011 ، -عبد الفتاح بيومي حجازي ،التجارة االليكترونية...الكتاب األوؿ ،القاىرة . 1999

 عبد الفتاح بيومي حجازي ،التزوير في جرائـ الكمبيوتر واالنترنيت  ،دار الكتب القانونية  ،القاىرة ،2008

عمر محمد يونس  ،االتفاقية األوربية حوؿ الجريمة االفتراضية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة .2007 ، -عبد المييمف بكر ،القسـ الخاص فػي قانػوف العقوبات  ،دار النيضة العػربية .1997 ،

 كميت طالب البغدادي ،االستخداـ غير المشروع لطبقات الوفاء و الضماف ،دار النيضة العربية ،مصر.1993

 محمد نوري كاظـ  ،شرح فانوف العقوبات  ،القسـ الخاص  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد .1977 ، محمد طارؽ عبد الرؤوؼ الحف  ،جريمة االحتياؿ عبر االنترنت ،األحكاـ الموضوعية و األحكاـ اإلجرائية ،ط ،1منشوارت الحمبي الحقوقية  ،بيروت .2011 ،

 محمد صبحى نجـ شرح قانوف العقوبات الجزائري القسـ الخاص ،الطبعة الرايعة  ،الجزائر ،ديوافالمطبوعات الجامعية.2003 ،

 محمد حماد مرىج الييتي ،الحماية الجنائية لبطاقات االئتماف الممغنطة ،دار الكتب القانونية ،بدوف سنةالطبع ،مصر،2009 ،

 -محمد سامي الشوا  ،ثورة المعمومات وانعكاساتيا عمى قانوف العقوبات  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة

،2000،
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  .نائمة عادؿ محمد فريد  ،جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية  ،ط ، 1منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت .2005 ،

 .ىدى حامد قشوش  ،الجريمة المنظمة ،دار النيضة العربية  ،القاىرة .2000، -ىبللي عبد اإللو احمد  ،اتفاقية بودابست معمقا عمييا – ط ،8كمية الحقوؽ جامعة أسيوط .2011،

 -ىدى حامد قشوش  ،الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية عبر االنترنيت  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة

 ،بدوف سنة طبع

 -3رسائل الدكتوراه والماجستير:
 -بف عميور امنية ،البطاقات االلكترونية لمدفع والقرض و السحب .مذكرة لنيؿ درجة ماجستير ،جامعة

قسنطينة متنوري كمية الحقوؽ  ،الجزائر.2005- 2004 ،

 حوافؿ عبد الصمد ،النظاـ القانوني لوسائؿ الدفع اإللكتروني ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه،جامعة أبوبكر بمقايد ،تممساف ،الجزائر.2013-2012،

 .محمد عبيد الكعبي  ،الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽجامعة القاىرة .2009 ،

 -لمى عامر محمود  ،الحماية الجنائية لوسائؿ االتصاؿ  -دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى

كمية القانوف جامعة بابؿ .2008 ،

 -4ا المداخالت العممية:

 نبيؿ محمد احمد صبيح  ،بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء واالئتماف المصرفية  ،بحث منشور فيمجمة الحقوؽ  ،العدد األوؿ  ،السنة  ، 27مارس .2003

 -أبو الوفا محمد أبو الوفا  ،المسئولية الجنائية عف االستخداـ غير المشروع لبطاقات االئتماف في

القانوف المقارف والفقو اإلسبلمي  ،بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية واالليكترونية  ،مايو ، 2003

كمية الشريعة والقانوف  ،جامعة اإلمارات  ،المجمد الخامس.
 -6مواقع األنترنث:

 عمي عدناف الفيؿ ،المسؤولية الجزائية عف إساءة استخداـ بطاقة االئتماف اإللكترونية ( دراسة مقارنة ) ،مقاؿ منشور في

الموقعhttp://almuhamahresalah.blogspot.com/2015/10/blog-post_67.html:

 -5االجتهاد القضائي الفرنسي:

-Crim. 24 Nov. 1983, J.P. 465.
-Cass. Crim 16-6-1986. Revue de droit international des systemes electroniques de
payment, 1987, No.18, P.9
 -6الكتب بالغة الفرنسية:
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 Aubecle Nadine, Les infractions penales favorisees pas L'informatique, theseMontpellier. 1984
.A. Douai. 10-3-1976 Revue de trimestrielle de droit commercial 1976 abs - 1Cabrillac (M) et Rives-Lange (J.L) . p. 584
- Michel Masse. L'utilisation abusive de distributeur automatique de billets,
Expertises des systemes dinformation, Nov. 1981,
الهوامش:
1

 -بطاقات االئتمان  :وىي البطاقات التي تصدرىا المصارؼ في حدود مبالغ معينة  ،ويتـ استخداميا كأداة ضماف  ،وتتميز

ىذه البطاقات بأنيا توفر األمف والوقت والجيد لحامميا وكذالؾ تزيػد مػف إيػرادات البنػؾ المصػدر ليػا لمػا يحصػؿ عميػو مػف رسػوـ مقابػؿ

الخػػدمات أو مػػف فوائػػد التػػاجر عنػػد السػػداد  ،وال يػػتـ إصػػدار ىػػذه البطاقػػات إال بعػػد د ارسػػة جيػػدة لموقػػؼ الزبػػوف حتػػى ال يواجػػو البنػػؾ
المصدر مخاطر عالية في حالة عدـ السداد  ،ومػف أمثمتيػا بطاقػة فيػ از كػارت و ماسػتر كػارد  ،فيػتـ تحويػؿ قيمػة الت ازمػو المصػرفي مػف

حسػػابو إلػػى حسػػاب التػػاجر الكترونيػػا مػػع خصػػـ البنػػؾ قيمػػة معينػػة نظيػػر تقػػديـ الخدمػػة اإللكترونيػػة يتحمميػػا صػػاحب البطاقػػة والتػػاجر ،

راجع رأفت رضواف ،عالـ التجارة اإللكترونية ،المنظمة العربية لمتنمية ،األردف ،1999 ،ص13 .

2

- Michel Masse. L'utilisation abusive de distributeur automatique de billets, Expertises des systemes
3

الموقع:
4

5

dinformation, Nov. 1981, p. 6.

المسػػؤولية الجزائيػػة عػػف إسػػاءة اسػػتخداـ بطاقػػة االئتمػػاف اإللكترونيػػة ( د ارسػػة مقارنػػة ) تػػأليؼ الػػدكتور عمػػي عػػدناف الفيػػؿ فػػي

http://almuhamahresalah.blogspot.com/2015/10/blog-post_67.html

.A. Douai. 10-3-1976 Revue de trimestrielle de droit commercial 1976 abs Cabrillac (M) et Rives-Lange (J.L) . p. 584.

 انظرعمى سبيؿ المثاؿ نص المادة ( )341مف قانوف العقوبات المصري والمادة ( )362مف قانوف العقوبات القطري والمادة ()404مف قانوف العقوبات اإلماراتي والمادة ( )1-314مف قانوف العقوبات الفرنسي.

 -كميت طالب البغدادي ،االستخداـ غير المشروع لطبقات الوفاء و الضماف ،دار النيضة العربية ،مصر ،ص.1993 .

6

- Crim. 24 Nov. 1983, J.P. 465.

9

 ) -د .محمد بيجت عبد اهلل قايد ،عمميات البنوؾ واإلفبلس ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص.176

8

 Aubecle Nadine, Les infractions penales favorisees pas L'informatique, these Montpellier. 1984. p.92.

تسمى بطاقة االئتماف بمسميات أخرى أبرزىا بطاقة االعتماد إال إف المفظ األوؿ ( بطاقة االئتمػاف ) ىػو األكثػر شػيوعاً وىػو ترجمػة

10

التي جاء معناىا فػي القػواميس بأنيػا " البطاقػة الصػادرة عػف بنػؾ أو غيػره تخػوؿ صػاحبيا أو حامميػا Credit Cardلمعبارة االنكميزية

الحصوؿ عمى حاجياتو مف البضائع ديناً ".

 The Concise Oxford Dictionary Eighth Edition ,Printed in U .S.A, 1990, P272.انظر

ويمكػػف تعريفيػػا بأنيػػا بطاقػػة ببلسػػتيكية مسػػتطيمة الشػػكؿ مطبػػوع عمػػى وجييػػا رقميػػا واسػػـ حامميػػا وتػػاريخ صػػبلحيتيا واسػػـ وشػػعار

المنظم ػػة العالمي ػػة الراعي ػػة لمبطاق ػػة والبن ػػؾ المص ػػدر لي ػػا  ،كم ػػا يوض ػػع عميي ػػا غالبػ ػاً ص ػػورة لحاممي ػػا وذل ػػؾ ض ػػماناً لمتع ػػرؼ عمي ػػو عن ػػد

استخداميا فضبلً عف شريط معمومات الكترومغناطيسي اسود الموف يحوي كافة المعمومات المتعمقػة بحامػؿ البطاقػة والبطاقػة ( رصػيدىا
أو تػػاريخ انتيائيػػا أو بػػدء اسػػتعماليا ...الػػخ مػػف المعمومػػات ) ويوضػػع بأسػػفؿ البطاقػػة عن ػواف ورقػػـ ىػػاتؼ المؤسسػػة الماليػػة أو البنػػؾ
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المصػػدر ليػػا ظ انظػػر سػػامح محمػػد عبػػد الحكػػـ ،الحمايػػة الجنائيػػة لبطاقػػات االئتمػػاف "ج ػرائـ بطاقػػات الػػدفع االلكترونػػي " ،دار النيضػػة

العربية  ،القاىرة  ،2003 ،ص.13

 تخػػوؿ ىػػذه البطاقػػة حامميػػا الحصػػوؿ عمػػى تسػػييؿ ائتمػػاني مػػف ُمصػػدر البطاقػػة إذ يقػػدميا الحامػػؿ إلػػى التػػاجر ويحصػػؿ عمػػى سػػمعوخدمات تُسدد قيمتيا مف الجية المصدرة ويقوـ الحامؿ فيما بعػد بسػداد القيمػة إلػى الجيػة المصػدرة خػبلؿ اجػؿ متفػؽ عميػو  ،وبالنتيجػة
فيي تمنح الحامؿ اجبلً حقيقيػاً يتمثػؿ بالمػدة التػي تػـ االتفػاؽ عمػى السػداد خبلليػا مػع الجيػة المصػدرة ظ انظػر بيػذا الخصػوص د .عبػد
الفتػػاح بيػػومي حجػػازي  ،مكافحػػة ج ػرائـ الكمبيػػوتر واالنترنػػت فػػي القػػانوف العربػػي النمػػوذجي ،الطبعػػة األولػػى  ،دار الفكػػر الجػػامعي ،

اإلسػكندرية  ،2006 ،ص561ظ ومؤلفػػو التجػػارة االليكترونيػػة وحمايتيػػا القانونيػة – الكتػػاب األوؿ – نظػػاـ التجػػارة االليكترونيػػة وحمايتيػػا
المدنيػػة ،دار الفكػػر الجػػامعي ،اإلسػػكندرية ،ص114ظ كػػذلؾ د.سػػميحة القميػػوبي  ،األوراؽ التجاريػػة وفق ػاً لقػػانوف التجػػارة رقػػـ  17لسػػنة

 ،1999دار النيضة العربية  ،الطبعة الثالثة  ،القاىرة  ، 1999 ،ص.469

وفضبلً عف حصوؿ الحامؿ ىنا عمى تسييؿ ائتماني مف ُمصدر البطاقة بمقتضى ىذه البطاقة فيو يستطيع استخداميا في السحب
النقدي مف أماكف التوزيع اآللي لمنقود ( أجيزة الصراؼ اآللي )ظ د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،التجارة االليكترونية...الكتاب األوؿ،

المصدر أعبله  ،ص.119

 -11يقصد بحامؿ البطاقة الشخص الذي تصدر إليو أو الستخدامو البطاقة ،وحامؿ البطاقة األصمي ىو مف يفتح باسمو حساب

البطاقة ظ د .نبيؿ محمد احمد صبيح  ،بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء واالئتماف المصرفية  ،بحث منشور في مجمة الحقوؽ ،

العدد األوؿ  ،السنة  ، 27مارس  ، 2003ص. 250

بمصدر البطاقة عقداً يقوـ عمى االعتبار الشخصي ويترتب عميو
 وتُعد شخصية الحامؿ محؿ اعتبار ذلؾ أف العقد الذي يربطو ُمجموعة مف االلتزامات منيا  -وىو ما يدخؿ في نطاؽ بحثنا  -أف يتعيد الحامؿ ( العميؿ ) باف يستعمؿ البطاقة وفقاً لمتطمباتيا ظ

انظر حوؿ كيفية استخداـ البطاقة البند رقـ  10مف اتفاقية بطاقة ماستر كارد الصادرة عف البنؾ التجاري الكويتي ظ كذلؾ انظر حوؿ

استخداـ العميؿ ( الحامؿ ) لبطاقتو البند رقـ  5مف اتفاقية بطاقة في از بنؾ مصر .

12

د .جميؿ عبد الباقي الصغير ،الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات االئتماف الممغنطة  ،دار النيضة العربية  ، 1999 ،ص78-77

13

د .عبد المييمف بكر ،القسـ الخاص فػي قانػوف العقوبات  ،دار النيضة العػربية  ،1997 ،ص.911

15

د .فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي  ،مصدر سابؽ  ،ص.372-371

17

د .عبد المييمف بكر ،مصدر سابؽ  ،ص.911

.

14

د .محمد نوري كاظـ  ،شرح فانوف العقوبات  ،القسـ الخاص  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد  ،1977 ،ص.315

16

سامح محمد عبد الحكـ  ،مصدر سابؽ  ،ص. 75

تختمؼ جريمة خيانة األمانة عف السرقة في إف ركف السرقة ىو اختبلس الماؿ ونقمو مف مكاف وجوده بقصد االستيبلء عميو

ابتداء في حيف إف الجاني في جريمة خيانة األمانة
والتصرؼ بو بنية التممؾ وبالنتيجة تكوف يد السارؽ عمى الماؿ يداً غير مشروعة
ً
ابتداء ثـ تنقمب إلى يد غير مشروعة بعد التصرؼ باألمانة خبلفاً لمغرض مف اإليداع ظ رقـ القرار
تكوف يده عمى المنقوؿ مشروعة
ً

/1555جنايات  73/بتاريخ  73/11/13النشرة القضائية – العدد الرابع -السنة الرابعة  -ص433ظ ذكره إبراىيـ المشاىدي  ،المبادئ
القانونية فػي قضاء محكمة التمييز  ،القسـ الجنائي  ،مكتبة السنيوري  ،بغداد  ، 2008 ،ص .159

18

د .عبد الفتاح بيومي حجازي  ،التجارة االليكترونية وحمايتيا القانونية  -الكتاب الثاني – الحماية الجنائية لنظاـ التجارة االليكترونية

 ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية  ،ص333ظ كذلؾ مؤلفو مكافحة جرائـ الكمبيوتر واالنترنت في القانوف العربي النموذجي ،مصدر
سابؽ ،ص.574
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19

د .أبو الوفا محمد أبو الوفا  ،المسئولية الجنائية عف االستخداـ غير المشروع لبطاقات االئتماف في القانوف المقارف والفقو اإلسبلمي

 ،بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية واالليكترونية  ،مايو  ، 2003كمية الشريعة والقانوف  ،جامعة اإلمارات  ،المجمد الخامس ،

ص 2083ظ كذلؾ نضاؿ إسماعيؿ برىـ ،مصدر سابؽ ،ص. 116-115

ينبغي التنويو إلى إف الجريمة تكوف تامة إذا قاـ الحامؿ بتقديـ البطاقة الممغاة إلى التاجر وقبميا األخير وسمـ ماطمبو الحامؿ إليو ،

أما في حالة ما إذا قاـ الحامؿ بتقديـ البطاقة لمتاجر ولـ يقبميا األخير ألي سبب كأف يكوف قد عمـ إف ىذه البطاقة ممغاة فاف الحامؿ

سوؼ يكوف مسئوالً عف شروع وليس جريمة تامة .
20

د .عبد الفتاح بيومي حجازي  ،مكافحة جرائـ الكمبيوتر ...مصدر سابؽ  ،ص 574ظ كذلؾ د .عمر سالـ  ،الحماية الجنائية

21

سامح محمد عبد الحكـ  ،مصدر سابؽ  ،ص 76ظ كذلؾ د .نائمة عادؿ محمد فريد  ،جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية  ،ط، 1

22

سامح محمد عبد الحكـ  ،مصدر سابؽ  ،ص131ظ انظر كذلؾ حوؿ تجريـ ىذه األفعاؿ د .نبيؿ محمد احمد صبيح  ،مصدر

لبطاقة الوفاء  ،الطبعة األولى  ،دار النيضة  ، 1995 ،ص.106

منشورات الحمبي الحقوقية  ،بيروت  ، 2005 ،ص.533
سابؽ  ،ص.219-218

 23لقد نصت المادة ( )1/313مف قانوف العقوبات الفرنسي الجديد والتي جاءت تعديبلً لممادة ( )405عمى انو ( ُيعاقب كؿ شخص
قاـ باستخداـ اسـ أو صفة زائفة أو باستخداـ أساليب احتيالية باإليياـ بوجود شركات وىمية أو بالقدرة عمى إيجاد اعتقاد وىمي أو

بالعمؿ عمى خمؽ اآلماؿ أو التخويؼ مف نجاح أو اإليياـ بأي حدث وىمي ليجعؿ الغير  ،يسمـ لو ماالً ما أو منقوالت أو سندات أو

تعيدات أو مخالصة أو إبراء  ،واستطاع بواسطة االستعانة بيذه الوسائؿ مف أف يحتاؿ أو يحاوؿ االحتياؿ عمى كؿ أو جزء مف أمواؿ

الغير يعاقب ...الخ ظ انظر بيذا الخصوص د .احمد خميفة الممط  ،الجرائـ المعموماتية  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية ، 2005 ،

ص.428-427
24

انظر بيذا الشأف د .عبد الفتاح بيومي حجازي  ،التجارة االليكترونية ...الكتاب الثاني مصدر سابؽ  ،ص225و .227وقضت

محكمة استئناؼ باريس في  16أكتوبر  1974باعتبار صاحب بطاقة االئتماف منتيية الصبلحية أو الممغاة مرتكباً لجريمة االحتياؿ
إذا قاـ باستخداميا في الوفاء بثمف ما اشتراه ظ انظر د.احمد خميفة الممط  ،مصدر سابؽ  ،ص.433

25
26
27

انظر حوؿ ذلؾ د .احمد خميفة الممط  ،مصدر سابؽ  ،ص.428

 - -محمد عمي العرياف  ،الجرائـ المعموماتية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر  ،2004ص.24

. -أحمد حمداف الجيني  ،المسؤولية المدنية عف االستخداـ غير المشروع لبطاقات الدفع اإللكتروني ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع

،ط ،1األردف 2010،ص.131،132 ،
28

 -المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة االئتمان اإللكترونية ( دراسة مقارنة ) تأليف الدكتور عمي عدنان

الفيل في الموقع:

http://almuhamahresalah.blogspot.com/2015/10/blog-post_67.html
29

 Cass. Crim 16-6-1986. Revue de droit international des systemes electroniques de payment,30

1987, No.18, P.9.

 -أحسف بوسقيعة  ،الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثامنة (،الجزائر دار ىومة، ،

 ،. 2008ص. 259

31

 -محمد صبحي نجـ ،شرح قانوف العقوبات الجزائري ،القسـ الخاص ،الطبعة الرابعة ،،الجزائر ،ديواف المطبوعات

الجامعية ، 2003 ، ،ص. 116
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 -محمد صبحي نجـ  ،المرجع السابؽ الذكر ،ص.141 .

34

 -ابراىيـ فوزي السقا ،الحماية الجنائية واألمنية لبطاقات اإلئتماف اإللكترونية ،الطبعة األولى ،لبناف  ،دار المؤسسة الحديثة

33

 -المادة  372ؽ.ع.ج.

لمكتاب ،2011 ،ص266
35

 -مف خبلؿ الحكـ الصادر مف محكمة استئناؼ  Leyon -في 1980-12-02حيث اعتبر أف تجاوز الرصيد ال يقع

تحت جريمة خيانة أمانة وال نص وال سرقة "وكذلؾ حكـ محكمة ليوف ANGERESEفي جويمية 1981حيث اعتبر الفعؿ ال يشكؿ
واقعة جنائية ،وال يمكف معاقبة العميؿ الذي قاـ بتجاوز حد السحب عف جريمة خيانة أمانة ،ألف العقد المبرـ بيف العميؿ والبنؾ ال

يدخؿ في عداد العقود المذكورة في النص الذي يعاقب عمى جريمة خيانة األمانة ،إيياب فوزي السقا ،المرجع السابؽ ،ص. 266
36

 -عمي عدناف الفيؿ ،اإلجراـ اإللكتروني  ،منشورات زيف الحقوقية ،ط ،1 .لبناف ،2011 ،ص. 31،32 .

37

 -أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانوف العقوبات (القسـ الخاص) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1992 ،ص.842

39

 -حوافؿ عبد الصمد ،النظاـ القانوني لوسائؿ الدفع اإللكتروني ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه ،جامعة أبوبكر بمقايد،

تممساف ،الجزائر ،ص.508.
40

 -بف عميور امنية ،البطاقات االلكترونية لمدفع والقرض و السحب .مذكرة لنيؿ درجة ماجستير ،جامعة قسنطينة متنوري

كمية الحقوؽ  ،الجزائر ،2005- 2004 ،ص.142
41

محمد حماد مرىج الييتي ،الحماية الجنائية لبطاقات االئتماف الممغنطة ،دار الكتب القانونية ،بدوف سنة الطبع ،مصر،2009 ،

ص.537،539 .
42

 -استخدـ لفظ "الجريمة المنظمة" ألوؿ مرة في نشرات البوليس الدولي لمجريمة المنظمة التي عرفتيا بأنيا (مؤسسة أو مجموعة مف

األشخاص يرتبطوف معا بغرض لممارسة نشاط غير مشروع ييدؼ إلى تحقيؽ مصالح تتعدى الحدود الوطنية  .وكذلؾ عرفيا الفقو

بأنيا مؤسسة أجراميو ذات تنظيـ ىيكميي تمارس نشاطات غير مشروعة بيدؼ الحصوؿ عمى الماؿ مستخدماً في ذلؾ العنؼ والرشوة
ينظر .د .ىدى حامد قشوش  ،الجريمة المنظمة ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2000،ص  . 6وكذلؾ د.طارؽ سرور ،
الجماعات اإلجرامية المنظمة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2000 ،ص .23

43

 -د .د.محمد عبيد الكعبي  ،الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ جامعة القاىرة ،

44

 -د.ىبللي عبد اإللو احمد  ،اتفاقية بودابست معمقا عمييا – ط ،8كمية الحقوؽ جامعة أسيوط  ، 2011،ص.94

 ، 2009ص .276
45

 -لمى عامر محمود  ،الحماية الجنائية لوسائؿ االتصاؿ  -دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية القانوف جامعة بابؿ ،

46

 -ىبللي عبد اإللو احمد ،المرجع السابؽ الذكر ،ص.95

 ، 2008ص42
47

 -د .ىدى حامد قشوش  ،الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية عبر االنترنيت  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،بدوف سنة طبع ،

48

 -د.لمى عامر محمود  ،الحماية الجنائية لوسائؿ االتصاؿ  -دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية القانوف جامعة بابؿ

ص.49

 ، 2008 ،ص.42
49

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?26439- -
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50

 -مف خبلؿ التعديبلت المتبلحقة عميو نصوصا خاصة بتجريـ المساس بنظاـ المعالجة اآللية لممعطيات بمختمؼ أشكاؿ االعتداء

حيث أدرجيا في الفصؿ الثالث تحت عنواف :

)Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de donnés(23
حيث تنص المادة  1-323مف ؽ.ع.ؼ عمى ما يمي:

: (Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans tout ou partie d’un système

automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de d’un système de traitement

6000euros d’amende.) L’ors qu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de donnés

contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de
trois ans d’emprisonnement et de 100000euro d’amende. Lorsque les infractions prévues au deux

premiers alinéas ont été commises a l’encontre d’un système de traitement automatisé de données
à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat. La peine est portée a cinq ans d’emprisonnement et
)à 150 000 d’amende
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 -د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،التزوير في جرائـ الكمبيوتر واالنترنيت  ،دار الكتب القانونية  ،القاىرة ،2008 ،ص .161

. -دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية،الصادر بموجب المرسوـ الرئاسی رقـ ، 438-96المؤرخ في  07ديسمبر

،1996المصادؽ عميو فی استفتاء  28نوفمبر ،1996ج رعدد  76صادرفي  8ديسمبر ،1996معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 03-02
المؤرخ في  10أفريؿ  2002يتضمف تعديؿ الدستور،ج رعدد  25صادرفي  14أفريؿ – 2002.قانوف رقـ  19-08مؤرخ في 15

نوفمبر ،2008يتضمف تعديؿ الدستور،ج رعدد ،63صادرفي  16نوفمبر – 2008.قانوف رقـ  ، 01-16المؤرخ في  06مارس

، 2016يتضمف تعديؿ الدستور،ج رعدد  ،14الصادرفي 07مارس .2016.
54

 -بموجب قانوف رقـ  15-04المؤرخ في 10نوفمبر  2004المتمـ ألمر رقـ  156-66المتضمف قانوف العقوبات الجزائري.

55

 -المادة  394مكرر 2مف قانوف رقـ  23-06مؤرخ في  20/12/2006يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  66/156مؤرخ في  18صفر

56

 -أدخؿ المشرع الجزائري تعديؿ آخر عمى ؽ.ع.ج بموجب قانوف رقـ  23-06المؤرخ في  20ديسمبر سنة  ،2006ومس ىذا

عاـ  ،1386الموافؽ ؿ  8يونيو 1966و المتضمف قانوف العقوبات الجزائري.

التعديؿ القسـ السابع مكرر الخاص بالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،حيث تـ تشديد العقوبات الحبس والغرامة

المقررة ليذه األفعاؿ فقط دوف المساس بالنصوص التجريمية الواردة في ىذا القسـ مف القانوف رقـ .15-04.

57

 -المادة  394مكرر 6مف األمر رقـ  ، 156-66المؤرخ في  8/جواف  ، /1966يتضمف قانوف العقوبات  ،ج.ر ،عدد ، 71

معدؿ و متمـ  .ارجع موقع األمانة العامة لمحكومةwww .joradp.dz.
58

 -قانوف البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية  ،رقـ  2000-03مؤرخ في ، 05/08/2000ج ر.ج.ج  ،العدد، 48المعدؿ

و المتمـ.

59

 -محمد صبحى نجـ شرح قانوف العقوبات الجزائري القسـ الخاص ،الطبعة الرايعة  ،الجزائر ،ديواف المطبوعات
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