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لكمة الشكر

عز  هللابعد رحلة بحث وجھد واجتھاد تكللت بإنجاز ھذا البحث ، نحمد 

.بھا علینا فھو العلي القدیروجل على نعمھ التي مَن 

لألستاذ كما ال یسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

د امحمد سعد الدینالمشرف 

.معرفة طیلة انجاز ھذا البحثلما قدمھ لنا من جھد ونصح و

ھم في تقدیم ید العون إلنجاز ھذا اكما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من س

تنا الكرام الذین أشرفوا على تكوین دفعةذتاالبحث، و نخص بالذكر أس

إلى الذین كانوا عونا لنا في بحثنا ھذا ونورا یضيء الظلمة التي كانت 
.تقف أحیانا في طریقنا



إالهداء
.والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلینالحمد هللا  رب العالمین،

:أهدي هذا العمل إلى

إلى من حصد األشواك عن دربي  لیمهد لي طریق ....إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .....من عّلمني بدون انتظار  

العلم أرجو من اهللا أْن یمّد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها  بعد طول انتظار، وستبقى كلماتك نجوم أهتدى بها الیوم، 

.وفي الغد وٕالى األبد

****والدي العزیز ***

إلى من ال یمكن للكلمات أْن توفى حقها

إلى من ال یمكن لألرقام أْن تحصي فضائلها

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي

إلى أغلى الحبایب

****أمي الحبیبة ****

ي وقوتي ومالذي بعد اهللاندإلى س

نفسهمأإلى من أثروني على 

من علموني علم الحیاةإلى 

إلى من أظهروا لي من هو أجمل في الحیاة

****سعید ولوناس :إخوتي***

إلى توأم روحي رفیقة دربي

إلى صاحبة القلب الّطیب والنوایا الصادقة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة

ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما توال ترافقني حتى اآلن



****أختي لیندة ***

إلى األخوات التي لم تلدهن أمي

.إلى من تحلو باإلخاء، وتتمیز بالوفاء والعطاء

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

إلى من سأفتقدهم، وأتمنى أن یفتقدوني

إلى من جعلهم اهللا إخوتي باهللا ومن أحببتهم باهللا

****ویزة، كریمة، فاطمة، آنیا:صدیقاتي ***
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تطور التجارة على الصعیدین الوطني والدولي إلى حصول نقلة نوعیة في العقد الذي   أدى  

العقد بتتصل بالتجارة االلكترونیة عرفتر نوع جدید من العقودظهتتم من خالله، بحیث 

.الوسائل التي ساعدت على رواج تلك التجارة أهمالذي یعتبر من و  اإللكتروني،

تخضع من حیث التنظیم و  ،العامة األركانم على تقو ،ود االلكترونیة كسائر العقودفالعق     

لكترونیا إالقبول فیها و  اإلیجابطابعها االلكتروني وتالقي  أنإال  ،امةالع للقواعد واألحكام

فتستمد هذه العقود مشروعیتها وأحكامها من ة،التقلیدیعبر شبكة االنترنت میزها عن العقود 

إیجادعجزها عن كفایة هذه القواعد و عدم في حال و  اإللكترونیةالتجارة قوانین المبادالت و 

.لقواعد العامةا إلىالرجوع وجبلول ألیة مسالة تتعلق بهاح

الذي یقوم على  اإلرادةالعقود هو مبدأ سلطان إبرامفي  األصلتعتبر مبدأ سلطان اإلدارة

اآلثارثانیهما و  الحرة، اإلرادة إلىكل االلتزامات ترجع في مصدرها  أن أولهماأساسین، 

  .العقد أطرافالتي تفترض صحة رضا  اإلرادةالمترتبة عن هذه 

 إلىقرار یستند  أوعلى اتخاذ موقف قدرة الشخص، وهي فسیةظاهرة ن اإلرادة تعدّ 

 .اإلرادةحسن التدبیر عند صاحب و  اإلدراك، مما یستدعي وجود واعتبارات معقولةأسباب

الخارجي  أوال تتخذ مظهرها االجتماعي ،عمل نفسي ال یعلم بها إال صاحبهافبالتالي تعتبر 

لم یتم التعبیر عنها، اذإفال یعتد بها القانون ،بالتعبیر عنها إال

ن التعبیر عنأ واألصلیة وسیلة تدل على وجودها، أتخدام باس اإلرادةیكون التعبیر عن و  

ن أله بشرط بالطریقة التي تروقإرادتهال یخضع لشكل معین فالشخص یفصح عن  اإلرادة

.اآلخرونیفهمه  هایكون مدلول

یمكن  إذ ،اإلرادةعلى كیفیة التعبیر عن ، 1من التقنین المدني60لقد نصت المادة 
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عن یكون التعبیر  أن، كما یمكن باإلشارة المتداولة عرفا أوالكتابة  أوالتعبیر عنها باللفظ 

.ن یكون صریحاأیتفق الطرفان على  أوخالف ذلك، القانون لم یشترط إذاضمنیا  اإلرادة

في عملیات التبادل أساسيم بدور تقو و  ة االنترنتتبرم على شبكالعقود االلكترونیةتبرم

في مختلف فقد حققت التجارة االلكترونیة تطورا،العالميااللكتروني على المستوى المحلي و 

وٕادارة،الصفقات التجاریةالعقود و  إبراموأصبح بمقدور الشركات واألفرادمجاالت الحیاة

مستخدمیها في أماممصالحهم من خالل شبكة االنترنت التي فتحت آفاقا واسعة و  أعمالهم

  . العالم أنحاءجمیع 

باستعمال  اإلرادةیمكن التعبیر عن وء على التعاقد عبر االنترنت، فبتسلیط الض

كالبرید االنترنت،المهیأة لالستجابة لكافة متطلبات التعامل عبر وسائل االتصال الحدیثة

یة، القبول بواسطة رسائل الكترونو  اإلیجابعن حیث یمكن التعبیر ،الموقع أوااللكتروني 

هذا یعني و  ،بواسطة االنترنتاإلیجابم رفض یت أویتكون العقد و  أن ینشأنه یمكن أأي 

 إلىمن جهاز حاسوب إلكترونیةرسائل بیاناتإرسالعن طریق  اإلرادةجواز التعبیر عن 

.آخر

في العقود  اإلرادة هي نفسهافي العقود االلكترونیة المتطلبة  اإلرادةن أ إلىباإلضافة 

تجعل رضا المتعاقدین غیر أنْ كن یشوبها عیب من العیوب التي یمأنْ یمكن ، التقلیدیة

معین إیجابأي  ،متطابقتینإرادتینیجب إلتمام العقد وجود وفقا للقواعد العامة  إذ ،سلیم

كل من العاقدین  إرادةكانت  إذایتحقق التراضي مطابق له عن تراض صحیح، و قبول و 

قد حددها القانون و  ،العقد قابال لإلبطالأصبحٕاال خالیة من العیوب و و  أهلیةذي صادرة من 

عیب  اوأخیر ،اإلكراه تدلیس،ال عیوب تتمثل في عیب الغلط،أربعةالجزائري في المدني

.االستغالل

معدل (، 30/9/1975، الصادر في78یتضمن القانون المدني، ج ر العدد 26/9/1975مؤرخ في 58-75رقم أمر1

).ومتمم
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على حد االلكترونيالعقد التقلیدي و جوهري في صر عنعلیه یعد ركن التراضي و       

وقع  ، لذلكفي مجال التعاقد االلكترونياإلشكاالتا الركن یثیر الكثیر من هذغیر أن سواء،

، كون تفادي في العقد االلكتروني اإلرادةاختیارنا للبحث في موضوع خصوصیات عیوب 

طبیعة العالمیة ذلك نتیجة للو  ،البیئة االلكترونیة صعب ومعقدفي  اإلرادةالوقوع في عیوب 

السیما بعد المسافة بین ها من ثقافة خاصة الستخدامها،ما تتطلبلشبكة االنترنت و 

.المتعاقدین

في  اإلرادةالتي یثیرها موضوع خصوصیة عیوب اإلشكالیةومن خالل ما تقدم تتمثل 

 أم، على العقد االلكترونيتنطبقفي العقد التقلیدي اإلرادةعیوب هل ،العقد االلكتروني في

؟في هذا األخیریوب لها خصوصیة لعاهذه  أن

الفصل تعرضنا في ،فصلین إلى الدراسةارتأینا تقسیملإلجابة على هذه اإلشكالیة، 

في العقد  اإلرادةب عیو ل فخصصناهالفصل الثانيما أ تحدید العقد االلكتروني، إلى لاألوّ 

.االلكتروني
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األولالمبحث 

تحدید العقد االلكتروني

ویرجع السبب في ذلك ،إللكترونیةاللتجارة أساسيعصب عتبر العقد االلكتروني ی

محاولة  إلىوهذا ما یدعو ،االلكترونیةلهذا العقد من خالل الوسائإبرامسرعةلسهولة و 

والقوانین المقارنة ،هالمقدمة من طرف الفقالتعاریفمفهوم هذا العقد من خالل  إلى طرقالت

).مطلب ثاني(الخصوصیة فیهأوجهبیانو ،)مطلب أول(وكذا المواثیق الدولیة

األولالمطلب 

مفهوم العقد االلكتروني

بعین االعتبار تعددأخذناما لو یسال ،االلكترونيلیس هناك تعریف موحد للعقد 

إبرامهنوع التقنیة التي تستعمل في و  ،ةذه التعاریف من جهه أوردتالمحافل التي الجهات و 

حة التعاریف المقتر  إلىالتطرق ي یقتضيفان مفهوم العقد االلكترونبالتالي،و أخرىمن جهة 

القوانین بها جاءتالتعاریف التي  إلىنتطرق ثم،)األولالفرع ( في طرف الفقهاء له من

التعاریف المقترحة للعقد االلكترونيباإلضافة إلى تقدیم في  ونعرض،)الفرع الثاني(المقارنة 

.)الفرع الثالث(في المواثیق الدولیة

األولالفرع 

تعریف الفقهي للعقد االلكترونيال

مما استوجب على الفقهاء ،ةالخصوصیمن الحداثة و العقد االلكتروني بدرجةیتسم

یز ونه یتمك إلى إضافة،جامع مانع له من خالل سبل البحث في انعقادهتعریف إیجاد

 إلىه بالعقد االلكتروني یرجع تفتسمی.من العقودبخصوصیة الكترونیة تمیزه عن غیره

1.كالتبادل االلكتروني للبیانات لتنفیذ العملیات التجاریةإلبرامهالوسیلة التي تستعمل 

احمد، الطبیعة القانونیة للعقد االلكتروني، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، كلیة لحقوق والعلوم رباحي1

.98، ص2013، جوان 10السیاسیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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عبر إبرامهي یتم ذلك العقد الذ''على أنهالعقد االلكترونيمن الفقهالبعضقد عّرفل     

یكتسب الطابع بأن العقد االلكترونيیتضححسب هذا التعریفو ،''تالنترناشبكة 

 لعقدافینشا ،من خاللهاإبرامهالوسیلة التي یتم  أو ،االلكتروني من الطریقة التي ینعقد بها

بوسیلة مسموعة مرئیة عبر شبكة  األطرافالقبول بفضل التواصل بین و  اإلیجابمن تالقي 

عملیة ترویج السلع ان السمة الخاصة بهذا العقد تكمن في و  ،دولیة مفتوحة لالتصال عن بعد

د،ععن بة ا تبادل المعلومات الحدیثتكنولوجیالصفقات باستخدام االتصال و ٕاتمامو  ،والخدمات

.1مكان معینالتفاهم في و  األطرافدون الحاجة النتقال 

 هأنّ على  ،األمریكينجلوسكسونياأل طرف الفقه ف العقد االلكتروني من كما تم تعری

معدة  ةالمشتري عبر وسائل الكترونیبادل للرسائل بین البائع و على تذلك العقد الذي ینطوي

2.مثل هذه العقودإبراملغرض  ةسلفا ومعالجة الكترونی

والقبول بخصوص عرض اإلیجابتوافق :اللكتروني بأنهیعرف الفقه الفرنسي العقد ا

3."خدمات عبر الشبكة الدولیة لالتصاالت باستعمال وسائل سمعیة بصریةو  مبیعات

اإلیجابیتالقى فیه اتفاقنهأعلى العقد االلكتروني  واقد عّرفف ما بعض الفقهاءأ     

ذلك بوسیلة مسموعة و  ،ت عبر شبكة دولیة لالتصال عن بعدالخدماو  األموالالقبول بشان و 

صر العقد تقایتضح من هذا التعریف انه .یح التفاعل الحواري بین الموجب والقابلمرئیة تت

وهذا ما یتعارض مع مفهوم ،شبكة االنترنت فقطالتي تبرم عبر ت االلكتروني على المعامال

4.تعریف التجارة االلكترونیةمعو  ،نیات االتصال الحدیثة المختلفةتق

.38 ص ،2004،إلسكندریةا ،ات الجامعیةالمطبوع دار ،التعاقد االلكتروني،لروميمحمد أمین ا1
  .73 ص ،2006مصر،،دار الفكر الجامعيدراسة مقارنة،اإللكتروني،إبرام العقد براهیم،خالد ممدوح إ2
كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص،دكتوراه قي الحقوق،طروحةاإللكتروني، أیعة القانونیة للعقد لطبا بن خضرة زهیرة،3

.11ص ،1،2015/2016الجزائرجامعة 
بن كلیة الحقوق،، فرع العقود والمسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونتنفیذ العقد اإللكتروني،وسیلة، لزعر  4

  .15 ص،2010/2011،-1-الجزائر عكنون،
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التجارة االلكترونیة هو ذلك العقد الذي یتم عن بعد بوسیلة اتصال  فان عقد وعلیه

لمختلف السلع یث یكون هناك عرض ح،الل شبكة دولیة لالتصاالت عن بعدمرئیة من خ

1.الخدمات عبر هذه الوسائلو 

بان العقد االلكتروني هو كل اتفاق یتالقى فیه الالتینيیرى جانب من الفقهكما 

،وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة،بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة لالتصال عن بعداإلیجاب

ه اشترط وسیلة أنّ یالحظ من هذا التعریف ما ،القابلوذلك بفضل التفاعل بین الموجب و 

العقود االلكترونیة بدون إبرامغیر انه یمكن إلكترونیامسموعة مرئیة لكي یعتبر العقد 

مثل التعاقد عبر البرید االلكتروني الذي یكون فیه،المرئیة أواستعمال الوسائل المسموعة 

2.العقد الكترونیالك یعتبر ذومع بواسطة الكتابة اإلرادةالتعبیر عن 

،دا الكترونیا ال بد من استعمال ولو جزیئا لوسیلة الكترونیةالعتبار العقد عقوعلیه 

الفرع الثاني

للعقد االلكترونيالتشریعي تعریف ال

القانونیة التي تحكم العقد الجزائري في القانون المدني النصوصالمشرع لم یورد 

في ظل تواجد محدود و  ،اآلن أي قانون خاص ینظم هذه العقودر لحد لم یصدو  ،االلكتروني

.3القوانین المقارنة في هذا المجال إلىینبغي العودة ،جدا لها من الناحیة العملیة

العقد  2001لسنة 10في قانون المعامالت االلكترونیة رقماألردنيقد عرف المشرع ف      

 أواالتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترونیة كلیا «بأنهفي المادة الثانیة منه االلكتروني

.1»جزئیا

.41،ص2014الجزائر،دار هومه،اإللكترونیة ني لعقود التجارة لنظام القانو ا لزهر بن سعید،1
.51ق، ص مرجع ساب، العقد االلكترونيإبرام،إبراهیمخالد ممدوح 2
جامعة الجزائر،،األعمالفرع قانون مذكرة ماجستیر في الحقوق،روني،خصوصیة العقد االلكت،أمینمو محمد سید3

  .6 ص ،2015-2014الجزائر ،كلیة الحقوق،
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جانب ذلك  إلىعرف و  ،إبرامهااللكتروني بالنظر لطریقة عرف العقد  األردنيفالمشرع 

العقد بالطریق إبرامتتم مرحلة واحدة من مراحل  أنلتي یبرم بها معتبرا انه یكفي الوسیلة ا

ما ستسفر للوسیلة مفتوحا علىكما جاء تعریفه ،االلكتروني لیعتبر العقد برمته الكترونیا

.2علیه تطورات التقنیة مستقبال

التجارة االلكترونیة التونسيلكتروني بموجب قانون المبادالت و كما تم تعریف العقد اال

3.»اإللكترونیةالمبادالت التي تتم باستعمال الوثائق «بأنه 2000الصادر سنة 

الصادر سنة  2رقم دبي الخاص بالمبادالت والتجارة االلكترونیة إمارةعرفه قانون و       

 أنعلى المعامالت االلكترونیة بالنص عن طریق تعریف 2في نص المادة 2002

جزئي  أوتنفیذها بشكل كلي إبرامها و المعامالت االلكترونیة هي عبارة عن معامالت یتم 

عن طریق سجالت الكترونیة دون التدخل  أو ،بواسطة وسائل الكترونیة معدة لهذا الغرض

الن هذا النوع من العقود یختلف عن العقود العادیة من حیث ،من قبل الشخص الطبیعي

4.التنفیذاإلنشاء و 

لم یصدر بعد قانون التجارة و  ،االلكترونيلعقد ل یقّدم تعریًفالم  المشرع المصريأّما 

تتضمن معلومات بیانات رسالة بأنهحیث اكتفى بتعریف المحرر االلكتروني ،اإللكترونیة

 ص، 2017، 22، العدد تیزي وزوجامعة مولود معمري،،منازعات األعمالمجلة االلكتروني،العقد  قادري فلة،1

169.
بات نیل شهادة الماستر مذكرة مكملة من متطلوني لعقود التجارة االلكترونیة،النظام القانمحمد السعید بوخلیفي قویدر،2

  .8 ص ،2016،بسكرةجامعة محمد خیضر،،سیةكلیة الحقوق والعلوم السیا،األعمالتخصص قانون في الحقوق،
المنشور في الرائد الرسمي للجمهوریة و  2000 أوت 9الصادر في قانون المبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي،3

.التجارة االلكترونیةقانونا یتعلق بالمبادالت و أصدرتدولة عربیة أولتعتبر تونس  إذ،2000 أوت 11التونسیة بتاریخ 
،2013،بحث في القانون الخاصالقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة االلكترونیة،،يعبد العزیز محمد الزعاب4

.2 ص
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 أورقمیة  أوجزئیا بوسیلة الكترونیة  أوتستقبل كلیا  أوترسل  أوتخزن  أوتدمج  أوتنشئ 

1.مشابهةأخرىبأیة وسیلة  أوضوئیة 

حیث جاءت ،تشكلت لجنة خاصة في فرنسا برئاسة وزیر االقتصادفي هذا الصدد و      

بأنشطةعبارة عن مجموعة المعامالت الرقمیة المرتبطة أنهابتعریف التجارة االلكترونیة على 

2.تجاریة

83/2011،3التوجیهمن 2/7المادة عرف العقد االلكتروني فيالكندي المشرعبینما

على  المتعلق بحقوق المستهلك2011أكتوبر25لمجلس األوروبيالصادر عن البرلمان 

بدون التواجد المادي بین نه العقد الذي یبرم بین البائع والمستهلك بواسطة وسائل اتصالأ

4.الطرفین

على  نه اكتفى بالنصأ إال ،یتعرض لتعریف العقد االلكترونيفلم المشرع الجزائري أما

من القانون المدني 1،5مكرر323نص المادة في  الكتابة بالشكل االلكترونيإثباتإمكانیة

6.إثباتباعتبارها وسیلة 

الفرع الثالث

.2004سنة 15أ من قانون التوقیع االلكتروني المصري رقم /1المادة 1
   .170ص ،،مرجع سابقلعقد االلكترونيا لة،قادي ف 2

3/ Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droit des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du conseil et la directive
1999/44/CE du parlement européen et du conseil.
4« Contrat à distance , tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur , dans le
cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance , sans la présence
physique simultanée du professionnel et du consommateur , par le recours exclusif à une ou
plusieurs techniques de communication »

-le règlementation des contrats à distance , rapport final du projet présenté au bureau de la

consommation d’industrie , union des consommateur ,canada, juin ,2014,p12.
، 2005جوان 26، الصادر في 44جریدة رسمیة، العدد ، 2005یونیو 20مؤرخ في  11-05رقممكرر 323المادة5

،بالكتابة على الورقكاإلثباتبالكتابة في الشكل االلكتروني اإلثباتیعتبر «أنهالتي تنص علىو ، لیس بهذا الشكل4ص 

.»محفوظة في ظروف تضمن سالمتهاوان تكون معدة و أصدرهامن هویة الشخص الذي التأكدإمكانیةبشرط 
 ر جاإللكترونیین، واعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق یحدد الق،2015فبرایر سنة أولمؤرخ في 04-15قانون رقم6

.2015فبرایر 10الصادر في، 06لعدد ا
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تعریف المواثیق الدولیة للعقد االلكتروني

عریف الذي الت إلىالتطرق تعریف المواثیق الدولیة للعقد االلكترونيةیقتضي معرف

وثیقة في هذا  أهمكونه اإللكترونیةالمتحدة حول التجارة لألممالنموذجي جاء به القانون

.1)ثانیا(األوروبیةثم التعریف الذي جاءت به المواثیق ،)أوال(المجال

حول التجارة )UNICTRAL(المتحدةلألممالتعریف الوارد في القانون النموذجي  :أوال

:االلكترونیة

لعقد ل اتعریفً ي لم یقدم النموذجي بشان التجارة االلكترونإن قانون الیونسترال 

)تكوین العقود وصحتها(وتحت عنوان 11من المادة  1في الفقرة  نّص لكنه و  ،اإللكتروني

استخدام رسالة یجوز ،غیر ذلكیتفق الطرفان على ما لم على انه في سیاق تكوین العقد و 

،م رسالة البیانات في تكوین العقداعند استخدللتعبیر عن العرض وقبول العرض و البیانات

2.قابلیته للتنفیذ بمجرد استخدام رسالة البیانات لذلك الغرض أوال یفقد ذلك العقد صحته 

المتحدة األممعرف العقد االلكتروني بموجب نصوص القانون النموذجي الصادر عن 

من خالل تعریفه لرسالة البیانات في نص المادة 3،)ونسیترالیال(بشان التجارة االلكترونیة 

ئل الكترونیة تخزینها بوسا أواستالمها و  ٕارسالهاو  إنشاؤهاالمعلومات التي یتم أنهاأ على /2

الحصر تبادل البیانات على سبیل المثال ال بما في ذلك ،بوسائل مشابهة أوضوئیة  أو

4.التلكس أوالبرق  أوالبرید االلكتروني  أوااللكترونیة 

.5ص  ،مرجع سابقاإللكترونیة، انوني لعقود التجارة النظام القر، محمد السعید بوخلیفي قوید1
  .68ص ،2006،األردن ،ردار وائل للنشت، اإلنترنالتراضي في العقود االلكترونیة عبر شبكة ،آمانج رحیم احمد2
مختلف وتضم في عضویتها غالبیة دول العالم الممّثلة لالدولیة التابعة لألمم المتحدة،ونسترال هي لجنة قانون التجارةیاال  3

یة الناظمة للتجارة االنسجام والتالؤم بین القواعد القانونوغرضها األساسي هو تحقیق النظم القانونیة الرئیسیة،

www.unicrtal.org، تجارة االلكترونیةالمتبعة وطنیا في التعامل مع  مسائل الوتحقیق وحدة القواعدااللكترونیة،
  .40ص  مرجع سابق،االلكترونیة،نوني لعقود التجارة القا النظام، لزهر بن سعید4
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طلح تبادل البیانات یراد بمص''نه أمن نفس المادة فتنص على  -ب - الفقرة أما

باستخدام معیار متفق علیه لتكوینأخرىحاسوب  إلىنقل من حاسوب االلكترونیة

هذا حسب و  ،كل المعلومات االلكترونیة إلىن هذا التعریف ینصرف إبالتالي فو  ،''المعلومات

.التجاریة المختلفةاألعمالو العقود  إبرامویشمل بذلك ،1اللجنة المعدة لهذا القانون

 اإلرادةهو العقد الذي یتم التعبیر عن ،ن العقد االلكتروني حسب هذا القانونإعلیه فو       

:المتمثلة فيو  ،12 فقرة 2المادة فیه بین المتعاقدین باستخدام الوسائل المحددة في 

 ؛وفقا لنظام عرض موحدخرآكمبیوتر  إلىنقل المعطیات من كمبیوتر -

  ؛قواعد قیاسیة أونقل الرسائل االلكترونیة باستعمال قواعد عامة -

عن طریق استعمال تقنیات  أوالنقل بالطریق االلكتروني للنصوص باستخدام االنترنت -

3.الفاكسكالتلكس و أخرى

:للعقد االلكترونياألوروبیةتعریف المواثیق :ثانیا

،19974ماي20الصادر في 07-97 مرق بياألور من التوجیه 2عرفت المادة 

اللكترونیة عن بعد العقود ا فيالمتعلق بحمایة المستهلك و  األوروبي،صادر عن البرلمان ال

عقد یتعلق بالسلع والخدمات یتم بین المورد بأنهالمقصود بالتعاقد عن بعد ،في هذا المجال

یم الخدمات التي تقد أو ،التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد اإلطارمستهلك من خالل و 

www.startimes.com. ةیقصد باللجنة المعدة لهذا القانون لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولی1
عمان،التوزیع ،الرایة للنشر و دار  ون طبعة،، د)عقد البیع عبر االنترنت(ونیةود التجارة االلكتر قع عمر خالد الزریقات،2

  .55ص ،األردن
قسم الحقوق،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،رمذكرة ماست،العقد االلكتروني في القانون المدني الجزائري،غول نجاة3

  .14 ص ،2014-2013دفلى،عین الخمیس ملیانة،الجیاللي بونعامة، جامعة
یقصد بالتعاقد عن بعد كل عقد یتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بین ''تنص على انه یه االوروبي من التوج2المادة 4

مورد و مستهلك في نطاق بیع أو تقدیم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي یستخدم لهذا العقد تقنیة أو أكثر لالتصال عن 

.بعد إلبرام العقد أو تنفیذه
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إتماممن وسائل االتصال االلكترونیة حتى أكثر أوالذي یتم باستخدام واحدة ینظمها المورد و 

1.التعاقد

كل وسیلة بدون وجود مادي ولحظي أنهافي حین عرفت تقنیة االتصال عن بعد على 

 أنیتضح من هذا التعریف و  .العقد بین طرفیهإلبرامتستخدم  أنالمستهلك یمكن للمورد و 

مجلس یجمعهما  أنالمستهلك دون و عد هي كل عملیة تتم بین المورد تقنیة االتصال عن ب

العقد بین غائبین إبرام أي ،الزمانفي نفس المكان و  اإلرادةال یكون التعبیر عن و  ،عقد واحد

2.لكترونیة مستعملة في هذا المجالإبواسطة وسائل 

المطلب الثاني

العقد العاديبمقارنةخصوصیة العقد االلكتروني 

عقد االلكتروني عن بقیة الخصائص التي یتمیز بها ال أهم إلىطرق في هذا المطلب نت

المبرمة  األطرافخالل من و ،)فرع أول(ذاتهخصوصیته كعقد بحد من خالل بیان،عقودال

فرع (من حیث موضوعهأیضانلتمس خصوصیتهأخرىومن ناحیة ،)فرع ثاني( لهذا العقد

.)ثالث

األولالفرع 

العقد ذاتهالعقد االلكتروني من حیث خصوصیة 

نه عقد مبرم أي ه من العقود هر هم خاصیة یتمیز بها العقد االلكتروني عن غیأ إن       

رتبطة الكمبیوتر المأنظمةتتمثل هذه الوسائل عادة في تكسبه هذه الصفة و إلكترونیة،بوسیلة 

.3)السلكیة والالسلكیة(بشبكات االتصاالت المختلفة

فرع القانون الدولي نون،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القاااللكترونیة،الشكلیة في عقود التجارة طمین سهیلة،1

.13،ص2011یزي وزو،، تجامعة مولود معمريكلیة الحقوق،،لألعمال
    .13 ص ،نفسهمرجع 2
  .11 ص مرجع سابق،اإللكترونیة، وني لعقود التجارة لنظام القانا ،رمحمد السعید بوخلیفي قوید3
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،بدون التواجد المادي لطرفیه في لحظة تبادل التراضيالعقد االلكترونيیتمفبالتالي

 أویقترن به القبول من خالل وسائل االتصال الحدیثة االنترنیت و  اإلیجابحیث یصدر 

بالرغم من عن بعد،إتمامهاعتبار هذا العقد عقدا فوریا رغم  إلىالبعض ب أدىوهو ما ،غیره

إبرامبطریقة الكترونیة عند  األطرافبحیث یتم الجمع بین ،وجود ما یعرف بمجلس العقد

األخذو ولوجي الذي یشهده العالم حالیا التكنالتقدمو تواجده یكون بشكل مختلف یتوافق العقد ف

1.بشكل غیر مسبوق رفي التطو 

  يالفرع الثان

األطرافالعقد االلكتروني من حیث خصوصیة 

ال یجمعهما مجلس متعاقدین نه یتم بین أد االلكتروني للتعاقاألساسیةالسمة  إن         

 إلىذلك فهو ینتمي لو  ،عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجیةحیث یتم التعاقد ،عقد حقیقي

فیجمعهم مجلس عقد حكمي االنترنیتالقبول عبر و  اإلیجابیتم تبادل  إذ ،العقود عن بعد

وفقا  اإلرادیةتبادل التعابیر یتم و بینها تلقائیا االلكترونیة فیمااألجهزةفتتراسل ،افتراضي

.2للبرامج الحاسوبیة المعدة لهذا العرض

األعمال بین قطاع إماعبر االنترنت قد تتم المبرمة فبالتالي فان العقود االلكترونیة

األنظمة االلكترونیة استخدام ببعض الشركات تقومفي هذه الحالة،B2B(3(بعضهم البعض

أطراف معتادة على بین طلبات الشراء لومات الكترونیا من خالل تحویل وٕایصالتبادل المعو 

ذلك بقیام مؤسسة معینة و ،B2C(4(المستهلكیناألعمال و بین قطاع  أو ،التعامل معها

  .44 ص ، مرجع سابق،انوني لعقود التجارة االلكترونیةالنظام القسعید،لزهر بن 1
..172 ص مرجع سابق،، قادري فلة2

Businessاألعمال إلى األعمالالتجارة االلكترونیة من 3 to Business
Businessالمستهلك إلىالتجارة االلكترونیة من الشركات 4 to Consumer
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فرد الذي  أوما على المستهلك الذي عادة ما یكون مؤسسة جاتها وخدماتها و بعرض منت

1.تصفح مواقع االنترنت لتلبیة حاجاتهمعینة ما علیه سوىفي اقتناء سلعة یرغب 

الفرع الثالث

العقد االلكتروني من حیث الموضوعخصوصیة 

،العقود التبادلیةمن الوسائل االلكترونیةإحدىالمبرم عبر العقد االلكتروني یعد

 هذا العقد عن العقدوال یختلف ن،ذلك بالرغم من عدم الحضور المادي للطرفین المتعاقدیو 

2.الخدماتو  األشیاءالعادي من حیث الموضوع الذي یرد على 

لق علیه عقد لذلك یط،ستهالكيوااللكتروني غالبا بالطابع التجاري یتصف العقد اال

عض المعامالت التجاریة في السلع ب أویقوم بكل األخیرفهذا  3،التجارة االلكترونیة

مستهلك باستخدام بین مشروع تجاري و  أوتجاري وآخر الخدمات التي تتم بین مشروع و 

 إذا أمالطابع التجاري،بااالتصاالت لهذا یتسم العقد االلكتروني غالبا تكنولوجیا المعلومات و 

عقد الكتروني استهالكي وهو الطابع الغالب وهو أمامكان المستهلك طرفا في العقد نكون 

4.المتلقى هو المستهلكمقدم الخدمة مهنیا و خدمات ویكون  أوتورید سلع عقد یتمثل في

،األعمالتخصص قانون مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،القانوني للعقد االلكتروني،النظامصولي زهرة،1

.30، 29ص  ،2008-2007بسكرة،جامعة محمد خیضر،قسم الحقوق،،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 
االلكترونیة، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق القانوني للعقد المبرم عبر وسائل االتصال اإلطار منصور الصرایرة،2

.828، ص2009، العدد الثاني، 25للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، http//www.4shared.comنمحمول من الموقع  34 صمرجع سابق، خصائص العقد االلكتروني،خالد ممدوح،3

.12/05/2017بتاریخ 

.47-46صولي زهرة، مرجع سابق، 4
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المبحث الثاني

في العقد االلكتروني اإلرادة                            

كما ال الرضادونها ال یحصل ب إذ ،األساسیةأركانهحد أو  قوام العقد، اإلرادةتعتبر 

 أين القواعد العامة تتطلب النعقاد أل اإلرادة،عقد دون وجود هذه إبرامشخص  أليیمكن 

1.المطلوبة حسب نوع التعاملباألهلیةالتعاقدیة من قبل شخص یتمتع  اإلرادةعقد صدور 

اإلرادة تكون هذه  أنبشرط یجوز التعبیر عنها بواسطة وسائل االتصال الحدیثة فاإلرادة     

2.غیر هازلة وحقیقیة غیر صوریةجادة و 

عبر شبكات  اإلراداتانتقال  إلى اإلشارةفي العقد االلكتروني یقتضي  اإلرادةوجود  إن     

خزن البیانات عبر هذه الشبكات بطریقة حیث تجرى عملیة انتقال و ،ةاالتصال االلكترونی

3.اإلنسانآلیة دون  تدخل مباشر من 

المطلب (في  اإلرادةهذا المبحث لدراسة كیفیة التعبیر عن من خاللنتطرق لذلك      

.)المطلب الثاني(في العقد االلكتروني في اإلرادتینثم دراسة تطابق ،)األول

األولالمطلب 

في العقد االلكتروني اإلرادةكیفیة التعبیر عن 

كیفیة تعبیر المتعاقدین عن  علىمن القانون المدني الجزائري 60نصت المادة 

 أوالمتداولة عرفا اإلشارة أوالكتابة  أویكون التعبیر عنها باللفظ  أنفقد یمكن ،1إرادتهما

الدراسات كلیة راسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،د القانوني والتشریعي للتجارة االلكترونیة، اإلطار عزة علي محمد الحسن،1

  .48 ص ،2005كلیة الحقوق،جامعة الخرطوم،، العلیا

لمسؤولیة المهنیة،فرع ا، شهادة الماجستیر في القانونلنیل مذكرة ،العقود االلكترونيلتراضي فيا مرزوق نور الهدى،2

  .91 ص ،2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،وم السیاسیة ،العلكلیة الحقوق و 

  .49 ص ،مرجع نفسه،عزة علي محمد الحسن3
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من القانون 68نص المادة أما،االشك في داللته على مقصود صاحبهباتخاذ موقف ال یدع

یكون السكوت المالبس  أن إمكانیةاستثنت هذه القاعدة بنصها على ،2الجزائريالمدني 

.3وسیلة للتعبیر عن القبول

في العقد االلكتروني المبرم عبر  اإلرادةلقد ظهرت عدة وسائل حدیثة للتعبیر عن و       

وسائل ،)األولالفرع (والمحادثةقع الویب اإللكترونیة،كالبرید االلكتروني وموا،االنترنت

نحاول إبرازأخیراو ،)الفرع الثاني(التلكس والفاكس والهاتفمتمثلة فيأخرىالكترونیة 

.)الفرع الثالث(في العقد االلكتروني عبر الوسیط االلكتروني  اإلرادةالتعبیر عن إمكانیة

األولالفرع 

االنترنتعن طریقفي العقد االلكتروني المبرم اإلرادةصور التعبیر عن 

رم بواسطة في العقد االلكتروني المب اإلرادة حول موضوعتعددت الوسائل الحدیثة 

التعبیر عن ،)ثانیا(االلكترونيعبر البرید  اإلرادةعن  في التعبیر )أوال(المتمثلة فياالنترنت و 

 أوعن طریق المشاهدة  اإلرادةفانه یمكن التعبیر عن )ثالثا(أما،اإلرادة عبر الموقع

.المحادثة

عبر البرید  االلكتروني اإلرادةالتعبیر عن  :أوال 

في العقد  اإلرادةباإلمكان استخدام تقنیة البرید االلكتروني للتعبیر عن أصبحلقد     

استالمها  أو إرسالهایتم  يتروني على انه تلك المستندات التیعرف البرید االلكو  ،االلكتروني

تنص والمتممالمعدلیتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة26مؤرخ في 58-75األمر رقممن60/1المادة 1

ة عرفا كما یكون باتخاذ موقف ال یدع شك في المتداولباإلشارة أو ،، وبالكتابةیكون باللفظ اإلرادةالتعبیر عن «أن  على

.»داللته على مقصود صاحبه

بتعامل سابق اإلیجاباتصل  إذا یعتبر السكوت عن الرد قبوال،«من نفس القانون على انه68/2المادة أیضاكما تنص 2

.»إلیهلمصلحة من وجه اإلیجابكان  إذا أو، بین المتعاقدین
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تتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي و  ،نظام اتصاالت بریدي الكترونيبواسطة

رفقة الرسالة إرسالهایتم أخرىمستندات أیةو بة بمرفقات مثل معالجة الكلمات حقیقي مصحو 

1.ذاتها

في نقل  اآلليعلى انه استخدام شبكات الحاسب أیضاالبرید االلكترونيّرفكما یع

 وهذا ،یخصص لكل شخص صندوق خاص بهحیثالتقلیدیة،رسائل بدال من الوسائل ال

2.الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل األقراصالصندوق عبارة عن ملف وحدة 

للتعامل به في مثل هذا النوع من خاصالكترونیابریدا یكون لكل شخص فبالتالي

ید االلكتروني یتسم نظام البر و  ،العقد إبرامفي  إرادتهذلك بإرساله رسائل معبرة عن و  ،العقود

كافة  ٕارسالبیوتر التي یمكن من خاللها نقل و الكمأجهزةنوع من  أيبین بإمكانیة استخدامه

3.الرسالة سوى بضعة ثوانإرسالال یستغرق و والمستندات والعقود ویكون ذلك مجانا  األوراق

تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائیة لنوع بأنااللكتروني یتم التعاقد عبر البرید 

األخیرفإذا رغب هذا  ،البرید االلكتروني الخاص بالشخصالخدمات في أومعین من السلع 

4.خدمة یقوم بمراسلة الشركة المتعاقد معها أوفي اقتناء سلعة معینة 

في الخانة المخصصة لذلك ثم كتابة إلیهوتتم هذه العملیة بكتابة عنوان المرسل 

حت عنوان تأدرجتبذلك رسالة تكون قد و  اإلرسالأمرموضوع الرسالة ثم الضغط على 

من مطالعتها ما علیه سوى استعمال األخیرولكي یتمكن هذا ،على الشبكةإلیهالمرسل 

تخصص قانون ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر،مذكرة تحرجیة في عقود التجارة االلكترونیة،الشكلتریر نوال،1

  .81 ص ،2014-2013الدفلى عین،الحقوققسمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الجیاللي بونعامة، جامعة،األعمال

 ص ،2012القاهرة،القانونیة،لإلصداراتمركز القومي ال د التجاریة االلكترونیة الدولیة،لعقو ا یوسف،یوسف حسن2

13.

  .127 ص مرجع سابق،، اإللكترونيالعقد  إبرام، إبراهیمخالد ممدوح 3

  .64 ص مرجع سابق،االلكترونیة،انوني لعقود التجارة النظام القلزهر بن سعید،4
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بتحمیلها التي یحول له قراءة واالضطالع غلى كل  اأمر یصدر رنامج بریده االلكتروني و ب

1.إرادتهالتعبیر عن الرسائل و 

لتتخذ شكل كتابة األخیرةتترجم هذه  إذ ،التعبیر في الرسالة االلكترونیة یكون صریحاو        

المستعملة وهي تختلف فقط في الوسیلة إنما،ال تختلف في جوهرها عن الكتابة العادیة

یتم التواصل بین  أنیمكن  إذبذلك فان نظام البرید االلكتروني هو نظام فوري و  ،الكمبیوتر

2.دون الحضور المادي لكلیهماتفصلهما آالف الكیلومتراتأكثر أوشخصین 

عبر الموقع اإلرادةالتعبیر عن :ثانیا

الموقع االلكتروني هو عبارة عن مجموعة من الصفحات على شبكة االنترنت حول 

ما یعرف بشبكة المعلومات العالمیة  أوتعتبر خدمة الویب  إذ ،3موضوع خاص أوتنظیم ما 

تصفح ما فیها من لف المواقع على شبكة  االنترنت و هي التي یمكن من خاللها زیارة مخت

4.عقد حسب رغباته أي إبراممعلومات من اجل  إلىك لغرض الوصول ذلو  ،صفحات

عبر مواقع الویب كتابًة بقیام المتعاقد عند  اإلرادةیكون التعبیر االلكتروني عن 

ذلك بكتابة عبارات و  ،ئة الفراغات في نافذة البرنامجتصفحه برنامج المتجر االفتراضي بتعب

یتم النقر على الزر الخاص و  ،االفتراضيدالة على موافقته على الشراء من المتجر 

5.باإلرسال

وزارة العدل،المدرسة العلیا،إجازةمذكرة التخرج لنیل لى ضوء القانون المدني الجزائري،العقد االلكتروني عبرني نذیر،1

  .17ص ،2003/2006رالجزائ،رالدفعة الرابعة عشالمدرسة العلیا،

  .65 ص مرجع سابق،لتراضي قي العقود االلكترونیة،ا مرزوق نور الهدى،2

،التوزیعدار الثقافة للنشر و دراسة مقارنة،،) اإلرادةالتعبیر عن ،التراضي(، العقود االلكترونیة،رمحمد عالء الفواعی3

. 89ص ،2014،األردن

.17برني نذیر، العقد االلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 4

  .90 ص ،مرجع سابق،العقود االلكترونیةالفواعیر،محمد عالء 5
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المتعارف علیهاالرموز أو اإلشاراتباستخدام بعض  اإلرادةكما یمكن التعبیر عن 

تدل على الرفض مثل وجه أخرىٕاشاراتو  ،تدل على الرضا مثل وجه مبتسمإشاراتفهناك ،

إشارةالجدیدة هي اإلشارة أنالتقلیدیة سوى اإلشاراتال تختلف عن اإلشاراتفهذه  ،غاضب

 إرادةلیس على الموجب له و  إرادةفبالتالي هي تعبیر على ،الكمبیوترصادرة عن جهاز 

ادلة الفعلیة الدالة بالمب اإلرادةذلك یمكن التعبیر عن  إلى إضافة،صّماء أداةالكمبیوتر ألنه 

من خالل الضغط على زر الموافقة الموجود على لوحة المفاتیح المتصلة  أو ،على التراضي

1.بالكمبیوتر الشخصي

المشرع المدني الفرنسي  أكده أمرعبر البرید االلكتروني  اإلرادةنظام التعبیر عن  إن      

رنسي وذلك بمقتضى المرسوم من القانون المدني الف1369الفقرة الثانیة للمادة بإضافةذلك و 

أو العقد  إبرامأثناءالمعلومات التي یتم تداولها  إن«التي تنص على 2005لسنة 674

على  إلیهوافق المرسل  إذاااللكتروني باستخدام البریدإرسالهایتم  أنتنفیذه یمكن 

2.»استخدام هذه الوسیلة

خدمات لمستعملي الشبكة العالمیة من  أوفبموجب هذه الطریقة یتم عرض المنتجات 

یكون التصویر األحیانفي بعض و  األبعادر السلع بطریقة ثالثیة تصوی أوخالل الكتلوجات 

3.التشغیل ببیان عملي ألدائهاأثناءمصحوبا بأفالم مصورة تعرض السلعة 

وعند ،الخدمة التي یریدها أووفي المقابل یقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة 

مواصفاتها یقوم بالتعاقد على الشراء اقتناعه بالسلعة وبالشركة العارضة ومعرفة سعرها و 

المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة حیث یظهر العقد،وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة

یع ودار الثقافة للنشر الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوز دراسة مقارنة،نت،التعاقد عن طریق االنتر حمد خالد العجلوني،أ 1

.47،ص2004،ألردنوالتوزیع ، ا

،األعمالصص قانون خت،مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیةأطروحة، العقد االلكترونيإبرامحامدي،بلقاسم2

  .64ص ،2015-2014،باتنةجامعة الحاج لخضر،قسم الحقوق،لعلوم السیاسیة،اكلیة الحقوق و 

  .65ص مرجع سابق،العقد االلكتروني،إبرامبلقاسم حامدي،3
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م والقانون الذي یحكم العارضة والذي یتضمن آلیة الدفع وشروط التعاقد ومكان وكیفیة التسلی

1.عقد أوالمعلومات التي تختلف حسب كل شركة وغیر ذلك من الشروط و ، العقد

المحادثةبواسطة  اإلرادةالتعبیر عن :ثالثا

في الغالب لیست دردشة بالمعنى  فهو ،مصطلح المحادثة یتضمن بعض االلتباس إن      

محادثة حقیقیة  إلىتتحول  أنیمكن و  ،ي تعتمد على الكثیر من الكتابةبل ه،الحقیقي

2.فتتحول هذه الخدمة كخدمة الهاتف الحقیقي،خاصةأجهزةباستخدام 

تضمن تبادال ی أنكما یمكن ،تكون عبارة عن تبادل رسائل أنهذه التقنیة یمكن و       

أمامبذلك نكون و قد یتطور بوجود كامیرات للحدیث بالمشاهدة الكاملة و  ،مباشرا للكالم

3.یسمعون بعضهم البعضالمتعاقدین یشاهدون و  أن أساسمجلس عقد افتراضي على 

 األطرافحیث یقوم أحد ،جزأین إلىیقوم هذا البرنامج بتقسیم الصفحة الرئیسیة و       

یسري في نفس الوقت ما یكتبه و  ،شة جهازه الشخصي في الجزء األولعلى شا أفكارهبكتابة 

ینطبق على هذا النوع من التعبیر عن و  ،الثاني من صفحة البرنامجي الجزء الطرف اآلخر ف

من القانون المدني 64المادة  في في القواعد العامة في التعاقد المنصوص علیه اإلرادة

لزم ما لم یحصل القبول فورا وللموجب حینئذ الحق في غیر ماإلیجابفیكون 4،الجزائري

در صٕاذاو  ،إطالقاالعقد  و لم یتم،اإلیجابیسقط إیجابهفإذا عّدل الموجب عن ،العدول

.67، 66ص مرجع سابق،التجارة االلكترونیة،النظام القانوني لعقودلزهر بن سعید،1

دار الثقافة للنشر والتوزیع األردن،دراسة مقارنة،نت،التراضي في تكوین العقد عبر االنتر محمود عبد الرحیم الشریفات،2

  .32 ص ،2009

جامعة مولود ،األعمالفرع قانون ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق،استغالل خدمات االنترنتحابت آمال،3

  .81ص ،2004جوانتیزي وزو،كلیة الحقوق،،معمري

إذا صدر اإلیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل القبول "دني من القانون الم64/1تنص المادة 4

طریق الهاتف أو كذلك إذا صدر اإلیجاب من شخص إلى آخر بإذا لم یصدر القبول فورا و فان الموجب یتحلل من إیجابه

.''طریق مماثلبأي
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ال  إیجابهلم یعدل الموجب عن  إذا أما،جدیداإیجابایعتبر ٕانماو القبول بعد ذلك فال یعتد به 

في هذه الحالة فان و  ،القائم وغیر ملزمباإلیجابغیر ملزم وهو ما یسمى یسقط لكنه یصبح 

1.انعقاد العقد إلىصدور قبول قبل انقضاء مجلس العقد یؤدي 

الفرع الثاني

األخرىكتروني بالوسائل االلكترونیةفي العقد االل اإلرادةصور التعبیر عن 

هناك وسائل ،ونيفي العقد االلكتر اإلرادةالوسائل الحدیثة للتعبیر عن  إلى باإلضافة

)ثانیا(التلكس وبواسطة اإلرادةبالتعبیر عن )أوال(األمریتعلق و  ،اإلرادةللتعبیر عن أخرى

.و محل الدراسة في هذا الفرعهالهاتف و باستعمال )ثالثا(و ،كسالفاعبر 

بواسطة التلكس  اإلرادةعن التعبیر  :أوال

ال   إذ ،مباشرةٕارسالهاو سال المعلومات عن طریق طباعتها یعتبر التلكس جهاز إلر 

 إذ لالتصالوهو احد الوسائل ،2استقبالهاالمعلومات و إرساللحوظ بین یوجد فاصل زمني م

إلیهالبیانات الصادرة عن المرسل و  األحمرللون یقوم بطبع البیانات الصادرة عن المرسل ا

مشترك آخر یمتلك الجهاز  أيبواسطته یستطیع المشترك االتصال مع و  ،باللون األسود

والتسلیم اإلرسالیق ر تحویل الحروف المكتوبة التي تتم عن طأیضابواسطتهیتمو  ،نفسه

.3نبضات كهربائیة إلىالالسلكي باالتصال السلكي و 

ي یحدد الذ 03-2000رقم القانونفقد عرف المشرع الجزائري خدمة التلكس في 

 18الفقرة  8ذلك في نص المادة و  ،4القواعد العامة بالبرید وبالمواصالت السلكیة والالسلكیة

ذات طابعإشاراتني المباشر عن طریق تبادل اآلاالستغالل ''من هذا القانون على انه 

.48- 47ص، مرجع سابقغول نجاة،1

  .2 ص مرجع سابق،، العقد االلكترونيبراما ،بلقاسم حامدي2

.78، 77ص ،مرجع سابق،العقود االلكترونیة،رء الفواعیمحمد عال3

بالبرید و بالمواصالت السلكیةة یحدد القواعد العامة المتعلق، 2000غشت 5مؤرخ في  03- 2000رقم قانون4

  .6 ص، 2000غشت 6الصادر في ،48 العددج ر، لالسلكیة،او 
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شبكات إحدىلمراسالت مرقونة بین مستعملین موصولین بنقاط طرفیة في و  ،برقي

.''الالسلكیةالمواصالت السلكیة و 

األمانهذا بدوره یوفر و  ،لتلكس كل العملیات ویحتفظ بها لمدة سنة كاملةرخ ایؤ 

كانت الرسالة  إذافبالتالي ،ء النزاع عن طریق مركز االتصاالتعند نشو اإلثباتوعناصر 

.1حدوث الغش إلىالتلكسیة غیر موقعة من العمیل مما یؤدي 

على انه یجوز التعبیر 1980من اتفاقیة فینا لسنة 11نصت المادة وفي هذا السیاق

ة انه دفالمراد بهذه الما،التلكس أون طریقة كالتلفو  أو قبوال بأیة وسیلةو  إیجابا اإلرادةعن 

2.التلكس أووسیلة كانت كالتلفون بأیةااللكترونیة  اإلرادةیمكن التعبیر عن 

"FAX"بواسطة الفاكس اإلرادةعن التعبیر:ثانیا

المستندات المخطوطة ئل و هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف یمكن به نقل الرسا

الرسائل فتظهر بعد ذلك المستندات و ،امل محتویاته نقال مطابقا ألصلهاالمطبوعة بكبالید و 

یتمیز هذا الجهاز بالسرعة وضمان وصول و  ،لدى المستقبلآخرعلى جهاز فاكس 

3.الرسائل

إرسالكان  إذایكون التعاقد عبر االنترنت مطابقا للتعاقد عبر الفاكس  أنیمكن و      

 أنیكمن الفرق بین االنترنیت عن الفاكس في و  ،طریق جهاز الكمبیوتر عنالمستندات 

فاصل زمني  إلىمباشرا دون الحاجة و  فوریااالنترنیت  أي األولیكون في  اإلرادةالتعبیر عن 

 أوالتعبیر عنها یكون بكل الوسائل الصریحة  أن إلىباإلضافة ،والقبولاإلیجاببین 

  .58ص، مرجع سابقااللكترونیة، انوني لعقود التجارة الق النظام،لزهر بن سعید1

منشورات الحلبي ، دراسة مقارنة،عقود التجارة االلكترونیة والقانون الواجب التطبیق،سلطان عبد اهللا محمود الجواري2

  .74ص  ،2012،لبنان،الحقوقیة

باتمقدمة الستكمال متطلأطروحةدراسة مقارنة،،اإلثباتمدى حجیة المحررات االلكترونیة في ،عارف عطا سدهإیاد3

.111،ص2009فلسطین،،نابلسجامعة النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا،القانون الخاص،درجة الماجستیر في 
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الفاكس فال یكون إال بالكتابة ما عدا حاالت وصل جهاز الهاتف مع الفاكس أما،الضمنیة

بالكتابة مع وجود فارق  أوبالكالم األخیرةبجهاز واحد حیث یمكن التعبیر في هذه الحالة 

1.زمني للرد عن المرسل

النموذجي بشان التجارة من قانون الیونسترال2من المادة ) أ(الفقرة  أوضحت إذ     

استالم  أو إرسال أو إلنشاءالفاكس یعتبر احد الوسائل التي یمكن استخدامها  أنااللكترونیة 

2.تتخزین رسالة البیانا أو

بواسطة الهاتف اإلرادةالتعبیر عن :ثالثا

في  وقد عرف المشرع الجزائري الهاتف ،3وسائل االتصال فاعلیةأكثریعد الهاتف من 

قواعد العامة یحدد ال 2000 أوت 5المؤرخ في 2000/03من قانون  16فقرة  08المادة 

لفائدة االستغالل التجاري"نهأعلى  4الالسلكیةالمتعلقة بالبرید والمواصالت السلكیة و 

یسمح شبكات عمومیة و  أوالمباشر للصوت عبر شبكة اآلنيالجمهور في مجال النقل 

متنقل باستعمال التجهیز الموصول بنقطة طرفیة لشبكة قصد  أولكل مستعمل ثابت 

 إذ" أخرىمتنقل یستعمل تجهیزا موصوال بنقطة طرفیة  أوثابت آخراالتصال بمستعمل 

انه خدمة تجاریة متاحة للجمیع على خدمة الهاتف هوم هذه المادة فان المشرع یعرف بمف

وسهولة االستخدام ویكون التلیفون بسرعة االتصالجهاز5.للصوت اآلليوالتي تقوم بالنقل 

.74،صمرجع سابق والقانون الواجب التطبیق،عقود التجارة االلكترونیة، الجواريسلطان عبد اهللا محمود 1
مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على الماجستیر فيأطروحةاإللكتروني، مجلس العقد ، عبد اهللا صادق سلهبلمى 2

  .31 ص، 2008فلسطین، الوطنیةمعة  النجاح جاكلیة الدراسات العلیا،القانون،
.18 ص ،1997األردن، الثقافة، دار المدني،اإلثباتعن وسائل االتصال الفوري وحجیتها في التعاقدالعبودي عباس،3
قواعد العامة المتعلقة بالبرید یحدد ال،2000غشت 5المؤرخ في ،03-2000رقم من القانون08/16انظر المادة 4

.2000غشت 6، الصادر في 48ة، ج ر، العددالالسلكیالسلكیة و وبالمواصالت 
تخصص قانون ،العلوم القانونیة،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه فيلتجارة االلكترونیة في الجزائر،ا ،أمالحابت 5

  .27 ص ،2015تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،
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األخربه مباشرة قبول من الطرف یعقاإلیجاب أنحیث ،مباشراالتعاقد عن طریقه فوریا و 

1.ذلك في حالة الموافقةو 

لذلك یتعذر ،باللفظ أوفي التعاقد عن طریق الهاتف یتم شفاهة  اإلرادةفالتعبیر عن 

د بواسطة الهاتف یتم القبول في العقو  اإلیجابفبالتالي فان ،2ما لم یتم تسجیل المكالمةإثباته

ففي هذا  ،غائبین من حیث المكانعاقد بین حاضرین من حیث الزمان و هو تو  ،بشكل شفهي

و یعتبر اتفاق بین علم الموجب به فهفترة من الزمن بین صدور القبول و التعاقد ال تفصل 

3.العقد متباعدین من حیث المكان أطرافلكن یظل و  ،حاضرین حكما

الفرع الثالث

بالوسیط االلكتروني اإلرادةالتعبیر عن 

)ثانیا( هإعدادثم كیفیة ،اإللكترونيمفهوم الوسیط  )أوال(نتطرق في هذا الفرع لدراسة 

.أشكاله)ثالثا(و

مفهوم الوسیط االلكتروني :أوال

األمریكيالقانون منه و في المادة الثانیةUCCالموحداألمریكيعرف القانون التجاري 

بأنه 401من القسم رقم 2/6الوكیل االلكتروني في المادة الموحد للمعامالت االلكترونیة 

الرد عن تسجیالت  أوعمال یبدأاعد لكي  أخرىوسیلة الكترونیة أیة أوبرنامج حاسوبي "

.4طبیعيشخص  إلىجزئیة بدون الرجوع  أومعین بصفة كلیة  أداءالكترونیة و 

  .61 ص مرجع سابق،نوني لعقود التجارة االلكترونیة،النظام القالزهر بن سعید،1
  .28 ص مرجع سابق،لتجارة االلكترونیة في الجزائر،ا حابت امال،2

رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على ني،الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد االلكترو العجمي، فالح فهد   3

  .30-  29ص ،2014،األوسطجامعة الشرق انون الخاص،قسم القكلیة الحقوق،في القانون الخاص،درجة الماجستیر 
   .158 ص،مرجع سابقالعقد االلكتروني،إبرامممدوح،إبراهیمخالد4
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تم تعریف الوكیل االلكتروني بموجب مشروع االتفاقیة الخاصة بالعقود الدولیة المبرمة 

وسیلة  أو برنامج حاسوبي"نیة في المادة الخامسة على انه برسائل البیانات االلكترو 

جزئیا  أولالستجابة كلیا  أوتستخدم للبدء في عمل أخرىوسیلة مؤتمتة  أوالكترونیة 

فیها النظام عمال یبدأتدخل من شخص طبیعي في كل مرة  أولرسائل بیانات دون مراجعة 

.1"یقدم استجابة أو

الوسیط االلكتروني 2دبي للمعامالت االلكترونیة فقد عرف في المادة إمارةقانون أما

یستجیب لتصرف بشكل أون یتصرف أیمكن  إليبرنامج الكتروني لحاسب "المؤتمت بأنه 

تم فیه التصرف شخص طبیعي في الوقت الذي ی أي إشرافدون  ،مستقل ،كلیا او جزئیا

معامالت بأنهامالت االلكترونیة المؤتمنة كما عرف هذا القانون المعا،االستجابة له أو

2."الكترونیةسجالت  أوجزئي بواسطة وسائل  أوتنفیذها بشكل كلي  أو إبرامهایتم 

الوسیط االلكتروني إعداد :ثانیا

 األولىالخطوة  :لة فيعبر ثالث خطوات المتمثااللكترونيالوسیطوٕانشاء إعدادیتم 

طبیعي إنسانما یعني انه  هوو  لبرمجة الكمبیوتر للرد بطریقة معینةإسنادیتخذ قرار بواسطة 

إداریاي قد اتخذ قرارا ممثل قانوني عن شخص معنو  أوصالة عن نفسه سواء كان باأل

ثم یقوم صانع البرنامج بالعملیات االلكترونیة المؤتمتةوكیل الكتروني للقیامٕاعدادو بتجهیز 

یقوم جهاز الكمبیوتر بالرد بطریقة حیث3،ببرمجة الكمبیوتر للرد حسب القرار السابق اتخاذه

4.حسب البرمجة التي تم علیهاأوتوماتیكیة

سواء كان هذا الطرف اآلخرال یحاور الطرف الكمبیوتر ال یتفاوض و  أنویالحظ 

برمجته علیه بذلكال یخرج من حدود ما األخیرهذا الن  ،كمبیوتر آخر أوا شخصا طبیعی

  . 277 ص مرجع سابق،اإللكتروني، العقد  إبراهیم، إبرامممدوح خالد 1
.//httpالتعاقد عبر الوكیل االلكتروني، ،إبراهیمخالد ممدوح 2 .Twitmails3.s3_website_eu
  .204 ص مرجع سابق،،االلكترونيابرام العقد ابراهیم،خالد ممدوح 3
 .  6 ص سابق، عمرجابرام العقد االلكتروني،،بلقاسم حامدي4
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الشراء من خالل یخالفها وبذلك فانه التسوق و ال فهو ملتزم بما لدیه من تعلیمات ال یتجاوزها و 

سلفا بجهاز بإعدادهصفحات الویب على االنترنت وفقا لبرنامج یكون المستخدم قام 

1الكمبیوتر

 أومع ذلك فانه یعیب الكمبیوتر المبرمج مسبقا انه وان كان یستطیع شراء السلع و       

 أوخدمة ال یتفق  أوانه قد یشتري منتجا  إالالخدمات المبرمج على شرائها  أوالبضائع 

للشروط الخدمة تكون مطابقة  أویتناسب مع ذوق العمیل على الرغم من تلك السلعة 

سائل النصب على الكمبیوتر بعدة و انه من السهل االحتیال و كما الموضوعیة في الكمبیوتر ،

لكن مع ذلك ال یمكن و  ،ال یمكن له معرفة جدیة التعامل معهعن طریق قراصنة الكمبیوتر و 

باإلضافةخاصة من الناحیة الحسابیة هذا و  أخرىر المبرمج مسبقا من نواحي خداع الكمبیوت

2.ال یخالفهایتجاوزها و ا لدیه من تعلیمات ال انه ملتزم بم إلى

التعاقد بواسطة الوسیط االلكترونيأشكال:ثالثا

 إذا فياستخدام الكمبیوتر في التعاقد طریقةباختالفوسائل التعاقد االلكتروني تتباین

.بصفة جزئیةاإلنسانیتدخل  أو ،بصفة كلیة یتم عبر الكمبیوتركان التعاقد ما

التعاقد عن طریق الوكیل االلكتروني والوسائط االلكترونیة المؤتمتة یأخذ ثالث و        

3:المتمثلة فيو  أشكال

عن  باألصالةتعاقد ما بین شخص طبیعي  أي :العكس أوكمبیوتر  إلى إنسانمن -1

وفي هذه  ،بین وكیل الكترونيالمعنویة و األشخاصكونه ممثال قانونیا عن احد  أونفسه 

بینهما في أولیتخذ جمیع الخطوات العملیة للتعاقد االلكتروني كطرف اإلنسانالحالة فان 

1NICHOLAS IMPERATOU ،Publicly and the internet، hoouer institution press, 2000, p13.
  .204 ص مرجع سابق،اإللكتروني، العقد  براهیم، إبرامإخالد ممدوح 2

  .205 ص مرجع سابق،إبراهیم، خالد ممدوح 3
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ان هذا ف .1فان القرارات تتخذ من طرف جهاز الكمبیوتر المبرمج مسبقا،األخرىالجهة 

من  أویكون الشخص الطبیعي على علم  أنالتعاقد یلتزم إلتمامه إشكالالشكل من 

2.العقد معهإبرامالوسیط االلكتروني هو الذي سیتولى  أوالوكیل  أنیعلم  أنالمفترض 

ینفذ بالكامل برم و فان العقد االلكتروني ی:باتفاق مسبقكمبیوتر إلىمن كمبیوتر -2

لكن الصفة التجاریة تحدث من خالل مبیوتر دول تدخل العنصر البشري و بواسطة جهاز ك

3.المتعاقدة األطرافمظلة من عالقات تجاریة سابقة متفق علیها مسبقا بین 

قام جهاز الكمبیوتر  إذافي حالة ما :كمبیوتر بدون اتفاق مسبق إلىمن كمبیوتر -2

 ددون تدخل  من الشخص مالك الكمبیوتر فان العقو  آخرمع جهاز بإبرام عقد 

اتفاق سابق بین بدونعنصر بشري و  أيدون تدخل یبرم االلكتروني في هذه الحالة 

رام عقد مع جهاز في هذا الشكل من هذا التعاقد یقوم جهاز كمبیوتر بإبالتعاقد و  أطراف

4.الكمبیوترإلیهتدخل من الشخص الذي ینتمي  أيدون و  آخرالكمبیوتر 

اني     المطلب الث

في العقد االلكتروني  اإلرادتینتطابق 

تقتضي القواعد العامة  إذ 5،و القبولاإلیجابالمتمثلة في اإلرادتینالتراضي هو تطابق 

،متطابقتینإرادتینتبادل الطرفین التعبیر عن العقد ینعقد بمجرد  أنفي القانون المدني على 

جامعة كلیة القانون،البیت،أهلمجلة دراسة مقارنة،ام القانوني للوكیل االلكتروني،النظالساعدي،جادرغني ریسان 1

  .683ص دون سنة،،5البصرة، العدد 
.60العقد االلكتروني، مرجع سابق، ص إبرامبلقاسم حامدي، 2
.160العقد االلكتروني، مرجع سابق، صإبرام، إبراهیمخالد ممدوح 3
.61العقد االلكتروني، مرجع سابق، صإبرامبلقاسم حامدي، 4

5 /FRANCOIS ET PHILIPE, contrat civil et commerce,7eme édition , DALLOZ ,

Paris,2004,p54.
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اآلخربإبرام العقد فیصدر من الشخص إیجابمن شخص یصدر  أن المقصود من ذلك هوو 

1.تعبیر مطابق له یدعى القبول

هي التي تعطي برم من خاللها العقد االلكترونيیخصوصیة الوسیلة التي  أنإال      

 أي إرادتینبد من صدور العقد ال إبرامفلكي یتم لكترونیة لهذا العقد فبالتالي، الصبغة اال

2.القبول العتباره عقدا صحیحا في هذه البیئة االفتراضیةو  اإلیجاب

في العقد االلكتروني فياإلیجابدراسة  إلى وعلیه نتطرق من خالل هذا المطلب

 أهم إلى )الفرع الثالث(كما نشیر في ،)الفرع الثاني(دراسة القبول فيو ،)األولفرع ال(

.في العقد االلكتروني اإلرادةالصعوبات التعبیر عن 

األولالفرع 

في العقد االلكترونياإلیجاب

كذا و  ،)أوالً (في العقد االلكتروني اإلیجابفي هذا الفرع نحاول الوقوف على تعریف 

في العقد  اإلیجابلتعبیر عن فنقوم بذكر صور)ثالثا(أما،)ثانیا(اإلیجابتحدید شروط 

.االلكتروني

االلكترونياإلیجابتعریف  :أوال

فان  ،لما كان عقد التجارة االلكترونیة یندرج ضمن طائفة العقود التي تبرم عن بعد

3.البیع عن بعدفي مجالاإلیجابیتم في ظل تعریف أنْ االلكتروني یجب اإلیجابتعریف 

1GHAZOUANI CHIHAB ,le contrat de commerce international, thèse pour le doctorat en
droit , université ;PATHON-ASSAS , Paris II , 2008,p131.

تخصص التعاون ،یل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة لناإللكترونیة، في العقود  اإلرادةمبدأ سلطان عتیق حنان،2

  .42ص  ،2012البویرة ،،محند ولحاج أكليلعقید ،المركز الجامعي االدولي
ص  ،3،2007العدد  مجلة مركز بحوث الشرطة،االلكترونیة،القانوني لعقود المعامالت اإلطار عادل حسن علي،3

343.
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وفقا لمعناه التقلیدي بأنه العرض الذي یتقدم به الشخص لیعبر عنه على اإلیجابیعرف 

، كما 1یتم انعقاد العقد بمجرد صدور القبول إذعقد معین إبرامفي  إرادتهوجه  الجزم عن 

آخرالتي تظهر في العقد عارضة على شخص  األولى اإلرادةعلى انه اإلیجابأیضایعرف 

2.التعاقد معه ضن شروط معینةإمكانیة

القضاء لهذه لذلك تصدى الفقه و اإلیجابتعریف جل القوانین الوطنیة لم تتطرق لإنّ 

جازما للتعاقد وفق شروط معینة یصدر من احد فاإلیجاب فقها یعد عرضا كامال و ،3المسالة

التعریف القضائي فان محكمة النقض أما4،آخرینأشخاصعدة  أوالمتعاقدین لشخص 

العرض الصادر من شخص یعبر على وجه جازم عن "على انه اإلیجابالمصریة عرفت 

.5"دقما اقترن  به القبول مطابق انعقد الع إذاعقد معین بحیث إبرامفي  إرادته

لذا سوف ،االلكترونياإلیجابیثة لتعریف كما لم تتعرض القوانین المدنیة الوطنیة الحد

ت في هذا الشأن تباینت التعریفاو  6،التعریفات الواردة في بعض القوانین الدولیة إلىنتعرض 

الخاص بحمایة  97/7/1997رقم  األوربيذ یعرف التوجیه إ ،المحددة لإلیجاب االلكتروني

كل اتصال عن بعد "االلكتروني بأنه اإلیجابالمستهلكین في العقود المبرمة عن بعد 

  .103 ص ،2008،الجزائرموفم للنشر،معدلة،طبعة منقحة و النظریة العامة للعقد،اللتزامات،ا علي فیاللي،1
،2012لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،شركةتنظیم التجارة االلكترونیة، إطارالعقود االلكترونیة في دنون،سمیر2

  .135ص
  .35ص مرجع سابق،اإللكترونیة، الشكلیة في عقود التجارة طمین  سهیلة،3
والنشر، لثقافة للطباعة دار ااإلسالمي، دراسة مقارنة بالفقه األردني، زام في القانون المدني مصادر االلتأنور، سلطان 4

  .54ص ،2002، مانع
معمري،جامعة مولودوراه،رسالة دكتااللكتروني المبرم عبر االنترنت،النظام القانوني لعقد البیع الدولي ،رحمودي ناص5

  .146 ص، 12تیزي وزو،كلیة الحقوق،
  .36 ص مرجع سابق،یة في عقود التجارة االلكترونیة،لشكلا طمین سهیلة،6
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یستبعد من هذا یقبل التعاقد مباشرة و  أن إلیهع كل العناصر الالزمة بحیث یستطییتضمن 

1."الفاعالنالنطاق مجرد 

في شان المعامالت االلكترونیة من مشروع العقد النموذجي3/2قد تضمن البند و           

تمثل الرسالة "یليالمتحدة النموذجي بشان التجارة االلكترونیة مااألممالملحق بقانون و 

معروفین محددین ما داموا أشخاصعدة  أوشخص واحد  إلىعقد مرسل إلبرامإیجابا

إیجابال یعتبر یلزم في حالة القبول و أنْ إلیجابانیة مرسل  إلىعلى نحو كاف تشیر 

2"غیر ذلك إلىالرسالة المتاحة الكترونیا بوجه عاما ما لم یشیر 

االلكتروني في اإلیجابفقد عرف  اإلماراتيالتجارة االلكترونیة قانون المعامالت و أما

.3من هذا القانون13نص المادة 

كان  إذابأنه عرض إلبرام عقد اإلیجابكما عرفت اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع 

تبین منه اتجاه قصد معنیین وكان محددا بشكل كاف و أشخاصعدة  أوشخص  إلىا موجه

4.في حالة قبولهااللتزام به إلىالموجب 

االلكترونياإلیجابشروط :ثانیا

ر عن یكون التعبی أنمتى توفر الشرطان المتمثالن في إیجابا اإلرادةعن  أیضایكون 

.)ب(ان یكون باتا و  ،)أ(محددادقیقا و  اإلرادة

:دقیقا و محددااإلیجابیكون  أن- أ

  .121 ص ،مرجع سابقواألجنبیة، التشریعات العربیة التجارة االلكترونیة في، عصام عبد الفتاح مطر1
  .73 ص مرجع سابق،تجارة االلكترونیة،النظام القانوني لعقود ال،لزهر بن سعید2
التعاقد یجوز  ألغراض " على 2002- 2رقم  اإلماراتيالتجارة االلكترونیة و من قانون المعامالت 13ص المادة تن3

".و القبول جزئیا او كلیا بواسطة المراسلة االلكترونیةاإلیجابالتعبیر عن 
.129محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر االنترنت، مرجع سابق، ص 4
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اإلیجابقد مما یستلزم استیفاء الع إنشاءبه القبول هو اقترن  إذا اإلیجابالغرض من  أن    

بحیث یتسنى للموجب له ان یطلع بدقة عن مضمون ،إبرامهللعقد المراد األساسیةللعناصر

الرئیسیة للعقد  وأیقتضي الوضوح تحدید كل العناصر الجوهریة  إذ ،1العقد المعروض علیه

العلیا في محكمةالفي هذا الصدد قضت و  ،عقد بیع مثالأمامكّنا  إذایع المبكتحدید الثمن و 

كان واضحا من حیث تحدیده لعناصر العقد فانه یعتبر  إذابان العرض األمریكیةیوا أوالیة 

2.العقد أبرام إلىملزما یؤدي قبوله إیجابا

هذا  اعتبار إلىالعقود یؤدي ذلك إلبرامركان الجوهریة الضروریة تخلف أحد األ إذابحیث 

فبالتالي البد من ،التعاقد إلىیؤدي  إعالنمجرد  وأبالمعنى القانوني إیجابا اإلراديتعبیر ال

یكون  أنیكون هذا العرض مشتمل على جمیع المعلومات المتعلقة بمحل العقد دون  أن

3.و تلبسأهناك غموض 

:باتا و نهائیااإلیجابیكون  أن -ب - ب

رض بشكل كامل لاللتزام بالعإرادتهتتجه  أنالموجب یجب  أنیقصد بهذا الشرط 

التي تدل على رغبته ضمنا و  أوصراحة  اإلرادةعبیر عن یكون الت أنیمكن  إذ ،محددو 

4.نهائیامرحلة التفاوض اعتبر باتا و اإلیجابفإذا تجاوز ،العقد إلبرامالنهائیة 

قواعد  یحترم أنتردد كما یفترض فیه  أوغموض  أيفیقدم بوسائل الكترونیة بعیدا عن 

صادقا عنه أمینابحیث یعبر عن صورة الشيء المعروض تعبیرا ،ددة قانوناالمح اإلعالن

 إلىیزود ببعض المعلومات الضروریة كتحدید هویة المتعاقدین باإلضافة  أن،فعلى العمیل 

  .103ص علي فیاللي، االلتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، 1
.131محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر االنترنت، مرجع سابق، ص 2
  .51 ص مرجع سابق،،في العقود االلكترونیةعتیق حنان، مبدأ سلطان اإلرادة3
امعة اكلي محند جتخصص عقود ومسؤولیة،، حاضرات لطلبة السنة االولى ماسترمالعقد االلكتروني،دلیلة،معزوز4

  .17 ص ،2015/2016،البویرةولحاج،
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مدة صالحیة الخدمات المعروضة في انات والمواصفات الخاصة بالسلع و بیمعلومات و 

.1التنفیذلیم و التسالعرض ووسائل الدفع و 

هذا العرض " أنباتا كان ینص فیه على إیجابافقد یرد في العرض عبارات التي تحدد 

قبوال لهذا إبداءكمال في حإلیكمعلى استعداد إلرسال السلعة الموقع  أو"غیر قابل لإللغاء 

لكم ثالثون و "یجوز فیها قبولها كان یرد فیه في العرض على تحدید مدة قد ینصو " العرض 

فالنص على هذه العبارات في صیغة العرض یجزم ،قبوله أویوم إلعالن قبولهم للعرض 

ا كما یلزم العتبار بات،الموجب ینوي االلتزام بعرضه أيبان صاحب العرض اآلخرللطرف 

2.لزامیتهإتحفظات تؤثر في  أيیخلو من  أن

الفرع الثالث

االلكترونياإلیجابصور 

االلكتروني عبر شبكة االنترنت حسب طریقة التعبیر عن اإلیجابتعددت صور 

على صفحات الویبإیجابٕاماو ،)أوالً (عبر البرید االلكترونيإیجابایكون  أن إما اإلرادة

).ثالثا(اهدة عن طریق المحادثة والمشٕاماو  ،)ثانیا(

"EMAIL"عبر البرید االلكتروني اإلیجاب: أوال

:في هذه الصورة البد من التمییز بین حالتین

:عبر البرید االلكتروني في حالة وجود فترة زمنیة فاصلة بینه و بین القبولاإلیجاب-أ

قدیة للقانون و العلوم السیاسیة،المجلة النالتشریعي و التطور التكنولوجي،الرضا االلكتروني بین الواقعیسعد حوریة،1

.55-54 ص،2015،،2 العدد تیزي وزو، يجامعة مولود معمر 
  .53 ص مرجع سابق،في العقود االلكترونیة، االرادة مبدأ سلطانعتیق حنان،2
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حالة أمامفنكون ،آخر تحدیدا إلىا غالبا من شخص ویكون في هذه الحالة موجه

ة البرید العادي فیكون الموجب بحاجة لفتر  أوالصادر عبر الفاكس اإلیجابتنطبق مع حالة 

إلزاماتضمن  إذاقائما غیر ملزم إال اإلیجابوبذلك یكون ،اإلجابةزمنیة فاصلة الستالم 

من طبیعة هذالفترة محددة ویمكن استخالص هذه الفترةإیجابهللموجب بالبقاء على 

.1من التقنین المدني الجزائري63هذا ما نصت علیه المادة العرف و و  اباإلیج

كما ،یتم به العقد متى كان باتا وجازما أنغیر ملزم فانه یمكن اإلیجابكان  إذا اأمّ 

انقضاء  أوتكراره  أوالتعدیل فیه  أویسقط في حالة رفضه عبر البرید االلكتروني  أنیمكن 

عبر اتصال هاتفي  أوكما یمكن الرجوع عنه بنفس الوسیلة كان ملزما،  إذاما المدة في

.2مثال

:عبر البرید االلكتروني في حالة االتصال بالكتابة مباشرةاإلیجاب -ب

وفر االتصال عبر التلكس الذي یاإلیجاببكثیرا اإلیجابفي هذه الحالة یقترب 

وهنا نكون اقرب اإلیجابیرد القبول فور صدور  أنقبوله حیث یمكن و  إیجابهالمباشر في 

.3المدني الجزائريمن التقنین 64ة في المادة دوار لال نخرج من القاعدة امجلس العقد و  إلى

لى االعتراض الذي بول یدل عق أوفعل بأيفي هذه الحالة إیجابهیكون تحلل الموجب من و 

عبر البرید االلكتروني یقوم اإلیجابتبادل أثناءنه أنتصور هنا  أنیمكن و  ،اإلیجابیبطل 

 إلى إیجابهعین اجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على  إذا" أنهمن التقنین المدني الجزائري على 63تنص المادة 1

.انقضاء هذا األجل 
.22برني نذذیر،العقد االلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص2
في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل اإلیجابصدر  إذا" أنهمن القانون المدني تنص على 64المادة3

."لم یصدر القبول فورا  إذا إیجابهالقبول فان الموجب یتحلل من 
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موقع غیر موقع  إلىنه انتقل أ إلى  إشارةبإعطاء  أوالموجب له بإغالق جهاز الكمبیوتر 

.1اإلیجابفأبطلقد یدل على االعتراض فعل فیكون الموجب له قد قام بالموجب

"WEBعبر شبكة المواقعاإلیجاب:ثانیا

الصادر عبر الصحف اإلیجابعبر شبكة المواقع ال یختلف كثیرا عن اإلیجاب

یتم و  ،2المنازل إلىتوصیلها المخصصة بعرض السلع و القنوات التلفزیونیة والمجالت و 

مات عبر صفحات خد أوسلع  أيالتعبیر في هذه الصورة بقیام صاحب موقع الویب بتسویق 

معروض على جمهور مستخدمي االنترنت في كافة األخیریكون هذا موقعة الكترونیا و 

إیجابنه أ إذ .3في نطاق جغرافي محددإیجابهالموجب تحدید  رأى إذا إالالمعمورة أرجاء

یحدده من حیث  أنالمكان لكن یستطیع الموجب شرط من حیث الزمان و  أودون قید مفتوح

ومع ذلك فانه یتعذر على الكثیر من مستخدمي ،یجابهإیقوم بتحدید مدة صالحیة الزمان ف

.4على الشبكةمنتجاتهموجب یعرض  أيالتعاقد مع 

ذه الحالة ذ في هإااللكتروني یختفي بمجرد سحبه من موقع عرضه اإلیجابأنّ كما 

لن یكون متاحا للجمهور في هذه ألنهال یصبح له وجود یعتد له القانوني و أثرهینعدم 

5.الحالة

.72مرجع سابق ،ص التعاقد عن طریق االنترنت،احمد خالد العجلوني،1
  .73 ص مرجع سابق،،احمد خالد العجلوني2
.130محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر االنترنت، مرجع سابق، ص 3
في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل اإلیجابصدر  إذا"أنه من القانون المدني تنص على64المادة3

."لقبول فورا لم یصدر ا إذا إیجابهالقبول فان الموجب یتحلل من
  .72ص  ،اقد عن طریق االنترنت، مرجع سابقاحمد خالد العجلوني، التع3
.73احمد خالد العجلوني، مرجع سابق، ص 3
.130محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر االنترنت، مرجع سابق، ص 3
والقبول في العقد االلكتروني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، اإلیجابعبد الحمید بادي، 4

.16،ص 2012-2011،كلیة الحقوق -1-فرع العقود و المسؤولیة، جامعة بن عكنون، الجزائر
.91،ص 2008اللیل، الجوانب القانونیة للتعامالت االلكترونیة، مجلس النشر العلمي،أبوالدسوقي إبراهیم5
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:المحادثة أو عن طریق المشاهدةاإلیجاب:ثالثا

یرى المتصل معه على شاشة  أنتسمح هذه الوسیلة للمتعامل على شبكة االنترنت 

یتصور في و  ،یرا بجهاز الكمبیوتر الطرفینن یتحدث معه عن طریق كامأو  اآلليالحاسب 

هنا ینعقد و  اآلخرا یصادقه قبوال من الطرف إیجابیصدر من احد الطرفین  أنهذه الحالة 

.1نكون أمام تعاقد بین حاضرین حكماوالقبول و اإلیجابءا على تالقي العقد بنا

العقد  إتمامتسبقه مراحل تفاوضیة قبل  أنااللكتروني ینبغي اإلیجابصدور  أنالواقع و     

ن عقدا یكو إلیهي فان العقد الذي ینتمعن بعدإیجابااللكتروني یكون اإلیجاب أنوبما 

طائفة المستهلكین  إلىانه غالبا ما یكون موجها من تاجر مهني  إلى إضافة،مبرما عن بعد

على التاجر المهني العدید لذلك فهو یخضع للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك التي تفرض

عنوانه وتحدید و  تحدید هویة البائعیأتي في مقدمها االلتزامات والواجبات تجاه المستهلك و من

2.السعر المقابل لهاوصافها و أو الخدمة المقدمة و الشيء المبیع أ

الفرع الثاني

القبول في العقد  االلكتروني

دراسة  إلي باإلضافة)أوال(تعریف القبول االلكتروني  إليیتم التطرق في هذا الفرع 

كوسیلة للتعبیر ت المالبسالسكو أخیراو  ،)ثانیا(بول في العقد االلكتروني الطرق الخاصة للق

.عن القبول

مبدأ حریة التعاقد، مجلة دراسات قانونیة، جامعة ابو القانون المدني و أحكامنوارة حملیل، التعاقد االلكتروني، معادلة بین 1

  .250ص ،04،2007اید، تلمسان، كلیة الحقوق، العددبكر بلق
.8، مرجع سابق، ص ل الشطي، إبرام العقد االلكترونيفراس فاض2
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تعریف القبول االلكتروني :والأ

من التقنین 60شار في نص المادة أنه أ إالیتطرق المشرع الجزائري لتعریف القبول لم       

 أویكون تعبیرا ضمنیا  أنالتعبیر عن القبول التي یمكن أنواع إلىالمدني الجزائري 

1.صریحا

تعبیرا یفید موافقته على اإلیجابإلیهمن وجه  إرادةالقبول على انه التعبیر عن یعرف

ال  اإلیجابطابق تماما مع یت أنفي انعقاد العقد ال بد ثرهأولكي یحدث القبول اإلیجابهذا 

.2اإلیجابیفید رفض اإلیجابو خالف بین القبول  أي إذعدل فیه ال ییزید وال ینقص و 

 إلى"  قبول العرض"القانون النموذجي للتجارة االلكترونیة في بنده السابع بعنوان أشار

الخدمة المتعاقد أوھي الشيء ناصر والعتتضمن تحدید لبعض أنموافقة المشتري یجب  أن

ضمان اتفاق القبول  إلىتستهدف هذه العناصر و وفاء وطریقة التسلیم لطریقة اعلیها والثمن و 

.3االتفاق علیها دونالتي ال ینعقد في العناصر الرئیسیة للعقد و اإلیجابمع 

المشرع التونسي في قانون المعامالت االلكترونیة تعریف القبول في عقد التجارة  أورد      

إرادتهه للقابل تعبیرا معینا الموجب الذي وج إزاء اإلرادةالتعبیر عن "االلكترونیة على انه

.4"القبولهذا التعبیر توافر إلیهه فإذا قبل من وج،اثر قانوني معینإحداث في

یتم توجیهه  أنهناك بعض التشریعات اشترطت  أن إال ،ال یشترط في القبول شكل معین

الموحد في مادته األمریكيمنها القانون و  اإلیجاببنفس الطریقة التي استعملت في توجیه 

یجوز التعبیر عن اإلرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو و " ... أنهمن القانون المدني الجزائري تنص على60/2المادة 1

".یكون صریحایتفق الطرفان على أن
.من القانون المدني الجزائري66انظر نص المادة 2
.160حابت آمال، التجارة االلكترونیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 3
.85لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونیة ، مرجع سابق، ص 4
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في القبول یتم بذات طریقة عرض  اإلرادةالتعبیر عن ":التي تنص على206/02

."اإلیجاب

عن طریق موقع الویب  أوااللكتروني  دعن طریق البریاإلیجابأرسل إذا فبالتالي

لم یحدد  إذا أما،الطریقةفي حالة القبول بذاتإرادتهیعبر عن  أنفیجب على القابل 

ن الرسالة االلكترونیة المتضمنة إفطبقا للقانون النموذجي ف،القبولإلرسالالموجب وسیلة 

.1نظام المعلومات التابع للموجب إلى إرسالهاالقبول یجب 

یكون القبول عن طریق  أناشترط التاجر في عقد بیع الكتروني  إذاعلى سبیل المثال و       

أرسل فإذا ،المبینة على الموقععدة سلفا و عن طریق مأل االستمارة الم أوالبرید االلكتروني 

ن إالهاتف ف أوالفاكس  أوكان یرسله برسالة بالبرید العادي أخرالمستهلك قبوله في شكل 

یكون التعبیر عن  أنهو ما یفسر وجوب العقد و ال ینعقد  به هذا القبول ال یكون صحیحا و 

.2اإلیجابالقبول بذات الطریقة التي عرض بها 

الطرق الخاصة بالقبول في العقد االلكتروني:ثانیا

یكون التعبیر عنه و ،إثباتهة یكون لها اثر في للقبول في العقد االلكتروني  طرق خاص

القبول عبر البرید  الأو  :وتتمثل هذه الطرق فياإلیجابالطریقة التي عرض بها بنفس

 أولقبول عبر المحادثة ثالثا التعبیر عن او  ،القبول عبر شبكة الموقعثانیا ،االلكتروني

.المشاهدة 

القبول عبر البرید االلكتروني /أ

المستهلك یعدّ  نوقت اااللكتروني التعبیر عن القبول قد یكون كتابة باستخدام البرید  إن     

ة مضمون القبول في ثم كتاب،خالل برامج البرید االلكترونيقبوله في شكل رسالة بریدیة من

القائمة لبریدیة  إلىلتوجیه الرسالة اإلرسالثم بمجرد الضغط على زر ،الموضوعسطر 

.39-38طمین سهیلة، الشكلیة في عقود التجارة االلكترونیة، مرجع سابق، ص 1
.30 صسابق،مرجعلزعر وسیلة،تنفیذ العقد اإللكتروني،2
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قد تكون وسیلة آخرمن جانبو  ،رف المهني هذا من جانبااللكترونیة الخاصة بالمحت

یكون التعبیر عن القبول في الخاصة بذلك و األیقونةالنقر عن القبول مباشرة بمجرد إرسال

 إرادةهذا الصدد عن طریق الظهار االلكتروني الذي یظهر بوضوح شكل التعبیر عن 

.1المستهلك

برسالة برید الكتروني عن عرض متاح على موقع یزوره إلیهكما قد یجیب الموجب 

وعلیه یعتبر ،الة على قبوله االلتزام بمضمونهایتجسد مرسل هذه الرسو  ،على شبكة الویب

یضفي على العقد نوعا من الثقة القبول وسیلة مكتوبة عبر تقنیات االتصال السریعة

2.هذا القبول بورقة مكتوبةإثباتالطمأنینة للمتعاقدین حیث یمكن و 

على شبكة الموقع التعبیر عن القبول  /ب

عن طریق شبكة یثور مشكل خاصة بالنسبة للتعبیر عن القبول في العقود التي تبرم 

ألیقونة اإلیجابإلیهبصفة خاصة مسالة مدى اعتبار مالمسة من وجه و  ،لویبا أوالمواقع 

في هذا واحدة كافیة للتعبیر عن القبول و الضغط علها مرة  أو  « accepter » أيالقبول 

.3قسمین إلىالصدد انقسم الفقه حول هذه المسالة 

األحوالیرى جانب منه انه ال یوجد ما یحول من الناحیة القانونیة دون ذلك في كل  إذ      

اآلخرالجانب أما،رفض التعاقدلخروج من الموقع و في ا الخیاراإلیجابما دام الموجه له 

الفرصة للمستخدم أتاحیثبت الموجب بان موقعه قد  أنیجب لقبول هذا التعبیر یرى انه 

.4لقراءة شروط هذا العقد

.37-36مرجع سابق،ص عبد الحمید بادي، اإلیجاب و القبول في العقد االلكتروني،1
  .84ص  ،بلقاسم حامدي، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق2
.39مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونیة،محمد السعید بوخلیفي قویدر،3
.26برني نذیر، العقد االلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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الضغط  أوالقضاء الفرنسي لم یقتنع بصحة هذا القبول بواسطة اللمس  أن إال      

« clic »  تتضمن عبارات رسالة القبول  أنذلك و  ،كان حاسما إذاالقبول إال قونةأیعلى

»الید أخطاءنهائیا من اجل تجنب  erreur de manipulation العمل على أثناء«

من رغبة المتعاقد في القبول و بتأكیدكما ان هناك العدید من التقنیات التي تسمح ،جهازال

»بالشراءاألمرما یسمى  أوذلك وجود بطاقات الطلبات  bon de commende،  یتعین  و

 أو الشأنهو بذلك یؤكد سلوكه االیجابي قي هذا تحریرها على الشاشة و إلیهلموجب على ا

»بالشراء األمرتأكید confirmation de la commande من إرسالهعن طریق «

.1موجبموقع ال إلى اإلیجابطرف الموجه 

المشاهدة أوالتعبیر عن القبول عبر المحادثة /  ج

ذلك و في ابلغ صوره ،لصورة  بشكل صریح یكون التعبیر عن القبول بواسطة هذه ا

 أن إذ ،مباشرعضهم البعض في بت فوري و المتعاقدة على سمع ورؤیة ب األطرافلقدرة 

المفاوضات فیما المناقشات و إجراءصورة بإمكانهم المتعاقدین من خالل تقنیة الصوت وال

3.القابل یلتقیان في مجلس افتراضيالموجب و  أن أي ،2بینهم 

كوسیلة للتعبیر عن القبول في العقد االلكترونيالسكوت المالبس :اثالث

،لكن السكوت في معرض الحاجة بیان،دة العامة ال ینسب للساكت قوالاستنادا للقاع

من 671التي تقابلها المادة و  من التقنین المدني الجزائري684هذا ما نصت علیه المادة و 

.40محمد السعید بوخلیفي قویدر، النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونیة، مرجع سابق، ص 1
.104لما عبد اهللا سلهب، مجلس العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص 2
فرع العقود ، مجلس العقد االلكتروني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، بولمعالي زاكیة3

  .59 ص ،2013-2012الجزائر،،بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق-01-المسؤولیة، جامعة الجزائر و 
غیر ذلك من الظروف ،تدل و أ العرف التجاري، أوكانت طبیعة المعاملة ، إذا" نيمن القانون المد68تنص المادة 4

."في وقت مناسباإلیجابلم یرفض  إذا،تصریحا بالقبول فان العقد قد تم الموجب لم یكن لینتظر  أن ىعل

لمصلحة من وجه اإلیجابكان  إذا أوبتعامل سابق بین المتعاقدین ، اباإلیجاتصل  إذا ،ویعتبر السكوت في الرد قبوال

."إلیه
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ذلك الن السكوت في حد ذاته السكوت فال یعتبر قبوال و  أنصل فاأل ،العدلیةاألحكاممجلة 

عمل ایجابي  فاإلرادة ،اإلرادةیكون تعبیرا عن  أنله  ظرف مالبس له ال یسمح أيمجرد من 

یمكن استخالصها في ظروف  اإلرادةضمنیة الن هذه  إرادةلیس والسكوت شيء سلبي و 

كان  أو األطرافوجود تعامل سابق بین  أوالعرف  أوكطبیعة المعاملة ،2ایجابیة تدل علیها

.3إلیهباتا لمنفعة الموجب اإلیجاب

من 18المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع في نص المادة الممجاء ت اتفاقیة 

اطب یفید تصرف آخر صادر من المخ أيبیان و  أيیعتبر قبوال ":یليهذه االتفاقیة على ما

منهما في ذاته أيعدم القیام بتصرف فال یعتبر  أوالسكوت أما،اإلیجابالموافقة على 

.4"قبوله

السكوت على تطبیق القواعد العامة فيالفقهي في مدى جواز الرأيلقد اختلف و        

المتعلقة بالمعامالت األجنبیةو  من التشریعات العربیة أيال نجد مع ذلك القبول االلكتروني و 

اعتبار السكوت وسیلة یعتد بها للتعبیر عن القبول االلكتروني  إلىنص یشیر  أيااللكترونیة 

نطاق السلطة التقدیریة قول بأنها مسالة موضوعیة تدخل فيال إلىمما جعل جانب من الفقه 

.5لقاضي الموضوع

الفرع الثالث

في العقد االلكتروني اإلرادةصعوبات التعبیر عن 

یعني انه لكن السكوت في معرض الحاجة بیان،ساكت قول  إلىال ینسب :"العدلیة األحكاممن مجلة 67المادة تنص1

."و بیان إقراریما یلزم التكلم به ال یقال لساكت انه قال كذا لكن السكوت ف
  .  27 صمرجع سابق ،صحة العقد المبرم عبر االنترنت،حمیدي محمد أنیس،2
جامعة مجلة الباحث، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة، التعاقد االلكتروني و المسائل المتعلقة به،ساسي،یاس بن إل 3

  . 68-60ص، العدد الثاني، لةورق
.المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع1980اتفاقیة فینا لسنة 4
.64حوریة، الرضا االلكتروني بین الواقع التشریعي و التطور التكنولوجي، مرجع سابق، ص یسعد5
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برامإفي العقد االلكتروني بعض الصعوبات قد تنشا عند  اإلرادةیترتب عن التعبیر عن 

دون التواجد المادي ،التعبیر عنها بوسائل الكترونیةیتم  اإلرادةهذه  أنكون  ،مثل هذه العقود

.1في فضاء الكتروني أي لألطراف

االستخدام المتزاید لشبكة االنترنت ظهور عدة صعوبات ومنها صعوبة تحدید  أدىلقد و      

 فاألطرا إرادةصعوبة التحقق من د كونه عقد یبرم في فضاء خیالي و هویة الشخص المتعاق

.مشكلة اللغة في العقد االلكتروني باعتبار هذا العقد عقد دوليو 

صعوبة تحدید هویة الشخص المتعاقد :والأ 

إبرامعبر شبكة االنترنت لخصوصیة المتعاملیناألشخاصیصعب التحقق من هویة 

2.عقود التجارة االلكترونیة داخل هذا  الفضاء الالمادي

في  التي تطرحاإلشكاالتتحدید هویة الشخص المتعاقد من ابرز إشكالیةتعد و       

ال االنترنت ال یعتبر صحیحا و م عبر العقد الذي یبر  أنذلك التعامل عبر شبكة االنترنت و 

3.الكاملةاألهلیةكان صادرا عن متعاقدین تتوفر فیهم  إذا إالینعقد 

دون الحضور المادي ،تم عبر تقنیات االتصال الحدیثةنظرا لكون العقد االلكتروني ی

األخرالتأكد من شخصیة المتعاقد الشخصي للمتعاقدین فانه یصعب على كل متعاقد  أو

،4صغار السنخدمي االنترنت هم من المراهقین و مستأغلبیة أنال سیما أهلیتهوالتحقق من 

تحدید هذه الهویة الن العنوان االلكتروني الذي یتعاقد من خالله إمكانیةعدم  إلى باإلضافة

هو الوسط الذي تتواجد فیه شبكات الحاسوب و یحصل من خاللها التواصل االلكتروني أو :یقصد بالفضاء االلكتروني 1

.كل وسائل نقل لبیانات إلىترنت باإلضافة المصطنع الذي یشمل على شبكة االن أوبتعبیر آخر هو ذلك العالم الخیالي 
  .493ص التجارة االلكترونیة في الجزائر،مرجع سابق،،أمال حابت2
.65صالمبرم عبر االنترنت، مرجع سابق، محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین لعقد3
  .73- 72 ص مرجع سابق،االلكترونیة، العقود التراضي في مرزوق نور الهدى،4
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منهاألخیرمقطع ال یكون مرتبط ببلد معین مثل العناوین التي یشار في ال

COM,ORG»«.1

  األطراف إرادة صعوبة التحقق من:ثانیا 

التصرف صادر عن شخص  أنواثبات  األطراف إرادةاتجاه إثباتلیس باألمر السهل 

یتم دون التدخل  اإلرادةالتعبیر عن  أنحقیقي في میدان المعامالت االلكترونیة خصوصا 

المعبر عنها  األطراف إرادةمن التأكدالكترونیة مما یصعب أجهزةمباشر عن طریق إنساني

.2من خالل وسائل االتصال االلكترونیة

لشخص الذي كأن یقوم الحاسب المبرمج ببث لرسائل مشوبة بالخطأ یستحیل توقعه من ا

من شخص لیس له  اإلرادةوكذلك تظهر الصعوبة حینما تصدر ،یعمل الحاسوب لحسابه

 أوتم التالعب في مضمون الرسالة االلكترونیة  إذا أو األصليصالحیة تمثیل المتعاقد 

التدخل من جانب شبكات االتصال معرضة لالختراق و  أنعلمنا  إذاتغییر محتواها خاصة 

.3الغیر

مشكلة اللغة في العقد االلكتروني :ثالثا

كلیة الحقوق و العلوم ،ر، مجلة الفكعلى عقود التجارة االلكترونیة،دولیة لتطبیق منهج قاعدة تنازع ایوسفي نور الدین،1

.254العدد الثالث عشر ،صبسكرة،،رضالسیاسیة ،جامعة محمد خی
متوفر 2016دیسمبر ، اإللكترونيفي تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد  دور ارادة االطراف، المهدي شریفي/2

/www.ALjmi3a.com/624:على الموقع التالي
 ص سابق،مرجع نیة،تطبیق منهج قاعدة التنازع الدولیة على عقود التجارة االلكترو لیاس،إ یوسفي نور الدین،بروك3

253.
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منبثقة من اعتماد نظام معالجة  اإلرادةمشكلة اللغة المستعملة في التعبیر عن أن 

1.العقد االلكترونيإبرامهو ما یتبع على اللغة االنجلیزیة و أساسیةة المعلومات بصف

بقانون توبون المسمىأغسطسالصادر في 6652-94قد نص القانون الفرنسي رقم و      

TOUBOUN استخدام التي توجب2ذلك في المادة علق باستخدام اللغة الفرنسیة و المت»«

القانون تطبق علیه كل من یخالف هذا التجارة و أنواعفي كل اإلیجابي اللغة الفرنسیة ف

199مارس 3الصادر في 95-240هذا بموجب القانون رقم عقوبة مالیة و 

19953.

للمطالبة توبونقانون أحكام إلىلكنه من الصعب قبول فكرة استنادا المستهلك الفرنسي و     

4.وجد نفس القانون في دولة التاجر إذابإبطال عقد  مبرم بغیر اللغة الفرنسیة ال سیما 

أصدرالمحكمة الفرنسیة ممثلة في رئیس وزرائها الذي لمواجهة هذه المشكلة سعتو     

استخدام اللغة أوجبالذي و  ،عدیال لقانون توبونیتضمن ت19/05/1992منشورا في 

 أویصاحبها ترجمة باللغة االنجلیزیة  أن إجازةالفرنسیة في كتابة البیانات على الشاشات مع 

.5أخرىبأیة لغة 

03-09قمع الغش رقم ي فبموجب قانون حمایة المستهلك و بالنسبة للمشرع الجزائر أما

186قد نص على شرط اللغة العربیة من خالل نص المادة 2009فیفري 25المؤرخ في 

.منه

.68ص مرجع سابق،اإللكتروني، ي العقد التراضي فمرزوق نور الهدى،1
وزیر الثقافة جاك توبون ،هو  إلىالمتعلق باستخدام اللغة الفرنسیة ویعرف باسم قانون توبون نسبة 665-94قانون رقم 2

.حمایة اللغة الفرنسیة إلىیهدف ،1994أغسطس4قانون سنته الجمهوریة الفرنسیة في 
.218مرجع سابق ،ص اإللكتروني، العقد  إبرام،إبراهیمخالد ممدوح 3
.69مرجع سابق ،ص ، اإللكترونيالتراضي في العقد مرزوق نور الهدى،4
.70،مرجع سابق ،ص مرزوق نور الهدى5
یجب ان "على انه 25/02/2009 يالمؤرخ ف03-09قمع الغش رقم من قانون حمایة المستهلك و18تنص المادة 6

تحرر بیانات العقد و طریقة االستخدام و دلیل االستعمال و شروط ضمان المنتوج وكل معلومة اخرى منصوص علیها في 
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سهلة الفهم من و على سبیل االضافة یمكن استعمال لغة او عدة لغات اخرىأساساالتنظیم الساري المفعول باللغة العربیة  

"المستهلكین و بطریقة مرئیة و مقروءة ،و متعذر محوها
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وفقا لما جاء في نصوص القانون المدني الجزائري بصدد إتمام أي عقد البّد من وجود إرادتین 

ذي أهلیة وال یتحقق صحة التراضي إّال إذا كانت إرادة الطرفین صادرة عن ،متطابقتین

موجودة معیبة بأحد هذه تكون اإلرادةفان  ،1وتكون سلیمة من أحد العیوب التي قد یشوبها،

في حالة انعدامها یترتب علیها أما،لإلبطالصحیحة قابلة  اإلرادةبالتالي تكون هذه العیوب و 

.2البطالن المطلق

وهو ما ،أهلیة الشخص المتعاقد إلكترونًیاكما أّن هناك إلزامیة التأّكد والتحقق من 

ذلك استنادا للقانون المدني الجزائري و  ،یقتضي بالضرورة أْن تكون إرادته غیر معیبة أیضا

عیب  إلىباإلضافة ،اإلكراه ،التدلیس،لة عموًما في الغلطالمتمثو هذه العیوب  أوردالذي 

إشكال للتأكد  وجودها وٕاذا كانت هذه العیوب في ظل القواعد العامة ال تثیر أي 3االستغالل 

یئة االفتراضیة التي تقوم علیها فإّن المسألة لیست بهذه البساطة مقارنة بالب،من عدمها

4.المعامالت اإللكترونیة في ظل الالمادیة التي تمتاز بها هذه األخیرة

ال تكاد تختلف عیوب اإلرادة في النظریات التقلیدیة عن عیوب الرضا في العقد 

ومن هذا المنطلق سنحاول التعرض لنظریة عیوب ،ني الذي یتم عبر شبكة االنترنتاإللكترو 

بحیث نخصص في هذا الفصل مبحثین لدراسة العیوب ،رادة في نطاق العقد اإللكترونياإل

)المبحث األّول(نعالج في .التي یمكن أْن تؤثر على التراضي في إبرام العقد اإللكتروني

لمناقشة عیبا )المبحث الثاني(نخصص بینما،لیس في العقد اإللكترونيعیبا الغلط والتد

.اإلكراه واالستغالل في العقد اإللكتروني

182 ص ،رجع سابقم،عقد البیع عبر االنترنت،عقود التجارة اإللكترونیة،عمر خالد رزیقات 1

دیوان الطبعة السابعة،دني الجزائري،مصادر االلتزام في القانون المالنظریة العامة لاللتزام،مان،علي علي سلی2

  .56 ص ،2006الجزائر،،المطبوعات الجامعیة
ه الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في 58-75األمرمن   91الى  81في هذا الصدد انظر المواد من -3

.المتضمن القانون المدني المعدل المتمم1975سبتمبر سنة 26
تخصص مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،مقارنة،دراسة ،ركن التراضي في العقد االلكترونيعبدلي فاطمة،4

.99،ص 2015، البویرة،محند ولحاج أكليجامعة الحقوق و العلوم القانونیة،كلیةعقود و مسؤولیة،
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المبحث األّول

الغلط والتدلیس في العقد اإللكتروني

إّال إذا استوفى وال یكون صحیًحا ،التراضي یعتمد على صحة اإلرادةقانونًیا صحة 

ا أمّ ،ة للتراضي عن شخص كامل األهلیةاألّول تصدر اإلرادة المجّسد،شرطین أساسیین

ولذلك  ،مة من أي عیب من العیوبیلادة سالشرط الثاني یكمن في أن تكون هذه اإلر 

مع اإلشارة وب التي یمكن أْن تشوب اإلرادة،سنحاول تسلیط الضوء على أهم العی

.لخصوصیاتها في مجال إبرام العقد اإللكتروني

التعاقد یس في نطاق لذلك نخصص هذا المبحث لدراسة عیبا الغلط والتدل

على أساس أّن األخذ بعیوب اإلرادة هدفها هو ضمان االستقرار في التعامالت ،اإللكتروني

باإلضافة إلى هدف حمایة حریة ،التي تتّم عن طریق استعمال وسائل اتصال حدیثة

1.التعاقد

غلط باعتباره عیب من عیوب للبحث عن ال)المطلب األول(لذلك سنتطرق في 

).المطلب الثاني(ثم ندرس بالتفصیل عیب التدلیس في ة،اإلراد

المطلب األول

الغلط في العقد اإللكتروني

وما ورد في نصوص القانون المدني أّنه یجب  إلتمام ،واعد العامةن المقّرر وفقا للقم

،وقبول مطابق له عن تراضي صحیحأي إیجاب معّین،العقد وجود إرادتین متطابقتینإبرام

من ذي أهلیة وخالیة من العیوب التراضي إذا كانت إرادة كل من الطرفین صادرةیتحقق و 

2.وٕاّال أصبح  العقد قابًال لإلبطال،

1  . 100 ص مرجع سابق،ي،ركن التراضي في العقد االلكترون، فاطمة عبدلي

.139ص المرجع السابق،اإللكتروني، إبرام العقد إبراهیم، خالد ممدوح  2
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ن وال تختلف عیوب اإلرادة في النظریات التقلیدیة عن عیوب اإلرادة عند التعاقد ع

العقود حیث یرى البعض أّن عیوب اإلرادة في ،ةطریق وسائل االتصال اإللكترونی

1.اإللكترونیة ال تخرج عن كونها أمثلة تقلیدیة تستوعبها القواعد العامة في الغلط والتدلیس

حیث ،لعقد اإللكترونيفي هذا المبحث هو الغلط في اإلرادة الذي سندرسه وعیب ا

 الغلط أنواعكما نقوم بتحدید ،)األولالفرع (قد االلكتروني فيسنتطرق لتعریف الغلط في الع

.)الفرع الثاني(االلكتروني في 

الفرع األول

تعریف الغلط في العقد اإللكتروني

بحیث یقوم هذا ،ه على غیر حقیقتهلشخص فیتصور لالغلط هو وهم یقوم في ذهن ا

د اإللكتروني أمر متصور والغلط في التعاق،2الوهم عند تكوین اإلرادة فیعیبها دون أن یعدمها

والذي یقدم ،ن ألّن الطرف اآلخر معروف لدیهیتوهم أحد المتعاقدیفمثًال قد ،الحدوث

ثم یتضح أّن ،لمهارته وخبرتهوأّنه یرغب في التعاقد معه ،تجات تصنع بطریقة یدویة مثًال من

المتعامل معه شخص غیر معروف لتشابه األسماء أو لتشابه موقع الویب الذي یعرض نفس 

ومثال ذلك أیضا أن یطلب شخص استئجار سیارة من ،فهنا یكون قد وقع في غلط،سلعال

فتقوم الشركات العالمیة ،الویب المحدد لها على االنترنتاحد  الشركات العالمیة عبر موقع 

فهنا یعّد العقد باطًال ،الملكیة على أساس انه عقد بیعبإرسال السیارة المطلوبة ومعها عقد

.3الختالف طبیعة العقدین

   .182ص  المرجع السابق،اإللكترونیة، رة عقود التجاعمر خالد زریقات،1
 ص ،1980،رمصمطبعة نادي القضاة،اللتزامات،ا التقنین المدني في ضوء الفقه و القضاء،،زمحمد كمال عبد العزی2

324.

. 143ص  المرجع السابق،االلكتروني،قد الع إبرامخالد ممدوح إبراهیم، 3
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ذي یصبح هو الدافع إلى في الغلط الذي یصیب الرضا أْن یبلغ الحد الویشترط

،دویكون الغلط جوهرًیا إذا كان في صفة جوهریة في الشيء أو في الشخص المتعاقالتعاقد،

1.ترط اتصال المتعاقد اآلخر بالغلطكما یش

فرقت و  ،2بالغلطوما بعدها من التقنین المني الجزائري المقصود ،81لقد بّینت المادة

أو الغلط الذي  ،اله لمنع المتعاقد عن التعاقدوهو الذي لو  ،في ذلك بین الغلط الجوهري

ومقتضیات ،وط العقدأو وفقا لشر ،دینینصب على صفة جوهریة في الشيء بنظر المتعاق

من القانون 82المادة (أو وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ،حسن النیة

ل إذا انصب الغلط  على على قابلیة العقد لإلبطا83بینما نصت المادة ،)الجزائري المدني 

أّن الغلط في الحساب والغلطات المادیة كغلطات القلم التي 84بینما جعلت المادة ،القانون

3.یمكن تصحیحها غیر ذات أثر

ونیة هو الغلط في لكتر أكبر غلط یمكن الوقوع فیه عند إبرام العقود الدولیة اإل  إن      

مما یصعب على المتعاقد أْن یتفادى ،تاح شبكة االنترنیت على العالمنظًرا النف،القانون

الوقوع في الغلط في ظل تنوع مفاهیمه فیما بین كل هذه األنظمة القانونیة نظًرا الستحالة 

إضافة إلى وجود قوانین عرفیة غیر مكتوبة یستحیل ،ألن یلم بكل القوانینب الشخصاستیعا

وهي كّلها أمور صعبت من أعمال ،اص تعودوا على النصوص المكتوبةاإللمام بها من أشخ

یتعین التعامل معها و  ،یع اإللكترونیة الدولیةعلى عقود البیدیةنظریة عیوب اإلرادة التقل

4.برام العقود الدولیة االلكترونیةبحذر عند إ

  . 99 ص ،السابقالمرجعوني لعقود التجارة اإللكترونیة،النظام القانلزهر بن سعید،1
المعرفة للغلط في العقد.من القانون المدني الجزائري84-83-82-81المواد 2
، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء األّول مصادر االلتزام، دار النهضة العربیة، أحمد عبد الرزاق السنهوري. د 3

.442ص ، 1964القاهرة، 
في رسالة لنیل شهادة الدكتوراه النظام القانوني لعقد البیع الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت،،حمودي ناصر4

.187،ص2009تیزي وزو،امعة مولود معمري،جكلیة الحقوق،األعمال، تخصص قانون الحقوق،
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رع الثانيالف

أنواع الغلط في العقد اإللكتروني

،في الغلط الغیر المؤثر)ثانیا(و ،في الغلط المانع )أوال(تتمثل أنواعللغلط عدة     

.)ثالثا( اإلرادةالغلط الذي یعیب  إلى باإلضافة

الغلط المانع:أّوًال 

على حقیقته یس مجرد تصور لألمر وهو ل ،ط الذي یحاول دون انعقاد العقدهو الغل

حیث ال یدّل التعبیر المعلن على اإلرادة ،إذ یوجد اختالف بین اإلرادة والتعبیر عنها،

ّس وجود أحد أركان وهذا الغلط قد یم،الحقیقیة إنما یدل على  إرادة أخرى غیر موجودة

  نواعتباره كأن لم یك،ویترتب على وجود الغلط المانع بطالن العقد،أو یمّس ماهیته،عقدال

1:ویكون الغلط مانًعا في الحاالت التالیة

،لط نتیجة لعدم توافق اإلرادتینیأتي هذا النوع من الغ:إذا كان غلًطا في ماهیة العقد-1

ومثال ذلك أن یبرم الشخص عقًدا إلكترونًیا عبر شبكة االنترنیت معتقًدا بأّنه اشترى برنامًجا 

فهنا انصب ،2منحه حق االستعمال فقطلممارسة حق االستغالل في حین كان قصد البائع

.اإلرادتینالغلط على طبیعة العقد لعدم تطابق 

،لمحل للعقدیقع هذا النوع من الغلط المانع على ركن ا:إذا كان الغلط في ذاتیة المحل-2

كما لو تعاقد شخص عبر شبكة االنترنیت لشراء برامج تعلیمیة خاصة بالحاسوب اآللي 

، رامج لتعلیم اللغة الروسیة مثًال ولكّنه یتفا جئ بحصوله على ب،اإلنجلیزیةلتعلیم اللغة 

)3(.وهنا ال ینعقد العقد لعدم تطابق اإلرادتین

  .132ص  ،المرجع السابقبلقاسم حامدي،1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

.   231 ص ق،بالمرجع الساي في العقود االلكترونیة، ضالترارحیم أحمد، مانجا3
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قع الغلط في وجود سبب االلتزام یكون العقد باطًال إذا و :إذا كان غلًطا في سبب االلتزام-3

لتزام في العقود اال على الرغم من عدم عثورنا على تطبیقات للغلط في وجود سبب،

إّال أّن هذا ال یمنع من إبطال العقد اإللكتروني إذا وقع الغلط في سبب ،اإللكترونیة

كأن یعقد .االلتزام استناًدا إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني في العالم المادي

ثم یتضح أّن وهو العقار الذي آل إلیه إرثًا ص تأمیًنا على عقاره ضد الحریق ،الشخ

1.المورث كان قد أمن على العقار ذاته ضد الحریق

أذلفي هذا الغلط   :)الجهاز المؤقت(الغلط في التعاقد عن طریق الوسیط اإللكتروني -4

لم یقم بتصحیحه فان مع جهاز مؤقت و تعاقده أثناءلم یدرك الشخص الذي یقع في الغلط 

وال یكون له أثر قانوني ،الغلط یكون باطالجة هذانتیإبرامهحكم العقد االلكتروني الذي یتم 

من مشروع اتفاقیة الیونسترال للتعاقد )12/3(ییر التي جاءت بها المادة وفق المعا

البحرین للمعامالت من قانون مملكة )11/2(ما جاءت به المادةااللكتروني على عكس

2.حیث یكون العقد قابال لإللغاء ولیس باطال،االلكترونیة

المؤثرالغلط غیر :ثانًیا

وال یؤثر على ،یتعلق بأي صفة جوهریة في العقدالغلط غیر المؤثر هو الذي ال 

ذلك  ومثال،وال یبطل العقد،فال یعّد من عیوب اإلرادة،وال یجعل من اإلرادة ناقصة،مهإبرا

الجزائري ما نصت علیه بعض التشریعات كالغلط في الحساب أو الكتابة  من بینها المشرع

لسفتجة ا كتب مبلغ إذا":على انه3من التقنین  التجاري392الذي نص في المادة  

وٕاذا،بلغ المحرر باألحرف الكاملةمعا فالعبرة عند االختالف للم األرقامباألحرف الكاملة و 

  .185 ص مرجع سابق،عمر خالد زریقات،1

. 231 صسابق ،مرجع،  2

بموجب المرسوم التشریعي رقم المتضمن القانون التجاري معدل و متمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75األمر3

.1993افریل 25الصادر في 93-08
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"مبلغا ألقلهاباألرقام فالعبرة  من االختالف  أوكتب مبلغ السفتجة عدة مرات باألحرف 

بصفة ویعّد كذلك الغلط في الباعث الذي یدفع المتعاقد إلى إبرام العقد دون أن یكون متصًال 

على أّنه یجب عدم الخلط بین الغلط في الباعث والغلط في ،جوهریة بالشيء أو بالشخص

1.السبب الذي یؤدي إلى بطالن العقد

في  كالغلط ،في صفة عرضیة أو ثانویة للشخصكما أّنه هو الغلط الذي یقع

غلط المادي أو وكذا الحال بالنسبة لل،إذا لم تكن شخصیته محل اعتبارالشخص المتعاقد

2.وفي أمور معتادة في التعامل،الغلط في الحساب

یعّد الغلط غیر المؤثر من أكثر صور الغلط وقوًعا في العقود اإللكترونیة المبرمة 

رسالة البیانات التي تتضمن السند المثبت عبر شبكة أالنترنت كالغلط الذي یقع عند تحریر

مثال ذلك أن یعرض تاجر في إعالنه أنه یبیع سیارات من كأن یكتب صفًرا بالزیادة ،عقد،لل

للسیارة الواحدة  ولكن یقع تحریف في الرسالة )100.000(نوع معّین بمبلغ مائة ألف جنیه 

)10.000(عشر آالف جنیه  اإللكترونیة فیظهر اإلعالن على موقع االنترنیت مبلغ 

فبالتالي ال یؤثر في تكوین العقد اإللكتروني إنما یلزم تصحیح هذا ،یكون هذا الغلط مادیاو 

ال یؤثر «:من القانون المدني الجزائري على أّنه84الغلط  فقط طبًقا لما نصت علیه المادة 

3.»تصحیح الغلط ولكن یجب غلط في الحساب وال غلطات القلم ،في صحة العقد مجرد ال

  ةرادالغلط المعیب لإل :ثالثًا

حیث اعتبرت الغلط ،ن المدني الجزائري أنواع الغلطمن التقنی81بّینت المادة 

أو الذي ینصب على صفة جوهریة في ،ط الذي لواله  لما انعقد العقدالجوهري بأّنه ذلك الغل

. 185ص  المرجع السابق ،،تعمر خالد زریقا 1

مكتبة الرواد ،مصادر االلتزام،األولالجزء دراسة مقارنة،لاللتزامات في القانون المدني،النظریة العامةذر الفضل،من2

  .158ص  ،1991،للطباعة

.133بلقاسم حامدي، ابرام العقد االلكتروني، المرجع السابق، ص  3)
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أو هو ذاك الغلط  ،حسن النیةومقتضیات ،لمتعاقدین أو وفقا لشروط العقدالشيء بنظر ا

1.الذي وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته

فإنه یشترط للتمسك بالغلط أْن ،2من القانون المصري121المادة بالرجوع إلى نص

وقد یقع هذا الغلط في ،ن هو الدافع إلى التعاقدأي یكو ،ع أحد المتعاقدین في غلط جوهريیق

3.یقع في طبیعة العقد  أنكما یمكن ،الشخص المتعاقدأو على  ،الشيءجوهر 

القضاء فإنّ ،من القانون المدني الفرنسي1110أما الغلط الجوهري الوارد في المادة

4.الفرنسي قد أضاف الغلط الذي ینصب على طبیعة العقد أو سبب الغلط في القانون

للعاقد فسخ العقد إذا «على انهمن القانون المدني األردني 153كما نصت المادة

ما  ك ،»وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد اآلخر أو صفة فیه 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه «:على أّنهمن نفس القانون   154ادة المأیضانصت علیه 

ما لم یقض )153، 151(غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع  طبقا للمادتین 

،ریة التقلیدیة في تحدید الغلطوهو ما  یبّین أّن المشرع األردني أخذ بالنظ،»القانون بغیره

فالغلط یؤثر ویبطل العقد إذا ما وقع في مادة ث الغلط بحسب األمر الواقع علیه،حیث تبح

ه كانت محل أو في صفة فی،هریة فیه أو في شخصیة المتعاقدالشيء أو في صفة جو 

وهذا على خالف ما أخذ به المشرع المصري الذي اعتمد على النظریة ،ار عند التعاقداعتب

بالتالي ،حیث یرى أّن البحث في أثر الغلط یكمن في ذاته على رضى المتعاقدین،الحدیثة

یكون الغلط جوهریا إذا كان المتعاقد یمتنع عن التعاقد على الرغم من عدم وقوعه في 

.5الغلط

"من القانون المدني الجزائري تنص على 81المادة 1 یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ، ان :

"إبطالهیطلب 
2

المصريالقانون المدن 

.185 صلعقد االلكتروني، المرجع السابق، إبرام اخالد ممدوح إبراهیم،  3

. 179 صي لعقد البیع الدولي االلكتروني، المرجع السابق، النظام القانونصر، حمودي نا 4

. 105ص لعقد اإللكتروني، المرجع السابق، ركن التراضي في افاطمة عبدلي،  5
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مجال العقود اإللكترونیة أّن كثیًرا ما یقع الغلط بسبب العرض الناقص والمالحظ في 

،الكامل والدقیق للخدمات والسلعوال یتضمن الوصف ،بحیث یكون غیر مفهوم،لمنتجاتل

وهو األمر الذي یفتح المجال للوقوع في عیب الغلط بشأن المنتوج المعروض عبر شبكات 

.1االنترنت

المطلب الثاني

في العقد اإللكترونيالتدلیس 

ولوجي في مجال التجارة االحتیال نتیجة التطور التكنتتصاعد عملیات الغش و 

هو التركیز على منا في هذه العملیاتوما یه،ي تحمل في طیاتها مخاطر كثیرةالت،الدولیة

الشخص إیهامالذي یقوم على ،المبطلة للعقد اإلرادةمن عیوب عیب التدلیس الذي یعد عیبا 

.2بغیر الحقیقة مستعمال في ذلك طرقا احتیالیة بغرض التعاقد

من التقنین المدني  87و  86التدلیس في المادتین أحكاملقد تناول المشرع الجزائري 

دراسة  إلىعلیه یقتضي التطرق في هذا المطلب و ،3اإلرادةالجزائري كعیب من عیوب 

الى عنصریه المادي والمعنوي فيو  ،)األولالفرع (في  يلتدلیس في العقد االلكترونتعریف ا

العقد یستلزم توافر شروط إبطال إلىتحقق التدلیس الذي یؤدي  أنكما ،)الفرع الثاني(

.)الفرع الثالث(التي نقوم بتحدیدها في خاصة به و معینة 

:الفرع األّول

التدلیس االلكتروني

.101ص  ،المرجع السابق،انوني لعقود التجارة االلكترونیةالنظام الق،لزهر بن سعید1
   .107-106 ص ،مرجع سابقفاطمة عبدلى،-2
.من التقنین المدني الجزائري87-86انظر المواد 3
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للحقیقة عن طریق استخدام طرق التدلیس هو إیهام الشخص بأمر مخالف 

ثبت أّن  اإذ ،مجرد كتمان واقعة أو مالبسة،ویكفي لقیامه بقصد دفعه إلى إبرام العقد،ةاحتیالی

.1المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة

یجوز إبطال العقد «الجزائري على أّنه من القانون المدني  1الفقرة  86 ونصت المادة

بحیث لوالهاقدین أو النائب عنه من الجسامة،المتعاإلیهاللتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ 

ومثال ،الوقوع في التعاقد اإللكترونيوعیب التدلیس كثیر.»لما أبرم الطرف الثاني العقد

مات غیر صحیحة عن السلع ومعلو ونشر بیانات ،ریة لشخص آخراستعمال عالمة تجاذلك 

اء كأن یتّم إنش،اإلطالقأو إنشاء موقع وهمي على االنترنیت ال وجود له على ،والخدمات

ویقوم العمالء بإیداع ،صر وجودها في العالم االفتراضيویقت،بنوك ال وجود لها في الواقع

2.أموالهم لدى المتصرف الوهمي ثم یتّم االستیالء علیها

ن عرض المبیع على حالته ا تمكن من تغییر العرض في ثواني معدودة مكما أّنه

لذا نجد غرفة التجارة الدولیة بباریس قد ،كثیًرا من مسالة إثبات التدلیسمما یصعب ،األولى

ته بشكل یشمل كل وطور  ،ر لیكون دلیل تقتدي به المحاكمقننت تقنین دولي في مجال اإلشها

النترنت والخدمات التي تعرض الرسائل اإللكترونیة الموجهة عبر بما فیها ا،وسائل االتصال

3.عن طریقها

:الفرع الثاني

عناصر التدلیس

  .139 ص سابق،مرجعابرام العقد االلكتروني،خالد ممدوح ابراهیم،1
.61ص ، مرجع سابق ي القانون المدني الجزائريالعقد اإللكتروني فغول نجاة،)2(

.190االلكتروني المبرم عبر االنترنت، المرجع السابق، ص النظام القانوني لعقد البیع الدولي حمودي ناصر، ) 3)
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في غلط یدفعه استعمال شخص لطرق احتیالیة إلیقاع شخص باعتبار التدلیس هو

العنصر و  ،)أوال(البد من وجود عنصریه الموضوعي األخیرهذا ولتحقق ،الى التعاقد

.)ثانیا(المعنوي 

للتدلیسالعنصر الموضوعي:أّوًال 

ه ودفع فة التي تستعمل لتضلیل المتعاقد،یتمثل العنصر الموضوعي في الوسائل المختل

ر على ال تقتصمن القانون المدني86كما یتضح من المادة وهذه الوسائل ،،إلبرام العقد

1.أي الكتمانبل یشمل كذلك حاالت السكوت العمدي،والكذب ،الحیل المختلفة

:استعمال طرق احتیالیة-1

إلخفاء الحیل هي شتى األعمال واألفعال والطرق المختلفة التي یستعین بها المدلس

فالسعي في الحیل هي ه في غلط یحمله على إبرام العقد،وٕایقاعالحقیقة عن المدلس علیه،

ونذكر على حصرها،والتي ال یمكن بغض النظر عن الوسیلة المستعملة،تضلیل المتعاقد 

سبیل المثال استظهار المدلس لسندات أو وثائق مزورة أو إحضار شهود زور تدعیما 

أو أّنه محام أو عي أّنه ینتسب إلى عائلة معروفة،فیدواله،أو انتحال شخصیة أو وظیفة،ألق

كأن ینزل في لس كذلك على مظاهر خارجیة خداعة،وقد یعتمد المد،الخ... موظفي سام 

2.أو ینتقل في سیارة فخمة یستأجرها حتى یعتقد الناس أّنه شخص ثريق دولي،فند

 : الكذب-2

  . 177 ص مرجع سابقعلي فیاللي،1
. 177 ص مرجع سابق،علي فیاللي،2
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ا كان مما هو مألوف إذ خاصة،لیًسا یشوب الرضاب ال یعتبر تدالقاعدة أّن مجرد الكذ

أكاذیب مجرد أي"  التدلیس الحسن  فهو.dolus bonusوالذي یطلق علیه  التعامل،في 

1بسیطة ال یعاقب علیها القانون

إذ المفروض أّن ،والترویج لها ال یعتبر مدلًسافإذا  بالغ التاجر في وصف مزایا بضاعته ،

وعلى هذا المتعاقد یقع ،وب مألوف في التعامل بین الناسالمتعاقد اآلخر یدرك أّن هذا األسل

ولو لم یكن مدعًما بمظاهر خارجیة مادیة لكن مع ذلك فإّن مجرد الكذب ،عبئ التحُرز منه

dolusیكون تدلیسا قبیحا   malus، فتعتبر تدلیسا  أكاذیب أكثر خطورة على الناس ،  أي

2.مبطًال للعقد

):الكتمان(السكوت العمدي -3

أو السكوت هو امتناع المتعاقد عمًدا عن اإلفصاح ببیانات أو بمعلومات تهّم الكتمان

وال یشترط لكي  یكون الكتمان العمدي 3.الطرف اآلخر في الرابطة العقدیة أْن یعلم بها

بل أیضا حبس أي جزء من المعلومة ،تدلیًسا أْن یتعلق بكتمان معلومات كاملة فحسب

ولذلك فمثًال في حالة بیع الدواء عبر االنترنیت عن طریق الصیدلیة ،الكاملة یعتبر تدلیس

l’officineاإللكترونیة  électronique، إذا لم یقم الصیدلي بذكر احد البیانات الهامة

كأن ال یذكر موانع االستعمال أو ال یحدد التاریخ الذي تنتهي فیه ،الخاصة بالعقار الطبي

4تدلیساه یكون قد حبس جزء من المعلومات مما یعتبر معه فإنّ ،صالحیة الدواء لالستعمال

العنصر المعنوي للتدلیس:ثانًیا

الجزائر د ط،دار هومة،اإلسالمي، قه في القانون المدني الجزائري و الف اإلرادةنظریة عیوب ،رمحمد سعید جعفو 1

  . 48 ص،1997،
  48 ص مرجع سابق،،رمحمد سعید جعفو 2
.48 ص مرجع نفسه،محمد سعید جعفور،3
.141 ص السابق،المرجع عقد االلكتروني،ال إبرام،إبراهیمخالد ممدوح 4
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ویقصد به نیة التضلیل والخداع من أجل الوصول ،هو العنصر النفسي في التدلیس

،روهو على علم باألم،بحیث یكون مرتكب التغریر قد تصرف،إلى غرض غیر مشروع

أي قصده استعمال حیل من أجل مرتكب التغریر سيء النیة،یكون كما یشترط فیه أنْ 

1.الوصول إلى غرض غیر مشروع

طرف اآلخر، أو ومن ذلك انخداع المتعاقد بالظهور بمظهر الثراء الذي یبدوا علیه ال

،2أو عدم ذكر البیانات التي من شأنها أن تكون مهمة بالنسبة للمتعاقد،انتحال الشخصیة

یقتضي إدراك المدلس اتجاه إرادته إلى تحقیق غایة غیر مشروعة والتضلیل خطأ مدني

كما یحقق بمجرد إدراك المدلس للضرر الذي من إخفاء الحقیقة عن المدلس علیه ،تتمثل في

3.شانه أْن یلحق المدلس علیه من جراء سلوكه

:الفرع الثالث

شروط التدلیس

فإّنه یستلزم أیضا ،المعنويو  ى العنصرین الموضوعيإضافة إلى توافر التدلیس عل

یكون التدلیس هو  أن ) أوال( لكي ینتج أثره أن یتوافر على شرطین أساسیین فیه المتمثلة في

.)ثانیا (األخرلتدلیس بالمتعاقد كذا اتصال التعاقد و ا إلىالدافع 

:أن یكون التدلیس هو الدافع إلى التعاقد:أّوًال 

یجوز إبطال العقد ''من التقنین  المدني الجزائري على أنه 86/1المادة تنص

من الجسامة بحیث ،ها أحد المتعاقدین أو النائب عنهللتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلی

فالتدلیس الذي یترتب علیه قابلیة العقد لإلبطال هو،''لما أبرم الطرف الثاني العقد لوالها 

دلس وبعبارة أخرى البّد أْن یكون الغلط الذي وقع فیه الم،سالمة الرضاذلك الذي ینال من

. 238ص ،المرجع السابق، أمانج رحیم أحمد1
العقد واإلرادة (تزام مصادر االل، النظریة العامة لاللتزاماتلصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، محمد ا2

.179ص ،2012، الجزائر، دار الهدى، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، )المنفردة
.109ص  المرجع السابق،، ركن التراضي في العقد االلكترونيفاطمة عبدلي،3
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وأما إذا لم تكن الحیل التي لجأ إلیها المدلس هي التي كانت وراء ،هو الدافع الرئیسي للتعاقد

1.وینعقد العقد صحیًحا،على التعاقد فرضاه یكون سلیًماتصمیم وعزم المدلس علیه 

ترتب عنه قابلیة نجد الفقه یمّیز بین التدلیس الدافع الذي یفیما یخص هذا الشرط 

ما یغرى وٕان،وهو تدلیس ال یحمل على التعاقد،وبین التدلیس غیر الدافع،العقد لإلبطال

فال یكون سبًبا في إبطال العقد بل یقتصر األمر فیه على تعویض  ،بقبول شروط أبهظ

2.هذا التدلیس وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة یسترد به المتعاقد المخدوع  ما غرمه بسبب 

التدلیس بالمتعاقد اآلخرتصالا :ثانًیا

یجب أن یكون هنا ،إلى التعاقدباإلضافة إلى شرط أن یكون التدلیس هو الدافع 

ت المدلس علیه إلى إبرام شخص من غیر المتعاقدین هو الذي استعمل الحیل التي دفع

فیؤخذ باالعتبار الحالة الذهنیة  ،متعاقد بهذه الحیل بمعیار شخصيتأثر الوأن یقاس ،العقد

ت دون أْن یبّینها بالشكل على شراء تحفة فنیة عبر االنترنوعلى ذلك قد أبرم عقدا،للمتعاقد

3.الذي یتصور من خبرته وتخصصه

تقّرر أّن التدلیس في هذه الحالة ال یعیب4من التقنین المدني87إّن نص المادة 

إّال إذا ثبت أّن المتعاقد اآلخر كان ،إلى جعل العقد قابًال لإلبطالوبالتالي ال یؤدي،اإلرادة

ق من یدعي  التدلیس عاتیقع علىوض حتما أْن یعلم بهذا التدلیس و یعلم أو كان من المفر 

بالتالي یمكن له و  إبطالهلم یثبت المتعاقد المدلس علیه فان العقد ال یجوز  ذاإ أما،إثباته

.5الرجوع بالتعویض على الغیر الذي صدر منه التدلیس 

.182ص  المرجع السابق،اللتزامات النظریة العامة للعقد،ا ،علي فیاللي1
  .126 ص ،2004،اإلسكندریةالمعارف،منشأجیز في النظریة العامة لاللتزام،الو  عبد الرزاق احمد السنهوري،2
.200ص  المرجع السابق،،عقد البیع عبر االنترنترزیقات،عمر خالد 3
مدلس علیه ان صدر التدلیس من غیر المتعاقدین ، فلیس للمتعاقد ال إذا: "من التقنین المدني على 87تنص المادة 4

."یعلم بهذا التدلیسكان من المفروض حتما ان وأ كان یعلم،األخرالمتعاقد  أنبت ما لم یثالعقد ،إبطالیطلب 
  . 127 ص مرجع سابق،لرزاق احمد السنهوري،عبد ا5
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هذا لف عن التدلیس في العقد العادي و علیه فان التدلیس في العقد االلكتروني ال یختو 

الدعایات و  اإلعالناتي كون نتیجة الكذب فالتدلیس في العقد االلكتروني ی أنكون 

ان المستهلك في التعاقد االلكتروني ال یتمكن من معاینة الخدمات و  أولكترونیة للمنتجات اال

 إذاعلیه و  اآلليین الشيء من خالل الحاسب یعا انو لمبیع كما في التعاقد التقلیدي الشيء ا

قام البائع بخداع المشتري عن طریق استخدام الحیل التكنولوجیة في عرض المنتج او 

یحة فانه عمد في نشر بیانات غیر صحت أو خرآالخدمة  كاستعمال عالمة تجاریة لشخص 

من خالل  إالكذلك قیام البنوك االلكترونیة التي لیس لها وجود العقد للغش و  إبطالیجب 

أموالهمبإیداعتضع عروض مغریة في موقعها الوهمي لكي تدفع العمالء  أنشبكة االنترنت 

1.ردها لصاحبهادون  الموالفي هذا المصرف الوهمي ومن ثم یتم االستیالء على هذه 

المعامالت التي تتم هكذا یمكن القول بـأن التدلیّس یحتل مكانة كبیرة في مجال 

وذلك نظًرا لقدرة بعض المحتالین على اختراق نظام ،توعبر شبكة االنترن،إلكترونًیا

وغالًبا ما یكون التدلیس متعلق باإلعالن الخادع أو الكاذب ،وٕاساءة استعمالها،المعلوماتي

الوعد بواسطة رسالة إلكترونیة بمیزات خیالیة وهمیة ال وجود لها على أرض الواقع إّنما  أو

2.یكون هدفها دفع المتعاقد إلبرام العقد

المبحث الثاني

واالستغالل في العقد اإللكتروني اإلكراه

عقود وال ،إذا كانت الفكرة األساسیة التي تقوم علیها التجارة اإللكترونیة بصفة عام

باإلضافة إلى تسهیل عملیة ،في توفیر الوقت والجهد والمالاإللكترونیة بصفة خاصة تكمن

كما تتّم بطریقة رقمیة ،التعامل بین المتعاقدین على الرغم من عدم وجودها في مكان واحد

یثیر العدید من المشكالت القانونیة  ذلك أنإال  والبیانات،افتراضیة قائمة على لغة األرقام

.74عمر خالد الزریقات، مرجع سابق، ص 1
.103ص  المرجع السابق،ارة االلكترونیة،التجالنظام القانوني لعقودبن سعید، لزهر2
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تحتاج بطبیعة الحال إلى تدخل تشریعي فوري یهدف إلى حمایة المتعاملین عبر التي

1وضمان الثقة واآلمان،الشبكة

المبحث األّولحیث سبق وأن تناولنا من خالل ،في العقد اإلرادةتختلف عیوب 

وسنتناول من خالل هذا المبحث اإلكراه واالستغالل في العقد ،الغلط والتدلیس في العقد

لذلك  على أساس أّنهما من العیوب التي یمكن أْن تشوب إرادة الطرفین،،لكترونياإل

)المطلب الثاني(أّما ،لدراسة اإلكراه في العقد اإللكتروني)المطلب األّول(سنخصص 

.لالستغالل في العقد اإللكترونيمن خالله سنتطرق 

المطلب األول

اإلكراه في العقد اإللكتروني

یتمثل في ثالثاعیبا أقر المشرع الجزائريعیب الغلط والتدلیس،باإلضافة إلى 

سنتناول تعریف )الفرع األّول(في  ،طلب إلى ثالثة فروعمحیث سنقسم هذا ال،اإلكراه

الفرع (حین نتعرض من خالل  في ،عناصر اإلكراهل نخصصه)الفرع الثاني(أّما ،اإلكراه

.شروط اإلكراه إلى )الثالث

األّول الفرع

تعریف اإلكراه

رهبة أو خوًفا یعّرف اإلكراه بأّنه ضغط مادي أو أدبي یقع على الشخص فیولد لدیه 

حیث یفقده ،یعیب اإلرادة فیجعل رضا الشخص غیر سلیم،واإلكراه یحمله على التعاقد

أو بخطفه حتى یدفعه إلى كمن یضرب شخص آخر أو یهّدده بالقتل،2الحریة واالختیار

.التعاقد

لسنة 15یع اإللكتروني رقم في ضوء قانون التوقدراسة مقارنةالبیع عبر شبكة االنترنیت،محمد حسن الرفاعي العطار،1

  .93ص  ،2007إلسكندریة،ا ة،دار الجامعة الجدید،2004
  .147ص  المرجع السابق،إبرام العقد اإللكتروني،خالد ممدوح إبراهیم،2
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یجوز''أّنهعلى تقنین  مدني جزائري من    3و  2و  1فقرة   88ادة وعّرفته الم

بعثها المتعاقد اآلخر فيبینة إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطات رهبة 

تصّور للطرف تعتبر الرهبة القائمة على بّینة إذا كانت ظروف الحال  و نفسه دون حق

النفس أو الجسم أو  في ،أو أحد أقاربه،الذي یدعیها أّن خطًرا جسیًما محدًقا یهّدده

.الشرف أو المال

وحالته وسنه،ویراعي في تقدیر اإلكراه جنس من وقع علیه هذا اإلكراه

وجمیع الظروف األخرى التي من شأنها أْن تؤثر في جسامة ،والصحّیة،االجتماعیة

.1"اإلكراه

ضغط تتأثر به إرادة الشخص ''عبد الرزاق أحمد السنهوري بأّنه كما عّرفه الدكتور

،والذي یفسد الرضا لیست هي الوسائل المادیة التي تستعمل في اإلكراه،فیندفع إلى التعاقد

كما أّن الذي یفسد الرضا في التدلیس لیست هي ،بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد

2.''نفس المتعاقد من التضلیل والوهمبل ما تحدثه هذه الّطرق في،یالیةالطرق االحت

الفرع الثاني

عناصر اإلكراه

اسة في البد من توفر عنصریه الذي هما محل الدر  اإلكراهبعیب العتبار العقد مشوبا 

فیكمن في )ثانیا(و ،ديفي العنصر الموضوعي اي الما )أوال( :تمثالنهذا الفرع و الم

.النفسي أوالعنصر المعنوي 

)المادي(العنصر الموضوعي : أوال

.من التقنین المدني الجزائري88المادة 1
  .274ص  المرجع السابقاآلثار،ت،اإلثباالمصادرعبد الرزاق أحمد السنهوري،2
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مادیة كانت  اإلرادةریة على حسائل ضاغطة هو استعمال و مفاد هذا العنصر 

یكون باستعمال وسائل نفسیة كالتهدید  أوحدوثها ال یعیب الرضا  أنبحیث العنف كالضرب و 

1.عنوة ال رهبة وال خوًفاوهو اإلكراه الذي ینتزع اإلرادة باألذى،

ویكون العقد معه ،ألّن االختیار معدوم،ففي هذه الحالة تكون اإلرادة معدومة أصًال 

تفید قبول المرسل یحتوي مثل هذا العقد على عبارات  أنذلك  ومثال،مطلقاباطًال بطالًنا

زر  أواجبره على الضغط بواسطة المؤشر و  إلیهالمرسل فإذا امسك المكره ید ،رفضه أو إلیه

وهذا النوع من  اإلكراهالمشتري معیبة بعیب  إرادةعلیه تعد و  الموافقة على مفتاح القبول،

2.اإلكراه یستبعد من نطاق عیوب اإلرادة ألّنه یعدم اإلرادة وال یعیبها فقط

لتعاقد یتم ن افي نطاق التعاقد عبر االنترنت كو  اإلكراهانه من الصعب تصور حدوث 

تم العقد ی أن إذ ،3تهدید مباشر على المكروه أيبالتالي ال یكمن عن بعد عبر الحاسوب و 

هذا النوع من و  ،هما مجلس عقد حكمي ولیس حقیقیایجمعبین طرفین یفصل بینهما مكان و 

حیث یتم الضغط على المتعاقد بسب التبعیة االقتصادیة أحیاناالتعاقدات من الممكن حدوثه 

منتج محتكر لسلعة بشروط العوز االقتصادي من قبلالعقد بسبب الحاجة الماسة و إبرامعلى 

4عدم اقتنائه لها قد یشكل تهدید بمصالحه إذقبولها  إلىمجحفة ویضطر العمیل 

)النفسي(العنصر المعنوي :ثانًیا

.206محمد عالء الفواعیر، مرجع سابق، ص 1
  .69ص  المرجع السابق،لمدني الجزائري والفقه اإلسالمي،نظریة عیوب اإلدارة في القانون ا، محمد السعید جعفور2
  . 52 ص مرجع سابق،المبرم عبر االنترنت،صحة العقد ،أنیسحمیدي محمد -3

جامعة القانون،رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في برام و تنفیذ العقد االلكتروني،ا اهللا العوض،طیب حسن عبد ال-  4

  .93 ص،2015،المغرب،البحث العلميكلیة الدراسات العلیا و الرباط الوطني،
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فضحه بنشر  أو ،كأن یهّدد المكره بقتله،یكون اإلكراه معنوًیا إذا اتخذ شكل تهدید

حیث یكون من شأن هذا التهدید أْن أو بخطف أحد أفراد عائلته،شرفه،أمور تمّس كرامته و 

1.خوفاو یبعث في نفس المتعاقد رهبة 

خص شفالذي یحمل المادیة،فاإلكراه الناشئ عن تهدید قد یكون مصحوًبا بأعمال 

.بل ما یولده من خوف أو رهبة في نفس العاقدذاته،التعاقد لیس اإلكراه في حد على 

جعل الرضا بالعقد فاسد غیر إّن اإلكراه هنا ال یعدم اإلرادة بل یقتصر أثره على 

2.ذلك أّن الشخص كان مخّیًرا بین أْن یقع به األذى المهّدد به أو أْن یجري العقدسلیم،

وٕاْن لم ار الثاني فمعنى ذلك أّنه أراد،توما دام قد اخ.وهو أهون الضررینفاختار الثاني،

إذا كان بإمكانه رفض التعاقد فیما لو بدا في مواجهة المكره أكثر شجاعة ،3تكن إرادته حّرة

ولیدة ،الفساد بسب صدورهاعمهاوٕان ،وٕاّن اإلرادة إذن تعتبر موجودة في هذه الحالة،وجرأة

یكون اإلكراه هنا عیًبا في اإلرادة یجعل وعلیه ،الخوف الناجم عن الضغط الممارس علیه

من التقنین   89و 88وهو ما عناه المشّرع الجزائري في نصي المادتین ،العقد قابًال لإلبطال

4.المدني

الفرع الثالث

شروط اإلكراه

المتمثلة في،لكي یكون اإلكراه عیبا من عیوب الرضا البّد من توافر ثالثة شروط

اتصال اإلكراه ،)ثانیا(الرهبة الدافعة إلى التعاقد،)أوال( اإلكراه استعمال وسیلة من وسائل

.)ثالثا(بالمتعاقد اآلخر

  .115ص  سابق ،مرجع،اإللكترونيركن التراضي في العقد ، فاطمة عبدلي)1(
  70ص  سابق ،مرجعمحمد سعید  جعفور،-2

.70سابق ص مرجعنظریة عیوب اإلرادة في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي،محمد سعید جعفور،)3(
.70مرجع سابق، ص مد سعید جعفور،مح)4(

.من التقنین المدني الجزائري  89و  88راجع أیضا المادتین 
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  :اإلكراه استعمال وسیلة من وسائل:أّوًال 

غیر و  ،ر مشروعةكعیب یفسد الرضا ال یقع ما لم تكن وسائله غی اإلكراه أنالواقع 

غرض غیر  إلىللوصول ،عةاستعملت وسیلة مشرو  إذاال یتحقق  فاإلكراه .محمیة قانونا

 إلىللوصول ،عةغیر مشرو  أواستعملت وسیلة مشروعة  إذا اإلكراهیتحقق إنما،عمشرو 

1.ما دام الغرض مشروعا،إكراهفال  أخرىبصفة .غرض غیر مشروع

ٕاّنما یقوم كذلك على و  یقوم على فكرة فساد اإلرادة فقط،اإلكراه كالتدلیس ال  كانإذا 

ومن .طال العقد إلى جانب طلب التعویضومن ثم یجیز طلب إب،اعتبار أّنه فعًال خطأ

من الغیر كالهما الصادرمعاملة التدلیس  اإلكراهجهة أخرى نجد المشّرع الجزائري یعامل 

یعلم بهذا  أنالمفروض من أو كان یعلمانهرط أْن یثبت المتعاقد اآلخرشب،یعیب الرضا

2.من القانون المدني89كل هذا طبقا للمادة ،أي سيء الّنیة،بهذا اإلكراه أو ،التدلیس

إذا لم یعلم باإلكراه فلیس للمتعاقد الذي وقع علیه اإلكراه طلب إبطال العقد لكّن له  اأمّ 

3.أْن یرجع على مرتكبه بالتعویض إذا ما توافرت شروط قیام المسؤولیة التقصیریة

:الرهبة الدافعة إلى التعاقد:ثانًیا

معنى ذلك أْن تكون الرهبة التي تولدت عن وسیلة اإلكراه هي التي دفعت المتعاقد إلى 

ألّن اإلكراه ال یؤثر في العقد إّال على أساس ،وال صعوبة فیه،وهذا الشرط بدیهي،التصرف

4.متعاقد على التعاقدوال یكون كذلك إّال إذا حمل ال،أّنه یفسد الرضا

  .203ص المرجع السابق،العقود اإللكترونیة،،عالء الفواعیرمحمد )1(
www.ouargla30.com:التاليالموقعمقال حول عیوب الرضا متوفر على)2(

"من القانون المدني تنص89المادة  إذا صدر اإلكراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إّال :

."إذا أثبت أّن المتعاقد اآلخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا اإلكراه
دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثامنة، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان،)3(

  .66ص  ،2008ر، الجزائ
   .192ص مرجع سابق،النظریة العامة لاللتزامات،ي الصبري،محمد سعد)4(



الفصل الثاني                                              عیوب اإلرادة في العقد اإللكتروني  

67

،وأّن هذه الرهبة التي دفعت إلى التعاقد فأمر تقدیرها مسألة موضوع تترك للقاضي

أي یأخذ بالمعیار الذاتي ،الحالة الشخصیة للمكره ال للشخص المعتادویراعي في تقدیرها

1.شأنه ذلك شأن معیار الغلط ومعیار التدلیس

،الرضا معیب أنعاقد ال یكفي للقول متالفالضغط الحسي أو النفسي الذي یقع على 

بأّن هناك خطرا جسیًما  عاقدمتوٕاّنما یجب أن یترّتب على هذا الضغط شعور في نفس ال

ومن ثم یتوقف تحقق ،أو بماله أو بجسم الغیر إن لم یتعاقد،محدقا سیلحق بجسمه أو بشرفه

تتحقق وقت إبرام العقود تصور من خاللها المكره أّن هناك خطرا اإلكراه على وجود رهبة

2.جسیما محدقا یهّدده شخصًیا

أقارب المتعاقد ب،كما قد یهّدد الخطر لیس المتعاقد ذاته بل شخص غیره عزیزا علیه

،عزیز على المتعاقدقد یكون منهم من هو،بل واألصدقاء،والزوج والخطیب والخطیبة

فلیس ضرورًیا أن یكون الغیر ،یتأثر من تهدیدهم بالخطر إلى حد أْن تفسد إرادتهبحیث 

وٕاّنما ینظر ،كما أّنه لیس حتما أْن یكون تهدید أي مفسد للرضا،المهّدد من أقارب المتعاقد

فال  ،ویقدر عالقة المتعاقد بمن یهّدده الخطر،القاضي في كّل حالة إلى ظروفها الخاصة

وتالقیا لوقوع الضرر اختیار التعاقد باعتبار ،ن قریب وزوج وخطیب وصدیقفرق في ذلك بی

3.أهون الضررین

اتصال اإلكراه بالمتعاقد اآلخر:ثالثا

"مدني جزائري على أّنه89تنص المادة  إذا صدر اإلكراه من غیر المتعاقدین:

فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إّال إذا أثبت أّن المتعاقد اآلخر كان یعلم أو ،

ص  ،2007–2006الجزائر، قصر الكتاب،،)اإلرادة المنفردة –العقد (امة الوجیز في النظریة العفاضلي إدریس،)1(

91.
  .204ص  مرجع سابق،لكترونیة،العقود اإل ،رمحمد عالء الفواعی)2(

  .131ص  سابق،مرجععبد الرزاق أحمد السنهوري،3
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،سسوى القانون بین اإلكراه والتدلیوهكذا  ،1"كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا اإلكراه

فاإلكراه الذي یرتكبه شخص ثالث من غیر المتعاقدین ال یبطل العقد إّال إذا أثبت من وقع 

كان  أو ،علیه اإلكراه أّن المتعاقدین معه كان یعلم بهذا اإلكراه فیكون متواطئا مع هذا الغیر

اه ضیفا أو قریًبا للمتعاقد كما لو كان من ارتكب اإلكر ،من المفروض حتما أن یعلم به

،داه فلیس للطرف المكره إبطال العقعلم باإلكر  على أّما إذا لم یكن المتعاقد اآلخرر،اآلخ

لكن له أن یرفع على من ارتكب اإلكراه بالتعویض إذا توافرت شروط المسؤولیة التقصیریة و 

2.من خطأ وضرر وعالقة سلبیة بینهما

ولكن من ظروف تهیأت ،رلغیوقد یصدر اإلكراه ال من أحد المتعاقدین وال من ا

واقتصر المتعاقد على اإلفادة منها واستغاللها لحمل من وقع تحت تأثیر هذه مصادفة

3.الظروف على التعاقد

10–05في القانون 101المعّدلة للمادة 30وقد تناول المشّرع الجزائري في المادة 

وسقوط الحق في اإلبطال إذا لم یتمّسك به صاحبه خالل خمسة ،وبطالنه،فكرة إبطال العقد

ویبدأ سریان هذه المادة في حالة نقص األهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا .سنوات)05(

وفي حالة الغلط ، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب،السبب

غیر أّنه ال یجوز ،وفي حالة اإلكراه من یوم انقطاعه،التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه أو

بحق اإلبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام الّتمسك 

4.العقد

.من التقنین المدني الجزائري89المادة 1
  .66ص  مرجع سابق،،النظریة العامة لاللتزاماتعلي علي سلیمان،2
  .123ص الجزائر، المطبوعات الجامعیة،دیوان زام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة لاللتبلحاج العربي،3
بن عكنون،الجامعیة،دیوان المطبوعات ، الطبعة الثالثة، الجزائريالعامة للقانون المدنيالمبادئمحفوظ لعشب،4

  .184ص  ،2006لجزائر،ا
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ألّن ،وفي األخیر اإلكراه مستبعد في التعاقد اإللكتروني أو على األقل غیر متصور

ولیس ،ویجمعهما مجلس عقد حكمي،التعاقد اإللكتروني یتّم بین طرفین یفصل بینهما مكان

حیث یضطر المتعاقد ،ن حدوثه أحیانا بسبب التبعیة االقتصادیةوٕان كان من الممك،يحقیق

ویمكن تصور ذلك بصدد تورید المنتج ،إلى إبرام العقد تحت ضغط العوز االقتصادي

حیث ال ،ویضطر العمیل إلى قبولها،واحتكار إنتاجه ثم بیع قطع غیاره بشروط مجحفة

1.بدیل أمامه سوى قبول ذلك

المطلب الثاني

االستغالل في العقد اإللكتروني

منها ،إلى ظهور حقائق جدیدةأّدى،إّن التطور الذي یعرفه المجتمع بالشكل المتزاید

،والثقافیة،واالجتماعیة،المساواة بین أفراد المجتمع في مختلف المیادین االقتصادیة عدم

في هذه  العبرةو  ،األمر الذي جعل األشخاص األقویاء یفرضون شروطهم على الضعفاء

على انه یكمن في التفاوت بین القیمة المادیة لاللتزامات القانونیة الذي یكیفه الفقهاء الحالة

االلتزامات ما بینوهناك من اعتبر هذا التفاوت 2.عیب مستقل بذاته یتمثل في عیب الغبن

لمسألة هو وما یهّمنا في هذه ا.ویكون نتیجة لعملیة االستغاللهو إّال معیار للغبن،

من خالل هذا المطلب إلى ضبط نتطرقوبالتالي.االستغالل كونه عیب من عیوب اإلدارة

ثم نبرز العناصر التي یقوم علیها هذا األخیر ،)الفرع األّول(التعریف الموجه لالستغالل في 

.)الفرع الثاني(في 

  .148ص مرجع سابق،إبرام العقد اإللكتروني،لزهر بن سعید،)1(
ور وال یمكن تصعاقدین،بمعنى هو الخسارة التي تلحق أحد المتبین ما یأخذه العاقد،ما یعطیه،عدم التعادل:یقصد بالغبن)2(

ص الغبن إّال في عقود المعارضة،راجع في ذلك محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،المرجع السابق،

196–197.
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الفرع األّول

تعریف االستغالل في العقد اإللكتروني

الكثیر من الفقهاء أّن االستغالل عیب رابعا في الرضا ألّن الشرط النفسي یعتبر 

ف البعض االستغالل أّنه أمر نفسيفقد عرّ ،استغالل طیش أو هوى یفسد رضا المتعاقدین

ویترتب علیه ال ینظر إلیه في حد ذاته بل یعتبر عرضا لعیب یشوب رضا أحد المتعاقدین

ویؤّكد رأي آخر أّن االستغالل ،1قابلیة العقد للبطالنما یترتب على سائر عیوب الرضا 

،إلى اإلخالل الفادح بین ما أعطى وما تلقى أدىأساسه نفسیة المتعاقد قد شابها عیب 

الولع الشدید بالشيء أو الحاجة الماسة  أو ،والعیب النفسي قد یكون لقلة الخبرة أو الطیش

انتابت المتعاقد اآلخر فیحصل منه على أداء وینتهز الطرف اآلخر حالة الضعف التي ،إلیه

2.مبالغ فیه

ن التقنین م90أّما بالنسبة للمشّرع الجزائري فقد نص على االستغالل في المادة 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیًرا في النسبة مع''ه على أنالمدني الجزائري 

وتبین ،العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخرحصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب ا م

قد استغل فیه طیًشا بّیًنا أو هوى اآلخرالن المتعاقد  إالان المتعاقد المغبون لم یبرم العقد 

یبطل العقد أو أْن ینقص أن  اء على طلب المتعاقد المغبون لقاضي بنل جاز،جامًحا

3."التزامات هذا المتعاقد

لحقها طیش  اإلرادةفإّنه ال یمكن إبطال العقد حتى لو أّن 90إذا حسب نص المادة 

ما لم یتحقق عیًبا في العقد متمثل في غبن ألحد ،بین أو هوى جامًحا أو االثنان معا

فالعقد  ،فنظریة االستغالل كما یرى البعض ال تواجه األثر على إرادة المغبون،األطراف

بن عكنون،اإلداریة، معهد الحقوق والعلوم والمسؤولیة،أطروحة ماجستیر،فرع العقودنظریة االستغالل،عالي عرعارة،1

  .29ص  ،1997ائر،الجز 
  .106ص ،المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونیةا،لزهر بن سعید2
.تقنین مدني جزائري المعّدل والمتّمم 90 ةالماد3
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ولكن ألّن المستفید من العقد استغل الحاجة ،نتیجة ضغط على المغبونیبطل لیس ألّنه أبرم 

وهناك رأي ،أو الضیق أو الطیش أو عدم الخبرة لترتیب هذا االختالف في التوازن العقدي

یرى أّن هذه الظروف والحاالت ال تكفي لوحدها لتفسد رضا المغبون مع التسلیم باألثر الذي 

فهذه الحاالت منفصلة عن فكرة عیب ،من نقص األهلیةیحدث على إرادتهن فیكون قریب

1.فهي حاالت عوامل خاصة بالمتعاقد،الرضا

الفرع الثاني

عناصر االستغالل في العقد اإللكتروني

.)ثانیا(واآلخر نفسي،)أوال(لالستغالل عنصران أحدهما موضوعي

)المادي(العنصر الموضوعي :أّوًال 

إلى نوع العقد اإللكتروني المعني باالستغالل قد یتمثل العنصر المادي في بالنظر

أو في التفاوت بین خط الربح ،التفاوت بین االلتزام المتعاقد والعوض الذي یتحصل علیه

.والخسارة اللذین یتحملهما كل متعاقد أو في انعدام العوض أصال

:التفاوت بین االلتزام والعوض-1

كانت التزامات أحد  إذا :من القانون المدني90/1المادة نصویتحقق هذا في 

،المتعاقدین متفاوتة كثیًرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد

ما حصل علیه بین وهذا معناه في عدم التعادل ،2''...أو مع التزامات المتعاقد اآلخر

،وبمعنى آخر اختالل التعادل اختالًال فادًحا،التزاماتالمتعاقد من فائدة وما تحّمله من 

وهذا یتمثل كما هو ،فیجب أْن یكون التفاوت صارًخا بین ما یأخذه المتعاقد وبین ما یعطیه

ولم یحّدد المشرع الجزائري 3.ظاهر في غبن فادح جسیم یلحق أحد المتعاقدین لصالح آخر

  .32ص  ،السابقلمرجع ا علي عرعار،1
.التقنین المدني الجزائريمن 90/1المادة 2
  .199ص  مرجع سابق،ریة العامة لاللتزامات،لنظا حمد صبري السعدي،م3
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وٕاّنما ترك األمر ،یبلغه الفارق حتى یتوافر عدم التعادلنسبة معّینة  یجب أْن 90في المادة 

ŕÆţ أنشریطة ،لتقدیر قاضي الموضوع ŕ̄ž�Ã£�§Ď̄Š�ŕÆƈƔŬŠ�½±ŕſƅ§�ÁÃƄƔ
والعبرة بتقدیر .)1(

)2(.أّما ما یطرأ بعد العقد فال یؤثر فیه،التعادل  في وقت إبرام العقد

التناسب أّما عدم ،األخذ والعطاءإّن جوهر االستغالل إذْن هو التفاوت الكبیر في 

معیبة ألن االعتداد به قد یؤدي إلى أْن تصبح الغالبیة من التصرفات الیسیر فال یعتد به،

90ویالحظ في الصدد أّن الصیاغة العربیة لنص المادة .أْن تتكافأ االلتزامات تماًماینذر اذ

ففي حین عبرت الصیاغة العربیة عن عدم ،عن الصیاغة الفرنسیة لهاالشيءتختلف بعض 

عدم عبرت الصیاغة الفرنسیة عن ،''في النسبةمتفاوتة كثیرة''تعادل االلتزامات بعبارة 

hors""إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین بعیدة عن كّل تناسب"تعادل هذا بعبارة  de

tout proportion."

من )22(نقل المشّرع الجزائري هذه العبارة األخیرة عن المادة الثانیة والعشرون  وقد

hors"أّما المشرع المصري ترجم عبارة ،اإلیطاليالفرنسي و المشرع  de tout

proportion" البتةال تتعادل "إلى عبارة) )3().مدني129المادة "

:التفاوت بین حظ الربح والخسارة-2

أو الخسارة الذي یتحمله المتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو احتمال الربحفیها ویكون

أّما إذا كان هناك تكافؤ بین ما یتحّمله كل متعاقد فإّننا ،الخسارة الذي یتحمله المتعاقد الثاني

وقد یرجع ذلك إلى ضعف نفسي للمتعاقد ،نكون بصدد تفاوت بین التزامات المتعاقدین

4.هذا الضعف من قبل المتعاقد اآلخرواستغالل ،المغبون

  .129ص  مرجع سابق،مات في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة لاللتزالحاج العربي،ب1
  .88ص  مرجع سابق،الوجیز في مصادر االلتزام،رایش،كریا سز   2
      101–100ص  مرجع سابق،ي والفقه اإلسالمي،نظریة عیوب اإلرادة في القانون المدني الجزائر ، جعفورحمد سعید م3
  .206ص  مرجع سابق،علي علي فیاللي،4
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ولقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الحل فیما یخص بیع العقارات مقابل إیراد شهري أو 

فإذا كان هذا األخیر أقل أو یساوي المدخوالت الشهریة أو السنویة للعقار فإّن حظ .سنوي

فهناك تفاوت كبیر في ،ائعالذي یتحّمله البذلك الخسارة الذي یتحّمله المشتري ال یتناسب مع 

)1(.وذلك الذي یتحمله البائع،النسبة ما بین حظ الربح أو الخسارة الذي یتحمله المشتري

:انعدام العوض-3

 األداءبویتصور هذا االختالل ،البیع بثمن باهظ أو بثمن بخسینعدم العوض إذا تم

محّدد كانت أو احتمالیة )من بیع وٕایجار وغیرها(معاوضةأو انعدام العوض في عقود ال

ّال أّن إ ،ومن أمثلة األخیرة أْن یكون الثمن في البیع عبارة عن إیراد مرتب مدى الحیاة(

احتماالت الخسارة اكبر بكثیر من احتماالت الكسب كمن یشتري عقاًرا من شیخ هرم لقاء 

2.)إیراد زهید

حیث قها،المدني لم تستبعد هذه العقود في مجال تطبیمن القانون 90لكن المادة 

اآلخر دعوى  فى الطر قیتو المعارضة أْن  ودقفي عویجوز ''بحیث،وردت في فقرتها الثالثة

3."اإلبطال إذا عرض ما یراه القاضي كافًیا لرفع الغبن

صعب  نأو  ،ویتصور االختالل في األداءات كذلك في عقود التبرع عند البعض فقط

مما یجعل طبیعة ،ذلك على اعتبار أّن میزة التّبرع  أّن طرًفا ما یتنازل عن شيء دون مقابل

فیتمثل االختالل في التعادل بالنسبة لهذه 4.هذه العقود هو هذا االختالل في األداءات

ى والغایة المعنویة التي یسعى إل،العقود في الفرق بین االلتزامات التي یتحّملها المتبرع

فما هو تافه ،وتكون العبرة حینئذ بالقیمة الشخصیة لألشیاء ال بالقیمة المادیة،تحقیقها

  .2016ص  مرجع سابق،االلتزامات،علي فیاللي،1
المركز الجامعي،للنشر والتوزیع، دار العلوم مصادر االلتزام،، وجیز في النظریة العامة لاللتزامال لایر عبد الرزاق،د  2

  .29ص  ن،.س.د تبسة،
.من القانون المدني الجزائري90/3لمادة ا  3
  .29ص  ،سابقمرجع عبد الرزاق،دربال4
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ویرجع ذلك إلى القناعات ،والضروریة،بالنسبة لمتعاقد قد یعتبره غیره من األمور الهامة

1.الشخصیة لكّل فرد

:العنصر النفسي:ثانًیا

الذي یعتري المتعاقد النفسي،المظهر األّول في الضعف :للعنصر النفسي مظهران

.ویتمثل المظهر الثاني في استغالل المتعاقد معه لهذا الضعف،المغبون

:الضعف النفسي-1

یتحقق هذا الضعف النفسي في حالتین إذا استغل أحد الطرفین الطیش البین أو 

 وقد ،الهوى الجامح لدى الطرف اآلخر حتى یحصل على عدم التوازن في قیمة االلتزامات

أّن ینوتب."..:التي تنّص ،من القانون المدني90/1ذكرها على وجه الحصر في المادة 

2."یبرم العقد إّال أّن المتعاقد اآلخر استغل طیًشا أو هوى جامحلم المتعاقد المغبون 

:الطیش البّین-أ 

الخفة واإلقدام على عمل دون مباالة أو اكتراث بما قد ینجم عن التصرفات یقصد به

وهو اإلقدام على إبرام التصرف في فترة من فترات التحّمس ،التي یقوم بها المتعاقد من نتائج

ومثال ذلك یتمثل في شخص ورث ماًال ،3واالندفاع قصد الحصول على منفعة من وراءه

ویبیعه شیئا بأضعاف ثمنه أو ،فیه هذا الطیشمعتوهویستغل،فهوأخذ ینفق منه بس،كثیًرا

ویشترط في الطیش أْن .یشتري منه شیا بأقل بكثیر من ثمنه أو یقرضه بفائدة ربویة كبرى

4.یكون بّیًنا واضًحا وظاهًرا

  .207ص  المرجع نفسه،لي فیاللي،ع  1
.من القانون المدني الجزائري90/1لمادة ا  2
  .97ص  مرجع سابق،العامة لاللتزام،جیز في النظریة الو  ،فاضلي إدریس3
  .68ص  مرجع سابق،النظریة العامة لاللتزام،لیمان،علي علي س4
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:الهوى الجامح-  ب

فتدفعه إلى التصرف فهو الولع أو الرغبة الشدیدة التي تقوم في نفس الشخص،

فیؤثر على إرادته فیعیبها دون أْن ،ویندفع إلى إبرام العقد1،عاطفًیا بدون إرادة حكمیة

2.یعدمها

فیبتز أموالها مستغال هواها تحت ،ةذلك عندما یتزوج شاب من عجوز غنیمثال 

.ستار عقود یبرمها معها

ْن یكون وفي الهوى أ ،التقنین المدني الجزائري في الطیش أن یكون بّیًنااشترط وقد

وتقدیرها إذا كان الطیش بّیًنا والهوى ،بحیث یكون بإمكان الطرف اآلخر تبیینه،جامًحا

جامًحا مسألة موضوعیة تترك لتقدیر القاضین وهو في ذلك ینظر إلى تصرفات الشخص 

كال من الطیش البّین والهوى الجامح یجعل إنّ .واألحوال والظروف المحیطة بالتصرف

،ناّدم علیه من تصرفات تبصًرا كافیفیما یقیتبصرال  ،سریع التأثر،الشخص سهل االنقیاد

فتصدر منه عن ،مما یجعله غیر مالك لزمام إرادته،وال یتدبر عواقب تصرفه التدبر الالزم

3.اختیار غیر سلیم

:استغالل ضعف المغبون-2

من القانون المدني أْن یستغل 90تشترط أحكام المادة ،الضعف النفسيزیادة على

واالستغالل هو االستعمال ،فیدفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد،المتعاقد هذا الضعف

وعلیه فإّن عملیة استغالل الضعف النفسي ،المالئم لظروف معّینة قصد الحصول على فائدة

وأن تتصرف ،د من الضعف الذي یعتري المتعاقد المغبونتقتضي على المتعاقد المستفی

  .131ص  مرجع سابق،ریة العامة لاللتزام،لنظا بلحاج العربي،1
  .106ص  مرجع سابق،نوني لعقود التجارة اإللكترونیة،النظام القالزهر بن سعید،2

  .97 – 96ص  مرجع سابق،والفقه اإلسالمي،نظریة عیوب اإلرادة في القانون المدني الجزائري محمد سعید جعفور،3
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وعلیه فإّن ما یقوم به المستغل ،إرادته إلى استغالل هذا الظرف بقصد الحصول على فائدة

1.هو عمل غیر مشروع قد یسأل عنه مدنًیا وأحیاًنا جنائًیا

على الذي یترتب ،القانون األلمانيحسب ع وال یعتبر االستغالل عمال غیر مشرو 

ولذلك ترتبت ،بل هو یعتبر في قوانینها عیًبا من عیوب الرضا،االستغالل البطالن المطلق

2.علیه القابلیة لإلبطال أو إنقاص االلتزامات

مجال التعامالت اإللكترونیة في إبرام العقود سواء ممن یملكون الخبرة في ذلك وفي 

،وهذا ما قد یؤدي إلى استغالل هؤالء لنقص خبرتهم،أو من طرف األشخاص العادیین

ولحمایة هذه الفئة وغیرها بدأت مختلف التشریعات العالمیة ،ومعرفتهم بخبایا هذا المجال

)3(.یة تهتم بشكل كبیر بحمایة المستهلكینالمنظمة للتجارة اإللكترون

  .211ص  مرجع سابق،علي فیاللي،1
  .69ص  مرجع سابق،علي علي سلیمان،2
  .107 –106 ص  ،مرجع سابقلزهر بن سعید،3
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باعتباره في العقد االلكتروني  اإلرادةخصوصیة عیوب  إلىالدراسة عرضنا في هذه 

فقهاؤه كون العقد االلكتروني یتم في ظل بیئة شغل رجال القانون و من المسائل التي ت

افتراضیة بعیدا عن الفضاء المادي الملموس ،على الرغم من قصور القواعد العامة في 

في ظل غیاب نصوص و  إلكترونیةتتم عبر وسائل اتصال تنظیم المعامالت االلكترونیة التي 

.لموضوع محل الدراسة ه التعامالت قررنا البحث في هذا اقانونیة خاصة تحكم مثل هذ

وبذلك نكون قد حاولنا في هذا المذكرة المقاربة بین قواعد النظریة العامة للعقد، وبین ما یثیره 

سواء من حیث االطراف كون العقد االلكتروني یتم بین طائفتین من من خصوصیات، 

من حیث الموضوع الذي متعاقدین المتمثلة في طائفة المهنیین و طائفة المستهلكین، اوال

یكون ذو طابع استهالكي و تجاري، كما یمتاز العقد االلكتروني بخصوصیة بحد ذاته كونه 

 و ذلكللعقود اإللكترونیة حیث تناولنا من خالل هذه النظرةنیة یتم باستعمال وسیلة الكترو 

قانونیة الدولیة والوطنیة تحدید مفهوم هذا العقد بتعریفه أّوًال استناًدا لما جاء في النصوص الب

إلبرام العقود االلكترونیة سواء التقلیدیة و ثانیا الى الوسائل المستعملة والفقه،المقارنة

.كالفاكس او الهاتف او الحدیثة كالویب و البرید االلكتروني 

كما حددنا كیفیة التعبیر عن االرادة و ذلك بتطابق االیجاب و القبول عبر وسائل االتصال 

حدیثة التي  تخول لكل الطرفین الحریة في التعاقد و معاینة كل جوانب القانونیة للعقد  ال

یتمیز كمحل العقد و تنفیذه  لمنع الوقوع في االحتیال و الغش نظرا لقیام العقد االلكتروني 

.بسمة تفاعلیة أي قیامه في بیئة افتراضیة
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إّن الدراسة وقفت على أّن التشریعات وبخصوص مسألة التحقق من األهلیة  وهویة المتعاقد ف

وضعت حلوًال بسیطة لكّنها كفیلة بتحقیق الغرض، وهو اشتراط مأل استمارة أو وضع الرقم 

وعن مشكلة اللغة المستخدمة في .السري الخاص بالبطاقات البنكیة للتأّكد من أهلیة التعاقد

للمعامالت اإللكترونیة أن إبرام العقد، تبّین من خالل دراسة معظم التشریعات المنظمة 

فرضت استخدام اللغة الوطنیة للدولة التي یتم فیها العقد، ومعها ترجمة إلى لغة آخر لیتاح 

ألي شخص إبرام العقد، وحتى ال تصبح اللغة عائق أمام أهم خاصیة للعقد اإللكتروني، 

.وهي الخاصة الدولیة فیه

في العقد االلكتروني فقد توصلنا  اإلرادةفي الفصل الثاني المعنون بعنوان عیوب أما

في النظریات التقلیدیة حیث ذهب البعض  الى القول  اإلرادةال تختلف عن عیوب أنها إلى

أمثلةفي التعاقد عبر وسائل االتصال الحدیثة ال تكاد تخرج عن كونها  اإلرادةبان عیوب 

أربعةاغلب التشریعات المدنیة في تقلیدیة تستوعبها القواعد العامة ،فهذه العیوب قد حصرتها

.و االستغالل اإلكراه الغلط ،التدلیس،:عیوب

ففي ما یتعلق بعیب العقد االلكتروني ، طارأهامة في تحتل مكانة   اإلرادةعیوب ف

ما یقع بسبب العرض الناقص للمنتجات عبر االنترنت،و ذلك أكثرفقد بدى لنا انه  الغلط

الوقوع في الغلط بشان المنتج  إلىمفهوم مما یؤدي  أوبان یكون العرض غیر واضح 

الخادعة اإلعالناتعیب التدلیس فقد یتمثل في مجال العقد االلكتروني في أماالمعروض،

  .العقد  إبرامالوعد  بواسطة رسالة الكترونیة بمیزات وهمیة من اجل  أو

عقد یتم بین غائبین بواسطة الوسائل ألنهیصعب تصوره  في العقد اإلكراهعیب أما

ما فیما یخص عیب االستغالل فانه یتحقق أ ،اإلكراهااللكترونیة،بالتالي صعوبة تحقق شروط 
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ع ضحیة لطیشه و هواه الجامح ،و یدخل في عالقات تعاقدیة حینما یكون المتعاقد قد وق

.اجتماعیة بارزةشخصیة األخرفي طرفها  أنهالمجرد 

عیوب االرادة في العقد االلكتروني تختلف  عن عیوب االرادة في العقد العادي و علیه فان

و ذلك ان في العقد االلكتروني یصعب التحقق منها كون ان ابرام هذه العقود تتم بواسطة 

.العقد أي یجمعهما مجلس عقد حكمي ألطرافالوسائل االلكترونیة دون التواجد المادي 

طورات الحاصلة في نظرا لعدم مواكبة المشرع الجزائري للتفي نهایة هذا البحث و 

التفتح االقتصادي ،و تطور مجال التعاقد نظرا لخروجه ومسایرة زمن العولمة و مجال التعاقد 

قود االلكترونیة البد من استحداث بعض القواعد الخاصة من دائرة العقود التقلیدیة لدائرة الع

الوسائل االلكترونیة في التعاقد،ألنه لو تركت الى القواعد التي تتناسب التقنیات الحدیثة و 

فان هذه القواعد یجب ان تطوع بعض الشيء حتى ال تتعارض و الطبیعة الخاصة العامة 

.للعقود االلكترونیة

و علیه فان واقع  التجارة االلكترونیة في الجزائر یتجسد في القیام ببعض المحاوالت 

ة التي القت نجاحا محدودا و ذلك ألسباب اجتماعیة، اذ انه في لتفعیل التجارة االلكترونی

04-15الوقت الراهن ال نجد اي قانون ینظم التعامالت االلكترونیة ما عاد القانون رقم 

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق االلكترونیین2015فبرایر 01المؤرخ في 

ان المشرع الجزائري یستوجب علیه القیام ببعض و في االخیر تجدر االشارة الى 

التعدیالت و ادراج هذا النوع من العقود في القانون المدني و ذلك حسب الضرورة سواء 

.القواعد العامة او الخاصة التي تحكم العقود االلكترونیة 
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باللغة العربیةالمراجع : أوال

لكتبا :والأ    

الدار العلمیة دراسة مقارنة،عن طریق االنترنت،التعاقد ،أحمد خالد العجلوني-1

.2002،األردن ،عمان،التوزیعوالتوزیع ودار الثقافة للنشر و الدولیة للنشر 

،األولالجزء ،الوسیط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق السنهوري،-2

.1964، القاهرةدار النهضة العربیة ،االلتزام، مصادر 

طبعة منشأ المعارف،،وجیز في النظریة العامة لاللتزامال ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

.2004،اإلسكندریةالفقه،القضاء و ى مستجدات في التشریع و تحتوي عل

دار  االلكترونیة عبر شبكة االنترنت،التراضي في تكوین العقودآمانج رحیم أحمد،-4

.2006،القاهرة ،صدارات القانونیةوائل لإل

مجلس النشر ،القانونیة للتعامالت االلكترونیةالجوانب اللیل،أبوالدسوقي إبراهیم-5

.2008العلمي،

المدني،اإلثباتحجیتها في وسائل االتصال الفوري و تعاقد عنال لعبودي عباس،ا -6

.1997،األردن دار الثقافة،

،الطبعة الثالثةالنظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي،-7

.2006،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،

دار الفكر الجامعي،مقارنة،دراسة العقد االلكتروني،إبرام،إبراهیمخالد ممدوح -8

.2006مصر،

التوزیع،دار العلوم للنشر و الوجیز في النظریة العامة لاللتزام،دربال عبد الرزاق،-9

.دون سنة النشرتبسة،المركز الجامعي،
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هومةدار  المنفردة، رادةواالالعقد  الوجیز في مصادر االلتزام،زكریا سرایش،-10

القانون الواجب التطبیق،عقود التجارة االلكترونیة و سلطان عبد اهللا محمد الجواري،.

.2012لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،دراسة مقارنة،

دراسة مقارنة بالفقه ،األردنيمصادر االلتزام في القانون المدني ،أنورسلطان -11

.2002عمان،النشر،دار الثقافة للطباعة و ،اإلسالمي

شركة ،تنظیم التجارة اإللكترونیة إطارالعقود االلكترونیة في میر دنون،س-12

.2012لبنان،مؤسسة الحدیثة للكتاب،ال

الكتاب وني لحمایة التجارة االلكترونیة،النظام القانعبد الفتاح بیومي حجازي،-13

مصر،دار الفكر الجامعي،حمایتها مدنیا،نظام التجارة االلكترونیة و ،األول

2002.

،واألجنبیةالتجارة االلكترونیة في التشریعات العربیة عصام عبد الفتاح مطر،-14

.2009، اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة،

الطبعة النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان،-15

.2008،الجامعیةدیوان المطبوعات،الثامنة

.2008الجزائر،،للنشرموفم النظریة العامة للعقد،زاماتااللتعلي فیاللي،-16

دار الثقافة للنشر دراسة مقارنة،العقود االلكترونیة،عالء محمد الفواعیر،-17

.2014،التوزیعو 

دراسة عقد البیع عبر االنترنت،عقود التجارة االلكترونیة،عمر خالد الزریقات،-18

.2007التوزیع،عمان،،دار حامد للنشر و تحلیلیة

قصر الكتاب،المنفردة، واإلرادةالعقد  الوجیز في النظریة العامة،،إدریسفاضلي -19

.2007-2006لبلدا
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الجزائر،دار هومه،اإللكترونیة،النظام القانوني لعقود التجارة لزهر بن سعید،-20

2014.

،اإلسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،اإللكتروني، التعاقد ،الروميأمینمحمد -21

2004.

االلتزامات،القضاء،المدني في ضوء الفقه و التقنینمحمد كمال عبد العزیز،-22

.1980مصر،مطبعة نادي القضاة،

الفقه في القانون المدني الجزائري و  اإلرادةنظریة عیوب محمد سعید جعفور،-23

.1997الجزائر،،هومهدار   ،اإلسالمي

دراسة مقارنة في ضوءعبر شبكة االنترنت،البیع محمد حسن الرفاعي العطار،-24

،اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة،،2004لسنة  15اللكتروني رقم قانون التوقیع ا

2007.

النظریة العامة الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي،-25

الجزائر،،دار الهدى دراسة مقارنة في القوانین العربیة،مصادر االلتزام،لاللتزامات،

2012.

دراسة التراضي في تكوین العقد المبرم االنترنت،محمود عبد الرحیم شریفات،-26

.2009االردن،،التوزیعالدار العلمیة الدولیة للنشر و مقارنة،

دیوان ،الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائري،محفوظ لشعب،-27

.2006الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

الجزء دراسة مقارنة،النظریة العامة لاللتزامات في القانون المدني،منذر الفضل،-28

.1991البلدمكتبة الرواد للطباعة،،مصادر االلتزام،األول



قائمة المراجع

85

اثبات عن طریق االنترنت و  اإلرادةر عن التعبیمندى عبد اهللا محمود حجازي،-29

دار الفكر الجامعي،،القانون المدنيو  اإلسالميني وفقا لقواعد الفقه التعاقد االلكترو 

.2010،اإلسكندریة

ري حدیثة في القانون المدني الجزائإثباتالعقد االلكتروني وسیلة مناني فراح،-30

.2009،دار الهدى للنشر و التوزیع،الجزائر،

دار وائل االنترنت،العقود التجاریة االلكترونیة عبر شبكة یوسف حسن یوسف،-31

.2006األردن،،للنشر

:المذكرات الجامعیةالرسائل و :ثانیا

:راهلدكتو رسائل ا/ أ

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التجارة االلكترونیة في الجزائر،آمال حابت،-1

جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص قانونالعلوم القانونیة،

.2015تیزي وزو،معمري،

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في أطروحةالعقد االلكتروني،إبرامبلقاسم حمادي،-2

قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،األعمالتخصص قانون العلوم القانونیة،

.2016-2015باتنة،،جامعة الحاج لخضر،األعمالفرع قانون الحقوق،

دكتوراه في الحقوق،أطروحةالطبیعة القانونیة للعقد االلكتروني،زهیرة، بن خضرة -3

.2015/2016جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،تخصص القانون الخاص،

لعقد البیع الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت،النظام القانوني حمودي ناصر، -4

.2009،تیزي وزوجامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،
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دراسة التشریعي للتجارة االلكترونیة،القانوني و  اإلطار عزة علي محمد الحسن،-5

طرابلس،جامعة الخرطوم،علیا،كلیة الدراسات المقارنة لنیل شهادة الدكتوراه،

2005.

:مذكرات الماجستیر  -ب

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في استغالل خدمات االنترنت،أمال حابت،-1

جامعة مولود الحقوق العلوم السیاسیة،كلیة األعمال، فرع قانون الحقوق،

.2004جوان تیزي وزو،معمري،

رسالة مقدمة لنیل و تنفیذ العقد االلكتروني،إبرامالطیب حسن عبد اهللا العوض،-2

جامعة الرباط البحث العلمي،كلیة الدراسات العلیا و درجة الماجستیر في القانون،

.2015، المغربالوطني،

دراسة ،اإلثباتمدى حجیة المحررات االلكترونیة في عارف عطا سده،إیاد-3

في القانون مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستیر أطروحةمقارنة،

.2009الخاص،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة النجاح الوطنیة،نابلس،فلسطین،

مذكرة لنیل العقد االلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري،،برني نذیر-4

، الجزائرالدفعة الرابعة عشر،المدرسة العلیا،وزارة العدل،المدرسة العلیا،إجازة

لیست ماجستیر.2003-2006

مذكرة من اجل الحصول على شهادة ،اإللكترونيمجلس العقد بولمعالي زاكیة،-5

جامعة الجزائر بن كلیة الحقوق،المسؤولیة،فرع العقود و  الماجستیر في الحقوق،

.2012، الجزائریوسف بن خدة،

مذكرة تخرج ضمن متطلبات الشكلیة في عقود التجارة االلكترونیة،تریر نوال،-6

كلیة الحقوق العلوم السیاسیة،،األعمالتخصص قانون نیل شهادة الماجستیر،
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-2013،عین الدفلى،خمیس ملیانةقسم الحقوق جامعة الجیاللي بونعامة،

2014.

شهادة مذكرة لنیلصحة العقد المبرم عبر االنترنت،،أنیسحمیدي محمد -7

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،األعمالفرع قانون الماجستیر في القانون،

.2016،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

مذكرة ماجستیر في الحقوق،خصوصیة العقد االلكتروني،،أمینسیدمو محمد -8

بن عكنون،جامعة بن یوسف بن خدة،كلیة الحقوق،،األعمالفرع قانون 

.2015-2014، الجزائر

یاسیة،كلیة الحقوق والعلوم الساإللكتروني، النظام القانوني للعقد صولي زهرة،-9

.2007/2008،بسكرة،جامعة محمد خیضرقسم الحقوق،

لنیل شهادة رسالة الشكلیة في عقود التجارة االلكترونیة،طمین سهیلة،-10

جامعة مولود كلیة الحقوق،فرع القانون الدولي لألعمال،الماجستیر في القانون،

.2011تیزي وزو،معمري،

مذكرة لنیل شهادة في العقود االلكترونیة، اإلرادةمبدأ سلطان عتیق حنان،-11

 أكليالعقید ،المركز الجامعيتخصص التعاون الدولي،الماجستیر في القانون،

.2012البویرة،ولحاج،محند

رسالة في العقد االلكتروني،الحمایة المدنیة للمستهلك فالح فهد العجمي،-12

ات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص،مقدمة استكماال لمتطلب

.2014البلد،األوسطجامعة الشرق قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق،
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لنیل شهادة الماجستیر في مذكرة االلكتروني،تنفیذ العقد لزعر وسیلة،-12

-2010الجزائر،بن عكنون،كلیة الحقوق،المسؤولیة،فرع العقود و  ،القانون

2011.

مقدمة استكماال لمتطلبات أطروحةاإللكتروني،اهللا شلهب، مجلس العقد لما -13

جامعة النجاح كلیة الدراسات العلیا،الحصول على الماجستیر في الحقوق،

.2008فلسطین،طنیة،الو 

مذكرة لنیل شهادة التراضي في العقد االلكتروني،مرزوق نور الهدى،-14

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و فرع المسؤولیة المهنیة،ي القانون،الماجستیر ف

.2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،

:سترمذكرات الما -ج    

مذكرة تخرج لنیل دراسة مقارنة،االلكتروني،ركن التراضي في العقد عبدلي فاطمة،-1

كلیة الحقوق والعلوم تخصص عقود ومسؤولیة،شهادة الماستر في القانون،

.2015، البویرةجامعة محند ولحاج،السیاسیة،

كلیة ماستر،مذكرة،روني في القانون المدني الجزائريالعقد االلكتغول نجاة،-2

خمیس ملیانة،جامعة الجیاللي بونعامة،الحقوق،قسم العلوم السیاسیة،الحقوق و 

.2014-2013عین الدفلى،

مذكرة التجارة االلكترونیة،النظام القانوني لعقود محمد السعید بوخلیفي قویدر،-3

كلیة ،األعمالتخصص قانون مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2016-2015بسكرة،،جامعة محمد خیضرلسیاسیة،العلوم االحقوق و 

تخصص ماستر،  األولىمحاضرات لطلبة السنة العقد االلكتروني،معزوز دلیلة،-4

هذه مطبوعة ولیست مذكرة.2016،البویرةولحاج، أكليجامعة محند مسؤولیة،عقود و 
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:العلمیةالمقاالت

كلیة ،متعلقة به، مجلة الباحثلالمسائل اس بن ساسي، التعاقد االلكتروني و إلیا-1

 68ص-60، دون سنة،ص2العلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، العدد الحقوق و 

للدراسات الجتماعیة األكادیمیةرباحي أحمد، الطبیعة القانونیة للعقد االلكتروني، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، جامعة واإلنسانیة

 .105ص-96ص .2013، جوان10العدد  حسیبة بن بوعلي،  الشلف،

أهلالنظام القانوني للوكیل اإللكتروني، دراسة مقارنة، مجلة ،علي ریسان جابر-3

مجلةقادري فلة، العقد اإللكتروني، 5البیت، كلیة القانون، جامعة البصرة، العدد

،جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق و منازعات األعمال

 .178 165ص ص .2017،  22 العدد

القانوني للعقد المبرم عبر وسائل االتصال االلكترونیة،  اإلطارمنصور الصرایرة، -4

2، العدد25دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.821841ص ص

القانون المدني ومبدأ حریة أحكاممعادلة بین اإللكتروني،نوارة حملیل، التعاقد -5

تلمسان ، كلیة الحقوق ، بكر بلقاید،بوأ، جامعة التعاقد، مجلة الدراسات القانونیة

 250.266ص ص .2007، 4العدد 

لة التطور التكنولوجي، المجاللكتروني بین الواقع التشریعي و یسعد حوریة، الرضا ا-6

، 2العدد امعة مولود معمري، تیزي وزو،جم ،العلو النقدیة للقانون و 

 .67-46ص.2015

یوسفي نور الدین، بروك إلیاس، تطبیق منهج تنازع الدولیة على عقود التجارة -7

جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، االلكترونیة، مجلة الفكر،

.269ص-252، ص13العدد  ،بسكرة
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النصوص القانونیة:ثالثا 

:االتفاقیات الدولیة-

.بشأن عقود البیع الدولیة للبضائع1980اتفاقیة فینا لسنة -1

:النصوص التشریعیة

یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(.30/09/1975، الصادر في78العدد

المعدل ،متضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/59رقم  أمر-2

مؤرخة في 77، جریدة رسمیة، العدد 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96باألمر 

11-12-1996.

لمتعلق باستخدام اللغة الفرنسیة و یعرف بقانون تبون الصادر 94/665قانون رقم -3

.1994أغسطس  4في 

یحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فبرایر سنة أولمؤرخ في 15/04قانون رقم -4

.2015فبرایر10، الصادر 6جریدة رسمیة ،العدد بالتوقیع والتصدیق االلكترونیین،

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في  03-09رقم  قانون-5

 2009 ةنس 15 ددعلا, ةیمسر  ةدیر جالغش، 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000غشت 5المؤرخ في 2000/03قانون -6

غشت 6، الصادر في 48الالسلكیة، الجریدة الرسمیة، العدد المواصالت السلكیة و و 

2000.

:النموذجیةلقوانین-

.1985القانون النموذجي لالونسترال بشأن التجارة االلكترونیة العام -1
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