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 إلى اختيار وفقني الّشكر أّوال ودائما وأبدا هلل الواحد األحد الفرد الّصمد الذي              
 ف لك الحمد  في إعدادها من بدايتها لنهايتها    هذه الّدراسة وساعدني                 

 والّشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.                           
 رواه الترميذي."الَ َيْشُكُر اللََّه َمْن الَ َيْشُكُر الن َّاَس"  والسالم الصالة عليه المصطفى لقول وامتثاال           

 محّمد عقوني  الدكتور ستاذاأل الف اضل ستاذيأل العميق والتقدير الجزيل بالشكر أتقدم ف اني
الّسديدة، ورحابة صدره أثناء فترة البحث، تّم  حيث بفضل اهلل، ثم بفضل جهده المتواصل وتوجيهاته  

داعيا المولى عّز   ف له مني ف ائق الّتقدير وبالغ االحترام. ذكرة وإخراجها بهذا الّشكل،إنجاز هذه الم
 وجلّ أن يبارك له في علمه و أن يبقيه ينبوعا للعلم وسندا لفعل الخير.

تفّضلهم قبول  المناقشة كلّ باسمه وصفته على  كما أتقّدم بجزيل الّشكر والعرف ان أيضا ألعضاء لجنة  
 في ومالئما مناسبا يكون بما أخطائه و أفكاره وتصويب تهمراجع عبء وتحمل، مناقشة هذا العمل

 .لمذكرةا هذه
بجامعة بسكرة وأخّص  كما أتقّدم بشكر خاص وامتنان ال متناهي إلى جميع أساتذة كلّية الحقوق  

التي كان لها الفضل في تكوين تفكيري البحثي ف أسأل   مزغيش عبيربالّذكر األستاذة الّدكتورة  
 اهلل تعالى أن يبقيها نبراسا للعلم ومنارة للمعرفة.

تخصص ق انون أعمال وعلى   02طلبة الفوج  دون أن أنسى جميع زمالئي طلبة الحقوق وأخّص بالذكر  
 رأسهم صديقي وأخي عبد الالوي فتاح.

وال يفوتني أن أتقّدم بوافر الّشكر وعظيم التّقدير لكلّ من كان لي عونا أثناء فترة البحث ولو بكلمة  
 تشجيع. 

 

 
 



 

 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضعة إلى:
 

أغلى إنسان في هذا الوجود  إلىعوات الد  أنارت دربي و أعانتني بالصلوات ومن ربتني و 
 أمي

 .حفظها هللا ليو أدامهاالحبيبة 

علمت أن  الجنة بفردوسها وأنهارها وأبوابها.. ما كان لها أن توضع في مكان أكرم من أسفل 
 قدميك.. وعلمت أن  هللا ال يكرمني اآلن إال  ألجلك. 

 لى ما أنا عليهإمني معنى الكفاح وأوصلني عل  من عمل بكد في سبيلي و

 .حفظه هللا ليدامه وأأبي الكريم 

 عبد الس الم، طارق، الحسين، ياقوتة، آمنة، مريماألوقات إخوتي سندا لي في جميع  وامن كان

 ، موسى.أيوبا، لين أخص  بالذكر أماني،و  إخوتيأبناء  إلى

 . أسرتيأفراد جميع  إلى

 ، فت اح.رمزي ،نور الدينجالل،  أخص  بالذ كرديقات واألصدقاء والص   لىإ
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أحداث،اكتشافات،واختراعاتساهمتفيتطويرحياةاإلنسانعبرشهدتاريخالبشرية،
تحول مرحلة العشرينأنيشهد القرن الذيعاشفينهاية لإلنسان َِّر وقُد  مختلفالعصور،

المعلوماتابتكارالحاسوبوانتشارديدةأالوهيج أدىواالتصاالتالحديثة،تكنولوجيا مما
مثيلفيالتكنولوجيا التِّزاوجالذيحصلبينإلىظهورثورةمعلوماتيةلميسبقلها أساسها

سلكيةوالذيأنجببدورهوليداسمِّ يبشبكةتكنولوجياالمعلوماتوأجهزةاالتصالالسِّلكيةوالّلِّ
األخيرة،االنترنت جذهذه تغييرات إلحداث مريةأدِّت المجتمع نواحيهفي كافة ميةلالعن
عسكريكانالهدفمنهااألمريكيتطويرهامنشبكةخاصةبوزارةالدِّفاعتمِّية،حيثوالعمل
 تستخدم أصبحت ثممدنية،رغرا أل االستخدام إلى وصلت أن إلى الباردة، الحرب إبان بحت

.التجارة في
 إلكترونيا المعلومات وتبادل نقل عملية هو لّلتصاالتالحديثة الوسائل لهذه استخدام وأهم

 وإبرام اإلرادة عن للتعبير كأداة ذلك استغّللتم وقد المادي، أو الحقيقي العالم إلى اللجوء دون

 ولم متباعدة، أماكن في متواجدين أشخاص بين التجاريةالمعامّلت مختلف وإجراء العقود

 النمط وهذا العمليات، هذه تنفيذليلقيبظّللهعلىعمليةإثباتوامتد بلفقطذلك على يقتصر

 أو اإللكترونية بالعقود بعد فيما تسميته علىاصطلح الذي هو والتجارة التعاقد أنماط من الجديد

."والمستقبلالعصر تجارة"اإللكترونية التجارة
هذا جعل في ساهمت حيث اليوم، عالم في السائدة النغمة اإللكترونية التجارة أصبحت وقد
دمجالعالم اختّلف على الشركات لكل الممنوحة الفرص فيه تتعادل واحد وسوق صغيرة قرية رِّ
كلبذلك متخطين وسهولة يسر بكلوالخدمات السلعوترويج العالمية األسواق القتحامأحجامها
زر نقرة بمجرد احتياجاتهم اقتناء بمقدورهم أصبح الذين للزبائن بالنسبة الحالكلوكذ الحدود،
.أماكنهم لمغادرةالحاجة ودون واحدة
 من يعد أنه إلىبالنظر القوانين، مختلف في هامة تشريعية بمكانة يحظى التعاقدي النظامف 

 بين االقتصادي للنشاطمحركا يعتبر كما اليومية، اإلنسان معامّلت في القانونية التصرفات أهم

 الخاص، القانون أشخاص ألقى قد العقد إبرام فياإللكتروني االتصال وسائل استخدام فإنلذا
.المدنيللقانون محورا وتشكل العقد نظرية تحكم التي القواعد على بظّلله

 
 : ّدراسةأهمية ال
االلكترونية أهمية تأتي التِّجارة عقد إبرام  معامّلتال اكتسبتها التي األهمية من موضوع

علميةوعملية.وتناميها،ولمالهامنأهمية ظهورها بعد اإللكترونية
كونها والقانونية العلمية األهمية إن أهمية علمية )نظرية(: -1 في تتجلى البحث لموضوع

 االلكترونية التِّجارة عقد إبرام كيفية بيان في عنتساعد النِّاجمة باآلثار المتعاملين وتوعية
 التجارة معامّلت لتنظيم المّلئمة القانونية األطراستعمالالوسائلالحديثة،عنطريقتقديم

للطرفين. القانوني مانواأل الثقة يحقق الذي بالشكل االلكترونية
 أصبح بعقود ارتباطه في البحث لموضوع العملية األهمية تكمنأهمية عملية )تطبيقية(:  -2

تزامنامعتزايدحركةالتِّجارةااللكترونية،ممايستدعيإيجاديوم بعد يوما يزداد بها التعامل
انخفا تكلفة الستمرار نظرا دوري تزايد في فات التِّصرِّ فهذه العقود. هذه لتنظيم أساليب
وتزايد الخدمة، هذه في والبنوك التِّجارية الشِّركات معظم واشتراك االنترنت فتحاستخدام
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وسيعنطاقت،حيثأصبحتإحدىالمنافذلتتسويقالسِّلعوالخدمالأسواقجديدةعبراالنترنت
ةالخارجيةبينالدِّول.التجار

 أهداف الّدراسة: 
 البحثفيأمرينأساسين: هدفقانونياألمر األّول:يتجلِّىالهدفمنهذا وذلكمنوهو ،

التِّجارة عقود أهمية تحديد خّلل من الصِّحيح نصابها في األمور وضع محاولة خّلل
اختّلفهاعنالعقودالتِّقليديةااللكترونيةفيدفععجلةالتِّنميةوبيانسماتهاوخصائصهاووجه

األخرى،ممايستلزممعهتبيانالقواعدالقانونيةالنِّاظمةلها،ويكتملهذاالهدفالقانونيبإزالة
الغمو الذييعتريبيئةتلكالعقودمنلحظةتكوينهاإلىرغايةطريقةتنفيذها.

المتعاملينفيهذاالمجالواليتمالبدِّمنتوعيةنقصدبهأنِّهوهوهدفعملي،األمر الثّاني: 
منخّلل عقودذلكإالِّ إبرام القانونيلعملية إيضاحاإلطار االلكترونية، يؤديالتِّجارة ا ممِّ

األ المتعاقدينلزرع عدد زيادة بالضِّرورة عنه ينتج الذي المتعاملين لدى القانوني مان
. لوسائلااللكترونيةالمستخدمينل

تسليطالضِّوءعلىاألحكامالقانونيةالمستحدثةعنيتمثلفيفثانويدكمانسعىلتحقيقه
التِّجارةااللكترونية.الذيينظم05-18ريقالقانونط

 إشكالية الّدراسة:
عاداإلنترنت، شبكة عبر العقود إبرام فيها بما اإللكترونية، التجارة في الحاصل التطور إن

تنظيممن بد ال كان البشرية على الفائدة من أكبرقدر تحقيق،وبغيةالعالم على الكبيرة بالفائدة
المعطياتبرزتاإلشكالية،تنظمها التي القانونية القواعد وإيجاد العقود، هذه هذه وفيظل

 حول: تتمحور التي للبحث ع األحكام القانونية التي أقرها المشرّ هل القواعد والرئيسية
 ام عقود التجارة اإللكترونية؟الجزائري كافية لتنظيم إبر

ععنهذهاإلشكاليةالعامِّ    ة،مجموعةمنالتِّساؤالتالفرعية:ويتفرِّ
،وفيماتتمثلوسائلالتـعبيرعنها؟ماديةبالّلِّ تتسم افتراضيةبيئة فيفتقوماإلرادةكي-
- االلكترونيةفيمجلسافتراضي،وكيفيتمِّ التِّجارة التِّحققمنهويتهمكيفتنعقدعقود

وكمالأهليتهممنخّللشبكةاالنترنت؟
العقود- إثبات في فعِّال كدليل االلكترونية المحررات بحجية األخذ يمكن مدى أي إلى

والمعامّلتااللكترونية؟
تنفيذااللتزاماتالعقديةال- واقعةعلىعاتقأطرافالعّلقةالتِّعاقدية،وماهيأهمكيفيتمِّ
ضِّماناتالمقررةلحمايةحقوقالمتعاقدينوضمانحسنتنفيذعقدالتِّجارةااللكترونية؟ال

الّدراسة:منهج
الوصفي المنهج وهي: العلمي البحث مناهج من مجموعة تزاوج على الدِّراسة هذه تقوم

والمنهجالتِّحليلي،والمنهجالمقارنوذلكعلىالنِّحوالتِّالي:
األساسيةالمنهج الوصفي: -    لوصفجوانبالموضوعوالبحثفيعناصره فيمحاولة

واكتشافالروابطالمنطقيةلتلكالعناصر،بهدفالوقوفعلىنظريةعامةللموضوع.
جليِّالمنهج التّحليلي:  -    يظهر الذي في منا الدِّراسة، مراحل الموادجميع تحليل خّلل

الخاصةالنصوصالمدنيونظريةالعامةفيالقانونلالقانونيةعلىوجهالتبيانمنهاالمتعلقةبا
فيا والمتمثلة االلكترونية التِّجارة لقواعد لمنظمة القانون بالتجارة05-18رقم المتعلق

 المتعلقبالتوقيعوالتصديقاإللكترونيين.04-15رقموالقانون،اإللكترونية
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الدِّراسةليستبالمنهج المقارن:  الستعانةا -     أجزاء جلِّ في يظهرأنه مقارنة،إالِّررغمأنِّ

 بشأن الصادرة والتوجيهات واالتفاقياتالتشريعات مختلف ومقارنة عر  خّلل من البحث

الجزائري وتأثيرها اإللكترونية، التجارة ع المشرِّ اإللكترونية المعامّلت ظل في على
.واالتصال المعلوماتية ميدان في الحاصلة والتطورات

 نطاق الّدراسة:
    البحثتقتصردراستنا علىإبرامعقدالتِّجارةااللكترونية،والتينسعىمنخّللهافيهذا

االلكترونيوكيفيةإبرامهفيبيئةافتراضية التعاقد الموجودةبين القانونيةإلىعر المقاربة
منخّللالتِّعرِّ للتفاو  للعقد، العامة ووسائله االلكتروني والنظرية ا، العقدنعقادوكيفية

وفق فياإلثبات، ومدىحجيته المشرعالجزائريمناإللكترونيوطرقتنفيذه، به جاء ما
 القانونرقم: خاصة المتعلقبالتجارة05-18نصوص، والقانونرقم: ،04-15االلكترونية،

ائري،كمااإللكترونيين،والقانونالمدنيالجزالمحددالقواعدالعامةالمتعلقةبالتوقيعوالتصديق
النموذجيللتجارةاليونيسترالوفيمقدمتهاقانونتمتالدارسةباالستعانةبالتشريعاتالدولية

.النصوصالمتعلقةبموضوعالدراسة،ورغيرهامن1996اإللكترونية،لسنة
 هيكل الّدراسة:

من لهدفا تحقيقمعالجةاإلشكاليةالمطروحةوبغية من ونتمكن حقها الدراسة تستوفي لكي   
فجاء فقد البحث، اهذ إلىفصلين، الدِّراسة تقسيم وذلكمنخّلل ثنائية خطة اعتماد ارتأينا

لمعنوناب" قسِّمناهإلىثّلثةمباحثتناولنافي تكوين عقد التّجارة االلكترونية"الفصلاألوِّ
تطرقناإلى، مرحلة ماقبل التعاقد االلكتروني"" المبحثاألول انعقاد عقد التجارة "مرحلة ثمِّ
المبحثالثِّالثل"االلكترونية" فيحينخصِّصنا محل وسبب في عقد فيالمبحثالثاني،

 ".التجارة االلكترونية
االفصلالثانيفجاءموسوماب بحثين،قسِّمناهلم إثبات عقد التّجارة االلكترونية وتنفيذه""أمِّ

لتطرقنافيهل "تنفيذ عقد وخصِّصناالمبحثالثِّانيل،رونية"إثبات عقد التّجارة االلكت"األوِّ
 .التجارة االلكترونية"
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 د:ـــــــــتمهي
والنشاطات  لجعل الكثير من المعامالت ،االتصالو المعلومات قد أدى ظهور تكنولوجيا  

حيث تّم اعتماد نمط آخر للقيام بمثل هذه  خاصة التجارية منها تتّم عن طريق وسائط الكترونية،
جديدة للتعاقد لم  أساليب ، الّتي بدورها أسفرت عن ظهور*المعامالت هو "التّجارة االلكترونية"

من أهم هذه األساليب، التعاقد االلكتروني، فمثلما يمكن إبرام العقود ، وروفة من قبلتكن مع
االلكترونية عن طريق الوسائط أيضا  **باستخدام الحاسوببالطريقة التقليدية يمكن إبرامها 

 ***.أهمها )االنترنت(و الحديثة
االنترنت ال تختلف في جوهرها عن العقود  قود اإللكترونية المبرمة عبر شبكةبما أن العو   

إن كانت هذه ة المنظمة ألحكام العقد عموما، والتقليدية، فإنها ال تخرج عن إطار القواعد العام
ما يتعلق ب )اإليجاب( أو خاصة، خاصةً فيالعقود في بعض جوانبها تحتاج إلى معالجة 

الخاصة به  -الموقع االلكتروني–( الذي يقوم به أحد المتعاقدين على صفحة )الويب( )العرض
على شبكة االنترنت أيعتبر إيجابا حقيقيا أم مجرد دعوى للتعاقد؟ لذا فإن الطريقة االلكترونية 

ق بكيفية إجراء المفاوضات التعاقدية االلكترونية؟ يتعلما للتعاقد تطرح العديد من اإلشكاالت أهمها 
أطرافه غير  باإلضافة إلى إشكال آخر يظهر فيما يتعلق في مجلس العقد االلكتروني، حيث أن

 متواجدين بشكل مادي في مجلس العقد.
االلكتروني هو العقد الذي يبرم وينظم في عالم بال شك يمكن القول، أن التعاقد إال أنه و      
يشترط لصحة إجراءات انعقاده ما يشترط في سائر العقود التقليدية، فالعقد من تراضي، واف

إذا كان والسبب، أركانه الثالثة: الرضا، المحل و التصرفات القانونية الذي يلزم النعقاده تحقق
 العقد شكليا فإن الشكلية تكون ركنا رابعا للعقد.

 تكوين عقد التجارة االلكترونية"وبناءا عليه، ولحسن دراسة هذا الفصل المعنون ب "   
 ذلك على النحو التالي:ارتأيت تقسيمه إلى ثالثة مباحث و

: األول خصصته قبل التعاقد االلكتروني، الذي يحتوي مطلبين اثنين مرحلة ما المبحث األول:
 . لإلرادة االلكترونية في مرحلة التفاوض خصصته اإلرادة الكترونيا، أما الثاني فقد لقيام

                                                           
يتعلق بالتجارة  2018مايو سنة  10المؤرخ في  05-18عّرفها المشّرع الجزائري في القانون رقم  التّجارة االلكترونية: (*)

"النّشاط الخاّصة بالتّعريفات على أنها: منه  04في المادة  .2018مايو  16الصادرة في  28االلكترونية، الجريدة الرسمية عدد 
توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طريق االتصاالت الذي يقوم بموجبه موّرد الكتروني باقتراح أو ضمان 

 ".االلكترونية
الكتروني، أّما المنظمة العربية  ويعرف لديهم بأنّه آلة حساب "Computer"هو لفظ انكليزي الكمبيوتر )الحاسوب(:  (**)

 للمواصفات والقياسات أطلقت عليه مصطلح المنظم أو الحاسوب.
جهاز الكتروني بإمكانه القيام بعشرات الماليين من العمليّات الحسابية والمنطقية طبقا للتّعليمات المعطاة له ويعرف بأنّه: "   

عند  وارتجاعهابدقة عالية، وسرعة فائقة ال تتعّدى الثّانية. كما له القدرة على التّعامل مع كم هائل من البيانات وتشغيلها 
، 2016، -األردن–"، دار الثّقافة للنّشر والتوزيع، عمان قانون التجارة االلكترونية الّدوليةموسى، "طالب حسن  الحاجة".

 .27ص 
نطاقها يمتدّ ليشمل كافة مناطق وتسمى أيضا بالّشبكة العنكبوتية، أو الشبكة العالمية ألّن ": Internetشبكة االنترنت "(***)

 العالم.
"محطة ربط آالف الّشبكات الخاصة والعامة، وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة األنواع واألحجام في وتعرف بأنّها:    

 TCP/IPالعالم، والمرتبطة ببعضها البعض عبر خطوط االتصال بغرض تبادل البيانات والمعلومات الرقمية وفقا لبروتوكول 
مصطفى موسى ". الّسرعة أو عبر األقمار الصناعية بواسطة خطوط هاتفية أو خطوط خاصة كاأللياف البصرية فائقة

، 2010دار الكتب القانونية/ دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، "التّنظيم القانوني للّتعاقد عبر شبكة االنترنت"، العجارمة، 
 .18ص 
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مرحلة انعقاد عقد التجارة االلكترونية، الذي يندرج تحته ثالثة مطالب: األول  المبحث الثاني:
، أما الثاني -التّعبير عن اإلرادة الكترونيا صيغ– يتعلق بالتراضي في عقد التجارة االلكترونية

المطلب الثالث فيتعلق ، و-سالمة اإلرادة االلكترونية– االلكترونيةبصحة عقد التجارة فيتعلق 
 بمجلس عقد التجارة االلكترونية.

السبب في عقد التجارة االلكترونية، وهو بدوره يحتوي على مطلبين المحل و المبحث الثالث:
في  اثنين: األول خصصته للمحل في عقد التجارة االلكترونية، أما الثاني فقد خصصته للسبب

 عقد التجارة االلكترونية.
 
 
 

 

  



 اإللكترونية التجارة عقد تكوين: األول الفصل

 

 
8 

 قبل التعاقد االلكتروني المبحث األول: مرحلة ما
يقوم العقد على تراضي إرادة طرفيه، ويجب أن يُعبر عن هذه اإلرادة حتى يعلم بها الطرف    

اآلخر، و تعتبر اإلرادة مسألة نفسية داخلية، ال يتم التعرف عليها إال إذا تم إظهارها وانتقالها من 
ال يتم إال  مكانها الداخلي في النفس إلى المجال الخارجي، حتى يعلم بها الغير، وهذا اإلظهار

بالتعبير عن هذه اإلرادة وتصديرها إلى اآلخرين، وما يميز العقود المبرمة عبر الوسائط 
االلكترونية أنها تضم مرحلتين للتعبير عن اإلرادة األولى تمهيدية )دعوة للتعاقد( حيث يعرض 

الثمن أو مورد ما التعاقد دون أن يحدد أركانه كأن يضع إعالنا دون ذكر تفاصيل المبيع أو 
 . كيفية تنفيذ العقد، أما الثانية فهي تعاقدية

وقد يمر العقد قبل انعقاده بمرحلة من المفاوضات المشتركة بين أطراف العقد، والتي قد   
الحوار حول كثير من عناصر العقد الذي يحتاج فيه األطراف إلى النقاش و تستغرق وقتا طويال

 لة تحضيرية وتمهيدية إلبرام العقد.يتطلعون إلبرامه، وهي أيضا تعتبر مرح
اإلرادة االلكترونية و، ()المطلب األولقيام اإلرادة االلكترونية دراسة كل من:  سنحاولوعليه    

 المطلب ثاني(.) في مرحلة التفاوض
 اإلرادة الكترونيا األول: قيام المطلب

المتعاقدين، فظهور هذه اإلرادة إلى قوام العقد اإلرادة الفعلية الباطنية التي تتولد بين الطرفين    
عليه فان اإلرادة عمل يتحدد مضمون العقد بموجبها، ووجود يرتب األثر القانوني لها، وحيز ال

نفسي ال يعلم به أحد إال صاحبها، وال يعلم بها الغير إال إذا تم التعبير عنها بمظهر من مظاهر 
 التعبير.

 الشكوك يثير الذي األمر ماديةبالالّ  تتسم بيئة في يتم *ياإللكترون العقد في اإلرادة عن التعبير   

 تنفصل لم ما اإلرادة بهذه يهتم ال القانون أن كما ،ياإلكترون اإلرادة عن التعبير جواز مدى حول

 طريق عن الملموس، الخارجي العالم في اجتماعية كظاهرة لتظهر الباطنة النفس أعماق من

 .صاحبها إرادة تكشف ووسائل بطرق عنها التعبير
 لدراسة كل من: أربعة فروع إلىومن هذا المنطلق ارتأيت تقسيم هذا المطلب    

 :عبير عن اإلرادة الكترونيا.التّ  الفرع األول 

 :صور التّعبير عن اإلرادة الكترونيا. الفرع الثاني 

 اإلرادةعبير عن مدى مشروعية الوسائل االلكترونية في التّ  :الفرع الثّالث. 

 عبير عن اإلرادة الكترونيا.االستثناءات الواردة على إمكانية التّ  :الفرع الّرابع 
 لكترونيااعبير عن اإلرادة : التّ الفرع األول

                                                           
– 05-18الجزائري رقم  من القانون 06/02تعريف العقد االلكتروني يتكون من شقين حسب المادة العقد االلكتروني:  (*)

الذي يحدد القواعد المطبقة  2004يونيو  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  03/04التي تحيلنا إلى المادة  -الّسالف الذّكر
 . اللّتان تنّصان على مايلي:2004يونيو  27الّصادرة في  41على الممارسات التجارية، الجريدة الّرسمية عدد 

"العقد هو كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر : 02-04من القانون رقم  03/04بداية نص المادة  -
 مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن لهذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه.

وصل تسليم أو سند أو أّي وثيقة أخرى مهما كان يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو 
  شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا.

باللّجوء  "... يتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن ألطرافه: 05-18من القانون رقم  06/02 نص المادة -
 ال االلكتروني".حصريا لتقنية االتص
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لتعبير عن اإلرادة يكون باللفظ "ا: من القانون المدني الجزائري على أنّ  60نصت المادة     
كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على بالكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفا و

 مقصود صاحبه.
يتفق الطرفان على أن  يجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أوو

 1."يكون صريحا
، *حسب هذا النص يصح أن يكون التعبير عن اإلرادة صريحا، كما يمكن أن يكون ضمنيا   

أن التعبير عن اإلرادة  إال، اآلخرن أحد المتعاقدين أو قبوال من المتعاقد سواء كان ذلك إيجابا م
ية التقليدية التي يمكن من طبيعة خاصة في عقود التجارة اإللكترونية نظرا لغياب العناصر المادّ 

متباعدين، بحيث يتم االلتقاء بينهما من  العمليةخاللها التعبير عن اإلرادة، حيث يكون طرفا 
يكون رمجية معينة على جهاز الحاسوب، وبرنامج نظام معالجة معلومات محرر بلغة بخالل 

 2 مطروحا لالستعمال عبر شبكة االنترنت.
وبما أن الوسيلة االلكترونية تقوم على الجمع بين تقنيات النّص عن طريق الكتابة كالبريد    

 ّصورة، فإنها قادرة أيضاااللكتروني، أو عن طريق الصوت كغرف المحادثة، أو عن طريق ال
وت، أفضل من أي وسيلة اتصال أخرى و بالتّالي الصّ بين تقنيات النّص والّصورة وعلى الجمع 

  3إشكال في تطبيق أحكام القواعد العامة على التعبير عن اإلرادة بالوسيلة االلكترونية. ال
وفي ذلك فإن الطريقة الّشائعة للتعبير عن إرادة األطراف في التعاقد عبر شبكة االنترنت هّي     

ترال النموذجي يسمن قانون األون /أ02الفقرة قد عّرفت رسائل المعلومات )رسائل البيانات(، 
ا أو تسلمها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالهاألخيرة بأنها: هذه  بشأن التجارة االلكترونية

أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر تبادل البيانات االلكترونية، أو البريد االلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ 

  4البرقي".
ابقة على إبرام العقد االلكتروني عدة صور للتعبير عن اإلرادة منها ما تشهد المرحلة السّ     

ا ما يعتبر مجرد دعوة للتفاوض، منهبه العقد بمجرد اقترانه بقبول، ويعتبر إيجابا تاما ينعقد 
خص للتعاقد دون أن يحدد عناصره وشروطه، يقصد بهذه األخيرة العرض الذي يتقدم به الشو

إذا تضمن تحديدا دقيقا للسلعة، ال يمكن اعتباره إيجابا صحيحا إال  فالعرض الموجه للجمهور

                                                           
-05المتمم بالقانون رقم معدل والمتضمن القانون المدني ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم من  60المادة ( 1) 

 .993، ص 30/09/1975الصادرة  في  78 الجريدة الرسمية عدد ،2005جوان  20المؤرخ في  10
إما عن طريق اللفظ ويكون ، غموض فيه وال هو اإلفصاح عن اإلرادة بطريق واضح مباشر ال لبس :التعبير الصريح - (*)

 .فهز الرأس عموديا دليل الموافقة وهزه أفقيا دليل الرفض )المشافهة باللسان(، أو بالكتابة، أو باإلشارة الشائعة االستعمال
العين في  يستنتج من خالل ظروف التعاقد فلو بقي المستأجر تعبير عن اإلرادة بطريق غير مباشر وهو التعبير الضمني: -

. العربي بلحاج، تجديد العقد ارادأ فهذا يفسر ضمنا إنهما ،رغم انتهاء مدة اإليجار ولم يعترض على ذلك المؤجرالمؤجرة 
ديوان المطبوعات  ،"ردة(النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري )التصرف القانوني، العقد، اإلرادة المنف"

دار  ،"النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام("./ وأنظر كذلك نبيل إبراهيم سعد، 147، ص 2004الجامعية، الجزائر، 
 .98-97، ص ص2009الجامعة الجديدة، مصر، 

 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية، )اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عبر االنترنت(زهيرة كيسي، ( 2)
 .11، ص 2012الجزائر، العدد الثاني،  -، سداسية محكمة،  المركز الجامعي لتمنغاستاالقتصاديةو
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص، عقود "الرضا في العقد االلكتروني"، مبروكة بن مهدي، ( 3)

 .8، 2016/2017، السنة الجامعية -قسنطينة–لعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري ومسؤولية، كلية الحقوق وا
الصادر في الجلسة رقم  1996قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية مع دليل التشريع عام /أ من 02المادة  (4)

 .04، ص 1996كانون األول/ديسمبر من عام  17للجمعية العامة، بتاريخ  85
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الثمن والعناصر األساسية للتعاقد تحديدا نافيا للجهالة، وإال فإن األمر ال يعدو أن يكون مجرد و
 دعوة للتعاقد.

دو يرى األستاذ لزهر بن سعيد، أن العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكة االنترنت ال يعو  
 1مستلزماتها.بيعة عقود التجارة االلكترونية، وما يتفق مع طكون مجرد دعوة للتعاقد، وهو أن ي

ية ينشئ من نفسه فالطرف الذي يعلن عن رغبته في طلب السلعة، أو الخدمة بطريقة الكترون   
المورد في المحل االفتراضي، أو االلكتروني بإرساله رسالة بالقبول يصبح الطرف الموجب، و

هذا اإليجاب، حيث أنه يمكنه  العقد حين يقبلهو الطرف القابل، فالمورد غير ملزم قانونا بإبرام 
كل الكمية  استالم مئات الرسائل االلكترونية بالموافقة على طلب الشراء، دون أن تتوفر لديه

 تكون متوفرة لديه ولكن بأسعار أعلى مما كانت عليه وقت اإلعالن. المطلوبة، أو
 الفرع الثاني: صور التعبير عن اإلرادة إلكترونيا

اإلرادة حسب اآلليات والوسائل االلكترونية المستعملة  عن التعبيرر صو تتعددو تختلف   
 التعبير عن اإلرادة نجد:، من أهم هذه الوسائل التقنية التي يتم عن طريقها للتعبير عنها

 أّوال: التعبير عن اإلرادة عن طريق المحادثة أو المشاهدة المباشرة
 كنتيجة وذلك االنترنت، لشبكة العلمية التطبيقات أحدث من المشاهدة أو المحادثة غرف تعدّ    

 ظهور إلى أدى مما الشبكة على المتعددة الوسائط أنظمة وإدخال اآللي الحاسب أنظمة لتطور

 من مختلفة أماكن في األشخاص من لمجموعة تسمح التي والمرئية المسموعة االتصال برامج

 بتبادل تكون المحادثة وهذه)التعبير عن اإلرادة(  مباشرة بينهم فيما الحديث والحوار تبادل

.معا والصورة بالصوت أو فحسب الصوت طريق عن مباشرة الحوار
2 

 الطرف من قبول ويصادفه األطراف أحد من اإليجاب يصدر أن تصور يمكن الحالة هذه ففي  
 *.افتراضي أو حكمي عقد مجلس في والقبول اإليجاب تالقي على بناءا العقد ينعقد وبذلك اآلخر

 
 (Emailعن طريق البريد االلكتروني )التعبير عن اإلرادة ثانيا: 

 ولكن األطراف بين الرسائل تبادل" :به ويقصد مجانية، خدمة االلكتروني البريد يعتبر  

 للبريد، العادي الصندوق فكرة نفس على تقوم االلكتروني البريد ففكرة 3،ة"الكتروني بطريقة

 المواقع أغلب توفره خاصة مراسالت صندوق الخدمة بهذه مشترك شخص لكل حيث

.االنترنت شبكة عبر االلكترونية
4 

 في األخيرة هذه تختلف وال الكتابة هي االلكتروني البريد عبر اإلرادة عن التعبير وسيلة أما   

 .الكترونية دعائم على تكون فهي ،الوسيلة في سوى العادية الكتابة عن جوهرها
 (Site Web) عن طريق المواقع اإللكترونيةثالثا: التّعبير عن اإلرادة 

                                                           
 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، "النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونية" ،لزهر بن سعيد( 1)

 .78-75، ص ص2014الجزائر، 
مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون  التعبير عن اإلرادة في العقود عبر شبكة االنترنت"،مفيدة العوادي، "( 2)

-21، ص ص2015/2016، السنة الجامعية، -أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي  أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
22. 

المبحث الثّاني من سنتطرق إلى اإليجاب والقبول االلكترونيين، باإلضافة إلى مجلس العقد االلكتروني بشيء من التفصيل في ( *)
 هذا الفصل.

، -مصر-، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية "-دراسة مقارنة-"إبرام العقد االلكتروني خالد ممدوح إبراهيم، ( 3)
 .208، ص 2011

 .74صالمرجع الّسابق، مصطفى موسى العجارمة،  (4)
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واجهات الكترونية، واجهات المحالت التّجارية يمكن تشبيه العروض التي يتم تقديمها على    
 في زيارته يمكن مكان كل هو (Site Web)اإللكتروني  الموقع مصطلح من والمقصودالعادية 

 ويتم منها، الماليين تحتوي التي (www)العالمية  المعلومات على شبكة االفتراضي العالم

 اإلشارات وببعض بالكتابة اإللكتروني الموقع خالل من الحالة هذه في اإلرادة عن التعبير

 أو الرضا على للداللة( ) مثل الشبكة،  هذه طريق عن عليها متعارفا أصبحت التي والرموز

 1.غيرها الكثيرللداللة على الرفض و ( )إشارة
 : مدى مشروعية الوسائل االلكترونية في التعبير عن اإلرادةالفرع الثّالث

انقسم الفقه إلى طائفتين فهنالك من قال بمشروعية الوسائل االلكترونية في التعبير عن اإلرادة    
 وهنالك من نادى بالعكس، وسنتناول ذلك فيما يلي: 

 عن اإلرادة في التعبير أّوال: القائلون بمشروعية الوسائل االلكترونية
تضمن نصوصا صريحة بشأن يعتقد أصحاب هذا الرأي أن القانون المدني الجزائري ي   

إمكانية التعبير عن اإلرادة بالوسائل االلكترونية الحديثة، لذا فإن مشروعية التّعاقد بواسطة هذه 
 األخيرة يمكن استخالصها من القواعد العامة في القانون المدني، ومنها:

 الذي كرسته   *ةاألصل في التعاقد حرية التراضي وفقا لما يقتضيه مبدأ سلطان اإلراد -

عاقدان الحرية الكاملة في اختيار التي تعطي المت -آنفة الذّكر–من القانون المدني  60المادّة 
الكيفية التي يعبران بها عن إرادتهما، وال مانع من امتداد هذه الحرية للتعبير عن اإلرادة 

 بالوسائل اإللكترونية.
 مكانا ضمن قواعد   **وقيع اإللكترونيبما أنه أصبح للكتابة في الّشكل اإللكتروني والتّ  -

وهذا ما يدّل خاصة وأن الكتابة من أهم طرق التعبير عن اإلرادة اإلثبات في القانون المدني، 
 مشروعية التعبير عن اإلرادة بالوسائل اإللكترونية.على 

 في التعبير عن اإلرادة بمشروعية الوسائل االلكترونية بعدم ثانيّا: القائلون
خالفا للرأي المؤيد لمشروعية الوسائل الحديثة للتعبير عن اإلرادة، فإن هذا االتجاه يرفض    

 بمشروعية هذه الوسائل للتعبير عن اإلرادة و تبريرا لموقفه يقدم الحجج التّالية: االعتراف
 الوسائل االلكترونية  استعمالينّص صراحة على  إن القانون المدني بأحكامه الحالية ال -

المتعلقة   64/022يجب أال تفّسر نصوصه، خاصة منها المادة كأدوات للتعبير عن اإلرادة و  
بالتعاقد عبر الهاتف أو أي وسيلة مشابهة تفسيرا واسعا يشمل الوسائل اإللكترونية الحديثة 
للتعبير عن اإلرادة، فلو أراد المشّرع اعتمادها لنص عليها صراحة مثلما فعلت التشريعات 

 ***.المقارنة
                                                           

 ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، "العقود االلكترونيةالقبول في اإليجاب و"سهيلة خليفي، راجع أكثر، ( 1)
، 2016، -ورقلة-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباحالخاصة،  الدولية العالقات قانون: أكاديمي، التخصص

 .20-18ص ص
مبدأ سلطان اإلرادة معناه أن اإلرادة الشخصية هي صاحبة الّسلطان األكبر في إنشاء العقود دون التقيد باألنواع التي نظمها  (*)

المشرع، والتمتع بحرية الدخول في عالقة تعاقدية من عدمه، وكذا في تحديد ما يترتب على العقد من آثار ، قانونية و تعديلها 
قد بعد إبرامه مادات تلتزم في ذلك بحدود النظام العام واآلداب العامة، ولهذا يعدّ هذا المبدأ جوهر بعد ترتيبها، وإنهاء الع

 ،"لتزام )العقد واإلرادة المنفردة(مصادر اال، "العالقات التعاقدية، الذي يملي على الطرفين قانون العقد. محمد حسن منصور
 .48، ص2000، -مصر–الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية 

 سنتطرق للكتابة في الشكل االلكتروني والتوقيع االلكتروني بشيء من التفصيل في المبحث األول من الفصل الثاني.( **)
 .993. ص ، المصدر الّسابقالمعدل والمتمم 75/58من األمر رقم  64/02أنظر، المادة  (2)
 وقد االلكترونية والتجارة للمبادالت المنظمة العامة القواعد يتضمن 2000 لسنة 83 رقم قانون التونسي المشرع أصدر (***)

 وصحتها اإلرادة عن التعبير حيث من الكتابية العقود على يطبق ما االلكترونية العقود على يطبق أنه على األخير هذا نص

 القانون. هذا وأحكام يتعارض ال فيما للتنفيذ وقابليتها
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 ألنه ال أحد إّن استعمال الوسائل اإللكترونية للتعبير عن اإلرادة ال يخلو من المخاطر،  -

لمستخدم شبكة االنترنت حقيقة الموقع ووجوده على الشبكة، وكذلك صحة المعلومات  يضمن
استعمال التي وصل إليها، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار تنامي عمليات اختراق المواقع وإساءة 

 1.أسماء الغير في األنشطة الجريمة

 بالكتابة في الشكل  2من القانون المدنيالمعدّلة  01مكرر323في المادة اعتداد المشّرع  -

في اإلثبات ال يعني أنه يقر بها كوسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقدين، فهي خاصة  اإللكتروني
 باإلثبات ال غير. 

الذي يؤيد قبول القانون المدني الجزائري بصيغته الحالية حجج الرأي األول قوة رغم    
للوسائل االلكترونية كأدوات للتعبير عن اإلرادة استنادا للقواعد العامة إلبرام العقود خاصة منها 
مبدأ الرضائية إال أنه يبقى عدم االعتراف الصريح بمشروعية هذا النمط للتعبير عن اإلرادة من 

شكل الكافي من ناحية أخرى، يتسبب في عدم حماية المتعاقدين حماية ناحية وعدم تنظيمه بال
قانون اليونيسترال النموذجي للتجارة  كافية من مخاطر التعاقد بهذه الوسائل، ولتفادي ذلك حثّ 

الدول األعضاء على االعتراف الّصريح في قوانينها على قبول  -الّسالف الذكر–اإللكترونية 
   3التعبير عن اإلرادة وتنظيمها. الوسائل االلكترونية في

بما أّن الدولة الجزائرية ليست من الدول األعضاء في قانون اليونيسترال النموذجي للتجارة    
، فقد جاء المشرع الجزائري متأخرا في اعتماد قانون خاص لتنظيم -الّسالف الذكر–اإللكترونية 

 المتعلق بالتجارة اإللكترونية.  05-18المعامالت اإللكترونية من مختلف جوانبها، وهو القانون 
وبهذا يكون المشرع الجزائري فصل في الجدل القائم بين الفقهاء حول مشروعية الوسائل    

من نفس القانون التي نصت على  10اإللكترونية في التعبير عن اإلرادة، وذلك في نص المادة 
 ."يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني..."أنه: 
ا النّص نستشف أن المشرع الجزائري يقصد بمصطلح "عرض تجاري من خالل هذ   

 الكتروني" التعبير عن اإلرادة بالوسائل االلكترونية الحديثة.
 التعبير عن اإلرادة الكترونيا: االستثناءات الواردة على إمكانية الفرع الّرابع

 صراحة أجازت االلكترونية والمعامالت التجارة مسائل نظمت التي التشريعات معظم إن   
جميع  أكدت كما االلكترونية، الوسائل باستخدام إرادتهم عن والتعبير التعامل لألطراف
 ذلك، بمعنى أنها لم  خالف على االتفاق في األطراف حرية على الوقت نفس في التشريعات

 ترفض شكال معينا للتعبير عن اإلرادة الكترونيا.
 النموذجي القانون أن مطلقا حيث يعد لم االلكترونية بالطرق العقود إبرام إجازة مجال أن إال   

 في الراغبة الدول حرية من يحدّ  لم فإنه تطبيقه، نطاق توسيع إلى يسعى كان وإن ترالسيوناأل

 .العامة مصالحها تخدم قيود بوضع تعديله من تبنيه

                                                                                                                                                                                           

أصدر و اإللكترونية والتجارة بالمعامالت الخاص 2002 لسنة 02 رقم قانون اإلمارات دولة الصدد بهذا أصدرت وكذلك   
 السجالت طريق عن اإلرادة عن التعبير يجوز أنه بموجبه اقر الذي 2002 لسنة 28 رقم قانون البحريني المشرع أيضا

، دار الهدى للنشر "في القانون المدني الجزائري العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة"فراح مناني، راجع أكثر،  .االلكترونية
 .149-148، ص ص2009والتوزيع، الجزائر، 

، -األردن–"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان -دراسة مقارنة–التعاقد عن طريق االنترنت أحمد خالد العجلوني، " (1)
 .22، ص 2002

 .24، ص المصدر الّسابقالمعدل والمتمم،  58-75المعدّلة من األمر  01مكرر  323أنظر، المادة  (2)
 .21، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي،  (3)
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 لحاجات تستجيب تشريعات تطوير في الدول مساعدة هو إصداره من هدف أهم أن ذلك  
 مشكلة ألية المطروحة الحلول وتماثل األحكام توحيد إلى الوصول بغية االلكترونية التجارة

 1قانونية تتعلق بهذه النوعية من التجارة.
وهنا البدّ من بيان نطاق تطبيق قانون األونسيترال النموذجي نفسه، حيث جاء في نّص المادة   

"ينطبق هذا القانون على أي نوع "نطاق التطبيق" أن:  األولى منه التي جاءت تحت عنوان
   يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنظمة تجارية".من المعلومات 

ى من خالل هذه المادة أن هذا القانون ضيق من نطاق تطبيقه وجعله يقتصر على التجارة يتجلّ   
هذه التجارة لتشمل كل األنشطة التجارية  االلكترونية فقط، إال أنه في نفس الوقت وسع من نطاق

2بدليل عدم إبداء أي تعريف لهذه األخيرة ضمن المادة الثّانية المخصصة للتعريفات.
 

جعله يقتصر على التجارة ت القاعدة حسب قانون األونسيترال النموذجي هي إذا كان   
قاعدة، وذلك باستثناء أوردت بعض االستثناءات على هذه الااللكترونية فقط، فهناك قوانين 

 بعض المعامالت التجارية كل بما يخدم مصالحه العامة.
 منمنه الذي استثنى  2014-20ومن بين هذه القوانين نجد قانون المعامالت الكويتي رقم    

 المعامالت من وبعض تجارية الغير األعمال على االلكترونية العقود قواعد تطبيق مجال
ت السندات األذنية والكمبيامال، سندات ملكية األموال العقاريةم، منه 02ص المادة في ن التجارية

 3.سمي أو توثيقهرر رمح فيستلزم القانون إفراغه أي مستند ي، القابلة للتداول
   لسنة 85 رقم األردني القانون من 06 المادة نص في صراحة األردني المشرع استثنى كما   

 القانون، اشترطه معين شكل وفق تنظم التي الشكلية والوثائق والمستندات العقود،  2001
 الوقف، الوصية، مثل، الحصر ال المثال سبيل على وذلك الشكلية المعامالت بعض إلى إضافة

 خدمات عقود وفسخ بإلغاء المتعلقة واإلشعارات الشخصية األحوال في والمعامالت الوكاالت

 كالسندات المالية باألوراق التعامل الحياة، على والتأمين الصحي والتأمين والكهرباء المياه

 4.واألسهم
كما أن المشّرع الجزائري انتهج نقس طريقة القوانين العربية المقارنة وقام باستثناء بعض    

– 05-18من القانون  03االلكترونية بموجب المادة المعامالت التجارية من أحكام العقود 
استثنت على سبيل المثال، كل السلع والخدمات التي تستوجب إعداد عقد التي  -الّسالف الذكر

 5رسمي، المشروبات الكحولية والتبغ، إضافة للمنتجات الصيدالنية.
على تطبيق أحكام العقود  يتضح مما سبق أن بعض التشريعات أوردت بعض االستثناءات   

  ،يخدم مصالحها الخاصة من جهة استجابة لما االلكترونية على بعض المعامالت االلكترونية
 ولعدم توفير البنية التحتية لتنظيم مثل هذه المعامالت من جهة أخرى، ونظرا لخطورة بعض

   التصرفات وأهميتها السيما تلك التي تشترط فيها الشكلية كركن أساسي.

 اإلرادة االلكترونية في مرحلة التفاوض المطلب الثّاني:
قد ال يصدر اإليجاب بشكل نهائي في بعض عقود التجارة االلكترونية إال بعد إجراء    

المفاوضات والمباحثات مع الطرف اآلخر، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري بين الدول حيث 
                                                           

 .  13، صالمرجع الّسابقمفيدة العوادي،  (1)
 .24، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي،  (2)
 .10في شأن المعامالت االلكترونية الكويتي، ص  2014-20من القانون رقم  02أنظر، المادة  (3)
 .2، ص 2001-85من قانون المعامالت االلكترونية األردني رقم  06أنظر، المادة  (4)
 .5، ص المصدر الّسابق، 05-18من القانون رقم  03أنظر، المادة  (5)
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أصبح للمفاوضات في الوقت الحاضر أهمية في التعامل التجاري سواء على نطاق األفراد أو 
فغالبا ما يسبق إبرام عقود التجارة اإللكترونية مفاوضات مكثفة تمهيدا  الشركات التجارية،

إلبرام العقد، فإذا كان التعاقد التقليدي يتم بطريقة سريعة تتناسب مع طبيعة العقود البسيطة فإنها 
ال تتالءم مع العقود المركبة التي أوجدتها األساليب المتطورة والحديثة، لكونها في أغلب 

رد على معامالت ذات طبيعة تقنية أو اقتصادية كبيرة ومشاريع عمالقة ومتعددة األحيان  ت
لتي قد الجنسيات، وعليه فإنه من الضروري جدا أن يسبق إبرامها مرحلة شاقة من المفاوضات ا

أهم المراحل بل أكثرها خطورة  المرحلة من  الجهد لذلك كانت هذهتستغرق الكثير من الوقت و
ما ينشأ عنها ق طرفي العقد وحقوتحتويه من تحديد أهم ومعظم التزامات و طالق، لماعلى اإل

كذا طبيعة المسؤولية وضات بسوء نية أو بدون سبب جدي ومن إشكاالت قانونية، كقطع المفا
 التي تترتب عن هذا القطع.

ويعتبر التفاوض مقدمة لإليجاب، بحيث يمكن القول بأنه إذا كان اإليجاب يمثل خطوة إلى    
 العقد فإن التّفاوض يمثل خطوة إلى اإليجاب.

 من: كل لمعالجةة ثنائية خطّ  إلى المطلبتفكيك هذا  تومن هذا المنطلق ارتأي   
  :لتفاوض اإللكتروني.مفهوم االفرع األول 

 :آثار التفاوض اإللكتروني. الفرع الثّاني 
 اإللكتروني لتفاوضالفرع األول: مفهوم ا

 موضوعات من عليه تنطوي مال وذلك تعقيدا،و صعوبة الظواهر أكثر من المفاوضات تعتبر   
 العقد، إبرام بمرحلة اتصالها عن فضال بها، اإللمام الباحث على يصعب ومتشعبة، كثيرة

 األطراف والتزامات حقوق لنطاق الرئيسية المالمح خاللها تتحدد ،له تمهيدية مرحلة باعتبارها

 مرحلة بين فاصلة حدود رسم يتطلب مما المفاهيم، في تداخال يثير قد الذي األمر المتفاوضة،

 االلتزام منطقة في المتفاوض يقع أن دون الحيلولة وبالتالي إبرامه، ومرحلة العقد على التفاوض

1ذلك إلى فعال إرادته تتجه أن دون المسؤولية، وتحميله النهائي، بالعقد
 لنا يتسنى وحتى وعليه، .

 إلى: التطرق علينا ينبغي التفاوضية، العملية جوانب بمختلف اإللمام
 تعريف التفاوض اإللكتروني أوال:
ترونية يكون التفاوض بصدد العقود التي ترد على محل الكتروني مثل عقود التجارة االلك   

الخدمات( أو أن تكون أداة التفاوض )وسيلة التفاوض( وسيلة )المعلومات االلكترونية و
، لذا تعددت التعاريف الخاصة به، الكترونية فيطلق عليه حينئذ مصطلح )التفاوض االلكتروني(

 وفي هذه النقطة سنتطرق إلى:
 اشتركا إذا المال في الرجالن وتفاوض والمشاركة، المساومة" :هوّ  تعريف التفاوض لغة: -1

 وفاوضه إليه، صيره أي األمر إليه فوض يقال فوض، الفعل من مشتق والتفاوضتثميره  في

 2."فيه بعضا بعضهم شارك أي األمر في القوم وتفاوض جاراه، أي األمر في
 في ريكالشّ  تفاوض فيقال اآلخر، أحدهم يخالف لم إذا بينهم فوضى هم فيقال" :كذلك عنييو   

 بما رضي وذاك صنع بما رضي هذا صاحبه، إلى أمره في وفوضه فيه اشترك إذا المال،
 3."ةاإلسالمي الشريعة أجازته مما هذا صنع،

                                                           
الجامعية،  المطبوعات ديوان ،"الجزائري المدني القانون ضوء في التعاقد على السابقة المرحلة مشكالت" ،العربي بلحاج( 1) 

  .11، ص 2011الجزائر، 
 .170، ص 1992)دون بلد نشر(،الثانية، الطبعة الخامس، الجزء ،"العرب لسان" منظور، ابن الدين جمال مكرم بن محمد (2)
 .801 ص ،2012 ،-لبنان– بيروت العربي، التراث إحياء دار ،"اللغة مقاييس معجم" فارس، بن أحمد الحسن أبو( 3)
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 تنصب التي للموضوعات جامع تعريف على الفقه يستقر لمتعريف التفاوض اصطالحا:  -2

 ا:أنه أساس على المفاوضات تعريف إلى الفقه من جانب ذهب فقد التفاوضية، العملية عليها

 أجل من األطراف بين بالتفاعل والمساومة واآلراء، األفكار تبادلو ،والمناقشة التحاور"
 1".سياسية تجارية، قانونية، ،اقتصادية لمشكلة حل أو مصلحة حول معين إتفاق إلى الوصول

و "تبادل وجهات النظر و االقتراحات و المساومات و المكاتبات  كما يعّرفه آخرون بأنه:  
التقارير و الدراسات الفنية و االستشارات بين طرفي التفاوض، ليكون كل منهما على بينة بما 

 2.له من حقوق و ما عليه من واجبات و التزامات بقصد الوصول إلى إبرام عقد معين"
 األطراف بين حقيقي تفاعل عملية هي المفاوضات أن ابقة،السّ  التعريفات خالل من يتضح   

 في للدخول اآلخر الطرف إلى األطراف أحد من توجه بدعوى تبدأ التعاقد، في الراغبة

 المضادة، العروض و والعروض اآلراء تبادل خاللها يتم معين عقد إبرام بهدف المفاوضات،

 حقوق لنطاق الرئيسية المالمح خالله من تتضح مشترك إيجاب بلورة أجل من البدائل وطرح

 .مستقبال إبرامه المراد بالعقد يتعلق فيما األطراف، والتزامات
 عالم يشهدها التي الهائلة التكنولوجية التطورات إلى بالنظر و أنه إلى هنا، نشير أن وينبغي   

 ال حقيقته في وهو ،*اإللكتروني التفاوض بعقد يسمى العقود من آخر نوع ظهر فقد االتصاالت،
 التنفيذ، أو االنعقاد في سواء اإللكترونية، خصوصيته في إال األخرى العقود بقية عن يختلف

 فالتعبير ،االنترنت شبكة طريق عن إلكترونية بوسائل ينعقد اإللكتروني التفاوض عقد أن ذلك

 إلبرام للتفاوض الغالب في يهدف وهو خاصة بوسائل يتم العقود، من النوع هذا في اإلرادة عن
 .نهائي إلكتروني عقد 

 االلكترونيخصائص التّفاوض ثانيا: 
يمتاز التفاوض االلكتروني على العقد بعدد من الخصائص لعل أبرزها ما سنستجمعه في   

 النقاط التالية:
فال جدال أن التفاوض غلى العقد  على العقد ثنائي الجانب على األقل:االلكتروني التفاوض  -1

جانبين أو أكثر من ذلك، إما هو ثنائي الجانب على األقل في جميع األحوال، أي أنه يتم من قبل 
 .االلكترونية بالنقاش و الحوار وجها لوجه و إما بإحدى وسائل المراسلة

لممكن اتفاق األطراف المتفاوضة فمن ا على العقد ذو نتيجة احتمالية:االلكتروني التفاوض  -2
القبول ل اإليجاب وبذلك يتم إبرام العقد المتفاوض عليه بشكل نهائي عن طريق تبادو 

 3التوقيع على وثيقة العقد، أو فشل المفاوضات التعاقدية وبذلك فشل إبرام العقد.المتطابقان و
                                                           

 ، 2011 ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزيع هومة دار ،"ةليالدو التجارية العقود في المفاوضات" صالح، أحمد علي( 1)
 .48ص

 .263-259، ص صالمرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة، ( 2)
(*)

 يكشف أنه المصطلح هذا من والحكمة ه،ل الشائعة التسمية وهي ، L’accord de principe المبدأ باتفاق البعض يسميه 

 .محتمل عقد انعقاد المبدأ حيث من ينظم العقد هذا أن على
 إلى بالفقه دفع الذي األمر بالتنظيم، وال بالتعريف ال المشرع يتناولها لم التي المسماة، غير العقود من التفاوض عقد ويعتبر   

 جانب ذهب حيث للعقد، العامة النظرية تقدمها التي الحلول على اعتمادا العامة، أحكامه تحديد و التفاوض عقد تعريف محاولة

 سير تنظيم أو متابعته أو التفاوض عملية ببدء الطرفان بمقتضاه يلتزم عقد: "أنه على التفاوض عقد تعريف إلى الفقه من

"اإلطار القانوني لعقد التفاوض في ". راجع أكثر، معمر بوطالبة، المستقبل في عقد إبرام إلى التوصل بغرض المفاوضات
، كلية الحقوق والعلوم عام قانون :تخصص ،العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة "،عقود التجارة الدوليةمفاوضات 

 .25-24، ص ص2016/2017 ، السنة الجامعية:-قسنطينة–السياسية، جامعة اإلخوة منتوري 
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص: قانون "إبرام العقد اإللكتروني"بلقاسم حامدي، ( 3)

 .50، ص 2015، -باتنة -األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
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إن عملية التفاوض ال تحدث إال عندما تتجه  على العقد تصرف إرادي:االلكتروني التفاوض  -3
لطرفين إرادة األطراف المتفاوضة للدخول في التفاوض بهدف إبرام عقد معين، كما أن إرادة ا

  أو التفاوض، في االستمرار يستطيع حيثتظل حرة تماما طيلة مرحلة المفاوضات، 
 
 

  المفاوضات من االنسحاب اقترن إذا إال مسؤولية، أية دون يشاء، وقت أي في عنه العدول
 1.الطرفين أحد من صدر بخطأ
حيث يقوم األطراف  على العقد يقوم على التبادل و األخذ و العطاء:االلكتروني التفاوض  -4

 المتفاوضة فيما بينهم على تقريب وجهات النظر المختلفة حول مضمون العقد.
قد يستغرق التفاوض بالنسبة للعقود الهامة والمعقدة فترة  التفاوض اإللكتروني عقد مؤقت: -5

لذلك طويلة من الوقت وقد تعتريها الكثير من الصعوبات مما يؤدي إلى عرقلة سير المفاوضات،
فهو عقد لم على العقد النهائي، يلجأ الطرفان إلى إبرام عقود محددة المدة تهدف تنظيم التفاوض 

يُوجد إال لمدة محددة وهي تلك المدّة التي سيستغرقها الطرفين للتفاوض عبر شبكة االتصاالت 
 2الدولية.

 ريبة منهبهه من األفكار القانونية القعما يشثالثا: تمييز التفاوض اإللكتروني 
يتعين علينا تمييز التفاوض اإللكتروني عما يشبهه من المصطلحات و األفكار القريبة منه في    

 ولعّل أهمها مايلي:الخلط بينها  الجتنابالمعنى، 
إن عقد التفاوض االلكتروني عقد  تمييز التفاوض اإللكتروني عن العقد االلكتروني النهائي: -1

من  النهائي المراد الوصول إليه، وإن تشابه العقدان في أن كالهمامتميز ومستقل عن العقد 
العقود االلكترونية ويشتركان في نفس األطراف المتعاقدة لكمهما مختلفان في الطبيعة القانونية 
ذلك أن عقد التفاوض االلكتروني هو مجرد عقد مؤقت وُممهد للعقد االلكتروني النهائي، كما أن 

روني ال يرتب أي أثر من آثار العقد النهائي، ومن ثّم فإن الفاصل بين عقد التفاوض االلكت
-األخير  هذا وبصدورالعقدين هو اإليجاب البات الذي إن طابقه قبول انعقد العقد النهائي 

 االتفاق إلى الطرفين لتوصّ  هو و منها، الهدف حققت قد المفاوضات تكون  -اإليجاب الباتّ 

 3.إبرامه المراد للعقد الجوهرية المسائل جميع على
لكنه يمثل *الوعد بالتعاقد هو عقد كامل: تمييز التفاوض اإللكتروني عن الوعد بالتعاقد -2

وإبرام العقد النهائي، لذا مرحلة وسطية بين الفترة الزمنية التي تفصل مابين صدور اإليجاب 
فهو يتشابه مع التفاوض االلكتروني في أن كالهما يعتبران مرحلة تمهيدية إلبرام العقد النهائي، 
فضال على إمكانية إجرائهما بطريقة الكترونية عبر شبكة االنترنت، وعلى الرغم من أوجه 

سواء أكان ملزم االلكتروني قد الشبه إال أن كل عقد يختلف عن اآلخر بعدة وجوه، فالوعد بالتعا
                                                           

 .13ص  المرجع الّسابق،معمر بوطالبة،  (1)
 .230، ص المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم،  (2)
 .16، ص نفس المرجعمعمر بوطالبة، ( 3)
العقد الموعود به في  أحد الطرفين أو كل منهما نحو اآلخر، بإبرام عقد تمهيدي يلتزم بمقتضاهالوعد بالتعاقد بأنّه: " فيعرّ ( *)

مصادر االلتزام في "يوسف محمد عبيدات،  ."المدة المتفق عليهاالمستقبل متى أظهر الموعود له رغبته في التعاقد خالل 
 .78 ص ،2011والطباعة، األردن،  التوزيعدار الميسرة للنشر و ،الطبعة الثانية ،-دراسة مقارنة - القانون المدني

مستقبال وهذا  يراد إبرامه لعقد آخر يمهد هلكن ،من الواعد و قبول من الموعود له بالتالي الوعد بالتعاقد عقد كامل يتم بإيجاب   
الذي يعد له كل  االتفاق" ه:على أن  71/01بالتعاقد في نص المادة  دالوع عرفحيث  القانون المدني الجزائري ما ذهب إليه

المراد إبرامه عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد  حدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون له أثر إال إذاالمتعاقدين أو أ
 ها".و المدة التي يجب إبرامه في
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أو للجانبين ال ينعقد إال إذا تم االتفاق على كافة المسائل الجوهرية للعقد النهائي، أما  لجانب واحد
التفاوض االلكتروني فال يوجد مثل هذا الشرط وإنما يجب االتفاق على العناصر الجوهرية   في

 للتفاوض االلكتروني.
يُلزم الواعد بإبرام العقد بدى الموعود له رغبته في إبرام العقد، وفي الوعد بالتعاقد متى أ  

من القانون المدني الجزائري، وهذا ماال يمكن القول به  71 النهائي، وهذا ما نصت عليه المادة
في عقد التفاوض االلكتروني حيث أنه من أهم قواعده عدم إجبار المتعاقد على إبرام العقد 

  1ير ملزم بالتفاوض وليس بإبرام العقد النهائي.النهائي، ألّن هذا األخ
 رابعا: أهمية التفاوض االلكتروني

، ، عند غموض بعض بنود العقد النهائيتكمن أهمية مرحلة المفاوضات التعاقدية االلكترونية   
معرفة مقاصدهم من خالل ما جرى في المفاوضات، ، وفتعد دليال في تفسير إرادة المتعاقدين

يا بالنسبة لمرحلة التباحث في وجهات النظر، حيث تلعب دورا وقائلتقريب والمفاوضات لفتأتي 
أيضا يستأنس بها قاضي الموضوع في و، 2الحد من أسباب النزاع في المستقبلإبرام العقد و

ذلك ل للعقد ودور مكمّ تفسير أحد بنود العقد الذي ثار الخالف حوله. وقد يكون للمفاوضات 
العقد، حيث يتم الرجوع إليها لتحديد عناصر التعاقد مثل السعر أو محل  من بوصفها جزء

 3.العقد
يحرص  تظهر أهمية التفاوض بصورة خاصة في العقود التي يمتد تنفيذها لفترة زمنية طويلة، لذا و   

كل منهما  أطراف العالقة التعاقدية في مثل هذا النوع من العقود على إدراج شرط يلتزم بمقتضاه 
حيث أن شرط  في حالة تغير ظروف العقد مما يجعل تنفيذه مرهقا ألحد الطرفين،  *،بإعادة التفاوض

الظروف التي أبرم في   إعادة التفاوض يسمح بالتعبير عن المشقة التي يمر بها العقد نتيجة تغير
 4ظلها.

 التفاوض االلكترونيخامسا: مراحل 
 مراحل أساسية هي:يتم التفاوض االلكتروني عبر ثالث    
فيها يجري العميل دراسة الجدوى المتعلقة بأداء الخدمة المعلوماتية مرحلة دراسة الجدوى:  -1

الخدمة التي ينوي الحصول عليها وترتكز هذه الدراسة على النقاط و األسس الجوهرية في أداء 
يستعين بخبير ليقدّم له المعلوماتية المنتظرة، بما فيها تحديد االحتياجات بدقة ووضوح، وله أن 

النّصح، حيث يبرز مطالبه األساسية التي سيتم التّفاوض بشأنها، على اختيار اآلالت واألجهزة  
 5والبرامج الالزمة لظروف العمل و احتياجاته.

  يئةتهو إعداد إلى العميل ينتقل الجدوى دراسة من االنتهاء بعد مرحلة إعداد دفتر الّشروط: -2

 إطار في يترجم والشروط االحتياجات عن التعبير هذاحيث أن  التعاقد، وشروط احتياجاته
 صورة النهاية في تتخذ التي المكتوبة الرئيسية النقاط من العديد يتضمن بسيط مخطوط مستند

                                                           
 .58، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي،  (1)
 .269، ص  المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم، ( 2)
 .260، ص ابقالمرجع السّ مصطفى موسى العجارمة، ( 3)
"أنه شرط يدرجه األطراف في العقد يتفقون على إعادة التفاوض فيما بينهم بقصد تعديل أحكام العقد عندما تقع يقصد به: ( *)

تغير سمية عبو، "أحداث معينة يحددها األطراف من شأنها اإلخالل بتوازن العقد و إصابة أحد المتعاقدين بضرر جسيم". 
ل شهادة ماستر، تخصص: قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة تخرج لنيظروف تنفيذ عقد التجارة الدولية"

 .28، ص 2017/2018، السنة الجامعية -سعيدة–السياسية، جامعة موالي الطاهر 
 .269، ص المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم،  (4)
 .53، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي،  (5)
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 تعالج أن ينبغي التي والعالقات الشروط مختلف توضيح وظيفتها وتكون للشروط قائمة

 1.معلوماتية بطريقة الموضوع
بعدما ينتهي العميل من تحديد احتياجاته، وإعداد دفتر الّشروط، مرحلة اختيار مقدم الخدمة:  -3

ستقوم بتقديم الخدمة له، والتي يمكنها أن تؤمّن له حاجاته أفضل ينتقل إلى اختيار الجهة التي 
 2عن بعد.الظروف، وقد تكون هذه الجهة داخل بلده أو خارجه، ويتّم ذلك عبر تقنيّات االتصال 

 صور التّفاوض االلكتروني سادسا:
إن التفاوض عبر شبكة االنترنت غالبا ما يعبر عنه بمصطلح التفاوض اإللكتروني، في هذه الحالة    

 فإن التفاوض يتم عن طريق المحادثة أو المشاهدة. وهذا ما سنطرق إليه بشيء من التفصيل فيما يلي:
الصفحة  تتحقق هذه الطريقة بأن يفتح كل من الطرفين: CHATالمحادثة  عن طريقالتفاوض  -1

المفتوحة بجهاز  الخاصة به على جهازه في ذات التوقيت فينقل ما يكتبه الطرف األول إلى الصفحة 
دول مختلفة عبر  الطرف الثاني، توفر هذه التعاصر الزمني لتبادل المفاوضات بين الطرفين من 

 البريد االلكتروني.
فيتم عن طريق ربط الجهاز بوسائط االتصال الصوتية و  طريق المشاهدة:التفاوض عن  -2

المرئية مثبتة على جهاز كل متفاوض، دون حضور مادي للطرفين في ذات الوقت الذي يتاح 
 3الصورة.بة فورا أو يتم التفاوض بالصوت ولهما فيه تبادل البيانات المكتو

مهما بالدرجة األولى في إجراء أساسيا و عامل الوقت يعتبر عنصرامما ال شك فيه أن و   
ضية، فالتفاوض ال يتم بين لحظة وأخرى، وإنما يستمر طيلة الوقت المالئم العملية التفاو

الضروري الذي يراه الطرفان، و مع ذلك يرتبط مقدار الوقت الذي تستغرقه العملية التفاوضية و
ن من خالل عالقة طردية، فاألصل أن مع حجم الصفقة المتفاوض عليها من قبل الطرفي -غالبا-

، وعليه 4ال يحدد الطرفان مدة معينة للتفاوض بل يترك ذلك لظروف الصفقة المتفاوض عليها
فإن حسن إدارة عملية التفاوض يؤدي إلى الحد من المنازعات التي تنشأ عند تطبيق العقد 

البتدائية أثرا قانونيا فكل المفاوضات ا من المتفق عليه أن القانون ال يرتب على، و5مستقبال
متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يرتئيه مادام لم يصل إلى اتفاق قائم، كما تجدر 
اإلشارة إلى أن أغلب التقنينات المدنية منها الجزائرية، المصرية و الفرنسية قد خلت من أي 

 الفقهية و تقدير القضاء. نص خاص ينظم مرحلة ماقبل التعاقد، تاركة هذه المهمة للدراسات
 آثار التفاوض اإللكتروني الفرع الثّاني:

 تهدف المتفاوضة، األطراف عاتق على تقع والتي التفاوض، عقد عن المترتبة االلتزامات نإ    

 يستخدمها وسيلة مجرد المفاوضات تكون ال حتى التفاوض، في يةالجدّ  ضمان إلى جوهرها في

 على الحصول أو السوق، حالة كاستطالع الشخصية، مصالحه بعض تحقيق أجل من المتفاوض

 التي االلتزاماتف معه، للمتفاوض المالية بالوضعية المتعلقة المعلومات بعض
 يتعلق فيما متنورة المتفاوضة، األطراف إرادة تكون أن إلى أيضا ترمي التفاوض عقد يفرضها

 6.التفاوضية العملية ومالبسات بظروف
                                                           

 .51، ص المرجع الّسابقبلقاسم حامدي،  (1)
  .53، ص لّسابقا المرجع مبروكة بن مهدي، (2)
 .52-51، ص صابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي، ( 3)
كتروني والمعامالت النظام القانوني إلبرام العد االلكتروني على ضوء قانون التوقيع االل"إياد أحمد سعيد الساري، ( 4)

،  ص 2016، -لبنان -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت"-ظل القوانين العربية واألجنبية دراسة مقارنة في-االلكترونية 
 .54-53ص

 .261، ص  المرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة، ( 5)
 .65، ص المرجع الّسابقمعمر بوطالبة، ( 6)
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إالّ أّن هذه المفاوضات قد تنتهي بالفشل نتيجة عدم اتفاق األطراف وهنا ال تترتب مسؤولية    
فاوضية، إالّ أنه وفي حالة فشل هذه المفاوضات نتيجة تهاون أو على كال طرفي العالقة الت

على هذا الطرف  المفاوضات بدون سبب مشروع، فهنا تترتبتعسف أحد األطراف وقطع 
إال أن تقرير هذه المسؤولية اختلف  على ما تسبب به من أضرار للطرف اآلخر، مسؤولية

ولإلجابة على طبيعتها القانونية أهي تقصيرية أم عقدية؟ ولدراسة كل هذا تحديد الفقهاء حول 
 :التطرق إلىاول التساؤل المطروح سنح

 أّوال: االلتزامات المفروضة في مرحلة التّفاوض االلكتروني
ن مرحلة التفاوض االلكتروني عدة التزامات تقع على عاتق كل طرف يجب عليه أن تنشأ ع  

 يلتزم بها تتمثل في:
على  ال بد أن يلتزم أطراف التفاوض بمقتضى عقد مبدئي: االلتزام بالدخول في التفاوض -1

الدخول في التفاوض لمناقشة العقد النهائي المراد التوصل إليه في الميعاد المحدد لذلك، إذ يجب 
على كل طرف بذل العناية المطلوبة إلنجاح المفاوضات، وال يحق ألي طرف االمتناع أو 

 1التأخير عن الدّخول في المفاوضات وإال أعتبر مسؤوال عّما يقع من أضرار للطرف اآلخر.
  يتطلب مبدأ حسن النية أن تكون المفاوضات ساحة لألمان، ويُعتبرااللتزام بحسن النية:  -2

 حيث يجب  هذا االلتزام تبادلي يقع على عاتق الطرفين بتحقيق غاية و ليس التزاما ببذل عناية،
 2سم سلوك األطراف بالنزاهة والشرف واألمانة والثقة.أن يتّ 
 إن هذا االلتزام يفرضه مبدأ حسن النية عند إبرام العقود، بالتالي فهو االلتزام بالتعاون: -3

  مفروض ضمنيا دون الحاجة إلى النص عليه صراحة، و يضل هذا االلتزام قائما طيلة مرحلة
 المتبادلةالثقة فعل أو تصرف يقوم على التّعاون والمفاوضات، وال حصر ألعمال التعاون فكل 

 3.يندرج تحت بند التّعاون
، حيث يلتزم أو االلتزام بالتّبصير يسمى أيضا بااللتزام بتقديم المعلوماتوااللتزام باإلعالم:  -4

المتفاوضان عبر الشبكة بأن يزود المفاوض اآلخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة إليجاد 
القرار الذي يراه رضا سليم كامل متنور، يجعله على علم بكافة تفصيالت هذا العقد، بحيث يتخذ 

 باإلعالم االلتزام دُ ج  ي   الجزائري القانون وفي، 4مناسبا في ضوء حاجته و هدفه من إبرام العقد

 وذلك وقمع الغش المستهلك حماية قانون في هُ اس  س  أ   المستهلك حماية ركائز أحد يعد الذي

على كل متدخل أن يجب "يلي:  كما نصها جاء  والتي ،03-09 القانون من 17 المادة بمقتضى
يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم 

 5.ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى"
يقوم األطراف بمواصلة التفاوض بجدية واعتدال في تقديم ية: الجدّ االلتزام باالعتدال و -5

وعدم التّشدد والتصلب في الرأي، واحترام العروض ومناقشة آراء وأفكار الطرف اآلخر 
 6المعاهدات واألعراف التجارية السائدة.

                                                           
 .238، ص المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم،  (1)
 .54، ص الّسابقالمرجع بلقاسم حامدي،  (2)
 .264، ص  المرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة،  (3)
، جامعة قاصدي مرباح القانونمجلة دفاتر السياسة و(، )حماية المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم العقديأحمد خديجي،  (4)
 .20، ص 2014، العدد الحادي عشر، جوان -ورقلة–
عدد  الجريدة الرسمية ،قمع الغشيتعلق بحماية المستهلك و 2005ير فبرا 25المؤرخ في  03-09رقم من القانون  17 المادة (5)

 .15، ص 2009مارس  08الصادرة في  12
 .53، ص  المرجع الّسابقبلقاسم حامدي، ( 6)
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معلومات أو  يُحتّم هذا االلتزام على األطراف المتفاوضة عدم تقديم أية االلتزام بالشفافية: -6
بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو إشاعة آمال كاذبة، يمكن لها أن تؤدي بالطرف اآلخر إلى 

 1م العقد.إبرا
 على األسرار من أهم االلتزاماتيعتبر االلتزام بالمحافظة حافظة على األسرار: لتزام بالماال -7

 بحالة هذا االلتزام يتعلقوالتي تحرص عليها األطراف المتفاوضة، سواء أتم التعاقد أم ال، 
 طبيعة من كانت سواء ،ها للمنفعة الشخصيةاستخدام أو ريةالمعلومات السّ  إفشاء عن االمتناع
 حيث معين، شخص أو لمشروع لكامُ  تكون والتي ،فنية أو إدارية، أو مالية أو تجارية،
 عليها الحصول يصعبو محتملة، أو حالية اقتصادية قيمة لها وتكون عمله، لمزاولة يستخدمها

 مشروعة. بطريقة من عمله لمزاولة منافسين لهال بلق   من
 بحد والمناقشات المفاوضات يةحيث ي لتزم أطراف العالقة التفاوضية بالمحافظة على سرّ    

 2المتفاوضة. األطراف أحد قبل من المقدمة المعلومات ذاتها، باإلضافة إلى المحافظة على سرية
 لمدة وامتدادها العقد شروط مناقشة حيث من المفاوضات تقدمت كلما هنّ أ القول يمكن وعليه،   

 قد يكون طرف كل ألن النهائي، العقد بإبرام التزاما أكثر األطراف كانت كلما طويلة، زمنية
 االعتقاد لهذا األطراف واحترام اإلبرام، وشك على النهائي العقد بأن راسخ اعتقاد لديه ن  و  ك  ت  

 .عاملالتّ  وشرف النية بحسن االلتزام يستوجبه
 التفاوض االلكتروني وطبيعتهاثانيا: المسؤولية المترتبة في مرحلة 

 فقهيا جدال المفاوضات مرحلة خالل للمسؤولية القانونية الطبيعة تحديد مسألة أثارت لقد   
 الخاصة الدولية االتفاقيات من العديد تضمنته وما القضاء أحكام على انعكس الذي األمر واسعا،

  .ةالدولي التجارية المعامالت بتنظيم
 االتفاق فكرة إلى المفاوضات مرحلة في المترتبة المسؤولية د  يرُ  عمومه في التقليدي فالفقه   

 .المفاوضات في الدخول إلى األفراد إرادة اتجاه بمجرد الحاصل الضمني

 ويتعلق المفاوضات، من نوعين بين التمييز إلى الحديث الفقه من جانب يذهب المقابل وفي   
 المسؤولية بشأنها تتقرر والتي تفاوض بعقد المصحوبة غير بالمفاوضات األول النوع

  تتقرر حيث تفاوض، بعقد المصحوبة المفاوضات بتلك فيتعلق الثاني النوع أما ،*التقصيرية
  **ة.العقدي المسؤولية بشأنها

 المفاوضات مرحلة في المسؤولية بأن القول إلى الحديث الفقه من آخر جانب يذهب حين في   

.عقدية طبيعة من مسؤولية دائما هي
3

 

 على المفاوضات، مرحلة معتعامل ويرى األستاذ خالد ممدوح إبراهيم أنه يجب أن يتّم ال  
 المتفاوض يمارس حيث قانوني، أثر أي ذاته بحدّ  عنه يترتب ال مادي، عمل مجرد أنها أساس
 ةأيّ  دون يشاء وقت أي في منها، االنسحاب أو المفاوضات في الدخول في الكاملة، حريته

 ،معه المتفاوض للطرف ضررا وسبب بخطأ، المفاوضات عن العدول اقترن إذا إال مسؤولية،
                                                           

 .266، ص الّسابق المرجع مصطفى موسى العجارمة، (1)
 وما بعدها. 133، ص المرجع الّسابقمعمر بوطالبة،  (2)

نتيجة اإلخالل بالواجب القانوني الذي يفرض على كل شخص عدم اإلضرار بغيره، وتعّرف لمسؤولية التقصيرية ا تقوم)*( 
 في "الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل تعويض الضرر النّاشئ عن الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه اإلضرار بالغير".بأنها: "

 .345 ص ،1994 ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان االلتزام(، ول )مصادراأل ، الجزءالجزائري" المدني القانون شرح
(*)*

 وأن التفاوض، عقد يرتبها التي االلتزامات بأحد اإلخالل عن المترتب العقدي، الخطأ وقوع حالة في العقدية المسؤولية تقوم 

 اللتزامه المدين تنفيذ عدم" :بأنهحيث يعّرف الخطأ العقدي  .العقدي االلتزام بهذا اإلخالل عن ناتج الواقع الضرر يكون
 ."العقد أطراف من طرفا باعتباره ذمته، في نشأ والذي العقد، عن المترتب

 وما بعدها. 176، المرجع الّسابقمعمر بوطالبة،  (3)



 اإللكترونية التجارة عقد تكوين: األول الفصل

 

 
21 

ثبت الطرف أإذا  ،على عاتق فاعلهالتقصيرية ذلك يعتبر عمال غير مشروع يرتب المسؤولية ف
 1المضرور أنّه قد أُلحق ضرر به.

جاء في قرار لها بأن:  وهو نفس األمر الذي استقّرت عليه محكمة النقض المصرية حيث    
 في حر متفاوض فكل قانوني، أثر أي بذاتها عليها يترتب ال ماديا عمال إال ليست المفاوضات"

 ببيان يطالب أن أو مسؤولية ألية يتعرض أن دون يريد، الذي الوقت في فاوضاتمال قطع

 معه تتحقق خطأ به اقترن إذا إال عدل من على مسؤولية العدول هذا يرتب وال العدول، مبرر

 عبء يقع الحالة هذه وفي المتفاوض اآلخر بالطرف ضرر عنه نتج إذا التقصيرية المسؤولية

 2.ر"المضرو الطرف عاتق على الضرر هذا و الخطأ ذلك إثبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: مرحلة انعقاد عقد التجارة االلكترونية
اإلرادة لها "أّن  أساس فكرةيتم التعاقد انطالقا من مبدأ سلطان اإلرادة الذي يقوم على       

 في اآلثار التي تترتب عليه".والسلطان األكبر في تكوين العقد، 

 للعقد ، إال أن إال نتاج توافق إرادتين رغبت كل إرادة في إنشاء هذه الرابطة ما هو العقدف    
 ما النعقاده يتطلب أنه من الرغم فعلى ،خصوصية تميزه عن العقد الكالسيكي اإللكتروني

 في القانون يتطلبه عما فضال والسبب، والمحلالتراضي  توافر حيث من خرآعقد  أي يتطلبه
                                                           

 .242ص ، المرجع الّسابق ،خالد ممدوح إبراهيم (1)
 خمس في المصرية النقض محكمة اتهقرر التي القانونية القواعد ، مجموعة19/1/1986جلسة  952س 862الطعن رقم ( 2)

 .54ص المرجع الّسابق، أشار إلى ذلك، بلقاسم حامدي،  .1985-1980سنوات
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يجمعهما مجلس عقد   شخصين بين عقد بأنه يتميز هأن إالّ معينة،  **شكلية من العقود بعض
في القانون المدني افتراضي )حكمي( ما يجعل العقد االلكتروني رغم خضوعه لألحكام العامة 

 يخضع أيضا ألحكام خاصة في بعض جوانبه بسبب خصوصية هذا النوع من العقود.إالّ 
االلكترونية ومدى ة كيفية انعقاد عقد التّجارة حتى تتضح الّرؤية سيتم في هذا المبحث دراس   

التّعبير عن  صيغ–ذلك تبعا للتقسيم التالي: التراضي في عقد التجارة اإللكترونية و صحته،
 -سالمة اإلرادة االلكترونية– صحة العقد االلكتروني، و)المطلب األول( -اإلرادة الكترونيا

 .(المطلب الثالث) مجلس العقد االلكترونيو، (المطلب الثّاني)

التّعبير عن اإلرادة  )صيغ : التراضي في عقد التجارة االلكترونيةالمطلب األول
 إلكترونيا(

يشترط القانون لقيام العقد وجود التراضي وتوافق إرادتا المتعاقدين على إحداث األثر    
القانوني المقصود من العقد، حيث يعتبر الرضا األساس الذي تقوم عليه العالقة التعاقدية، 

هو أيضا أساس و، العقدالقبول كتعبيرين عن إرادتي طرفي تطابق اإليجاب وفالتراضي هو 
وقوام العقد بما في ذلك التعاقد اإللكتروني، فاإلرادة باعتبارها مكّونة للرضا ليس لها أي قيمة 
إال إذا تم التعبير عنها، فالعقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين 

 خالل بالنصوص القانونية. دون اإل
 التعاقد يتم حيث حقيقي مجلس يجمعهما ال متعاقدين بين يتم أنه اإللكتروني العقد يميز ما أهمو  

 يبرم العقدف إلكتروني بأسلوب والقبول اإليجاب تبادل ويتم بعد، عن تكنولوجية اتصال بوسائل

 مام الشبكة خالل من العقد طرفي بين القبولواإليجاب  تبادلفيها  يتمر وسائط الكترونية عب

 .افتراضي حكمي العقد مجلس يجعل

 لهم أن إال التقليدي والقبول اإليجاب عن ثيراك اإللكتروني والقبول اإليجاب يختلف ال   

 الجوهر على الحفاظ مع عنهما التعبير في المستخدمة الوسيلة من تنبع معينة خصوصية
 اإليجاب أن أساس وعلى التقليدي، للعقد العامة النظرية صاغتها التي األساسية لمبادئاو

 عالمية شبكة تتضمن التي الدولية المعلومات شبكة خالل من يتمان اإللكتروني والقبول
 اإللكتروني البريد عبر أو واحد آن في ومرئية مسموعة أو مسموعة بطريقةسواء  لالتصاالت

 .اإلرادة عن للتعبير إلكترونية بيانات رسالة بإرسال
 ومن هذا المنطلق سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلي فرعين لدراسة كّل من:   

  ّاإليجاب االلكتروني. :لالفرع األو 

 :القبول االلكتروني. الفرع الثاني 

 اإليجاب اإللكتروني الفرع األول:
 شاقة بدايتهاهائي بعد مرحلة األولى إلبرام العقد الن ةيعتبر اإليجاب االلكتروني هو اللبن   

للمتعاقدان بتكوين فكرة عن العقد  ، هذه األخيرة تمسحالدعوة إلى التّعاقد مرورا بالمفاوضات

                                                           
إنما يشترط فيها القانون مراعاة شكل ال يكفي إلبرامها مجرد التراضي ومجموعة العقود التي العقود الشكلية: هي: "( **)
ال يرتب أثرا و ال يمكن االحتجاج به، و الشكل الذي تشترطه القوانين المعاصرة غالبا ما بدونه ال يوجد العقد قانونا واص خ

". فراح مناني، هو الموثق الرسمي أو محرر العقودقوم بتحريرها شخص مكلف قانونا، ويكون الكتابة في ورقة رسمية ي
 . 61-60، ص ص المرجع الّسابق
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المزمع إبرامه، ولكي يكون التّعبير إيجابا يجب أن يكون قد عبّر عليه الموجب نهائيا، إضافة 
 امه.إلى توفّر نية إبرام العقد، وأن يتضمن الشروط الجوهرية للعقد المراد إبر

وألن شبكة االنترنت تتميز بكثرة العروض التي تقدم من خاللها الخدمات والّسلع المختلفة،    
لذا فإنه قد تُطرح عليها بعض العروض الموجهة للجمهور، مما يجعل الشخص الذي ينوي إبرام 

نتطرق ا أن زاما علينكان ل  لذا  يما إذا كانت تشكل إيجابا أم ال؟العقد حائرا أمام هذه العروض، ف
 من خالل دراسة هذا الفرع إلى:

 إليجاب االلكترونيأّوال: مفهوم ا
عن أوجه بحث ه بمعناه التقليدي تفصيال، إنما الإن التعرض لمسألة اإليجاب ال يقتضي بحث   

 في مجال البيئة االلكترونية. خصوصيته
التعبير الذي يصدر من  " ه:بأنّ  -ةبصفة عامّ  -ف اإليجاب يعرّ  تعريف اإليجاب اإللكتروني: -1

أحد المتعاقدين متضمنا رغبته األكيدة في التعاقد مع آخر، فيما لو صدر قبول من هذا 
 هامع تالقى ما إذا العقد ا إبرامبه يتمالتي  اإلرادة عن هائينّ ال تعبيرال: "، أّو بأنّه1"األخير
 2."القبول

كامل للتعاقد وفق لشروط معينة يوجهه "عرض جازم و ه: رف على أنّ ياق يعّ في ذات السّ و   
شخص إلى شخص معين، أو إلى أشخاص غير معينين بذواتهم أو للكافة وال يكون إال 

في  ا صريحا، و قد يكون باللفظ، أو بالكتابة أو باتخاذ أي موقف آخر ال تدع ظروف الحال شك  
 .3داللته على اإليجاب"

لدعوة إلى التّفاوض، أو اإلعالن، حتّى ولو تضّمن كافة وبالتّالي فإنّه ال يعد إيجابا مجرد ا    
معيارا  14في المادّة  1980وضعت اتفاقية فيينا لعام  وفي هذا الّصدد العناصر الرئيسيّة للعقد.

ا إإلعرض  اب ا أي  يجر إبعت"يلتحديد اإليجاب، فنصت على أنّه:   لىبرام عقد إذا كان موجه 
وتبين منه اتجاه إرادة الموجب إلى ص معينين، وكان محددا بشكل كاٍف، شخص أو عدة أشخا

االلتزام في حالة القبول، ويكون العرض محددا بشكل كاٍف إذا عيّن البضائع وتضّمن صراحة 
 أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن، أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.

نِين إالّ دعوة لإليجاب، مالم يكن وال يعتبر العرض يوّجه لشخص أو أشخاص غير ُمعَي  
 4الّشخص الذي صدر منه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه إرادته إلى خالف ذلك".

ه قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإليجاب االلكتروني فيعرف ا فيما يخصّ أمّ  
و في سياق تكوين العقود، و ما لم يتفق على أنه: " التي تّصت 11/01اإللكترونية في المادة 

الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض و قبول العرض، و 
قابليته للتنفيذ لمجرد عند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد، ال يفقد ذلك العقد صحته أو 

في  من مشروع العقد النموذجي 03/02 قد تضمن البند. واستخدام رسالة بيانات لذلك الغرض"
الملحق بقانون األمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة االلكترونية شأن المعامالت االلكترونية و

تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا إلبرام عقد مرسل إلى شخص واحد، أو مايلي: "
                                                           

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، "اإليجاب و القبول في العقد اإللكترونيالحميد بادي، "عبد (1)
 .9، ص 2012،  -1-فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

 النيل دار/ العربية النهضة دار "،-ةمقارن دراسة- الحديثة االتصال تقنيات عبر التعاقد"ل، الجما العزيز عبد حامد سمير (2)

 .112، ص 2006، مصر، القاهرة للطباعة
، -األردن –، الّطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان "عقود التجارة االلكترونية"محمد إبراهيم أبو الهيجاء، ( 3)

 .86، ص 2017
 . 5، ص 1980بشأن عقود البيع الدّولي للبضائع لعام  -فيينا–من اتفاقية األمم المتّحدة  14المادّة ( 4)
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لى نية مرسل اإليجاب أن أشخاص محددين ماداموا معرفين على نحو كاٍف، و كانت تشير إ
يلتزم في حالة القبول، و ال يعتبر إيجابا الرسالة المتاحة إلكترونيا بوجه عام مالم يشر إلى 

 1".غير ذلك

 على اإللكتروني اإليجاب أو التعاقد عرض لباريس والصناعية التجارية الغرفة فوتعرّ    

 إليه المرسل تمكن التي الالزمة العناصر كل على يحتوي بعد عن اتصال كل" :التالي النحو
 

 لكي وواضحا فعليا العرض يكون أن يجب إذن ،"العقد في الدخول على مباشرة الموافقة من
  2د.العق تكوين وبالتالي عليه الموافقة تتم
للتّشريعات العربية المنظمة للتّجارة االلكترونية، فنجدها لم تتضّمن تعريفا أّما بالنّسبة    

اإللكتروني، على الّرغم من تأكيدها على جواز التّعبير عنه بالوسائل االلكترونية فنجد لإليجاب 
بشأن المبادالت والتجارة االلكترونية وبالتّحديد في نّص  2000لسنة  83القانون التّونسي رقم 
يجري على العقود االلكترونية نظام العقود الكتابية من حيث ": أنّه المادّة األولى منه على

التّعبير عن اإلرادة ومفهومها القانوني، وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما ال يتعارض وأحكام 
 3هذا القانون".

 عادة يتم الذي وهو محددين أشخاص إلى موجها خاصا إيجابا يكون قد اإللكتروني واإليجاب   
 اإللكتروني الموقع زائري جميع إلى موجها عاما إيجابا يكون وقد اإللكتروني البريد بواسطة

ألية شروط شكلية، حيث من الممكن أن االلكتروني ال يخضع اإليجاب و 4،الموقع خالل من
 يكون شفويا أو مكتوبا أو بأية وسيلة كانت. 

 يختلف خاص تعريفليس له  يااللكترون اإليجاب أن القول يمكن على هذه المعطيات ابناءً و   

 حيث عنه للتعبير المستخدمة الوسيلة في إال المادي العالم في اإليجاب تعريف عن مضمونه في

 عرض" :أنهعلى  تعريفه ويمكنة، التقليدي الوسائل من بدال الكترونية بوسائل عادة يتم أنه

 في مستخدما قانوني أثر إلحداث إرادته عن ليعبر جازم بشكل الشخص به يتقدم بات نهائي

 ".مثال اإللكتروني كالبريد الحديثة تصالاال وسائل ذلك
 خصائص اإليجاب االلكتروني: -2
 ببعض يتميز أنه إال التقليدي، اإليجاب تحكم التي القواعد لذات االلكتروني اإليجاب يخضع   

 واالتصاالت، للمعلومات عالمية شبكة خالل من يتم وكونه بطبيعته تتعلق التي الخصوصية
 :نجد أهمها ومن

 وسيط وجود االلكتروني اإليجاب يتطلب :*عبر وسيط الكترونيأ( اإليجاب االلكتروني يتم 

 الشبكة خالل من يتم فاإليجاب االنترنت، خدمة ممقدّ أيضا  عليه يطلق ما وهو الكتروني،

 أو الصوت أو المتحركة أو الثابتة بالصور باالستعانة تسمح مرئية مسموعة وسيلة وباستخدام

                                                           
من مشروع العقد النموذجي في شأن المعامالت االلكترونية والملحق بقانون األمم المتحدة النموذجي بشأن  03/02البند  (1)

 .74، ص المرجع الّسابق، لزهر بن سعيد، إليهأشار  .التجارة االلكترونية
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، "التجارة االلكترونية عبر االنترنت"عبد الوهاب مخلوفي، ( 2)

 .88، ص 2012-2011، الّسنة الجامعية -باتنة -تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة الحاج لخضر
 . متوفّر على الموقع:بشأن المبادالت والتجارة االلكترونية 2000لسنة  83التّونسي رقم من القانون  01المادّة ( 3)

https://www.uncitral.org/  15.00الّساعة: على  24/02/2019تّم اإلطالع عليه يوم. 
-، الطبعة األولى/اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"أحكام عقود التجارة اإللكترونية"نضال سليم برهم، ( 4)

 .54، ص 2009األردن، 
أو أي  برنامج الحاسوب" :، على أنه1، ص المصدر الّسابق، 2001لسنة  85من القانون األردني رقم  02عّرفته المادة ( *)

إجراء أو االستجابة بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة دون تدخل  وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من اجل تنفيذ
  ".شخصي

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf
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 أن يكفي إذ مشكلة، أي يثير ال الذي األمر والخدمات، للسلع البياني لإليضاح أخرى وسيلة أية

 التقنية وسائل تعبر أن ينبغي أخرى جهة منو  والوضوح، المصداقية مقتضيات اإليجاب يحترم

 من يمكن بحيث الخدمة، أو المنتج عنواضحا   بيراتع المنتجات صور معالجة في المستخدمة

 الذي الشرط  علما كافيا نافيا للجهالة التعاقد محل الخدمة أو بالسلعة العلم الصورة تلك خالل

 هناك وليس صعوبة أية دون (3D) األبعاد ثالثية الصور تقنية الحالي الوقت في بتحقيقه تسمح

1االنترنت خدمة مقدم نفسه هو الموجب يكون أن دون يحول ما
. 

 في أنه في التلفزيون طريق عن التعاقد في اإليجاب من االلكتروني التعاقد في اإليجاب يقترب   

 بأنه يتميز االلكتروني اإليجاب فإن التشابه هذا رغم ورقية، دعامة توجد ال الحالتين كلتا

 الكتالوج أخرى مرة ليقرأ يعود أنما دائ يستطيع له الموجب أن بحيث ينا،معرا استمرا يتضمن

 يتميز بينما االلكتروني، البريد عبر إليه المرسل أو االلكتروني الموقع على الموجود اإلعالن أو

 فمدة التلفزيون شاشة عبر المعروضة الرسالة بوقتية التلفزيون طريق عن التعاقد في اإليجاب

 عبر اإليجاب أن أي المعلومات، وباختصار بالسرعة وتتميز محدودة تكون التلفزيون عبر البث

 2ل.الزوا وسرعة باالختصار يتميز التلفزيون
 إلى ينتمي اإللكترونية الوسائل عبر المبرم العقد ألن نظرا بعد: عن يتم اإللكتروني ب( اإليجاب

 .الطائفة تلك إلى ينتمي اإللكتروني اإليجاب فإن ثم ومن بعد، عن العقود طائفة

 التي والواجبات القيود من مجموعة تم فرض بعد، عن إيجابا اإللكتروني اإليجاب كان ولما   

 حول بمعلومات المستهلك بتزويد المتمثلة اإللكتروني المستهلك تجاه المورد أو ا المهنيبه يلتزم

 والخدمات المنتج وخصائص اإللكتروني البريد وعنوان له، الرئيسي والمركز وعنوانه التاجر

 عن الرجوع في المستهلك وخيار التسليم، وطريقة السداد أو الدفع ووسائل انهوأثما المعروضة،

 بحماية المتعلق 97-07 رقم األوروبي التوجيه إليها أشار االلتزامات الضمان، هذه ومدة التعاقد

 3بعد. عن العقود في المستهلك
 وسائط باستخدام االلكتروني اإليجاب يتم ج( اإليجاب االلكتروني يكون في الغالب إيجابا دوليا:

 السياسية الدول بحدود يتقيد ال فهو والمعلومات، لالتصاالت دولية شبكة عبر الكترونية

 شبكة به تتسم لما إيجابا دوليا، نظرا لذلكتبعا  االلكتروني اإليجاب ويكون والجغرافية،

، و رغم ذلك يرى البعض أنه ال يوجد ما يحول من قصر والعالمية االنفتاح من االنترنت
أي أنه ال مانع من أن يكون اإليجاب إقليميا  4اإليجاب االلكتروني على منطقة جغرافية محددة،

 أو محليا.
 :عام وإيجاب خاص إيجاب إلى االلكتروني اإليجاب انقسم :االلكتروني اإليجاب أنواع -3

 شبكة عبر التعاقد في االلكتروني إيجابه موردال يوجه قد :الخاص االلكتروني اإليجاب( أ
 أنهم منه اعتقادا شخاصاأل من معينة فئة إلى أو معنيين، أشخاص أو شخص إلى االنترنت

 رسالة االلكتروني البريد عبر إليهم فيحرر، الجمهور من سواهم دون وخدماته بسلعته يهتمون

 فعالية اللحظة تلك في تبدأ بريده صندوق له الموجب فتح ومتى، خاصا إيجابا تمثل الكترونية

 تقنية تكون وبهذا جانبه، من الكترونية برسالة قبوله حرية له ويكون اإليجاب من النوع هذا

 أنها إلى إضافة االنترنت، شبكة عبر التعاقدية بالعروض العلم سهلت قد االلكتروني البريد

                                                           
 .68، ص ابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي، ( 1)
 .82، ص ابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد، ( 2)
 .94ص ، بقالمرجع الّساعبد الوهاب مخلوفي، ( 3)
 .84، ص نفس المرجعلزهر بن سعيد،  (4)
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 أن ويجب كبيرة، صعوبة دون اإليجاب في المدنية التقنيات تتطلبها التي الشروط بتحقيق تساعد

 1.إيجابا يجعلها الذي النحو على االلكترونية الرسالة تحرر

 دون الويب صفحات على وخدماته سلعهمورد ال يعرض ما غالبا :العام االلكتروني اإليجاب (ب

 هنا فاإليجاب جماعيا، أو عاما إيجابه يكون الحالة هذه ففي شخاص،األ من معينة لفئة تحديد

 التاجر لدى المخزون نفاذ مشكلتي ويواجه اإليجاب من النوع وهذا العالمي، للجمهور موجه

 2.العام االلكتروني لإليجاب اإلقليمي والنطاق

 فجأة يتعاقد ال الفرد أن ألصل تمييز اإليجاب االلكتروني عن بعض األنظمة المشابهة له: -4

 عرض خالل من آخر شخص مع تعاقدية عالقة في للدخول إرادته إظهار عادة ذلك يسبق إنما

 ،  هذا ما دعانا لتمييز الجمهور إلىها موج يكون أو بالذات، معين شخص إلى يوجهه
 اإليجاب االلكتروني عما يشابهه من األنظمة القانونية األخرى.

 اإلبرام على السابقة المرحلة تشهد : قدعبر االنترنت تمييزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقدأ( 
 اقترانه بمجرد العقد به ينعقد إيجابا تاما يعتبر ما منها اإلرادة عن للتعبير صور عدة االلكتروني

 الشخص به يتقدم الذي العرض األخيرةبهذه  يقصد للتفاوض، دعوة مجرد يعتبر ما ومنها بقبول

 3.وشروطه عناصره يحدد أن دون للتعاقد
 األطراف أحد يقدم حيث العقد يبرمالعروض الموجهة للجمهور عبر االنترنت:  تمييزه عن ب(

 من محددة مجموعة باإليجاب المخاطب كان وإذا اآلخر الطرف ويقبلهإيجابا باتا و نهائيا 

 عليه تنطبق شخص أي فإن ،مثال معينة درجة من والمهندسين األطباء فئة مثل األشخاص

 يعتبر ال آخر إلى شخص يوجهه الذي العرض بينما بقبوله، يتقدم أن له يمكن اإليجاب شروط

 دعوة مجرد يعد ال إذ اإليجاب، من مرتبة أدنى يعتبر فالعرض جازما أو باتا،  يكن لم ماإيجابا 

 رضا ذلك أعتبر اآلخر الطرف من موافقة العرض هذا صادف وإذا مفاوضات، في للدخول

4العقد إبرام إلى يؤدي قبًوال وليس المفاوضات في للدخول
. 

 أشكال من شكل كل" ": :اهبأنلدّعاية ا عرفت :الّدعاية واإلعالن عبر االنترنتج( تمييزه عن 

 أو أشياء لتوريد الدعاية بهدف فني أو صناعي، أو تجاري، نشاط إطار في االتصال

 5."خدمات
مجموعة الّرسائل الّتي يبثها شخص عام أو خاص في إطار نشاطاته : "أّما اإلعالن فهو

 6التجارية أو الّصناعية، والتي يهدف من خاللها الترويج لمنتجاته أو خدماته".
التّعريفين يتبين لنا أنه يمكن وصف العرض االلكتروني الجاري عبر  من خالل هذين   

االنترنت بأنه من قبل الدّعاية التي ترمي إلى مجّرد إعالم الزبائن بخصائص الّسلع والخدمات 
دون تقديم عناصر االلتزام الجوهرية إلنشاء العقد، كما قد يوصف بأنه نشاط ترويجي للّسلع أو 

 ى جلب أو لفت انتباه المستهلكين حول عرض معين.الخدمات يرمي فقط إل
 7يهدف إلى استقطاب من وّجه إليهم.فالقاعدة العاّمة هي أّن كّل إيجاب عبارة عن إعالن    

                                                           
 .324، صالمرجع الّسابقم، إبراهي ممدوح خالد( 1)
، ص 2011، -العراق–، بغداد والتوزيع للنشر نهوريالسّ  مكتبة "،االنترنت شبكة عبر التعاقد مشكالت"ي، الساعد جليل( 2)

68. 
 .75-73، ص صالمرجع الّسابقبلقاسم حامدي،  راجع أكثر،( 3)
 .76-75، ص صالمرجعنفس  (4)
 .105، ص المرجع الّسابق، الجمال العزيز عبد حامد سمير( 5)
 .115، ص المرجع الّسابق مبروكة بن مهدي، (6)
 .116، ص نفس المرجع ( 7)
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يشترط في اإليجاب االلكتروني شروط الشروط الواجب توفرها في اإليجاب االلكتروني:  -5
 ا ال رجعة فيه من جانب الموجب، كماجازمأن يكون باتا بعامة شأنه شأن اإليجاب التقليدي، 

يجب أن يحتوي على العناصر الجوهرية التي ال ينعقد العقد بتخلفها، و ألن أغلب العقود التي 
من حيث  تجرى عبر االنترنت هي عقود بيع فيجب أن يتضمن الموقع التجاري الشيء المبيع

 الموجه االلكتروني باإليجاب الخاصة الشروط إلى باإلضافة، 1ثمنهمقداره ونوعه وكميته و
للمستهلكين، بمعنى أن يتضمن اإليجاب االلكتروني الخاص بعقود التجارة االلكترونية عناصر 

 و معلومات هامة متمثلة في:
مهني( في بحيث يكون من الواجب على الموجب )التحديد شخصية الموجب "العارض":  أ( 

المستهلك بكافة بياناته التي تحدد شخصيته بطريقة  علمالثقة أن يُ نطاق مبدأ حسن النية، و
 /18من القانون رقم  3و  2فقرة  11عليه المشرع الجزائري في المادة  هذا ما أكدّ و 2،قاطعة
التي نصت على وجوب تقديم المورد االلكتروني العرض التجاري  -الّسالف الذكر-05

رقم هاتف ناوين المادية وااللكترونية، وعالرقم التعريف الجبائي، و –االلكتروني مرفقا ب: " 
 المورد االلكتروني،

      .رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي،" -
من القانون المدني  352لقد فرضت المادة  وصف السلعة أو الخدمة محل التعامل: ب(

يتحقق بموجبه علم الجزائري على الموجب وصف المنتج أو الخدمة محل العقد وصفا دقيقا 
  3المستهلك بمحل العقد علما كافيا نافيا للجهالة.

 اإليجاب لتحديدمعيارا  للبضائع الدولي للبيع فيينا اتفاقية وضعت وكما سبق وأشرنا سابقا فقد   

 .14وذلك في نّص المادة  كافيا، تحديدا
 -الّسالف الذكر– 18/05من القانون رقم  5و  4فقرة  11وفي نفس السياق أوجبت المادة    

 على المورد االلكتروني بتضمين العرض التجاري االلكتروني: 
 طبيعة و خصائص و أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، -"
  حالة توفر السلعة أو الخدمة،" -

يشترط في اإليجاب االلكتروني، أو اإلعالن وقت صدوره أن  أو مقابل الخدمة:لعة ثمن السّ  ج(
  4لكل منتج، أو لكل خدمة وفقا لمحل هذا اإليجاب. -الثمن–يتضمن تحديد المقابل النقدي 

 بإعالم والمتعلق 1987ديسمبر 3 في الصادر المرسوم في الفرنسي المشرع وضعحيث    

: أنه إلى منه 14 المادة في مشيرا الشأن هذا في ومحددة صارمة قواعد 5بالسعر المستهلك
 االتصال لتقنيات وفقا للمستهلك تقدم خدمة أو منتج كل لثمن دقيق نحو على يشار أن يجب"

  ." العقد إبرام قبل ممكنة وسيلة بكل وذلك بعد، عن
 النقل نفقات يشمل الثمن هذا كان إذا ما وبيان يدفعها، التي العملة بيان ذلك إلى إضافة    

 6والضرائب. الجمركية والرسوم

                                                           
 .218، ص 2012األردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،"التجارة االلكترونية في القانوننصار محمد الحاللمة، "( 1)
 .79، ص ابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد، ( 2)
 .1010، ص المصدر الّسابقالمعدّل والمتمم،  58-75من األمر رقم  352أنظر، المادّة  (3)
 .80، ص المرجع الّسابقلزهر بن سعيد، ( 4)
. 2001ديسمبر  11الّصادر في  1168-2001من تقنين االستهالك الفرنسي المعدلة بالقانون رقم  L 03/113أنظر، المادّة ( 5)

 .73، ص المرجع الّسابقأشار إليها، بلقاسم حامدي، 
 .17، ص المرجع الّسابقسهيلة خليفي، ( 6)
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وفي المقابل نجد المشرع الجزائري أيضا ألزم المورد االلكتروني بتضمين العرض التجاري    
االلكتروني ألسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، باإلضافة إلى طريقة 

 1حساب السعر عندما ال يمكن تحديده مسبقا.
في الواقع أن الحالة التي يقترن فيها اإليجاب بوقت معين، هي التي فترة سريان اإليجاب:  د(
، حيث تنص المادة 2تحديدا هذا الوقت مرهون بإرادة الموجبصد بها فترة سريان اإليجاب، ونق
"إذا عين أجل للقبول، التزم الموجب بالبقاء على على أنه:من القانون المدني الجزائري  63
 ."به إلى انقضاء هذا األجلإيجا

 اإليجاب، عن للتعبير الوطنية اللغة استعمال القوانين بعض تشترط حيثه( تحديد لغة اإليجاب: 
 في ورد حيث العربية باللغة المستهلك إعالم ،باشتراطه الجزائري المشرعو هذا ما جاء به 

 بطريقة العربية اللغة تستعمل أن يجبأنه ، 3-الّسالف الذكر– 03-09قانونال من 18 المادة نص

 تعذريو ومقروءة مرئية وبطريقة المستهلكينطرف  من الفهم سهلة أخرى لغات عدة أو أساسية

 .محوها
قانون توبون ب والمسمى الفرنسي، 1994 أوت 4 قانون من الثانية المادةاشترطت أيضا و    
"Toubon"4 ،واإليجاب الوصف في الفرنسية اللغة استعمال الضروري من يجعل الذي 

 الخدمة، أو بالمنتج الخاص الضمان مجال ووصف االستعمال، أو التشغيل طريقة وكذا والتقديم

 احترام وعدم مرئي، سمعي أو شفهي مكتوب، إعالن كل وفي واإليصاالت، الفواتير في كذلك

 .القانوني الجزاء توقيع عليه يترتب االلتزام هذا
جميع هذه الشروط استحدثها وأكد عليها المشرع الجزائري  وحتى تتضح الرؤية أكثر فإنّ   

باإلضافة  13و  11و  10، وذلك في نص المواد -الّسالف الذّكر- 05-18تفصيليا في القانون 
 .من نفس القانون 30إلى المادة 

 يضع أن الموجب على يجب فإنه دقالع إلبرام خاصة شروط اإليجاب تضمن في حالة ما إذاو   
 بحفظها له تسمح بطريقة ةاإلضافي التعاقدية الشروط ابجاإلي إليه وجه من تصرف تحت

 الضمان مدةو العقدية المسؤولية تحديد وشروط الوفاء طرق الشروط تلك أمثلة ومن ونسخها،
 .ذلك وغير

  لإليجاب االلكتروني:و الزماني تحديد النطاق المكاني  ثانيا: 
 عبر اإلرادات تبادل فيها يتم حيث بعد، عن العقود طائفة من يصنف االنترنت عبر التعاقد إن   

 التفاعلية صفتا بها يتحقق وبالتالي والمكان الزمان حدود ألغت التي االلكترونية الشبكة

وتوفر إمكانية الّرجوع والمشاهدة والحفظ والتخزين، لذا فإّن مسألة المدى أو  واالستمرارية
النّطاق المكاني و الزماني لإليجاب ت برز أهميتها في تحديد بدء وانتهاء االلتزامات المترتبة 

 عنه.
إن طبيعة شبكة االنترنت الدولية المفتوحة التي تسمح النطاق المكاني لإليجاب االلكتروني:  -1

ألي شخص بالدخول إليها، توجب في بعض األحيان على التجار تحديد النطاق الذي يغطيه 
                                                           

 .6ص المصدر الّسابق، ، 05-18من القانون رقم  09و  04الفقرتين  11أنظر، المادة  (1)
 .80، ص الّسابق المرجع لزهر بن سعيد،( 2)
 .15، صالمصدر الّسابق، 03-09من القانون رقم  18أنظر، المادة ( 3)
 :أنهعلى  منه الثانيةالمسّمى بقانون توبون المتعلّق باستخدام اللغة الفرنسية بالمادة  665-94  رقم الفرنسي القانون نص (4)
 التعليمات في خاصة وبصفة االلكترونية التجارة ذلك في بما التجارة أنواع كل في اإليجاب في الفرنسية اللغة استخدام يجب"

 المرئية عالناتاإل على هذا وينطبق واإليصاالت والفواتير الخدمة أو المنتج ووصف الضمان وشروط بالتشغيل الخاصة

 .218، صالمرجع الّسابق". أشار إلى ذلك، خالد ممدوح إبراهيم، المكتوبة أو الناطقة أو والمسموعة



 اإللكترونية التجارة عقد تكوين: األول الفصل

 

 
29 

كما ، 1دون بقية دول العالم اإليجاب، و ذلك بتخصيص اإليجاب في أماكن و أو دول محددة
 الواليات في المنتجات يبيع المركز هذا أن على Appele store التجاري المركز شروط تنص

 .فقط وهاواي وأالسكا المتحدة
 يتعلق ال أنه إال مماثل، بدور يقوم للتسليم الجغرافي النطاق يحدد الذي الشرط أن ويالحظ   

 وهي لالنعقاد الحقة بمسألة ولكن فيها، صالحا اإليجاب يكون التي الجغرافية المنطقة بتحديد

 *.العقد تنفيذ كيفية

 ينعقد ال العقد فإن معين جغرافي بنطاق اإليجاب صالحية يقيد الذي األول الشرط حالة ففي   

 القبول يصادف ال حيث الجغرافي النطاق هذا خارج موطنه يقع شخص اإليجاب قبل إذا أصال

 النطاق يقيد الذي الثاني الشرط وجود رغم لإليجاب العميل قبول فرض على أما صالحا، إيجابا

 األماكن في إال المبيع شيءال بتسليم ملزما البائع يكون أن دون ينعقد العقد فإن للتسليم الجغرافي

 2.فيها بالتسليم تعهد التي
 قدرا العرض يغطيه الذي النطاق يحدد الذي الشرط يولى أن الواجب فمن حال أي وعلى   

، فرغم أن هذا التحديد يضيق بالتأكيد من نطاق عمل المورد من الناحية األهمية من كافيا
من الناحية القانونية نوعا من األمان إذ أنه لن يلتزم بإبرام عقود في االقتصادية إال أنه يحقق له 

 3نطاق جغرافي و مكاني ال يسيطر عليه.
من حيث الية اإليجاب االلكتروني فعّ عند الحديث عن  النطاق الزماني لإليجاب االلكتروني: -2

 األثر قائما.البد من دراسة متى يبدأ مفعول اإليجاب و إلى أي مدى يبقى هذا الزمان 
 عبر اإليجاب نوعي إلى سابقا اإلشارة تم كما مفعول اإليجاب االلكتروني: سريان أ( مّدة

 فإّن القواعد العاّمة لتحديد مدة اإليجاب تقتضي التمييز بين حالتين: االنترنت،
 إذا الشبكة على الويب صفحات عبر الموجه العام اإليجاب حالة: هي الحالة األولى -

 الموجب ويبقى ساريا يبقى اإليجاب فإن صراحة اإليجاب لهذا صالحية فترة الموجب عين ما
 عبر الحدوث نادر وهو اإلجابة ميعاد الموجب يعين لم إذا أما الفترة، هذه طوال بإيجابه ملتزما

 فيها العرض يبقى التي الفترة طوال إيجابه على الحالة هذه في يبقى فالموجب الويب صفحات
 قرينة  ذلك فيعد عليها معروضا كان التي الصفحة عن العرض اختفى فإذا الشاشة على قائما

 إيجاب يعتبر فطلبه الخدمة أو السلعة بطلب)المستهلك(  العميل قام إذا وبالتالي انتهائه، على 

 4)الموّرد(. المنتج قبول إلى يحتاج
 البريد بواسطة الغالب في والموجه الخاص اإليجاب حالة في اأمّ  الحالة الثانية: -

 اإليجاب االلكترونية الرسالة حملت ما فإذا خاص عميل إلى المحادثة برامج أو االلكتروني
 تعيين يتم لم إذا ماأ الميعاد، هذا انقضاء حتى إيجابه على يبقى الموجب فإن ميعاد بها وعين
 5.المعاملة طبيعة من أو الحال ظروف من استخالصه فيمكن الميعاد

نا نرى أنّه في كّل األحوال البدّ على الموجب االلكتروني أن يتصّرف بحسن نية ومن جانب   
 وذلك باإلبقاء على إيجابه قائما مدّة معقولة إلمكانية الردّ من الطرف اآلخر.

                                                           
 .285، ص ابقالمرجع السّ مصطفى موسى العجارمة، ( 1)
 سنتطرق إلى إجراءات تنفيذ عقد التجارة اإللكترونية بشيء من التفصيل في المبحث األول من الفصل الثاني. (*)
 .98، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 2)
، كلية الحقوق، جامعة األنبار، مجلة كربالء العلمية(، -دراسة مقارنة–التراضي االلكتروني )زياد طارق جاسم الراوي،  (3)

 .67، ص 2008الفلوجة، المجلد السادس، العدد الرابع، 
 .116، ص المرجع الّسابقسمير حامد عبد العزيز الجمال،  (4)
 .32، ص المرجع الّسابقمفيدة العوادي،  (5)
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 : يسقط اإليجاب االلكتروني في حالتين:سقوط اإليجاب االلكتروني -2 
رفض الموجب له اإليجاب، و قد يكو الرفض صريحا، كالرد على الموجب من  الحالة األولى:

، كأن يعدل الموجب له ألحد الشروط نياخالل رسالة معلومات، و قد يكون الرفض ضم
 اعتبر الموجب علم إلى لإليجاب له الموجب رفض وصل فإذا، الرئيسية الواردة في اإليجاب

 1.الرفض هذا عن يتراجع أن له للموجب مجال وال ساقطا اإليجاب هذا
 63المادة  لك وفقا ألحكام الفقرة األولى منذو *لإليجاب،أن تنقضي المدة المحدد  الحالة الثانية:

 من القانون المدني الجزائري التي قد تم التطرق إليها سابقا.
محدد إذا لم يقترن اإليجاب بقبول و كان اإليجاب غير الرجوع عن اإليجاب االلكتروني:  -3

 ذك بشروط:) الرجوع المبكر عن اإليجاب(، و المدة فيحق للموجب الرجوع عن إيجابه
 جل؛آب مقترن يكن لم إذا إيجابه عن العدول في نيته عن يعلن أن -

  اإلنترنت؛ شبكة على موقعه في متجره من إيجابه بسحب يقوم أن -
-

 موقع من سحبه بعد للجمهور متاحا يكون ال حتى الموقع من اإليجاب يختفي أن يجب 

.اإليجاب  هذا آثار يوقف السحب ألن اإليجاب من بنسخة الخدمة مزود ذلك بعد احتفظ ولو الموجب،
2 

 الفرع الثّاني: القبول االلكتروني
 الكترونيا، إيجابا إليه وجع ممن الصادرة العقود في الثانية اإلرادة هو االلكتروني القبول إن   

 ويجب أن يتضّمن النّية القاطعة في التعاقد أي أن يصدر منجزا بال قيد أو شرط.
أن يكون  فالعقد ال يكتمل إالّ بالّرضا، والّرضا ال يكتمل إاّل بتوافق إرادتين، والقبول كاإليجاب يجب  

القبول ومن أجل تسليط الضوء أكثر على اتجاهها إلحداث أثر قانوني. مرتبطا بوجود اإلرادة و
 يلي: قسيم هذا الفرع كماااللكتروني سنعمد إلى ت

 قبول اإللكترونيلمفهوم  اأّوال: 
التقليدي تفصيال، إنما نبحث أوجه لمسألة القبول ال يقتضي بحثه بمعناه إن التعرض     

 الخصوصية للقبول في مجال البيئة االلكترونية.
"التعبير عن إرادة الشخص بأنه:  -بصفة عامة–يعرف القبول  تعريف القبول االلكتروني: -1

الذي وجه إليه اإليجاب في إبرام العقد على أساس هذا اإليجاب، و حتى ينتج القبول أثره في 
انعقاد العقد البد أن يتطابق تماما مع اإليجاب كذلك في كل جوانبه، و إذا كان هناك اختالف 

 .3"و ليس قبوالبين القبول و اإليجاب اعتبر ذلك إيجابا جديدا 
 - تراليونساأل-  االلكترونية للتجارة المتحدة األمم لجنة قانون يورد فلما القبول االلكتروني أمّ    

.البيانات رسائل عبر القبول عن التعبير جواز على بالنص واكتفى ه،ب خاص تعريف أي
4 

 نحو علىعّرفته  -الّسالفة الذكر – للبضائع الدولي البيع بشان 1980 لسنة فيينا اتفاقيةإالّ أّن    

 أو بيان أي قبوال عتبر"يه: ان على( 18/1)المادة  تنص حيث العامة القواعد عن يخرج يكاد ال

*آخر تصرف أي
 .على اإليجاب" الموافقة يفيد المخاطب من صادر 

                                                           
 .259، ص المرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة،  (1)
ينقضي بمرور وقت معلوم حيث تتفاوت تلك الفترة، ويعتمد ذلك على الظروف المختلفة للصفقات  اإليجاب االلكتروني( *)

االلكترونية فالعروض تنتهي بشكل سريع في األسواق المتقلبة مثل )البضائع التي تعتمد على المخزون، والّسلع الموسمية(، 
في األسواق العالمية (0n – line) ات التي تتم على الخط  وكذلك عندما ينفّض مجلس العقد، فمثال تقديم المساعدة لالستثمار

 .126، ص المرجع الّسابقتخضع للمشورة اآلنية، حيث أّن التّأخير غير مطلوب في تنفيذ هذه المعامالت. مبروكة بن مهدي، 
 .22، ص ابقالمرجع السّ سهيلة خليفي، ( 2)
 .42، ص 2008، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، "-مقارنةدراسة -"عقود التجارة االلكترونية سليم سعداوي، ( 3)
، المصدر الّسابق، 1996من قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية مع دليل التشريع عام  11أنظر، المادة ( 4)

 .8ص 
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 للفقه.لإلشارة فإن القانون المدني الجزائري لم يتضمن نصا يعرف القبول، تاركا ذلك و   

أو المستهلك الذي طلب المنتج أو  القابل في العقود االلكترونية هو المؤسسة أو الشركةو   
 العرض أو الخدمة أو السلعة المعروضة على شبكة االنترنت من خالل الموقع االفتراضي

 1للموجب.
للقبول ومما سبق نخلص إلى أن تعريف القبول االلكتروني ال يختلف عن التعريف التقليدي    

سوى أنه يتم عبر وسائط الكترونية من خالل شبكة االنترنت، فهو قبول عن بعد، يكون مطابقا 
 .لإليجاب

 والتي به الخاصة القواعد ببعض يتميز القبول االلكتروني خصائص القبول االلكتروني: -2

 :يلي فيما االلكتروني القبول لخصائص نتطرق أن اإللكترونية، ويمكن طبيعته إلى ترجع
 جالمزدو كالنقر" له معين بتأكيد مصحوبًا كان إذا إال العقد به ينعقد ال عادة االلكتروني القبولأ( 
 لزوم أو االلكتروني، الموقع يها علىعل المتعاقد "البيانات استمارة لءل أو "مالقبو مفتاح على

 عليه يطلق ما االنترنيت، شبكة على المبرم العقد عناصر من عنصر لكل بالنسبة القبول هذا

 القبول صدور بشأن الغموض بعضآثاره  في ووسيلته االلكتروني القبول شكل أو بصورة

.عدمه من السابق
2

 

 بذاته يكفي ال للموجب القبول وصول أن على المتعاقدين إرادة تتفق أو المشرع أحيانًا ينصب( 

 القبول، هذا لمثل باستالمه إقرارا الموجب من يصدر مالم العقد وانعقاد بالقبول علمه الفتراض

 هذا مثل يتلق لم إذا للقابل يجوز مما المعقول، األجل وخالل الكترونية، برسالة عادة يرسل

 3ه.ل الموجب على بالتعويض والرجوع العقد تجاهل حق االلكتروني، اإلقرار
 التعاقد شروط على والمساومة التفاوض فرصة تقل حيث اإلذعان بعقد باقترانهج( يتميز 

.المحددة من طرف الموجب االلكتروني
4 

 بها يتميز التي الخصوصية من الرغم على الشروط الواجب توافرها في القبول االلكتروني: -3

 التقليدي، القبول في العامة القواعد تتطلبها التي للشروط خاضعا يضل أنه إال االلكتروني القبول

 هي: الشروط وهذه
معناها صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها  القبول لإليجاب:مطابقة أ( 

اإليجاب خاصة الرئيسية منها، إالّ أنه يمكن لطرفي العقد أن يحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان 
فالقبول يجب  من القانون المدني الجزائري. 65عليها فيما بعد، و هذا وفقا لما نصت عليه المادة 

 جوابا ب "نعم" عن اإليجاب.أن يكون 
أي أنه يجب أن يكون اإليجاب مازال قائما، فإذا كانت  صدور القبول قبل سقوط اإليجاب: ب(

هناك مدة صريحة أو ضمنية تعين أن يصدر القبول قبل فوات هذه المدة أي قبل سقوط اإليجاب 
 5و إال اعتبر إيجابا جديدا.

                                                                                                                                                                                           
عبارة )أي بيان( تعني أن التعبير عن القبول قد يكون صريحا وهذا هو األصل فيه، بينما تعني عبارة )أو أي تصرف آخر  (*)

 .78ص  المرجع الّسابق،صادر من المخاط ب( أن التعبير عن القبول يمكن أيضا أن يكون ضمنيا. بلقاسم حامدي، 
، دار حامد للنشر "إداريكترونية من منظور تقني وتجاري واألعمال االلااللكترونية والتجارة "خضر مصباح الطيطي، ( 1)

 .352، ص 2008األردن، -والتوزيع، عّمان
 .80، ص المرجع الّسابقبلقاسم حامدي،  (2)
 ونفس الّصفحة. نفس المرجع (3)
 .35، ص المرجع الّسابقمفيدة العوادي،  (4)
 .89 صالّسابق، المرجع فراح مناني،  (5)
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عقد، و لم تحدد له مدة، فيجب أن يصدر القبول قبل و إذا كان اإليجاب قد صدر في مجلس ال  
مثال ذلك من القانون المدني الجزائري، و 64انفضاض مجلس العقد، و هذا ما أشارت له المادة 

 صدور اإليجاب عن طريق المشاهدة و المحادثة المباشرة عبر االنترنت.    
 حرا بسيطا سليما يكون أن ويجب:  منجزاأن يصدر القبول اإللكتروني صريحا واضحا و ج(

 قد القبول فان العامة للقواعد وطبًقا ،1بمعنى أن يكون للموجب له حرية قبول أو رفض العرض
شكا  الحال ظروف تدع ال موقف وباتخاذ عًرفا، المتداولة واإلشارة والكتابة باللفظ) صراحة يتم
 لم إذا ضمنيا القبول إرادة عن التعبير يكون أن يجوز كما (،المقصود حقيقة على داللته في

  ا.صريح يكون أن على الطرفان يتفق أو القانون ينص
 يتم أن ويصعب صراحة في الغالب يتم أنه نجد االلكتروني القبول على القواعد تلك وبتطبيق   

 أن نجد حيث القانونية النصوص خالل من صريحا القبوليكون  أن ضرورة ويستشف ضمنيا،

 القبول عن التعبير يتم أن يفيد محددة ما بيانات بالقبول يرد أن تطلب الفرنسي النموذجي العقد

 1996 االلكترونية التجارة بشأن النموذجي اليونسترال قانون ، وهو ما ذهب إليه أيضاصراحة

 .-الّسالفة الذكر– 11/01 المادة في نص
 بالوسائل اإللكترونية تبرم التي العقود في القبول إنّ  صور التعبير عن القبول االلكتروني: -4

عن طريق النقر بالفأرة ، إضافة إلى القبول سابقا المذكورة التعبير عن اإلرادة طرق بنفسيتّم 
 القبول في المعامالت االلكترونية المؤتمنة، و كذلك التحميل عن بعد تعبيرا عن القبول. و

 إلمكانية عقد مجلس أمام حيث نكون عن طريق المحادثة أو المشاهدة المباشرة: أ( القبول

 بين التعاقد أحكام تطبيق يتم وعليه المباشرة، والمشاهدة المحادثة عبر والقبول اإليجاب تبادل

 أكثر أو شخصين وجود اإلنترنت عبر المباشرة بالمشاهدة يقصد حيث زمان، حاضرين

 هو كما صوتية، محادثة أو كتابة سواء الوقت بنفس الحديث يتبادلون اإلنترنت بشبكة متصلين

 2.الهاتف على الحديث تبادل في الحال
 أن إليه للموجب يمكن الصورة هذه في :Email)ب( القبول عن طريق البريد االلكتروني )

 إلى الكترونية رسالة صورة في اإليجاب على موافقته إرسال في االلكتروني البريد يستخدم

 طبًقا التعاقد قبول على بموافقته فيها يبلغه الوسيلة، بنفس وصله الذي االلكتروني البريد عنوان

 بالطرق والكتابة اإلرادة نقل يتم بالتالي بتوقيعه، ممهورا ويكون اإليجاب في السابقة للشروط

النقل، و ليس هناك أي شك  في بالسرعة يمتاز الذي االلكتروني البريد طريق وعن االلكترونية
 3يعد قبوال صريحا لإليجاب.في أن إرسال هذه الرسالة 

 أو بالكتابة التعبير عن القبول في مواقع الويب ويتمالقبول عن طريق المواقع اإللكترونية: ج( 

 تخرج ال اإلشارات وهذه الشبكة هذه في عليها متعاًرفا أصبح التي والرموز اإلشارات ببعض

 إرادة عن وتعبر اآللي الحاسب جهاز عن صادرة جديدة إشارات أنها سوى التقليدي معناها عن

 4.اآللي الحاسب إرادة عن وليس صاحبها
 نبشأ أثير الجدل التي الطرق أكثر من الطريقة هذه تعدد( القبول عن طريق النقر بالفأرة: 

 عن القبول حيث يتم ،5القبول عن للتعبير قانونا بها معترف طريقة باعتبارها صالحيتها مدى

النقر  فيتم اآللي، بالحاسب والقبول الموافقة إلعالن المخصصة األيقونة على الضغط طريق
                                                           

 .36ص  ،المرجع الّسابقمفيدة العّوادي،  (1)
 .36، ص ابقالمرجع السّ سهيلة خليفي، ( 2)
 .84، ص ابق، المرجع السّ بلقاسم حامدي( 3)
 .37، ص المرجع الّسابقسهيلة خليفي،  (4)
 ونفس الّصفحة. نفس المرجعراجع أكثر، بلقاسم حامدي، ( 5)
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 قبوله بتأكيد القابل يقوم ثم( العرض قبلت( أو ))موافق الموافقة عبارة تحمل التي األيقونة على

 تعرض التي االلكترونية البرامج بعض فإن ولهذا القبول، أيقونة على مرتين الضغط طريق عن

 النقر كتكرار إجرائه، صحة من للتيقن القبول هذا تؤكد التي اإلجراءات بعض تتطلب التعاقد

 1بالقبول برسالة عن طريق البريد االلكتروني. الرد أيقونة على
المعامالت اإللكترونية المؤتمتة هي تلك المعامالت التي ال : *ه( القبول في المعامالت المؤتمتة

برامج الكترونية معدة مسبقا للقيام بمهمة معينة و  تقبل التدخل البشري فيها، إنما تتم عن طريق
إليها بمجرد تلقي األمر  (web) هذه البرامج مزودة بمعلومات محددة، بما هو مسند من أجل

بذلك، و مثال ذلك قيام أحد األشخاص بمخاطبة آخر عن طريق شبكة شراء عدد معين من 
السيارات من أحد المعارض و كان هذا المعرض يتعامل عن طريق حاسوب آلي بحيث يرد 

الم، و على الزبائن بمجرد تلقي الطلب الخاص بنوع السيارة فيذكر السعر و اللون و كيفية االست
في حالة تحديد الزبون لطلبه، يقوم البرنامج بمخاطبته بقبول الشراء و إبرام عقد البيع، حيث 
يكون التعاقد صحيحا و نافذا و منتجا آلثاره القانونية رغم عدم التدخل الشخصي أو المباشر 

 2للشخص الطبيعي في عملية إبرام العقد.
الضغط على أيقونة التحميل وسيلة قانونية للتعبير  يكونو( التحميل عن بعد تعبيرا عن القبول: 

عن القبول إذا اتضح منها إرادته الجازمة في التعاقد، أما مسألة عدم علم القابل ببعض الشروط 
 3. العقدية فينبغي أن تواجه وفقا لما استقر عليه األمر بشأن هذه المشكلة بصفة عامة

التقليدية )الفاكس مثال(  المراسلة بواسطة يتم كأن أصال إلكترونية وسيلة بغير القبول يتم وقد    
 المبرم بالعقد يسمى ما حالة أمام فنكون إلكترونية أو العكس، بوسيلة كان أن اإليجاب رغم

 .إلكترونية بوسيلة جزئيا
القاعدة العامة أن السكوت المجرد ثانيا: مدى صالحية السكوت للتعبير عن القبول االلكتروني: 

، "ال ينسب لساكت قول" به فقهاء الشريعة اإلسالمية تعبيرا عن القبول وفقا لما يقولال يصلح 
 يميز ما وهذا القبول على داللة أي منه يستنبط ال سلبي موقف إال هو ما المجرد السكوت نأل

 4ي.إيجاب موقف على يحتوي التي لإلرادة الضمني التعبير عن السكوت عادة
 يتم أن الغالب فإن ضمنا أو صراحة يتم أن يمكن التقليدي القبول أن العام األصل كان إذاف      

 طريق عن يتم فهو ضمنا يتم أن القبول من النوع هذا مع يصعب إذ صراحة اإللكتروني القبول

 إرادة استنتاج أو استخالص يمكنها ال األجهزة وهذه آليا تعمل إلكترونية وبرامج أجهزة
في الفقرة األولى من  -الّسالفة الذّكر– 1980وفي هذا المعنى قضت اتفاقية فيينا لعام  5،المتعاقد
 ."السكوت أو عدم القيام بأي تصرف ال يعتبر أي منهما في حد ذاته قبوال"بأن:  18المادة 

 فإنه معين، تعبير على يؤخذ جعلته مالبسات البسته ظروف به أحاطت إذا السكوت هذا لكن     

: " و لهذا جاءت تكملة القاعدة الفقهية السابقة بقاعدة فقهية أخرى هي و،النح هذا على به يعتد
لما جاء  وفقا6،قبوالوفي هذه الحالة يمكن اعتبار السكوت  السكوت في معرض الحاجة بيان"،

                                                           
 .106، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 1)
"برنامج أو نظام ، بأنها: 8، ص المصدر الّسابق، 2014-20المادّة األولى من قانون المعامالت الكويتي رقم  عرفتها (*)

الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصّرف أو يستجيب لتصّرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص 
  االستجابة له".طبيعي في الوقت الذي يتم التصّرف أو 

 .96-94، ص صابقالمرجع السّ فراح مناني، ( 2)
 .89، ص ابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد،  (3)
 .38، ص المرجع الّسابقمفيدة العوادي،  (4)
 .107، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 5)
 .20، ص ابقالمرجع السّ زهيرة كسيبي، ( 6)
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من القانون المدني الجزائري إال في ثالث حاالت تتمثل األولى فيما لو كان  68في نص المادة 
تتمثل الثانية فيما لو تمخض ك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا التعامل، وناه

اإليجاب لمنفعة من وجه إليه، أما الحالة الثالثة فهي إذا كان العرف التجاري يقضي باعتبار 
 .1كوت قبوالالسّ 
الّسكوت قبوال يصعب ل باعتبار تفضي إلى القو ومهما يكن من أمر فإن االستثناءات التي   

تقر العمل بها و من جهة أخرى من في مجال المعامالت االلكترونية، فمن جهة لم يس إعمالها
حدث إن كان يو –ابق وجود أعمال التبرع فيها، أضف إلى ذلك أن ظرف التعامل السّ  النّادر

وجد اتفاق سابق  كوت قبوال إال إذاال يكفي عمليا العتبار السّ  –كثيرا عبر المتجر االلكتروني
على ذلك ما بين المتعاقدين، سواء كان هذا االتفاق صريحا أو ضمنيا، بحيث ال يثير أدنى شك 

2في اتجاه اإلرادة إلى إحداث ذلك.
 

األصل أن تطابق اإليجاب مع القبول كفيل في حد ذاته  العدول عن القبول االلكتروني: ثالثا:
" إال أن "العقد شريعة المتعاقدينن، استنادا لقاعدة يصبح العقد ملزما للطرفيم العقد وإلبرا

درجت  بغية حماية المستهلكالتي تتم بالوسائط االلكترونية وفي العقود بعض التشريعات خاصة 
 الفرنسي ، كالقانون3لعة إلى البائععلى إعطاء الحق للمستهلك في العدول عن قبوله، و إعادة السّ 

 آخر إلى قانون من المحددة للعدول ةالمدّ  وتختلف اإلنجليزي، والقانون األمريكي والقانون
وهذا ما  قضى به قانون  4ة،السلع أو المنتج يرى ال بعد عن التعاقد في المستهلك أن باعتبار

منه أن "  121/6، حيث جاء في المادة 1992( لسنة 960-92حماية المستهلك الفرنسي رقم: )
الحق في إعادة البضائع في مدة سبعة أيام كاملة ابتداء للمشتري في كل عملية بيع عن بعد 

باستثناء اد الثمن، دون مسؤولية أو نفقات، من تاريخ تسليم طلبيته الستبدالها أو السترد
  5.المصاريف المرتبطة بالرد"

 المبرم اإللكتروني للعقد الملزمة القوة في الجدل يثير كبير شك محل بالعدول االلتزاموبما أن    

 المساس أو فيه، التعسف دون تحول محددة قانونية ضوابط له توضع أن يجب ولذلك بعد، عن

الجزائري في أكد المشرع  وفي ذات السياق ه،وآثار للعقد الملزمة القوة في المستقرة بالمبادئ
من ضرورة  تضمين العقد االلكتروني وعلى  من قانون التجارة االلكترونية 11/14نص المادة 

 6.آجال العدول، عند االقتضاءشروط والمورد لطرف 
 بعض إلى العدول في الحق مع للتعاقد القانوني الوصف تحديد شأن في الفقهاء من كثير ذهب   

 العدول، خيار مع والبيع المذاق، أو التجربة بشرط البيع مثل معه تتشابه التي القانونية األنظمة

 7.التدريجي والعقد بالتعاقد، والوعد فاسخ، أو واقف شرط على المعلق والبيع
 االلكتروني )سالمة اإلرادة االلكترونية(المطلب الثاني: صحة العقد 

                                                           
 .993، ص المصدر الّسابقالمتمم، المعدّل و 58-75من األمر  68ادة أنظر، الم (1)
 .21، ص المرجع الّسابقزهيرة كسيبي،  (2)
، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر تخصص: "محاضرات في عقود التجارة االلكترونية"محمد عقوني، ( 3)

 –، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة محمد خيضر 2016/2017و  2015/2016قانون أعمال طيلة السنتين الدراسيتين 
 .28، ص 2017/2018، السنة الجامعية -بسكرة 

 .39، ص ابقالمرجع السّ سهيلة خليفي،  (4)
نفس ، محمد عقوني، أشار إليها، 1992الّصادر سنة  960-92من القانون الفرنسي لحماية المستهلك رقم  121/06المادة  (5)

 نفس الّصفحة.و المرجع
 .6، ص المصدر الّسابق، 05-18من القانون رقم  11/14أنظر، المادة ( 6)
 .111، ص المرجع الّسابقعبد الوهاب مخلوفي، ( 7)
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بل  اإلرادة عن التعبير يكفي ال فإنه صحيحا، العقد ينعقد لكي أنه العامة القواعد في المقرر من
 األول شرطين،ى استوف إذا كذلك ويكون ،حاصحي التراضي يكون أن ذلك، جانب إلى ،يجب
 العيوب من سليمة إرادته تكون أن والثاني للتعاقد،أهلية  ذي شخص عن اإلرادة تصدر أن منهما

 ا.تعتريه قد التي
 ذلك، التقليدي العقد في تثار ال قد صعوبات انعقاده وطرق لطبيعته تبعا االلكتروني العقد يثير   

وسيتم دراسة مسألة صحة  افتراضي، فضاء عبر الحديثة االتصال بتقنيات تتم المعامالت ألن
 العقد االلكتروني )الرضا( من خالل التطرق إلى:

 :األهلية في التّعاقد االلكتروني. الفرع األّول 

 :عيوب اإلرادة. الفرع الثّاني 

 األهلية في التعاقد االلكتروني الفرع األول:
و تحمل االلتزامات،  كسب الحقوق"صالحية الشخص لبأنها:  -بوجه عام-تعرف األهلية  
واألهلية  1"،مباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن ترتب له هذا األثر أو ذاكو

 نوعان: 
 عليه  وتتقرر حقوق له تثبتن أل الشخص صالحية بها ويقصد وجوب أهلية األولى: -

 .حيا والدته بمجرد للشخص تثبت وهي التزامات
 بالّسن  تتأثر وهي الحق الستعمال الشخص صالحية بها ويقصد أداء أهلية الثّانية: -

 وهي التي تعنينا في مجال دراستنا. 2،الشخص تمييز ودرجة
، 43 ،42، 40المواد  في المدني التقنين نصوص في األهلية أحكام الجزائري المشرع نظم   
 ة..من تقنين األسر 107إلى  81اد من ، و المو45، 44
 ،األهلية كامل شخص كل أن فاألصل ،نياإللكترو التعاقد على ألهليةل العاّمة قواعدال وتطبق  
من التقنين المعدّلة  78ن، و هذا حسب نص المادة القانو بحكم منها يحد أو أهليته تسلب لم ما

 3المدني الجزائري.
ولكون التعاقد في التجارة اإللكترونية يجري عن بعد مما يجعل التحقق من شخصية كال    

ا لم  الزمة لمباشرة التعاقد الصحيح، واألهلية الوالتثبت من الهوية الحقيقية والمتعاقدين صعب، 
 كان التصرف القائم مع فاقدي األهلية أو ناقصيها قد يعرض العقد برمته للبطالن، فإن األصل

والمستهلك  أن يكون التعامل عبر شبكة االنترنت قائما على مبدأ حسن النية من طرفيه، فالمورد
 زمان باإلفصاح عن بياناتهما كاملة لبعضهما البعض.يلت على حدّ سواء

في مواجهة هذا الحق الممنوح الشبكة وحمايتها من البطالن، و في سبيل تأمين التعامالت عبرو    
في كثير من التشريعات ربط هذا الحق ية(، فقد أوجبت القواعد العامة )الدفع بعدم األهللناقص األهلية 

عليه فإن دخول و *،بشرط االلتزام بالتعويض إذا لجأ القاصر إلى طرق احتيالية إلخفاء نقص أهليته
                                                           

 .247، ص ابقالمرجع السّ مصطفى موسى العجارمة، ( 1)
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في "النظام القانوني للعقد االلكتروني في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة("، بخالد عجالي،  (2)

جوان  16المناقشة: ، تاريخ -تيزي وزو–، جامعة مولود معمري والعلوم السياسية كلية الحقوق، العلوم، التخصص: القانون
 .208، ص 2014

 .21، ص المصدر الّسابقالمعدّل والمتمم،  58-75المعدلة من األمر  78أنظر، المادة ( 3)
م عد مع وهذا ، العقد إبطال يطلب أن األهلية لناقص يجوزمن التقنين المدني المصري التي نصت على أنه: '" 119المادة (*)

 الجزائري القانون في النص لهذا مقابل يوجد وال". أهليته نقص ليخفي احتيالية طرق إلى لجأ إذا بالتعويض بإلزامه اإلخالل
 إال يلزم ال أهليته، لنقص العقد إبطال حالة في ،األهلية ناقص بأن المدني التقنين من 103/02نص في  الجزائري المشرع إن بل

 .210، ص نفس المرجععقد. أشار إلى ذلك، بخالد عجالي، ال تنفيذ بسبب منفعة من عليه عاد ما برد
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حمل تو ت أوالدهم القُصر على شبكة االنترنت بحرية مطلقة يقيم على األهل مسؤولية مراقبة تصرفا
 1انطوت على سوء تصرف أبنائهم.ا جرت بحسن نية من الطرف اآلخر وتبعاتها، السيما إذا م

منه  1307 مادةلل طبقا*ر،هالظا بنظرية يأخذي الذ الفرنسي المدني قانونالوفي نفس الّسياق يأخذ    
  لما تنفيذا هدفع ما استرداد له يحق ال ،أهليته نقص ءبإخفا الغير يخدع يالذ القاصر" بأن: يقضي

  تعّهد به".
أو استعمال البطاقات  **،-التصديق االلكتروني- يجب االستعانة بهيئة التوثيقلذلك    

المستخدم الكشف مسبقا عن هوية الشخص من أجل التصدي لمثل هذه المشاكل و ***االلكترونية،
 عند القيام بأي معاملة أو تعاقد الكتروني.

بعض  في تعدمها أو أهليته نقص تؤدي إلى التي العوارض بعضالبالغ  الشخص تعتري قدكما  
من القانون المدني الجزائري، التي  78المسائل، بنص المادة  القانون هذه نظم وقد األحيان،

"كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص نصت على مايلي: 
 ض تقوم على فكرتين:"، وهذه العواراألهلية أو فاقدها بحكم القانون

 فكرة العوارض، و تشمل: الجنون، السفه، العته، الغفلة. -
 فكرة الموانع، و تشمل: الموانع الصحية، الموانع القانونية. -

حيث أن انعدام اإلدراك و  ****تصنف هذه الفكرة إلى أربع مجموعات، أوال: فكرة العوارض:
التمييز المترتب عن العاهة التي تلحق عقل اإلنسان من الجنون والعته، الشّك وأنها تعدم أهلية 

للشخص، فال يستطيع إبرام أي عقد ولو أجازه الوالي أو الوصي عليه، سواء كان ضارا  األداء
ذا الحكم نفسه ينطبق على ضررا محضا أم نافعا نفعا محضا، أم دائر بين النفع و الضرر وه

 العقد االلكتروني.
وكقاعدة عامة فكل شخص يعتبر كامل األهلية ما لم  *،وتشمل مجموعتانثانيا: فكرة الموانع: 

 ليهع يقع اهنقص وأ يةهلاألم انعدا القضاء أما يدعي نميقض القانون سلبها منه أو الحد منها، و

                                                           
، ص 2010، -لبنان–، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت عقد التجارة االلكترونية"فادي محمد عماد الدّين توكل، " (1)

 .97-95ص
 أحد مع عقد إبرام في واستخدمها والديه بأحد الخاصة المصرفية  االئتمان بطاقة القاصر اختلس إذا، النظرية لهذه وتطبيقا(*) 

 ثم ومن صاحبها، مظهر توافر قد البطاقة هذه باستخدامه القاصر بأن يتمسك أن النية حسن كان إن التاجر لهذا فيجوز التجار

 بالتالي التقصيرية، المسؤولية قواعد أساس على لقاصر هذا على الرجوع أيضا التاجر هذا يستطيع كما الراشد، الشخص مظهر

 والرقم المصرفية، مهتبطاقا على الحفاظ عن فضال االتصال، لتقنيات القصر أبنائهم استعمال مراقبة اآلباء مصلحة من فإن

 .127، ص ابقالمرجع السّ بها. بلقاسم حامدي،  الخاص السري
 الفصل الثاني.بشيء من التفصيل في المبحث األول من  -التّصديق االلكتروني-سنتطرق إلى هيئة التّوثيق ( **)
 (***)

 والتي القدرة، فائقة وشرائح وحدات ومن السليكون، من بكثافة معالجة لدائن من تصنيعها يتم ذكية، رقائق الكترونية هي 

 وجميع معه المتعامل المصرف اإلقامة، محل السن، االسم، :مثل بحاملها الخاصة البيانات جميع تخزين خاللها من يمكن

 البطاقة. بهذه  الخاصة المعامالت
وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الحاسوب المتنقل الذي يحتوي على سجل كامل من المعلومات والبيانات الشخصية وهي تتضمن    

رقم سري كما أنها مزودة بعدة عناصر للحماية من التزييف والتزوير وسوء االستخدام في حالة سرقتها، أو محاولة تقليدها.  
 .157، ص المرجع الّسابقيز الجمال، سمير حامد عبد العز

 هو تلك الحاالت العنيفة من االضطرابات التي تصيب العقل. الجنون –(****)
 هو التبذير وإسراف المال من غير تدبير.لسفه ا -
 هو نوع من الجنون واإلصابة به ال تؤدي بصاحبه إلى فقد اإلدراك و التمييز كلية و لكن بصفة جزئية. العته -
 .75، ص المرجع الّسابقهي وصف يطلق على الشخص الذي ال يجيد المعامالت الرابحة. مبروكة بن مهدي،  الغفلة -
تتمثل في ذو العاهتين وهو كل إنسان يصاب بعاهة تلحق به عجزا )جسمانيا( مع تمتعه بكامل أهليته، إال  الموانع الصحية:( *) 

 أن تلك العاهة تمنعه عند القيام بإبرام التصرفات من التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا.
. 402ون المدني عليها في نص المادة ون، وقد نص القانالقان كمبح املالتععن  الخارجة األشياء ي: وهالموانع القانونية -

وإضافة لذلك المسجون الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جنائية حيث يصبح فاقدا ألهليته القانونية و يمنع من مباشرة أي 
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ن بأ اآلخر على الطرفكون قد احتال ي الن أ شريطة ،م األهلية أو نقصهاانعدا إثبات عبء
 ويضبالتع هليةاأل ناقص مطالبة في هذا األخير الحق حقال يعطي مما ،هليتهأ نقص هعن خفيأ

 طال.اإلب حالة فيالذي لحقه   الضرر نع
 الفرع الثاني: عيوب اإلرادة

و خالية من ادته سليمة ال يكفي توافر األهلية في شخص المتعاقد بل يجب أن تكون إر   
الشك أن نظرية عيوب اإلرادة تلعب دورا هاما في نطاق المعامالت االلكترونية، إال العيوب، و

، حيث يرى في التعبير عن اإلرادة أنها ال تختلف عن عيوب اإلرادة في النظريات التقليدية
يدية البعض أن عيوب اإلرادة في عقود التجارة االلكترونية ال تخرج عن كونها أمثلة تقل

و قد حصر المشرع الجزائري هذه العيوب في أربعة صور نص  1تستوعبها القواعد العامة،
 هي:، و91إلى  81عليها في التقنين المدني بموجب المواد من 

"تصور مخالف للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام العقد، فيتوهم  :يعرف الغلط بأنه الغلط: أوال:
   2يدعوه إلى التّعاقد عليه"مما الشخص شيئا على غير حقيقته 

، وال يختلف عيب الغلط في يعدمها أن دون فيعيبها اإلرادة تكوين عند الوهم هذا يقوم بحيث
العقد التقليدي كعيب من عيوب اإلرادة عن عيب الغلط الذي يوجد في التعاقد االلكتروني، فهذا 

الغلط وديا أم كان الكترونيا، العيب متصور الحدوث في كلتا الحالتين سواء كان التعاقد تقلي
 3حسب تأثيره على اإلرادة.درجات كل 

ء في صفة يتم إبطال العقد حسب نظرية الغلط عند وقوع المتعاقد في غلط جوهري سواو   
ن شخصية المتعاقد محل في ذات المتعاقد أو إحدى صفاته الجوهرية )عندما تكو جوهرية، أو
من التقنين المدني الجزائري على أن  81، حيث تنص المادة 4في طبيعة العقد اعتبار(، أو

من  82عرفت المادة إبرام العقد أن يطالب بإبطاله، وللمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت 
يمتنع معه المتعاقد عن  إذا بلغ حدا من الجسامة، بحيث نفس القانون الغلط الجوهري على أنه

 ط.إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغل
 حيث للمنتجات، الناقص العرض بسبب العقود اإللكترونية مجال في الغلط يقع ما وغالبا   

و بالتالي المطالبة بإبطال العقد استنادا لنظرية  5مفهوم، أو غير واضح غير العرض يكون
 الغلط. 

 05-18قانون الي لتفادي حالة الغلط في العقود اإللكترونية ألزم المشرع الجزائري المورد فو  
تمكن المستهلك  بتقديم العرض االلكتروني بصورة دقيقة 11في نص المادة  -الّسالف الذّكر–

 85العلم بكافة المعلومات المتعلقة بالسلعة الخدمة التي سيتم التعاقد عليها، كما أشار في المادة 

                                                                                                                                                                                           

محمد . من قانون األسرة 110و  109تصرف، و أيضا الغائب أو المفقود الذي تناولهما المشرع الجزائري بمقتضى المادتين 
، الحقوق فيالماستر  شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، "التعبير عن اإلرادة في العقود االلكترونية"، كاويكمال م

، نوقشت يوم -ورقلة–تخصص: قانون خاص، فرع: قانون الشركات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 .44-43ص ص، 04/06/2015

، -الجزائر–التوزيع، عنابة ، دار العلوم للنشر و"الوجيز في النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام("عبد الرزاق دربال،  (1)
 .22، ص 2004

"، الطبعة األولى/ اإلصدار الّرابع، دار الثّقافة للنشر الّنظرية العامة لاللتزامات )مصادر االلتزام(أمجد محمد منصور، "( 2)
 .115، ص 2007، -األردن–والتّوزيع، عمان 

 .134-132، ص صالّسابقالمرجع راجع أكثر، بلقاسم حامدي،  (3)
 .251-250ص ص، المرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة،  (4)
 .215، ص ابقالمرجع السّ بخالد عجالي،  (5)
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ال بد على المستهلك  من القانون المدني الجزائري إلى أن حسن النية ال يكفي للتمسك بالغلط إذ
 بذل عناية الرجل الحريص أثناء القيام بمعامالته التعاقدية.

إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة، عن طريق " يعّرف التدليس على أنّه:ثانيا: التدليس: 
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة، أو  ،1استخدام طرق احتيالية بقصد إبرام العقد"

 مالبسة إذا أثبت المدلس عليه أنه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه المالبسة.
من القانون المدني، و بناءا  87و  86نظم المشرع الجزائري أحكام التدليس بموجب المادتين    

 االحتيالية، الطرق في يتمثل مادي ن: أحدهماعلى التعريفات السابقة، فإن للتدليس عنصرا

 وأن التعاقد يكون هو الدافع إلى أن التدليس في ويشترط التضليل، نية في يتمثل معنوي واآلخر

 2اآلخر. بالمتعاقد يتصل
تتمثل في القيام بوسائل احتيالية بغرض إيقاع : األولى إيجابية ويكون في صورتينكما     

ذكر بيانات المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، و الثانية سلبية وهي سكوت أحد المتعاقدين عن 
 3خر عن إبرام العقد.المتعاقد اآل عدولمعينة إذا كان من شأن العلم بها 

الدعايات لكذب في اإلعالنات وونية نتيجة اوالتدليس أمر متصور أكثر في العقود االلكتر   
االلكترونية للمنتجات أو الخدمات وألّن المستهلك في التعاقد االلكتروني ال يتمكن من معاينة 
الشيء المبيع كما في التعاقد التقليدي حيث ال يملك خيار الرؤية و إنما يعاين الشيء المبيع من 

 العقد محل في موجودة غير صفات لتوهم عرضة يكونولذلك  4الحاسب اآللي، خالل شاشة

 5.اإلعالنات وحرية المنافسة باسم اآلخر الطرف يمارسها التي المضللة المناورات نتيجة
تنوعة، حيث سهلت وسائل االتصال التدليس في العقد االلكتروني كثيرة و مغش ووطرق ال   
 6تكنولوجيا الحاسوب استخدام طرق احتيالية متطورة.و
 دور تنشيط طريق عن االلكتروني التعاقد في والتدليس الغش ظاهرة من الحد يمكن أنهإالّ    

 من التأكد مجرد على قاصرا ليس فدورها التوثيق، خدمة مقدم أو اإللكتروني، التوثيق جهات
 اإلرادة هذه جدية من التأكد بل منشئها، إلى االلكترونية التعاقدية اإلرادة صدور ونسبة صحة
 7.والتدليس الغش وسائل عن وبعدها

على كل حال فإذا ما توافرت الشروط المطلوبة لالعتداد بالتدليس كعيب يصيب اإلرادة، فإنه و  
 ينتج أثره مما ينتج عنه جعل العقد قابال لإلبطال. 

 8"،يأخذه وما المتعاقد يعطيه ما بين التعادل عدم" :يعّرف الغبن بأنه الغبن(:االستغالل ) ثالثا:
 الذي التوازن يخل وجه على العقد في المتقابلة األداءات بين التعادل عدم هو أخرى بعبارة

 السوق سعر حسب كبير فرق بينهما يكون بحيث التعاقد عند االعتبار موضع المتعاقدان يضعه

 أن األصل مغبون، في فهو يعطيه مما أقل أحدهما يأخذه ما يكون بحيث خسارة إلى ويؤدي

 ألن المشرع، عليها نص التي االستثناءات بعض في إال اإللكتروني العقود في يؤثر ال الغبن

                                                           
 .101، ص صابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد، ( 1)
 .50-49ص، ص ابقالمرجع السّ راجع أكثر، محمد كمال مكاوي، ( 2)
 .102، ص نفس المرجعلزهر بن سعيد، ( 3)
"، محاضرات لطلبة السنة أولى ماستر -دراسة مقارنة-المستهلك في عقد البيع االلكتروني  "حمايةكريمة بركات، ( 4)

، 2016/2017، السنة الجامعية -البويرة –تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند اولحاج 
 .30ص

 .217، ص ابقالمرجع السّ بخالد عجالي، ( 5)
 .137-135، ص صابقالمرجع السّ راجع أكثر، بلقاسم حامدي، ( 6)
 .103، صابقالمرجع السّ ، أكثر، فادي محمد عماد الدين توكلراجع ( 7)
 .61، ص المرجع الّسابقمفيدة العوادي،  (8)
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 عقار بيع أو الشائع، المال قسمة عقد في كما الحصر، سبيل على العقود في استثنائي عيب الغبن

 1القاصر.
اختالل فاحش في األداءات نتيجة استغالل متعاقد ما لضعف نفسي في  :فهوّ  االستغالل وأما   

 المتعاقد في معينا ضعًفا المتعاقد استغالل هو نفسيا عنصرا لذلك يشترطو 2،"اآلخر المتعاقد
 والهوى البين الطيش ومنها ،الجزائري المدني القانون من 90 المادة في عليه اآلخر المنصوص

 الهوى أما التقدير، وسوء التسرع إلى تؤدي التي الزائدة الخفة البين بالطيش ويقصد ،حالجام

 انصرفت سواء صالحه في هو ما تبيين عن الشخص تعمي التي الشديدة  الرغبة فهو حالجام

 3.األشياء من شيء إلى أو شخص إلى
 نتيجة اتّسع نطاقها االستغالل تطبيقات فإن اإللكترونية، قودالع في االستغالل مجال عن أما   

 المتعاملين أغلب لدى الخبرة دامعوان العقود إبرام في اإللكترونية االتصال وسائل استخدام شيوع

 عقود عدة حتى أوواحد  عقد إلبرام الحديثة االتصال تقنيات عبر يتعامل من أن فاألكيد ا،هب

 تادةمع مهنة يتخذها من ومنهم بل الوسيلة نفس عبر العقود إجراء يحترف ممن برةخ أقل يكون

هم للتعاقد معها مما جعلهم تدفعن وحيث استغلت العديد من الشركات قلة خبرة المتعاملي 4،له
يدفعون مبالغ باهضة في سبيل الحصول على منتجات هي أقل تكلفة مما دفعوا من أموال، و 

 5يتبين لهم أنهم وقعوا في غبن.
 التونسي القانونمنها   الصدد، هذا في المستهلك بحماية اهتمت التي العربية التشريعات ومن  

 من كل يعاقب" : أنه على ( 50 ) المادة في نص حيث -لذكرالّسالف ا-  االلكترونية للمعامالت

 آجال أو حاضر لاللتزام بدفعه االلكتروني البيع عمليات إطار في شخص جهل أو ضعف استغل

 ظروف من ثبت إذا وذلك دينار، 20.000 و 1000  بين تتراوح بخطية األشكال من شكل بأي

 المعتمدة الخدعو يلالح كشف أو تعهداته أبعاد تمييز على قادر غير الشخص هذا أن الواقعة

 ".الجنائية لةلمجا أحكام مراعاة مع الضغط تحت كان أنه ثبت أو بااللتزام
 إلبرام يدفعه خوفا لديه ولدفي الفرد على يقع الذي الضغطيعّرف اإلكراه بأنه: " اإلكراه: رابعا:

  6.ه"إبرام على رهكأ الذي العقد
 7."المتعاقد دون وجه حق بخطر يبعث في نفسه رهبة تحمله على التّعاقدتهديد "أو هّو: 

 وباستقراء المدني التقنين من 89 و  88تينالماد في اإلكراه الجزائري المشرع تناول وقد    

 تحت التعاقد يتم أن اإلرادة، في عيبا يعد الذي اإلكراه في يشترط بأنه يتضح النصوص هذه

 نفس في بعثت الرهبة هذه تكون وأن حق وجه دون نفسه في اآلخر المتعاقد يبعثها رهبة سلطان

 هذه تكون أن يشترط كما غيره، من بعثت إذا بها عالما يكون أن أو اآلخر المتعاقد بفعل المتعاقد

8التعاقد إلى الدافعة هي الرهبة
. 

                                                           
 .139، ص المرجع الّسابقبلقاسم حامدي، ( 1)
 .29، ص المرجع الّسابقعبد الرزاق دربال، ( 2)
 ونفس الّصفحة.نفس المرجع بلقاسم حامدي، ( 3)
 .221-220، ص صالمرجع الّسابقبخالد عجالي، ( 4)
 .54، ص ابقالمرجع السّ محمد كمال مكاوي، ( 5)
بحث لنيل  ،"مجال االلتزامات الجزائري بالمذهبين الشخصي و الموضوعي فيمدى تأثر المشرع "عبد الحليم عزوز، ( 6)

شهادة الماجستير في القانون، فرع:العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الّسنة الجامعية: 
 .34، ص 2002/2003

 .27، صالمرجع الّسابقعبد الّرزاق دربال، (7)
 .219، ص نفس المرجعبخالد عجالي، ( 8)
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 واالختيار، الحرية يفقده حيث سليم غير الشخص رضاء فيجعل اإلرادة يعيب واإلكراه   

 اإلكراه يولده ما ويعيبها يفسدها إنما الرضاء، ويعيب اإلرادة يفسد هو الذي بذاته ليس واإلكراه

 1.ورهبة خوف من المتعاقد نفس في
حتى يعتبر اإلكراه عيبا من عيوب الرضا يتعين أن تتوافر فيه ثالثة شروط و هي: أن يتم و   

كون الرهبة دافعة إلى أن تفي نفس المتعاقد بدون وجه حق، و ثتع  التعاقد تحت سلطان رهبة بُ 
 2المتعاقد اآلخر باإلكراه.نية اتصال التعاقد، و

بتطبيق القواعد العامة في هذه المسألة على العقد االلكتروني، حيث يبدو ألول وهلة أنه يصعب و   
ن طرفين يكونان متباعدين يتم بي تصور اإلكراه في مجال العقد االلكتروني، ألن التعاقد في هذا العقد

 ليس حقيقي.الذي يجمعهما هو مجلس عقد حكمي ومجلس العقد مكانا و
 حيث االقتصادية عيةالتب بسبب اإللكترونية العقود في اإلكراه وقوع روتص الممكن من ولكن

 بصدد تصوره مكني وبالتالي ،صاديةاالقت الحاجة ضغط تحت العقد إبرام إلى المتعاقد يضطر

ة، إال أنه أمر مستبعد ألننا نكون هنا أمام عقد اإلذعان و المحتكر المنتجات أو الخدمات توريد
أو تضمين المورد و خاصة في العقود النموذجية المرسلة للمستهلك بغرض  3ليس اإلكراه،

االطالع عليها لمعطيات أو خانات تهدف إلى توجيه اختيار المستهلك، و هذا ما أشار إليه 
ي نصت الت -الّسلف الذّكر– 05-18الفقرة األخيرة من القانون  12الجزائري في المادة  المشرع
يجب أال تتضمن الخانات المعدة للملء من قبيل المستهلك االلكتروني، أية معطيات : "أنّه على

 ".تهدف إلى توجيه اختياره
 العقد هذا ألن متصور غير أو اإللكتروني التعاقد في مستبعد المادي اإلكراه أن البعض ويرى   

غير أنّه تكثر  4،ميحك عقد مجلس ويجمعهما مكانية فواصل بينهم متباعدين، طرفين بين يتم
وسائل اإلكراه المعنوي عبر االنترنت أو غيرها من وسائل االتصال الحديثة، كأن يرسل أحد 

عبر  S.M.Sالمتعاقدين للمتعاقد اآلخر رسالة الكترونية عبر البريد االلكتروني أو رسالة 
ه أو عرضه الهاتف النقال أو حتى عبر مواقع التواصل االجتماعي، يهدده فيها في نفسه أو مال

إذا هو لم يدخل معه في عالقة تعاقدية، األمر الذي يدفعه إلى التعاقد تحت سلطان هذه الرهبة أو 
 5الخوف.

 شبكة عبر المبرمة اإللكترونية العقود في اإلدارة عيوب تطبيقات مجال في وعموما   
 في متفاوتة درجات على تطبيقات لها اإلرادة عيوب نظرية كانت إذا بأنه القول يمكن االنترنت،

 ال هذا فإن المادي، العالم في المبرمة التقليدية العقود في اتهبتطبيقا مقارنة اإللكترونية العقود
 6.اإللكترونية البيئة في النظرية هذه أهمية من التقليل يعني

 عقد التّجارة االلكترونية: مجلس الثالثالمطلب 
 بين تجري مفاوضات إثر على يتم قد الذي التعاقد مراحل من ضرورية مرحلة العقد مجلس    

 والقبول، ففترة اإليجاب بتطابق النهاية في تتوج العقد بنود على االتفاق أجل من الطرفين

                                                           
 .106، ص المرجع الّسابقفادي عماد الدين توكل، ( 1)
 .52-51، ص صالمرجع الّسابقراجع أكثر، محمد كمال مكاوي، ( 2)
قسم القانون  -تخصص القانون–، أطروحة دكتوراه في العلوم "ركن الرضا في العقد االلكتروني"عبد الرحمان العيشي، ( 3)

 .123، ص 2016/2017، العام الجامعي  -1-الخاص، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة الجزائر 
 .220، ص المرجع الّسابق بخالد عجالي،( 4)
 .123-122، ص المرجع الّسابقعبد الرحمان العيشي، (5)
 .140، ص ابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي، ( 6)
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، فإذا كان من الممكن االستغناء عن ينعقد ال هانوبدو العقد خاللها ينعقد التي الفترة هي المجلس
 االستغناء عن مجلس العقد.مرحلة المفاوضات فال يمكن وال يجوز 

ومن أجل تبيان دور مجلس العقد في إبرام عقد التجارة االلكترونية، سأعمد إلى تقسيم هذا    
 المطلب إلى فرعين أساسين كما يلي:

 :عقد التّجارة االلكترونيةمجلس مفهوم  الفرع األول 

 :عقد التّجارة االلكترونية ومكانه.زمان انعقاد  الفرع الثاني 

 مجلس عقد التّجارة االلكترونيةمفهوم  الفرع األول:
 القبول فيها يقترن التي الزمنية اللحظة في تقليديًا أم إلكترونيًا كان سواءً  عموًما العقد ينعقد   

 يكون أو حاضرين بين بالتعاقد يسمى وعندها حقيقيًا يكون أن إما االقتران وهذا باإليجاب،

مجلس العقد فكرة من صنع الفقه و 1،غائبين بين بالتعاقد عندها ويسمى حكميًا االقتران
 قصد تحديد مفهوم مجلس العقد االلكتروني وجب علينا التّطرق إلى:و اإلسالمي.

 الزماني اإلطار" بأنه: -بشكل عامّ -ه يمكن تعريف :االلكتروني تعريف مجلس العقد أوال:

 ويتبادالن العقد بإبرام خالله ينشغالن والذي ماحك أو حقيقة المتعاقدين يجمع الذي والمكاني

أو هو عبارة عن: ، 2"المستحدثة أو التقليدية بالوسائل والقبول اإليجاب عن التعبير فيه
بما تستلزمه من المكان والّزمان وظروف االنشغال  الحالة التي ينشغل فيها المتبايعان بالبيع"

مكان وزمان التعاقد الذي يبدأ باالنشغال "الفقه على أنّه:  أيضا بعضكما يعّرفه ، 3بالتّعاقد"
   4الباّت بالّصيغة وينقضي بانتهاء االنشغال بالتّعاقد".

 وهو مادي أحدهما عنصرين من العقد مجلس يتكونثانيا: عناصر مجلس العقد االلكتروني: 

، وسنوّضح فيما يلي عنصري مجلس العقد ومدى الزماني وهو معنوي والثاني ، المكان
 :توافرهما بالنسبة لمجلس العقد االلكتروني

هو ذلك الحيّز الثابت أو المتحرك الذي يجمع المتعاقدين فعليا أو العنصر المادي )المكاني(:  -1
 االلكتروني التعاقد فيشمل واسعًا مفهوما يأخذ قد المكان فهذا ،افتراضيا أثناء انشغالهما بالتّعاقد

 5.والمكان الزمان حيث من حاضرين بين التعاقد حال في كما ضيًقا مفهوما يأخذ أو
 عندهم والقبول فاإليجاب مادية مكانية وحدة أنه على العقد مجلس يصورون مثال الحنفيةف   

  اإليجاب يسقط والقبول اإليجاب بين فاصل ثبت فإن ثابتة مكانية وحدة في يصدر أن يجب
 6.المجلس نقضويُ 
 على يعمل الذي فهو العقد، مجلس جوهر المعنوي العنصر يعد العنصر المعنوي )الزماني(: -2

 والتروي للتفكير الوقت بعض كسب وهي العقد مجلس نظرية وجود سبب ويبرر حكمته تحقيق

، وتحدد العدول ذابه االعتداد شروط توافرت متى انهإعال بعد عنها العدول أو اإلرادة إعالن قبل
                                                           

 درجة على الحصول لمتطلبات المااستك األطروحة هذه قدمت، "مجلس العقد االلكتروني" ،سلهب صادق هللا عبد لما( 1)

 .108، ص 2008، -فلسطين–في نابلس  الوطنية النجاح جامعة،  العليا الدراسات لكلية القانون في الماجستير
 .89، ص ابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي، ( 2)
 .158 ، صالمرجع الّسابقمبروكة بن مهدي، ( 3)
"، )بدون طبعة(، دار الجامعة الجديدة "مجلس العقد في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيجابر عبد الهادي سالم الّشافعي،  (4)

 .23، ص 2001 -مصر–للنشر، اإلسكندرية 
 .90، ص نفس المرجعبلقاسم حامدي،  (5)
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: "اإلنترنت عبر التعاقد إطار في العقد مجلس"سليمة إبقديدن،  (6)

، 17/09/2017، تاريخ المناقشة:-بجاية –، جامعة عبد الرحمان ميرة والعلوم الّسياسية الشامل، كلية الحقوق الخاص القانون
 .41ص 
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فيه الفريقان منشغلين بالتعاقد، وال يصرفهما عنه شاغل مدّة مجلس العقد بالوقت الذي يبقى 
 1آخر.

 وحدة بالنسبة لهم العقد مجلسف والحنبلية والشافعية المالكية منهم الفقهاء جمهور االتجاه هذا تزعمو   
 يدل فعل أو قول بأي أو الجسدية، بالمفارقة ينقض حتى قائما يضل العقد مجلس أنكما  ،معنوية

 2.المجلس فض في المتعاقدين رغبة على
يتّخذ مجلس العقد إحدى الّصورتين، إما صورة مجلس صور مجلس العقد االلكتروني:  ثالثا:

 العقد الحقيقي، أو مجلس العقد الحكمي.
المكان الذي يجمع المتعاقدين " يمكن تعريفه بأنه:مجلس عقد حقيقي )بين حاضرين(:  -1

أحدهما اآلخر مباشرة حال كونهما منصرفين إلى  بحيث يضاّلن على اتصال مباشر، يسمع
  3.التّعاقد ال يشغلهما عنه شاغل"

حضور  نكون أمامعندما يجتمع الموجب والقابل في مجلس واحد يعتبر نطاق مكاني لهما،    
توافق اإلرادتين يسمى التعاقد في هذه الحالة بالتعاقد بين حاضرين، بواقعي يقيني للمتعاقدين، و

الغاية منه تحديد المدة لمن شرط النعقاد العقد، و *مجلس العقديعتبر إتحاد واحد، وفي مجلس 
شبكة عبر طالما مازال متصال بالكمبيوتر وجه له اإليجاب، حتى يعلن عن قبوله أو رفضه 

مادام المباشر، والصورة أو بواسطة الحوار د إما بالكتابة أو الصوت ويكون الرّ االنترنت، و
 4القبول إن لم يتفقا.ين فسخ العقد بعد صدور اإليجاب ويحق للطرفالمجلس قائما 

تعاقد بين متعاقدين ال يجمعهما "ال يقصد به:(: مجلس عقد افتراضي أو حكمي )بين غائبين -2
واحد بغض النظر عن وسيلة التعاقد، كالكتاب، والرسول، أو االتصال عبر شبكة مجلس 

 5".االتصاالت الحديثة
األصل في التعاقد أن يتم بن حاضرين يضمهما مجلس واحد، لكن يتعذر أحيانا اجتماع طرفي    

العقد في مكان واحد أو في زمان واحد، مما يدفعهما إلى االلتجاء لوسائل تمكنهم من االتصال 
 ببعضهما البعض إلتمام التعاقد بينهما.

 6بين صدور القبول وارتباطه باإليجاب،ما يميز التّعاقد بين غائبين هو وجود فاصل زمني    
 وهذا ما نالحظه بكثرة في التعاقد عن طريق البريد االلكتروني حيث أّن الموجب يرسل رسالة 

ا األخير سواء بالقبول أو الّرفض، كما يجب أيضا أن يصدر للطرف اآلخر وينتظر ردّ هذ
  ا إذا كان محدد المدّة.جواب الذي وجه إليه اإليجاب قبل سقوط هذا األخير في حالة م

 التعاقد كان إذا اعمّ  بيان بصدد الفقهية االتجاهات تعددتطبيعة مجلس العقد االلكتروني:  رابعا:

 االتجاهات هذه ألهم ضعرّ تنسون، غائبي بين أم حاضرين بين تعاقد االنترنتشبكة  طريق عن

 :التالي النحو على
 ذهب جانبمكانا: بين غائبين زمانا و تعاقدااالتجاه األول: اعتبار التعاقد االلكتروني  -

                                                           
 .84، صالمرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة، ( 1)
 .42، ص المرجع الّسابقسليمة إيقديدن،  (2)
 .239، صالمرجع الّسابقجابر عبد الهادي سالم الّشافعي،  (3)
إتحاد مجلس العقد هو إتحاد حقيقي أو حكمي، فاإلتحاد الحقيقي هو الوجود الفعلي للطرفين وحضورهما في مكان واحد، ( *)

واتصالهما ببعضهما اتصاال مباشرا، أّما اإلتحاد الحكمي فيكون بين شخصين ال يتواجدان في مكان واحد، إنما يجمعهما اتصال 
 . 85، ص نفس المرجعى العجارمة، مباشر كشبكة االنترنت مثال. مصطفى موس

، محاضرات لسنة األولى ماستر تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم "العقد االلكتروني"دليلة معزوز، ( 4)
 .26، ص 2015/2016، السنة الجامعية -البويرة-السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج

 .168-167، ص صالمرجع الّسابقمبروكة بن مهدي،  (5)
 .87، ص المرجع الّسابقمصطفى موسى العجارمة، (6)
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مكانا شأنه في ذلك شأن ي بأنه تعاقد بين غائبين زمانا ومن الفقه إلى تكييف العقد االلكترون
ال يختلف عنهم إال في الوسيلة التي يتم لمراسلة أو التعاقد بواسطة التليماتك، والتعاقد بطريق ا

 1ة.بها حيث أصبحت وسيلة التعاقد الكتروني
 زمانا يذهب أصحاب هذا االتجاه إلى ما يبرر أن التعاقد االلكتروني هو تعاقد بين غائبين و   

 2ه.هو أن ثمة فاصال زمنيا بين صدور القبول وعلم الموجب بومكانا 
 على عكس االتجاه: واالتجاه الثاني: اعتبار التعاقد االلكتروني تعاقدا بين حاضرين -

إلى أن التعاقد االلكتروني ال يعدو إال أن يكون تعاقدا بين حاضرين، األول ذهب جانب من الفقه 
يحصل دون أن يشغلهما عنه شاغل آلخر و ألن المتعاقدان ينصرفان إلى موضوع العقد

كون ثمة االنترنت فيسمع أو يرى أحدهما اآلخر مباشرة و بالتالي ال يشبكة االتصال بينهما عبر 
يكون مجلس العقد حينئذ مجلسا حكميا، تطبق عليه قواعد ، والقبولفاصل زمني بين اإليجاب و

3التعاقد بين حاضرين.
 

-
 بين اقدا بين حاضرين من حيث الزمان واالتجاه الثالث: اعتبار التعاقد االلكتروني تع 

يذهب أصحاب هذا االتجاه إلى أن التعاقد عبر شبكة االنترنت يتم وغائبين من حيث المكان: 
كما هو الحال في استخدام الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، مما يسمح  بوسيلة سمعية بصرية
لذا فان التعاقد االلكتروني يعتبر ضمهما مجلس واحد حكمي افتراضي، وبالتفاعل بين طرفين ي

 أن طرفي التعاقد يتواجدان في أماكن مختلفة سواء قدا بين حاضرين من حيث الزمان، وتعا
 4من حيث المكان. ان التعاقد حينئذ يكون بين غائبينداخل الدولة أو خارجها ف

الرأي األقرب إلى الّصواب هو وجوب تحديد الوسيلة المستعملة في  الرأي الّراجح: -
 التّعاقد 

بين القبول الّصادر عن طريق غرف  وسيلة القبول، إذ الشّك أّن هناك فارق جوهري وبالتّحديد
المحادثة، أو الوسائل المرئية نكون أمام مجلس عقد بين غائبين مكانا وحاضرين زمانا، أما 

 القبول الّصادر عن طريق البريد االلكتروني يجب علينا التفرقة بين حالتين:
تلقي اإليجاب ود لفاصل زمني بين صدور إن كان االتصال فوريا أي ال وجو الحالة األولى:
 المكان. أمام تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيثالقبول نكون 
تلقي القبول نى وجود فارق بين صدور اإليجاب وإذا كان التعاقد غير لحظي بمع الحالة الثّانية:

  5.فإننا نكون بصدد تعاقد بين غائبين مكانا وزمانا
  مكانهو التّجارة االلكترونيةعقد ان انعقاد زم الفرع الثاني:

إن مسألة تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه، مسألة أثيرت عند دراسة النظرية العامة للعقود    
عن بعد، و يبدو أن التعاقد عبر شبكة االنترنت قد أعاد من جديد لهذه المسألة أهميتها في نظرية 

 6العقد.
 الل النّقاط التّالية:لذلك سنقوم بدراسة مضمون هذا الفرع من خ   

                                                           
 .92، ص ابقالمرجع السّ إياد أحمد سعيد الساري، ( 1)
الفقه اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة في -ره في عقود التجارة االلكترونية أثمجلس العقد وأسامة عبد العليم الشيخ، "( 2)

 .27، ص 2008مصر، -اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، "-الوضعي
 ونفس الّصفحة. نفس المرجعإياد أحمد سعيد الساري،  (3)

 .289، ص المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم، ( 4)
 .173، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي، ( 5)
 .305، ص ابقالمرجع السّ مصطفى موسى العجارمة، ( 6)
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 عدة ظهور إلى المختلفة الفقهية االجتهادات أسفرت: زمان انعقاد العقد االلكتروني أوال:

 تستندن غائبي بين العقد نشوء وقت لتحديد فقهية مذاهب أربع في جمعها يمكن شهيرة نظريات

 هي اللحظة هذه كانت إذا فيما اختلفت لكنها باإليجاب القبول اقتران لحظة إلى النظريات هذه

 أو تأكيد وصول القبول. ،به العلم أو استالمه تصديره، القبول، إعالن لحظة
 يعلن  اللذين والمكان الزمان في ينعقد العقد أنّ  النظرية هذه ومقتضى نظرية إعالن القبول: -1

 إيجابًا، تتضمنالتي  كتروني،االل هبريد رسالة القابل يقرأ أن فيكفي ب،لإليجا قبوله القابل فيهما
 بذلك اآلخر الطرف إعالم إلى الحاجة ودون آخر تصرف بأي للقيام الحاجة دونل )قبلت( ويقو

 ، ويستوي أيضا وفقا لهذه النّظرية أن يقرأ ةالرسال على ردّ  يرسل أنك القبول
الشخص رسالة نصية في غرف المحادثة تتضمن إيجابا ويعلن قبوله لهذا اإليجاب دون أن 

 1ردا للطرف اآلخر.يرسل 
 في وزمانه العقد انعقاد مكان تحديد عند القبول إعالن بنظرية أيضا يأخذ اإلسالمي والفقه  

 2العقد. انعقد القبول وأعلن قرأها، أو اآلخر، المتعاقد الرسول غبلّ  فإذا غائبين، بين التعاقد
أو إرسال  صديرت هي اديةم اقعةو دوثح هذه النظرية تشترطنظرية تصدير القبول:  -2 

الذي يرسل فيه  ن الوقتم ولكن ،بولهق فيه القابل علني الذي لوقتا من ال ينعقد العقدف ،القبول
 3أي خروج القبول من يد صاحبه بحيث ال يملك أن يسترده. الموجب، إلى هذا القبول فعال

 إلى القبول بتسليم هي العقد انعقاد في العبرة أن االتجاه هذا اعتبرنظرية تسليم القبول:  -3
 لهذه اطبق العلم، على قرينة يعتبر التسليم ألن بالقبول يعلم لم أو الموجب علم سواء إليه، المرسل

 اإللكترونية الرسالة فيه تصل الذي الزمن في تتحدد اإللكتروني العقد انعقاد فلحظة النظرية

 على الموجب يطلع لم نو إ حتى للموجب، اإللكتروني البريد صندوق إلى للقبول المتضمنة

 4ه.مضمون
 الموجب فيه علمي الذي الوقت في يتم العقد أن النظرية هذه مقتضى نظرية العلم بالقبول: -4

 حتى إرادتين توافق من فالبد ،وجهت إليه من بها علم إذا إال أثرها اإلرادة حدثتُ  ال إذ ،لبالقبو

وتتجسد هذه النظرية عندما يفتح الموجب صندوق البريد  5،بالقبول اإليجاب اقتران يتحقق
االلكتروني ويقرأ الرسالة التي تتضمن القبول، أو يطلع على موقعه على شبكة الويب فيعلم 

 6.ابتداءً عندها بأّن هناك قبوال قد أرسل إليه وفقا للعقد النموذجي الذي أرسله للطرف اآلخر 
النظرية ظهرت نتيجة التطور في وسائل االتصاالت هذه نظرية تأكيد وصول القبول:  -5

الحديثة، حيث يعتبر أنصار هذه النظرية أن لحظة إبرام العقد االلكتروني هي لحظة تأكيد القبول 
 تصحيح اب بعد تمكينه من مراجعة قبوله وعرض الموجب ومن قبل من وجه إليه اإليج

  .7ةاألخطاء المحتمل
                                                           

 .372، ص المرجع الّسابقخالد ممدوح إبراهيم، ( 1)
 في الماجستير درجة لنيل االاستكم األطروحة هذه قدمت،  "التنظيم القانوني للعقود االلكترونية"يحيى يوسف فالح حسن،  (2)

 .59، ص 2007، -فلسطين–في نابلس  الوطنية النجاح جامعة، العليا الدراسات بكلية الخاص القانون
، أطروحة دكتوراه في القانون، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق "االلكترونيالطبيعة القانونية للعقد زهيرة بن خضرة، "( 3)

 .36، ص2015/2016(، السنة الجامعية 1والعلوم الّسياسية، جامعة الجزائر )
 فرع الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة، "-دراسة مقارنة-نظام القانوني للعقد االلكتروني الحبيبة جحيط، مريم جعودي، " (4)

، تاريخ -بجاية–، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة الخاص القانون
 .41، ص 18/06/2013المناقشة: 

 .201، ص  المرجع الّسابقبخالد عجالي، ( 5)
 .181، ص المرجع الّسابقمبروكة بن مهدي، ( 6)
 .103، ص ابقالمرجع السّ إياد أحمد سعيد الساري، ( 7)
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      :في بالقبول العلم بنظرية الجزائري المشرع أخذتحديد لحظة إبرام العقد االلكتروني 

 التعاقد يعتبر": أنه على تنص التي المدني القانون من 67 المادة في العقد انعقاد لحظة تحديد

 أو اتفاق يوجد لم ما بالقبول، الموجب فيهما يعلم اللذين والزمان المكان في تم قد الغائبين بين

 الزمان وفي المكان، في بالقبول علم قد الموجب أن ويفترض ذلك، بغير يقضي قانوني نص

 ".القبول فيهما إليه وصل اللذين
إال أن المشرع الجزائري  ،للقبول المتضمنة الرسالة على الموجب يطلع أن يقتضي وهذا   

 فسححيث أ الطرفين، مصالح بين التوازن يحقق بما المرونة بعض أصبغ على هذه النظرية

 1.الهدف لهذا استجابة تأتي التي الجماعية النصوص أو األطراف اتفاق أمام المجال
قد التجاري االلكتروني شيء مهم موضوع مكان تكوين الع ثانيا: مكان إبرام العقد االلكتروني:

حالة وجود القضاء المختص في بتحديد القانون الواجب التطبيق وإذ أنه يسمح بالطبع  وأساسي،
 شبكات عبر تبرم التي اإللكترونية بالعقود األمر تعلق إذا خاصة األهمية هذه وتزداد 2ع،أي نزا

 في الوسائل هذه تتميز بها الذي والعالمي المادي غير للطابع نظرا ،االنترنيت ومنها االتصال

 ة:التالي اطالنق في اإللكتروني العقد انعقاد مكان دراسة ستتم لذا، التعاقد
من القانون المدني الجزائري التي قد  67إن نص المادة  تحديد مكان انعقاد العقد االلكتروني: -

 غائبين بين يبرم الذي العقد إبرام مكان بأن تفيد ةعامّ  قاعدة توضعتم التطرق إليها أعاله، قد 
 نص  أو ذلك خالف على الطرفان اتفق إذا إال بالقبول، الموجب فيه يعلم الذي المكان هو

 3.ذلك غير على القانون
وعليه فإن العقد االلكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموجب )المنشئ،   

العارض(، وذلك بالطبع مالم يتفق طرفا العقد على خالف ذلك، و إذا كان للمنشئ أكثر من مقر 
المعاملة المعنية، أو مقر العمل عمل واحد فإن مقر العمل هو المكان الذي يكون أكثر صلة ب

 الرئيسي، أما إذا لم يكن للمنشئ مقر عمل رئيسي اعتبر محل اإلقامة المعتادة هو مقر عمله.
ويرى األستاذ لزهر بن سعيد أنه من األفضل أن يتم تحديد مكان إبرام العقد االلكتروني بمحل 

في مركز ضعيف لنقص خبرته  إقامة المستهلك وذلك استنادا إلى أن المستهلك يكون دائما
 4مقارنة بالمورد.

حددت كل دولة في قانونها الداخلي القانون الواجب التطبيق على العقود االلكترونية:  -2
يطبق القاضي األجنبي و المنازعات ذات العنصر القواعد لتي يتعين على القضاة إتباعها لحسم

معاهدة دولية مرتبطة بها دولة القاضي، المعروض عليه النزاع هذه القواعد، ما لم تكن ثمة 
وتختلف  تتضمن قواعد لحسم النزاع في العالقات القانونية و االقتصادية ذات العنصر األجنبي،

قواعد اإلسناد )قواعد حل تنازع القوانين( التي تعالج التنازع بين قوانين الدول المختلفة 
ثم تعدد عوامل أو ضوابط اإلسناد التي باختالف نوع النزاع المطروح أو طبيعة مضمونه، ومن 
 5يجري على أساسها تحديد القانون الواجب التطبيق عليها.

                                                           
 .117، ص ابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي، ( 1)
("، دار الجامعة إثباته )الجوانب القانونية لعقد التجارة االلكترونيةإبرام العقد االلكتروني وإيمان مأمون أحمد سليمان، " (2)

 .148، ص 2008، -مصر–الجديدة للنشر، اإلسكندرية 
 الماستر شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة، "النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونيةقويدر، "محمد السعيد بوخليفي (3)

، السنة  الجامعية -بسكرة–، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر أعمال قانون :تخصص، الحقوق في
 .51، ص 2015/2016

 .121-119، ص صابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد، ( 4)
 ،"-دراسة قانونية مقارنة-عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب التطبيق سلطان عبد هللا محمود الجواري، " (5)

 .92-91، ص ص2010لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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 المنازعات ذات العنصر والمشرع الجزائري نّظم مسألة القانون الواجب التطبيق لحسم   
 اإلسناد قاعدةحيث بنى  1المعدلة من القانون المدني الجزائري، 18األجنبي في نص المادة 

 أخرىو المتعاقدين، إرادة قانون وهو أساسي أحدها ضوابط، ثالثة على الدولية بالعقود الخاصة
وهذا  2د،العق إبرام محل وقانون ،المشتركة والجنسية المشترك الموطن قانون ة وهياحتياطي

المسبق االتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري يحقق نوعا من األمان ألنه يكفل للمتعاقدين العلم 
  3بالقانون الذي يحكم عقدهم.

 في االنترنيت عبر تتم التي المعامالت مع ينسجم يعد لم القوانين لتنازع التقليدي المنهجإال   
، حيث ال يمكن إعمال قواعد اإلسناد التقليدية في حل منازعات عقود وعالمية مادية غير طبيعة

صعبة التحقيق  الموطن المشترك ألنهاالمشتركة وة خاصة قانون الجنسية التجارة االلكتروني
من القانون  02هذا ما جعل المشرع الجزائري لم يعتد بهما في نص المادة على أرض الواقع، و

بما أن الخاص يقيد اعد العامة في القانون المدني، وعكس القو 4،-الّسالف الذكر– 05-18رقم 
 المعدلة من القانون المدني.   18بدل المادة  05-18من القانون  02العام فيجب تطبيق المادة 

كما اتجه الفقه والقضاء إلى تبني ضابط موضوعي آخر يتمثل في ضابط األداء المميز للعقد،    
أي أنه يتم تحديد القانون الذي يحكم العقد وفقا لاللتزام األساسي فيه، فمثال يعد أداء مميز التزام 

 5البائع بتسليم المبيع في عقد البيع.
إن المنازعات الخاصة بالمعامالت  لكترونية:القضاء المختص بنظر منازعات العقود اال -3

الدولية في المجال االلكتروني تخضع للقاعدة العامة في االختصاص الدولي للمحاكم، حيث 
 يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه.

ى تقرير إال أنه يجوز الخروج عن هذه القاعدة العامة السابقة باالتفاق بين الخصوم عل   
االختصاص لمحكمة أخرى، و هذا ما يطلق عليه مبدأ الخضوع اإلرادي أو االتفاق على 
االختصاص في المنازعات ذات الطابع الدولي، و يشترط لصحة هذا االتفاق توافر رابطة جدية 
بين النزاع و القضاء المختار لنظره أو قيام مصلحة مشروعة لألطراف من وراء هذا االختيار، 

  ينطوي هذا االتفاق على غش.و أال
يمكن االتفاق على االختصاص قبل قيام النزاع أو بعده صراحة في العقد أو في وثيقة و   

مستقلة أو ضمنا، وعلى من يدعي وجود هذا االتفاق عبء إثباته بالكتابة العادية أو بالمحررات 
 االلكترونية.

                                                           
 على يسري". نصت على أنه: 20، ص ابقالمصدر السّ المعدل والمتمم،  58-75المعدلة من األمر رقم  18المادة ( 1)

 .بالعقد أو بالمتعاقدين حقيقية صلة له كانت إذا المتعاقدين من المختار القانون التعاقدية االلتزامات
 إبرام محل قانون يطبق ذلك عدم حالة وفي المشتركة، الجنسية أو المشترك الموطن قانون يطبق ذلك، إمكان عدم حالة وفي

 .العقد

 ."موقعه قانون بالعقار المتعلقة العقود على يسري أنه غير
 .53، ص ابق، المرجع السّ محمد السعيد بوخليفي قويدر( 2)
تاريخ التحميل:  https://www.asjp.cerist.dz/، "خصوصية العقد االلكتروني في التشريع الجزائري"منيرة عبيزة، (3)

26/02/2019. 
"يطبق القانون الجزائري في مجال المعامالت . نصت على أنه: 5، ص ابقالمصدر السّ ، 18/05من القانون رقم  02المادة  (4)

 التجارية االلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد االلكتروني:
 متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو -
 مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو  -
 خاضعا للقانون الجزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر". شخصا معنويا -
، مركز الدراسات "القانون الوضعياللكترونية بين الفقه اإلسالمي والقانونية للمستندات ا الحجيةخالد حسن أحمد، "( 5)

 .291، ص 2016، -مصر–العربية، القاهرة 

https://www.asjp.cerist.dz/
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هو مكان إلى الضابط االحتياطي، أال و لجأابقين نفي حال عدم وجود أحد الضابطين السّ و   
  1إبرام العقد أو تنفيذه

كوسيلة بديلة لتسوية منازعات  كما يمكن لألطراف المتعاقد اللجوء إلى التحكيم االلكتروني   
"اتفاق على طرح النزاع بأنه:  -بصفة عامة-التحكيم حيث يعّرف عقود التجارة االلكترونية، 

كما يعرف   2"،معينين لتسويته خارج المحكمة المختّصةعلى شخص معين، أو أشخاص 
إجراء قضائي من نوع خاص، ويتم بأسلوب مشابه للقضاء العادي، ويكون لحكم "أيضا بأنه: 

   3".التّحكيم قوة إلزامية على األطراف بخصوص النزاع المطروح أمام هيئة التّحكيم
ذي تتم إجراءاته عبر شبكة االتصاالت التحكيم ال: "أما التحكيم االلكتروني فيعرف بأنه  

 4الدولية ودون الحاجة إلى التّواجد الماّدي ألطراف النّزاع والمحكمين قي مكان معين".
والتحكيم هو أمر استثنائي فال يجوز لطرفي العقد االلكتروني التمّسك به إالّ باتفاق صريح    

ويكون بند التّحكيم في صورتين  العادية، من اللجوء إلى المحاكم إليه بدالبينهما على اللجوء 
 إّما:

 التعاقدية(،  يتّم النّص عليه أثناء تكوين العقد أي )أثناء وضع الشروط شرط التّحكيم:  -

 هو وسيلة لحل النزاع المحتمل حدوثه بين أطراف التّعاقد.
 االلتزامات التعاقدية(،: يتم النّص عليه أثناء تنفيذ العقد أي )أثناء تنفيذ مشارطة التّحكيم -

 5هو وسيلة لحل النزاع القائم بين أطراف التّعاقد.
كما أنه ألطراف اتفاق التحكيم كل الحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات    

، شرط التحكيم، كما يمكنهم تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم )النزاع(
 نّصوص الوطنية، ونصوص االتفاقيات الدّولية المتعلقة بالنظام العام.مراعاتهم في ذلك ال

ونظرا لألهمية العملية التي يقوم بها التّحكيم االلكتروني في فض منازعات التجارة   
 االلكترونية بشكل عام، فإنه يجب على نظامه القانوني أن يراعي متطلبات المعاهدات

التحكيم، وفي مجال تنفيذ األحكام األجنبية، ومراعاة النظم  االتفاقات الدولية المبرمة في مجالو
القانونية الداخلية في الدّول التي ينتمي لها أطراف النزاع، ألن األحكام التي يصدرها المحكمون 

وهذه األحكام ليست من النّوع الذي تطبقه مراكز حل ستنفذ في إطار دولة أحد أطراف النّزاع، 
المحاكم االفتراضية مباشرة بل يستلزم إصدار األمر بتنفيذه في إطار النزاعات االلكترونية و
 6القوانين الداخلية المنظمة.

 
 
 
 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق "تنفيذ العقد االلكترونيوسيلة لزعر، "( 1)
 .33-32، ص ص2010/2011، السنة الجامعية -1-والعلوم الّسياسية، جامعة الجزائر 

 .240، ص المرجع الّسابقلزهر بن سعيد، ( 2)
 .195، ص ، المرجع الّسابقفادي محمد عماد الدين توكل (3)
أكاديمي،  ماستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة النّظام القانوني للتحكيم االلكتروني في التّجارة االلكترونية"،كمال ريغي، "محمد ( 4)

، الّسنة الجامعية: -ورقلة–، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة قاصدي مرباح خاصة دولية عالقات: تخصص
 .12، ص 2015/2016

 .194ص ، المرجع الّسابق، توكلفادي محمد عماد الدين ( 5)
 وما بعدها.  246، ص صالمرجع الّسابقلزهر بن سعيد، ( 6)
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 لسبب في عقد التجارة االلكترونيةاالثالث: المحل و المبحث
التي يقوم عليها العقد  األركان فيه تتوافر أن يجب صحيحا االنترنت عبر البيع عقد يعتبر لكي   

والشكلية في بعض   والسبب، والمحل الرضا وتتمثل أركان العقد في العقود التقليدية،كما في 
 الرضا، ركن دراسة من انتهينا قد كنا وإذاالعقود التي اشترط المشرع أن تكون في قالب معين، 

ال بد من توافر شرعيتهما،  أساسيين ركنين باعتبارهما والسبب المحل عن الكالم لنا يبقى فإنه
ما تقرره القواعد العامة للعقد، حيث يشترط فيهما أن يتفقا مع النظام العام و انسجاما مع  وذلك

اآلداب العامة، وكذلك مع القوانين القائمة، حيث أن هناك احتماالت إمكانية التعاقد غير 
المشروع عبر شبكة االنترنت، السيما مع التقارب الذي نشهده في عالمنا اليوم لمفهوم النظام 

 لعام و اآلداب العامة.ا
التجارة  عقد في محلالسوف يقتصر حديثنا في هذا المبحث على دراسة  ومن هذا المنطلق   

 .(المطلب الثاني) التجارة االلكترونية عقد في السببو ،(المطلب األول) االلكترونية
 

 لمحل في عقد التجارة االلكترونيةالمطلب األول: ا
 ذهبه وهو العقد، هذا يولدها التي االلتزامات هو اإللكترونية الوسائل عبر المبرم العقد محل   

 لاللتزام مباشرا محال يعتبر ما فإن وبالتالي االلتزام يولد فالعقد ،م االلتزا في ركنا يعد المثابة

 ومحل العقد محل بين الفقه ويميز، يولده الذي للعقد مباشر غير محال الوقت ذات في يعتبر

 محل أما العقد، بمقتضى تحقيقها الطرفان يقصد التي القانونية العملية هو العقد فمحل االلتزام،
 أو عمل عن امتناع أو عمل في ويتمثل الدائن، لمصلحة المدين به يلتزم الذي األداء فهو االلتزام

 . شيء إعطاء
من خالل  ذلكعبر االنترنت على الشبكة نفسها ويتم تعيين محل العقد االلكتروني المبرم و   

 وجود كتالوجات.   خالل كما هو الوضع بالتعاقد التقليدي من تحديد مواصفات المبيع وصوره،
 وحتى تتضح الرؤية ارتأيت دراسة هذا المطلب في ثالثة فروع كما يلي:   

 :تعريف المحل في عقد التجارة االلكترونية. الفرع األّول 

 :االلكترونيةالمحل في عقد التجارة  صور الفرع الثاني. 

 :المحل في عقد التجارة االلكترونية. شروط الفرع الثالث 
 

 تعريف المحل في عقد التجارة االلكترونية الفرع األول:
، وباستقرائنا التقليدية العقود في المحل عن كثيرا يختلف ال االلكترونية العقود في المحل   

يعط  تعريفا محددا لمحل العقد تاركا لنصوص القانون المدني الجزائري وجدنا أن المشرع لم 
ما يقع عليه ، حيث عرفه بعض الفقه بأنه: "المجال واسعا للفقه إلدراج تعريف لهذا األخير

التّعاقد ويظهر فيه أثر العقد وأحكامه، وهو يختلف باختالف العقود، فقد يكون عينا مالية كما 
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يكون عمال كما في التعاقد مع  في بيع سيارة، أو يكون منفعة كما في تأجير منزل، وقد
 1محامي".

 العقد طرفا أرادها التي القانونية العملية" :هبأنفيعرف   االلكتروني العقد محلّ  أما فيما يخص  

 كتقديم معين عمل أداء أو حاسوب، برامج أو معدات أو كبضاعة معين شيء بأداء سواء

 2."الخدمات
 االلكترونيةلمحل في عقد التجارة صور ا الفرع الثاني:

في إطار العقود االلكترونية نص المشرع الجزائري على التعامل في السلع و الخدمات و     
التي نصت على أنه:  -الّسالف الذّكر– 05-18رقم ذلك في نص المادة األولى من القانون 

  ."يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة االلكترونية للسلع و الخدمات"
 الفقه استقر بضائع وكلمة والبضائع، السلع محلها التي التجارة بها ويقصد تجارة السلع: أوال:

 3ء.السوا على )المعنوية( المادية وغير المادية المنقوالت تشمل أنها على والقضاء
 يتم التي البضائع تستبعد -الّسالفة الذكر-  1980لسنة  فيينا اتفاقية من الثانية للمادة ووفقا   

 في التشريعات الختالف ذلك ويرجع االتفاقية نطاق من العائلي أو الشخصي لالستهالك شرائها

 4.المستهلك لحماية اتهنظر
 مثل االستهالكية السلع فمنها االنترنت، عبر البيع عقد محل البضائع أنواع وتتعدد      

 مثل الكبيرة المالية القيمة ذات السلع وهناك التجميل، ومواد المالبس، أو الغذائية المنتجات

 ب،واأللعا الموسيقية واألقراص األفالم مثل ثقافية سلعا هناك أن كما ،والمجوهرات السيارات

 وما
5لكذ إلى 

. 
 وتنفذ الخط على تبرم التي العقود باب من اإللكترونية التجارة في البضائع تجارة وتدخل   

 6.وسيلة بأي نقلها وأ الشحن طريق عن ماديا البضائع تسليم يتم حيث خارجها
 مجال ويعتبر خدمات، توريد محلها يكون التي التجارة ابه يقصدتجارة الخدمات:  ثانيا:

 األفكار على باألساس تعتمد فهي كبير مال رأس إلى تحتاج ال التي المشروعات من الخدمات

 أنواع من الخدمات تجارة وتعتبر البدني، الجهد من وقليل المعلومات وجمع العلمية والمؤهالت

 7.الخط على وتنفذ تتم التي اإللكترونية التجارة

 ومنها االلكتروني، البيع لعقد محال تكون أن يمكن التي الخدمات من كثيرة أنواع وتوجد   

 واالتصال، اإلعالم وخدمات االستشارية، والخدمات المالية، والخدمات المعرفية الخدمات

 8ة.السياح وكالء وخدمات
 شروط المحل في عقد التجارة االلكترونية الفرع الثالث:

 ،مشروعا يكون وان للتعيين " قابال أو " معينا يكون أن العامة للقواعد وفقا المحل في يشترط   
، و قد نظم المشرع شروط المحل في نصوص القانون للوجود " قابال أو " موجودا يكون وان

                                                           
(1 )

https://www.alukah.net/  :14:22على الساعة:  08/04/2019تم اإلطالع عليه يوم. 
 .141، ص ابقالمرجع السّ بلقاسم حامدي،  (2)
 .123، ص ابقالمرجع السّ لزهر بن سعيد، ( 3)
 .2، ص المصدر الّسابق، 1980أنظر، المادة الثانية من اتفاقية فيينا لسنة  (4)
، تخصص: قانون العالقات الماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، "عقد البيع عبر االنترنتراضية دكار، "( 5)

 .25، ص 2016/2017، السنة الجامعية -ورقلة–الدولية، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 .113، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 6)
 .109، ص المرجع السابقمحمد عماد الدين توكل، ( 7)
 ونفس الصفحة. نفس المرجعراضية دكار،  (8)

https://www.alukah.net/
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قرتها أغلب هي نفس الشروط التي أو، 98-97-94-93-92المدني الجزائري في المواد 
بمفهوم هذه التشريعات فإن على عقود التجارة االلكترونية، وأسقطتها التشريعات المقارنة و

صوصية عن الشروط المتعارف شروط المحل في عقود التجارة االلكترونية ال تتميز بأي خ
 ذلك من خالل القانونعليها في العقود التقليدية، إال أن المشرع الجزائري قد كسر هذه القاعدة و

ة اشترط في محل عقد التجارعن القواعد العامة و ، حيث خرج-الّسالف الذكر– 18/05 رقم
ث حدد المعامالت أن يكون مشروعا حيو االلكترونية أن يكون موجودا، وأن يكون معينا،

 الممنوعة في االتصاالت االلكترونية.
ل بد -الّسالف الذّكر– 05-18 رقم بما أن الخاص يقيد العام فيجب تطبيق أحكام القانونو   

القواعد العامة للقانون المدني، وعلى هذا األساس سنتطرق إلى شروط المحل في عقد التجارة 
 االلكترونية على النّحو التّالي:

 ووقت موجودا االلتزام محل يكون أن الشرط هذا يعنيأوال: شرط الوجود )توفر المنتوج(: 

 -الّسالف الذكر– 18/05رقم الفقرة األولى  من القانون  15، وقد نصت المادة االلتزام نشوء
"ال يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إال في حالة توفر المنتوج في على أنه: 
ا ال يمكن للمورد الموافقة على طلبة منتوج غير متوفر في مخزونه و ذلك طبقا "، كمالمخزون

على المورد اإللكتروني عدم من نفس القانون و التي نصت على أنه: "  24لنص المادة 
 .الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه"

ر االنترنت إلى أن يكون محل حيث يسعى أغلب المتعاقدين في العقود االلكترونية المبرمة عب   
الموّرد في حالة ووهذا تفاديا ألي نزاع قد يقع بين المستهلك  1العقد موجودا فعال وقت التعاقد،

 أثناء التنفيذ تبين استحالة توفير المنتوج.رفي العقد على محل ممكن الوجود وما إذا تعاقد ط
 لتفادي وذلك التعاقد فترة أثناء محل االلتزام تعيينيعني هذا الشرط أن يتم ثانيا: شرط التعيين: 

 دون يحول مما التعاقد أثناء الغلط ووقوع عقدال أطراف بين نزاع يحدث أن شأنه من لبس أي

 عليه بتحديد المعقود مضمون ببيان ذلك ويكون 2ه،ب حدث غلط بسبب المحل النعدام انعقاده

 .الفاحشة الجهالة معه تنتفي الذي بالشكل أوصافه
*اإللكترونية للمعامالت المقارنة التشريعات اهتمتو   

 العقد محل بتعيين الدول غالب في 

حيث نجد المشرع   الشرط، هذا على الحرص للمتعاقد بد وال اإللكترونية، الوسائل عبر المبرم
  18/05في القانون رقم  الجزائري قد حرص على تأكيد هذا الشرط في المعامالت االلكترونية 

، فألزم المورد بتقديم العرض االلكتروني وتضمينه بطبيعة وخصائص وأسعار -الّسالف الذّكر-
الخاصة  30/5، كما نص في المادة 11/4السلع أو الخدمات المقترحة وذلك في نص المادة 

                                                           
كتروني، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، أركانها، إثباتها، حمايتها)التشفير(، التوقيع االل"محمد فواز المطالقة، ( 1)

لبنان، -، بيروتللنشر والتوزيع،  دار الثقافة، اإلصدار الثانيالطبعة األولى/، "-دراسة مقارنة-القانون الواجب التطبيق 
 .80، ص 2008

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص "تنفيذ عقود التجارة االلكترونية"سهيلة عيساوي،  (2)
 .11، ص 2016/2017، تاريخ المناقشة -بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الشامل، 

 الرابع البند من األولى الفقرة أشارت حيث اإللكترونية، للتجارة الفرنسي النموذجي العقدمن بين أهم هذه التشريعات نجد  (*)

 اتهصفا من ذلك وغير الخاصة اتهوسما انهوألوا اتهوكميا وأبعادها اتهومكونا المعنية األموال مسمى ذكر ضرورة إلى منه
  المادة نصت كما، ومحتواها المعروضة الخدمات محل تحديد وجوب إلى نفسه العقد من الثانية الفقرة أشارت وكذلك الرئيسية،

 مقدما أو لمال بائعا -مهني كل: "أن على 1992 جانفي 18الصادر في  92/96الفرنسي رقم  من قانون االستهالك 111/1

راجع أكثر، بلقاسم حامدي،  ".الخدمة أو للمال الجوهرية الميزات معرفة من المستهلك يمكن أن العقد إبرام قبل يجب -لخدمة
 .144، ص المرجع الّسابق
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ذا العرض "أن تحدد بوضوح ما إذا كان هباإلشهار االلكتروني من نفس القانون على أنه: 
المشرع بمصطلح )تخفيضا( حالة حيث قصد "، التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا...

 مساس هذه السلعة أو الخدمة تخفيض في أسعارها القديمة. 
ة، العنكبوتي الشبكة على أي الخط على عادة اإلنترنت عبر المبرم العقد محل وصف ويتم   

 مصحوبة تكون ما غالبا االتصال تقنيات عبر عروضةالم المنتجات من الكثير أن ويالحظ

 أحيانا يشمل قد المحل تعيين كان ولما، األحيان بعض في األبعاد ثالثية دقيقة صور بعرض

 العقود في التوابع أو الملحقات هذه تعيين الواجب من فيكون وتوابعه، المحل ذلك ملحقات تعيين

 1.بعد عن المبرمة
 بعض يظهر قد انه على أصحابه ينص يمكن أن الشبكة عبر المبرم البيع عقد في و بما أنه   

 نتيجة المسؤولية من للتخلص منهم محاولة والواقع المعروض المنتج وصف بين االختالف

 يعفي ال الشرط هذا ولكن، له الحقيقي والواقع المبيع صورة بين تظهر التي االختالفات بعض

 الصورة بين جسيم أو جوهري فرق وجود أو تدليس أو غش هنالك كان إذا المسؤولية من البائع

 عينة هنا الصورة تعتبر إذ والعينة النهائي المنتج بين المطابقة بضمان يتمتع والمشتري والواقع

 353 المادة  نص خالل من الجزائري المدني القانون أن القول ونستطيع 2،المبيع وصف على

 انعقد إذا": أنه على المادة نصت فقد بالعينة البيع أحكام ظل في نفسه القانوني الحل هذا تضمن

 ."لها مطابقا المبيع يكون أن يجب بالعينة البيع
 نترنتاال شبكة عبر وعناية بدقة للعقد النهائي المحل وصف أن القول يمكننا وفي كل األحوال   

 المزمع العقد في ذلك بخصوص بند أي يرد لم ولو المطابقة ضمان قبيل من يعد أن يمكن

 العقد ذلك بإبرام يرغب الذي الطرف إرادة على الوصف هذا تأثير بقدر ذلك ويقاس إبرامه،

 3ت.اإلنترن عبر
هذا يعني ضرورة أن يكون لكترونية كالتجارة التقليدية، والتجارة االشرط المشروعية:  ثالثا:

العامة، أو لنص قانوني يمنع محل العقد مشروعا، فال يكون مخالفا للنظام العام أو اآلداب 
إذا : "أنه على تنص والتي الجزائري المدني القانون من 93 المادة نص ذلك ويؤيد 4التعامل فيه،

 كان العامة اآلداب أو العام للنظام مخالف أو ذاته في مستحيال االلتزام محلكان محل االلتزام 

 ".مطلقا بطالنا باطال
كتفى بذكر )مخالف أحكام القواعد العامة للقانون المدني ا نالحظ أن المشرع الجزائري في    

إال أنه  للنظام العام واآلداب العامة( وهذا المصطلح فضفاض يختلف مفهومه من دولة ألخرى،
د المعامالت الممنوعة في االتصاالت يحدقام بت -الّسالف الذكر– 05-18رقم في إطار القانون و

اآلداب العامة ، ليس لمخالفتها للنظام العام و5منه 03المادة االلكترونية على سبيل الحصر في 
                                                           

 ونفس الّصفحةنفس المرجع بلقاسم حامدي، ( 1)

 .26، ص ، المرجع السابقراضية دكار( 2)
 .116، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 3)
 .170، ص ابقالمرجع السّ إيمان مأمون أحمد سليمان، ( 4)
تمارس التجارة االلكترونية في إطار نّصت على أنه: " .5ص ، ابقالمصدر السّ ، 05-18من القانون رقم  03المادة ( 5)

 التشريع و التنظيم المعمول بهما.
 غير أنه، تمنع كل معاملة عن طريق االتصاالت االلكترونية تتعلق بما يأتي:

 اليناصيب،لعب القمار و الرهان و -
 التبغ، المشروبات الكحولية و -
 ،المنتجات الصيدالنية -
 تمس حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية،المنتجات التي  -
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فقط وإنما لألخطار واألضرار التي يمكن أن تسببها هذه العقود في حال جعلها تتم عبر الوسائط 
  .االلكترونية، مثال ذلك الكحول حيث يصبح سهل االقتناء من طرف القّصر واألطفال

من نفس القانون على حظر كل المعامالت  05مادة كما أكد المشرع الجزائري بموجب ال   
االلكترونية الحساسة التي حددها التنظيم المعمول به، وإضافة لذلك كل المنتجات و/أو الخدمات 
األخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و األمن الوطني، كتجارة 

 1األسلحة مثال.
  التي المواقع لكثرة نظرا وذلك اإللكتروني، العقد محل شروط أهم المشروعية شرط ويمثل  
، حيث تقع هذه الممارسات تحت طائلة البطالن بقوة المشروعة غير التجارة ممارسة في ستغلتُ 

 متفقا اإللكتروني العقد محل يكون أن ينبغي وعليهالقانون لكونها مناقضة لآلداب والنظام العام، 

  *.دبع عن المبرمة للعقود والمنظمة  اإللكترونية للتجارة المنظمة القوانين مع
إال أنه قد توجد قوانين في بعض الدول تحظر ممارسة بعض التصرفات، بينما تبيحها قوانين    

 وإنما التعاقد طرفي من التطبيق الواجب القانون تحديد في تكمن ال هنا المشكلةف 2،دول أخرى
 ال محظورات من يورده فيما المشتري دولة وتشريع التطبيق الواجب القانون بين التوفيق هي

للتنسيق والتعاون بين فقهاء  الجهود تضافر ضرورة يتطلب الذي األمر 3،انهبشأ التعاقد يجوز
 التي تكفل **لوضع الحلول القانونية -سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي–الدول المختلفة 

 4عدم التحايل على القوانين. 
 لسبب في عقد التجارة االلكترونيةالثاني: ا المطلب

                                                                                                                                                                                           

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، -
 و خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي...".كل سلعة أ -
 .5ص  المصدر الّسابق، ،05-18من القانون رقم  05أنظر، المادة ( 1)
 عن المباشر وغير المباشر اإلعالن فرنسا في 1991 جانفي 10 في الصادر 91لسنة 32رقم  EVINCمثل قانون (*)

 بعض بيع يحظر الفرنسي القانون أن به ورد الذي النموذجي العقد من الرابع البند يخضع كما الدخان ومنتجات الكحوليات

 في والتعامل، اإلنسان بجسم االتجار يحظر كما، واألسلحة الدوائية المنتجات المثال، سبيل وعلى بعد عن والخدمات األموال

 حرمة على اعتداء تمثل والتي العامة اآلداب مع تتعارض التي األشياء في عامة بصفة والتعامل، الحياة قيد على إنسان تركة

 ...اإلنسان
 في الوارد المنع ذلك ومن عنها واإلعالن األموال بعض لبيع المقيدة النصوص بعض المصري التشريع في يوجد كذلكو   

 الصيدليات من إال األدوية تجارة مزاولة منع الذي 1955 لسنة 127 المصري الصيدلة مهنة مزاولة قانون من ( 70 ) المادة

 عدم وهو األلماني الصحة قانون( من 5L542) المادة في األلماني المشرع تبناه الذي الموقف نفس وهو بذلك، لها المرخص

 147-146، ص صالمرجع الّسابقت. راجع أكثر، بلقاسم حامدي، االنترن شبكة طريق عن األدوية بيع مشروعية
 114، ص ابقالمرجع السّ فراح مناني،  (2)

 .118، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 3)
 :القانونية بالنصوص اإللكتروني العقد محل تقييد انهشأ من التي المقترحة القانونية الحلول بعض (**)
 ذلك وراء السبب ولعل للشبكة، العالمية الطبيعة مراعاة ضوء في اإلنترنت لشبكة دولي لتنسيق استنادا الوطنية القوانين توحيد -

 جميع االعتبار بعين تأخذ أن يكفيها لن اإللكترونية التجارة أعمال مباشرة في مستقبال ترغب التي الوطنية المنشأة أن في يكمن

 التي الدول في التشريعات تلك مثل باالعتبار تأخذ أن أيضا عليها يتعين بل إليها، تنتمي التي الدولة في العالقة ذات التشريعات

  ت.االنترن شبكة خالل من فيها اتهمنتجا تبيع أن يمكن

 لرجال فرصة يعطي الدولية للحدود عبورها فإن المالية، والسلع البضائع من كانت إذا االنترنت شبكة عبر المباعة األموال أن -

 لمراقبة عالية تقنيات إلى المعنوية المنقوالت تحتاج حين في بالمبيع التعامل مشروعية على القانونية الرقابة تطبيق في الجمارك

 الشاشة على المحملة المعلومات معالجة برامج مثل، اإلنترنت شبكة عبر تمت متى للتعامل فيها المحل وقابلية مشروعيتها

 تتولى والتي ،"اإلنترنت شرطة" يسمى ما يوجد فإنه "الخط" طريق عن تسليمها يمكن والتي، الكتب أو األسطوانات وكذلك

 .148، ص المرجع الّسابقراجع أكثر، بلقاسم حامدي،  .الشبكة عبر تتم التي والخدمات المنتجات على الرقابة
 

 .115، ص نفس المرجعفراح مناني،  (4)
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يتمثل في اإلجابة عن هذا السؤال، لماذا التزم المتعاقد؟ فيكون الجواب التزم لكل عقد سبب، و   
المتعاقد بموجب الباعث الدافع لهذا االلتزام، والسبب في العقد االلكتروني يخضع لنفس األحكام 

 أركان من أساسي ركن السبب يعتبرالخاصة بالسبب وفقا ألحكام النظرية العامة لاللتزام، حيث 

وقد نظم  المدني، للقانون العامة المبادئ قررته لما وفقا العقد بطالن إلى يؤدي خلفهوت العقد
 .من القانون المدني الجزائري 98و  97المشرع الجزائري ركن السبب في أحكام المادتين 

 ومن هذا المنطلق ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين لدراسة كل من:  
 :عقد التجارة االلكترونية.في تعريف الّسبب  الفرع األول 

 :في عقد التجارة االلكترونية. شروط الّسبب الفرع الثاني 

 الفرع األول: تعريف الّسبب في عقد التجارة االلكترونية
، وباستقرائنا لنصوص التقليدية العقود في الّسبب عن يختلف ال االلكترونية العقود في الّسبب   

القانون المدني الجزائري وجدنا أن المشرع لم يعط  تعريفا محددا لسبب العقد تاركا المجال 
الذي  الغرض المباشر"واسعا للفقه إلدراج تعريف لهذا األخير، حيث عرفه بعض الفقه بأنه: 

 أو "الغايةأنه:  علىه آخرون يعرف كما 1،"يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه

 ركنا يكون المعنى بهذا والسبب 2"،التزامه من الملتزم غاية به ويقصد للتعاقد، الدافع الباعث

 3.المنفردة( واإلرادة فقط )العقد اإلرادي االلتزام في
  شروط السبب في عقد التجارة االلكترونية الفرع الثاني:

 أحد السبب يكون حيث التقليدي البيع عقد عن اإللكتروني البيع عقد في السبب يختلف ال   
قواعد القانون المدني ، وكل ما هو مقرر في أحكام والعقد بطالن إلى يؤدي وتخلفه العقد أركان

ينطبق على ركن السبب في العقد االلكتروني، حيث تشترط القواعد العامة أن يكون السبب 
 4.موجودا و أن يكون صحيحا، كما تشترط أن يكون مشروعا

 98صحة السبب، فمعناه أن ال يكون وهميا أو صوريا، طبقا لنص المادة فبالنسبة لوجود و   
كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما من القانون المدني الجزائري التي تقضي بما يلي: " 

 .لم يقم الدليل على غير ذلك"
ليل على ما يخالف ذلك. فإذا و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الد

قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما 
 .يدعيه"

أال يكون مخالفا للنظام العام واآلداب العامة، وإال كان  أما بالنسبة لمشروعية السبب، فمعناه   
إذا التزم المتعاقد ي التي تقضي بما يلي: "من القانون لمدني الجزائر 97باطال طبقا لنص المادة 

  .لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو لآلداب، كان العقد باطال"
 بعض تكون فقد أخرى، إلى دولة من امفهومه يختلف واآلداب العام النظامإال أن قاعدة     

 قد األنشطة تلك أن حين في الدول، بعض في ابه مسموحا الشبكات على المعروضة األنشطة

 بعض ذلك ومثال ا،به العامة ولآلداب للقوانين لمخالفتها أخرى دول في مشروعة غير تكون

 ترويج البغاء، تسهيل -األنشطة لبعض الترويج أو اإلعالن فيها يسمح دول في تنشأ التي المواقع

                                                           
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة خميس "في القانون المدني الجزائريالعقد االلكتروني نجاة غول، "( 1)

 .64، ص 2013/2014، السنة الجامعية -عين الدفلى-مليانة 
 .112، ص ابقالمرجع السّ فادي محمد عماد الدين توكل، ( 2)
 .149-148، ص صنفس المرجعراجع أكثر، بلقاسم حامدي،  (3)
 .128-126، ص صالمرجع الّسابقراجع أكثر، لزهر بن سعيد، ( 4)
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 مخالفة انهلكو المشروعة غير األنشطة لتلك الترويج أخرى دول تحظر حين في  -المخدرات

لذا فإن مشروعية السبب البد أن تكون لدى طرفي  1،لقوانين وفقا العام والنظام اآلداب لقواعد
الطرف اآلخر، كان العقد باطال، غير مشروع لدى فإذا كان السبب مشروعا لدى طرف والعقد، 

 2اآلداب العامة.اتفاق على مخالفة النظام العام ومشروعية السبب، تُلزم بأن ال يكون هناك و
 الفصل األول خالصة

من العرض الّسابق يتّضح لنا أّن تكوين عقد التّجارة االلكترونية ال يخضع بالمطلق إلى    
القواعد العامة في إبرام العقود الكالسيكية، وهذا راجع إلى خصوصية بعض الجوانب التي 

التي تتم عبر الوسائط  تحتاج معالجات قانونية خاصة نظرا لطبيعة وخصوصية المعامالت
فرغم أنه يتطلب النعقاده ما يتطلبه أي عقد آخر، من حيث توافر اإليجاب والقبول االلكترونية، 

والمحل والسبب، والّشكلية في بعض العقود التي اشترط المشّرع أن تكون في شكل معين 
وجميع شروط تحديد المسؤولية المتعلقة بالمتعاقدين، إال أنه يختلف عن غيره من العقود كونه 

ترونية دون أن يكون هناك حضور مادي لطرفيه في مجلس العقد وقت انعقاده، ينعقد في بيئة الك
أي أن طرفي العقد يجمعهما مجلس عقد حكمي )افتراضي(، وهذا االختالف اصبغ مختلف 
جزئيات انعقاد عقد التجارة االلكترونية بمجموعة من الخصائص لتكملة القواعد العامة وتسهيل 

 دين، وإضفاء الثقة والطمأنينة فيما بينهم.إجراءات التعاقد بين المتعاق

 

 

 

                                                           
 .120، ص ابقالمرجع السّ عبد الوهاب مخلوفي، ( 1)
 .35، ص ابقالمرجع السّ محمد عقوني،  (2)



 

 

إثبات عقد الفصل الثاني: 
 التجارة االلكترونية

وتنفيذه   
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 تمهيد:
 مواجهة في متعاقد كلّ  عاتق على التزامات األخرى العقود من كغيره اإللكتروني العقد برتّ  ي     

 :مسألتين االلتزامات هذه اآلخر، وتثير المتعاقد
 فبما أّن إثبات العقود المبرمة عن طريق الوسائط االلكترونية،  بأدلة تتعلق األولى -

التعاقدات االلكترونية تستدعي كباقي العقود وجود دليل يستجمع عناصر األمان القانوني لمثل 
هذه المعامالت، وفي ظّل استخدام التّقنيات الحديثة في إبرام العقود خاّصة عن طريق شبكة 

قنية المعدّة لإلثبات تطّورات عميقة لتتماشى مع طبيعة المعامالت االنترنت شهدت القواعد التّ 
التّي يتّم إبرامها دون التّواجد المادّي ألطراف العالقة العقديّة، وهذا ما يستوجب إثباتها أيضا 

 بدعائم الكترونية.
 طرفي العقد االلكتروني اللتزاماتهما، حيث ال تختلف ة تنفيذ ة بكيفيّ انية خاصّ الثّ  -

زامات أطراف العالقة التّعاقدية في عقود التجارة االلكترونية عن التزامات أطراف العالقة الت
 التعاقدية في العقود التّقليدية، إالّ أّن كيفية تنفيذ هذه االلتزامات سواء من طرف المشتري 

 رقبالطّ  المبرمة العقود تنفيذ عن طريقة تختلف -الموّرد–أو من طرف البائع  -المستهلك–
 الصعوبات بعض تثير عن طريق الوسائط االلكترونية تبرم يالتّ  العقود هذه أنّ  كون التقليدية،

 حديثةال وسائلال باستعمال بعد عن تتم كونها العقود، هذه بها زتتميّ  تيالّ  الخصوصية عن اتجةالنّ 
 .لالتصال

جارة االلكترونية و الت  "إثبات عقد سنتناول الفصل الثّاني المعنون ب وتحقيقا لغايات البحث،    
 من خالل التّطرق إلى مايلي:  تنفيذه"

إثبات عقد التّجارة االلكترونية، الذي يندرج تحته مطلبين خّصصت األّول  المبحث األول:
صديق وقيع االلكتروني وتوثيقه )التّ التّ للكتابة االلكترونية، أّما الثّاني فقد تناولت فيه 

 .االلكتروني(
تنفيذ عقد التجارة االلكترونية، الذي يحتوي على مطلبين اثنين: األّول يتعلّق  المبحث الثاني:

بالتزامات الموّرد في عقد التّجارة االلكترونية، أّما الثّاني فيتعلّق بالتزامات المستهلك في عقد 
 التّجارة االلكترونية.

 
 

 جارة االلكترونيةالمبحث األول: إثبات عقد الت  
بة الكتا من جديد نوع ظهور الحديثة، صالاالتّ  وسائل في الحاصل قنيالتّ  رطوّ التّ  تاحأ   
التوقيع اللذان يتّسمان بالّطابع االلكتروني، وهّو ما فرض إعادة النّظر في المبادئ التّقليدية و

وقيع الخّطي، في حين أّن التّطور إلبرام العقود وإثباتها، التّي تعتمد على الدّعامة الورقيّة والتّ 
، هي الكتابة االلكترونية والتّوقيع الدعامةصال فرض نوعا جديدا من الحالي لوسائل االتّ 

 االلكتروني.
وقد طرح هذا التّطور مشكلة حماية هذه الدّعامات االلكترونية، المجّسدة لتعامالت األفراد    

ألفراد، وضمان التّجارية عبر الوسائط االلكترونية الحديثة، وذلك لزرع الثّقة واألمان بين ا
استقرار المعامالت التّجارية بينهم، ويتجلّى أساسا في منح الحّجية الكاملة للمحّرر االلكتروني 

 في اإلثبات مثله مثل المحرر الورقي.
كما تثور مشكلة مساواة التّوقيع االلكتروني بالتّوقيع التّقليدي، و كذا مسألة مدى حّجية ما دّون    

ة الموقّعة الكترونيا، وضمان عدم تغيير وتحريف محتواها وهّو ما في الورقة االلكتروني
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يستدعي وجود هيئات وجهات مختصة تعمل على التّحقق والتّأكد من مدى صّحة المعامالت 
االلكترونية من حيث مضمونها وكذا التّأكد من هوية مصدرها، لذلك تصدر شهادة تصديق 

 ي، يتم االعتماد عليها في تنفيذ المعامالت االلكترونية.الكترونية تؤّكد سالمة التّصرف االلكترون
فحتّى يتّم االعتداد بالعقد االلكتروني كعقد يرتّب آثاره كاملة في بيئة التّجارة االلكترونية،    

وجب أن تتوافر فيه شروط المحّرر التّقليدي، بأن يكون مكتوبا وموقّعا الكترونيا، كما يجب 
 دة للتّحري والتّأكد من صحة هذه المعامالت االلكترونية.إنشاء جهات مختصة و محاي

لذلك سنحاول من خالل هذا المبحث دراسة طرق إثبات عقد التجارة االلكترونية وذلك من     
 )المطلبتوثيقه والتّوقيع االلكتروني و )المطلب األول(،خالل التّطرق إلى الكتابة االلكترونية 

 (.الثاني
 
 
 

 المطلب األول: الكتابة االلكترونية 
ة، وجد اإلنسان نفسه غير قادر وتكوين المجتمعات البشريّ  لبدائيمع تطور حياة اإلنسان ا   

 الكتابة اختراعوقام ب ،غة وعايش المجتمعات األخرىاللّ  ىلعلى التفاهم مع اآلخرين فاهتدى إ

، ولّما جاء حقةاالندثار ولتتوارثه األجيال الالّ قافي والعلمي من لحفظ إنتاجه الفكري وميراثه الثّ 
 :اإلسالم تبّوأت الكتابة مكانة كبيرة فيه، خاّصة في إثبات الدّيون والمعامالت، قال هللا عّز وجلّ 

 1 ."ى فاكتبوه...ذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم  يا أيها ال  "
 ةالمدنيّ  المسائل في اإلثبات سائلو سائر على مةمتقدّ  مرتبة الكتابة ومن هذا المنطلق أخذت  
 نم ةالعقديّ  العالقة يفطر حقوق على الحفاظ أجل نم ودالعق في إبرام صّ األخبالتّجارية، و
 ةأدلّ  ىأقو تعتبر الكتابة أنّ  اعتبار ىعل ةالمقارن ريعاتشالتّ  لّ ج هعلي دتأكّ  ما ذاهوّضياع، ال

 ى.األخر اإلثبات لةأدّ  دور تجاهل دون المستخدمة اإلثبات

 أيضا يعتدّ  أصبح بل اإلثبات في ةالوحيد الوسيلة هيّ  ليست قليديةالتّ  بصورتها يةالخطّ  الكتابة   

 الكتابة بحفظ تسمح قنياتالتّ  هذه مادامت ةورقيّ  غير دعامات على تكون التي بالكتابات

 عليها المنصوص اإلثبات قواعد تعديل خالل من الجزائري عالمشرّ  سهكرّ  ما وهذا وقراءتها،

 .58-75يتّمم األمر الذي يعدّل و 10-05 رقم القانون خالل من المدني، القانون في
 ومن هذا المنطلق استوجب دراسة الكتابة االلكترونية في مطلب خاّص لبيان مايلي:   

 :مفهوم الكتابة االلكترونية. الفرع األول 

 :شروط الكتابة االلكترونية. الفرع الثاني 

 :حّجية الكتابة االلكترونية في اإلثبات. الفرع الثالث 
  ألول: مفهوم الكتابة االلكترونيةالفرع ا

 ،على الحجرتنقش  كانت الكتابة قديماف ،فقط الدعامة الورقيّةال تقتصر على أصبحت الكتابة   
هذا رات الكترونية على محرّ  حّررور التكنولوجي أصبحت تضوء التطّ  أما الكتابة اآلن في

                                                           
 .281سورة البقرة، اآلية  (1)
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 1،لتدوين المعامالت االلكترونية ة جديدةنفيذ القرن الماضي كآليّ ز التّ ذي دخل حيّ المصطلح الّ 
 :طرق إلىااللكترونية بصفة شاملة وذلك من خالل التّ  كتابةيقتضي األمر تحديد معالم اللذلك 

 يةأوال: تعريف الكتابة االلكترون

غير أنّه ال ، ر االلكترونيااللكترونية هي نفسها المحرّ أن الكتابة  -لدى البعض-قد يفهم      
يجب أن نخلط بين الكتابة التي تعبّر عن القول و الفكر، و بين المحّرر الذي يعدّ محّل هذا 
التعبير، و لتجنّب الوقوع في اللّبس ارتأى الباحث التّطرق لمعنى كل من المصطلحين على 

 حدى:
تعدّدت التّعاريف التّي أعطيت للكتابة، نتيجةً للتّطور الّذي تعرفه  معنى الكتابة االلكترونية: -1

مع مرور الّزمن، سواء من حيث الّرموز الّتي تتّم الكتابة بها أو من حيث الوسائل المستعملة 
   للكتابة، مع احتفاظها بخاّصية الثبات، و ميزة الدّليل األقوى في اإلثبات.

والكتابة  ،2ة يمكن قراءتها"أقواله في صورة مرئي  نسان و"تجسيد ألفكار اإلفالكتابة:    
أسلوب  فهي   ر عن القول أو الفكر،تي تعب  رموز المرئية ال  "مجموعة ال  بالمعنى الواسع هّي: 

موز ىي ظاهر، أو حت  بيانات في شكل ماد  ل من حروف وعبير تتشك  للت   المختصرة مادامت  بالر 
 .3معتمدة منهما"الرموز ال   يحتفظان بمفاتيحالعالقة، أو مفهومة من طرفي 

 أو األوصاف أو الحروف في سلسلالت   ذلك" :اإللكتروني الشكلّ  في بالكتابة المقصودو    
 ومهما إلكترونية دعامة على المكتوبة مفهوم، معنى ذات رموز أو عالمات ةأي   أو األرقام
 أو لبةالص   األقراص تحتويها تيال   والبيانات المعلومات تلك ذلك ومثال إرسالها، طرق كانت

  شبكة على نشرها أو وإرسالها الكمبيوتر بواسطة كتابتها يتم   تيال   تلك أو المرنة،
نة على دعامة مجموعة من المعلومات والبيانات المدو  "كما تعّرف أيضا بأنّها:  ،4"تاالنترن

      أو باستخدام آلة اإلنسانمادية بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها مباشرة عن طريق 
 5."صة لذلكمخص  
وقد أورد قانون التّوقيع المصري تعريفا للكتابة وذلك في المادّة األولى فقرة "أ" منه الّتي    

على دعامة  ت  ب  ث  حروف أو أرقام أو رموز أو عالمات أخرى ت   "كل  نصت على أنّها عبارة عن: 
، إالّ أّن 6وسيلة مشابهة، و تعطي داللة قابلة لإلدراك"ة أو أي الكترونية أو رقمية أو ضوئي  

 معناها، ديحدّ  للكتابة يذكر تعريف أيّ  ميقدّ  لمالمشرع الجزائري و رغم إقراره لإلثبات بالكتابة 

، وهذا ما يتضح من نصوص القانون المدني الكتابة دعامة تحديدل أّي اهتمام ول  ي   لم كما
 من بالكتابة اإلثبات ينتج"مكّرر على أنّه:  323الجزائري المعدّة لإلثبات، حيث نّصت المادّة 

 كانت مهما مفهوم، معنى ذات رموز أو عالمات ةأي   أو أرقام أو أوصاف أو حروف تسلسل

 اإلثبات بين 01مكّرر  323ة المادّ  كما ساوت ،ا"إرساله طرق وكذا نهاتتضم   تيال   الوسيلة

                                                           
 .119، ص ابقالمرجع الس  مصطفى موسى العجارمة، ( 1)
، -األردن–"، دار الثّقافة للّنشر والتّوزيع، عّمان "العقد الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنتحّمودي محّمد ناصر،  (2)

 .277، ص 2012
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، االلكترونية"جارة كلية في عقود الت  الش  أمينة كوسام، " (3)

 .10، ص 2015/2016، الّسنة الجامعيّة 1تخّصص: قانون عقاري، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة باتنة 
 .72، ص ابقالمرجع الس  محّمد الّسعيد بوخليفي قويدر،  (4)
 القاهرة، ةهضة العربيّ دار النّ  "،عن طريق االنترنت إبرامها تم  يتي صرفات القانونية ال  الت   "إثبات، حسن عبد الباسط جمعي (5)
 .18ص ، 2000، -مصر–
 .1المتضّمن قانون التوقيع االلكتروني المصري، ص 2004لسنة  15/أ من القانون رقم 01المادة  (6)
( )رجمةالتّ  حسب تتضّمنها" التي عامةالد   كانت اأيّ " هوّ  حيحوالصّ  "نهاتتضمّ  التي الوسيلة كانت اأيّ " عبارة عالمشرّ  استعمل 

 .72ص المرجع الس ابق، . محّمد الّسعيد بوخليفي قويدر،  ...quels que soient leur support: للنصّ  ةالفرنسيّ 
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 اإلثبات يعتبر": بقولها بشروط اللكترونيا كلالشّ  في بالكتابة واإلثبات الورق على بالكتابة

 هوية من أكدالت   ةإمكاني   بشرط الورق، على بالكتابة كاإلثبات االلكتروني كلالش   في بالكتابة

 **ا".سالمته تضمن ظروف في ومحفوظة ةمعد   تكون وأن أصدرها ذيال   خصالش  
"ما هو أنّه: ب ّرر االلكتروني حسب بعض الفقهعّرف المحمعنى المحررات االلكترونية:  -2

عامات، سواء أكان ورقا، أم غير ذلك من الوسائل مكتوب على نوع معين من الد  
 1االلكترونية".

في المادّة  -الّسابق الذّكر–كما عّرف قانون اليونيسترال النّموذجي بشأن التّجارة االلكترونية    
أو إرسالها أو استالمها أو  إنشائهاالمعلومات التي يتم "/أ منه المحّرر االلكتروني  بأنّه: 2

ة أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال ال الكترونية أو ضوئي   بوسائل تخزينها
سخ لكس أو الن  ات أو الت  البرقي  أو تبادل البيانات االلكترونية أو البريد االلكتروني  الحصر
ن "رسالة بيانات تتضم  ر االلكتروني بأنه: عّرف المحرّ  ريا المشّرع المصأمّ ، البرقي"

ة أو ا بوسيلة الكترونية أو رقمي  ا أو جزئي  معلومات تنشأ أو تدمج أو ترسل أو تستقبل كلي  
ت والمقاييس ولية للمواصفامة الدّ دت المنظّ كما حدّ ، 2ة وسيلة أخرى مشابهة"ة أو بأي  ضوئي  

من  "مجموعة :هنّ على أر االلكتروني المقصود بالمحرّ  ( ISO 6760ايزو ) ضمن صنف  
ية بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها مباشرة عن نة على دعامة ماد  المعلومات والبيانات المدو  

 3".ة لذلكأو باستخدام آلة مخصص   اإلنسانطريق 
للكتابة االلكترونية  شريعيةة وكذا التّ عاريف الفقهيّ ذكره من التّ  تمّ وما يستنتج من مجمل ما    

والمحّررات االلكترونية حتّى وإن ميّزت بين المصطلحين إالّ أنّهما يقدّمان لنا أهم وسائل إثبات 
المعامالت االلكترونية، حيث أّن الكتابة االلكترونية تعتبر من أهّم عناصر المحّرر االلكتروني 

المحّرر  ، وبالتّالي فإّن مصطلح ***و)وسيلة تداول المحّرر( **ة ل )الدّعامة(باإلضاف
                                                           

 رتغيّ  ذيالّ  هوّ  الكتابة شكل كون االلكترونية، الكتابة وليس االلكتروني كلالشّ  في الكتابة مصطلح أيضا عالمشرّ  واستعمل( **)
 نفس الصفحة.ونفس المرجع  .طبيعتها وليس

 .42، ص ابقالمرجع الس  محمد عقّوني، ( 1)
 .1، ص ابقالمصدر الس  /ب من قانون التّوقيع المصري، 1المادّة  أنظر،( 2)
( )( باإلنجليزية )ايزوولية للمعايير )مة الد  لمنظ  ا(Iinternational Organization for Standardization  ّمة منظّ  :هي

شباط /   23مة فيست هذه المنظّ ة للمعايير. تأسّ مات قوميّ ة منظّ مة ممثلين من عدّ هذه المنظّ  ، وتضمّ المعايير تعمل على وضع
غم من أن األيزو بالرّ  .سويسرا،جنيف في هاة. يكمن مقرّ ة عالميّ ة وصناعيّ ح عن معايير تجاريّ تصرّ  وهيّ  1947 فبراير
دات أو ا عن طريق المعاهل عادة إلى قوانين )إمّ تي تتحوّ على وضع المعايير الّ  رةقدال لديها ، ولكنكمنظمة غير حكومية تعرف

تّم اإلّطالع عليه   /https://ar.wikipedia.org/wiki .ةمات غير الحكوميّ ة من معظم المنظّ ة( تجعلها أكثر قوّ المعايير القوميّ 
 .14:29على الّساعة:  05/05/2019يوم: 

 .18ص، ابقالمرجع الس   ،حسن عبد الباسط جمعي( 3)
 أن تكون الكتابة فوق الورق، يصحّ  كنولوجي، فكما يصحّ طور التّ ر بالتّ تتأثّ  هيّ ي تحمل الكتابة ليس لها حصر وعامات التّ الدّ ( **)

ر االلكتروني، فإذا رات االلكترونية بحسب الوسيط الموجود عليه المحرّ عامة في المحرّ تختلف الدّ أن تكون على دعائم أخرى و
ة اة بمادّ قيق مغطّ عبارة عن قطعة مرنة من البالستيك الرّ  عامة هناالدّ  ر االلكتروني موجودا على قرص مرن فإنّ كان المحرّ 

 عامةالدّ  ر موجودا على قرص ضوئي فإنّ إذا كان المحرّ ة، وة على القرص المرن بطريقة مغناطيسيّ الكتاب سريعة المغنطة، ويتمّ 
يزر. بسمة فوغالي، عة اللّ قراءة البيانات عليها بأشّ ة يمكن كتابة وخاصّ  اة بطبقة من موادّ ة من البالستيك مغطّ عبارة عن مادّ 

ص: مة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصّ رة مقدّ ، مذكّ عالم االنترنت" ته في ظل  حجي  "إثبات العقد االلكتروني و
 ، ص2014/2015ة نة الجامعيّ ، السّ -2سطيف- لسياسية، جامعة محمد لمين دباغينالعلوم اة الحقوق وقانون أعمال، كليّ 

 .16-15ص
 ر الموجود هي الطريقة المستعملة بالنسبة للمحرّ ا وتداوله يدويّ دة، فقد يتم تداوله متعدّ ر االلكتروني وطرق انتقال المحرّ ( ***)

كما  عاقد،إرساله من أحد أطراف التّ  عبر البريد بأن يتمّ  هتداول يتمّ  وئي، ومن الممكن أنّ على القرص المرن أو على القرص الضّ 
 انتقاله.ر االلكتروني ورة لتبادل المحرّ يمكن تداوله من جهاز كمبيوتر إلى جهاز كمبيوتر آخر، وهذه األخيرة تعتبر أحدث صو

 .16، ص المرجع نفس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1


 وتنفيذه االلكترونية التّجارة عقد إثبات: الثاني الفصل

 

 

83 

االلكتروني يستعمل للداّللة على كل أنواع الملفّات المعلوماتيّة بالنّص أو الّصورة أو الّصوت، 
 وهّو ما يتالءم مع إثبات العقود االلكترونية المبرمة عبر الوسائط االلكترونية. 

 لكتابة االلكترونيةثانيا: خصائص ا
جارة والتّ  ةبير في ساحة المعامالت القانونيّ ك قبولباستحسان وة االلكترونيّ  كتابةلقد حضت ال   

، لعّل أبرزها ما سنستجمعه في ةقليديّ التّ الكتابة ز بها عن االلكترونية لما لها من خصائص تتميّ 
 النّقاط التّالية:

 مجتمع عنه ينشأ قد االلكتروني رطوّ التّ  إنّ الد عامة االلكترونية ال تؤد ي إلى اختفاء الورق:  -1

 تيالّ  ةالورقيّ  عامةالدّ  طبيعة إلى ذلك يرجع، وبمكانته يحظى مازال الورق إالّ أنّ  ورق بدون

 حريفللتّ  تهاقابليّ  عدم أو دوامها أو الكتابة بقراءة منها قيتعلّ  ما ةخاصّ  عديدة بخصائص زتتميّ 

 .الورقية عامةالدّ  استقالل إلى باإلضافة
 صوصالنّ  تعديل ةإمكانيّ  االلكترونية الكتابة تتيحتغيير الكتابة االلكترونية: إمكاني ة تعديل و -2

 خطرا ذلك ليشكّ  وقد صوص،النّ  معالجة لبرامج دةالمتعدّ  اتاإلمكانيّ  بواسطة محوها حتى أو

 عن عنها عبيرالتّ  في المتعاقدون يرغب تيالّ  الحقيقة أو المعنى عن يحرّ بالتّ  قيتعلّ  فيما احقيقيّ 

 ةقليديّ التّ  الكتابة ألنّ  نظرا ة،نسبيّ  انّهأ على األخطار تلك مع عاملالتّ  ينبغي هأنّ  إالّ  ،الكتابة طريق
 التي عامةالدّ  أو تحريرها في المستخدمة الوسيلة حيث من إالّ  االلكترونية الكتابة عن تختلف ال

 1.عليها لتسجّ 
تمتاز فضال على أّن الكتابة االلكترونية  سم بالوضوح و اإلتقان:الكتابة االلكترونية تت   -3

 تسمحة الكترونية عبر دعام إعدادها ذلك نتيجة واإلتقانبالوضوح أيضا ها تمتاز أنّ  رعة إالّ بالسّ 
سواء أثناء اإلنشاء أو بعد  ،أثر لذلك تي تقع أثناء الكتابة دون أن تترك أيّ تصحيح األخطاء الّ ب

 2االنتهاء من كتابة المحّرر.
 ة الكتابة االلكترونيةثالثا: أهمي  

 فال واالستقرار بوتالثّ  من ةاألدلّ  باقي عن به زتتميّ  لما اإلثبات ةأدلّ  رأس على الكتابة جاءت   

 اعتبار إلى ذلك ييؤدّ  بالتالي عليها، تةالمثبّ  عامةالدّ  بثبات ثابتة فهيّ  قادموالتّ  سيانللنّ  تخضع

 .االلتزام إلثبات واألسهل األفضل هي الكتابة
 

 مراحل إنشاء الكتابة االلكترونيةرابعا: 
 الحاسوب جهاز استخدام طريق عن تتمّ  مراحل ةبعدّ  االلكترونية الكتابة إعداد عملية تمرّ    
 :هاأهمّ 
 تتمثّل في: ةفنيّ  نشاطات ثالث المرحلة هذه تضمّ  مرحلة تدوين الكتابة و حفظها: -1
  عن معالجتها المراد بالبيانات تهبتغذيّ  الحاسوب مستخدم يقوم بأن ذلك يتمّ  :البيانات إدخال أ/

 أرقام، حروف، صورة في المفاتيح لوحة باستعمال الحاسوب ذاكرة إلى البيانات إدخال طريق

 ز.رمو أو عالمات
 أشهرها من "صوصوالنّ  الكلمات معالجة"ج برام إلى العملية هذه تحتاج ب/ معالجة البيانات:

                                                           
 .183-182، ص صابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، ( 1)
وزيع، الجزائر، شر والتّ ، دار هومة للنّ ة"ة والتجاري  طرق اإلثبات في المواد المدني  ة بالطي، "اهر بلعيساوي، غنيّ د الطّ محمّ ( 2)

 .109، ص 2017
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Microsoft Word
  الّذي يوجد ضمن المجموعة المكتبيّةMicrosoft office  فيقوم 

 لتظهر المستخدم من يتلقاها التي للتعليمات وفقا المدخلة البيانات على العمليات بعض بإجراء

 ة.مقروء معلومات صورة في الحاسوب شاشة على

 الحاجة عند السترجاعها المدخلة البيانات على المحافظة إلى فتهد :اوتخزينه البيانات حفظج/ 

ّ  لهذا يصاخصّ  ةمعدّ  ةتقنيّ  أدوات على وحفظها تخزينها ويتم  المرنة األقراص الثم نالشأ

 .الويب مواقع على تخزينها عن فضال لبةوالصّ 

 ىتسمّ  مختلفة وأشكال صور في يتمّ  الكتابة إظهار :عليها العلالط   الكتابة إظهار مرحلة -2
 :اليالتّ  حوالنّ  على إيجازها يمكن يوالتّ  بالحاسوب ملحقة وحدات وهيّ  المخرجات

 ألنّ  ،اإلثبات في بها المعتدّ  اتعامالدّ  قبيل من دتعّ  ال المرئي العرض وحدة أ/ شاشة الحاسوب:

 على تقتصرف أّما شاشة الحاسوب تهاثبا أو الكتابة دوام إلى يتؤدّ  أن عامةالدّ  صفات أهم من
 .فقط العرض

 ،والخلط بساللّ  إلى تدعو قد الكتابة إظهار من ورةالصّ  هذه :ب/ طباعة الكتابة على الورق
  فهي ةالفنيّ  الحقيقة بينما تقليدي ورقي رمحرّ  انّهأ على الورق على المخرجة الكتابة إلى فينظر
 1ب.الحاسو ذاكرة في نةزّ مخ

 لثاني: شروط الكتابة االلكترونيةالفرع ا
لتؤدَّي الكتابة االلكترونية وظيفتها القانونيّة البدّ من توافر شروط لالعتداد بها في اإلثبات، و    

 تتمثّل هذه الّشروط في:
 أوال: قابلية الكتابة االلكترونية للقراءة    

معدّ لإلثبات مقروًءا، أّي أن يكون ال يعني ذلك أن يكون المحّرر المتّضمن الكتابة االلكترونية   
مفهوما وواضحا من خالل كتابته بحروف أو رموز معروفة و مفهومة للّشخص الّذي يراد 

 االحتجاج عليه بهذا المحّرر حتّى يتسنّى استيعابه و إداراك محتواه.
التي أصدرتها المنظمة الدولية للمواصفات و المقاييس ووفقا للمواصفة الخاّصة بالمحررات    

،  فإنّه ال يشترط أن تتّم قراءة المحّرر من طرف اإلنسان -الّسالف ذكرها –( iso –)ايزو 
وهذا ما يتماشى مع  2مباشرة، وإنّما يمكن أن تتّم القراءة بطريق غير مباشر باستخدام اآللة

 طبيعة الكتابة االلكترونية.
من قانون اليونسترال بشأن التّجارة االلكترونية لسنة  06وقد أّكدت على هذا المعنى المادّة    

رسالة  فإن  قانون أن تكون المعلومات مكتوبة، "عندما يشترط ال، حيث نّصت على أنّه: 1996
الواردة  البياناتذلك الش رط إذا تيس ر االط الع على  تستوفي -المحرر االلكتروني أي  –البيانات 

 ".جوع إليها الحقافيها على نحو يتيح استخدامها بالر  
يستوي أن تكون الكتابة االلكترونيّة من الممكن قراءتها مباشرة من شاشة اآللة، أو بعد    

 طباعتها على أوراق عاديّة، و إذا كان النص مشفّرا وجب فّك التّشفير لتيسير فهمه، و مهما

                                                           

( ) ّبحيث يتيح إدخال الكلمات بصيغة إلكترونية  لمعالجة الكلمات صمخصّ  رة ضمن حزمة أوفيس وهوّ وفّ تأحد البرامج الم هو
كل المطلوب حسب حاجة المستخدم بحيث يمكن طباعتها على دعائم معالجتها وإخراجها بالشّ  ة ومن ثمّ ثائق افتراضيّ على و

 .ة لمعالجة النصوصها شركة مايكروسوفت األمريكيّ تي أنتجتّ البرامج الّ  من أهمّ  ورقية أو إبقائها على صيغتها اإللكترونية، وهوّ 
https://ar.wikipedia.org/wiki  :16:04على الّساعة  06/05/2019تّم اإلّطالع عليه يوم. 

 .183، ص المرجع الس ابقبلقاسم حامدي، ( 1)
 .192، ص ابقالمرجع الس  إيمان مأمون أحمد سليمان،  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF
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و إدراك المعنى بطريقة مؤّكدة  للقراءة تبقى العبرة دائما في إمكانيّة فهمكانت الصورة المحتملة 
  1محدّدة.و
 دوامهانيا: استمرارية الكتابة وثا
على  تدوينها الدّيمومة، بمعنى لزوملكترونية قابليّة االستمراريّة وكما يجب أن يتوفّر في الكتابة اال    

لألطراف المتعاقدة الّرجوع إليها، وهو ما تحقّقه الوسائط دعائم تضمن بقائها بشكل سليم بحيث يمكن 
 2االلكترونية المطّورة الّتي يمكنها االحتفاظ بالمعلومات التي تتضّمنها لمدة طويلة.

، إلى 1996/أ من قانون اليونيسترال النّموذجي للتّجارة االلكترونية لسنة 10/1قد أشارت المادّة و   
استخدامها يتيح المعلومات الواردة فيها على نحو  الع على..اإلط  ".: هذا الّشرط بنّصها على
جوع إليها الحقا من نفس القانون على هذا  -الّسالفة الذّكر– 06كما نّصت أيضا المادّة ، "والر 

 الّشرط. 
 رمكرّ    323   ةالمادّ  في المدني قنينللتّ  األخير تعديله فيعلى هذا الّشرط  الجزائري شرعالمّ وأّكد   

 اإلعداد من ويفهم ،..."سالمتها تضمن ظروف في ومحفوظة ةمعد   تكون وأن": على صبالنّ  01

 .واالستمرار وامالدّ  لغرض ذلك يكون نأ والحفظ
 لية الكتابة االلكترونية للت عديلبات وعدم قابثالثا: الث  

قابل للتّعديل سواء يشترط كذلك إلسباغ حّجية اإلثبات على المحّرر االلكتروني، أن يكون غير    
بالحذف أو الّزيادة من أجل إضفاء عنصر الثّقة على ما هو مدّون بالمحّرر، فقيمة المحّرر االلكتروني 

، و هذا ما قضت به المادّة 3في اإلثبات تتقّرر بمدى سالمته من أّي عيب قد يصيب شكله الخارجي
"االحتفاظ برسالة ها على أّن: ،  بنصّ 1996/ب من قانون اليونيسترال النّموذجي لسنة 10/1

ل بدقة ا ست لمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمث   البيانات بالشكل الذي أ نشأت، أو أ رسلت، أو
المشّرع وهو نفس الحكم الذي جاء به لمت به"، ا ست   المعلومات التي أ نشأت، أو أ رسلت، أو

"...في ظروف تضمن القانون المدني في عبارة  من 01مكّرر  323الجزائري في المادّة 
 .سالمتها"

في المواد  جملة من األحكام حيث نصّ  المشّرع الجزائري لحماية المحّررات والنّظم االلكترونية أقرّ    
أشهر إلى  03بات تتراوح مابين على عقو  4من قانون العقوبات 07مكّرر  394 إلى غاية مكّرر 394
دينار جزائري  5000.000دينار جزائري إلى  50.000سنوات، وغرامة ماليّة تتراوح ما بين  03

عند المساس بأنظمة المعالجة اآلليّة للمعطيات سواء عن طريق التّجّسس المعلوماتي أو االعتداء على 
من  ة، وغيرهامعلومات وهميّة أو مزّورالبيانات االلكترونية داخل نظام المعالجة اآلليّة، أو بإدخال 

االتّصال ية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم والوقاالمتضّمن  04-09قانون الصور الغّش الّتي نّص عليها 
  5 ومكافحتها.

 ة في اإلثباتة الكتابة االلكتروني  : حجي  الفرع الثالث

                                                           
 .19، ص ابقالمرجع الس  بسمة فوغالي،  (1)
هانات القانوني ة للت جارة االلكترونيةمريم خليفي،  (2) "، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، "الر 

 .93ص ، 2011/2012، الّسنة الجامعيّة -تلمسان–جامعة أبي بكر بلقايد 
 .43، ص المرجع الس ابقمحّمد عقّوني،  (3)
 30خ في مؤرّ  19-15قانون رقم المعدل و المتمم بالالمتضّمن قانون العقوبات،  1966يونيو سنة  8المؤّرخ في  156-66األمر رقم (4)

   .2015ديسمبر  30، الّصادرة في 71الجريدة الّرسميّة عدد  2015ديسمبر سنة 
االتّصال ية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم ويتضّمن القواعد الخاّصة للوقا 2009أوت  05المؤّرخ في  04-09رقم ، القانون أنظر (5)

 .2009أوت  16الّصادرة  في  47ومكافحتها، الجريدة الّرسميّة عدد 
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مختلف وقد اعترفت   *تعتبر الكتابة االلكترونيّة وسيلة إلثبات مختلف التّصرفات القانونيّة   
التّشريعات بحجيّة الكتابة االلكترونية و جعلتها مساوية للكتابة التقليدية، وبما أن الكتابة 
   اإللكترونية المعدة لإلثبات يعبر عنها بالمحرر اإللكتروني، والمحرر كدليل إثبات قد يكون

 ارتأيت تقسيم هذا الفرع لدراسة ما يلي:لذا رسمياً أو عرفياً، 
سمي ة في اإلثباتأوال: حجي ة ال رات االلكترونية الر   محر 

بناءا   من المتعارف عليه في مختلف التّشريعات أّن المحّرر الورقي يكتسب صفة الّرسميّة   
سم رط يتّ هذا الشّ  لكنّ  ،1يقوم بتحريره في حدود سلطته واختصاصه ف عامّ ل موظّ على تدخّ 

ة يجب أن سميّ مسألة اكتسابه الرّ  ة فإنّ رقميّ ر االلكتروني كونه ينشأ في بيئة بالغموض في المحرّ 
 .تهة توافر شروط رسميّ ة تضمن كيفيّ ة وتقنيّ تكون وفقا لضوابط فنيّ 

 سمي حينما اصدرر االلكتروني الرّ ائدة في إنشاء المحرّ الرّ هّي ة جربة الفرنسيّ وتعتبر التّ    
الذي ادخل  2المدني الفرنسيل للقانون المعدّ  2000لسنة  230 ع الفرنسي القانون رقمالمشرّ 

  1317ة المادّ  حيث تقرّ  المدني وقيع االلكتروني في صلب القانونالتّ على تكنولوجيا المعلومات 
إنشاءه وحفظه وفقا  ر على دعامة الكترونية إذا تمّ سمي يمكن أن يحرّ الرّ  رأن المحرّ  منه
ة من طرف رات المعدّ بالمحرّ  قالمتعلّ  2005لسنة  973لمرسوم رقم ادة بمقتضى روط المحدّ للشّ 
 3.قينالموثّ 
ق في فرنسا من ن الموثّ وقد مكّ  2006فيفري  01نفيذ في ز التّ حيث دخل هذا المرسوم حيّ   

لكنه  من نفس المرسوم 28ة المادّ  تحرير العقود االلكترونية على دعامات الكترونية حسب نصّ 
 : تتمثّل فيوضع بعض الشروط 

 قين.للموثّ  األعلىنظام تداول الوثائق يوافق عليه المجلس  باعإتّ  -

 العقد. أوة رات االلكترونيّ ية محتويات المحرّ ضمان سالمة وسرّ  -

 4.قينتي أنشأت من قبل باقي الموثّ توافق النظام المستخدم مع نظم نقل المعلومات الّ  -

                                                           
فيما إذا كان تجاريّا أو مدنيّا أو من جهة تحديد إلزاميّة الكتابة إلثبات التّصرفات القانوّنية، فاألمر يتوقّف على نوع التّصرف ( *)

 مختلطا:
وهّي الّتي تكون كذلك حسب الموضوع أو الّشكل، فاإلثبات فيها يقوم على مبدأ الحريّة في اإلثبات، ة: جاري  صرفات الت  الت   أ/

 ينص فيها القانون على ذلك.بمعنى أنّه يجوز إثبات االلتزامات التجاريّة بكافّة طرق اإلثبات وبغير الكتابة إالّ في الحاالت التي 
ما بين أطراف غير تّجار أو بين تّجار في غير الّنشاط التّجاري، أو بين شخص غير  التي تبرم وهيّ  ة:صرفات المدني  الت   ب/

لكتابة تاجر و تاجر بعيدا عن معامالته التجاريّة، فالقاعدة العاّمة في إثبات التّصّرفات في المواد المدنيّة، هي وجوب اإلثبات با
المتضمن القانون  10-05المعدّلة بالقانون  333دينار جزائري حسب نص المادّة  100000متى تجاوزت قيمة التصّرف 

دينار  100000صرف القانوني تزيد قيمته عن ة، إذا كان الت  جاري  لت  ا في غير المواد  المدني، و التّي نّصت على مايلي: "
ص فالنّ ، يقضي بذلك" هود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص   يجوز اإلثبات بالش  د القيمة، فالجزائري أو كان غير محد  

بوجوب الكتابة في إثبات التّصرف إذا تجاوز القيمة المحدّدة، أما إذا كانت مساوية أو أقّل منها فجاز إثباته بكافّة طرق  صريح
 اإلثبات.

وهّو التّصّرف الّذي يعتبر تجاريا بالنّسبة لطرف و مدنيا للّطرف اآلخر، وفيه تسري قواعد اإلثبات  فات المختلطة:صر  الت   ج/
عد التّجاّرية على الّطرف الذي يعتبر التّصّرف بالنسبة إليه مدنيا، أّما الّطرف الذي يعتبر التّصّرف بالنّسبة إليه تجاريا فيتّبع قوا

 .93، ص ابقالمرجع الس  ة في مواجهة الّطرف اآلخر. مريم خليفي، اإلثبات الخاّصة بالتّصّرفات المدنيّ 
 .1008، ص ابقالمصدر الس  المعدّل والمتّمم،  58-75المعدّلة من األمر رقم  324أنظر، المادّة  (1)
الخاّص بقانون اإلثبات لتكنولوجيا المعلومات  1804المعدّل للقانون المدني الفرنسي لسنة  2000لسنة  230القانون رقم  (2)

إلّطالع عليه يوم: تّم ا https://books.google.dz/books: الفرنسيّة والمتعلقّة بالتّوقيعات االلكترونية. متوفر على الموقع
 .11:13على الّساعة:  07/05/2019

ظام القانوني "الن  فاتح بهلولي،  . أشار إليه:قينة من طرف الموثّ رات المعدّ ق بالمحرّ المتعلّ  2005لسنة  973لمرسوم رقم ا (3)
ة، جامعة ياسيّ العلوم السّ و الحقوق ةكليّ يّة، "، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونالتشريع الجزائري جارة االلكترونية في ظل  للت  

 .323، ص 2017، -تيزي وزو-مولود معمري 
 .143-142ص، ص ابقالمرجع الس  ة بالطي، اهر بلعيساوي، غنيّ د الطّ محمّ  (4)

https://books.google.dz/books
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وحفظ  فهرس من اجل تسجيلمن نفس المرسوم بإنشاء  23ق وفقا للمادة موثّ  كما يلتزم كلّ     
ة ويقوم رئيس مجلس ة أو دعامات الكترونيّ كل األعمال التي يتلقونها إما على دعامات ورقيّ 

ة ويتوافر هذا وقيع االلكتروني على الفهارس التي أنشأت على الدعامات االلكترونيّ قين بالتّ الموثّ 
 : من بينها ة شروطالفهرس على عدّ 

 ي.سمتاريخ إنشاء المحرر الرّ  -

 طبيعة العقد، و بيانات األطراف. -

 .رتي أنشأ عليها المحرّ عامة الّ طبيعة الدّ  -

 1.تي تفرضها القوانينجميع البيانات الّ  -
ة بالرغم سمية االلكترونيّ رات الرّ تعريف وتنظيم المحرّ  ق إلىلم يتطرّ  ع الجزائريالمشرّ  اأمّ    

بالمقابل نجد  ، إالّ أنّناة المستحدثااللكترونيّ جارة ق بالتّ المتعلّ  05-18رقم قانون المن صدور 
مكرر  323ة المادّ  نصّ  في ،عامةريعة الذي يعتبر الشّ القانون المدني الّ  ض لها في موادّ ه تعرّ نّ أ

ة أكد من هويّ ة التّ ة والكتابة على الورق بشرط إمكانيّ ساوت بين الكتابة االلكترونيّ  الّتي 01
  .ة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتهادّ معن تكون أخص الذي أصدرها والشّ 
ويعتبر المحّرر االلكتروني الّرسمي حّجة ال بالنّسبة للمتعاقدين وحدهم، بل بالنّسبة للغير    

   كامالكذلك، أّما من حيث قّوة اإلثبات، فيعتبر المحّرر الّرسمي حّجة باعتباره دليال كتابيا 
 هو ثابت فيه. ليل على خالف ماأو يقيم الدّ  *زويرتّ يفرض نفسه على القاضي، مالم يطعن فيه بال

ً يقضي بالمساواة من     يتّضح بجالء مّما تقدّم ذكره، أّن معظم التّشريعات تكّرس مبدأً عاما
حيث الحجيّة في اإلثبات بين التّوقيع التّقليدي والمحّرر الورقي بالتّوقيع اإللكتروني والمحّرر 

 أّي عدم التّمييز بين المحّررات على أساس الدّعائم أو الوسائط التي تقوم عليها. **اإللكتروني
 االلكتروني ة العرفي ة في اإلثبات راتة المحر  ثانيا: حجي  

تي تصدر من ال   "المحرراتأنّها: ب ةرات العرفيّ المحرّ  األستاذ محمد صبري الّسعديف عرّ    
 بإمضائهبها عليه  حتج  ذي ي  خص ال  عة من الش  موق  تكون ويثبت بها واقعة قانونية لأن ذوي الش  

 ت بها واقعة قانونية و"األوراق المثب  وكما يعّرفها البعض بأنّها: ، 2"إصبعهبصمة  أوختمه  أو
                                                           

بكر ة، جامعة أبو ياسيّ العلوم السّ ة الحقوق و"، رسالة دكتوراه في القانون، كليّ ة وسائل اإلثبات الحديثة"حجي  وق، يوسف زرّ  (1)
 .207، ص2012/2013نة الجامعية ، السّ -تلمسان–بلقايد 

 عتقّ و   أو ته،مهمّ  حدود في اتهبإثبا العام فالموظّ  قام تيالّ  البيانات على وتحديدا ةسميّ الرّ  راتالمحرّ  على تزويربالّ  اءعاإلدّ  (*)

، هي الّطريقة الوحيدة لدحض حجيّتها في اإلثبات، إالّ أّن أغلب التّشريعات لم تنّظم إجراءات الّطعن بحضوره أنالشّ  ذوي من
بالتّزوير في المحّررات االلكترونية، وتركوا ذلك للقواعد العاّمة لإلثبات ومحاولة مواءمتها مع طبيعة المحّررات التقليدية. 

 .207-206، ص صابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، 
  :الثة على أنّ من القانون المدني الفرنسي في الفقرة الثّ  1316ة ت المادّ الفرنسي أرسى هذه المساواة حينما نصّ  المشّرع( **)
ع الفرنسي ساوى بين " فالمشرّ ةعامات الورقي  ابتة للكتابة على الد  ة الث  عامات االلكترونية لها نفس القو  الكتابة على الد  "
 . ة اإلثباتة في حجيّ عامات الورقيّ ة والدّ عامات االلكترونيّ الدّ 
لهما نفس  أنّ  علىة رات الورقيّ ة مع المحرّ لكترونيّ رات االف المحرّ هج وكي  سار على نفس النّ  المصري بدورهع المشرّ و    

ر المحر   أوة الكتابة االلكتروني   أّن: على 2004اللكتروني المصري لسنة وقيع امن قانون التّ  15ة ت المادّ ة حيث نصّ الحجيّ 
ة في ة والعرفي  سمي  رات الر  ة للكتابة والمحر  مقرر  الة حجي  الذات  ةواإلداري  ة ة والتجاري  االلكتروني في نطاق المعامالت المدني  

 ةالفني   وابطللض  روط المنصوص عنها في هذا القانون وفقا ة متى استوفت الش  ة والتجاري  المدني   في المواد   اإلثباتقانون  أحكام
ورة للص   "إن   من نفس القانون بقولها: 16ة المادّ كما نصت كذلك ، ة لهذا القانون"نفيذي  الت   ئحةالال  دها تي تحد  ة ال  والتقني  

ر صل هذا المحر  ذي تكون فيها مطابقة ألة بالقدر ال  ة على الكاف  سمي حجي  ر االلكتروني الر  المنسوخة على الورق من المحر  
المرجع لزهر بن سعيد،  ."ةعامة االلكتروني  وقيع االلكتروني موجودين على الد  سمي والت  االلكتروني الر  ر دام المحر  وذلك ما
 .151-150ص ص الس ابق،

، دار الهدى للّطباعة والنّشر والتّوزيع، عين مليلة             "اإلثبات في المواد المدني ة والتجاري ة"محّمد صبري الّسعدي،  (2)
 .66، ص 2011، -الجزائر-
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في الغالب  بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه، و هي   ذي ي حتج  خص ال  عة من الش  موق  
ة ة مقدما لإلثبات فهي أدل  تكون معد  موظف عام في تحريرها، ول تصدر من األفراد، وال يتدخ  

ة تصدر من رات االلكترونية العرفيّ فالمحرّ  ،1ة عارضة"أدل   ة لإلثبات فهي  أة، أو غير معد  مهي  
 الي فهيّ ة في تحريرها وبالتّ ف بخدمة عامّ و شخص مكلّ أف رسمي موظّ  لن يتدخّ أدون  األفراد

 .سمي االلكترونير الرّ يحاط بها المحرّ تي مانات الّ ال تحاط بالضّ 
ما يستنتج من التّعريفات الّسابقة أنّه ليكتسب المحّرر العرفي حجيّة في اإلثبات البّد أن يتوفّر   

 01فقرة  327ة المادّ  رطين في نصّ ع الجزائري على هذا الشّ المشرّ  ولقد نصّ على شرطان، 
عه ووق   كتبه نعتبر العقد العرفي صادرا مم  ي  " :10-05ل باألمر من القانون المدني المعدّ 

روط باإلضافة إلى الشّ  كر صراحة ما هو منسوب إليه..."نووضع عليه بصمة إصبعه ما لم ي
ية من هو   دأك  الت  ة مكاني  إ" :لة فيوالمتمثّ  01 مكرر 323ة المادّ  الواردة في نصّ  ةالخاصّ 
عبارة  وهيّ ، "ظروف تضمن سالمتهاة ومحفوظة في ن تكون معد  أو أصدرهاذي ال   صخالش  

 االلكترونير للمحرّ  واألمانة كبر قدر من المصداقيّ أتحقيق  إلىة تهدف ة وتقنيّ عن شروط فنيّ 
 2.عموما

 على ةحجّ  يكون ي الالعرف رالمحرّ  فإنّ من القانون المدني الجزائري  328ة ووفقا لنص المادّ    

 حاالت في ثابت تاريخ رللمحرّ  ويكون ثابت تاريخ له يكون أن منذ إالّ  اريخالتّ  حيث من الغير

منذ ، والمحّرر اإللكتروني العرفي يكون محدّد التّاريخ 3على سبيل الحصر القانون دهاحدّ 
 .صديق الكترونيا من مؤدي الخدماتصديق واستخراج شهادة التّ اعتراف جهات التّ 

 هاأعدّ  أيّ  لإلثباتة عرفية معدّ  أوراق ،ة نوعان حسب تقسيمات الفقهالعرفيّ  األوراقوتعتبر    
فلم  لإلثباتمسبقا  لم تعدّ  وأوراق ،ف قانوني معينعلى تصرّ  دليل وهّي تعتبر أن مسبقاذوي الشّ 

 وعين في لذلك تتفاوت قوة النّ  ،نف قانوني معيّ تكون دليال على تصرّ  أنيقصد بتحريرها 
نفس فليس له  انيالثّ  اأمّ  يل كاملدل على أنه اإلثباتة في له بالحجيّ  ي عترف لاألوّ وع فالنّ  إلثباتا
ة جاريّ فاتر التّ أن كالدّ ا من ذوي الشّ تعكون موقّ تال  أغلب األوراق العرفيةو ،اإلثباتفي  ةحجيّ ال

، إالّ أّن حّجيتها في اإلثباتة في ة ومع ذلك يعطيه القانون القوّ المنزليّ  واألوراقسائل والرّ 
ضعفاً بحسب ما يتوفّر فيها من عناصر، باإلضافة إلى الّسلطة التّقديريّة  اإلثبات تتفاوت قوتاً و

 4للقاضي في قبولها كدليل إلثبات التّصرف.
يعتبر  هر العرفي االلكتروني فإنّ بالمحرّ  األشخاصحد أك تمسّ  إذاه فإنّ وتأسيسا على ما سبق    
ة، بصم أو ختم أو إمضاء أو خط من إليه منسوب هو ما صراحة إذا أنكر من ن سب إليه ة إالّ حجّ 
 هو ما   صراحة ينكر أن إلى عهوقّ  من على تةمؤقّ  ةحجيّ  له العرفي رالمحرّ  أنذلك  معنىو

5يع أو بصمة.توقأو  خطّ  من إليه منسوب
  

 ة في اإلثبات  رات الورقي  ة و المحر  رات االلكتروني  نازع بين المحر  ثالثا: الت  
 يكن لم ةالكتابيّ  راتالمحرّ  بين نازعالتّ  أشكال من جديد شكل هوّ  نازعالتّ  من وعالنّ  هذا    

 كل فيه تتوافر ذيالّ  االلكتروني رللمحرّ  أعطى القانون أنّ  إلى راجع وهذا قبل، من موجودا
 .الورقي رللمحرّ  مساوية ةحجيّ  ،عليها نصّ  تيالّ  روطالشّ 

                                                           
ة لاللتزام"، فتحي عبد الّرحيم عبد هللا، أحمد شوقي محّمد عبد الّرحمان،  (1) النّسر الذّهبي للّطباعة، "شرح الن ظرية العام 

 .370، ص 2001، -مصر–اإلسكندريّة 
 .328، ص المرجع الس ابقفاتح بهلولي،  (2)
 .1009ص ، المصدر الس ابقالمعدّل والمتمم،  58-75من األمر  328أنظر، المادّة  (3)
 .67، ص ابقالمرجع الس  عدي، د صبري السّ محمّ  (4)
 .201، ص ابق، المرجع الس  حامديبلقاسم  (5)
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لسنة  230من القانون المدني الفرنسي بعد إضافتها بالقانون  1316/02وضعت المادّة    
 نازعالت   في القاضي يفصل"ه: أنّ  على تنصّ  حيث المشكلة،حال لهذه  -الّسالف الذّكر– 2000

 اأي   االحتمال إلى األقرب ليلالد   ترجيح طريق عن الممكنة الوسائل بكل   الكتابية ةاألدل   بين القائم
 ."األطراف بين اتفاق أو نص   هناك يكن لم ما تدوينه في المستخدمة عامةالد   كانت
 : هع الفرنسي أنّ ذي اعتمده المشرّ الّ  التشريعي وما يمكن مالحظته حول هذا الحلّ    

  زاعات القائمة حول وسائلالنّ في  ة البتّ صالحيّ  األولى:أعطى للقاضي سلتطين:  -

  فهوّ  ،حديدة التّ لطة الواسعة في عمليّ هي السّ  :والثانية .ةمصداقيّ  األكثر لمحّرروتحديد ا اإلثبات
ة وذلك االلكترونيّ  أوة كانت عامة الورقيّ بمعزل عن الدّ  أخرىدون  إثباتح واسطة الذي يرجّ 

 رة لديه.رق المتوفّ باستخدام الطّ 
  للقاضيهة الموجّ  اإلثباتخالف قواعد فاقات بين المتعاقدين ت  وضع اتّ  ةإمكانيّ كما أعطاه  -

 1.فاق على خالفهاهذه القواعد يمكن االتّ  نّ أالي االعتراف بوبالتّ 

شريع الجزائري لذا كان من المفترض ل فراغ قانوني في التّ رات تشكّ مسألة تنازع المحرّ  إنّ   
قص لجزائري للنّ ع اع الفرنسي، إلى غاية تدارك المشرّ ا المشرّ هبعاالستعانة بالقواعد التي اتّ 

 .   عليها صراحة في القانون المدني الجزائري ثبات والنصّ اإلذي يعتري مواد الّ 
شريعات مواكبة هذه ى التّ عل يفرضانطور العلمي ة الحديثة والتّ قنيّ الوسائل التّ  أنّ وننّوه إلى    

 خاّصة في مجال اإلثبات بشكل عام، وال يتّم ذلك إالّ عن طريق إدراج مواد التطورات
 مستقلّة بحدّ ذاتها تعالج مسألة إثبات المعامالت اإللكترونية. ونصوص قانونية

 
 وقيع االلكتروني وتوثيقه المطلب الثاني: الت  

تبر بمثابة ذي يعوقيع والّ إذا كانت ممهورة بالتّ  ال تعتبر الكتابة دليال كامال في اإلثبات إالّ    
عها ب الورقة إلى من وقّ نس  يَ الذي  وهوّ  ،أصال لإلثبات ليل الكتابي المعدّ الدّ  اني لقيامالعنصر الثّ 

حديثة في إبرام العقود صال الات االتّ انتشار تقنيّ ع م تزامناو ،غيره ى ولو كانت مكتوبة بخطّ حتّ 
 أفرزته تكنولوجيا العصر وهوّ  وقيع لم يكن مألوفا من قبل ظهر شكل جديد من التّ  عن بعد

األمر  وهوّ ، ته يوما بعد يوما تتزايد أهميّ عيّ ذي أصبح العمل به أمرا واقلكتروني والّ وقيع االالتّ 
 وقيع وذلك بهدف حلّ وع من التّ تنظيم هذا النّ  إلىة الوطنيّ  أوولية شريعات الدّ ى بالتّ ذي أدّ الّ 

ية قة والحماإضفاء نوع من الثّ ة ومجال إثبات العقود االلكترونيّ ة في المشكالت القانونيّ 
كاتب عدل  أوق موثّ  أوي بواسطة شهود الخطّ  أوقليدي وقيع التّ ق التّ توثي ه يتمّ وبما أنّ  ،للمتعاقدين

ة خاصّ  أوة عامّ  إدارة أوتوثيقه أو تصديقه من خالل هيئة  يتمّ  أيضا وقيع االلكترونيالتّ  فإنّ 
 ة.صديق االلكترونيّ ما يطلق عليها شهادة التّ  االلكتروني ومنح   عوقيالتّ لة قانونا لتثبيت تكون مخوّ 

 من: كل لمعالجةة ثنائية خطّ  إلى المطلبتفكيك هذا  تومن هذا المنطلق ارتأي   
   التّوقيع االلكتروني. ل:الفرع األو 

  :توثيق التّوقيع االلكتروني )التّصديق االلكتروني(.الفرع الث اني 

 وقيع االلكترونيالفرع األول: الت  
عقود التّجارة االلكترونيّة كسائر العقود عاّمة، ال ت لزم المتعاقدين إالّ إذا كانت ممهورة    

بتوقيعاتهما، وبالنّظر إلى طبيعتها اإللكترونيّة يتعذّر التّوقيع عليها بالّطريقة المألوفة في العقود 

                                                           
 .184-183، ص صالمرجع الس ابقفراح منّاني،  (1)
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التعامالت  أمامقليدي حتى ال يكون عقبة ضرورة البحث عن البديل التّ  إلى ىأدّ هذا ما التّقليديّة، 
ته ما اصطلح على تسميّ  وقيعات وهوّ شكل جديد من التّ  إيجادذي أسفر عن ة األمر الّ االلكترونيّ 

قليدي وقيع التّ ذي يختلف في شكله وكذا مضمونه وتكنولوجيته عن التّ والّ ، وقيع االلكترونيبالتّ 
 نا دراسة هذا الفرع من خالل التّطرق إلى:لتوضيح ذلك حاولو 1،ي نفس وظائفهه يؤدّ لكنّ 
 وقيع االلكترونيال: مفهوم الت  أو  
جارة تي تعتمد عليها التّ الوسائل الّ  لإلحاطة بمفهوم التّوقيع االلكتروني باعتباره من أهمّ    

  ، كان البدّ علينا من التّطّرق إلى:ية أطراف المعامالت االلكترونيةهوّ  دتحديااللكترونية 
لقد كان الفقه سب اقا لتعريف التّوقيع االلكتروني، ثّم جاء بعد ذلك تعريف الت وقيع االلكتروني:  -1

 لقضاء في وضع تعاريف لهذا األخير.القانون وا
قع ية يضعها المو  "عالمة شخص  : بصفة عامة هّو عبارة عنوقيع لتّ ا أ( الت عريف الفقهي:

ل بتحم   وإقرارهة مضمون الورقة وصدق ما كتب بها د صح  وثابت( يؤك   )بشكل خاص   باسمه
ّ التوقيع االلكتروني فهوّ ، 2ا"ة عنهالمسؤولي    الفني ةو ةالتقني   اإلجراءات"مجموعة من : أما

ذي صرف ال  وقبوله لمضمون الت   البياناتة من تصدر عنه هذه تي تسمح بتحديد شخصي  ال  
 3."وقيع بمناسبتهصدر الت  ي  

المادة  وقيع االلكتروني صراحة في نصّ التّ ظهر تعريف  الت شريعي )القانوني(:الت عريف  ب(
ه: أنّ على  2001واقيع االلكترونية لسنةموذجي بشأن التّ من قانون اليونيسترال النّ  01فقرة  02

ا مرتبطة بها منطقي   أو إليها مضافة أوفي شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات  "بيانات
ع بيان موافقة الموق  لرسالة البيانات و إلىسبة بالن   عالموق  ة ين هوي  تعيتستخدم ل أن ويجوز
  4.الواردة في رسالة البيانات" المعلوماتعلى 
نطاق لم تخرج من  هاأنّ وقيع االلكتروني غير في تعريف التّ شريعات وقد تشابهت التّ    
، فنجد مثال المشّرع الجزائري اعترف بالتّوقيع جارة االلكترونيةقة بالتّ المتعلّ  نّصوصال

والّتي  -الّسالف الذكر– 10-05من القانون  327/02االلكتروني ألّول مّرة في أحكام المادّة 
 1مكرر323ة روط المذكورة في الماد  وقيع االلكتروني وفق الش  بالت   يعتد  نّصت على أنّه: "

مكرر من المرسوم  03 ام الفقرة األولى من المادّة، إالّ أنّه قام بتعريفه من خالل أحكأعاله"
 استخدام عن ينجم معطى": لتّوقيع االلكتروني أنّهالّتي جاء فيها أنّه ي قصد با 162-07التنفيذي 

-75من األمر  1مكرر 323مكرر و  323تين دة في الماد  روط المحد  أسلوب عمل يستجيب للش  
 5.المذكور أعاله" 26/09/1975المؤرخ في  58
ونظرا ألهّمية التّوقيع االلكتروني في المعامالت االلكترونيّة قام المشّرع الجزائري بإصدار    

قانون خاص يتعلّق بالتّوقيع والتّصديق االلكترونيّين، حيث عّرف التّوقيع االلكتروني صراحة 

                                                           
 ية الحقوقكلّ  ،ماستر في قانون األعمال شهادةمذّكرة مقدّمة لنيل  "،ةجارة االلكتروني  اإلثبات في عقود الت  ، "بونجو أمينة( 1)

 .23، ص 2015/2016الّسنة الجامعية  ،جامعة أم البواقي والعلوم الّسياسيّة،
 .124ص، 2003،-لبنان–بيروت ،ةحقوقيّ حلبي المنشورات  "،-دراسة مقارنة-التوقيع االلكتروني" ،شيممين شأضياء  (2)
 .34ص، ابقالمرجع الس  حسن عبد الباسط جميعي، ( 3)
 .2، ص 2001ة مع دليل االشتراع  لسنة وقيعات االلكترونيّ موذجي بشأن التّ قانون األونيسترال النّ من  02/01المادة  (4)
م المرسوم يتمّ ل ويعدّ   2007ماي  30خ في المؤرّ  162-07نفيذي رقم مكرر من المرسوم التّ  03ة الفقرة األولى من المادّ  (5)

 سلكيةالاّل  فيها بما بكاتالشّ  أنواع من نوع كل على قالمطبّ  ق بنظام االستغاللالمتعلّ  2001ماي  09خ في المؤرّ  01-123

، ص 2007جوان  07ادرة في الصّ  37سمية عدد الجريدة الرّ  ،سلكيةوالالّ  لكيةالسّ  خدمات المواصالت مختلف وعلى ةالكهربائيّ 
13. 
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وقيع االلكتروني بيانات في شكل الكتروني "الت  منه على أنّه:  02في الفقرة األولى من المادّة 
 1."تستعمل كوسيلة توثيق أخرىة ا ببيانات الكتروني  مرتبطة منطقي   أومرفقة 

وقيع من البحث عن بديل للتّ  البدّ  أصبحقني طور التّ لتّ انتيجة  خصائص الت وقيع االلكتروني: -2
لمسايرة هذه العصرنة الستقرار ات توقيع الكتروني قليدي حيث ظهر في الوجود تقنيّ التّ 

في  إجمالهازات تنفرد بها يمكن وقيع خصائص ومميّ يغة الجديدة من التّ المعامالت ولهذه الصّ 
 ة نقاط كاآلتي:عدّ 

سبة ة بالنّ يّ والخصوص األمنوقيع االلكتروني بدرجة من ع التّ يتمتّ ة: ي  أ/ األمن والخصوص
من خالل حماية  المبرمة عن طريق االنترنت ةااللكترونيّ جارة وخصوصا عقود التّ ، للمتعاملين

من  وتحديد كلّ  إليهاات الوصول تحديد صالحيّ و المشروع،االستخدام الغير  البيانات ضدّ 
يمتلكون على بيانات ال  إجراءأّي بتنفيذ  لغير المخّولينماح لمستخدمي هذه البيانات وعدم السّ 

وقيع حفظ بيانات التّ  أثناءة الوصول ة بتفعيل صالحيّ هذه العمليّ  ات الكافية لتنفيذه، وتتمّ الحيّ الصّ 
 إرسال أثناءشفير بواسطة التّ ي بكود سرّ  وحمايتهاة قة الذكيّ الموجودة على البطاااللكتروني 

 2.البيانات
ه ينجز الكثير من نّ أ إذ ،لجهدواااللكتروني الكثير من الوقت وقيع ر التّ يوفّ  :رعةالس   ب/

الكثير من  وإبرام متعاقدينة عدم حضور الرعة من خالل خاصيّ على وجه السّ المعامالت 
في ازدهار المعامالت  أيضاذي يؤدي بدوره الّ  األمر وهوّ  ،ةصرفات على دعامة فرديّ التّ 

 3.جارة بشكل خاصّ ة بشكل عام والتّ االلكترونيّ 
 أوا ع الكترونيّ وقّ الم   خصعدم قدرة الشّ  أيّ : ة()المصداقي  إنكاره يوفر عدم القدرة على  ج/
 أنّ صرف رغم عدم قيامه بهذا التّ  إنكارة على سالة االلكترونيّ الرّ  بإرسالذي قام خص الّ الشّ 

 ص لهاصديق االلكتروني المرخّ ة التّ )جهوهذه المصداقيّة تضفيها عليه  ،ةالمعاملة افتراضيّ 
الي فهو سالة وبالتّ رّ لاستالمه ل إنكارة على سالة االلكترونيّ كذلك عدم قدرة مستلم الرّ القيام بذلك(، 

 األبعد تها بل وعامة المستعملة وافتراضيّ ة كاملة قائمة بذاتها على صاحبها رغم طبيعة الدّ حجّ 
عن طريق  ذلك تمّ يعرف على مصادر البيانات والتّ  أو األشخاصة حقق من هويّ من ذلك يقوم بالتّ 

ما زادت الحاجة وكلّ  ،صديق االلكترونيالتّ  ة وعن طريق شهادةر والبطاقات الذكيّ كلمات السّ 
ية حقق من هوّ ة وسائل وزيادة تعقيد وسيلة التّ جمع عدّ  إلىجوء ية يتم اللّ ة تحديد الهوّ لدقّ 

حماية األشخاص  ومن ثمّ  ،زه عن غيرهع ويميّ ة الموقّ د شخصيّ يحدّ  الي فهوّ المستخدم وبالتّ 
 4 .ةوقيعات االلكترونيّ ة وتزوير التّ عمليات الوهميّ السات من والمؤسّ 

برنامج حاسب  أيّ ، بمعنى ه يرد على وسيط الكترونينّ حيث أ :ةيرد على دعامة الكتروني   د/
 إرسال أو إنشاءاالستجابة بصدد  أو إجراءجل تنفيذ أتستعمل من  أخرىوسيلة  ةأيّ  أوآلي 
 .وسيلة الكترونيةواسطة ب إالّ ى االلكتروني وذلك ال يتسنّ  وقيعالتّ 
 تمييز الت وقيع االلكتروني عن الت وقيع الت قليدي -3
عدة  قليدي وااللكتروني فيوقيع التّ هناك تباين كبير وواضح بين التّ  نّ أحد أيخفى على  ال  

 قاط التالية:في النّ  إجمالهانواحي يمكن 

                                                           
وقيع قة بالتّ د القواعد العامة المتعلّ يحدّ  2015فبراير  01خ في المؤرّ  04-15من القانون رقم  02ة األولى من المادّ  الفقرة (1)
 .7، ص 2015فبراير  10ادرة في الصّ  06سمية عدد الجريدة الرّ  ،ينصديق االلكترونيّ التّ و
 .196، ص ابقالمرجع الس  فراح مناني،  (2)
 .129، ص المرجع الس ابق، شيممين شأضياء  (3)
 .33ص ،الس ابقالمرجع ، بونجو أمينة (4)
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وقيع ا التّ مّ ، أ*المثالدة على سبيل وصور محدّ  أشكاالخذ قليدي يتّ وقيع التّ التّ : كلأ/ من حيث الش  
ع قليدي يكون للموقّ وقيع التّ ه في التّ نّ أكما  ،**شكال ال حصر لهاأااللكتروني فانه يعتمد على 

يجمع بين  أوبع صمضاء ويستبدله ببصمة األن يعتمد اإلأوصيغته فله ية في اختيار توقيعه الحرّ 
ترخيص من  إلىدون الحاجة  (مضاءلختم واإلو اأصبع األ مضاء و بصمةاإل)ريقتين مثل الطّ 

حيث يجب أن يتوفر يختلف  فاألمروقيع االلكتروني سبة للتّ بالنّ  اأمّ  .ختيارهذا االتسجيل  أوالغير 
ق تكون آمنة ويتعلّ  أن ات البدّ وتقنيّ  إجراءاتيعتمد على  ما أنّهك، 1فيه مجموعة من الشروط

لصحة إجراءات المعاملة  أكثرلضمان و ة، نوقيع االلكتروني المؤمّ التّ  إنشاءاألمر بآلية 
فهّو وقيع العادي ا التّ أمّ  ،وقيع االلكترونييستلزم تدخل طرف ثالث يضمن توثيق التّ االلكترونية 

وبالمقابل  تقليده أوالي يسهل تزويره وبالتّ  ،لموليس ع   فنّ  خص فهوّ عبارة عن رسم يقوم به الشّ 
 عامة.وبالتالي يصعب تزويره من حيث الدّ  لم وليس فنّ ع   وقيع االلكترونيالتّ  أنّ  نجد

 دعامة ب ما تكونالغال في ةماديّ  دعامة على قليديالتّ  وقيعالتّ  يوضععامة: ب/ من حيث الد  

 ، لإلثبات صالح مستند إلى عامةالدّ  لحوّ تفت وقيعبالتّ  الكتابة لذيّ ت   الحالة هذه في ، وةورقيّ 
 إالّ  اتصال كيماوي ال يمكن الفصل بينهما ية هوّ المادّ عامة وقيع العادي والدّ صال بين التّ واالتّ 

وهذا  ةة الورق المستخدمة في الحبر ومادّ ركيبة الكيماويّ ر أو إحداث تغيير في التّ بإتالف المحرّ 
وسيط الكتروني  بواسطة وقيع االلكتروني فيتمّ التّ  اأمّ  .حقق منها يمكن التّ غيير يترك أثرا ماديّ التّ 

 أكثر العب وهوّ ضه للتّ وقيع وعدم تعرّ ة التّ د من صحّ أكّ ة للتّ برامج خاصّ  لىإغير ملموس يحتاج 
 2قليدي.وقيع التّ تعقيدا من التّ 

حقق من وسيلة للتّ  وظائف فهوّ  ةي ثالثقليدي يؤدّ وقيع التّ التّ خصي: ج/ من حيث الحضور الش  
ر، وأخيرا دليل على الحضور عبير عن إرادته في االلتزام بمضمون المحرّ ع والتّ ة الموقّ شخصيّ 
وقيع ا التّ وقيع. أمّ صرف أو من ينوب عنهم قانونا أو اتفاقا وقت التّ ي ألطراف التّ المادّ 

وقيع ية القائم بالتّ وقيع و تحديد هوّ خص صاحب التّ ز الشّ يي  اط به وظائف تمااللكتروني فتن
في القبول بالعمل القانوني أو  عبير عن إرادتهوقيع للتّ بالفعل صاحب التّ  نه هوّ أوثيق على والتّ 

تعديل الحق يقتضي توقيع  أيّ  وقيع االلكتروني حيث أنّ بط بينه وبين التّ االلتزام، وذلك بالرّ 
عدّ مسبقا لإلثبات له جعله دليال م   ر األصلي، ومن ثمّ جديد لمنح المستند االلكتروني صفة المحرّ 

ومنه يالحظ أن ، 3زاع بين األطرافيثور النّ مسبقا قبل أن  عدّ ليل الكتابي الم  نفس منزلة الدّ 
صرف أو من ينوب عنهم قانونا ي ألطراف التّ وقيع االلكتروني ال يعتمد على الحضور المادّ التّ 
 عاقد به عن بعد دون حضور مادي بين األطراف.و اتفاقا، حيث يجوز التّ أ

 وقيع االلكترونيا: صور الت  ثاني  
وذلك حسب مثلما للتوقيع التقليدي أشكال مختلقة، فإن للتوقي االلكتروني صور وأشكال   

وقيع االلكتروني شريعات على نوعين من التّ نصت اغلب التّ  الطريقة التي يتم بها التّوقيع، حيث
                                                           

من القانون المدني،  327ة المادّ  قليدي هو نتاج حركة يد الموقع في صورة إمضاء أو بصمة اإلصبع طبقا لنصّ وقيع التّ التّ  (*)
بر عن وتعّ  ،شكّ  خص تحديدا على وجه ال يتطرق إليه أيّ تتيح تحديد الشّ  ة توضع كتابةً عالمات شخصيّ  قليدي هوّ وقيع التّ فالتّ 

 .215 ، صابقالمرجع الس  غموض في قبول  المحرر. إيمان مأمون أحمد سليمان،  تي ال يحيطها أيّ إرادته الّ 
مفهوما واسعا وعاما باعتباره مجموعة حروف  أعطتية بل وقيعات االلكترونّ نة للتّ شريعات صورة معيّ د التّ لم تحدّ  (**)

 .173، ص المرجع الس ابقاألصوات...إلخ. محّمد فواز المطالقة، حتى  وإشاراتوعالمات وأرقام ورموز 
مذّكرة مقدّمة الستكمال متطلبات ماستر أكاديمي، تخّصص: عالقات  "الت وقيع االلكتروني"اجع أكثر، خديجة غربي، ر (1)

 .10، ص 2014/2015الجامعيّة ، الّسنة -ورقلة–خاّصة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسيّة، جامعة قاصدي مرباح  دوليّة
 .11ص  ،نفس المرجع (2)
ر االلكتروني"،عبد العزيز المرسي، " (3) ية المحر  ص  ،)دون سنة نشر( -مصر-دار النّهضة العربيّة، القاهرة  مدى حج 

 .32-31ص
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وعين له أشكال متعددة، وتتباين نوع من هذين النّ  ن واآلخر توقيع بسيط وكلّ ل توقيع مؤمّ األوّ 
مه من ضمان بحسب قة ومستوى األمان وما تقدّ ذه الصور فيما بينها من حيث درجة الثّ ه

على  فق في كونها تتمّ تي تتيحها، لكنها تتّ يات الّ بعة في إصدارها وتأمينها والتقنّ اإلجراءات المتّ 
 1.ات الحديثةة باستخدام التقنيّ وسائط الكترونيّ 

تي ترتبط وقيع االلكتروني البسيط والّ نوعان من التّ  هناك البسيط:االلكتروني وقيع صور الت   -1
 :استخدامه يتميز بسهولته وقلة تكاليفو  تهليل على صحّ وتقديم الدّ  إنكارهته بعدم يحجّ 
 الشخص نّ أ ورة هيّ ومفاد هذه الصّ : يوقيع الخط  رقمية للت  ورة ال  وقيع عن طريق الص  أ/ الت  
الماسح وقيع بواسطة جهاز ة لهذا التّ يقوم بالتقاط صورة رقميّ  ر ورقي ثمّ وقيع على محرّ بالتّ  يقوم

 .ف القانونيصرّ التّ  إثباتورة في الجهاز الستعمالها عند الضوئي ويحتفظ بهذه الصّ 
ة ل الغير على صورة ضوئيّ فقد يتحصّ  ،واألمانقة يفقد عنصر الثّ  هنّ أوقيع ويعاب على هذا التّ    

الحصول على نسخة  ي ثمّ ير التوقيع الخطّ يمكن تزو ، كماوسيلة كانت يّ أخص بشّ على توقيع ال
 2.ع الحقيقيوقيع على تحديد هوية الموقّ كوك على قدرة هذا التّ ة له وهذا ما يثير الشّ ضوئيّ 
وقيع ومفاد هذه الصورة من التّ : ر االلكترونيسم في ذيل المحر  وقيع عن طريق كتابة االب/ الت  

ة في ة الكترونيّ ولى بطريقبعض الحروف األ أواالكتفاء بكتابة االسم كامال  مّ يت هنّ أااللكتروني 
    وأحرف باأل يتمّ  ألنّه الشكل اق هذويتحقّ وقيع على البريد االلكتروني التّ  لمث ،رنهاية المحرّ 

 حيث يستطيع  الحقيقي، خصية الشّ ق من هوّ حقّ لتّ يعجز عن ا هلكنّ  ،روطحد الشّ أ موز وهيّ الرّ 
 3.نشاء هذه الصورة من التوقيعإشخص  يّ أ
يات ة مسمّ وقيع عدّ التّ  على هذا *شريعاتبعض الفقه وكذا التّ يطلق  وقيع المؤمن:صور الت   -2

وهو يتمثل في التّوقيع المقترن بشهادة تصديق تثبت  ،صوفالمو ،زالمعزّ ، مالمقدّ  ،منمنها المؤّ 
 أشكالة وقيع عدّ ولهذا التّ صحته، وبالتالي هو يشترط هذه الشهادة وليس له عالقة بشكل التوقيع، 

  نذكر أهّمها في مايلي:ة ثات الحديقنيّ د فيها بسبب التّ يتجسّ  أنيمكن 
قمي )الكودي(:  التّوقيع ذو التّقنية األهّم و األكثر استخداما و شيوعا، من بين وهّو أ/ الت وقيع الر 

 تيالّ  االئتمان بطاقات ذلك عن مثال وأوضح ةالبنكيّ  التعامالتالتّوقيعات االلكترونيّة األخرى، 

 حسابه إلى خولالدّ  للعميل يمكن حيث البطاقة صاحب سوى يعرفه ال يسرّ  رقم على تحتوي

والخدمات على مستوى  إيداع النقود أو سداد ثمن الّسلعكسحب و ةالمصرفيّ  العملياتراء جإو
مختلف األجهزة اآلليّة المتاحة له، كجهاز الصّراف اآللي أو األجهزة المتوفّرة في المحاّلت 

فضال عن أنّه  **،التّجاريّة، إذ أّن التّوقيع الّرقمي )الكودي( يرتكز على تقنيّة المفاتيح أو التّشفير
 أكثر األنواع أمانا ووثوقا، وهو على نوعين من التّشفير الّرقمي:

 وذلك باستعمال نفس المفتاح من أجل تشفير  (:شفير المماثل )المفتاح الخاص  الت   -

                                                           
 .244، ص المرجع الس ابقوسف زّروق، ي (1)

 اإلسكندريّة ،دار الجامعة الجديدة ،"-دراسة مقارنة-ثبات الكترونيا في اإلعة رات الموق  حجية المحر  " ،د ساداتد محمّ حمّ م( (2
 .56-55ص، ص 2011، -مصر–
 .13ص ، ابقالمرجع الس  ة بالطي، د الطاهر بلعيساوي، غنيّ محمّ ( 3)
ً للمادّتين ( *) المتعلّق  15/04من القانون  08و  07المشّرع الجزائري أدرجه تحت مسمى التّوقيع الموصوف، وهذا طبقا

 بالّتوقيع والّتصديق االلكترونيين.
رة ة مشفّ لة رقميّ ي ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب آلي ينشئ داّ رمز سرّ  أوي قمي عبارة عن رقم سرّ الرّ  فالّتوقيع  (**)

وقيع االلكتروني الت  ة حجي  " ،د نصيراتمحمّ . عالء ات المفتاح العام والخاصخوارزميّ  بإحدىة يجري تشفيره لرسالة الكترونيّ 
 .37ص ،2005، -األردن–عّمان  ،وزيعشر والتّ دار الثقافة للنّ  ،"-دراسة مقارنة-في اإلثبات 
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ية المفتاح المستخدم ، ويعتمد أمن هذا النوع من التشفير على سرّ المعلومات وحّل التّشفير
 .لسنوات عديدة

  تشفير المعلومات بمفتاح معين، و يتمّ  إذ يتمّ  (:ر الغير مماثل ) المفتاح العام  شفيالت   -

فّك التّشفير بمفتاح آخر، حيث يكون هناك مفتاحين واحد يبقى سّريا فرضا عند التّاجر و اآلخر 
شفير والمفتاح العام اآلخر ري للتّ اس أو الجمهور حيث يمكن استخدام المفتاح السّ متاح لكل النّ 

 1.شفيرالتّ  ري لفكّ شفير والسّ المفتاح العام للتّ  شفير أو العكس أيّ التّ  لفكّ 
اتية الخواص الذّ  إحدىوقيع هنا عن طريق استعمال التّ  يتمّ  :ةاتي  الذ   وقيع بالخواص  ب/ الت  

 تي يتمّ ، بصمة الكف، بصمة الشفاه، بصمة الصوت( الّ األصبعخص ) قزحية العين، بصمة للشّ 
حوز مكانا كبيرا في ذاكرة الحاسب اآللي فيستطيع تة مضغوطة حتى ال تخزينها بصورة رقميّ 

اف اآللي وعن طريق المقارنة بين تلك البطاقة في الصرّ  إدخالالعميل استخدامها عن طريق 
 2.نة في الكمبيوترتلك المخزّ و خص اتية للشّ فة الذّ الصّ 
الّطريقة تتمثّل في استخدام قلم الكتروني حساس يمكنه الكتابة هذه  وقيع بالقلم االلكتروني:ج/ الت  

على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج هّو المسيطر أو المحّرك لكّل العمليّة و يقوم هذا 
البرنامج بوظيفتيّن أساسيّتين لهذا النوع من التّوقيعات، األولى وهي خدمة التقاط التّوقيع، 

 ّحة التّوقيع.والثّانية خدمة التأّكد من ص
بواسطة  اليدّ  ر بخطّ وقيع المحرّ ل في نقل التّ نة، تتمثّ ة عمل معيّ وتقوم هذه الطريقة على آليّ    
 وقيع إليها راد بها إضافة هذا التّ ورة كرسالة الكترونية ي  وئي و نقل الصّ صوير بالماسح الضّ التّ 

  3ة عليها.إلضفاء الحجيّ 
قم الس ري في البطاقات الممغنطة:  كتروني تعتبر هذه الّصورة من التّوقيع االلد/ الت وقيع بالر 

استخداما من المتعاملين، حيث ال يتطلب استخدامها خبرة معيّنة أو هي األخرى األكثر شيوعا و
جهازه ن الكثير من العناء، كما أنّها ال تستلزم أن يمتلك الّشخص جهاز حاسب آلي، أو أن يكو

 4تقوم البنوك ومؤسسات االئتمان بإصدار هذه البطاقات.متصال بشبكة االنترنت، و
حب ة الممغنطة في مجال المعامالت التي تستخدم في السّ عامل بالبطاقات البالستيكيّ انتشر التّ    
لع والخدمات في د ثمن السّ يسدتام بمن خالل القيّ  أوراف اآللي الصّ  أجهزةقدي من خالل النّ 

فع عبر تستخدم للدّ  أصبحتوكذا  ،ص لذلكالبطاقة في الجهاز المخصّ  بإدخالجاري المجال التّ 
-يطلب منه  ف على البطاقة ثمّ العميل البطاقة في الجهاز الذي يتعرّ  بإدخالذلك  ويتمّ ، االنترنت

ل الشخص المخوّ  حامل البطاقة هوّ  أنّ د من ليتأكّ  ري الخاصّ قم السّ الرّ  إدخال -هذا األخير
 يداعاإلو حب الي يسمح له بالقيام بما يريد من عمليات السّ الحساب البنكي وبالتّ  إلىخول للدّ 

 5.جاري عبر االنترنتفي المجال التّ  األمرات وكذا وغيرها من العمليّ 
 وقيع االلكتروني في اإلثباتة الت  ثالثا: حجي  

                                                           
 .52، ص 2004، -األردن–ان وزيع، عمّ التّ شر ودار المناهج للنّ  ة عبر االنترنت"،جارة االلكتروني  "الت  يدي، وليد الزّ  (1)
 . 256صالمرجع الس ابق، خالد ممدوح إبراهيم،  (2)
 الماستر شهادة متطلبات الستكمال مةمقدّ  رةمذكّ  جارية"،ة في إثبات العقود الت  ة الوسائل التكنولوجي  "حجي  ول، سماح كحّ  (3)

أجيزت ، نوقشت و-ورقلة–عة قاصدي مرباح ة، جامياسيّ العلوم السّ ة الحقوق وص قانون عام لألعمال، كليّ أكاديمي، تخصّ 
 .28، ص 02/06/2015بتاريخ: 

دار الجامعة  اإلثبات"، في تهحجي   مدى مواجهتها، فيةوكي   مخاطرهته، وقيع االلكتروني: ماهي  "الت  عبد الحميد ثروت،  (4)
 .56، ص 2007، -مصر–ة الجديدة، اإلسكندريّ 

 .36صابق، المرجع الس  د نصيرات، عالء محمّ  (5)
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 ،عةذا كانت موقّ إ الّ إة سميّ و الرّ أة سواء العرفيّ  حّرراتثبات بوجه عام ال تقبل المقواعد اإل نّ إ   
فإّن قبول  لذا خرى،أنة دأ ثبوت في الكتابة تستلزم بيّ كمب الّ إعة الغير موقّ  حّرراتوال تقبل الم

نة في كبيّ القضاء للتّعاقد االلكتروني يتطلّب إقرار حّجيّة التّوقيع االلكتروني وموثوقيّتها 
 .المنازعات

للتّوقيع االلكتروني في نطاق المعامالت المدنيّة والتّجارية واإلداريّة ذات الحجيّة المقّررة    
للتّوقيعات التّقليدية في مجال اإلثبات، إذا روعي في إنشائه و إتمامه الّشروط الّتي حدّدها القانون 

االلكتروني الموصوف وقيع الت  " منه التي تقضي بأّن: 07في المادّة  -الّسالف الذّكر– 15-04
 : اآلتيةبات ي تتوفر فيه المتطل  وقيع الذ  هو الت  
 شهادة تصديق موصوفة. أساسأن ينشأ على  -

 دون سواه. *عيرتبط بالموق   أن -

 ع.ية الموق  ن من تحديد هو  ن يمك   أ -

 وقيع االلكتروني.ة بإنشاء الت  نة خاص  ة مؤم  أن يكون مصمما بواسطة آلي   -

 ع.حكم الحصري للموق  رسالة تكون تحت الت  أن يكون منشئا بواسطة  -

غيرات الالحقة بهذه الت  ة به بحيث يمكن الكشف عن أن تكون مرتبطة بالبيانات الخاص   -
 ".البيانات

وقيع ة هذا التّ لوبة قامت صحّ ة المطروط القانونية الفنيّ وقيع االلكتروني الشّ ذا استوفى التّ إ   
ة في ة القانونيّ ح له نفس الحجيّ ي وتمنوقيع الخطّ ع بها التّ يتمتّ تي ة الّ ة القانونيّ بالحجيّ  عوتمتّ 
وقيع "يعتبر الت   :-الّسالف الذّكر– 15/04من القانون  08ة المادّ  نصّ ل وهذا طبقا ،ثباتاإل

، "و معنويأشخص طبيعي لقيع المكتوب سواء كان وااللكتروني الموصوف وحده مماثال للت  
 إالّ  ،غيرهوقيع االلكتروني الموصوف وبين التّ صراحة ع الجزائري لم يميز المشرّ  نّ أ نالحظ

الموصوف فقط نفس حجية التّوقيع التّقليدي، إالّ أنه ال يفهم من  أنّه أعطى للتّوقيع االلكتروني
قانون المن  09المادة  ليل نصّ بدذلك تجريده للتوقيع البسيط من حجيته في اإلثبات  وذلك 

عاله ال يمكن أ 08حكام المادة أظر عن بغض الن  ": هأنّ الّتي نّصت ب -الّسالف الذّكر– 15/04
 مام القضاء بسبب:أو رفضه كدليل أته القانونية وقيع االلكتروني من فعالي  تجريد الت  

 شكله االلكتروني -

 صديق االلكترونية الموصوفةنه ال يعتمد على شهادة الت  أ -

 .وقيع االلكتروني"الت   إلنشاءة مؤمنة بواسطة آلي   إنشاءهنه لم يتم أ -

مام القضاء وال يمكن أ -غير الموصوف- وقيع االلكتروني البسيطك بالتّ مسّ الي يجوز التّ بالتّ و   
و أصديق االلكترونية لى وجود شهادة التّ إنه يفتقد أو أقاضي رفضه بسبب شكله االلكتروني لل
ع وقيع هذا من جهة ومن جهة أخرى مادام المشرّ نشاء التّ نة إلة مؤمّ بواسطة آليّ  إحداثهنه لم يتم أ

وقيع ة التّ يّ مام القضاء فال مجال للحديث عن حجأ حجية اإلثباتوع البسيط رف لهذا النّ اعت
وقيع التّ  نّ إكن في ومهما يوقيع الخطّ ه بالكاد دليل معادل وظيفيا للتّ نّ االلكتروني الموصوف أل

ه مرتبط بشهادة نّ أليل الكتابي الكامل مادام ة الدّ مرتبة حجيّ لى إذي يرقى الّ  الموصوف هوّ 
  1.ص لهاة مرخّ ة المفعول صادرة عن جهة تصديق الكترونيّ ة معتمدة وساريّ تصديق الكترونيّ 

                                                           
"شخص طبيعي أو المتضّمن التّوقيع والتّصديق االلكترونّيين، الموقّع على أنّه:  04-15من القانون  02/02عّرفت المادة (*)

 أن اختياري البدّ  إراديفالتوقيع عمل  "،معنوي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي الذي يمثله
 .د ارتباطه بصاحبهيكون بشكل يؤكّ 

 .350، ص ابقالمرجع الس  فاتح بهلولي،  (1)
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    صديق االلكتروني(وقيع االلكتروني )الت  الفرع الثاني: توثيق الت  

 حفظ ةعمليّ  على أساسي بشكل تعتمد اإللكتروني رللمحرّ  القانونية ةالحجيّ  منح ةاستمراريّ  إن   

 فصرّ التّ  لها يخضع تيالّ  قادمالتّ  ةمدّ  طوال محتواه على الحفاظ ضمان بما يكفل حّررالم هذا
 قعوالموّ  االلكتروني وقيعالتّ  بين العالقة لتأكيد شريعاتالتّ  من الكثير لتتدخّ  حيثالمحفوظ، 

 صدارإ اتصالحيّ  أعطتهو ةااللكترونيّ  المصادقة خدمات مبمقدّ  تهسمّ  محايد ثالث بطرف

ة يميّ قلة واإلشريعات الدوليّ بها وحسب التّ  ويضمن عدم العبث، نةمؤمّ  ةالكترونيّ  شهادات
يسمى رع الجزائري منظور المشّ  في ، إالّ أنّهالثرف الثّ يات هذا الطّ دت مسمّ عدّ ت فقدة والوطنيّ 
تي تحتوي على صديق االلكتروني الّ من خالله منح شهادة التّ  يتمّ صديق االلكتروني وجهة التّ 

، فهذه الوثيقة تؤّكد ع وتوقيعه االلكترونية بين الموقّ وظيفتها توثيق العالق ،مجموعة من البيانات
 صديق لتّ ة يطلق عليها اوهذه العمليّ أّن هذا التوقيع صدر صحيحا دون حدوث أّي تزوير، 

 1لكتروني.اال وثيقو التّ أااللكتروني 
ر و المحر  أوقيع ة الت  ق من صح  حق  وسيلة آمنة للت  " :وثيق االلكتروني هوّ التّ  أوصديق فالتّ    

م مقد   و طرف محايد عليهأن عبر جهة موثوق بها و كيان معي  ألى شخص إنسبه  حيث يتم  
ة هوي  عملية تسمح بإثبات "، أو هّو عبارة عن: 2"وثيقد خدمات الت  و مور  أصديق خدمات الت  
وقيع هذا الت   إثبات ر معنا عبر االنترنت بفضل توقيعه االلكتروني، بحيث يتم  اومن يتح

هادة ويمكن تشبيه هذه الش  ، صديقة صادرة عن سلطة الت  دة رقمي  اإللكتروني عن طريق شها
 3".عريفة ببطاقة الت  اإللكتروني  

 دراسة هذا الفرع من جانبين: ومن خالل هذا المنطلق ارتأينا   
 أوال: جهات التصديق االلكتروني  

ى يضمن و معنويا وذلك حتّ أطرف ثالث محايد سواء كان طبيعيا مر يستلزم وجود األ نّ أبما 
 اتخدمالب الّ إذلك  مّ وال يت ،ة المتعاقدينحقق من شخصيّ ر االلكتروني من خالل التّ سالمة المحرّ 

 ، الّتي سنحاول دراستها من خالل:صديق االلكترونيالتّ  التي توفّرها جهات 
 لجهات ةتسميّ  إعطاء حول الفقهاءآراء  وتباينت دتتعدّ : صديق االلكترونيالت   تعريف جهات -1

 اأمّ  ،االلكتروني( صديقالتّ  خدمات ممقدّ ) ةتسميّ  عليها يطلق فالبعض اإللكتروني، صديقالتّ 
 عليها أطلق حين فيلكتروني(، اال صديقالتّ  خدمات دمزوّ ) مصطلح استعمل اآلخر البعض

 )سلطات التّصديق االلكتروني(. ةتسميّ  اآلخر البعض
فة سلطة مكل  " :هانّ أوقيع االلكتروني بوثيق التّ ت جهات يعّرف األستاذ حّمودي محّمد ناصر    

شفير ة المستعملة في الت  ظم المفاتيح العام  نشاء ن  إشخاص متعاملين بأو عدة أمن قبل شخص 
 ةمستقل   ةخاص   أو ةعام   منظمة أو جهة" :هابأنّ  يعّرفها آخرون كما، 4تي تثبتها"هادات ال  والش  

                                                           
 ،2018 ،-مصر– سكندريةاإل ،, دار الفكر الجامعي"ثباته وحمايتهإالمستند االلكتروني ووسائل " ،خالد حسن أحمد لطفي (1)

 .144ص
 في الماستر شهادة لنيل لةمكمّ  رة"، مذكّ صديق االلكتروني في الجزائرت  "اإلطار القانوني للكاتية ساحلي، عادل تواتي،  (2)

: المناقشة ، تاريخ-بجاية- ميرة حمنالرّ  عبد ة، جامعةياسيّ السّ  والعلوم الحقوق يةص: قانون عام لألعمال، كلّ القانون، تخصّ 
 .10، ص 21/06/2016

(3) https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ ،  :15:52على الساعة:  12/05/2019تّم اإلّطالع عليه يوم. 
 .348صالمرجع الس ابق، د ناصر، محمّ  وديحمّ  (4)

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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،وذلك بإصدار اإللكترونية معامالتهم لتصديق المتعاملين، بين الوسيط بدور تقوم ومحايدة
زمة لهم، بواسطة مقد م خدمات الت صديق االلكتروني".  1شهادات الت صديق الال 

صديق قد عّرف جهات التّ هّو أيضا ع الجزائري نجد المشرّ وعلى غرار مختلف التّشريعات    
من  08رمكرّ  03ة ض إلى تعريفها بصفة عرضية من خالل المادّ في مراحل مختلفة، فقد تعرّ 

 مفهوم في شخص كل  "ه:  ت على أنّ تي نصّ الّ  -كرذّ الالّسالف – 162-07نفيذي المرسوم التّ 

 أو ةإلكتروني   شهادات ميسل   2000 أوت 5 في خالمؤر   03-2000من القانون  8 فقرة 8 المادة

من القانون  08 فقرة 08 المادةوبالعودة إلى "، لكترونياال وقيعالت   مجال في أخرى خدمات يقد م
 تنصّ  نجدهاوالاّلسلكية  لكيةالسّ  والمواصالت بالبريد قةالمتعلّ المحدّد للقواعد العاّمة  2000-03
 وسائل مستعمال خدمات ميقد   طبيعي أو معنوي شخص كل   الخدمات يوفر أن على: "أنّه على

 2".ةسلكيوالال   لكيةالس   المواصالت
عّرف المشرع الجزائري جهات التّصديق  -الّسالف الذّكر– 04-15وبصدور القانون    

الّتي نّصت على أّن جهات التّصديق االلكتروني  02/12صراحة وذلك من خالل أحكام المادّة 
صديق االلكتروني الموصوفة وقد معنوي يقوم بمنح شهادات الت   أوشخص طبيعي  كل  "هّي: 
 االلكتروني".صديق قة بالت  متعل   أخرىم خدمات يقد  
ة بمراجعة قوانين المعامالت االلكترونيّ : صديقي خدمات الت  رخيص لمؤد  إجراءات منح الت   -2

تنظيم قانوني  و نشاط يكون محلّ أي عمل أممارسة  نّ أ ن لنا من دون شكّ ة يتبيّ ول العربيّ في الدّ 
بعين  تؤخذدة جراءات وضوابط وقيود محدّ إلى إصديق يخضع م خدمات التّ لذلك نجد نشاط مقدّ 

مزاولة نشاط ب ذي يسمح لها و االعتماد الّ أرخيص ها التّ حعد من  االعتبار وتكون تحت رقابة بَ 
 3.صديق االلكترونيالتّ 
نفيذي المرسوم التّ  من 02المادة  خصّ ع الجزائري أحسن مثال في ذلك، حيث المشرّ  لعلّ و   

 إصداربسلكية لكية والالّ والمواصالت السّ ضبط البريد سلطة  -كرالف الذّ السّ - 07/162رقم 
ن أدون ، 4صديق االلكترونيشهادات التّ  إصدارزاولة نشاط اغبة في مللجهات الرّ  راخيصتّ ال
المجال شاط تاركا ذي يريد ممارسة هذا النّ خص الّ في الشّ  أن تتوافر تي يجبروط الّ ن الشّ يبيّ 

من  ع الجزائري مجموعةفيه المشرّ ، هذا األخير أدرج -الّسالف الذكر– 15/04للقانون 
 ل فيما يلي:روط تتمثّ الشّ 

 تلك تي يقصد بهاالّ و 34/04ة المادّ  في نصّ  الجزائري عاشترطها المشرّ  ة:روط الفني  أ/ الش  

 المعرفة في لةوالمتمثّ  ،صديقخدمات التّ زاولة لم رخيصالتّ  طالب في توافرها الواجب روطالشّ 

 لةالمؤهّ و زمةالالّ  بالخبرة هعتمتّ  إلى باإلضافة اإللكتروني،صديق التّ  خدمات مجال في ةالفنيّ 

 ما الخصوص وجه وعلى اإلدارة مجاالت في المهني اختصاصه يثبت ما ميقدّ  وأن بذلك، للقيام

 5.واالتصال اإلعالم تكنولوجيا مجال في معرفته يثبت

                                                           
 .37، ص المرجع الس ابقكاتية ساحلي، عادل تواتي،   (1)
، الّسلكية والالّسلكية والمواصالت بالبريد ، يحدّد القواعد العاّمة المتعلّقة2000أوت  05المؤّرخ في  03-2000قانون رقم  (2)

 .6-5ص ، 2000أوت  06الّصادرة في  48عدد  الجريدة الّرسميّة
 .350، صالمرجع الس ابقد ناصر، حّمودي محمّ  (3)
 .13-12ص ، صالمصدر الس ابق، 162-07من المرسوم التّنفيذي رقم  02أنظر، المادة  (4)
ة الجهات ومسؤولية اإللكتروني "الت وثيق ،حسن يوسف إبراهيم لينا (5) –عّمان  والتّوزيع، للنّشر الّراية دار "،به المختص 

 .53، ص 2009، -األردن
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 عالية راتبمها ونيتمتعّ  فينبموظّ  االستعانة اإللكتروني صديقالتّ  جهات على يجب اليلتّ با   

 .المطلوب المستوى إلى االرتقاء أجل من الحديثة كنولوجياالتّ  ستيعابال
 يجب بل يكفي يةالفنّ  بالمعرفة اإللكتروني صديقالتّ  جهات تمتع مجرد ليس ة:روط المالي  ب/ الش  

 من نتمكّ  ةكافيّ  مالية ضمانات بتقديم وذلك لها، الموكلة المهام لممارسة ثقة محلّ  هاأنّ  تثبت أن
 نصّ بهذا الخصوص ، وعليها المفروضة بااللتزامات اإلخالل حالة في معها المتعاملين تعويض

 ضرورة، على -كرالّسالف الذّ – 04-15 القانون من 02 فقرة 34 ةالمادّ  في ئريزاالج عالمشرّ 

 1.كافية ةماليّ  بقدرة اإللكتروني صديقالتّ  جهات عتمتّ 
 استخدام طريق عن نفسها تطوير على قدرتها تعكس صديقالتّ  لجهات ةالماليّ  الكفاءة أنّ  كما   

 الغير تمنع تيالّ  الوسائل بكافة نمؤمّ  بنظام مرتبطة رةومتطوّ  حديثة حاسوبرامج وب أجهزة

 ت.الجها هذه مع بالمتعاملين ةوالخاصّ  نةالمخزّ  البيانات وسرقة راقاخت من *القرصنة ومحترفي
 فقد اإللكتروني صديقالتّ  لجهات لةالموكّ  المهام ةوحساسيّ  ةألهميّ  نظراخصية: روط الش  ج/ الش  

 ة،خاصّ  أو ةحكوميّ  كانت سواء األخيرة هذه إلنشاء صارمة شروطا ئريزاالج عالمشرّ  وضع

 أن يجب المعنوي خصللشّ  سبةبالنّ  اأمّ  بيعي،الطّ  خصللشّ  ةئريّ زاالج ةالجنسيّ  طراباشت وذلك

 نشاط مع تتنافى جنحة أو بجناية عليه كمح   قد يكون ال وأن ئريزاالج للقانون خاضعا يكون

  2اإللكتروني. صديقالتّ 
"يخضع نشاط  -كرالّسالف الذّ - 04-15من القانون  33ة المادّ  حسب نصّ ة: روط اإلداري  د/ الش  
صديق للت  لطة االقتصادية ترخيص تمنحه الس   إلىصديق االلكتروني ة خدمات الت  تأدي  

لطة السّ  صديق االلكتروني هيّ ة للتّ لطة االقتصاديّ السّ  نّ إفص ، وحسب هذا النّ االلكتروني"
صديق ي خدمات التّ طالبي مزاولة نشاط مؤدّ  كلّ  إلىى منح تراخيص تي تتولّ الّ الوحيدة 

 . االلكتروني
هون بالحصول على صديق مرة للتّ لطة االقتصاديّ ذي تمنحه السّ رخيص الّ نظام التّ  إالّ أنّ    

بعد  صديق االلكتروني إالّ أهيل ال يمكنه تأدية خدمات التّ حامل شهادة التّ  شهادة تأهيل، لهذا فإنّ 
 05ة رخيص لمد  يمنح الت  " :من نفس القانون 40ة المادّ  وحسب نصّ  ،3رخيصالحصول على التّ 

د حد  ذي ي  ال   األعباءدة في دفتر روط المحد  ته وفقا للش  تجديده عند انتهاء صالحي   سنوات ويتم  
 ".صديق االلكترونيكيفيات خدمات الت   شروط و

– وقيع االلكتروني وهيّ ة للتّ لطة االقتصاديّ راخيص بيد السّ وضع سلطة منح التّ  الي فإنّ وبالتّ   
روط ة توافر الشّ صديق واستمراريّ مي خدمات التّ ولة على مقدّ يضمن رقابة الدّ  -ةجهة حكوميّ 

                                                           
 .11، ص ، المصدر الس ابق04-15من القانون رقم  34/02أنظر، المادّة  (1)
 صغار من بعضهم يكون قد كما والمعلومات، االتصال تكنولوجيا في والمعرفة العلم من عالي مستوى ذوي هم أشخاص (*)

 :وهم ةاالبتدائيّ  ىوحتّ  انويةالثّ  المدارس بطالّ  من أيّ  الّسن

 هناك صنفان منهم: (les pirates):القراصنة  أ/
 وأنظمة االقتصاد على لون خطورةيشكّ  وال سليةللتّ  فقط يسعون ذينالّ  األشخاص وهم: (Hackers)الهواة  -

 المعلومات. 

 بأعمال بقيامهم وذلك حدثون أضرارا كبيرة،ي   لكونهم لاألوّ  نفالصّ  من خطورة أشدّ  هم(Crackers):  المحترفون -

 .بينهم المعلومات لتبادل نوادي لونيشكّ  ما وعادة المشروع الغير واالقتحام خريبالتّ  
 بقدرات فنيّة يتمتّعون الّذين الكفاءات أصحاب ومن المعلوماتيّة في األخّصائيين في يتمثّلون (Fraudeurs):ب/ المخادعون:  

 الخ....الدّفع بطاقات أو المصارف بحسابات والتالعب األموال تحويل شيكات على جرائمهم معظم تنصبّ  إذ عالية،
أو  األشخاص بعض لمصلحة أو دولهم مصالح لخدمة إّما المعلومات جمع إلى هؤالء يهدف (Espions):ج/ الجواسيس: 

 .41، ص المرجع الس ابقبينهما. كاتية ساحلي، عادل تواتي،  فيما يتنافس الّتي الّشركات
 ونفس الّصفحة.نفس المصدر ، 04-15 رقم القانون من 34/01المادّة  ،أنظر (2)
 .12ص ، المصدر الس ابق، 04-15لقانون رقم امن  35أنظر، المادّة  (3)
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على مستوى التعاون  أواخلي على المستوى الدّ  واألمان األمنق ة كما يحقّ وابط الفنيّ والضّ 
 ة.ة الدوليّ ولي لمكافحة الجرائم االلكترونيّ الدّ 
، 410-09 رقم نفيذيالتّ  المرسوم بموجب ئريجزاال عالمشرّ  مهنظّ  فقد االعتماد نظام أّما   

 وضع حيث ،1اسةالحسّ زات جهيالتّ  على ةالمنصبّ  شاطاتالنّ  على قةالمطبّ  األمن لقواعد دالمحدّ 

 تكنولوجيا أمن وأنظمة اتفيها معدّ  بما اسة،الحسّ زات جهيالتّ  جميع لتقييم دموحّ  قانوني نظام

 وفقا اإللكتروني، صديقالتّ  نشاطات في المستخدمة (شفيرالتّ  ووسائل مجراالب) المعلومات

 09و  08 و 07 و 60  الموادّ  بموجب أخضعها تيوالّ  بها والمعمول قنيةالتّ  نظيماتوالتّ  للمعايير
 .لمرسوما ن نفسم

 عمل أيّ  ممارسة إنّ اإللكتروني:  صديقالت   جهات نشاط على قابةبالر   ةالمختص   لطاتالس   -3

 بيترتّ  قد ولةالدّ  في صةالمختّ  لطاتالسّ  قبل من لرقابة خاضع وليس ممنظّ  غير بشكل مهني
 المعنية األطراف حقوق وضياع المعامالت في االستقرار وعدم الفوضى بعض عليه
 البحث يقتضي صديق اإللكترونيالتّ  جهات نشاط على قابةالرّ  عن الحديث فإنّ  صرف، لذلكبالتّ 

 ثالث إلى قّسمها جزائري  عالمشرّ  أنّ  نجد ددالصّ  وبهذا العملية، بهذه ةالمختصّ  لطاتالسّ  عن

إذ نجد أعالها درجة الّسلطة الوطنيّة  -كرالّسالف الذّ – 04-15رقم طبقا للقانون  ،سلطات
 صديقللتّ  ةاالقتصاديّ  لطةالسّ  يراوأخ ،اإللكتروني صديقللتّ  ةالحكوميّ  لطةالسّ للتّصديق، ثّم تليها 

 .اإللكتروني
، يالمال واالستقالل ةالمعنويّ  خصيةبالشّ  عتتمتّ  ةمستقلّ  سلطة وهيّ صديق: ة للت  لطة الوطني  أ/ الس  
 ةتقنيّ  مصالح و مجالس من لطةالسّ  كلتتشّ ، 2ة بها تسهر على إنجازهاف بمهام خاصّ وتكلّ 
 كفاءتهم أساسى عل ةالجمهوريّ  رئيس يعينهم ئيس،الرّ  بينهم من أعضاء خمسة ومن ة،إلداريّ او
 بجميع المجلس عويتمتّ  ،واالتصال اإلعالم بتكنولوجيا قةالمتعلّ  ةالتقنيّ  العلوم مجال في سيماال

 ةاءكف بأيّ  االستعانة بإمكانه ومنه، القانون به يسمح بما لطةالسّ  مهام ألداء زمةالالّ  الحياتالصّ 
  سنوات بأربعة لطةالسّ  مجلس أعضاء عهدة دتحدّ و أشغاله، في تساعده
 3 ة.واإلداريّ  ةقنيّ التّ  المصالح ريسيبت ضطلعوت واحدة، مرة جديدتّ لل قابلة

 البريد لوزارة ابعةالتّ  ةالوطنيّ  لطةللسّ  عتفرّ  هيصديق االلكتروني: ة للت  لطة الحكومي  ب/ الس  
 اإللكترونية المبادالت في المستعملة الشهادات تسيير تؤطر ،واالتصال اإلعالم والتكنولوجيا

 اإلدارة وبين والوزارات ساتالمؤسّ  بين للمراسالت يالمادّ  ابعطّ ال إلغاء أي اإلدارات، بين
 أخرى موثوقة أطراف شرفوت   ،بعد عن ةالمدنيّ  الوثائق سحب خالل من سيماال  والموطنين،

، ةالحكوميّ  لطةالسّ  عليها تصادق أن على الحكومي الفرع في ةاإللكترونيّ  هاداتالشّ  تسليم على
هّي  تتمتعو االتصالو اإلعالم وتكنولوجيا بالبريد فالمكلّ  وزيرال ىلد -هذه األخيرة– تنشأحيث 

 صديقالتّ  نشاط ومراقبة بمتابعة لفوتكّ  ،4ةالمعنويّ  خصيةوالشّ  المالي باالستقاللاألخرى 

 صديقللتّ  استهاسيّ  إعداد ىتتولّ  حيث الحكومي، الفرع في لينالمتدخّ  لفائدة اإللكتروني

 اساتسيّ  على والموافقة، تطبيقها على هروالسّ  عليها للموافقة لطةالسّ  على ضهاروع اإللكتروني

 امالقيّ  إلى باإلضافة تطبيقها على هروالسّ  بها، الموثوق الثةالثّ  فرااألط من ادرةالصّ  صديقالتّ 

                                                           
 على بةالمنصّ  شاطاتالنّ  على قةالمطبّ  األمن لقواعد دالمحدّ  2009ديسمبر  10خ في المؤرّ  410-09تنفيذي رقم المرسوم ال (1)

 .2009ديسمبر  13ادرة في الصّ  73الجريدة الرسمية عدد  ،اسةالتجهيزات الحسّ 
 .9، ص ابقالمصدر الس  ، 04-15من القانون رقم  18و  16تان أنظر، المادّ  (2)
 العالقات قانون ص:تخصّ  الحقوق، في ماستر شهادة لنيل مذكرة ،اإللكتروني" للتصديق القانوني النظام" ،يندا معيز (3)

 .7، ص 2015، -ورقلة–مرباح  قاصدي ة، جامعةياسيّ العلوم السّ ة الحقوق وكليّ  ولية،الدّ 
 .10، ص المصدرنفس ، 04-15من القانون  26أنظر، المادة  (4)
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 فةالمكلّ  ةالحكوميّ  الهيئة طريق عن الموثوق الثالثّ  رفالطّ  مستوى على دقيقالتّ  اتبعمليّ 

1بعد تنشأ لم تيالّ  دقيقبالتّ 
. 

2صاالتواالتّ  البريد ضبط لسلطة تابعةهي سلطة  صديق االلكتروني:ة للت  لطة االقتصادي  ج/ الس  
 

 مع اإللكتروني صديقالتّ  خدمات تأدية اتكيفيّ  ديحدّ الذي  روطالشّ  دفتر بإعداد فةمكلّ  وهيّ 

 دابيرالتّ  خاذاتّ  خالل من للمواطنين نسبةبالّ  الخدمة لهذه رينالموفّ  المتعاملين ومتابعة مراقبة

 مع اخيصرالتّ  طالبي مطابقة من حققوالتّ  العجزّ  حال في الخدمات ةاستمراريّ  لضمان زمةالالّ 

 التصديق مجال في االلكترونية التعامالت بتأمين وتتكفل، ابنفسه اإللكتروني التصديق سياسة
 انتحال شخص يستطيع ال إذ بالتعامالت يقوم الذي الشخص هوية ضمان مع ،االلكتروني

 معلومات نقل ويمنع المعلومة تشفير طريق عن المعلومات سرية تضمن كما آخر، شخصية

 3.الوطني ابرالت خارج االلكتروني بالتوقيع ةالخاصّ  الجزائري المواطن
 ةصديق االلكتروني  ثانيا: شهادة الت  

خدمة  من التزاماته هو إن االلتزام الرئيسي المتعلق بنشاط مؤدي خدمات التصديق كحد أدنى   
 التصديق شهادة تحظىحيث  الغرض، منح شهادة التصديق االلكتروني وان وظيفته تتحقق بهذا

 نةالمتضمّ  الوثيقة باعتبارها اإللكترونية المعامالت وسالمة تأمين في كبيرة بأهمية اإللكتروني

زاع، لذلك اهتّم الفقه ن أيّ  وجود حالة في والمرجع وقيعالتّ  لصاحب ةشخصيّ  بيانات على
 والقانون بدراستها بالتفصيل.

تعدّدت التّعريفات الفقهيّة لشهادة التّصديق االلكترونية  ة:االلكتروني  صديق تعريف شهادة الت   -1
 بأنّ  القائل عريفالتّ  نجد عريفاتالتّ  هذه بين ومن ،المعاملة فراأط ةهويّ  تأكيد فينظرا ألهميّتها 

 ذيال   خصالش   عن عرفللت   ةمختص   جهات تصدرها ةهوي  : "هيّ  اإللكتروني صديقالتّ  شهادة

 عبر يجريها تيال   المعاملة على أيضا وتصادق تروني،االلك توقيعه على وتصادق يحملها

 اإللكتروني وقيعالت   نسبة تثبت تيال   هاداتالش   تلك" :هاأنّ على  كذلك فعرّ ت   كما ،4"االنترنت

 5".معتمدة توثيق إجراءات إلى استنادا مصدره خصالش   إلى
البسيطة  بنوعيها ةصديق االلكترونيّ التّ شهادة ع الجزائري أيضا كما عّرف المشرّ     
الّسالف – 162-07 رقم نفيذيالتّ  المرسوم من 09و  08فقرة  03 ةالمادّ  نصّ  فيالموصوفة و

 فحص معطيات بين لةالص   تتثب   اإللكتروني كلالش   في وثيقة"ا: هبأنّ  األولى فرّ فع -الذّكر

 للمتطلبات تستجيب ةإلكتروني   شهادة": هانّ أب ةانيّ الثّ  فعرّ  بينما "،والموق ع لكترونياإل وقيعالت  

 .المتطلبات هذه ةماهيّ  ئريزاالج عالمشرّ  يذكر ولم "دةالمحد  
اتّبع المشرع الجزائري نفس التّقسيم حيث  -الّسالف الذّكر– 04-15م رق القانون صدور بعدو  

بمقتضى أحكام المادتّين  ، وعّرفهماوالموصوفة البسيطة اإللكتروني صديقالتّ  شهادة ميّز بين

                                                           
 .46-45، ص صالمرجع الس ابقكاتية ساحلي، عادل تواتي،  (1)
 ونفس الّصفحة.، نفس المصدر 04-15القانون رقم من  29أنظر، المادة  (2)
الماستر،  شهادة متطلبات الستكمال مةمقدّ  رةمذكّ ، صديق االلكتروني""مسؤولية مؤدي خدمات الت  فاطمة الزهرة تركي،  (3)

، نوقشت و أجيزت -ورقلة-ة، جامعة قاصدي مرباح ياسيّ العلوم السّ الحقوق وة ة، كليّ ة الخاصّ قانون العالقات الدوليّ  :تخصصّ 
 .9-8ص ، ص22/05/2017 :بتاريخ

 .13، ص المرجع الس ابقي، ندا معيز (2)
 .24، ص ابقالمرجع الس  اتي، ساحلي، عادل توّ  كاتية (3)
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إالّ أّن المشّرع الجزائري تفّطن للنّقص الّذي كان يعتري ، 1منه 15والمادّة  07فقرة  02
 شهادة تحتويها أن يجب تيالّ  البيانات من مجموعة على نصّ و -الّسالف الذّكر– 162-07المرسوم 

 2.الموصوفة اإللكتروني صديقالتّ 
 صديقالتّ  شهاداتوالمالحظ من التّعريفات الّسابقة أّن المشّرع الجزائري لم يتطّرق إلى تصنيف 

 البريد ضبط لسلطة سميةالرّ  فحةالصّ  أنّ  إالّ ، يهاتؤدّ  التي األغراض بحسب اإللكتروني

3ذلك. في القانوني ندالسّ  دتحدّ  أنّ  دون إليها أشارت سلكيةوالالّ  لكيةالسّ  والمواصالت
 

 اإللكتروني صديقالتّ  شهادة عتتمتّ  تها(:صديق االلكتروني )حجي  ة لشهادة الت  القيمة القانوني   -2

 عليها المنصوص روطالشّ  كلّ  استوفت إذا أصدرتها تيالّ  ولةالدّ  داخل اإلثبات في ةقانونيّ  بقيمة

 إشكالية يطرح اممّ ، وبما أّن العقد اإللكتروني عقد دولي يمتّد عبر كافّة أنحاء العالم، شريعالتّ  في

 منظومتها في تختلف قد والّتي أجنبي بلد في ادرةالصّ  اإللكتروني صديقالتّ  شهادات اعتماد

 الحلول إليجاد ئريزاالج عالمشرّ  لتدخّ  ذلك أجل ومن االستعمال محلّ  الدولة عن ةالقانونيّ 

 لهذه اإلشكاليّة. المناسبة ةالقانونيّ 
 كما أشرنا في الّسابق فإنّ : اإلثبات في ةالوطني   لكترونياال صديقالت   لشهادة ةالقانوني   القيمةأ/ 

 القانون من 01 رمكرّ  323 ةوالمادّ  رمكرّ  323 تينالمادّ  في قد اعترف ئريزاالج عالمشرّ 
 في ةالقانونيّ  القيمة حيث من ةاإللكترونيّ  تراوالمحرّ  ةالكتابيّ  راتالمحرّ  بين بالمساواة المدني

 ةإمكانيّ  تضمن أن بشرط إرسالها وطرق نها،تتضمّ  تيالّ  الوسيلة عن ظرالنّ  بغضّ  إلثبات،ا
 ،سالمتها تضمن ظروف في ومحفوظة ةمعدّ  تكون وأن أصدرها ذيالّ  خصالشّ  ةهويّ  من أكدالتّ 
 الكتابة بقبول يتعلق فيما  *الوظيفي رظيالنّ  نهج اعتمد قد ئريزاالج عالمشرّ  يكون اليبالتّ 

 .لها ةالقانونيّ  القيمة حول كوكالشّ  وإزالة ةاإللكترونيّ 
 لنا وضحّ  قد ئريازجال عالمشرّ  يكون -الّسالف الذّكر– 04-15رقم وبعد صدور القانون    

 سواء المكتوب وقيعللتّ  مماثال اعتبره ذيالّ  لالمؤهّ  أو الموصوف اإللكتروني وقيعالتّ  من موقفه

 وقيعالتّ  منح قد عالمشرّ  يكون اليوبالتّ  ،منه 08 المادة دهؤكّ ت ما وهو معنوي أو طبيعي لشخص

 القانون نفس من 09 ةالمادّ  دوتؤكّ  اليدوي، وقيعللتّ  مماثلة اإلثبات في كاملة ةحجيّ  اإللكتروني

 القضاء أمام كدليل رفضه أو ةالقانونيّ  تهفعاليّ  من البسيط اإللكتروني وقيعالتّ تجريد  عدم على

 إنشاؤه يتمّ  لم هأنّ  أو موصوفة تصديق شهادة على يعتمد ال هأنّ  أو اإللكتروني شكله بسبب

 .اإللكتروني وقيعالتّ  إلنشاء نةمؤمّ  آلية بواسطة

                                                           
عرفتا شهادة التصديق  .09و  07، ص صابقالمصدر الس  ، 04-15من القانون رقم  15ة المادّ و 07فقرة  02تين المادّ  (1)

 البسيطة والموصوفة حيث نّصتا على:
لة بين البسيطة حيث نصت بأّنها: " عرفت شهادة التصديق 02/07المادة  -  وثيقة في شكل الكتروني تثبت الص 

 بيانات التحقق من الت وقيع اإللكتروني والموقع.
 " شهادة تصديق الكتروني تتوفر فيها مجموعة من عرفت شهادة التصديق الموصوفة حيث نصت بأنها:  15المادّة  -

 ..." المتطلبات
 و ما بعدها. 26، ص ابقالمرجع الس  راجع أكثر، كاتية ساحلي، عادل تواتي،  (2)
تّم   www.arpt.dz: متوفر على الموقع والاّلسلكية الّسلكية والمواصالت البريد ضبط لسلطة الّرسمي الموقع ،راجع أكثر (3)

 .16:12الّساعة: على  14/05/2019عليه يوم:  االّطالع
 منها الغرض أو الكتابة وظيفة ضوء في تحديده يتمّ  أن يجب ةاإللكترونيّ  الكتابة مفهوم ياقالسّ  هذا فيفي: الوظي ظيرالن   مبدأ( *)

 ظيرالنّ  بمبدأ إليه يشار ما وهو المستخدمة، موزوالرّ  الحروف بشكل وال ،المستعملة األحبار نوع أو عامةالدّ  نوع على وليس

 هذه قتحقّ  ةكيفيّ  في البحث ثمّ  ة،الورقيّ  للكتابة مةالمنظّ  ةالقانونيّ  القواعد اضرألغ قيقالدّ  حليلالتّ  على يقوم ذيالّ  الوظيفي

المرجع . كاتية ساحلي، عادل تواتي، اإللكتروني صاللالتّ  الحديثة قنياتالتّ  وسائل استخدام عند الوظائف تلك أداء أو ضرااألغ
 .32، ص ابقالس  

http://www.arpt.dz/
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 ةالقانونيّ  القيمة صريحة بصفة نيبيّ  لم ئرياالجز عالمشرّ  نّ أ ما نستنتجه من هذه المعطيات  
 والمحّررات واقيعللتّ  ةالقانونيّ  القيمة على فقط نصّ  بل ،اإللكتروني صديقالتّ  لشهادة

هّي عبارة عن محّرر إلكتروني يمكننا القول  اإللكتروني صديقالتّ  شهادةوبما أّن  ،ةاإللكترونيّ 
ط صحة أنّها تحكمها نفس األحكام، وبالتّالي  لها نفس حجيّة الّشهادة الّتي يصدرها الموثّق لضب

المعامالت التّقليدية بين المتعاملين، وهذا األخير أيضا )الموثّق( ونظرا ألهّمية نشاطه في 
إضفاء الثّقة واألمان على صّحة المعامالت التقليديّة، فقد نّظم المشّرع الجزائري نشاطه و حدّد 

  1وثّق.يتضّمن تنظيم مهنة الم 02-06اختصاصاته بموجب قانون خاّص، وهّو القانون رقم 
 عالمشرّ  فكلّ  في البداية :اإلثبات في ةاألجنبي   اإللكتروني صديقالت   لشهادة ةالقانوني   القيمة ب/
 فرااالعت اتفاقيات رامإب بمهمة سلكيةالالّ  لكيةالسّ  والمواصالت البريد ضبط سلطة زائريالج

 من 01ررمكّ  03 ةبموجب المادّ  وذلك ة،األجنبيّ  اإللكتروني صديقالتّ  لشهادات المتبادل
الّسالف -  04-15 ، إالّ أنّه وبصدور القانون -كرالّسالف الذّ – 162-07 نفيذيالتّ  المرسوم
 المتبادل فرااالعتت ااتفاقيّ  رامإبقل اختصاص ن   همن 03 فقرة 18 ةالمادّ  بموجبو -الذّكر

 دتهأكّ  ما وهذا اإللكتروني، صديقللتّ  ةالوطنيّ  لطةلسّ ل ةاألجنبيّ  اإللكتروني صديقالتّ  لشهادات

 تيال   لكترونياإل صديقالت   لشهادات تكون" :نّهأ على تنصّ  حيث القانون نفس من 63 المادة

 هاداتالش   قيمة نفس أجنبي، بلد في المقيم اإللكتروني صديقالت   خدمات يمؤد   يمنحها

 يكون أن بشرط ئرزاالج في المقيم اإللكتروني صديقالت   خدمات يمؤد   طرف من الممنوحة

 ."لطةالس   أبرمتها المتبادل رافلالعت ةاتفاقي   إطار في فتصر   قد هذا األجنبي الخدمات يمؤد  
صديق االلكتروني ادرة عن جهات التّ ة أّن الشهادات الصّ هذه المادّ  ما يستخلص من نصّ    

 ولكن ،ةالجزائريّ  ولةادرة داخل إقليم الدّ هادات الصّ ة المعترف بها تماثل نظيراتها من الشّ األجنبيّ 

 صديقالتّ  شهادة منه ادرةالصّ  األجنبي البلد وهذا ئراالجز بين ةاتفاقيّ  وجود وهو واحد بشرط

 قبةرابم قانونا لةالمخوّ  باعتبارها اإللكتروني صديقللتّ  ةالوطنيّ  لطةالسّ  تبرمها تيالّ  لكتروني،اإل

 2.صديقالتّ  ةعمليّ 
ولكي تمنح الّشهادات التي يصدرها مزود خدمات التّصديق األجنبي الحجية كشهادات صادرة    

من مزودي خدمات التصديق بالدولة، يجب أن تكون ممارسات مذودي خدمات التّصديق 
األجانب ذات مستوى من الثّقة يعادل على األقل المستوى المطلوب من مزودي خدمات 

 3لة.التّصديق العاملين بالدّو
 عالمشرّ  اهَ الَ و  أَ  فلقد شهادة التّصديق االلكترونيّة ةألهميّ  راظونبناًء على المعطيات الّسابقة    
 أو ،تحتويها تيالّ  ريةوالسّ  ةخصيّ الشّ  البيانات طبيعة حيث من سواء زمةالالّ  عنايةال ئريزاالج
 .ةأجنبيّ  جهات طرف من صادرة كانت إذا ةخاصّ  اإلثبات في ةالقانونيّ  يتهاحجّ  حيث من
 

 

 المبحث الثاني: تنفيذ عقد التجارة االلكترونية

                                                           
 08الّصادرة في  14يتضّمن تنظيم مهنة الموثّق، الجريدة الّرسميّة عدد  2006فبراير  20مؤّرخ في  02-06القانون رقم  (1)

 .2006مارس 
 .33، ص ابقالمرجع الس  كاتية ساحلي، عادل تواتي، ( 2)
 .236-235، ص صالمرجع الس ابقسليمان، إيمان مأمون أحمد ( 3)
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تنقسم العقود االلكترونية من حيث كيفية تنفيذها إلى نوعين، منها ما يبرم عبر االنترنيت    
وينفذ خارجها، حيث يشمل  هذا النوع العقود التي يكون محلها األشياء المادية التي يقتضي 

والنوع اآلخر من هذه العقود ما يبرم وينفذ عبر شبكات االتصال ذاتها، تسليمها في بيئة عادية، 
حيث يشمل العقود التي يكون محلها األشياء غير المادية وتقديم الخدمات ومنها عقود االشتراك 
في االنترنيت وعقود االشتراك في بنوك المعلومات وعقود اإلعالنات وغيرها، وغالبا ما يتم 

 ا.الخدمة عبر هذه الشبكات أيض دفع مقابل السلعة أو
 اإلنترنت فهو  شبكة عبر التعامالت في انتشارا العقود أكثر اإللكتروني البيع وبما أن عقد   

 عدة وهي التقليدي البيع عقد آثار نفس تنفيذه على كسائر العقود المتصورة حيث يترتب
 وضمان المبيع، وتسليم الملكية، بنقل البائع )المورد( كالتزامه من كل عاتق على تقع التزامات

 المشتري عاتق على تقع وأخرى الخفية، العيوب وضمان واالستحقاق، التعرض عدم
 .المبيع وتسلم والنفقات الثمن الكترونيا بدفع )المستهلك( كالتزامه

 رد في عقد التجارةلذلك سوف يقتصر حديثنا في هذا المبحث على دراسة التزامات المو   
 الثاني(. المطلب) لك في عقد التجارة االلكترونيةالتزامات المستهو )المطلب األول(، االلكترونية

 المطلب األول: التزامات المورد في عقد التجارة االلكترونية
 العقد انعقد فإذا انعقاده، لحظة منذ آثاره ويترب النفاذ حيز يدخل العقد أن هي العامة القاعدة   

 ذمته، في يرتبها التي االلتزامات بتنفيذ فيه المتعاقد التزام وشروطه ألركانه مستوفيا صحيحا

 عقد البيع في البائع ذمة في المترتبة التقليدية االلتزامات ذات اإلنترنت عبر فيلتزم المورد

  عموما.
في قانون التجارة االلكترونية وذلك  وقد نظم المشرع الجزائري التزامات المورد االلكتروني   

"واجبات المورد نصوص الفصل الخامس من الباب الثاني المندرجة تحت عنوان  من خالل
   االلكتروني و مسؤولياته".  

 ومن هذا المنطلق سنتناول هذا المطلب في ثالثة فروع: 
 :االلتزام بنقل الملكية. الفرع األول 
 :االلتزام بالتسليم. الفرع الثاني 
 :االلتزام بالضمان. الفرع الثالث 

 الفرع األول: االلتزام بنقل الملكية
 على المورد وهو نقل ملكية المبيعيرتب عقد البيع في التجارة االلكترونية االلتزام األول    

 كانطرق نقل الملكية بحسب ما إذا للمستهلك االلكتروني النتفاع هذا األخير به، و تختلف 
 المدني من القانون 351 هذا ما نصت عليه المادةأو عقارا، و (ماديا أو معنويا)المبيع منقوال 

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقا " :بقولها الجزائري
، وعليه يلتزم البائع بأن تهوغاي البيع جوهر هو الملكية فنقل ،"ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي

 أن شأنه من عمل كل عن يمتنع وأن المشتري، إلىالمبيع يقوم بما هو ضروري لنقل الحق 

 سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى:و 1.مستحيل أو عسيرا الحق نقل يجعل
 أوال: انتقال الملكية في األشياء المعينة بالذات و المعينة بالنوع

                                                           
 .151، ص ابقالس  المرجع بلقاسم حامدي، ( 1)
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 معين منقول الملكية كانت المورد االلكتروني اللتزامه بنقل الملكية فإذاتختلف طريقة تنفيذ    

 العقار أما بإفرازه، القيام فعليه بالنوع معين منقول كانت إذا أما العقد،تمام  بمجرد تنتقل بالذات
 1ي.للمشتر العقار ملكية تنتقل حتى وشهر، توثيق من القانونية اإلجراءات اتخاذ عليه يتعين

 تمام بمجرد بذاته المعين المبيع في الملكية تنتقلنقل الملكية في األشياء المعينة بالذات:  -1

 الجزائري من القانون المدني 165المادة  صراحة أوضحته ما وهذا إجراء ألي حاجة دون العقد

"االلتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم : التي نّصت على أنّ 
 ، القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل االلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم..."

 بالبيع فيه يتصرف بأن الحقستهلك للم يصبح بذاته المعين المنقول على العقد تمام لحظة ومنذ

نادرة ، فلو تعاقد مثال المشتري عبر االنترنت على شراء لوحة فنية آخر قانوني تصرف أي أو
 2فإن ملكيتها تنتقل إلى المشتري منذ لحظة تمام العقد وقبل استالمها.

إذا كان محل االلتزام شيئا معينا بالنوع، ال تنتقل نقل الملكية في األشياء المعينة بالنوع:  -2
من القانون المدني الجزائري التي نصت  166/1ملكيته إال بعد إفرازه و هذا طبقا لنص المادة 

 إال الحق ينتقل فال بنوعه، إال يعين لم شيء على عيني حق بنقل االلتزام ورد إذا": على أنه

بضاعة  على د األطرافتعاق لو فمثال وبالنّسبة للمعامالت االلكترونية الشيء..."، هذا بإفراز
هذه الكمية إلى المستهلك ال  ملكيةانتقال  فإن المكسيكي، القمح من كمية معينة بالذات تتمثل في

 ،لديه التي الكمية باقي عن الكمية هذه د بإفرازالمورّ  يقوم أن بعد تنتقل وإنما التعاقد، بمجرد تتم
 3إليه. تحميلهاتتم عملية   لم ولوومنذ لحظة إفرازها تصبح ملكا للمستهلك 

يلتزم البائع في العقد العادي أو المورد في العقد االلكتروني بنقل نقل الملكية في العقار:  -3
اتخذ و ةسميّ رّ الالملكية إذا كان محل البيع عقارا، إال أن هذه األخيرة ال تنتقل إال إذا اتخذ العقد 
قضت به المادة  الشكل الذي أراده القانون باإلضافة إلى تسجيل هذا التصرف و شهره و هذا ما

 العينية والحقوق الملكية تنتقل ال "على أنه: أّكدت الجزائري التي المدني القانون من 793

 اإلجراءات روعيت إذا إال الغير حق في أم المتعاقدين بين ذلك كان سواء العقار في األخرى

 ."العقاري الشهر مصلحة تدير التي القوانين وباألخص القانون عليها ينص التي
، و *النشر بواسطة نظام الموثق االلكترونيلكترونية تتم إجراءات التسجيل وفي العقود االو   

يقوم  حيث ليحل محل السجل العقاري التقليدي، **جل االلكترونيذلك اعتمادا على نظام السّ 
توثيقها في سجل الكتروني، و هذا في شكل كتروني بإثبات مضمون المستندات والموثق االل

 4.رسائل بيانات الكترونية
 قدفشكلي،  عقد هو عقار، على واردا آخر، عينا حقا أو عقارا المتضمن البيع بما أن عقدو  

 ودالعق مأحكا نتبي تيكالّ  نيةوااللكتر بالمعامالت الخاصة المقارنة ننيواالق عضمم اشتركت

 اهضمن منو  بالعقار قةلالمتع المعامالت استبعاد في نيةوالكتر صفة ذات ةلمعام ترونية كلااللك
                                                           

 .28، ص ابقالمرجع الس  ار، راضية دكّ ( 1)
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني"،" شايب بوزيان،( 2)

 .39، ص2015/2016، الّسنة الجامعية -تلمسان–الحقوق والعلوم الّسياسيّة، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .152، ص المرجع الس ابقبلقاسم حامدي،  (3)
هو عبارة عن وسيط محايد ومستقل موثوق فيه، قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، يعمل على إثبات مضمون المستندات ( *)

االلكترونية وتوثيقها، وهي مهنة تتشابه لدرجة كبيرة في وظائفها مع مهنة الموثق التّقليدي المعروفة في الجزائر. شايب 
 . 39، ص المرجع الس ابقوزيان، ب
إرسالها أو تسليمها أو تخزينها لة المعلومات التي يتم إنشاؤها و"القيد أو العقد أو رسا: فه األستاذ لزهر بن سعيد بأنهيعرّ *( *)

 .134، ص ابقالمرجع الس  لزهر بن سعيد،  ."بوسائل الكترونية
 .35 ، صابقالمرجع الس  دليلة معزوز، ( 4)
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المشرع  ، ومن أمثلة ذلك نجدليهاع نيةروااللكت المعامالتنون قامن تطبيق  هبيع يةلمع
 03من المعامالت التي تتم عن طريق االتصاالت االلكترونية بموجب المادة استثناه الجزائري 

" تمنع كل معاملة عن طريق  ت على: ي نصّ التّ  -الّسالف الذّكر– 05-18 قانونالمن 
 االلكترونية تتعلق ب...كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي...". االتصاالت

في رأي الباحث أّن هذا االستثناء جاء حماية للمتعاملين عبر الّشبكة من االحتيال والغش الذي    
يمكن أن يتعرضوا له خاصة في معامالتهم مع األجانب، نظرا ألهمية العقّار وقيمته المالية 

ن ، التي مم هذه المعامالتيوتنظ الخاصة بتأطيرالكبيرة، وغياب البنية التحتية االلكترونية 
النّصوص القانونية، الموثق االلكتروني، الّسجل االلكتروني باإلضافة إلى الوسائل المادية  بينها:

 المتمثلة في المعدات واألجهزة والبرامج والتطبيقات االلكترونية الخاّصة بمثل هذه المعامالت. 
 ثانيا: انتقال الملكية في األشياء المعنوية

 حوممن اعراخت وأ أدبية مصنفات ىلع يرد قد هأن االنترنت عبر البيع عقد يميز ما همأ نم   
 البيعون يك كالتي التعامل، في االقتصادية القيمة ذات ن األموال المعنويةم ذلك غير وأ ءة،راالب

 يكثر التي ماتيةلوالمع مجراالبو ماتيةلوالمع كالمعطيات بشكل مختلف عن األموال المادية اهفي

 1راع.االخت ءاتراكب وأ أدبية، مؤلفاتوتصنف ك االنترنت، عبر اولهاتد
الحقوق  فأماالحقوق المعنوية. ، الحقوق المادية وبما أن المؤلف يكتسب نوعين من الحقوق  

أّما  عليها وال تقع محال لنقل الملكية، ألنها لصيقة بشخص المؤلّف،  المعنوية فال يجوز التنازل
المصنّف فيجوز التّصّرف فيها، و تقع محالّ لنقل الملكية، فيجوز الحقوق المالية الواردة على 

المستهلك على الترخيص باستعمال االختراع لذا يبرم العقد بين المورد و، 2للمؤلّف استغاللها
 وليس لنقل ملكيته.

غير أنه يجب بالنسبة النتقال براءة االختراع إلى الغير أن يتم إثبات ذلك بالكتابة حسب     
"تشترط ببراءات االختراع التي نصت على أنه:  المتعلق 07-03من األمر رقم  36/02المادة 

 3".الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية...ويجب أن تقي د في سجل البراءات
يمكن بيعها بصيغة العقد االلكتروني عبر  االقتصادية القيمة ذات المعنوية الاألموفجميع    

االنترنت، ويتم نقل الملكية فيها بموجب مستندات الكترونية تتداول بين أطراف العقد بواسطة 
 ، وتكون هذه المستندات في خدمات االنترنت )البريد االلكتروني، الويب، التحميل عن بعد(

 4ات أو خطابات الكترونية.صورة رسائل بيان
خالصة القول هي أن االلتزام بنقل الملكية في عقود التجارة االلكترونية يتميز بنوع من و   

باإلضافة  السجل االلكتروني،تطبيق نظام الموثق االلكتروني و الخصوصية، التي تتمثل في
 خطابات أو بيانات رسائل إما وهي االلكترونية لطرق نقل هذه الملكية المتمثلة في المستندات

 .الفاكس مثل أخرى اتصال وسيلة بأي أو إلكترونية
 الفرع الثاني: االلتزام بالتسليم

                                                           
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الّرسمية  2003يوليو  19المؤرخ في  05-03من األمر رقم  04المادة  (1)

تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي:  ، التي نّصت على أنه: "2003يوليو  23الّصادرة في  44عدد 
 .04ص ، ... وبرامج الحاسوب..."فات األدبية المكتوبة مثل: صن  مأ( ال

 .07، ص نفس المصدرأنظر،  (2)
 44الجريدة الرسمية عدد  المتعلق ببراءات االختراع 2003يوليو  19المؤرخ في  07-03 األمر رقممن  36/02المادة  (3)

 .32، ص 2003يوليو  23الّصادرة في 
 .41، ص المرجع الس ابقبوزيان شايب،  (4)
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ال  حيث العقد، بمجرد انعقاد عليه تقع التي االلتزامات أهم من المبيع بتسليم البائع التزام يعد   
 من يتمكن حتى كلية حيازة للمبيع حيازته من البد بل المشتري، إلى المبيع ملكية تنتقل أن يكفي

 حيازة طريق عن إالّ  يكون ال وهو االنتفاع، حق يتضمن الملكية حق أنّ  ذلك به، االنتفاع
 مايلي: ومن خالل هذا الفرع ستتم دراسة 1.مباشرة غير أو مباشرة

 االلكترونية عقد التجارة في المبيع تسليم عملية تمام كيفيةأوال: 

االلتزام بالتسليم في العقود االلكترونية في الغالب ال يتصور فيه قيام عنصر المناولة اليدوية   
 حيث واحد مكان في من المورد و المستهلك لكل المادي الحضور لمحل العقد و هذا نتيجة عدم

 اعتبار وعلى أخرى ناحية واإلجراءات الجمركية، ومن الدولية الحدود الغالب في بينهما يفصل

 والمؤلفات، البرامج مثل داخلها وينفذ ما يبرم منها اإلنترنت شبكة عبر المنعقدة البيوع أن
 .2لعالبضائع والسّ  مثل خارجها وينفذ داخلها يبرم ما ومنها 

البيع  عقد في التسليم مفهوم يختلف السليم في عقد التجارة االلكترونية: تعريف الت   -1
 أو ماديا المبيع كان سواء األمر يقتضي التقليدي، حيث البيع في التسليم مفهوم عن االلكتروني

: أن من القانون المدني الجزائري التي تنص على 367/01ة الماد ألحكام يستجيب أن رقميا
دون  بهالنتفاع وا حيازته من يتمكن بحيث المشتري تصرف تحت المبيع وضعب التسليم ميت"

: أنّه على 19 المادة في 1964 عام للبضائع الدولي البيع بشأن الهاي اتفاقية "، وعرفته...عائق
، و 3"القانون ونص العقد نص مع يتفق بما المشتري، لصالح المبيع حيازة عن البائع تخلي"

 ."النقل الفعلي للبضائع"يعرف أيضا ب: 
السيطرة  من المشتري تمكين إلى يهدف مادي عمل" :هو التسليم أنّ  لنا يتبين سبق ومما   

ا البضاعة على  .4"حكمية أو حقيقية بطريقة إم 
 إلى المبيع بتسليم التزام المورد أهمية تكمنأهمية التسليم في عقد التجارة االلكترونية:  -2

 االلتزام انتقال هذا على يتوقف كما وانقضائه، لاللتزام وفاء يعد التسليم حصول أن في المستهلك

 هذه ألن ملكية بالنوع، المعينة األشياء بيع في واضحة التسليم أهمية ، وتبدو5المبيع هالك تبعة

 هذه ففي التسليم، عند إال الغالب في يتم ال الفرز هذا كان وكما المبيع، بفرز إال تنتقل ال األشياء

 .6بتسليمه بالنوع المعين المبيع ملكية انتقال عملية تمتزج الحالة
 المدني القانون من 367/01 المادةحسب نص كيفية التسليم في عقد التجارة االلكترونية:  -3

 بحيث المشتريفإن التسليم يتم عن طريق وضع المبيع تحت تصرف  -آنفة الذكر– الجزائري

 الشيء طبيعة مع يتفق الذي النحو على يتسلمه لم ولو عائق دون به واالنتفاع حيازته من يتمكن

  حكميا. تسليما يكون قد كما فعليًا تسليما يكون قد فيينا، التفاقية وفقًا والتسليم المبيع،
 بشكل البضاعة بتسليمالمورد  يقوم أن وهوأ( التسليم الفعلي في عقد التجارة االلكترونية: 

 تصرف تحت ووضعه مكانه من بنقله أو بيد يد ،مستهلكال إلى فيها الحيازة ناقال مادي
                                                           

"، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، النظام القانوني لعقد البيع االلكترونيجباري، "عبد الحكيم  (1)
، ص 2017/2018، الموسم الجامعي -بسكرة–، جامعة محمد خيضر والعلوم السياسية تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق

23. 
، -مصر–، دار النهضة العربية، القاهرة "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية" صالح المنزالوي،( 2)

 .50، ص 2005
 ، متوفرة على الموقع:للبضائع الدولي بالبيع المتعلقة الهاي اتفاقيةمن  19المادة  (3)

https://www.wipo.int/hague/ar/legal_texts/laws.jsp  :18:38على الّساعة  15/03/2019تّم اإلطالع عليه يوم. 
 .25، ص ابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، (4)
 .162، ص ابقالمرجع الس  عبد الوهاب مخلوفي، ( 5)
 .26، ص نفس المرجععبد الحكيم جباري، (6)

https://www.wipo.int/hague/ar/legal_texts/laws.jsp
https://www.wipo.int/hague/ar/legal_texts/laws.jsp
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 رمزيا التسليم يكون وقد المخازن، من المبيع استالم من المشتري البائع يمكن وأن المشتري،
 لديه المودع أو الناقل يصدرها التي المستندات تسليم مثل البضاعة يمثل ما تسليم طريق عن

من  ستهلكالم وتمكن المبيع الشيء وطبيعة تتفق التي بالطريقة ذلك يكون أن على البضاعة،
 1.الدولية خصوصا التجارية البيوع في شيوعا األكثر الفعلي التسليم به ويعتبر واالنتفاع حيازته

 أن دون يتم الذي المعنوي التسليم به يقصد: في عقد التجارة االلكترونية ب( التسليم الحكمي

 صفة تغيير على اتفاق أنه إذ المستهلك، المورد إلى من فعال المادية المبيع حيازة فيه تنتقل

سالفة ال– 367/01وحسب المادة للبضاعة،  الفعلية الحيازة في تغيير دون المبيع للشيء الحائز
 :هما صورتين الحكمي للتسليم أن نستنتج -الذكر

 رهن مرهونا أو مودعا عنده يكون كأن البيع، عملية قبل المشتري حوزة في المبيع يكون أن  -
 لتسليم ضرورة هناك يكون أن دون البيع عملية تليه ثم له، مستعيرا كان أو عنده، حيازي

 .المشتري بحوزة المبيع بقاء على المشتري و البائع يتفق أن يكفي إذ المادي،

 أو مودع، أو كمستأجر، و إنما الملكية، غير لسبب حوزته في المبيع البائع يستبقي أن  -

و  المشتري إلى التسليم بين الطويلة اإلجراءات تجنب هي العملية هذه من والغاية مستعير،
 2.البائع إلى تسليمه إعادة
 الدولية  العقود قبيل من صفقاتها أكثر أن اعتبار وعلى  *االلكترونية التجارة مجال في أننا وبما  

 التسليم، قواعد على العقد طرفا يتفق ما العادة من فإنّه ،وفي ظل تباعد أطراف العالقة التّعاقدية

 دون المبيع، للشيء الحائز صفة تغيير على اتفاقبأنه: " المستوى هذا يعرف البعض جعل مما

 ماديًا عمالً  وليس قانوني تصرف أو اتفاق "، فهوالتسليم محل للشيء الفعلية الحيازة في تغيير

 عبر المبرمة العقود بخصوص سهلة جد أصبحت المسألة فإنّ  المفهوم لهذا وفقًا وبالتالي

، حيث يكون الهدف األساسي من استغالل شبكة العقد أطراف ظل تباعد فيااللكترونية  الوسائط
 3االنترنت هو تفادي التنقل وما يكلفه من أعباء.

يقصد بالمطابقة توافر جميع المواصفات ومطابقة محل التسليم للمواصفات المتفق عليها:  -4
و الخصائص المتفق عليها في المنتج المباع، و هو شرط في التسليم ال يقوم من غيره، وهذا ما 

 المبيع بتسليم البائع "ي لزممن القانون المدني الجزائري التي نصت على أن:  364أكدته المادة 
 ".البيع وقت عليها كان التي بالحالة للمشتري

 عالمة بوضع تجسد أو المطابقة شهادة بواسطة عليها يشهد ئريةزاالج للمواصفات والمطابقة   

-04الذي يعدّل و يتمم القانون رقم  04-16القانون رقم  07المادة  حسب المنتوج على المطابقة
"يتم اإلشهاد بالمطابقة للمواصفات الوطنية و المتعلق بالتّقييس التي نّصت على أنه:   04

                                                           
 .15، ص الس ابقالمرجع شايب بوزيان،  (1)
 .51، ص ابقالمرجع الس  حبيبة جحيط، مريم جعودي،  (2)
كلما كانت طبيعة البضاعة تسمح بذلك، والمبدأ العام هو أن يتّم تنفيذ العقد  الوسائط االلكترونية عبر التعاقد في التسليميتّم ( *)

 عبر الكتب أو الموسيقية القطع أو الحاسوب برامج عقود مثل الخدمات على الوارد العقد االلكتروني كلية على الشبكة مثال ذلك
 تحميل البرامج  أو تنزيل خالل من األموال ذههتسليم  ويتم األخرى، المعنوية األموال صور من ذلك غير أو الخط

(download)  أو النسخ(copy) يتيح آخر شكل  تقني بأي أو مثال العميل جهاز من الصلب الجزء إلى المتاح الموقع من 

 .التعاقد محل المخزنة أو المحملة المادة واستعراض معين موقع إلى بالدخول الصالحية كمنحه به االنتفاع للمشتري
حيث تنفذ بعض جوانبه خارج االنترنت  ،في بعض األحيان كاستثناء على القاعدة فإنه يتم التسليم جزئيا عبر االنترنت أنه غير 

كما هو األمر في االستشارات القانونية أو االقتصادية أو الهندسية فالتنفيذ يتم في هذه الحالة عبر الشبكة، إالّ أن األمر في بعض 
 .158، ص ابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، راجع أكثر،  .األحيان يقتضي دراسة ميدانية تتم على أرض الواقع

 .28، ص ابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، ( 3)



 وتنفيذه االلكترونية التّجارة عقد إثبات: الثاني الفصل

 

 

108 

بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع  سية ولمراجع اإلشهاد المعترف بها،لوثائق التّقييل
 1عالمة المطابقة على المنتوج أو على تعبئته من قبل هيئة اإلشهاد بالمطابقة".

 للتصدير المعد المنتج في توافرها يتعين التي العالمية الصفات من أدنى حد هناك أصبح حيث

 ، وتهدف2يطلبها من لكل الجودة شهادات إصدار تتولى عالمية منظمات وهناك بالخارج،

 المنتج أن من التأكد إلى الجزائر، في تسويقها قبل المستوردة المواد لها تخضع التي الرقابة

 هو ما حسب تتم الرقابة فان وطنية، مقاييس وجود عدم حالة وفي ،*الوطنية للمقاييس يستجيب
 3بين المورد و المستورد. المبرم العقد يصاحب الذي الشروط دفتر في بنود من مقرر 
وفي حالة عدم احترام المورد االلكتروني لشروط المطابقة المتفق عليها يجب عليه استعادة   

– 05-18القانون رقم من  23ادة سلعته، و تحمل تكاليف إعادة إرسال الطلبية إليه، حسب الم
يجب على المورد االلكتروني استعادة سلعته، في حالة "التي نصت على أنه:  -الّسالف الذكر

 .تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا
لعة في عالفها األصلي، خالل مدة أقصاها يجب على المستهلك االلكتروني إعادة إرسال الس  

مع اإلشارة إلى سبب الرفض، و ( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج 4أربعة )
 .    تكون تكاليف إعادة اإلرسال على عاتق المورد االلكتروني"

طابقة موردوالتزام ال   ً ببذل  التزام بتحقيق نتيجة ، هووفقا لهذه المادّة بالم  وليس فقط التزاما
والنتيجة التي يلتزم البائع بتحقيقها هي: تقديم البضائع والمستندات الخاصة بها وفقاً لما  ،عناية

ً أم اتفاقية دولية ً وطنيا  ،يستلزمه العقد ويفرضه القانون الواجب التطبيق، سواء كان قانونا
 4ا.وأوصافه نوعهاو البضائع كمية يعين الذي العقد هو المطابقة في األساسي فالمعيار
 في عقد الت جارة االلكترونية ونفقاته زمان ومكان الت سليمثانيا: 
 من المسائل عليه المترتبة والنفقات اإللكتروني العقد في التسليم مكانزمان و تحديد مسألة تعدّ    

وبين شخصين ال يجمعهما مجلس  بعد عن يبرم اإللكتروني العقد وأن السيما عقد، كل في الهامة
 فقاتلنّ ل إضافة التسليم ومكان زمان وهو األمر الذي يؤكد وجود خصوصية في ،وال مكان واحد

 اإللكتروني. العقد في ذلك على المترتبة
 أنّه إالّ  بعد، عن المبرمة العقود في المهمة المسائل من التسليم زمان يعتبرزمان التسليم:  -1

 معين تاريخ بتحديد العقد أطراف يلزم ما جدن لم المدني القانون في العامة للقواعد بالرجوع

 البائع هو تنفيذ األصلحيث أن  تحديده، في للمتعاقدين الحرية ترك بل المشتراة، السلع لتسليم

 :بأنّه تقضي الجزائري المدني القانون من 281/01 المادة حسب نشوئه فور بالتسليم التزامه

                                                           
يونيو  23المؤرخ في  04-04يعدّل و يتّمم القانون رقم  2016يونيو  19المؤرخ في  04-16من القانون رقم  07المادة  (1)

 .07، ص 2016يونيو  22الّصادرة في  37المتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية عدد  2004
 .168، ص الس ابق مرجعالعبد الوهاب مخلوفي، ( 2)
 تأتي ببالدنا اإللكتروني المستهلك حولها يتعاقد التي والمنتجات السلع أن مادام - الخارج من المستوردة السلع فبخصوص (*)

 المنتجات مطابقة برقابة المتعلقة، 306-2000، 354-96 ،95-92 أرقام تحث الصادرة التنفيذية مسيراالم فان  -الخارج من

 السوق في عرضه يتم نإلزامية مطابقة المقاييس المصادق عليها، وإال ل جنتَ م   كل على فرضت والمستوردة، محليا الموضوعة

، أكاديمي ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة"، "حماية المستهلك االلكتروني. راجع أكثر، أحمد أمين نان، الوطنية
نوقشت وأجيزت بتاريخ:  -ورقلة–، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح الشركات قانون :التخصص

 .32، ص 22/05/2017
مسؤولية، كلية فرع: عقود و، بحث لنيل شهادة الماجستير، حماية المستهلك""العقود االلكترونية وإسماعيل قطاف،  (3)

 .70، ص 2005/2006الجامعية ، جامعة الجزائر، السنة والعلوم السياسية الحقوق
 .156، ص ابقالمرجع الس  راجع أكثر، بلقاسم حامدي، ( 4)
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 بخالف يقضي نص يوجد لم ما المدين، ذمة في االلتزام ترتيب فور الوفاء يتم أن يجب"

  *."ذلك
 مصالح لحماية االلكترونية المعامالت في بالغة أهمية لها التسليم مدة تحديد أنّ  والشكّ    

سليم من أي تأخير في التّ ، والتأخير عن الناتجة المسؤولية وتحديد بينهما الثقة وتدعيم الطرفين،
للموّرد الطلبية إعادة إرسال طرف المورد االلكتروني يعطي الحق للمستهلك االلكتروني في 

االلكتروني بإعادة ثمن لزم المورد ي  بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، و المطالبةعلى حالتها و
 -الذّكرالّسالف – 05-18القانون رقم من  22هذا حسب المادة رجاع، ودفع نفقات اإلالمنتوج و

في حالة عدم احترام المورد االلكتروني آلجال التسليم، يمكن للمستهلك التي تقضي ب: "
( أيام عمل ابتداء من 4االلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجا أقصاه أربعة )

 تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
الحالة، يجب على المورد االلكتروني أن برجع إلى المستهلك االلكتروني المبلغ في هذه و

 ( يوما من15المدفوع و النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خالل أجل خمسة عشر )
 تاريخ استالمه المنتوج".

 أو العقد إبرام فور ذلك يكون فقد التسليم، زمان تحديد في للمتعاقدين الحرية القانون ترك ولقد   

 أن التسليم، فيجب زمان على التفاقه يوجد لم فإن متتالية، آجال في أو معين أجل في إبرامه بعد

 له يقضي حسبما الوقت بعض التسليم يتأخر ويمكن أن العقد، إبرام من االنتهاء فور التسليم يتم

 1ع.المبي وطبيعة العرف
 البضائع تلك مثل الحاالت في بعض للمورد معقولةآجال  بمنح القاضي تدخل هو االستثناءو   

 عدم شريطة االستثنائية، الظروف ضمن من تعتبر التي التسليم عملية عن التأخير تستدعي التي
 2بالمشتري. يّضر ذلك ال وأن الظروف هذه مثل في التدخل في القاضي يمنع قانوني نص وجود
ية، لهذا البّد ويرى الباحث أنه يجب المحافظة على خاصية السرعة في المعامالت االلكترون   

 أن تقابل الّسرعة في إبرام العقد بالتّعجيل في تسليم محّل العقد.
 تصدير وجب إذا "على: القانون المدني الجزائري من 368 المادة تنص : مكان التسليم -2  

 ذلك". يخالف اتفاق يوجد لم ما إليه وصل إذا إال التسليم يتم فال المشتري إلى المبيع

 ويترتب العامة، للقواعد طبقًا المستهلك موطن يوجد حيث يتم التسليم فإنّ  النص لهذا فطبقًا   

 لم التسليم ألنّ  على المستهلك، وليس المورد على تكون الطريق الهالك أثناء تبعة أن ذلك عن

 البريد صندوق في معنويًا شيئًا محلها يكون التي للعقود بالنسبة التسليم يتم أن ويمكن بعد، يتم

 أو تحميلها طريق عن يتم التسليم أن على االتفاق ويتم مقاالً  أو كتَابًا يشتري كمن االلكتروني،
 3الكتروني. شكل في إرسالها 
  15/04المادة  نصت اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي اليونسترال القانون إلى وبالعودة   
 البيانات رسالة أن يعتبر ذلك، غير على إليه والمرسل المنشئ يتفق لم ما ''يلي: ما على منه

                                                           
(*)

 تحديد ميت مل ذاإ نلك خر،آ ميعاد ىلع تفاقاال المتعاقدةلألطراف  زوفيج مالعام النظان م ليست المادة ذهإن ه العامة القاعدة 

 لةومعق مدة عاةمرا  رةوضر األطراف نيةو التعاقد روفظ نم نتبي إذا الإ العقد انعقاد روف ونيك أن فاألصل مليالتس ميعاد

 منح المدني البيع في قاضيلل زوفيج نشاءاإل تحت مستقبال شيئا نكاو ل كما المبيع، طبيعة ءوض ىلع هاتحديد قاضيلل ركيت

 .20، ص المرجع الس ابقشايب بوزيان،  .الظروف تبرر ذلك تانك إذا ميللتسل مهلة البائع
 .31-30، ص صابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، ( 1)
 .15، ص ابقالمرجع الس  سهيلة عيساوي، ( 2)
 .32-31، ص صالمرجع الس ابق عبد الحكيم جباري،(3)
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 يقع الذي المكان في استلمت أنه يعتبر و المنشئ، عمل مقر فيه يقع الذي المكان من أرسلت

 :إليه المرسل أعمال مقر فيه
  الذي المقر هو العمل مقر كان واحد عمل مقر من أكثر إليه المرسل أو للمنشئ كان إذا-أ

 المعاملة، تلك مثل توجد لم إذ الرئيسي العمل مقر أو المعنية، بالمعاملة عالقة أوثق

  المعتاد". إقامته محل إلى ثم من يشار عمل مقر المرسل أو للمنشئ يكن لم إذ-ب 
 التسليم في أربعة صور: مكان حدد النموذجي اليونسترال قانون أن النص هذا خالل من يتضح

 مكان التسليم. تحديد في العقد أطراف لالتفاق األولوية فأعطى األطراف اتفاق  -

  .الرسالة إليه المرسل عمل مقر هو مكان التسليم األطراف جعل يتفق لم وإذا  -
 صلة له الذي العمل مقر هو مكان التسليم جعل عمل مقر من أكثر إليه للمرسل كان إذا -

 .مكان التسليم هو الرئيسي العمل مقر جعل يوجد لم العقد و إذا محل بالمعاملة
 .1مكان تسليم محل العقد هو المعتاد إليه المرسل إقامة محل جعل عمل مقر يوجد لم إذا -
ّ في المكان الذي يحدّده     في المعامالت االلكترونية يمكن أن نتصّور أماكن تسليم المبيع، إما

في المكان الذي ، وهو الّصورة الغالبة في العقود المبرمة عبر شبكة االنترنت، أو *البائعإعالن 
 يحدده المستهلك االلكتروني، أو في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع.

كما تبرز قيمة تحديد مكان التّسليم في إمكانية دفع ثمن البضاعة في نفس المكان، إذا لم يتم    
 إلكترونيا.الدّفع 

وهي التكاليف التي تدفع في سبيل تسليم المبيع إلى المستهلك، و األصل في نفقات التسليم:  -3
هذه المصروفات أن يتحملها المورد، و تشمل هذه النفقات على سبيل المثال مصروفات 

 اإلفراز، الوزن، المقاس، التغليف و النقل.
لكن مستهلك في العقود اإللكترونية، وما يتحملها الالضرائب غالبا الرسوم الجمركية و إال أن   

 يترتّب عليها يبين له أيضا مامستهلك ثمن السلعة بشكل منفصل، ويجب على المورد أن يبين لل
ذلك لكي ال يتفاجئ المستهلك بالمبلغ الشحن، و مصاريفمن رسوم أو ضرائب وكذلك   

 .2المطلوب منه دفعه
 التجارة االلكترونيةثالثا: خصوصية التسليم في عقد 

 المتعاقدين بين التواصل خالل من االنترنت شبكة عبر االلكتروني التسليم خصوصية تبرز   
  بالكالم وذلك بينهما واالتصال التفاعل من الطرفين كال نمّك  ت   حيث االنترنت، عبر بعد عن

 بذلك تسليم ويتم االلكترونية، الوسائط طريق عنبأي وسيلة  أو والمناقشة، والتحدث والرؤية
اإلرسال  بطرق إرسالها يتم رقمية كمعلومة تعالج أرقام إلى المبيعات بعض تحويل بفضل المبيع

 نجاح شبكة االنترنت مظاهر أحد االلكتروني التسليم ويعد المجال، هذا في المعروفة االلكترونية
 .التقليدي التعامل في المعروفة الجمركية والقيود المكانية الحدود تجاوز سهلت التي
 يجعل الشبكة، توفره الذي التواصل خالل من مادية ال بيئة في للمبيع المشتري تسلم أنّ  كما   

 التقليدي التسليم خالف وهو ،تعب أو جهد دونو مكان لتعيين حاجة دون بسرعة يتم البيع تنفيذ

 3.المشتري قبل من التسليم مكان تحديد يقتضي الذي

                                                           
 .18-17، ص صابقالمرجع الس  عيساوي، سهيلة ( 1)
يتم نشر إعالن البائع عبر العناوين االلكترونية ومواقع الويب وأسماء النّطاق، وهي كلها تعتبر مكان إقامة البائع، التي يتم  (*)

 .27، ص المرجع الس ابقبموجبها تحديد مكان االلتزام بالتّسليم. شايب بوزيان، 
 .372-371، ص صابقالمرجع الس  مصطفى موسى العجارمة، ( 2)
 .32ص ابق، المرجع الس  عبد الحكيم جباري،  (3)
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 التسليم في عقد التجارة االلكترونيةرابعا: جزاء اإلخالل بالتزام 
 الحالة غير في المبيع سلم إذا أو التسليم، عن امتناعه حالة في التسليم بالتزام مخال البائع يعتبر  

 أو عليه المتفق الميعاد عن التسليم في تأخره حالة في أو البيع، عقد انعقاد وقت عليها كان التي

 عليه، المتفق المكان غير في المبيع تسليم البائع أصرّ  إذا ما حالة في وكذلك القانون، يحدده الذي

 أو والتعويض العيني بالتنفيذ إما البائع يطالب أن للمشتري يكون األفعال، هذه من فعل وقع فإذا

 1ن.الحالتي كال في التعويض مع العقد فسخ
 الفرع الثالث: االلتزام بالضمان

 من يعتبر فهو لألطراف، التعاقدية لاللتزامات النهائية الفعالية يعطي بالضمان االلتزام إنّ    

 من متفاوتين طرفين بين العقد هذا يبرم عندما السيما العقد بناء في مهم جزء القانونية الناحية

 .التقنية الناحية
 بجميع المكلّ  المبيع على لحصولا االلكتروني البيع لعقد إبرامه خالل من المستهلك ويهدف   

 عائق في أو شخص أي له يتعرض وال حرية بكل واستغالل واستعمال تصرف من الحقوق

 أن ينسى أن دون خفي عيب أي من خاليا المبيع بتسليم ملزم المورد فإنّ  ذلك إلى ذلك، إضافة

 السالمة. ولتوضيح ذلك سنتناول في هذا الفرع: ضمان في حقه للمستهلك
 المورد بضمان التعرض في عقد التجارة االلكترونيةأوال: التزام 

 اإلخالل بحيازة المستهلك للمبيع، و ذلك كالمنازعةيقصد بالتعرض كل عمل يكون من شأنه    
التعرض قد يكون ماديا يصدر من المورد و يكون من شأنه في االنتفاع به أو في ملكيته. و

كليا أو جزئيا، دون أن يستند في القيام به إلى حق حرمان المستهلك من االنتفاع بالمبيع، حرمانا 
يدعيه على المبيع، كما أن التعرض قد يكون قانونيا، يستند فيه المورد إلى حق من شأنه أن 

 *يؤدي إلى نزع المبيع من يد المستهلك، أو حرمانه من بعض مزاياه.
 ضمان إلى تعداهي بل فحسب، تصرفاته على التعرض التزام المورد بضمان يقتصر ال    

 النحو على العقد بمحل االنتفاع إعاقة إلى يؤدي أن شأنه من والذي الغير من الصادر التعرض

وإذا أخل المورد بهذا االلتزام كان عليه أداء التعويض  ،*المشتري ويرتضيه له أعد الذي

                                                           
 50، ص المرجع الس ابق/ وأنظر كذلك، بوزيان شايب،  .21-19، ص صابقالمرجع الس  راجع أكثر، سهيلة عيساوي، ( 1)

 وما بعدها.
 على مثال أبرز الكمبيوتر برامج تمس التي المادية التعرض أعمال تعتبر االلكتروني البيع لعقد : بالنسبةالتعرض المادي – (*)

 تقتصر تعد فلم بالضمان، لاللتزام التقليدية على القواعد التعديل من نوًعا تحدث جعلها مما االنترنت، بيئة في التعرض وقوع

 المعلوماتية البرامج في يؤثر معنوي كيان باستخدام بعد عن تعرض كلّ  لتشمل اتسعت بل بالشيء، المادي المساس صور على
 االنترنت. طريق عن تحميلها يمكن التي المواد من وغيرها

 فإذا مثالً، المكسب التقادم عن ذلك بعد يملكه ثمّ  المعني بالمالك ليس المورد يكون أن ذلك على األمثلة ومنالتعرض القانوني:  -

 أنّه اإلشارة وتجدر .يجوز ال القانوني التعرض هذا فإنّ  ملكه صار أنّه باعتباره المبيع استحقاق فيها يطلب دعوى البائع رفع

 الزيادة يجوز أن ه رغم واالستحقاق التعرض ضمان عدم على االتفاق يجوز "الفإنه:  الجزائري المدني القانون لقواعد وطبقًا

البيع  عقد في خصوصا المشتري للمستهلك أضمن وهذا القانون المدني الجزائري، من 733 المادة حسب وذلك إنقاصه" أو فيه
 .36-35ص صابق، المرجع الس  االلكتروني. عبد الحكيم جباري، 

 عدم يتضح ثم للعمالء، الخدمة تقديم ويتولى الشركات إحدى وكيل أنه يدعي من الغير، من الصادر التعرض أمثلة ومن( *)

 التي األضرار عن تعويضا المشتري المناسب للمستهلك التعويض أداء عليه كان االلتزام بهذا المورد أخل وإذا ذلك، في أحقيته

  .28، ص ابقالمرجع الس  الجزئي. سهيلة عيساوي،  أو الكلي االستحقاق بسبب لها تعرض
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الكلي أو مع األضرار التي تعرض لها بسبب االستحقاق  المناسب للمستهلك، تعويضا يتناسب
 .1الجزئي

 ثانيا: التزام المورد بضمان الصالحية في عقد التجارة االلكترونية
عاتق المورد حيث يلزم  على يقع التزام هو االلكتروني العقد في الصالحية بضمان االلتزام   

 له. مطابقا شيئا يسلم أن أو صالح االستعمال المستهلك إلى المنتج أو المبيع بتسليم
لها   تعد لم التي الخفية العيوب ضمان في العامة القواعد عن يتميز الضمان هذا أن والشك   
 يصعب حيث المعقدة، الحديثة والخدمات اآلالت و األجهزة لمستهلك فعالة حماية تقرير في دور

 أمام المستهلك على يتعذر ما فغالبا ،**الخفي العيب شروط إثبات خالل من القواعد هذه إعمال

 الصالحية فضمان أسبابه، معرفة و الخلل طبيعة إثبات والخدمات، للمنتجات المعقدة الطبيعة

 يقع ثم من و السلعة في عيب وجود إلى راجع الخلل أنّ  على المستهلك لصالح بسيطة قرينة يقيم

 -الّسالف الذّكر– 05-18من قانون  23/05و هذا ما أكدته المادة  إصالحه، عبء البائع على
 ضمان يقوم ، كماالمعيب..." لمورد االلكتروني بإصالح المنتوج"...يلزم ابنصها على أنه: 

 شروطه. توافرت إذا منهما أي إلى اللجوء ويمكن الخفية، العيوب ضمان جانب إلى الصالحية
 نطاقه يحدد بالضمان، اتفاقيا التزاما يعد معلومة لمدة للعمل العقد محل صالحية ضمان إن  

صراحة  عليه بالنص إال ينشأ ال اتفاقي ضمان إذن فهو له، المنشئ القانون التصرف ومعالمه
 في مدرجا كان إذا االلتزام بالضمان هذا إثبات يسهل ما هذا القانوني، للضمان تسديدا يعد مما

 2.الضمان قسيمة المستهلك لدى كان أو العقد نصوص
 المة في عقد التجارة االلكترونيةثالثا: التزام المورد بضمان األمان و الس  

 بها يحمي التي منتجاته كل في الضمانات كل يوفر المورد بأن عاتق على التزام يقع هو   
 التي يقدمها الخدمات أو منتجاته بسبب للخطر البدنية سالمتهم تتعرض أن يحتمل الذين األفراد
 األمان  يحقق المورد به التزم الذي الضمان هذا وإن األسواق، في تعرض التي أو لهم

3للمستهلك.
 

 بحماية المتعلق 03-09 القانون من 10 و 09 المادتين في الجزائري المشرع عليه نص ولقد   
 "يجب أن تكونمنه على أنه:  09، حيث نص في المادة -الّسالف الذكر– قمع الغشالمستهلك و
 المنتظر االستعمال إلى بالنظر األمن على وتتوفر مضمونة لالستهالك الموضوعة المنتوجات

 العادية الشروط ضمن وذلك ومصالحه وأمنه المستهلك ضررا بصحة تلحق ال وأن منها،
 ذات من 10 المادة أما، "المتدخلين قبل من توقعها الممكن األخرى والشروط لالستعمال

                                                           
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونية"عبد الكريم غطاس، "( 1)

، نوقشت وأجيزت بتاريخ: -ورقلة–عة قاصدي مرباح ، جاموالعلوم السياسية الحقوق أكاديمي، تخصص: قانون الشركات، كلية
 .36-35، ص ص03/06/2015
 بعناية المبيع فحص طريق عن اكتشافه باستطاعته يكن لم الذي للمستهلك معلوم غير يكون الذي العيب هو الخفي العيب( )**

 اآلفة" بأنّه: فعرفه للعيب تعريف تقديم في المصري القضاء اجتهد وقد البائع على ضمانه يقع الذي فهو العادي، الشخص

"، إال أنه ال يكفي أن يكون العيب خفيا حتى يضمنه المورد، بل يتعين أن يكون للمبيع السليمة الفطرة منها تخلو التي الطارئة
العيب مؤثرا ينقص من قيمة المبيع أو من االنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه، كما يتعين أيضا أن يكون العيب قديما حيث 

يا لم يكن بوسع المستهلك اكتشافه حتى بفحصه يكون موجودا في المبيع وقت تسليمه للمستهلك، أضف لذلك أن يكون العيب خف
وما  80، ص المرجع الس ابق/ أنظر كذلك، بوزيان شايب،  .40-39ص صابق، المرجع الس  بعناية. عبد الحكيم جباري، 

 بعدها.
 .38-37، ص صابقالمرجع الس  سهيلة عيساوي،  (2)
الحادي   العدد ، )دون بلد نشر(والقانون الشريعة مجلة ،االلكتروني( البيع عقد في المشتري ضمانات) بدر، أحمد أسامة( 3)
 .213، ص 2010األربعون، و
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 يضعه الذي المنتوج أمن إلزامية احترام متدخل كل على يتعينأنه: " على نصت فقد القانون

 :يخص فيما لالستهالك
 .وصيانته تجميعه وشروط وتغليفه وتركيبه، مميزاته  -

 .المنتوجات هذه مع استعماله توقع عند األخرى المنتوجات على المنتوج تأثير  -

 كل وكذا الستعماله، وإتالفه الخاصة المحتملة والتعليمات واسمه، منتوج عرض  -

 .المنتج عن الصادرة المعلومات أو اإلرشادات

  .طفال"األ خاصة المنتوج استعمال نتيجة جسيم لخطر المعرضين المستهلكين فئة  -
خاصة من  المستهلك حماية فيها أراد الجزائري المشرع أن نستنج المادتين هاتين خالل من   

 .وقائية قواعد له وضعه خالل من بصحته المتعلقة المنتجات
و سالمة المستهلك  االلكترونية نجد المورد االلكتروني ملزم بضمان أمنوفي عقود التجارة    

 يكون التزامه هنا يكون بتحقيق نتيجة بصفة مطلقة، و ليس بذل عناية،  فقدااللكتروني، و

بالتعامل في منتجات خطرة في ذاتها، و من ذلك األجهزة  متعلق المستهلك بسالمة المهدّد الخطر
تحتوي على عيب في الشاشات الخاصة بها، التي قد تضر بصحة العينين، أو االلكترونية التي 

 1من الممكن أن تنفجر في وجه مستعمليها.
 من يتضح لم ما نتيجة بتحقيق التزام بتنفيذ التزاماته هو المورد التزام فإن عامة وكقاعدة   

 من التخلص المورد يستطيع ال لذا عناية، ببذل يتعلق األمر أن االلتزام وطبيعة العقد نصوص

 خطأ أو الغير خطأ أو القاهرة، القوة في المتمثل األجنبي السبب بإثبات إال المسؤولية

 -الّسالف الذّكر– 05-18رقم قانون المن  18/02، و هذا ما أشارت إليه المادة 2المضرور
جزء منها إذا "يمكن للمورد االلكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو بنصها على أنه: 

 .أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه يعود إلى المستهلك االلكتروني أو إلى قوة قاهرة"
مما سبق ذكره يتبين لنا أن المشّرع الجزائري وّسع في نطاق حماية المستهلك اإللكتروني من    

الثقة  خالل توقيع جملة من االلتزامات على عاتق الموّرد، حيث أّن هدفها األساسي هّو تقوية
وذلك بوضع قواعد ذات طابع  ،بين المتعاملين لزيادة نسبة المعامالت التجارية االلكترونية

وقائي لحماية مصالح المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العالقة التّعاقدية، وخاّصة في 
  مجال المعامالت االلكترونية.

 ترونيةالتزامات المستهلك في عقد التجارة االلكالمطلب الثاني: 
عقد التجارة االلكترونية عقد ملزم للجانبين، و يرتب التزامات في ذمة طرفي العقد، و بما أن    

فإنه في المقابل يلتزم المورد يلتزم بنقل ملكية الشيء المبيع و تسليمه و كذا االلتزام بالضمان 
األخيرة ال تختلف عن التزامات المورد، وهذه  تقابل التزامات بعدة اآلخر هو المستهلك بدوره

 عقد هو االلكتروني البيع عقد أن من بالرغم تلك التي تنص عليها القواعد العامة التقليدية، هذا

 المبيع و تحمل نفقاته واستالم الثمن دفع يبقى فإنّه وتنفيذه، إبرامهكيفية  حيث من خاص

ذلك في فرعين هذا المطلب و لذان سنتناولهما فيهما االلتزامان الو المستهلك، يتحملها التزامين
 كما يلي:

 :التزام المستهلك بدفع الثمن )الوفاء االلكتروني(. الفرع األول 

                                                           
 .25، ص المرجع الس ابقأحمد أمين نان،  (1)
 .63، ص ابقالمرجع الس  محمد السعيد بوخليفي قويدر، ( 2)
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  :التزام المستهلك بتسلم المبيع.الفرع الثاني 

 الفرع األول: التزام المستهلك بدفع الثمن )الوفاء االلكتروني(
 البيئة في اإللكتروني" "الدفع مىويس الثمن بدفع المستهلك االلتزام على يترتب التزام أهم   

 التجارة في المتعاملين إلى بالنسبة االقتصادية المنفعة تغطية منه والهدف اإللكترونية
 من المستفيد الطرف المشتراة إلى والسلعة الخدمة ثمن تحويل إتاحة طريق عن اإللكترونية

 وسائل من شيوعا واألكثر المثلى الوسيلة هي الوسائط االلكترونية، فالنقود تكنولوجيا خالل
ومن هذا المنطلق  .النقود محل تحلّ  وسيلة أي بواسطة يتم قد والدفع المعامالت التجارية، تسوية

 قسمت هذا الفرع إلى:
 أوال: مضمون االلتزام بدفع الثمن

هامة وركنا يعتبر االلتزام بدفع الثّمن في عقد البيع االلكتروني وكذلك العقود التقليدية مسألة     
 أو السلع ثمن لسداد الدفع وسائل في مقابالً  تطور فرض هذا ما، جوهريا إلتمام إجراءات التنفيذ

 بطريقة المادية  الدفعب المبتكرة الوسائل هذه وتقوم بعد، عن عليها التعاقد يتم التي الخدمات

أرقام خاصة على وعن بعد، حيث مّكنت من تسديد قيمة المبيعات من خالل تحويل النقود إلى 
 1شاشة الكمبيوتر.

يد المقابل الفعلي لثمن المبيع وكذلك تحديد رسوم ويشمل عادة تنظيم أحكام دفع الثّمن تحد    
أيضا تحديد  الّضرائب المفروضة على المبيع، ويتمّ الّشحن والتّوصيل، والّرسوم الجمركية، و

 إلى التطرق ثم مفهومه ديتطلب تحدي الدفع مضمون ولتحديد. 2الخصومات على الثمن

 .ومكانه زمانه بيان وأخيرا خصائصه وذكر شروطه

على  -الّسالف الّذكر– 05-18  رقم قانونال من 16 المادة في الجزائري المشرع نص ولقد   
 الثمن بدفع االلكتروني المستهلك يلزم ذلك خالف على االلكتروني العقد ينص لم ماأنه: "

 إبرامه". لمجرد االلكتروني العقد في عليه المستبق
 المستهلك، عاتق على يقع بالوفاء التزامهو: " اإللكتروني الدفعتعريف الدفع االلكتروني:  -1

 للبائع بدفعه المشتري به يلتزم الذي النقود من المبلغ ذلك في يتمثل اإللكتروني الدفع وهذا

 االلتزامات بين من الثمن بدفع االلتزام ويعتبر، 3المبيع" على األخير هذا حصول مقابل

 المشتري المستهلك. عاتق على تقع التي الجوهرية
 الوفاء وسائل أحد استخدام طريق عن ديته بالوفاء المدين قيامكما يعرف أيضا على أنه: "   

 4.االلكترونية التجارية العملية في دائنه تجاه ذمته إبراء عليه ويترتب الحديثة، االلكترونية
تنظيم التوقيع  قانون ومشروع المصري االلكترونية المعامالت قانون مشروع وعّرفه   

 االلكترونية الشيكات مثل الكترونية بوسيلة نقدي بالتزام وفاء"بأنه:  المصري االلكتروني

 5.الممغنطة" الدفع وبطاقات االلكترونية والكمبياالت
قانون النقد  خالل من االلكتروني الدفع على األمر بداية في الجزائري المشرع نص وقد هذا   
 المادتين خالل من ضمني بشكل (03/11( الملغى بموجب األمر رقم )90/10القرض رقم )و

                                                           
 .100، ص المرجع الس ابقشايب بوزيان، ( 1)
 .391، ص المرجع الس ابقمصطفى موسى العجارمة،  (2)
 .43، ص ابق، المرجع الس  سهيلة عيساوي (3)
 .44ص ابق، المرجع الس  عبد الحكيم جباري،  (4)
 .83، ص ابقالمرجع الس  إسماعيل قطاف،  (5)
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 تتضمن" :يلي ما على 66 المادة نصت ، وقد1(03/11األمر رقم ) من 69 والمادة  66

 تحت الدفع وسائل وضع وكذا القرض وعمليات الجمهور من األموال تلقي المصرفية العمليات

 ".الوسائل هذه و إدارة الزبائن تصرف
 تحويل من تمكن التي األدوات كل   الدفع وسائل كل   تعتبرأنه: " على 69 المادة نصت كما   

 ".المستهلك الشيء األسلوب أو السند يكن مهما أموال
 الجزائري فقدالمتعلق بالقانون التجاري  02-05رقم  القانون في األخير التعديل إلى وبالعودة   

 الثالث حيث جاء في الفصل  ''الدفع وطرق وسائل بعض''في الباب الرابع منه بعنوان  تضمن

مكرر  543المواد  في والدفع السحب بطاقات إلى اإلشارة "بطاقات السحب و الدفع"بعنوان 
 أيّ  الدفع من األسلوب هذا ينظم تشريعي نص يوجد ال المواد هذه وعدا 24مكرر  543و  23

 2اإللكتروني. الدفع
 عبر الدفع لعمليات تنفيذًا الكترونيا المالية المعامالت تسوية االلكتروني يعني وعموما فالدفع   

 االتصاالت أو االنترنت شبكة وهي االلكتروني الناقل بواسطة أو الحاسوب وتقنيات أجهزة
 األول أنّ  في التقليدي الدفع نظام عن االلكتروني الدفع نظام ويختلف جوهرية، كوسيلة الحديثة

 إتمام في يالبشر العنصر على يرتكز والثاني الحديثة، االتصال تقنيات استخدام على يعتمد

 الدفع. وسائل طبيعة في يختلفان كما فعالدّ  عمليات
 يحتل جعلته الخصائص من بجملة االلكتروني الدفع يتميز خصائص الدفع االلكتروني: -2

 المستمر تطورها لمقتضيات مراعاة وذلك االلكترونية التجارة ميدان في وأساسية رئيسية مكانة
 :التالية النقاط في الخصائص هذه وتتمثل السريع،و
 أنه اإللكتروني العقد خصوصيات من اإللكتروني: الدفع لتقنية الدولية الصفة حيث من أ(

 تسوية على فتقوم الصفة لهذه تستجيب اإللكتروني الدفع فوسائل الصفة لهذه وتبعية دولي

 وفقا يتم الذي بالدفع أمر إعطاء خالل من الدفع فيتم بعد، عن تتم التي المعامالت قيمة وتسديد

 3في أمكنة مختلفة. المتواجدين العقد أطراف بين المباشر باالتصال تسمح اإللكترونية للمعطيات
 مزودي عبر يتم اإللكتروني الدفع اإللكتروني: الدفع بخدمة تقوم التي الجهة حيث ب( من

 من مرونة وأكثر سرعة أكثر خدماتها من جعلت حديثة تقنيات حيث تستخدم اإللكترونية الخدمة

 -الّسالف الذكر– 05-18رقم قانون المن  27/02هذا ما أكدته المادة و *العادية، البنوك خدمات
من خالل منصات دفع مخصصة لهذا "عندما يكون الدفع الكترونيا، فإنه يتم بنصها على أنه: 

 ".الغرض...
 تسوية المتعامل قبول في مهًما عامالً  الخاصية هذه تعتبر من حيث وسائل األمان الفنية:ج( 

 الدفع وسائل إلى بالرجوع كانت سواءً  أي التسوية، طريقة كانت أيا االلكترونية بالطريقة ديونه

                                                           
المتمم بموجب يتعلق بالنقد والقرض المعدل و 2003أوت  26خ في المؤر 11-03من األمر رقم  69و  66 تينالمادأنظر، ( 1)

 .11، ص 2003أوت  27الصادرة في  52الجريدة الرسمية عدد  ،2010أوت  26المؤرخ في  10/04األمر رقم 
يتمم األمر ، يعدل و2005فبراير  6المؤرخ في  02-05القانون رقم من  24مكرر  543و  23مكرر  543أنظر، المواد  (2)

، 2005فبراير  9الصادرة في  11د الجريدة الرسمية عد ،المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59
 .11ص 

 .57، ص ابقالمرجع الس  حبيبة جحيط، مريم جعودي، ( 3)
 الدفع نظام من البنوك تخوف على راجع وهذا نقدا تتم التجارية التعامالت من %80أن  الجزائر في اإلحصائيات تشير( *)

 بالمقارنة قليل عدد وهو فقط، للدفع بطاقة يملك لحساب مالك ماليين 10 بين من شخص ألف 250 من أقل أن إذ اإللكتروني،

 انخفاض في نسبة وهي بالمائة 20 إلى النقد استعمال نسبة تخفيض إلى المتقدمة الدول فيه وصلت حين في المجاورة، الدول مع

 .65، ص ابقالمرجع الس  مستمر، محمد السعيد بوخليفي قويدر، 
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 تأمين بوسائل إحاطتها تتم ما غالبًا االلكتروني الدفع وسائل أنّ  ذلك، مبتكرة أو مطورة

 بين وقبوله االلكتروني الدفع انتشار ويرجع تصاحبها، أن يمكن التي مشروعة غير ممارسات

 كامال توثيقا االلكتروني الوفاء لنظام مستخدم لكل توفر ألنّها ذلك األمان، لخاصية الجمهور

 األطراف بين المتبادلة للرسائل ضمان وتقديم االلكتروني العقد من اآلخر الطرف وجود لحقيقة

 1التجارية. العالقة ذات

 تسوية أجل من و ذلك توافرها من البد شروط االلكتروني للدفعشروط الدفع االلكتروني:  -3

 :يلي فيما تتمثل الشروط وهذه الوسائط االلكترونية، عبر تتم التي المعامالت
 التجاري القانون اإللكتروني )في الدفع أحكام وتنظم تقرّ  مالئمة تشريعية بيئة توفير -   

 2والمصرفي(.
 ال التقليدية المعامالت في أن حيث اإللكترونية، البطاقة في السلع قيمة يعطي رصيد توفير -   

 بينما نقدا الدفع كان إذا خاصة نقود له يكون أن دون خدمة على الحصول شخص ألي يمكن

 يغطي رصيدا يملك أنه على فيها يعتقد مزورة وثائق له بتقديم وذلك البائع على التحايل يمكن

 أن المستهلك على الصعب من حيث االلكترونية بالبطاقات التعامل عكس وهذا السلعة، قيمة

 على قدرته لمعرفة المستهلك رصيد من التأكد ستطيعي األخير اهذ أن كون التاجر على يتحايل

 لعة.السّ  تلك اقتناء على قدرته عدم أو الشراء
 أمواله على التاجر حصول أي األموال، لحماية ضمانة يكون أن اإللكتروني للدفع البد -   

جهة أخرى  من كذلك النقدية للبطاقة المصدرة الشركات طرف من وهذا نقصان، دون المستحقة
 المعاملة وأن خاصة فيها المشروع غير التصرف أو االختالس من المستهلك حماية من البد
 يستغلونها آخرين أطراف إلى البطاقة معطيات تسرب إلى يؤدي قد مما إلكترونيا تمت

 3اصة.خ ألغراض
 المورد  إلى المبيع ثمن بدفع المستهلك التزام تنفيذ يتوقفزمان و مكان الدفع االلكتروني:  -4

 االلتزام. لهذا المستهلك تنفيذ مكان ثم الثمن دفع فيه سيتحقق الذي الوقت معرفة على
 المبيع "ثمنمن القانون المدني الجزائري على أن:  388تنص المادة أ( زمان الوفاء بالثمن: 

، "ذالك يقضي بخالف عرف أو اتفاق يوجد ملم المبيع تسلم فيه يقع الذي الوقت في مستحقا
 المبيع تسليم بوقت الثمن، دفع زمن ربط الجزائري المشرع أن المادة نص من لنا ويتبن

 خروجا الحكم هذا ويعتبر واحد، وقت في المتقابلة االلتزامات في تنفيذ رغبة الكذو للمشتري،

 .العقد انعقاد فورا الثمن دفع يتم بأن تقضي والتي العامة القواعد أحكام على
 مستحقا يكون الثمن فإن المبيع، تسليم وقت يحدد لم اذإ أما القانون، بنص خروجا انه يعتبر إال  

 4العامة. األحكام إلى رجعنا قد نكون انعقاد العقد، وبذلك فورا
فع في يتم الد  على أنه: " -الّسالف الذّكر– 05-18رقم القانون من  27/01كما نصت المادة    

ة ، ونستنتج من هذه المادّ ا عن بعد أو عند تسليم المنتوج..."المعامالت التجارية االلكترونية إم  
 الثمن بدفع التزامه يجعل أن له يجوز كما االستالم، لحين الثمن للمستهلك حبسأنه يجوز 

                                                           
 .46ص ابق، المرجع الس  عبد الحكيم جباري، (1)
 .211، ص ابقالمرجع الس  ح مناني، افر (2)
 في ماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة ،اإللكتروني" الدفع بطاقات لمستعملي المدنية المسؤولية ،"الزهراء وامري فطيمة( 3)

تاريخ المناقشة ، -بجاية–ميرة  الرحمان عبد جامعة ،والعلوم السياسية الحقوق كلية الشامل، الخاص تخصص: القانون الحقوق،
 .20-19ص، ص 2015

القاهرة  العربية، النهضة دار ،)عقد البيع( الرابع الجزء "،المدني القانون شرح في الوسيطنهوري، "السّ  أحمد الرزاق عبد( 4)
 .432، ص 1981، -مصر–
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 السلعة بشحن يقوم أن المستهلك من المورد يطلب بأن ذلك ويتصور بالتسليم االلتزام مع متزامنا

 إتمامه. أو الدفع بإيجاز المستهلك عندها يقوم لكي الشحن إيصال وإرسال
إال أن أغلب المعامالت االلكترونية التي تتم عبر الوسائط االلكترونية نجد أن وقت الوفاء    

 لينفذ الشبكة عبر للبائع الوحيدة الضمانة يعد أنه بل التسليم، وقبل التعاقد عند بالثمن فيها يأتي

 المشتري أداء لحين التنفيذ بعدم يدفع أن البائع فيستطيع مطمئنة، بنفس المشتري إزاء التزامه

 الستمرار فعالة وسيلة ونراها التزامه لينفذ المشتري على ضغط كوسيلة الثمن بدفع اللتزامه

.فسخه بدل العقد
1 

 في عقد التجارة االلكترونية بالثمن الوفاء زمان تحديد أن لنا بناءا على هذه المعطيات يتضحو  

 بعد أو أو أثناء التعاقد قبل إّما التحديد ذلك العقد، ويكون أطراف واتفاق إرادة حسب يكون

 التعاقد.
 إما يلجأ التحديد عدم حالة وفي األطراف، إرادة الثمن إلى دفع مكان يعود ب( مكان دفع الثمن:

 طريق عن التعاقد حالة التصرف، وفي مكان أو المال، وجود مكان أو ,المدين موطن إلى مكان

 2،عليه يتفقان الذي المكان في المستهلك أو عنوانهو مكان  يكون الدفع فمكان االنترنت، شبكة
 مكان من البيع ثمن يدفعنّه: "أ على القانون المدني الجزائري من 387 المادة نصت حيث

 .ذلك بغير يقضي عرف أو اتفاق يوجد لم ما المبيع تسليم
 فيه يوجد الذي المكان في به الوفاء وجب المبيع تسلم وقت مستحقا المبيع ثمن يكن لم فإذا

 .''الثمن استحقاقه وقت للمشتري موطن
هي حالة  األولى، حالتين توجد الثمن الدفع مكان لتحديد أنه لنا يتضح ةالمادّ  هذه خالل ومن   

 بشأن أو عرف اتفاق وجود حالة فهي الثانية الحالة أّما الوفاء مكان بشان عرف أو اتفاق انعدام
.الوفاء مكان

3 
 الدفع االلكترونيثانيا: وسائل 

 جديدة أشكال إضافة وتم التقليدية الدفع وسائل كبيرا في تقدما التكنولوجي التطور أحدث   

 شرط اإللكتروني الدفع وسائل أصبحت حتى اإللكترونية، المالية العمليات ومضاعفة لتسهيل

بموجبها اإللكترونية، حيث ظهرت عدة وسائل دفع الكتروني يتم  التجارة نجاح في أساسي
 انقضاء التزام المستهلك بالوفاء بالثمن.

و يمكننا التمييز في هذا الصدد بين نوعين من وسائل الدفع، منها ما كان موجودا تم تطويره    
منها ما تم استحداثه خصيصا لتسهيل المعامالت المالية ليواكب المعامالت االلكترونية، و

 االلكترونية.
من خالل التسمية، يظهر لنا جليا أن الدراسة ستنحصر المطورة:  وسائل الدفع االلكترونية -1

حول وسائل كانت موجودة من قبل، و لم يتغير فيها سوى طريقة معالجتها و تداولها، حيث أنها 
   استعملت على دعائم ورقية في التجارة التقليدية. 

مثيلتها المحررة على الدعائم عن  ال تختلف الكمبيالة االلكترونية: *فتجة االلكترونيةأ( الس  
الورقية، فنظام السفتجة االلكترونية يعتمد على تدقيق أو تطوير للنظام أو الميكانيزم الذي وضع 

 الكمبيالة الورقية.

                                                           
 .39-38، ص صابقالمرجع الس  راضية دكار، ( 1)
 .45، ص ابقالمرجع الس  سهيلة عيساوي، ( 2)
 .168-167، ص صابقالمرجع الس  راجع أكثر، بلقاسم حامدي، ( 3)
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   الواقع أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن توجد الكمبيالة االلكترونية فيما بينو   
ض، من خالل الشبكات الخاصة، بل ومن خالل شبكة البع الشركات مع بعضهااألفراد و
إلى جانب استعمالها في العمليات المصرفية، خاصة في ضوء االعتراف  ،بالتّحديد االنترنت

 بحجية المستندات االلكترونية، و وجود طرف ثالث مثل هيئات التصديق االلكتروني التي 
 1الكمبيالة االلكترونية.المصداقية لدى األطراف المتعاملة بوتضمن الثقة 

الجزائري بدوره  المشرعة الثانية التي طورت، ويعتبر الشيك الوسيل: **يب( الشيك االلكترون
من القانون التجاري  472 المادّة إنما اكتفى بالنص على بياناته فييك ولم يعرف الشّ 

ذلك ضمنيا في التنظيم إنما يظهر و ،ان من الممكن إصداره الكترونيالم يذكر إذا ك، و2الجزائري
"كل وسائل الدفع ت على: منه التي نصّ  02فقرة  03المتعلق بغرفة المقاصة في المادة  97/03

 3الكتابية أو االلكترونية السيما الشيكات و السندات التجارية األخرى المستحقة بينهم".
 البيانات تماثل رقمية بيانات على يحتوي رقمي دفتر هو الرقمي الشيك أو االلكتروني الشيك   

 شكل على ويكون البنك، يصدره إلكترونية دعامة على محرر لكنه الورقي، الشيك في الموجودة

 ويقدمه ليعتمده حامله أي الشيك مستلم إلى الشيك مصدر يرسلها ومؤمنة موثقة إلكترونية رسالة

 وإعادته الشيك قيمة بتحويل البنك يقوم الكذ بعد ثم االنترنت، الشبكة عبر يعمل الذي للبنك

 لمستلم ويمكن فعال، الشيك صرف تم قد أنه على دليل ليكون حامله، أي مستلمه إلى إلكترونيا

 4المبلغ. تحويل بالفعل تم قد أنه من الشبكة عبر يتأكد أن الشيك
نص  لشيك التقليدي، كما يخضع فيما اليخضع الشيك االلكتروني لذات األحكام التي تحكم او  

 فيه لقواعد العرف المصرفي.
لتكنولوجي في مجال المعلوماتية لم يتوقف التطور اوسائل الدفع االلكترونية الحديثة:  -2
االتصاالت في التجارة االلكترونية، عند حد المعالجة االلكترونية لوسائل الدفع الكالسيكية، بل و

خاصة أن للعقد االلكتروني طبيعة  وليدة للتجارة االلكترونية نفسهاتم اختراع ووضع أدوات 
 5غير مادية مما يستدعي أداء المستهلك االلكتروني اللتزامه بدفع الثمن بطريقة الكترونية،

عليه سوف تنحصر دراستنا على أهم وسائل الدفع االلكترونية الحديثة األكثر استعماال في و
 العالم.

                                                                                                                                                                                           
"محرر شكلي، ثالثي األطراف معالج الكترونيا، بصورة كلية أو جزئية، يتضمن أمرا من شخص يسمى هي عبارة عن ( *)

لدى االطالع أو في الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد 
 .128، ص المرجع الس ابقشايب بوزيان،  ، وهي ورقة تجارية تمثل أداة وفاء وائتمان.تاريخ معين"

"، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص: قانون "النظام القانوني للدفع االلكتروني، واقد راجع أكثر، يوسف( 1)
 ، ص09/05/2011يخ المناقشة: ، تار-تيزي وزو–، جامعة مولود معمري والعلوم الّسياسية التعاون الدولي، كلية الحقوق

 وما بعدها. 54ص
"محرر ثالثي األطراف، معالج الكترونيا بشكل كلي أو جزئي، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى عبارة عن  هوّ  (**)

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  ثالث يسمى المستفيد".البنك المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن شخص 
 .351، ص 2005 -مصر–، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية""
 .1352، ص ابقالمصدر الس  المتمم، المعدل و 59-75رقم من األمر  472، المادة أنظر( 2)
الجريدة الرسمية عدد  ،يتعلق بغرفة المقاصة 1997نوفمبر سنة  17مؤرخ في  03-97 رقم التنظيممن  02فقرة  03المادة ( 3)

 .39. ص 1998مارس سنة  25الصادرة في  17
 .40، ص ابقالمرجع الس  راضية دكار،  (4)
 .64، ص الس ابق المرجع ،واقد يوسف( 5)
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 في انتشارا األكثر الوسيلة االلكتروني الدفع بطاقات أصبحتأ( الدفع بالبطاقات المصرفية: 

 تمكن والتي البنوك تقدمها التي المصرفية الخدمات مجال في تسهيالت من تقدمه لما نظرا العالم

 1بموجبها. نقدية مبالغ ودفع والخدمات السلع من حاجياتهم شراء من عمالئها
وهي تعرف أيضا باسم النقود البالستيكية، فهي عبارة عن بطاقات بالستيكية و مغناطيسية    

أشهرها الكارت الشخصي و الفيزا و الماستركارد. تمكن هذه البطاقات حاملها من الحصول 
كما تمكنه أيضا من شراء معظم احتياجاته  ATMعلى النقود عن طريق آالت الصرف الذاتي 

ما يريده من خدمات و ذلك دون أن يكون لديه مبالغ مالية كبيرة قد تتعرض  أو أداء مقابل
 2للسرقة أو الضياع.

 دون الشبكة على البطاقة رقم تسليم في خاصة المخاطر من تخلوا ال الوسائل هذه أن غير   

 سريته. تضمن التي االحتياطيات اتخاذ أو تشفير
 حساب المدين من معين مبلغ بتحويل تتم الطريقة هذه ب( الدفع عن طريق التحويل االلكتروني:

 فالعملية تتم بطريقة مباشرة الدفع بطاقات إلى استعمال اللجوء دون الدائن حساب إلى
 Télé-virement على إدارة تقوم التي الجهة تملكه الدفع أمر أن حيث االلكترونية، الشبكة عبر 

 يستطيع التي المصرفية، اإللكترونية الوسائط استعمال أمثلتها ومن االلكتروني، الدفع عملية
 أو الخدمة مقابل البائع رصيد إلى المال من مبلغ تحويل البنك من يطلب أن الزبون بموجبها
 الهاتف )الهاتف بواسطة بالبنك االتصال يتم حيث االنترنيت، عبر اشتراها التي السلعة

 *.(المصرفي
 من مجموعة"اإللكترونية على أنها:  يمكننا تعريف النقود ج( الدفع بالنقود االلكترونية:

 تبادل محل فعليا تحل أن اإللكترونية للرسالة تتيح التي الرقمية والتواقيع البروتوكوالت

 اعتدنا التي التقليدية للنقود اإللكتروني المكافئ هي الرقمية فالنقود التقليدية، العمالت

  3."تداولها
 نقود اإللكترونية، النقدية، الرقمية، العملة :منها وردت عدة تسميات للنقود االلكترونية  نذكر   

 عبارة نقود الشبكة...، و كلها تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود االلكترونية، وهي اإلنترنت،

 بجهاز صلب قرص على تخزينها يتم الكترونية وحدات صورة تأخذ ملموسة غير نقود عن

 المالية التعامالت أقسام في استخدامها ويتم االلكترونية، المحفظة يسمى مكان في اآللي الحاسب

 4ثمنها. ودفع اليومية المستلزمات شراء ذلك في بما االنترنت، شبكة عبر والتجارية
تصدر البنوك التقليدية أو البنوك االفتراضية النقود االلكترونية، هاته األخيرة تشير إلى    

سلسلة األرقام االلكترونية التي تعبر عن قيم معينة، و يقوم العميل بشراء النقود االلكترونية من 

                                                           
"، مذكرة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، االلكتروني"النظام القانوني لبطاقات الدفع وهيبة بن الشيخ، ( 1)

أجيزت ، نوقشت و-ورقلة–عة قاصدي مرباح ، جاموالعلوم السياسية التخصص: قانون العالقات الدولية الخاصة، كلية الحقوق
 .6، ص 22/05/2017بتاريخ: 

مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في "، آفاق التجارة االلكترونية في الجزائر"واقع وكريمة صراع،  (2)
العلوم التجارية، جامعة وهران، السنة الجامعية تيجية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، تخصص: إسترا

 .60، ص 2013/2014
يفي النقال. محمد السعيد بوخل الهاتف فاتورة على ثمنها وإضافة والخدمات السلع شراء وهي حديثا ظهرت خدمة هناك( *)

 .67، ص ابقالمرجع الس  قويدر، 
 في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة "، مذكرة"التجارة االلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائرسمية ديمش، ( 3)

، -قسنطينة–التسيير، جامعة منتوري  وعلوم االقتصادية العلوم اقتصادي، كلية واستشراف تحليل :االقتصادية، تخصص العلوم
 .70، ص 2010/2011السنة الجامعية 

 .50، ص ابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري،  (4)



 وتنفيذه االلكترونية التّجارة عقد إثبات: الثاني الفصل

 

 

120 

نقود ذات البنك المصدر لها ثم يقوم بتحميل هذه النقود على حسابه الشخصي و تكون عبارة عن 
فئات صغيرة القيمة، لكل منها رقم خاص بها أو عالمة خاصة من طرف البنك  المصدر لها و 

 تحويل عمليات وكل  1بالتالي تحل محل العمالت العادية و تكون بنفس القيمة المحددة عليها،

 النقدية، التسوية عمليات كل أثر اقتفاء الحاجة عند يمكن بحيث مسجلة، تكون اإللكترونية النقود

.اإلثبات مهمة األطراف على يسهل مما
* 

تعتبر هذه الوسيلة من أكثر الوسائل أمنا : لدفع عن طريق الوسائط االلكترونية الجديدةد( ا
خالل إجراء عملية الدّفع االلكتروني، حيث استحدثت خشية من القرصنة التي تمارس على 
األرقام الّسرية لبطاقات االئتمان االلكترونية المستعملة للدّفع، فما جعل الدفع االلكتروني عن 

تّالي األكثر استعماال هو إمكانية المتعاملين طريق الوسائط االلكترونية الجديدة أكثر أمنا وبال
االستعانة بوسيط الكتروني ، هذا األخير هو الذي يتولى كافة إجراءات الدّفع بين الموّرد 

 من الزبون وبنك جهة، من التاجر بنك بين بالتوسطعبر شبكة االنترنت، حيث يقوم والمستهلك 

 سواء نوعها كان أيا الدفع عملية إلتمامااللكتروني   وسيطالب االستعانة ويمكن أخرى، جهة
عدة أنظمة  وفق الطريقة ذهبهالدفع  ويتم، االئتمان بطاقات باستخدام أم االلكترونية بالنقود أكانت
ت شيك النّ و incorporatedالقابض  ،first Virtual holding األول  القابض نظام أهمها ومن

cheque net.2 
 التزام المستهلك بتسلم المبيعالفرع الثاني: 

ً  التزاما المبيع بتسلم التزام المستهلك يعتبر     يده من وضع وأساسياً، و به يتمكن المستهلك هاما

 قيام عدم حال وفي بالتسليم، المورد اللتزام المقابل فعلية، وهو حيازة وحيازته المبيع على
 محل مطابقة بيان ليتم التسلم، على إلجباره للقضاء اللجوء للمورد يحق التزامه بتنفيذ المستهلك

الفرع  هذا متقسّ  ذلك أجل ومن قبوله، ليتم عليها االتفاق تم التي والمقاييس للمواصفات العقد
 كما يلي: 

 التجارة االلكترونية عقد في تنفيذه وطرق االلتزام بالتسلم أوال: مضمون
 394المادة  عليه نصت ولقد المبيع بتسليم البائع التزام يقابل الذي المبيع بتسلم المشتري يلتزم   

 تسلم مكان وزمان على ينص عرف أو اتفاق غياب "فيبقولها:  الجزائري المدني من القانون

 وأن البيع وقت يوجد فيه الذي المكان في المبيع الشيء تسلم أن المشتري على وجب المبيع،
من خالل نص المادة يتبين لنا ، "بالتسلم للقيام الضروري الوقت باستثناء تأخير، دون يسحبه

 ثانيا، مع احترام  التعامل ألحكام ثم أوال الطرفين التفاق تخضع التسلم واقعة أن
 الوقت الضروري للقيام بالتسلم.

 الظروف من معين شكل اشتراط عدم حالة في الضمني االستالم استخالص يمكن كما   

 ذلك يعد حيث العميل، اعتراض دون معينه مدة ومرور تحفظ، دون الثمن كدفع به، المحيطة

                                                           
 .72، ص ابقالمرجع الس  كريمة صراع،  (1)
 من تخلو ال التقنية هذه االنترنيت، إال أن عبر للتجارة تيسير من االفتراضية أو االلكترونية النقود فكرة تقدمه ما رغم( *)

 سوف وهنا جهازه ذاكرة مسح عليه يترتب فني حادث من مأمن في ليس االلكترونية النقود هذه حائز فان ناحية فمن المخاطر،

 النقود هذه أصدر من إفالس حالة في فانه أخرى ناحية ومن رجعة، دون االلكترونية النقود بحافظة التي نقوده كل يفقد

 عدم لخطر يتعرض المورد كما بعد، يستعملها لم التي الوحدات قيمة استرداد عدم لخطر يتعرض العميل فان االلكترونية،

 .70، ص ابقالمرجع الس  العميل. محمد السعيد بوخليفي قويدر،  له حولها التي الوحدات استيفاء
 .172، ص ابقالمرجع الس  راجع أكثر، بلقاسم حامدي، ( 2)
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 بدفع المستلم يلزم وهنا عكسه، وإثبات دحضه يسهل افتراض وهو لالتفاق ومطابقته للشئ قبوال

.المخاطر تحمل عبء إليه وينقل عليه المتفق المقابل
1  

 من يتمكن أن بمجرد حالته من التحقق المبيع تسلم عند المستهلك على يجب للقانون وطبقا   

 يفعل لم فإذا معقولة مدة خالل به يخطره أن عليه وجب المورد يضمنه عيبا كشف فإذا ذلك

 وفقا لما تطرقنا إليه سابقا.، للمبيع قابال اعتبر
لما تثيره ، تبرز أهمية تنفيذ االلتزام بالتّسلم من طرف المستهلك في مجال التجارة االلكترونية  

التّسليم في موطن الموّرد أو في موطن آخر غير موطن المستهلك  من إشكاالت خاصة إذا كان
وكان المبيع منقوال أو سلعة سريعة التّلف ولم يلتزم المستهلك باستالمها في المكان والوقت 

يشكل أتعاب إضافية على عاتق الموّرد لحفظ وتخزين هذه الّسلعة، ففي هذه المحدد، هذا ما قد 
 2لمستهلك بالتّسلم أو طلب فسخ العقد.الحالة يحق للمورد إلزام ا

لحماية الموّرد من احتيال المستهلك بعدم تسلمه الشيء المبيع، فإنه كما في العقود التقليدية يتم    
تأكيد عملية التّسلم عن طريق منح المستهلك وصل التسليم أو توقيعه على ورقة تفيد نجاح عملية 

 كيفية يوضح شرطا العقد يتضمن ما التّسلم، فإننا كذلك نجد أنه في المعامالت االلكترونية غالبا

 خالل من التسلم يكون فقد معينة، بتحفظات لم يقترن ما القبول يفيد مستند على كالتوقيع التسلم

 3.األقراص المرنة أو اإللكتروني البريد أو الشبكة
"يجب على من قانون التجارة الجزائري نجدها نصت على أنه:  17بالرجوع إلى المادة و  

يطلب من المستهلك االلكتروني توقيع وصل استالم عند التسليم الفعلي المورد االلكتروني أن 
 للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد االلكتروني.

 ،مروني أن يرفض توقيع وصل االستالال يمكن للمستهلك االلكت
 ".ت سلم نسخة من وصل االستالم وجوبا للمستهلك االلكتروني

 األعمال يكل أعاله، القيام ذكر لما وفقا عليه يتوجب باالستالم المستهلك التزامه ينفذ وحتى   

 فيما يلي: نبينه ما وهو حيازته في المبيع إدخال وكذا التسليم من المورد تمكن التي
يجب على المستهلك أن يقوم بكل عمل من شأنه تمكين الموّرد  تمكين المورد من التسليم: -1

وجه تطبيقا لمبدأ حسن النّية في تنفيذ االلتزامات المتبادلة في من إتمام عملية التسليم على أحسن 
العقد، ومن بين األعمال التي يلتزم المستهلك بالقيام بها تسهيال لعملية التّسليم حضوره معاينة 

 موردلل يقدم عليه أن فيجب المستهلك، دولة في التسليم مكان تتحدد وإذا البضاعة قبل الّشحن،

 إتمام من وتمكينه للبالد لبضاعةا إلدخال الالزمة التراخيص على للحصول عون كل

 أمور ومسائل كلها وهي لذلك، اإلدارية الالزمة المستندات كافة تسلمه مع الجمركية اإلجراءات

 الدولي عقد البيع محل البضاعة أن باعتبار للعقد االلكترونية بالصفة تتأثر لم بأنها نرى مادية
 فيما سوى عبر االنترنت، واالستالم بالتنفيذ طبيعته تسمح ال مما القول سبق مثلما للبضائع

 4االلكتروني. بالشكل السابقة والتراخيص والمستندات الوثائق تكون أن بإمكانية يتعلق
 سبق، لما باإلضافة باالستالم، االلتزام تنفيذه سبيل في المستهلك يلتزم سحب البضاعة: -2

 تحت البضاعة بوضع إخطاره تاريخ من معقولة فترة خالل بنقلها وذلك البضاعة بسحب

 مخازنه إلى تصرفه تحت فيها وضعت التي األمكنة من أو المورد مخازن من سواء تصرفه

                                                           
 .160، ابقالمرجع الس  عبد الوهاب مخلوفي، (1)
 .158، ص المرجع الس ابقشايب بوزيان، ( 2)
 .176، ص ابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، ( 3)
 .160-159، ص صالمرجع الس ابقشايب بوزيان، ( 4)
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 لتفادي الزمة عملية البضاعة فسحب اإلدارية، وبالتالي باألعمال والقيام السحب نفقات وتحمله
 البضاعة فيها شحن يكون قد التي كالحالة تأخيرية غرامات أو إضافية بمصاريف المورد تكليف

 1إضافية. أعباء سيكلفه المستهلك تأخر فإن سفينة، عبر
 نفقات : "إنعلى القانون المدني الجزائري من 395 المادة تنص تحمل نفقات تسلم المبيع: -3

 ."ذلك بغير بقضي اتفاق أو عرف يوجد لم ما المشتري على تكون المبيع تسلم

 بتنفيذ المدين ألنه المستهلك عاتق على تقع المبيع تسلم نفقات أن المادة نص من نستنتج   

 إلى  تواجده مكان من المبيع لنقل الالزمة المصروفات كل النفقات وتشمل المبيع، بتسلم االلتزام

 بضاعةكان ال إن الجمركية والرسوم والتفريغ الشحن ومصروفات يريده المستهلك، الذي المكان
 التصدير. ةواجب

 التجارة االلكترونية عقد في المبيع استالم ومكان ثانيا: زمان
 فإذ   عليهما، االتفاق تم اللذين ومكانه المبيع تسليم زمان هو ومكانه المبيع تسلم زمان يعتبر   

 المورد مع من التسليم يتم أن بمجرد االستالم وجب الشأن، هذا في عرف أو اتفاق يوجد لم
القانون المدني  من 394 المادة لنص وفقا وهذا زمن، من المبيع نقل عملية تتطلبه ما مراعاة

 .-الفة الذكرالسّ -الجزائري 
 مستهلكوال المورد بين القائم االتفاق يحدده المبيع تسلم ومكان زمان أن المادة نص من نستنتج   
 هو المبيع تسلم ومكان زمان فيكون يكن لم بذلك، وإن العرف حكم معرفة فيجب يكن لم إنو

 في المبيع تسليم بعد المبيع تسلم عملية تتوالى أن يمكن إذ للمستهلك، المبيع تسليم ومكان زمان

 والمكان. الزمان نفس
ً  فيكون بالخدمات تعلق ما إذا اإللكتروني، العقد في المبيع تسلم ومكان لزمان أما بالنسبة    فوريا

 لموقع الخدمة دخول وقت هو التسلم وزمان االتصال، وسيلة حسب الخط على ومباشرا

 وسيلة حسب اإللكترونية البيانات رسالة وصول مكان هو التسليم مكان المستهلك، بينما

 في التسلم يتم و بيد يدًا لوجه وجها سواء مادية بطريقة فيتم السلع مجال في التسلم أّما االتصال،

 2ذلك. بغير يقضي اتفاق يوجد لم من المستهلك إقامة مكان
 إعماال للمورد كان ذكرهما السابق والزمان المكان في المبيع تسلم المستهلك عن تخلف وإذا   

 يعذره أن بشرط المبيع بتسلم المستهلك إلزام يطلب أن لاللتزام العيني التنفيذ في العامة للقواعد

 فترة كل عن تهديدية بغرامة المبيع تسلم عن المتأخر المستهلك على الحكم يمكن كما ذالك قبل

 *المختصة. المحكمة إلى العقد فسخ طلب المورد بحق إخالل دون التسلم عن فيها يتأخر زمنية
  كثيرا يتأثر لم باالستالم المستهلك االلكتروني التزام تنفيذ ومكان زمان بأن نالحظ وبالتالي    

 في تناوله تم ما حيث من االلكتروني، إال التجاري العقد خاللها من أبرم التي الرقمية بالبيئة

                                                           
 .52-51، ص صابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، (1)
 .70، ص ابقالمرجع الس  حبيبة جحيط، مريم جعودي، ( 2)
بالتزامه بالتّسليم جاز للمورد طبقا للقواعد العامة وبعد أن يعذر المستهلك بالتّسلم، القيام بما  المستهلك إخالل جزاء بخصوص( *)

 يلي: 
 إجبار المستهلك بااللتزام بالتّسلم بالتنفيذ العيني، وله في سبيل ذلك أن يطلب الحكم عليه أن يطلب من القضاء  -

 أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن التّسلم.بغرامة تهديدية عن كل يوم أو 
 أن يطلب من القضاء الترخيص له في إيداع المبيع على ذمة المستهلك ونفقته إذا كان المبيع منقوال ال يتلف بسرعة، -

وإذا كان المبيع عقارا أو منقوال معدا للبناء فللبائع أن يطلب من القضاء تعيين حارس يتولى حفظه على نفقة المشتري، أما إذا  
كان المبيع من المنقوالت القابلة للتلف بسرعة، أو التي تكلف نفقات باهضة في تخزينها أو حراستها، فللبائع بعد استئذان القضاء 

 اد العلني على أن يودع الثمن لدي المحكمة المختّصة.أن يبيعها في المز
 .178، ص ابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، أن يطلب فسخ العقد إذا كان ممكنا، مع المطالبة بالتعويض.  -
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 غير إلى وما اإلقامة، محل وتركيز العمل منشآت تركيز صعوبات من بالتسليم التزام المورد

 هذه مثل على المسبق االتفاق دوما نفضل االفتراضية، لذا المؤسسات عنه أسفرت مما ذلك

خاصة  نشوئها المحتمل النزاعات كلّ  لتفادي العقد في مبينة مكانية معايير على باإلسناد المسائل
 1المتبادلة. الثقة أن تسود عالقتهما أطراف يفترض بين وأن المعاملة تتم
 التجارة االلكترونية عقد في التسلم ثالثا: خصوصية

لاللتزام  تنفيذًا بتسلم محل العقد يلتزم أن التجارة االلكترونية عقد في المستهلك على يتوجب   
 يد تحت المحل وضع خالل من يتم فقد عدة صور، في ذلك ويكون عليه، يترتب الذي العقدي

 وان ذلك على الخط، إتمام الممكن من كان شبكة االنترنت، إذ عبر إرساله خالل من المستهلك

 قيام عدم حالة وفي ،بتسلمه القيام وعليه جاهز للتسليم المحل بأن يعلمه خطاب له يرسل

 2.التسلم على إلجباره القضاء اللجوء إلى للمورد يحق التزامه بتنفيذ المستهلك
 الفيديو كأشرطة المرتبة المبيعات مثل الترقيم أو للتحويل قابلة أشياء البيع محل كان إذا   

 والمجالت، والصحف كالكتب المكتوبة المبيعات أو كالدروس، السمعية المبيعات أو واألفالم
 المستهلك االلكتروني يتسلم بموجبه والذي كالواب، االلكترونية اإلرسال وسائل استخدام يتم فإنه

 التحميل أو ةعبئالت باستخدام الرقمية كالمعلومة الموقع عبرمحل العقد  مباشرة
telechargement،  وهي تقنيات تستخدم على شبكة االنترنت مثل تقنيةPDF ، استالم يتم كما 

 يتواجد الذي العنوان بمثابة مثل االنترنت يعد الذي للمشتري االلكتروني البريد خالل من المبيع

.االنترنت شبكة لمستخدم االفتراضي المكان بمثابة وهو فيه
3 

 من جزء كل استالم يتم أن بمعنى جزئي، بشكل إرسالها فيتم المعلومات لبرامج وبالنسبة   
 واالطمئنان على جميعا اختبارها بعد النهائي االستالم يتم أن إلى حدى على البرامج أو األدوات

 خالف على المتعاقدان يتفق لم ما معينة شكلية إجراءات إلى االستالم إتمام يحتاج وال كفاءتها،

 تم وإذا الثمن، كدفع به، المحيطة للظروف وفقًا ضمنيا تم قد االستالم أناعتبار  يمكن بل ذلك،

 قد المستهلك أن الحالة هذه فيعتبر في الالزم بالفحص القيام بعد تخفيضات أية دون االستالم
 4.بالتزامه باالستالم وفىأ
 الخاصية هذه فإنّ  بعد، عن ومن زاوية أخرى و نتيجة أن االستالم االلكتروني التزام ينعقد   

 االتصال عبر مادية ال رقمية بيئة في تنفيذ فهو المادي، التقليدية التسليم عن يختلف جعلته

 لكلّ  يمكن حيث واإلرسال، للترقيم القابلة المبيعات لمختلف بالنسبة وذلك طرفيه بين المباشر

 التسلم ويمثل والمناقشة، والتحدث والرؤية بالكالم وذلك بينهما االتصال من المورد و المستهلك

 والقيود  المكانية الحدود تجاوز سهلت التي االنترنت شبكة نجاح جوانب أحد االلكتروني

 5التقليدي. التعامل في المعروفة والجمركية اإلدارية
 المكان حيث منوالتّسليم وجهان لعملة واحدة  التسلم أن يتّضح لناابقة بناًء على المعطيات السّ    

 كثيرا يتأثر لم متّسلبال المستهلك التزام تنفيذ فإن لذا االلتزامات، بهذه الوفاء وكيفية والزمان

إال من ناحية تسلم محل االلتزام عن  عقد التجارة االلكترونية خاللها من أبرم التي الرقمية بالبيئة
  6طريق شبكة االنترنت باستخدام التقنيات المتطورة.

                                                           
 .53، ص ابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، (1)
 .104، ص المرجع الس ابقمحمد فواز محمد المطالقة،  (2)
 .162-161، ص صالمرجع الس ابقشايب بوزيان، ( 3)
 .162ص ، نفس المرجع(4)
 .54، ص ابقالمرجع الس  عبد الحكيم جباري، ( 5)
 .177، ص ابقالمرجع الس  بلقاسم حامدي، ( 6)
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 خالصة الفصل الثاني
كخالصة لما سبق التّطرق إليه يتبيّن لنا أنّه إلثبات عقد التجارة االلكترونية البدّ أن تتوفّر فيه     

شروط المحّرر الورقي التّقليدي المتمثّلة في الكتابة والتّوقيع، والتوثيق في حالة اشتراط 
 في الكتابة بين الوظيفي عادلالتّ  مبدأ على صراحةالمشرع الجزائري ب نصّ  قدوالّرسميّة، 

، حيث منح للمحّرر والتوقيع أخرى جهة من االلكتروني والتوقيع جهة، من االلكتروني الشكل
الحّجية الكاملة في اإلثبات مثله مثل المحرر الورقي والتوقيع التقليدي، ولزرع الثّقة  االلكتروني

على إلزاميّة وجود  واألمان بين األفراد، وضمان استقرار المعامالت التّجارية بينهم نّص أيضا
هيئات وجهات مختصة ومحايدة تعمل على التّحقق والتّأكد من مدى صّحة المعامالت 
االلكترونية من حيث مضمونها وكذا التّأكد من هوية مصدرها، حيث تقوم بإصدار شهادات 
تصديق الكترونية تؤّكد سالمة التّصرف االلكتروني، يتم االعتماد عليها في إثبات و تنفيذ 
المعامالت االلكترونية ألّن لها نفس حجيّة الّشهادة الّتي يصدرها الموثّق لضبط صحة 

 المعامالت التّقليدية بين المتعاملين.  
المعامالت تتّم في العالم المادّي لب غأ فبما أنّ تنفيذ عقود التجارة اإللكترونية  أّما فيما يخصّ    

 العقود يكون فعل أو أداء، حيث يمكن أن نطبق عليهاخاصة المتعلّقة بالّسلع ذلك أن محل أغلب 
ّ أداء الخدمات فتتميّز ببعض الخصائص ألنّه في ، التّي تحكم التّسليم المادّي ةالقواعد العامّ  أما

 الغالب ما يتّم تنفيذها داخل الّشبكة نفسها.
مات متقابلة في ذمة ب التزاكون العقد االلكتروني ملزم للجانبين، فإنه كغيره من العقود يرتّ و   

ملزم بنقل ملكية محل العقد و تسليمه وكذا االلتزام بضمانه، أّما التزام  -المورد-طرفيه، فالبائع
 والبكّل الوسائل المتاحة إلتمام هذه العملية، فإنه ملزم بالدفع إلكترونيا  -المستهلك–المشتري 

 الذي مبالتسلّ  االلتزام في يتمثل آخر مالتزا عليه يقع بل فقط الثمن المستهلك بدفع التزام يقتصر

 -المستهلك–المشتري  يقم لم ما تم قد األخير هذا يعتبر ال إذ سليم،لاللتزام بالتّ  الثاني الوجه يعتبر
  .منه و أغراضه مقاصده يحقق حتى العقد محل مبتسلّ 
 للمعامالت المنظمة وانينالق نلم تبيّ  ما يتعلّق بتنفيذ عقود التجارة االلكترونية كلّ  وفي   

 األصل دائما تعدّ  تيالّ  العقد لنظرية ةالعامّ  للقواعد تركت ذلكو تنفيذها ةكيفيّ  ةااللكترونيّ 

 .س في جميع المعامالتواألسا
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لقد حاولنا من خالل هذه الدّراسة أن نتناول موضوعا حديثا على المستوى الوطني وهو    
عد من بين أهم المواضيع التي فرضت نفسها بقوة خالل الذي ي العقد التّجاري االلكتروني"،"

والتي مازالت مجاال خصبا للبحث لجدّة الموضوع وحداثته  القرن الماضي،الحقبة األخيرة من 
ه من المستحيل اإللمام بكافة وألنّ  ،كما أنّه ينتمي إلى مجال يتّسم بالتّطور الّسريع والمستمر

 كيفية تسليط الضوء علىتّجارة االلكترونية فقد اقتصرت دراستنا على بال المواضيع المتعلقة
اية من قيام اإلرادة الكترونيا، إلى تنفيذ االلتزامات التي تقع على عاتق أطرافه بد عقودها إبرام

 سواء على الخّط أو خارجه.
فإذا كان التّعاقد عن بعد يعتبر ظاهرة قديمة، فهو يكتسي في الوقت الحالي أبعادا جديدة،    

نعقاده، إشكاليات وتحدّيات أضافت إلى إشكاليته التّقليدية المتمثّلة في التّساؤل عن زمان ومكان ا
أخرى تتفق ومستجدّات العصر، هذه األبعاد الجديدة يكمن من ورائها وبصفة أساسية التّقدّم 

 وما أدى إليه من ثورة معلوماتية، وما تبعها من ثورة في وسائل االتصاالت.التكنولوجي 
التّعاقد االلكتروني  القانونية هيحية وبما أّن أهم صورة تتجّسد فيها التّجارة االلكترونية من النّا  

محاولة المقاربة بين قواعد النّظرية العامة للعقد في القانون فقد عملنا في هذه الدّراسة على 
-18المدني، بين القواعد الخاصة بالمعامالت االلكترونية الدّولية والوطنية خاصة القانون رقم 

 لتجارة االلكترونية. المستحدث من طرف المشّرع الجزائري المتعلق با 05
حيث تّم التعّرف من خالل صفحات البحث على إبرام عقود التّجارة االلكترونية، وكيف    

نظمها المشّرع الجزائري، فقمنا بالتّطرق إلى عدّة مواضيع ابتداء من الفصل األّول الذي عالجنا 
الكترونيا مرورا بمرحلة فيه عقد التجارة االلكترونية من حيث التّكوين بداية بقيام اإلرادة 

إيجابا وقبوال في مجلس عقد افتراضي، وبيان محّل وسبب المفاوضات، واتفاق األطراف 
 التّعاقد.

وفي الفصل الثّاني تّم التعّرف على كيفية إثبات عقد التّجارة االلكترونية، وبيان مدى حجية    
والتّصديق االلكترونيين كوسيلتين  المحررات االلكترونية في اإلثبات، كما تّم التّطرق للتوقيع

للتّحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الموثقة على المحررات االلكترونية. وكذلك تعّرفنا 
على كيفية تنفيذ االلتزامات العقدية التي تقع على عاتق المتعاقدين سواء داخل الشبكة أو 

قررة لحماية المتعاقدين لضمان حسن المخارجها، باإلضافة إلى إعطاء فكرة عن أهم الّضمانات 
 تنفيذ عقد التّجارة االلكترونية.

حتى تكتمل الفائدة من هذا البحث ال بدّ لنا في النّهاية من استخالص أهم النّتائج التّي تم    
التّوصل إليها، ومن ثم تقديم مجموعة من االقتراحات ذات العالقة لعلها تفيد المقبلين على 

هذه المواضيع، السيما وأن موضوع إبرام عقد التّجارة االلكترونية غدا من  مواصلة دراسة مثل
المواضيع العصرية المهّمة التي نمت باضطراد واضح ومتزايد منذ مطلع األلفية الثّالثة حيث 
حمل عقدها األّول الكثير من التّقدّم المذهل في عالم التّكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت، كما 

 تّقدم أضحى يلقي بظالله على كافة مجاالت الحياة.أّن هذا ال
 :نذكرها كما وردت في مواضيع الدّراسة وفقا للترتيب التّالي: نتائج الّدراسة 

المرحلة الّسابقة للتّعاقد االلكتروني مرحلة مهمة في العملية التّعاقدية، ألنّها تمّهد إلبرام   -1
فمعظم حقوق األطراف والتزاماتهم تتحدّد عقد التّجارة االلكترونية بشكله النّهائي، 

المتعلق بالتّجارة  05-18معالمها في هذه المرحلة. ونظرا لخلو أحكام القانون رقم 
االلكترونية، وأحكام القانون المدني الجزائري من أي مواد تنظم هذه المرحلة تنظيما 
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ألّن وض االلكتروني، إجراء عملية التّفا ددقيقا فإّن العديد من المشاكل ستظهر خاصة عن
 للدّعوة للتّعاقد والمفاوضات أشكاال جديدة ال تستوعبها النّظرية العامة إلبرام العقود. 

تبيّن الدّراسة أّن مرحلة انعقاد عقد التّجارة االلكترونية تتضّمن التّراضي االلكتروني   -2
ان عن اإليجاب الذي يمثل تطابق اإليجاب والقبول عبر شبكة االنترنت اللّذان ال يختلف

والقبول التقليديان من حيث المضمون، إنّما يظهر االختالف في الوسيلة المستعملة  
اعتباره وسيلة للتعبير عن اإلرادة ال يمكن فللتّعبير عن صيغ التّراضي، أّما الّسكوت 

الكترونيا تحت أي ظرف نظرا لخصوصية الوسائل المستعملة في التّعبير عن التّراضي. 
يخّص سالمة اإلرادة االلكترونية فإن القواعد العامة في القانون المدني كافية لتنظيم وفيما 

حيث أّن طبيعة عقد التّجارة االلكترونية ال تتطلب أهلية خاصة تختلف عّما  هذه المسألة
هو مقرر وفقا للقواعد العامة، وأّن عيوب اإلرادة الواردة في القانون المدني الجزائري 

حصر هي نفس العيوب التي يمنك أن يتعرض لها عقد التّجارة االلكترونية على سبيل ال
 ولكن بنوع من الخصوصية. 

عقد التّجارة مجلس العقد االلكتروني الذي يمثل لحظة انعقاد وفيما يخّص طبيعة    
أما عن زمان  االلكترونية فهو يختلف حسب الوسيلة المستعملة في التّعبير عن اإلرادة.

د التّجارة االلكترونية ومكانه فقد وفق المشّرع الجزائري في تبنّيه لنظرية العلم انعقاد عق
بالقبول في القانون المدني بالنّسبة لتحديد زمان انعقاد عقد التّجارة االلكترونية، إالّ أنّه لم 

إبرام عقد التّجارة العقد  يوفق إلى حدّ بعيد في تبنيه لمكان علم الموجب بالقبول هو مكان
الذي يتم بين غائبين، حيث أنه نظرا النعقاد عقد التّجارة االلكترونية في بيئة افتراضية 
يجعل من الّصعب تحديد مكان إبرام العقد بسبب الطبيعة الاّلمادية والعالمية لوسيلة 
إبرامه، هذا ما يشكل صعوبة أخرى تتمثل في تحديد القانون الواجب التّطبيق والجهة 

 في منازعاته. القضائية المختصة
أما محل وسبب عقد التجارة االلكترونية فهو ال يختلف عن محل وسبب العقود    

التّقليدية، إالّ في شروط محّل عقد التّجارة االلكترونية الذي يجب أن يكون موجودا 
 حيث حدد المعامالت الممنوعة في االتصاالت االلكترونية. ومعيّنا ومشروعا

عقد التجارة االلكترونية له من األهمية ما جعل المشّرع الجزائري اتّضح لنا أّن إثبات    -3
المتعلق بالتوقيع والتّصديق  04-15يصدر قانون خاص به لتنظيمه يتمثل في القانون رقم 

االلكترونيين تاركا الكتابة االلكترونية للقواعد العامة في القانون المدني، ومن هذه 
االلكترونية والمحررات االلكترونية والتّواقيع االلكترونية الدّراسة توّصلنا إلى أّن الكتابة 

وشهادة التّصديق االلكترونية  لها نفس حجية اإلثبات مقارنة مع الكتابة التّقليدي التّقليدية 
لّشهادة الّتي يصدرها الموثّق لضبط صحة المعامالت التّقليدية متى والتّواقيع التّقليدية وا

 انونية الخاّصة بها.كانت مستوفية للشروط الق

تبيّن لنا أّن آثار عقد التّجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت هّي نفس اآلثار المترتبة   -4
تق الموّرد أال وهو تسليم على العقود التّقليدية، فبالنّسبة لاللتزام الرئيسي الذي يقع على عا

ة ما إذا كان التّسليم سيتم عن أحكام التّسليم التّقليدي، إال في حالفهو ال يختلف  المبيع
الكترونيا سواء كليا أو جزئيا، أما بالنّسبة لاللتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المستهلك 
أال وهو دفع ثمن المبيع فقد أصبحت وسائل الدّفع التقليدية ال تتالءم كلية مع وسائل الدّفع 

ئة االلكترونية إذ يتّم تنفيذه االلكترونية، حيث أصبح الوفاء يكتسي مفهوما جديدا في البي
مسبقا عبر الّشبكة وبشكل جدّ سريع يكاد يتزامن مع مرحلة انعقاد العقد، وذالك دون 
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الحاجة للتّنقل إلى مكان الموّرد باستخدام وسائل دفع الكترونية منها ما هو مطّور ومنها 
 ما هو حديث. 

قد التجارة االلكترونية عقد عادي والنّتيجة األساسية المستخلصة من هذا البحث هي أّن ع  -5
كغيره من العقود، وأنّه ينتمي لطائفة العقود المبرمة عن بعد، وقد استمد الخصوصية في 

 إبرامه من التكنولوجيا التي يتّم بواسطتها. 
  :على ضوء النّتائج التي توّصلنا إليها خرجنا بأهم االقتراحات المتمثلة االقتراحات

 فيما يلي:
الوسائل أصبح يطلق على أولئك الذين ال يجيدون استعمال ة األميّ  مصطلحبما أن  -1

االلكترونية بمختلف أنواعها خاصة الحاسوب، وبما أّن التّجارة االلكترونية أصبحت 
واقعا ال مفّر منهّ، وفي ظل حداثة قانون التّجارة االلكترونية، فإنّه البدّ على الدّولة 

 من وأهميتها اإللكترونية بالمعامالت تمعلمجا أفراد لدى الوعي تنميةالجزائرية من 

 فئات لجميع تدريبية ودورات عمل ورشات وبعقد ،المختلفة اإلعالم وسائل خالل

 التي الخدمات من واالستفادة االنترنت استخدام على هوياته اختالف على تمعلمجا

 لىإ يؤدي مما االلكترونية التجارة مع والتعامل االلكتروني التعاقد ثقافة ونشر تتيحها

 .الكتروني جيل خلقو المعلوماتية األمية محو

رغم تأّخر المشّرع الجزائري في إصدار قانون خاص بالتّجارة االلكترونية، إالّ أنّه البدّ   -2
 ،في وضع أحكام خاّصة متكاملة تنظم هذا النّوع من المعامالتمن تثمين مجهوداته 

إقامة النّدوات والدّورات التكوينية للقضاة والمحامين والقانونيين حول وذلك من خالل 
بيان وتفسير قانون التّجارة االلكترونية، وضرورة تأهيل القاضي الستخدام الوسائل 
االلكترونية واإلطالع على آلية عملها سواء على المستوى المحلّي أو الدولي، وذلك عن 

خصصة في الدّول التي كانت تستخدم هذه الوسائل طريق إرساله في دورات تدريبية مت
من التّعامل مع االلكترونية وأصدرت تشريعات تنظمها منذ وقت طويل حتّى يتمّكن 

  المشاكل النّاجمة عنها في حالة ما تعرضت له أثناء النّظر في الدّعوى.

المتعلّق بالتّجارة االلكترونية  05-18إضافة نصوص قانونية خاصة في القانون رقم   -3
تنظم المرحلة الّسابقة للتعاقد لما لها من أهمية في تحديد شروط وبنود عقد التّجارة 

  .  معظم حقوق األطراف والتزاماتهم تتحدّد معالمها في هذه المرحلةألن  ،االلكترونية

القوانين لتتناسب مع مقتضيات بعض تعديل تشجيع التّجارة االلكترونية عن طريق   -4
 :نذكر منها التّجارة االلكترونية،

ذلك أّن قوانين الجمارك والّضرائب وضعت  * القوانين واللّوائح الجمركية والضريبية
أحكام الضرائب العملي أظهر صعوبة تطبيق لتتعامل مع التّجارة التّقليدية، كما أن الواقع 

الحالية على المعامالت االلكترونية وهو ما يمثل إخالال بالمساواة بين التّجارة التقليدية 
 وااللكترونية.

* قانون العقوبات، للنّص بوضوح على جرائم االحتيال والقرصنة المعلوماتية واختالس 
 كترونية.المستندات االلكترونية واالستعمال غير المشروع لبطاقات الدّفع االل

 التعامل لها يتيح الجزائر في البنوك دارةإل قانوني بناء عوض* قانون البنوك، عن طريق 
 .والقانونية التقنية مخاطره مع تتفق جاهزية يتطلب الذي اإللكتروني الدفع تحديات مع

 * قانون الملكية الفكرية، ليستوعب المعامالت االلكترونية وخاصة حماية العالمات التّجارية
 نترنت. ومواقع الويب وحقوق المؤلف عبر شبكة اال
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 :آفاق الّدراسة 
المواضيع، بل  وفي نهاية هذه الدّراسة يمكن القول أنها ليست نهاية الطريق في بحث مثل هذه   

مثل شروط  ع أخرى لها عالقة بموضوع دراستناأنّها تفتح آفاقا ألبحاث بحثية لمعالجة مواضي
  ونية، الضمانات المقررة لحماية المتعاقدين في العقود االلكترونية،ممارسة التجارة االلكتر

-18خاّصة وأّن موضوع التّجارة االلكترونية ال يزال محتاجا للبحث فيه في إطار القانون رقم 
05. 

 
 
 
 
 
 

 .ّللّا وتوفيقه بعونتّمت المذّكرة     
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 قائمة المصادر والمراجع
 أّوال: قائمة المصادر

I. القرآن الكريم 

II. معاجم اللغة والقواميس 

– بيروت العربي، التراث إحياء دار ،"اللغة مقاييس معجم" فارس، بن أحمد الحسن أبو -1
 .2012 ،-لبنان

الثانية،  الطبعة الخامس، الجزء ،"العرب لسان" منظور، ابن الدين جمال مكرم بن محمد -2
 .1992)دون بلد نشر(، 

III.  التشريعات 

 االتفاقيات الدولية -1
 .1980لعام  بشأن عقود البيع الّدولي للبضائع -فيينا–اتفاقية األمم المتّحدة  -

IV.  القوانين 
 الوطنية أ( القوانين 

 القوانين العادية -1
 بالبريد يحّدد القواعد العاّمة المتعلّقة، 2000أوت  05المؤّرخ في  03-2000قانون رقم  -

 .2000أوت  06الّصادرة في  48الجريدة الّرسميّة عدد ، الّسلكية والالّسلكية والمواصالت
 26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم األمر 2005فبراير  6المؤرخ في  02-05القانون رقم  -

فبراير  9الصادرة في  11الجريدة الرسمية عدد  ،المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 
2005. 

، الجريدة يتضّمن تنظيم مهنة الموثّق 2006فبراير  20مؤّرخ في  02-06القانون رقم  -
 .2006مارس  08الّصادرة في  14الّرسميّة عدد 

 ،المستهلك وقمع الغش يتعلق بحماية 2005فبراير  25المؤرخ في  03-09رقم القانون  -
 .2009مارس  08الصادرة في  12الجريدة الرسمية عدد 

يتضّمن القواعد الخاّصة للوقاية من جرائم  2009أوت  05المؤّرخ في  04-09القانون رقم  -
أوت  16الّصادرة  في  47، الجريدة الّرسميّة عدد تكنولوجيا اإلعالم واالتّصال ومكافحتها

2009. 
وقيع قة بالتّ د القواعد العامة المتعلّ يحدّ  2015فبراير  01خ في المؤرّ  04-15القانون رقم  -

 .2015فبراير  10ادرة في الصّ  06سمية عدد الجريدة الرّ  ،ينصديق االلكترونيّ والتّ 
المؤرخ  04-04يعدّل و يتّمم القانون رقم  2016يونيو  19المؤرخ في  04-16القانون رقم  -

يونيو  22الّصادرة في  37، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالتقييس 2004يونيو  23في 
2016. 

، الجريدة يتعلق بالتجارة االلكترونية 2018مايو سنة  10المؤرخ في  05-18القانون رقم  -
 .2018مايو  16الصادرة في  28الرسمية عدد 

 األوامر -2
المعدل والمتمم  القانون المدنيالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -

الصادرة  في  78 الجريدة الرسمية عدد ،2005جوان  20المؤرخ في  10-05بالقانون رقم 
30/09/1975. 
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، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003يوليو  19المؤرخ في  05-03األمر رقم  -
 .2003يوليو  23الّصادرة في  44الجريدة الّرسمية عدد 

الجريدة الرسمية  ،المتعلق ببراءات االختراع 2003يوليو  19المؤرخ في  07-03مر رقم األ -
 .2003يوليو  23الّصادرة في  44عدد 

المعدل والمتمم بموجب  يتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03األمر رقم  -
 .2010أوت  26المؤرخ في  10/04األمر رقم 

المعدل و ، المتضّمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8المؤّرخ في  156-66األمر رقم  -
 71الجريدة الّرسميّة عدد  2015ديسمبر سنة  30مؤّرخ في  19-15قانون رقم المتمم بال

 .  2015ديسمبر  30الّصادرة في 
 المراسيم -3
-01م المرسوم ل ويتمّ يعدّ   2007ماي  30خ في المؤرّ  162-07نفيذي رقم من المرسوم التّ  -

 أنواع من نوع كل على قالمطبّ  ق بنظام االستغاللالمتعلّ  2001ماي  09خ في المؤرّ  123

 ،سلكيةوالالّ  لكيةالسّ  خدمات المواصالت مختلف وعلى ةالكهربائيّ  سلكيةالاّل  فيها بما بكاتالشّ 
 .2007جوان  07ادرة في الصّ  37سمية عدد الجريدة الرّ 

 قةالمطبّ  األمن لقواعد دالمحدّ  2009ديسمبر  10خ في المؤرّ  410-09تنفيذي رقم المرسوم ال -

 13ادرة في الصّ  73الجريدة الرسمية عدد  ،اسةالتجهيزات الحسّ  على بةالمنصّ  شاطاتالنّ  على
 .2009ديسمبر 

 التّنظيمات -4
الجريدة  ،يتعلق بغرفة المقاصة 1997نوفمبر سنة  17مؤرخ في  03-97 رقم التنظيم -

 .1998مارس سنة  25الصادرة في  17الرسمية عدد 
 ب( القوانين األجنبية

الصادر  1996مع دليل التشريع عام  بشأن التجارة االلكترونيةقانون األونسيترال النموذجي  -
 .1996كانون األول/ديسمبر من عام  17للجمعية العامة، بتاريخ  85في الجلسة رقم 

 الكويتي. في شأن المعامالت االلكترونية 2014-20القانون رقم  -
 .2001-85األردني رقم  المعامالت االلكترونيةقانون  -
 المصري. المتضّمن قانون التوقيع االلكتروني 2004لسنة  15القانون رقم  -
 .2001 مع دليل االشتراع  لسنة ةوقيعات االلكترونيّ بشأن التّ موذجي قانون األونيسترال النّ  -

 ثانيا: قائمة المراجع
I. )المؤلّفات )الكتب 

 الكتب المتخصصةأ( 

"، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة–التعاقد عن طريق االنترنت أحمد خالد العجلوني، " -1
 .2002، -األردن–والتوزيع، عّمان 

دراسة مقارنة -التجارة االلكترونية  مجلس العقد و أثره في عقودأسامة عبد العليم الشيخ، " -2
مصر، -، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية"-في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

2008. 
"النظام القانوني إلبرام العد االلكتروني على ضوء قانون التوقيع إياد أحمد سعيد الساري،  -3

، "-في ظل القوانين العربية واألجنبية دراسة مقارنة-االلكتروني والمعامالت االلكترونية 
 .2016، -لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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إبرام العقد االلكتروني وإثباته )الجوانب القانونية لعقد إيمان مأمون أحمد سليمان، " -4
 .2008، -مصر–("، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية التجارة االلكترونية

، والتوزيع للنشر نهوريالسّ  مكتبة "،االنترنت شبكة عبر التعاقد مشكالت"ي، الساعد جليل -5
 .2011، -العراق–بغداد 

عن طريق  إبرامها تمّ يتي صرفات القانونية الّ التّ  "إثبات، حسن عبد الباسط جمعي -6
 .2000، -مصر– القاهرة، ةهضة العربيّ دار النّ  "،االنترنت

"، دار الثّقافة للّنشر الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت"العقد حّمودي محّمد ناصر،  -7
 .2012، -األردن–والتّوزيع، عّمان 

القانونية للمستندات االلكترونية بين الفقه اإلسالمي والقانون  الحجيةخالد حسن أحمد، " -8
 .2016، -مصر–، مركز الدراسات العربية، القاهرة الوضعي"

", دار الفكر الجامعي، المستند االلكتروني ووسائل إثباته وحمايته"خالد حسن أحمد لطفي،  -9
 .2018، -مصر–اإلسكندرية 

، الطبعة الثانية، دار "-دراسة مقارنة-"إبرام العقد االلكتروني خالد ممدوح إبراهيم،  -10
 .2011، -مصر-الفكر الجامعي، اإلسكندرية 

عمال االلكترونية من منظور تقني "التجارة االلكترونية واألخضر مصباح الطيطي،  -11
 .2008األردن، -، دار حامد للنشر والتوزيع، عّمانوتجاري وإداري"

-عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب التطبيق سلطان عبد هللا محمود الجواري، " -12
 .2010لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت "،-دراسة قانونية مقارنة

، دار الخلدونية للنشر "-دراسة مقارنة-"عقود التجارة االلكترونية عداوي، سليم س -13
 .2008والتوزيع، الجزائر، 

 "،-مقارنة دراسة- الحديثة االتصال تقنيات عبر "التعاقدالجمال،  العزيز عبد حامد سمير -14

 .2006القاهرة، مصر،  للطباعة النيل العربية/ دار النهضة دار
، دار "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية" المنزالوي،صالح  -15

 .2005، -مصر–النهضة العربية، القاهرة 
منشورات حلبي الحقوقيّة،  "،-دراسة مقارنة-"التوقيع االلكترونيأمين شيمش،  ضياء -16

 .2003،-لبنان–بيروت
"، دار الثّقافة للنّشر والتوزيع، الّدوليةقانون التجارة االلكترونية طالب حسن موسى، " -17

 .2016، -األردن–عمان 
 مدى مواجهتها، وكيّفية "التّوقيع االلكتروني: ماهيّته، مخاطرهعبد الحميد ثروت،  -18

 . 2007، -مصر–دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريّة  اإلثبات"، في حجيّته
-دار النّهضة العربيّة، القاهرة  االلكتروني"،مدى حّجية المحّرر عبد العزيز المرسي، " -19

 )دون سنة نشر(. -مصر
، دار "-دراسة مقارنة-"حجيّة التّوقيع االلكتروني في اإلثبات عالء محّمد نصيرات،  -20

 .2005، -األردن–الثقافة للنّشر والتّوزيع، عّمان 
ورات الحلبي الحقوقية، ، منشعقد التجارة االلكترونية"فادي محمد عماد الدّين توكل، " -21

 .2010، -لبنان–بيروت 
، دار "العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري"فراح مناني،  -22

 .2009الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، الطبعة الثانية، دار هومة "النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونية" ،لزهر بن سعيد -23
 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 دار "،به المختّصة الجهات ومسؤولية اإللكتروني "التّوثيق ،حسن يوسف إبراهيم لينا -24

 .2009، -األردن–عّمان  والتّوزيع، للنّشر الّراية
، دار األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية"مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، " -25

 .2005 -مصر–الفكر الجامعي، اإلسكندرية 
دار الكتب "التّنظيم القانوني للّتعاقد عبر شبكة االنترنت"، مصطفى موسى العجارمة،  -26

 .2010القانونية/ دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
للنشر  ، الّطبعة الثالثة، دار الثقافة"عقود التجارة االلكترونية"محمد إبراهيم أبو الهيجاء،  -27

 .2017، -األردن –والتوزيع، عّمان 
الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، أركانها، إثباتها، محمد فواز المطالقة، " -28

، الطبعة "-دراسة مقارنة-حمايتها)التشفير(، التوقيع االلكتروني، القانون الواجب التطبيق 
 .2008لبنان، -بيروت األولى/اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،

، "-دراسة مقارنة-"حجية المحّررات الموقّعة الكترونيا في اإلثبات محّمد محّمد سادات،  -29
 .2011، -مصر–دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريّة 

دار الثقافة للنشر والتوزيع،  التجارة االلكترونية في القانون"،نصار محمد الحاللمة، " -30
 .2012األردن، -عمان

، الطبعة األولى/اإلصدار الثاني، "أحكام عقود التجارة اإللكترونية"نضال سليم برهم،  -31
 .2009األردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

–دار المناهج للنّشر والتّوزيع، عّمان  "التّجارة االلكترونيّة عبر االنترنت"،وليد الّزيدي،  -32
 .2004، -األردن

 الكتب العاّمةب( 

النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري )التصرف القانوني، العربي بلحاج، " -1
 .2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  العقد، اإلرادة المنفردة("،

 المدني القانون ضوء في التعاقد على السابقة المرحلة مشكالت" ،__________ -2

 .2011الجزائر، الجامعية،  المطبوعات ديوان ،"الجزائري
"، الطبعة األولى/ النّظرية العامة لاللتزامات )مصادر االلتزام(أمجد محمد منصور، " -3

 .2007، -األردن–اإلصدار الّرابع، دار الثّقافة للنشر والتّوزيع، عمان 
"، "مجلس العقد في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيجابر عبد الهادي سالم الّشافعي،  -4

 .2001 -مصر–)بدون طبعة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية 
األول  ، الجزءالجزائري" المدني القانون شرح في "الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل -5

 .1994 ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان االلتزام(، )مصادر
)عقد  الرابع الجزء المدني"، القانون شرح في الوسيطنهوري، "السّ  أحمد الرزاق عبد -6

 .1981، -مصر–القاهرة  العربية، النهضة دار ،البيع(
، دار العلوم "الوجيز في النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام("عبد الرزاق دربال،  -7

 .2004، -الجزائر–للنشر والتوزيع، عنابة 
للطباعة والنشر  هومة دار ،"ةليالدو التجارية العقود في المفاوضات" صالح، أحمد علي -8

 .2011،الجزائر ،والتوزيع
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"شرح النّظرية العاّمة فتحي عبد الّرحيم عبد هللا، أحمد شوقي محّمد عبد الّرحمان،  -9
 .2001، -مصر–النّسر الذّهبي للّطباعة، اإلسكندريّة لاللتزام"، 

، دار ة"ة والتجاريّ المواد المدنيّ طرق اإلثبات في ة بالطي، "اهر بلعيساوي، غنيّ د الطّ محمّ  -10
 .2017وزيع، الجزائر، شر والتّ هومة للنّ 

الدار الجامعية  ، "مصادر االلتزام )العقد واإلرادة المنفردة("،محمد حسن منصور -11
 .2000، -مصر–للطباعة والنشر، اإلسكندرية 

، دار الهدى للّطباعة "اإلثبات في المواد المدنيّة والتجاريّة"محّمد صبري الّسعدي،  -12
 .2011، -الجزائر- والتّوزيع، عين مليلةوالنّشر 

دار الجامعة الجديدة،  "النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام("،نبيل إبراهيم سعد،  -13
 .2009مصر، 

الطبعة  ،-دراسة مقارنة - مصادر االلتزام في القانون المدني"يوسف محمد عبيدات،  -14
 .2011والطباعة، األردن،  دار الميسرة للنشر والتوزيع ،الثانية
II. البحوث األكاديمية 

 أ( أطروحات الدكتوراه
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الّشكلية في عقود التّجارة االلكترونية"أمينة كوسام، " -1

الّسياسية، جامعة باتنة العلوم في العلوم القانونية، تخّصص: قانون عقاري، كلّية الحقوق والعلوم 
 .2015/2016، الّسنة الجامعيّة 1
"النظام القانوني للعقد االلكتروني في التشريع الجزائري )دراسة بخالد عجالي،  -2

والعلوم  كلية الحقوق، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص: القانونمقارنة("، 
 .2014جوان  16ريخ المناقشة: ، تا-تيزي وزو–، جامعة مولود معمري السياسية

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في "إبرام العقد اإللكتروني"بلقاسم حامدي،  -3
العلوم القانونية، تخصص: قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .2015، -باتنة -لخضر
االلكتروني"، أطروحة دكتوراه في القانون، قسم زهيرة بن خضرة، "الطبيعة القانونية للعقد  -4

(، السنة الجامعية 1)العلوم الّسياسية، جامعة الجزائرالقانون الخاص، كلية الحقوق و
2015/2016. 

أطروحة لنيل شهادة  ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني"،" شايب بوزيان، -5
، -تلمسان–الّسياسيّة، جامعة أبو بكر بلقايد  الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم

 .2015/2016الّسنة الجامعية 
–، أطروحة دكتوراه في العلوم "ركن الرضا في العقد االلكتروني"عبد الرحمان العيشي،  -6

،  1قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة الجزائر  -تخصص القانون
 .2016/2017العام الجامعي 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "التجارة االلكترونية عبر االنترنت"عبد الوهاب مخلوفي،  -7
دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة 

 .2012-2011، الّسنة الجامعية -باتنة -الحاج لخضر
"، أطروحة التشريع الجزائري جارة االلكترونية في ظلّ ظام القانوني للتّ "النّ فاتح بهلولي،  -8

-تيزي وزو-ة، جامعة مولود معمري ياسيّ ة الحقوق والعلوم السّ كليّ يّة، دكتوراه في العلوم القانون
 ،2017. 
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"، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في "الّرهانات القانونيّة للتّجارة االلكترونيةمريم خليفي،  -9
، الّسنة -تلمسان–القانون الخاص، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 .2011/2012الجامعيّة 
 "اإلطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية"،معمر بوطالبة،  -10

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام قانون :تخصص ،العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة
 .2016/2017، السنة الجامعية: -قسنطينة–جامعة اإلخوة منتوري 

ة الحقوق "، رسالة دكتوراه في القانون، كليّ ة وسائل اإلثبات الحديثة"حجيّ وق، يوسف زرّ  -11
 .2012/2013الجامعية نة ، السّ -تلمسان–ة، جامعة أبو بكر بلقايد ياسيّ والعلوم السّ 

 ب( رسائل الماجستير
، بحث لنيل شهادة الماجستير، "العقود االلكترونية وحماية المستهلك"إسماعيل قطاف،  -1

، جامعة الجزائر، السنة الجامعية والعلوم السياسية فرع: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق
2005/2006. 

مة لنيل رة مقدّ ، مذكّ عالم االنترنت" ته في ظلّ "إثبات العقد االلكتروني وحجيّ بسمة فوغالي،  -2
ة الحقوق والعلوم السياسية، ص: قانون أعمال، كليّ شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصّ 

 .2014/2015ة نة الجامعيّ ، السّ -2سطيف- جامعة محمد لمين دباغين
 لموضوعي في"مدى تأثر المشرع الجزائري بالمذهبين الشخصي و اعبد الحليم عزوز،  -3

بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع:العقود والمسؤولية، كلية  مجال االلتزامات"،
 .2002/2003الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الّسنة الجامعية: 

، مذكرة من أجل الحصول على اإليجاب و القبول في العقد اإللكتروني"عبد الحميد بادي، " -4
جستير في الحقوق، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الما
 .2012،  -1-الجزائر 

"، مذكرة مقدمة تدخل ضمن "واقع وآفاق التجارة االلكترونية في الجزائركريمة صراع،  -5
االقتصادية متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص: إستراتيجية، كلية العلوم 

 .2013/2014وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، السنة الجامعية 
 المااستك األطروحة هذه قدمت، "مجلس العقد االلكتروني"، سلهب صادق هللا عبد لما -6

 النجاح جامعة،  العليا الدراسات لكلية القانون في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات

 .2008، -فلسطين–في نابلس  الوطنية
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في "الرضا في العقد االلكتروني"، مبروكة بن مهدي،  -7

القانون الخاص، تخصص، عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة 
 .2016/2017، السنة الجامعية -قسنطينة–منتوري 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع لعقد االلكتروني"تنفيذ اوسيلة لزعر، " -8
، السنة الجامعية -1-العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة الجزائر 

2010/2011. 
 األطروحة هذه قدمت،  "التنظيم القانوني للعقود االلكترونية"يحيى يوسف فالح حسن،  -9

 الوطنية النجاح جامعة، العليا الدراسات بكلية الخاص القانون في الماجستير درجة لنيل االاستكم
 .2007، -فلسطين–في نابلس 
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"، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في "النظام القانوني للدفع االلكتروني، واقد يوسف -10
عمري ، جامعة مولود موالعلوم الّسياسية القانون، تخصص: قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق

 .09/05/2011، تاريخ المناقشة: -تيزي وزو–
 ج( مذّكرات الماستر

 شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة"، "حماية المستهلك االلكترونيأحمد أمين نان،  -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي الشركات قانون :التخصص، أكاديمي ماستر
 .22/05/2017بتاريخ: نوقشت وأجيزت  -ورقلة–مرباح 

شهادة ماستر في مذّكرة مقدّمة لنيل  "،ةجارة االلكترونيّ اإلثبات في عقود التّ ، "أمينة بونجو -2
الّسنة الجامعية  ،جامعة أم البواقي والعلوم الّسياسيّة، ية الحقوقكلّ  ،قانون األعمال

2015/2016. 
مذّكرة مقدّمة الستكمال متطلبات ماستر أكاديمي،  "التّوقيع االلكتروني"خديجة غربي،  -3

–تخّصص: عالقات دوليّة خاّصة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسيّة، جامعة قاصدي مرباح 
 .2014/2015، الّسنة الجامعيّة -ورقلة

 مذكرة، "-دراسة مقارنة-النظام القانوني للعقد االلكتروني حبيبة جحيط، مريم جعودي، " -4

، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلية الخاص القانون فرع الماستر شهادة لنيل تخرج
 .18/06/2013، تاريخ المناقشة: -بجاية–الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

، الماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، عقد البيع عبر االنترنت"راضية دكار، " -5
–ات الدولية، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة قاصدي مرباح تخصص: قانون العالق

 .2016/2017، السنة الجامعية -ورقلة
، مذكرة تخرج لنيل شهادة "اإلنترنت عبر التعاقد إطار في العقد مجلس"سليمة إبقديدن،  -6

جامعة  ،والعلوم الّسياسية الشامل، كلية الحقوق الخاص الماستر في الحقوق، تخصص: القانون
 .17/09/2017، تاريخ المناقشة:-بجاية –عبد الرحمان ميرة 

 مةمقدّ  رةمذكّ  جارية"،ة في إثبات العقود التّ ة الوسائل التكنولوجيّ "حجيّ ول، سماح كحّ  -7

ة الحقوق والعلوم ص قانون عام لألعمال، كليّ أكاديمي، تخصّ  الماستر شهادة متطلبات الستكمال
 .02/06/2015، نوقشت وأجيزت بتاريخ: -ورقلة–مرباح ة، جامعة قاصدي ياسيّ السّ 
 ضمن مقدمة "، مذكرة"التجارة االلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائرسمية ديمش،  -8

اقتصادي،  واستشراف تحليل :االقتصادية، تخصص العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات
، السنة الجامعية -قسنطينة–ري التسيير، جامعة منتو وعلوم االقتصادية العلوم كلية

2010/2011. 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، تغير ظروف تنفيذ عقد التجارة الدولية"سمية عبو، " -9

، -سعيدة–تخصص: قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موالي الطاهر 
 .2017/2018السنة الجامعية 

 الستكمال مقدمة مذكرة، "والقبول في العقود االلكترونيةاإليجاب "سهيلة خليفي،  -10

كلية الحقوق الخاصة،  الدولية العالقات قانون: أكاديمي، التخصص ماستر شهادة متطلبات
 .2016، -ورقلة-والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تنفيذ عقود التجارة االلكترونية"سهيلة عيساوي، " -11
الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

 .2016/2017، تاريخ المناقشة -بجاية–ميرة 
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"، مذكرة مكملة من متطلبات النظام القانوني لعقد البيع االلكترونيعبد الحكيم جباري، " -12
، جامعة والعلوم السياسية في الحقوق، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق نيل شهادة الماستر

 .2017/2018، الموسم الجامعي -بسكرة–محمد خيضر 
، مذكرة مقدمة الستكمال النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونية"عبد الكريم غطاس، " -13

والعلوم  لية الحقوقمتطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص: قانون الشركات، ك
 .03/06/2015، نوقشت وأجيزت بتاريخ: -ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح السياسية

 مةمقدّ  رةمذكّ "مسؤولية مؤدي خدمات التّصديق االلكتروني"، فاطمة الزهرة تركي،  -14

ة الحقوق ة، كليّ ة الخاصّ قانون العالقات الدوليّ  :الماستر، تخصصّ  شهادة متطلبات الستكمال
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 صـــــملخ

 القواعد عليه تطبق بعد، عن تعاقد يعتبر الذي ة،اإللكتروني التجارة دعق إبرام موضوع الدراسة هذه تعالج   
 حيث ،أهمها من اإلنترنت تعتبر والتي بها يتم التي اإللكترونية الوسيلة االعتبار بعين األخذ مع ،عقدلل العامة
 دعامة على يتم الذي التعاقد طبيعة تراعي خاصة قانونية نصوص اإللكترونية البيئة في التعاقد يستلزم

 .إلكترونية
 ىلع تساعدزايا م من هتحقق لمارا نظ حقيقة واقعية في العالم المعاصر، أصبحت جارة االلكترونيةالت  أن  بما   

القيام بالمعامالت م إلصدار قوانين عالجت بها كيفية لدفع أغلب دول العا هذا ما ،لوالما دهوالج الوقت توفير
رام عقد التجارة االلكترونية، العتبار أن  هذا األخير هو الذي يعطي االلكترونية خاصة ما تعلق منها بإب
 الطابع القانوني للمعاملة االلكترونية.

وقد حاول المشرع الجزائري أيضا مواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة اإللكترونية، حيث الحظنا أن    
، المتعلق بالت جارة 05-18إلى غاية صدور القانون رقم:  محتشما وتقنينه كان المبادالت من النمط هذا داعتما

ع كل الش كوك حول مشروعية هذه المعامالت، وقام بتحديد المعالم القانونية  االلكترونية، وبهذا أزال المشر 
إلبرام عقود الت جارة االلكترونية من لحظة تكوين العقد إلى غاية تنفيذه، وذلك على نحو يوف ر الثقة واألمان 

  .بين المتعاملين
الد فع  -اإلثبات والتنفيذ –اإلرادة االلكترونية  –االنترنت  –عقد الت جارة االلكترونية الكلمات المفتاحية: 

 االلكتروني.
Résumé 

Cette étude traite la conclusion d’un contrat commercial électronique qui est 

considéré comme un contrat à distance et obéit aux mêmes conditions que les 

autres contrats. En prenant en compte les moyens électroniques de son 

établissement en particulier l’internet, pour lequel sa conclusion dans un 

environnement électroniques nécessite des textes législatifs particuliers. 

Comme le commerce électronique est une réalité, au vue de sa rapidité ce 

qui permet un gain de temps, d’efforts et d’argent. Ce qui a poussé la plupart des 

états à la mise en place des lois qui régissent ce mode de commerce. 

Le législateurs algérien de son coté s’est efforcé à suivre l’évolution dans ce 

domaine, sachant que le commerce était presque inexistant jusqu'à promulgation de 

la loi n
0
 05-18, portant commerce électronique avec cette loi. Le législateurs 

algérien a permis la suppression de toute suspicion au sujet de ce projet  

reglementaire.et a sélectionner les paramètres pour la conclusion de ces contrats 

électroniques à partir de leurs exécution sur la base de confiance mutuelle entre les 

opérateurs. 

Les mots clés: contrat commercial électronique –internet -la volenté 

électronique -la preuve et l’exécution  -le paiement électronique. 

 

 

Abstract: 
 This study treats the issue of signing electronic commerce contract, which is 

considered a far away contracting on which the general rules of a contract are 

applied taking into consideration the electronic means in which it is done and 

where the internet is the most important  Contracting in an electronic environment 
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needs special legal texts. Considerating the nature of the contract which happens 

on an electronic support. 

As the electronic commerce has become a reality in the contemporary world 

due to its advantages which helps in gaining time, efforts and money. This reason 

pushed almost all the nations to legislate laws to treat the manner of making those 

electronic transactions, especially those who has relation with signing an electronic 

contract because this last gives the legal nature of the electronic transaction. 

The algérian legislator also tried to keep up with the development happening 

in the field of electronic commerce because using this type of exchanges was 

restrained untill the promulgation of the law n
0
 18-05. By this law the Algerian 

legislator identified legal parameters of signing electronic commerce contracts 

from the moment of the formation of the contract until its execution to provide 

confidence and safety between the dealers. 

Key words: electronic commerce contract –internet -electronic will -proof 

and implementation -electronic payment. 


