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ثورة الزراعیة شهدت البشریة ثورتین عبر القرون الماضیة غیرتا وجه التاریخ، وهما ال

وهي ثورة تكنولوجیا المعلومات التي ،ویعیش العالم اآلن الثورة الثالثةوالثورة الصناعیة،

هو االقتصاد الرقمي الذي تجسد في ظهور التجارة ،أفرزت نوعا جدیدا من االقتصاد

التي دفعت العالم لتقدم نوعي جدید ،اإللكترونیة والتي ظهرت مع ظهور شبكة اإلنترنت

المعلومات التكنولوجي الهائل في قطاعتطورالالقرن الحادي والعشرین، ومع یضعه في 

.بشكل متزاید ومستمر في أنحاء العالم)1(واالتصاالت انتشرت تلك التجارة

الخاصة بالحاسب اآللي ترتبط التجارة اإللكترونیة بمستوى متطور من التقنیات

بقدر تقدم الدول في المجال التقني یكون دورها في هذه التجارة بوصفها منتجا أو و ملحقاته، و 

قواعد قانونیة التجارة اإللكترونیة بالتقدم العلمي ارتباطا وثیقا، وتحتاج إلىبائعا، ولهذا ترتبط

یات الدولیة واإلقلیمیة خاصة لحمایة كافة معامالتها، وضمان تطورها وازدهارها على المستو 

.والوطنیة

بتطور التقنیات المستخدمة في الحاسب اآللي وظهور شبكة المعلومات العالمیة 

ست تلك النقلة في جل مجاالت الحیاة، حیث أدى هذا التطور غیر المسبوق تكر ،)اإلنترنت(

تحاكي الواقع في أغلب مظاهره وصالحة الستیعاب معظم ،إلى إنشاء بیئة افتراضیة

األنشطة الممارسة فیه عن بعد، وهذه الخاصیة األخیرة كانت دافعا أساسیا لالستفادة من 

نحن و ،تتطلبها، وانعكست أثارها على أبعاد مختلفةشبكة اإلنترنت في كافة المجاالت التي

والتعلیم عن بعد، والعالج الطبي عن بعد، ،ما بات یعرف بالعمل عن بعدنرىاآلن 

.واالستشارة القانونیة عن بعد، والقضاء عن بعد، والجامعة االفتراضیة، والشركة االفتراضیة

أن كلمة التجارة تعني النشاط الذي یتضمن عملیات البیع والشراء وتبادل السلع والخدمات، نرىألغراض دراسنتا فإننا )1(
ولیس كل المعامالت التي تتم عبر اإلنترنت ھي أنشطة تجاریة بالمفھوم التقلیدي الضیق، فالبیع عبر اإلنترنت یسمى أیضا 

بالبیع اإللكتروني ولكنھ لیس دائما تجارة إلكترونیة، وإن القاسم المشترك بینھما ھو أن كلیھما یستعمالن وسیلة أو وسیط 
.إلكتروني غالبا ھو جھاز الكمبیوتر الموصول بالشبكة العنكبوتیة
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تلك المتعلقة بالتعامالت بین لعل أكثر المجاالت تأثرا بظهور شبكة اإلنترنت، 

من خالل إبرام العقود بمختلف أنواعها، وأضحت ،األشخاص في إطار التجارة اإللكترونیة

في مجاالت )2(وسادت فیه ثقافة العولمةعالما أزالت فیه تقنیة االتصال الحدود بین الدول

ل متطورة لإلعالن عدیدة لألنشطة االقتصادیة، وخلقت بیئة جدیدة أتاحت للمتعاملین وسائ

عن السلع والخدمات ومن ثم التعاقد علیها، وتنفیذها أحیانا عبر النقل اآللي للبیانات 

.المجسدة لألداءات محل االلتزام

وعلى أثر ذلك ،ذلك كله دون حاجة للتواجد المادي أو الشخصي في موقع الحدث

یقتصر دوره على تبادل فقد غیر اإلنترنت عالم التجارة وما شملته من تعاقدات، ولم 

المعلومات والبیانات، بل أصبح سوقا تجاریا كبیرا لتبادل جمیع المنتجات والخدمات على 

.اختالف أنواعها وأشكالها

كما أنها أعطت للتجار المبتدئین ولصغار رجال األعمال الفرصة الذهبیة للبروز 

تجاریة حكرا على عد ممارسة بعض أوجه النشاطات التوتحقیق طموحاتهم، حیث لم 

)3(حاسوبالشبكةالشركات الكبیرة، فاألمر ال یستدعي سوى وجود 
ومن ثم تنظیم موقع ،

افتراضي علیه وتسویقه ومن ثم عرض المنتجات أو الخدمات واستقبال المتعاملین، األمر 

بل أیضا ،الذي نستطیع فیه القول بأنه لم یكن للمعلوماتیة أثرها في تغییر محل التجارة فقط

على وسائل تحقیق هذه التجارة وأضحى إبرام الصفقات من خالل شبكة اإلنترنت أمرا شائعا 

.بل حقیقة واقعیة

(2) « L’internet et la mondialisation » : deux phénomènes d’une actualité évidente et…d’une ampleur
redoutable ; deux phénomènes, également, qui sont susceptibles de s’entretenir. Cité par : PIRONON
Valérie, « L’internet et mondialisation », Gazette du palais, n° 307, 03 novembre 2007, p.11.

ربطت مع بعضھا البعض لتمكین مستخدمیھا من )على األقل اثنین(شبكة الحاسوب ھي مجموعة من الحواسیب )3(
من أجل تبادل المعلومات والمشاركة في البیانات والمصادر المتوفرة لدى البعض من مشتركي ھذه ،التراسل فیما بینھم

المرسالت الرسمیة الشبكة والتي ال تتوفر لدى البعض األخر، باإلضافة إلى االستفادة من المشاركة في حلقات النقاش و
.المختلفة
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باختراع أجهزة متقدمة ،شهد النصف الثاني من القرن العشرین ثورة في االتصاالت

المكانیة والزمنیة التي أسقطت الحواجز ،)4()الحاسوب(الكمبیوترجهازتلكس والفاكس و مثل ال

ومنها بدأت التجارة اإللكترونیة ترى النور وهذا عكس ما یراه ،بین مناطق العالم المختلفة

.البعض بأن التجارة اإللكترونیة حدیثة النشأة

ب إلیجاد نوع من التكامل یاسو ففي أواخر الخمسینات سخرت الشركات الكبرى الح

لها، وذلك عن طریق تركیب نهایات طرفیة نصف اآللي بینها وبین الموردین الرئیسین

بحیث یتاح للمورد االطالع على ،ب الرئیسي للشركة الكبیرة عند الموردین األساسیینو للحاس

مستوى المخزون المتوفر لدى الشركة من األصناف التي یقوم بتوریدها، ثم یقوم بناءا على 

ب بالبیانات مباشرة، وسمیت هذه و ذلك بتلبیة متطلبات الشركة من هذه المواد وتغذیة الحاس

.)5(المرحلة باالرتباط بین الشركات الكبیرة والموردین الرئیسین لها

في مرحلة الستینات تفطنت الشركات الكبرى إلى إمكانیة االستفادة من التقدم 

)EDI()6(وبدأت بإنشاء نظام التبادل االلكتروني للبیانات ،التكنولوجي في مجال الحواسیب

وذلك ألداء أعمالها أو بعض مراحل منها، وكانت هذه األعمال تتم بین دوائر األعمال 

حیث تقوم هذه ،)7(بعضها البعض سواء كانت الشركات متنقلة أو فروع لشركة واحدة

الشركات بعملیة تبادل للمعلومات والبیانات مع غیرها من الشركات المماثلة، وذلك عبر 

تساعدها في مشاركة غیرها المعرفة أو من خالل االكسترانت إنشاء شبكات داخلیة 

بین الشركات والتي تعمل على تسهیل عملیات والمعلومة، فظهرت عملیة تبادل البیانات

، وھذه "الكمبیوتر"، كما یطلق علیھ مسمى "الحاسب اآللي"تتعدد مسمیات ھذا الجھاز، فیطلق علیھ باللغة العربیة )4(
ویقابل ھذه التسمیة بالفرنسیة ،"یحسب"بمعني )computer(ومشتقة من الفعل )(Computerالتسمیة إنجلیزیة األصل 

Ordinateur)(.
، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"دمحم سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعامالت التجارة اإللكترونیة )5(

.51، ص 2009الحقوقیة، بیروت لبنان، 
(6) (EDI) : Echange de Données Informatisées ; (Les données sont directement transférées d’un
ordinateur à l’autre sans intervention humaine).
(7) EL BADAWI Lamia, les mutations du droit sous l’influence du commerce électronique,
thèse pour le doctorat, paris 2007, p 20.
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كما توفر للشركة التي تستخدمها ،التورید بین الشركات وتقلیل اإلنفاق وتوفیر الجهد والوقت

.)8(دین أكبر من ذي قبلمتعاملین سواء كمستهلكین أو مور القاعدة 

ب وتقاربها بأنظمة و ساشهدت مرحلة السبعینات انتقاال حقیقیا في میدان استخدام الح

االتصاالت ومعرفة هذه المرحلة بناء الحواسیب الشخصیة، وشهدت اتساعا تجاریا حقیقیا في 

ت ب، والتي تقوم أساسا على صناعة المعلومات أو تقنیة المعلومایسااستخدام الحو 

)Information Technology( فهي التي أنشأت الوجود الفعلي والحقیقي للتجارة

اإللكترونیة باعتبارها تعتمد على الحاسبات، ووسائل االتصال الحدیثة، وأتمتة إدارة النشاط 

.)9(التجاري

على الرغم من ظهور التجارة اإللكترونیة في مرحلة السبعینات إال أنها لم تعرف 

إلنترنت ودخولها الخدمة واالزدهار إال في مرحلة التسعینات، وذلك بانتشار شبكة االرواج 

(Interactivité)10(ةوتطور النظم التفاعلی،بظهور شبكة الویبالعامة و  في النصف )

التي أصبحت وانتشار التجارة اإللكترونیة،الثاني من التسعینات والتي تساعد على نمو

أمام المنتجات والخدمات القابلة للنقل خاصة ،)11(الوریثة لفكرة إنشاء األسواق الموحدة

مع خدمات استعراض وٕانشاء ،حیث بدأت الشركات تستخدم البرید اإللكترونيإلكترونیا

.بینهااتها ووسائل االتصال بها و مواقع الویب لعرض أنشطتها ومنتج

.15، ص2010ان األردن، دار الثقافة، عمدمحم عبد حسین الطائي، التجارة اإللكترونیة المستقبل الواعد لألجیال القادمة،)8(
.26دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )9(

(10) Interactivité: type de relation avec une machine qui implique une réciprocité des échanges. Un film
classique induit une relation passive, alors qu’un programme sur CD-Rom ou un logiciel sur
ordinateur est interactif. Voir : CEDRO Jean-Michel, le multimédia, éd Milan, 1998, p.62.
(11) Comme l’a dit le commissaire européen Mario MONTI lors de la conférence de Bonn en juillet
1997, « la mise en œuvre du marché unique a facilité l’accélération du commerce électronique
contribuera à la réalisation du marché unique. Le Marché unique offre un cadre prodigieux au
commerce électronique, puisque tant pour les consommateurs que pour les entreprises, la construction
du Marché semble offrir un environnement dans lequel le commerce électronique peut être utilisé sans
crainte et sans incertitude. D’emblée, l’entrée en vigueur de l’Union monétaire modèle davantage
l’accès au commerce électronique, et contribuera ainsi au perfectionnement des conditions
d’utilisation du modèle de commerce électronique ». Cité par: NARUTO Michio, « Le marche unique
et le commerce électronique vus dans le cadre de la coopération industrielle Euro-Japonaise », Les
petites affiches, n° 52, 1 mai 1998, p.28.
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االفتراضیة ومراكز التسویق االفتراضیة التي أفرزتها التجارة كما كان لظهور المتاجر 

من یمكن و ،اإللكترونیة إذ أن هذه المتاجر لیس لها وجود إال في فضاء شبكات اإلنترنت

الذي یتصل بموقع الشركة لدراسة العرض المقدم )للعمیل(ألي شخص من الجمهور خاللها 

،وطلب المعلومات التي یرغبها بل ویمكنه التجربة في بعض األحیان،من هذا األخیر

ت ناتسمح بتجربتها على مانكاع على سبیل المثال مالبس للبیع و فتعرض بعض المواق

Mannecquins)افتراضیة virtules)، وكذلك یتم تسدید أثمانها من جانب طالبها بشكل

كتروني لألموال أو البطاقات اإللكترونیة، إلكتروني وفوري أحیانا، من خالل التحویل اإلل

.)12(الدفع اإللكترونیةلوغیرها من وسائ

یعد مصطلح التجارة اإللكترونیة من بین المصطلحات الحدیثة التي دخلت في الحیاة 

المعاصرة لإلنسانیة بشكل واسع، وأصبحت شائعة االستخدام لتعبر عن العدید من 

وعلى .المرتبطة بثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمعامالت التي تتم بین األفراد

هذا األخیرالتي تناولت هذا المصطلح إال أنه ال یعدو،الرغم من وجود العدید من التعریفات

النشاط التجاري، والدعائم اإللكترونیة، :كامل بین ثالثة عناصر تمیزها وهيأن یكون مجرد ت

.)13(والعولمة

ویتمثل في الحرفة التي ،الركیزة األساسیة للتجارة اإللكترونیةلتجاريیمثل النشاط ا

حیث تتیح تداول وترویج المواد الزراعیة والصناعیة ،یمارسها التاجر في البیع والشراء

مما یساهم بصورة فعلیة في تنشیط حركة األسواق ،والمعلوماتیة والخدمات بكافة أشكالها

وهذا ما ذهب إلیه أعضاء ،وتعمیرها وتكوین الثروات بما یكفل أمن المجتمعات واستقرارها

األنشطة "عندما اقترحوا ضرورة تفسیر مصطلح،لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري

، 2009الكتب القانونیة، مصر ، دار "دراسة مقارنة"ھادي مسلم یونس البشكاني، التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیة )12(
.55ص 

نترنت، كلیة إلدمحم السید عرفة،التجارة الدولیة اإللكترونیة عبر األنترنت، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبیوتر و ا)13(
.2، ص2000مایو 3إلى 1الشریعة والقانون جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، خالل الفترة من 
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)14(تفسیرا واسعا"التجاریة 
عن جمیع العالقات ذات الطابع شئةعلى أن تشمل المسائل النا،

هكذا فإن التجارة اإللكترونیة تضم طائفة واسعة من ،التجاري سواء أكانت تعاقدیة أم لم تكن

،لق ومع أطراف تجاریین معروفینغوتشمل لیس فقط أداء التجارة على أساس م،األنشطة

وكما أنها لیست قاصرة على ،اإلنترنتولكنها أداء لنشاط تجاري في بیئة مفتوحة مثل 

.استخدام اإلنترنت فهناك أنواع أخرى من الوسائل كالفاكس والتلكس

وبالتالي فإن النشاط ،أساساالتجارة اإللكترونیةعلیها تعتمد فأما الدعامة اإللكترونیة

اختفاء عبر شبكة اإلنترنت، وهذا ما یؤدي إلى )15(التجاري یتم باستخدام الوسائل اإللكترونیة

.الدعائم الورقیة في هذا النوع من التجارة

مقترنة لكونها التجارة اإللكترونیة بي مرتبطةهفیما یخص فكرة التداول أو العولمة ف

وهذا ما یدل على أن العالقات القانونیة الناشئة عن هذه التجارة ال ،بالتكنولوجیة المتقدمة

لكل الحدود وتنساب عبر الدول، فمثال قد تقتصر على منطقة أو بلد معین، بل هي عابرة 

،یكون البائع في فرنسا والمشتري في الهند والمنتج قد یكون في ألمانیا والمستهلك في الجزائر

وكل هذه المعامالت التجاریة یعود السبب فیها إلى التقدم العلمي والمتمثل أساسا في شبكة 

.اإلنترنت

قول أن التجارة اإللكترونیة وسیلة غیر مسبوقة یمكن ال،باجتماع هذه العناصر الثالثة

،ینینفي أسرع وقت ممكن بدون التقید بمكان ما أو بأشخاص مع،للوصول إلى أسواق العالم

حیث استطاع التطور التكنولوجي الجدید استخدام القنوات اإللكترونیة في انجاز المعامالت 

:المصدر،17اإللكترونیة، ص اإللكترونیة لتشریعي للقانون النموذجي للتجارةالدلیل ا)14(

http://www.glosbe.com/…Enactment%20of%20the%20UNCITRAL%20Model

(15) « Par la terminologie désormais courante de « commerce électronique », on veut souligner que ce
type d’activité commerciale se caractérise par sa modalité technique : ce commerce est électronique
parce qu’il utilise des moyens informatisés de traitement de l’information pour mettre en relation
vendeurs et acheteurs et pour conclure l’opération commercial. » Cité par : WARUSFEL Bertrand,
« Aspects juridiques de la dématérialisation des échanges dans le commerce électronique », Les petites
affiches, n° 27, 06 février 2004, p.17.
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والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة بین التجاریة في بیئة غیر ورقیة، وٕازالة جمیع القیود 

الدول أمام الصفقات التجاریة والتي كانت تعوقها إلى وقت قریب، ورغم هذا التمیز فإن أمام 

تهدد النشاط التجاري الذي یتم عبر شبكات االتصال تومعوقاتهذا القطاع أیضا تحدیا

ءها موقف المتفرج دون أن یتدخل الحدیثة، وكل هذه المستجدات ال یمكن أن یقف القانون إزا

لضبط تأثیرها في الحقوق والحریات في التعامل، مما یقتضي بناء تقنیة تؤمن وتحمي بیانات 

.التجارة اإللكترونیة وأموالها، عبر أطر تشریعیة تكفل تحقیق الحمایة لهذه التجارة

في كون أن ،تتمثل أهمیة البحث في موضوع النظام القانوني للتجارة اإللكترونیة

یعكس میول المجتمع واتجاهاته واحتیاجاته ونزعاته ،النظام القانوني بحد ذاته موضوع حیوي

من خالل التشریعات المختلفة ومن الطبیعي أن ،للتنظیم ولحمایة الحقوق الفردیة والجماعیة

لیة من آثار بما أحدثته التقنیة العا،فیهومرتكزاتهتتأثر عالقات ذلك النظام وقواعد التشریع 

.وما خلفته من أنماط جدیدة للعالقات القانونیة

تعتبر من الموضوعات المهمة التي فرضها فهيأما التجارة اإللكترونیة بحد ذاتها

، فمن )16(أهمیة بالغة من الناحیتین النظریة والعملیة على حد سواءاالواقع والمستقبل، وله

بیاناتها من حیث مواقعها وأموالها و ،رونیةاإللكتالناحیة النظریة یعالج موضوع التجارة 

،وأطرافها وحقوق الملكیة الفكریة، التي قد یهدد االعتداء علیها الثقة في هذا النوع من التجارة

لذا یجب البحث عن األطر القانونیة المالئمة لتنظیم معامالت التجارة اإللكترونیة بالشكل 

المتعاقدة عبر اإلنترنت وطرح الحلول المناسبة لألطراف،الذي یحقق األمان القانوني

.الجتیاز العقبات التي تقف أمام توسع استخدام شبكة اإلنترنت في التعاقد

International)توفقا إلحصائیا1998ملیار دوالر في عام 32لتجارة اإللكترونیة أكثر من یبلغ حجم ا)16( Data

Corporation) لتصل إلى نحو %30بمعدل نمو سنوي ،سنوات المقبلةویتوقع أن تنمو التجارة اإللكترونیة خالل الخمس
من حجم الصفقات في الوالیات المتحدة یتم من %64وتشیر اإلحصائیات إلى أن حوالي ،3000ملیار دوالر في عام 300

ألف شركة قطاع خاص 50خالل التجارة اإللكترونیة، ویتوقع أن تزید ھذه النسبة في الفترة المقبلة، حیث یوجد أكثر من 
.في الوالیات المتحدة األمریكیة تستخدم التجارة اإللكترونیة
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من الناحیة العملیة التطبیقیة فالواقع یؤكد تزاید حركة التجارة اإللكترونیة في العالم 

إذ أصبحت ،ما بعد أخرهذا النوع من التجارة یزدادون بصورة مطردة یو فمستخدموبأسره، 

وقد تضاعفت مع استخدام شبكة اإلنترنت ،هذه الزیادة واقعا ملموسا على الصعید الدولي

والبرید اإللكتروني، كما أن العقود التي تبرم تحت لوائها تتمیز بقیمتها المادیة الضخمة التي 

أثیر في الحیاة تتجاوز الملیارات بكثیر وما یتبع ذلك من ت،أصبحت في السنوات األخیرة

.االقتصادیة للدول والشركات بل وحتى األفراد

إذا كان ظهور وانتشار المعامالت عبر شبكة اإلنترنت قد أدى إلى خدمة البشریة 

بین الشعوب في الدول المختلفة دون تكبد الكثیر من ،وذلك بتسهیل وسرعة االتصال

المنقطع قد أحدث في المقابل العدید من غیر ن هذا التطور الهائل و إففقات، أو النقاتالمش

التي تتطلب قوانین جدیدة تعالج تلك الجوانب التي لم ،التحدیات والمشكالت القانونیة

تتعرض لها القوانین النافذة، أو تتطلب إعادة النظر في القوانین القائمة لغرض مواكبة 

.الطبیعة الخاصة للتجارة اإللكترونیة

صعوبات من حیث اعتراف القوانین التقلیدیة بقانون إبرام ونیةالتجارة اإللكتر تواجه 

العقد بالوسائل اإللكترونیة، حتى وٕان كان هذا العقد لیس استثناء من أحكام النظریة العامة 

.)الموجب والقابل(للعقد وقواعدها، فهو یتم باالتفاق والتراضي بین طرفیه 

طار العام ألحكام نظریة العقد، إال أنه ه ومضمونه عن اإلؤ وبالتالي فهو ال یخرج بنا

یتمیز كونه عقدا یبرم بین غائبین عن بعد، ویتم باستخدام وسائط إلكترونیة من أجهزة وبرامج 

التي تثیر مشكالت متعلقة بمسألة اإلیجاب وغیرها من الوسائل التقنیة الحدیثة،معلوماتیة

والقبول اإللكتروني بین األطراف المتعاقدة، ووقت انعقاد العقد وطریقة التعبیر عن اإلرادة وما 

یرتبط بذلك من مسائل تتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد اإللكتروني، وتنفیذ المتعاقدین 

بتسلیم المبیع أو تقدیم الخدمة، الذي یثیر اللتزاماتهما كون أن البائع أو مورد الخدمة ملزم
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في بعض األحیان مشكالت التخلف عن التسلیم أو تأخره أو تسلیم محل تتخلف فیه 

والعمیل ملزم بالوفاء بالثمن، وهو یثیر إشكالیة وسائل الدفع اإللكترونیة ،مواصفات االتفاق

.كالدفع بموجب بطاقات االئتمان أو الشیكات اإللكترونیة

ذا من جانب ومن جانب أخر فإن انتشار المعامالت اإللكترونیة یتوقف على ه

اطمئنان األشخاص لها، ولن یأتي هذا الشعور إال إذا تم تنظیمها تنظیما قانونیا یكفل حمایة 

حسب، بل یجب أیضا حمایة فلیس هذا ،غیر مشروعياألطراف المتعاقدة من أي تعد

نظرا لطبیعة هذا ،ن یتعرض لمجموعة من المخاطرالمستهلك اإللكتروني الذي یمكن أ

آالف بینهماآلخر والذین قد یفصلهما لالتعاقد الذي یتم عن بعد، دون رؤیة كل طرف 

هذا فضال ،األمیال، كما ال یرى المستهلك السلعة محل التعاقد إال بالتسلیم بعد تمام التعاقد

نترنت لترویج منتجاتهم، وذلك بشكل في عن استخدام التجار الدعایة واإلعالن عبر شبكة اإل

.الغالب تكون معه تلك اإلعالنات خادعة أو مضللة للمستهلك

تعد مشكلة إثبات المحرر اإللكتروني وما یحویه من بیانات وتوقیع إلكتروني من أهم 

الصعوبات التي تقف عائقا أمام انتشار الثقة في التجارة اإللكترونیة، حیث أثارت وسائل 

االت الحدیثة التساؤل حول مدى صحة العقود المبرمة على شبكة اإلنترنت وما االتص

وذلك في ظل حداثة أو غیاب بها من حجیة المحرر اإللكتروني والتوقیع اإللكتروني،یتصل

التي تبین طبیعة المحرر اإللكتروني وتجیز قبوله كأداة إلثبات ،المعاییر واألنظمة القانونیة

.ة والوقائع المادیةالتصرفات القانونی

كما أن التجارة اإللكترونیة ووسائلها قد سهلت التعامل عبر حدود الدول كما فعلت 

ذلك داخل حدود الدولة الواحدة، مما خلق نوعا من التداخل بین ما تعرف بالتجارة الداخلیة 

أن یتعامل على سلعة ما عبر ،مستهلكاووالدولیة، فكما یستطیع الشخص سواء كان تاجرا أ

فإنه یستطیع أن یفعل ذلك مع طرف في دولة ،شبكة المعلومات داخل حدود الدولة الواحدة
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أخرى عبر تلك الشبكة، وال شك أن امتناع أحد الطرفین عن تنفیذ التزاماته، عادة ما یدفع 

ح الحاالت الطرف المتضرر للقضاء لتعویضه عما لحقه من ضرر، وهذا یقودنا إلى إیضا

وتتجسد هذه ،"اختیار القانون"التي تظهر فیها المنازعات بصفة عامة وتتأثر بمشكلة 

الحاالت في القضایا التي تكون عناصرها مرتبطة بسلطات قضائیة مختلفة، والقضایا التي 

تتضمن قوانین سنها مشرعون مختلفون في نطاق اختصاص تشریعي إقلیمي، وتستلزم من 

.لحكم الواقعة محل التنازع-من جملة قوانین-فضیل قانون أو أكثر قاضي الموضوع ت

أمام ازدهار وزیادة حجم التجارة اإللكترونیة أصبح القضاء الوطني ووسائل حسم 

مثل هذا النوع من التجارة التي تحتاج إلى نماذج ،المنازعات الحالیة ال تتالءم مع طبیعة

ذات طبیعة إلكترونیة أیضا، حیث تمارس مهامها عبر جدیدة لتسویة منازعاتها وتتسم بأنها

.شبكة اإلنترنت الدولیة، وٕان أفضل هذه النماذج هو نموذج التحكیم اإللكتروني

كان لتطور مجال تكنولوجیا المعلومات وقطاع االتصاالت الذي یمر به العالم في 

كر القانوني، وبدأ االهتمام الوقت الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الف

من خالل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري ،بهذا الموضوع على الصعید الدولي

القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة في عام ،التي أصدرت)17()األونسیترال(الدولي

لتلك المعامالت ،مادة تناولت كافة الجوانب القانونیة17وهذا القانون یحتوي على ،1996

بدءا من تحدید المصطلحات، ومرورا بشروط وضوابط االستخدام، وانتهاء بنموذج للتطبیقات 

في بعض المجاالت، ویهدف هذا القانون إلى إیجاد مجموعة من القواعد الموحدة المقبولة 

یل تكون مرشدا للدول عند إصدار قوانینها أو إعادة النظر في تشریعاتها بغیة تذل،دولیا

Theتسمى ھذه اللجنة باإلنكلیزیة )17( united nations commission on international trade law)( وتعرف اختصارا
(UNCITRAL)، 2205(من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب القرار 1966وقد تكونت في عام) في )21-د)

.، وأسندت لھا والیة تشجیع وتعزیز التنسیق والتوحید للقانون التجاري الدولي17/12/1966
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التي تحول دون استعمال وسائل االتصاالت اإللكترونیة في ،العقبات القانونیة الداخلیة

.)18(التجارة الدولیة

األمر الذي أدى إلى  ظهور العدید من التشریعات الوطنیة في عدة دول تنظم 

ول عملیات التجارة اإللكترونیة، وكانت على رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة فأصدرت أ

ثم بعد 1996ذلك في والیة یوتا األمریكیة عام وكان ،قانون یعترف بالتوقیع اإللكتروني

وفرنسا التي ،2001فبرایر عام 14ذلك أصدرت قانون المعامالت التجاریة اإللكترونیة في 

، على ضوء التوجیه )19(2001لسنة 741نظمت التعاقد اإللكتروني بالمرسوم رقم 

، وسار على ذلك أیضا المشرع اإلیطالي 1997لسنة 7في هذا الشأن رقم )20(األوروبي

، ثم لوكسمبورج التي أصدرت قانون 1999الذي أصدر قانون التجارة اإللكترونیة عام 

وعلى المستوى العربي وبمناسبة سن .2000یولیو عام 12التجارة اإللكترونیة في 

:الموقع التاليلمزید من التفاصیل راجع موقع لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عبر (18)
http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ecomm-f.htm

(19)
Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et

adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consumation, J O, 25 août 2001.
:أصدر اإلتحاد األوروبي عدة توجیھات بشأن التجارة اإللكترونیة منھا)20(

- Directive 2000/31/CE du parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects

juridique des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le

marché intérieur (dite directive sur le commerce électronique), J O des Communautés européennes n°

L 178 du 17 juillet 2000 p0001- 0016 ; Directive européenne du 13 décembre 1999 sur un cadre

communautaire pour les signatures électronique, J O L 13 du 19/01/2000, p 12 ; Directive 2002/58/CE

du Parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à

caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques

(dit directive vie privée et communications électroniques), Journal officiel des Communautés

européennes du 31 juillet 2002,L 201/47 ; Directive 2000/46/CE du parlement européen et du Conseil

du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et

son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, JOCE L. 275 du 27/10/2000 ;

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des

consommateurs en matière de contrats à distance, Journal Officiel des Communautés Européennes, n°

L 144 du 04/06/1997, pp 19- 27. Voir : GHAZOUANI Chiheb, Le contrat de commerce électronique

international, thèse de doctorat en droit, université paris II Panthéon-assas, 2008, p.36.
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وهي التي تغلبت -مدرستان متمیزتان، األولى فقد ظهرت ،التشریعات العربیة في هذا الشأن

ترى أن المعامالت اإللكترونیة ال تحتاج إلى تنظیم تشریعي -عند سن التشریع المصري 

خاص إال فیما یخص اإلثبات اإللكتروني، أما التعاقد عبر اإلنترنت فهو یخضع للقواعد 

یلة الحدیثة للتعاقد، أما المدرسة والتي تعد كافیة الستیعاب هذه الوس،العامة في نظریة العقد

سواء فیما ،الثانیة وهي التي تنادي بوجوب وضع نظام تشریعي للمعامالت اإللكترونیة

ویرى أنصار هذه المدرسة أن نظریة ،یخص التعاقد عبر اإلنترنت أو اإلثبات اإللكتروني

ولو من باب إیجاد بعض الحلول التشریعیة ،العقد بصفة عامة قد ال تكفي في هذا الشأن

بخصوص هذه الوسیلة التكنولوجیة ،المبتكرة لبعض المشكالت التي أظهرها الواقع العملي

والتي لم تكن مطروحة بأي حال في ذهن واضعي التقنینات المدنیة الحالیة ،الحدیثة للتعاقد

لسنة 83تشریع التونسي رقم كان انطالقها مع ال،وقد صدرت عدة تشریعات في هذا الشأن

لسنة 85، ثم التشریع األردني رقم )21(بقانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة2000

2002لسنة 2رقم -ة بدولة اإلمارات المتحد-وكذلك تشریع إمارة دبي ،)22(2001

.)23(التجارة اإللكترونیةللمعامالت و 

فقد اكتفى بإدخال تعدیالت -بالمدرسة األولىتأثر الذي -أما عن المشرع الجزائري 

15-03رقمعلى مجموعة من القوانین بغرض تنظیم التجارة اإللكترونیة، وقد كان القانون

أول قانون جزائري )24(المتعلق بالنقد والقرض11-03رقمالمتضمن الموافقة على األمر

69ضح ذلك من خالل المادة یتضمن التعامل اإللكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، ویت

متاح على .المبادالت والتجارة اإللكترونیة التونسيیتعلق ب2000أكتوبر9مؤرخ في 2000لسنة 83عدد قانون )21(
lawhome.com-www.justice:الموقع التالي

یتعلق بقانون المعامالت اإللكترونیة األردني، جریدة رسمیة رقم 2001دیسمبر 31مؤرخ في 2001/85رقم قانون)22(
post_4858.html-www.aauopil.org/2012/03/blog:، متاح على الموقع التالي4524

:متاح على الموقع التالي،للمعامالت والتجارة اإللكترونیةتشریع إمارة دبي )23(
www.lawyersegy.com/vb/showthread.php?t=2600

المؤرخ 04-10معدل ومتمم بموجب األمر رقم النقد والقرض،بیتعلق، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم )24(
.2003أوت 27، صادر بتاریخ 52عدد سمیةرریدة ج، 2010أوت 26في 
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تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال "التي جاء فیها 

".مهما یكون السند أو األسلوب التقني المستعمل

المتعلق بمكافحة 2005أوت 23المؤرخ بتاریخ 06-05رقمبصدور األمر

، "وسائل الدفع اإللكتروني"مصطلح استعمل في المادة الثالثة منه صراحة)25(التهریب

للتعبیر صراحة على إمكانیة التعامل ،ویكون بذلك المشرع قد استعمل مصطلح أكثر دقة

المذكورة أعاله التي 69بوسائل الدفع اإللكتروني، وهذا على عكس ما جاء في نص المادة 

تحدید الوسیلة دون "مهما یكن السند أو األسلوب التقني المستعمل"ورد فیها عبارة 

.واألسلوب التقني الذي یستعمل في الوفاء

باب رابع إلى 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05كما أضاف المشرع بموجب القانون 

المعنون بالسندات التجاریة، ویتضمن الفصل الثالث )26(الكتاب الرابع من القانون التجاري

منه بطاقات السحب والدفع ویتضح من ذلك أن المشرع الجزائري قد استحدث نظام الدفع 

.اإللكتروني في المعامالت التجاریة

وألول مرة -لعل أكبر خطوة قام بها المشرع لتنظیم المعامالت اإللكترونیة هو اعترافه 

أین )27(المعدل والمتمم للقانون المدني10-05األمربصدور ،ة اإللكترونیةبالكتاب-كذلك 

ینتج اإلثبات بالكتابة "مكرر على الشكل التالي 323ادة قدم تعریفا للكتابة اإللكترونیة في الم

من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما 

".منها، وكذا طرق إرسالهاكانت الوسیلة التي تتض

28، صادر بتاریخ 59، المتعلق بمكافحة التھریب، جریدة رسمیة عدد 2005غشت 23مؤرخ في06-05أمر رقم)25(
.2005أوت 

1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75معدل ومتمم لألمر رقم 2005فیفري 6مؤرخ في 02-05قانون رقم )26(
.2005فیفري 9صادر في 11المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 

1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75معدل ومتمم لألمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم )27(
.2005جوان 26صادر بتاریخ 44ن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد المتضم
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)28(ق م ج1مكرر323قصد إضفاء الحجیة على المحررات اإللكترونیة فإن المادة 

تابة على الورق      بین الكتابة في الشكل اإللكتروني والك)29(قد أقرت بمبدأ التعادل الوظیفي

أو ورقیة دلیال كامال في اإلثبات إال إذا كانت تحمل ،وال تعد الكتابة سواء كانت إلكترونیة

یعتد بالتوقیع اإللكتروني "...ق م ج على أنه 327/2توقیعا، لذا نص المشرع في المادة 

وبذلك یكون المشرع قد اعترف صراحة ."1مكرر323وفقا للشروط المذكورة في المادة 

استكماال العترافه بحجیة الكتابة في الشكل اإللكتروني، ومن أجل ،إللكترونيبالتوقیع ا

تحقیق الثقة واألمان في التوقیع اإللكتروني قام بتنظیم نشاط مؤدي خدمات التصدیق 

-07مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 3اإللكتروني وعرف التوقیع اإللكتروني في المادة 

-15قام المشرع مؤخرا بإصدار قانون رقم كما،)30(2007ماي 30الصادر في 162

إلى وضع ،الذي یهدف)31(المتعلق بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیینیحدد القواعد العامة 04

.إطار قانوني یسمح بخلق جو من الثقة واألمان لتعمیم وتطویر المبادالت اإللكترونیة

من مجمل %20في أنها تشكل تتمثل أهمیة التجارة اإللكترونیة في عصرنا الحاضر

وتشیر الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة من مجلس الوحدة ،التجارة العالمیة

التابعة لجامعة الدول العربیة أن معدل نمو التجارة اإللكترونیة العربیة یتم بنسبة ،االقتصادیة

وهو أمر یتطلب ضرورة أن تسعى الجزائر ،كمعدل للنمو العالمي%30مقابل نسبة 15%

جاهدة نحو صیاغة جدیدة لتشریعاتها، أو ،باعتبارها عضو في جامعة الدول العربیة

یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على :"على ما یليق م ج 1مكرر 323المادة تنص)28(
".ضمن سالمتھاالورق، بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف ت

على مبدأ النظیر الوظیفي أو المعادل الوظیفي )األونسترال(یقوم القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة )29(
)(L’équivalence fonctionnelle ، ویقصد بھ المساواة بین المحرر اإللكتروني والمحرر الورقي من حیث وظیفة الدلیل

وقد أخذت عدة تشریعات ،ودور الدلیل معیارا للقبول بالمحرر اإللكتروني وتحدید حجیتھفي اإلثبات وبالتالي اتخاذ وظیفة 
،3-1316القانون المدني الفرنسي في نص المادة ،1مكرر323القانون المدني الجزائري في نص المادة بھذا المبدأ، منھا

.15في نص المادة 2004لسنة 15وقانون التوقیع اإللكتروني المصري رقم 
9يالمؤرخ ف123-01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2007مایو 30فيمؤرخ 162-07مرسوم تنفیذي رقم )30(

والمتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا الالسلكیة الكھربائیة وعلى 2001مایو سنة 
.2007یونیو 7صادر بتاریخ 37دة رسمیة عدد ، جریمختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین، جریدة 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم )31(
.2015فیفري 10صادر بتاریخ 6رسمیة عدد 
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باألحرى سن قوانین جدیدة كي تنظم هذه النوعیة المتنامیة من التجارة وتحول دون تعرض 

في ،ئر تتمتع بفرص هائلةبیاناتها وأموالها للقرصنة أو اإلجرام المعلوماتي السیما وأن الجزا

ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطورها، مما یستدعى إیجاد البرمجیاتمجال صناعة 

وكان من الطبیعي أن ینشغل رجال القانون في فروعه المختلفة بالنظر ،أسالیب لحمایتها

ن هذا إال أن هناك ما یواجه هذا التطور وم،فیما یتعین عمله إزاء كل جدید لالطمئنان

كان البحث في موضوع النظام القانوني للتجارة اإللكترونیة في ظل التشریع ،المنطلق

كمحاولة لإلسهام في وضع لبنة في البناء القانوني للتجارة اإللكترونیة التي فرضت ،الجزائري

لیة اقتحام عالمها وٕایضاح نقاطها بصورة جإال باللجوء إلیها و ،ال مفر منهانفسها وبقوة والتي 

:وبالتالي ستكون إشكالیة الموضوع كالتالي،غیر مثیرة للشك

هو الشكل التعدیالت التي أجراها المشرع الجزائري في مجموعة من القوانین،هل 

؟ األنسب والمالئم لتنظیم وحمایة التجارة اإللكترونیة في الجزائر

لإلجابة على ھذه اإلشكالیة اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المناھج وھي 

التجارة المنھج الوصفي، و المنھج التحلیلي، والمنھج المقارن، ویعود السبب في ذلك أن 

نعكس سلبا على مفهوم هذا التعبیر لدى او ،أثارت جدال كبیرا لدى رجال القانوناإللكترونیة

مبني على أسس قویة من أجل لذا كان الزما وضع إطار قانونيالتجار والمستهلكین،

م یصل إلى مرحلة ، وباعتبار أن التنظیم القانوني لهذه التجارة ل)الباب األول(تنظیمها 

النضج الكامل، ولم یصل إلى المستوى المطلوب، فإن مسألة الحمایة القانونیة للتجار 

).الباب الثاني(الباحثین والقانونیین اإللكترونیة یجب أن تحظى باهتمام كبیر من 
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إال لتنظیم العالقات بین األفراد الذین لهم دور كبیر في النشاط سن القوانین ما هو 

وسن قوانین جدیدة ،االقتصادي، وكان للوسائل الحدیثة في كل عصر سبب لتغییر القوانین

تتماشى مع تلك الوسائل لهذا العصر، والتجارة اإللكترونیة لم تظهر فجأة بل كانت ولیدة 

المراحل المختلفة التي مرت بها ثورة االتصاالت والمعلومات، ونموا طبیعیا الستخدام 

كة خصوصا شب،الشبكات وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت العالمیة المتوفرة في العالم

وكان لها أثر واضح على القواعد ،اإلنترنت التي تمثل أهم خصوصیات التجارة اإللكترونیة

المنظمة لها، لذلك فإن أیة محاولة للبحث عن قواعدها القانونیة تتطلب كخطوة أولى، تحدید 

مفهوم هذه التجارة اإللكترونیة بشكل واضح ودقیق، وال یستقیم ذلك بغیر الوقوف على مفهوم 

من العقود وذلك الستحالة قیام القانون بتأثیره الفاعل في هوتمیزه عن غیر ،د اإللكترونیةو قالع

.ظاهرة اجتماعیة ما لم تكن محددة وواضحة بدقةتنظیم أیة 

تتم التجارة اإللكترونیة بین متعاقدین ال یجمعهما مجلس واحد للعقد، وقد یكونان في 

یمر عبر شبكة اإلنترنت یومیا اآلالف من العقود التي و دولة واحدة أو في دولتین مختلفتین، 

وشراء واستئجار لمختلف السلع والخدمات، األمر الذي بیعتبرمها األطراف المتعاقدة، من 

تخضع ،وٕامعان النظر في طبیعتها وتصنیفها كعقود رضائیة،یدعونا إلى تحلیل هذه العقود

ذعان ال یكون ألحد إمتعاقدة، أو عقود لمبدأ سلطان اإلرادة والتراضي بین األطراف ال

األطراف فیها حریة اإلرادة التي تمكنه من التفاوض حول شروط العقد، وال یكون له إال 

االستجابة للشروط الموضوعیة من الطرف اآلخر، دون أن یملك مناقشتها أو التعدیل فیها 

.)الفصل األول(أو االعتراض علیها

م وأهمها، حیث یحظى بتنظیم تشریعي في مختلف یعد العقد أول مصادر االلتزا

وال من العقود التقلیدیة،هو عقد كغیرهمرتبط بالتجارة اإللكترونیة و البلدان، والعقد اإللكتروني 

اإلنترنت على شبكةباالعتمادوذلك ،یتم إبرامهیختلف عنها إال من حیث الوسیلة التي
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األمر ،والتي كان لها تأثیر بالغ في نظریة العقد،لتعاقدالجدیدة لصور الأحد مشكال بذلك

الذي آثار التساؤل حول مدى قدرة القواعد العامة التي تنظم العقد، على استیعاب هذه 

الصورة الجدیدة، أم أن األمر یحتاج إلى تدخل المشرع في الدول المختلفة لوضع قواعد 

عن اإلرادة في التعاقد عبر شبكة جدیدة تنظم هذه الصورة من التعاقد، خاصة أن التعبیر 

المتبادلة بین المتعاقدین عبر البرید ،اإلنترنت ال یتم إال من خالل الرسائل اإللكترونیة

اإللكتروني أو شبكة الویب، وال وجود للعناصر المادیة التقلیدیة المستخدمة في التعبیر عن 

وكذا ،تعاقد عبر شبكة اإلنترنتولهذا فإن بعضا من أحكام الرضا اإللكتروني في ال،اإلرادة

فیما یتعلق بتنفیذ آثار والتزامات هذه العقود، فقد تتم بالطرق التقلیدیة أو بالطرق واألسالیب 

عبر وهذا كله ی،سواء بخصوص تسلیم السلع والخدمات أو بخصوص دفع الثمن،اإللكترونیة

عن األحكام الثابتة في ،وممیزاعن خصوصیة قانونیة تكاد تشكل بذاتها نمطا قانونیا مستقال 

.)الفصل الثاني(نظریة العقد
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عن التجارة اإللكترونیة على أنها ظاهرة حدیثة العهد یجب مسایرتها لم یعد الحدیث 

الالزمة لقیام التبادل التجاري في جمیع ،بل أنها أصبحت إحدى أساسیات االقتصاد الوطني

وینطوي مفهوم التجارة اإللكترونیة على أي نوع من أشكال التعامالت التجاریة دول العالم، 

وتتم هذه التعامالت بین الشركات بعضها ل االتصال الحدیثة،وسائالتي تتم إلكترونیا عبر 

.ها، أو بین الشركات والحكوماتالبعض أو بین الشركات وعمالئ

تتیح التجارة اإللكترونیة العدید من المزایا التي تساهم بفعالیة في تغیر أداء التجارة 

رحلة اإلنتاج ومرحلة من خالل التأثیر في كل من م،الداخلیة والخارجیة على حدا سواء

بعض المخاطر التجارةتبادل السلع والخدمات، ومن الطبیعي أن یكون لذلك التغیر في نمط

بشكل یتناسب مع المعامالت اإللكترونیة ویحفظ ،التي تكون نتیجة لعدم تهیئة البیئة القانونیة

إلى تغیرات أدىانتشار شبكة اإلنترنت عبر العالمكما أن،الحقوق للبائع والمشتري

لتلك لماكان لها صدى كبیر على النظام القانوني المحلي والدولي، وذلك ،وتحدیات مختلفة

الشبكة من تأثیر فعال في حیاة األفراد والجماعات، فلم یعد دورها مقصورا على تبادل 

وٕانما امتد لیشمل العالقات ،المعلومات والحصول علیها من شتى بقاع العالم فحسب

وٕاتمام التعاقد بین طرفي ،القانونیة أیضا، إذ أنه بواسطتها یستطیع األفراد التعبیر عن اإلرادة

.)المبحث األول(العقد بصورة فوریة ومباشرة دون وجودهما في مجلس واحد

ت، وهي سبق القول أن التجارة اإللكترونیة هي تلك المعامالت التي تتم عبر اإلنترن

إال من حیث وسیلة مباشرتها وبصفة خاصة ،)32(ال تختلف كثیرا عن التجارة التقلیدیة

رغم ما فیه من -الطریقة التي تنعقد بها العقود وطریقة تنفیذها، ولما كان العقد اإللكتروني 

ال یخرج عن كونه عقد من العقود، ومن ثم وجب تعریفه وتمییزه عما قد یختلط -خصوصیة 

.)المبحث الثاني(به من عقود أو من أنظمة قانونیة أخرى 

المعلومات وإبرام العقود والتصرفات القانونیة المختلفة نقول تقلیدیة بالنظر إلى الوسائل التي تم ابتدعھا حدیثا لتبادل )32(
.وذلك عبر شبكة االنترنت
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المبحث األول 

ماهیة التجارة اإللكترونیة

یرتكز تحدید ماهیة التجارة اإللكترونیة على تحدید الفئة القانونیة المطبقة علیها أو 

وتحدید مفهومها إلدخالها في فئة سبق تطبیق قواعدها على عالقات ،بالبحث عن طبیعتها

قانونیة معینة، وهو في الوقت نفسه ربط تلك العالقة وٕادماجها في فئة وضع لها نظام 

وسیلةوبكافة أشكالها قد أصبحتاإللكترونیةالشك أن التجارة، و )المطلب األول(قانوني

د والشعوب والدول وأن تشعبها یفترض ضرورة تنظیمها تذوب فیها الفوارق بین األفرا،عالمیة

وتعاونها سواء كان محلیا أو الجهود بین عدة أطراف تضافرمحلیا ودولیا، وذلك یتطلب 

دولیا، من أجل سن قوانین جدیدة تعالج تلك الجوانب التي لم تتعرض لها القوانین القائمة أو 

لذا یجب ،للتواؤم مع طبیعة التجارة اإللكترونیةتتطلب إعادة تقییم للقواعد القانونیة القائمة

في تنظیم التجارة والوطنیة الوقوف على الجهود التي بذلتها المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة 

.)المطلب الثاني(اإللكترونیة 

األولالمطلب 

مفهوم التجارة اإللكترونیة

ألخیرة من المواضیع ذات التجارة اإللكترونیة أصبح في اآلونة احدید مفهومإن ت

في هذا النوع من السیما لو أخذنا في االعتبار تعدد أنواع التقنیات المستخدمةاألولویة،

التجارة والطبیعة الحدیثة للتجارة اإللكترونیة، وهذا ما جعل العدید من الهیئات الدولیة 

المعنیة، وغالبیة المشرعین في العالم وفقهاء القانون یترصدون لموضوع هذه التجارة ویفردون 

هتمام رجال القانون ولم تحظى التجارة اإللكترونیة با،)الفرع األول(لها العدید من التعریفات

وكذلك المستهلكین یترصدون لها التسامها بالعدید ،فحسب بل أصبحت المشروعات التجاریة

التي تساهم في سرعة تدفق السلع و وتعدد أشكال المعامالت الخاصة بهامن المزایا الواقعیة،



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

23

مثل هذه مع العلم أن، )الفرع الثاني(والخدمات والمعلومات عبر الحدود الوطنیة للدول

وذلك بالنظر إلى الطبیعة الخاصة لشبكة اإلنترنت ،التجارة محفوفة بالعدید من المخاطر

).الفرع الثالث(التي هي البنیة األساسیة التي تقوم علیها  التجارة اإللكترونیة 

الفرع األول

تعریف التجارة اإللكترونیة

ال بسبب أمرا معقدا،یراد تعریف مانع جامع لمصطلح التجارة اإللكترونیةإمسألة تعد

ا بحكم اختالف تباینهو لكثرتهاقلة من وضع مثل هذه التعریفات، بل على العكس تماما 

نواع التقنیات المستخدمة أتعدد االعتبارلو أخذنا في خاصة،)33(لیهإزاویة النظر 

اإلقلیمیة للتجارة و المقدم من قبل المنظمات الدولیةتعریف الإلى عرض نتلذلك سو لممارستها، 

، ثم )ثانیا(األوروبیة والعربیةض القوانین الوارد في بعالتعریف وكذا،)أوال(اإللكترونیة

).ثالثا(ةاإللكترونیللمحاوالت الفقهیة التي وضعت تعریفا للتجارة نتعرض 

اإلقلیمیة المنظمات الدولیة و تعریف التجارة اإللكترونیة في :أوال

الشركات أو المنظمات وأاألفراد ى العالمي والدولي سواء على مستو لالهتمامنظرا 

المتخصصة جنة المنبثقة عن األمم المتحدة و الدولیة بهذا النوع الجدید من التجارة عمدت الل

إلى وضع تعریف للتجارة )UNICTRAL(باسم في القانون التجاري الدولي المعروفة 

16الصادرة في )34(اإللكترونیة في قانون األنسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة

نقل البیانات تبادلیراد بمصطلح "منه على أنه أ/2المادة حیث نص في،1996دیسمبر 

(33) LE Proffesseur CACHARD, considère que « la définition du commerce électronique n’est
pas le fruit d’une volonté délibérée de nommer, mais plutôt le produit de circonstances. » Cité
par : SEIDOWSKY Oswald, Le fons de commerce numerique, Thèse pour le doctorat en
droit privé, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2006, p.207.

مكرر اإلضافیة 5، ومع المادة 1996قانون األنسیترال المنوذجي بشأن التجارة اإللكترونیة مع الدلیل التشریعي )34(
.2000، األمم المتحدة، نیورك 1998بصیغتھا النھائیة المنعقد في 
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أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو بوسائل استالمهاو إرسالها أو أالمعلومات التي یتم إنشاؤها 

البرید مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تبادل البیانات اإللكترونیة أو

المقصود بمصطلح"ب"وعرفت في الفقرة ."اإللكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

نقل المعلومات إلكترونیا من حاسوب إلى حاسوب أخر "بأنه "دل البیانات اإللكترونیةتبا"

."ار متفق علیه لتكوین المعلوماتمعیباستخدام

الفقه أن القانون الموحد للتجارة اإللكترونیة الصادر عن لجنة القانون یرى أغلب 

التجارة اإللكترونیة، لكنه اكتفى التجاري الدولي لألمم المتحدة، لم یعرف في حقیقة األمر 

كما أن هذا القانون توسع في بتعریف الوسائل المستخدمة في إبرام عقود التجارة اإللكترونیة،

وسائل إبرام عقود التجارة اإللكترونیة، فباإلضافة إلى شبكة اإلنترنت هناك وسیلة ذكر

.)35(الفاكس والتلكس

هو ما ذهبت إلیه منظمة التجارة العالمیة-أعاله شار إلیهالم-هذا المفهوم 

)OMC(التوزیع الترویج، البیع و ،تجارة تغطي اإلنتاج"هاأنعند تعریفها للتجارة اإللكترونیة، ب

التبادل و تلفزیون ،الفاكس،أدواتها مثل التلفوناالتصال و للمنتجات من خالل شبكة 

اعتبرت منظمة التجارة و .)36("نترنتإلاشبكة ات والبرید اإللكتروني و ملكتروني للمعلو اإل

أنها مجموعة متكاملة من العملیات -تعریف المن خالل هذا -العالمیة التجارة اإللكترونیة 

تشمل الروابط التجاریة وعقد الصفقات، وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات عبر وسائل 

.)37(إلكترونیة

القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت، دار التجارة اإللكترونیة في عبد الفتاح بیومي حجازي، )35(
دراسة "مدحت عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجارة اإللكترونیة ،27، ص2006اإلسكندریة،،الفكر الجامعي

.11ص ،2012،القاھرة،، دار النھضة العربیة"مقارنة
.141، ص 2010للتجارة اإللكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دمحم عبید الكعبي، الحمایة الجنائیة)36(
.6، ص 2000، ،القاھرةھدى حامد قشقوش، الحمایة الجنائیة للتجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت، دار النھضة العربیة )37(
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وضع تعریف للتجارة المنظمات الدولیة ا اإلطار قد حاولت بعض الهیئات و في هذ

)OCDE)()38التنمیةاالقتصادي و منها التعریف الذي قدمته منظمة التعاون اإللكترونیة و 

جمیع أشكال المعامالت ىأن التجارة اإللكترونیة تشیر عموما إل"حیث جاء في تعریفها 

نقل البیانات د على تبادل و باالستناالمتعلقة بالنشاطات التجاریة المنظمة والفردیة التي تتم 

نه أیالحظ من هذا التعریف )39(."الصور الضوئیةلنصوص واألصوات و الرقمیة بما فیها ا

الحدیثة االتصالتجاریة التي تتم عبر وسائل الغیر و ،شامال یحتوى األنشطة التجاریةجاء

نشطة ألكافة اعلى التجارة اإللكترونیة بسیطرةذلك و ،على الوسائط المتعددةباالعتماد

لة اإلعالن وتقدیم تجاریة كما في حاالغیر العقود التجاریة و و مثل المفاوضات ،التجاریة

قد تكون صفقات تجاریة كما في حالة العقود التجاریة و ،المعلومات عن السلع والخدمات

.على السلع والخدمات

بشأن حمایة 1997مایو 20الصادر في CE/7/97بي رقم و األور توجیه الحاول 

بتعریف "وضع تعریف للتجارة اإللكترونیة وذلك ،عن بعدالمبرمةدو في العقالمستهلكین

ئع أو الخدمات یبرم بین المورد كل عقد یتعلق بالبضا"بأنهفي المادة الثانیة"العقد عن بعد

ات في سبیل وصول المورد لذلك یستخدم أكثر من تقنیو والمستهلك وفقا لنظام الساري 

االتصال مع یستخدم كل وسیلة تقنیة تمكنه من أن عن بعد مع المستهلك بمعني لالتصال

)40(".ٕاتمام البیعهلك و المست

(38) « Selon l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), le
commerce électronique peut être défini comme ”toutes formes de transactions liées aux activités
commerciales, associant tant les particuliers que les organisations, et reposant sur le traitement et la
transmission de données numérisées, notamment texte, son et image. Il désigne aussi les effets que
I’échange électronique d’informations commerciales peut avoir sur les institutions et le processus qui
facilitent et encadrent les activités commerciales”, et dont I’OCDE precise qu’ils sont un vecteur
majeur de croissance économique ».Cité par, KLUWER Wolters, « Le commerce électronique: des
EDI au commerce en ligne », Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2001, p.742.

.30ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص :نقال عن)39(
(40) Article 2, 1), directive 97/7/CE: « Tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un
fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou prestation de services à
distance organisé par le fournisseur, qui pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs=
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de(Techniqueعن بعداالتصالتقنیة -المشار إلیه-كما عرف التوجیه 

communication à distance) لحظي لمورد دون وجود مادي و -كل وسیلة "بأنها

.)41("یمكن أن تستخدم إلبرام العقد بین طرفین-مستهلك و 

یونیو 8في2000/31تحت رقم األوروبي ثم صدر توجیه آخر عن البرلمان

وبصفة خاصة ، )42(2000المتعلق ببعض الجوانب القانونیة لخدمات شركة المعلومات 

االتصال التجاري بأنه)43(في المادة الثانیةقد عرف و التجارة اإللكترونیة في السوق المحلي، 

یستهدف تسویق بضائع أو خدمات بصورة مباشرة أو غیر االتصالكل شكل من أشكال "

أو مباشرة سواء تعلق ذلك بمشروع أم منظمة أم شخص یباشر نشاطا تجاریا أو صناعیا

.)44("حرفیا أو یقوم بمهنة منظمة

اإلداریة یث یشمل كافة األنشطة التجاریة والثقافیة و نالحظ في هذا التعریف أنه عام ح

هذه األجهزة اإللكترونیة في نقل المعلومات لیس قاصرا على استخدامإذ أن االجتماعیة، و 

كذلك األفراد في عالقاتهم واألمنیة و جهزة اإلداریة بل تستخدمه األ،مجاالت التجارة المختلفة

ونیا على الجوانب من ثم یبدو من الصعب قصر عملیات نقل المعلومات إلكتر و الخاصة،

.التجاریة وحدها

techniques de communication a distance jusqu’a la conclusion du contrat y compris la conclusion du
contrat elle-même. »
(41) Article 2, 4), directive 97/7/CE : « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du
fournisseur et du consommateur, peut être utilise pour la conclusion du contrat entre ces parties. »
(42) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridique des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur (dite directive sur le commerce électronique), journal officiel des
communautés européennes n° L 178 du 17 juillet 2000.
(43) Article 2, f, directive 2000/31/CE : « Toute forme de communication destinée à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation
ou d’une personne ayant une activité commerciale, artisanale ou exerçant une profession
réglementée. »

.15مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص :نقال عن)44(
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القانون المقارنفي لتجارة اإللكترونیة اتعریف :ثانیا

التشریعات سنحاول تقدیم مجموعة من التعریفات للتجارة اإللكترونیة مما توصلت إلیه 

.التي نظمت هذه التجارة، بدأ بالدول األجنبیة ثم نقوم بعرض ما ورد في التشریعات العربیة

في القوانین األجنبیة-1

م بواسطة التقنیات التجارة اإللكترونیة یدل على التجارة التي تتلقد كان لفظ

قننه المشرع األمریكي هو ما و ،ها جهاز الحاسوب الدور الرئیسيالتي یلعب فیاإللكترونیة، و 

بتعریف التجارة 1998حین قام القانون األمریكي الخاص بالتخصیص المالي للدفاع عام 

ونجد .)45("لصفقات التجاریة عن طریق الحاسوبتلك التقنیة التي تسهل ا"اإللكترونیة بأنها 

أن التقنیات باعتبارالتعریف هالوارد في متن"التقنیة"لم یحدد مفهوم التعریف أن هذا 

ن تشمل في بعض حیث یمكن أ،مختلفةو ةجارة اإللكترونیة متعددفي مجال الت،المستعملة

عمل أنه من األجدر بیان هذه التقنیة التي تستىلهذا نر الحاالت التلفون والفاكس والتلكس، و 

.في مجال التعاقد عبر الحاسوب

لي األمریكي المتعلق القانون الفدرا2000في عام أصدر المشرع األمریكي 

106من الجزء 3بالتوقیعات اإللكترونیة في التجارة العالمیة والمحلیة، حیث حددت المادة 

یعني برامج كمبیوتر أو أیة وسیلة إلكترونیة أو أیة وسیلة "مصطلح وسیط إلكتروني بأنه 

تستخدم على نحو مستقل من أجل بدء عمل معین أو استجابة معینة ،أوتوماتیكیة أخرى

لمستندات إلكترونیة أو أداء لكل أو في جزء منه دون مراجعة أو تدخل من الشخص في 

Uniform)قد أصدر قبل ذلك القانون التجاري الموحدو .)46("وقت أداء هذا العمل

عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب، ماھیتھا، إثباتھا، وسائل حمایتھا، القانون الواجب التطبیق :عننقال)45(
.47، ص2008عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،،"دراسة مقارنة"علیھا في كل من األردن ومصر وإمارة دبي

دراسة "إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمى، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة اإللكترونیة :نقال عن)46(
.30، ص 2009، دار النھضة العربیة، "مقارنة
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Commercial Code) (UCC) على تحویل ،بعة منهالذي نص في المادة الراو

.)47(بطریقة إلكترونیةااللتزاماتبین البنوك أو سداد المدفوعات و األموال إلكترونیا سواء

المتمثلة و ،تنظم التجارة اإللكترونیةسیممراصدر المشرع عدة قوانین و أفي فرنسا 

الخاص بالمعلوماتیة والحریات 1978ینایر 06في التشریع الفرنسي الصادر في أساسا 

المتعلق 741/2001المرسوم رقم و المتعلق بالتوقیع اإللكتروني،230/2000رقم القانون و 

المتعلق بالسالمة الیومیة، 1062/2001القانون رقم ، و مایة المستهلك في التعاقد عن بعدبح

الذي عرف و ،)48(مياالقتصاد الرقیتعلق بالثقة في اقانون2004یولیو 21كما أصدر في 

الذي یقوم شخص االقتصاديالنشاط "أنها الفقرة األولى 14التجارة اإللكترونیة في المادة 

.)49("ةبموجبه بعرض السلع والخدمات عن بعد بوسیلة إلكترونی

بحیث یشمل التبادالت ،تبنى هذا النص مفهوما موسعا جدا للتجارة اإللكترونیة

تساهم في باعتبارها،الثقافیة والصناعیة والبنكیةباألنشطة التجاریة و نیة المتصلة اإللكترو 

مفهوما واسعا ىعطأ ، وكما )50(إبرام المعامالت التجاریة عن طریق أنظمة الدفع اإللكتروني

للسلع والخدمات تدخل ضمن أن أي عملیة عرض اعتبر م،ألطراف التجارة اإللكترونیة

سواء كان من یمارس هذه التجارة تجار مقیدین في السجل التجاري أو ،التجارة اإللكترونیة

وكما یشمل التعریف بعض معامالت غیر التعاقدیة مثل ،)51(المهنیین أم أشخاص عادیین

، 2011، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، "دراسة مقارنة"خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد اإللكتروني )47(
.50ص 

(48) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF du 22 juin
2004, p.11168.
(49) Article 14 LCEN : « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».

(50) A.CAPRIOL Eric et AGOSTI Pascal, «La confiance dans l’économie numérique (commentaires de
certains aspects de la loi pour la confiance dans l’économie numérique) », Les petites affiches, n°110,
3 juin 2005, P.17.
(51) RAYNOUARD Arnaud, « La loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique… ou
comment disqualifier le consensualisme dans un élan d’harmonisation du droit des contrats européen
sans le dire! » , Revue des contrats, n° 2, 1 avril 2005, P.565.
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ولم یحدد المقصود بالنشاط ،ٕان كانت بدون مقابللمعلومات عبر الشبكة حتى و البادت

ألعاب القمار )200452(لسنة575القانون رقم من 16قد استبعدت المادة .االقتصادي

في بعض البلدان، وكذلك خدمات المحاماة والتوثیق من اوالیانصیب المسموح بها قانون

.)53(نطاق التجارة اإللكترونیة

من القانون رقم 14إلى أن التعریف الذي أتت به المادة -من جهتنا -یجب اإلشارة 

غیر دقیق، ألنه من غیر واسعا و المتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي 2004لسنة 575

كترونیة إللخاضع لقوانین التجارة ا،المعقول أن یكون كل عرض عن بعد بوسیلة إلكترونیة

سلعه أو خدماته دون قصد بیعها یجب یعرض فیها و ،یس كل من یملك موقع عبر الشبكةفل

هذا القانون أن محركاتاعتبركما و لمتعلقة بالتجارة اإللكترونیة، أن تطبق علیه القواعد ا

ٕان لم حتى و ،امالت التجارة اإللكترونیةمن معضكذا الدخول إلیها تدخل و ،البحث)معدات(

كما أنه لیس كل التصرفات ،صاحب الموقعمتصفح للموقع و یتم إبرام أي عقد بین ال

تنتهي بنفس الطریقة، إذ یمكن ترنت تبدأ في الشكل اإللكتروني و ناإلالتعاقدیة التي تتم عبر 

یتم إصدار طلب لع أو التمتع بخدمات و بشراء س،من الناحیة العملیة أن یقوم أحد األشخاص

دفع اإللكتروني، ولكن دوات الأیتم الوفاء بواسطة أحد من قبل المشتري و ،شراء إلكترونیاال

.إلكترونیةالعقد رغم ذلك یبقى ذو طبیعة و التسلیم یكون مادي

نقول في األخیر أن وصف مفهوم التجارة اإللكترونیة باألنشطة االقتصادیة التي تتم 

عبر وسیط إلكتروني من طرف المشرع الفرنسي، ال یتصف بالدقة وال یعبر عن محتواه 

.الفعلي

(52)Article 16 LCEN: « 1. L’activité définie à l’article 14 s’exerce librement sur le territoire national à
l’exclusion des domaines suivants:
2. Les jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés;
3. Les activités de représentation et d’assistance en justice;
4. Les activités exercées par les notariés en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ».
(53) A.CAPRIOL Eric et AGOSTI Pascal, op cit, p.17.
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فیما یتعلق CE/97/7بي رقم و األور التوجیهالمشرع اإلیطالي مسار في إیطالیا سار 

لتجارة ذلك بإصدار القرار المتعلق باعن بعد، و المبرمةتهلكین في مجال العقودحمایة المسب

یكون المشرع اإلیطالي بذلك قد خالف الرأي الغالب في الفقه ، و )54(1999لسنة اإللكترونیة

لكترونیة تختلف عن البیع عن بعد، كون أن المستهلك الذي یرى أن التجارة اإل،اإلیطالي

حیث یقوم هو بحد ذاته بالبحث ،في عقود التجارة اإللكترونیةااإللكتروني یلعب دور إیجابی

عبر الخط مباشرة، ویساهم مباشرة في إعداد العقد عكس ما هو الحال عن السلع والخدمات 

.)55(علیه في العقود التي تتم عن بعد التي یقف فیها المستهلك موقفا سلبیا

بین التجارة كبیر اختالف،حقیقة األمرفي ال یوجد أنه-من جهتنا -یمكن القول 

شتري ال یطلع مباشرة على أن الماالعتبارخاصة إذا أخذنا في ،العقود عن بعداإللكترونیة و 

.في كلیهماالخدمات التي یرغب في التعاقد بشأنهاالسلع و 

عرف مشروع قانون التجارة اإللكترونیة لدوقیة لوكسمبورج في المادة األولى منه 

اإللكترونیة لتجارة السلع االتصاللوسیلة من وسائل استعمالكل "التجارة اإللكترونیة بأنها 

هذا و ."التصویرباستخدامأو يالخدمات باستثناء العقود المبرمة بطریق اتصال تلیفوني شفهو 

كما استثنى والخدمات و السلع تجارةالمشروع أتى بتعریف مبسط للتجارة اإللكترونیة لیتضمن

كذا التي یستخدم فیهاامها المكالمات الهاتفیة الشفویة، و بر إستخدم في یالعقود التي ،التعریف

،المشرع في حمایة األطراف المتعاقدةةربما یعود السبب في ذلك إلى رغبو ،)56(التصویر

بعد صدور القانون النهائي بتاریخ و ،ب أدلة تثبت قیام مثل هذه العقودخاصة في ظل غیا

.لم یتضمن في نصوصه أي مادة تعرف التجارة اإللكترونیة2000جویلیة12

.38، ص مرجع سابقي، عبد الفتاح بیومي حجاز)54(
،  خالد ممدوح إبراھیم، مرجع 15مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص :، أنظر كذلك36مرجع نفسھ، ص ال)55(

.50سابق، ص 
.51خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص :نقال عن)56(
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في القوانین العربیة-2

وهو ،ون خاص بالتجارة اإللكترونیةتونس أول دولة عربیة التي أصدرت قانتعد 

التجارة و المبادالت المتعلق ب2000لسنة وتأ9في الصادر 83رقم القانون 

ت اإللكترونیة قد أورد في الفصل األول من الباب األول تعریفا للمبادال، و )57(اإللكترونیة

یقصد بالمصطلحات اآلتیة "أنهعلى تنصذلك في المادة الثانیة التي ، و التجارة اإللكترونیةو 

:في مفهوم القانون ما یلي

.الوثائق اإللكترونیةباستعمالالتي تتم المبادالت :اإللكترونیةالمبادالت 

."العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادالت اإللكترونیة:التجارة اإللكترونیة

تونسي ركز على نقطتین في تعریفه بالنظر إلى هذا التعریف نجد أن المشرع ال

بأنها أي عملیة تجاریة تشمل كل ،األولى في تعریف التجارة اإللكترونیةالنقطةتتمثلو 

التي و ،مهما كان موضوعها سواء تعلق بسلع أو خدمات أو أداء عمل،طات التجاریةاالنش

تجاریة هي مبادلة ما بین سلعة وثمنها مع العلم أن كل عملیة،تتم عبر المبادالت التجاریة

دون أن یحدد في ذلك ،تتم عبر الوسائل اإللكترونیةأو خدمة وقیمتها أو أداء عمل بمقابل 

النقطة الثانیة تتمثل في وضع و ، )58(نوع هذه الوسائل التي یتم من خاللها التعاقد عن بعد

ة ، وذلك رغب)59(بوسائل إلكترونیة في الوثائق اإللكترونیةشرط قیام هذه المبادالت التي تتم

التعاقد في وثائق في حمایة األطراف المتعاقدة من خالل إفراغ ،من المشرع التونسي

.إلكترونیة التي یتم إعدادها مقدما قبل حدوث النزاع

، ونشر 2000ومای9الصادر في ، )2000لسنة 83(القانون التونسي الخاص بالمبادالت والتجارة اإللكترونیة، رقم )57(
.2000أغسطس 11في جریدة الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في 

.153مرجع سابق، ص دمحم عبید الكعبي، )58(
2000ھذا ما نستشفھ من الفقرة األول من المادة الثانیة من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة التونسي الصادر سنة )59(

."المبادالت التي تتم باستعمال الوثائق اإللكترونیة"عرفت المبادالت التجاریة بأنھا وذلك عندما
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2فقد أصدر حاكم إمارة دبي القانون رقم ،أما بالنسبة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

في وأشار ،)60(التجارة اإللكترونیةالمعامالت و بالمتعلق 2002لسنة فبرایر12الصادر في 

:ما یليلى إمنه2وفي المادة المخصص للتعریفاتالفصل األول

.الرسائل اإللكترونیةاستالمإرسال و :المراسلة اإللكترونیة-"

أیا كانت وسیلة معلومات إلكترونیة ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونیة :لرسالة اإللكترونیةا-

.ستخراجها في المكان المستلمة فیها

.المعامالت التجاریة التي تباشر بواسطة المراسالت اإللكترونیة:التجارة اإللكترونیة-

أو أي تعامل أو عقد أو اتفاقیة یتم إبرامها أو تنفیذها بشكل كلي:المعامالت اإللكترونیة-

."جزئي بواسطة المراسالت اإللكترونیة

ى شكل عبارات تتعلق بمجموعة من المفاهیم أتت علتجاء،ه المادةهذأنیالحظ 

في قالب ةوتكون مثبالحدیثة االتصالوسائل بالتي تتم ،التجارة اإللكترونیةبالمعامالت و 

استقبالها بوسیلة ل رسائل إلكترونیة یتم إرسالها و ذلك بأن یكون في شكشكلي خاص، و 

لعل السبب الذي دفع ، و المستلمة فیهمكانالإلكترونیة أیا كانت وسیلة استخراجها في 

تصرة مقومات التجارة اإللكترونیة في عبارات مخألمارة دبي لتفصیل جمیع مفردات و المشرع 

.اإللكترونیةمانع للتجارة إلى صعوبة وضع تعریف جامع و 

فقد عرف المعامالت 2001لسنة 85أما قانون المعامالت اإللكترونیة األردني رقم 

المعامالت التي "بأنها 2فقرة 2في المادة )61(ف التجارة اإللكترونیةیبدال من تعر اإللكترونیة 

مادة مقسمة إلى ثمانیة فصول )39(، وقد شمل ھذا القانون 2002فبرایر 12في صدر ھذا القانون في إمارة دبي )60(
قیعات اإللكترونیة وخدمات التصدیق، وقبل تناولت متطلبات المعامالت اإللكترونیة والعقود اإللكترونیة وصحتھا والتو

في شأن منطقة دبي الحرة للتكنولوجیا والتجارة واإلعالم، وكان 2000لسنة )1(صدور ھذا القانون صدر القانون رقم 
:الھدف من ذلك القانون ھو تھیئة البیئة المناسبة لتطبیق قانون التجارة اإللكترونیة عند صدوره، المصدر
http://www.arablaw.org/Arab%20ecommerce.htm

باعتبار أن األول أعم وأشمل من الثاني الذي ،یمیز  بعض الفقھ بین المعامالت اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة)61(
ھدى حامد قشقوق، مرجع سابق، ص :أنظر في ھذا المعني،ي أن یكون محلھ عمال تجاریا بحتا  وفقا للقانون التجاريضیقت
6.
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لیشمل كل مراحل العقد بما فیها اإلجراءات اهذا التعریف جاء عامو .)62("تنفذ إلكترونیا

دون أن یأخذ بعین ،التمهیدیة السابقة على إتمام العملیة التجاریة التي تتم عبر الحاسوب

تنفیذ العقد النهائي، ویعتبر ذلك أمر غیر منطقي لو أخذنا بهذا التعریف إتمام و االعتبار

تدخل في نطاق التجارة مناقشة بنود العقد مرحلة التفاوض و ،اعتبارألنه ال یمكن 

التي یدخل في نطاقها فقط العملیات التجاریة التي تم إنجازها بالفعل،اإللكترونیة

ي فالحدیثة االتصالوسائل الحاسوب و باستخدامال یكون،فالحدیث عن التجارة اإللكترونیة

متكاملة حتى عملیة تجاریة كاملة و االستخدامأن ینتج عن هذا بل البد و ،العملیة العقدیة

.نتمكن من القول أن هناك تجارة إلكترونیة

في مادته مشروع قانون التجارة اإللكترونیة عرفجمهوریة مصر العربیةلبالنسبة

الخدمات عن طریق تبادل السلع و "بأنها بالتعریفات التجارة اإللكترونیة األولى الخاصة 

."لكترونیةإعن بعد باستخدام وسیلة أي كل معاملة تجاریة تتم لكترونيإوسیط 

بالتالي لم یحصرها في و ،التجارة اإللكترونیةیالحظ على هذا التعریف أنه لم یحدد وسائل و 

، ویرى غالبیة الفقه المصري في ذلك أن المشرع حسنا فعل ألن له نظرة )63(نترنتاإلشبكة 

من الوسائل التكنولوجیة التي متشفه العلو كتما قد احتواءمستقبلیة یسمح فیها لهذا التعریف 

.)64(من إجراء المعامالت التجاریةتمكن

نحن نرى العكس من ذلك حیث كان من األجدر على المشرع المصري أن یذكر 

وذلك على سبیل المثال ،التعاقدائل اإللكترونیة التي تستخدم في إجراءالبعض من الوس

.دقةلیس الحصر حتى یكون تعریفه أكثر و 

.245، ص )ند س (، )د د ن(أبو العال علي أبو العال النمر، المشكالت العملیة والقانونیة في التجارة اإللكترونیة، )62(
.54د ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص الخ)63(
، ھالة جمال الدین دمحم محمود، أحكام اإلثبات في عقود التجارة اإللكترونیة، دار النھضة العربیة:أنظر في ھذا المعني)64(

.42، ص 2012، القاھرة
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زائري من بین الدول العربیة التي لم تصدر أي قانون األمر المحیر أن التشریع الج

حدد القواعد العامة الذي ی04-15رقم القانون بعد صدور حتى ،یتعلق بالتجارة اإللكترونیة

فلم یتضمن في نصوصه أي تعریف للتجارة ،یناإللكترونیوالتصدیق التوقیع بالمتعلقة

ظىالتي لم تح،التي تعتبر التوقیع اإللكتروني أحد األذرع الحامیة لهذه التجارة،اإللكترونیة

واالجتماعیة، ولمواجهة التأخر الذي یعرفه االقتصادیةالالزم بالنظر إلى أهمیتها باالهتمام

بتعدیل بعض النصوص في مجموعة من القوانین التي المشرع ىكتفا،التشریع الجزائري

.أوانهاسنتعرض إلیها في

التعریف الفقهي للتجارة اإللكترونیة :ثالثا 

منها ض ، وجاء البعوضعت الكثیر من التعریفات من قبل الفقه للتجارة اإللكترونیة

یكون بذلك هذا و ،االتصال الحدیثةالتي تتم من خالل وسائل الشراء عملیة البیع و مركزا على 

وسعالفقه أخر من اتجاهة اإللكترونیة إلى هذا الحد، وهناك ر قد ضیق مفهوم التجااالتجاه

االتصاللیشمل جمیع التعامالت التي تتم من خالل وسائل ،في مفهوم التجارة اإللكترونیة

سنتعرض لمختلف هذه ومنه عامالت، بدون إصباغ الصفة التجاریة لتلك الم،الحدیثة

.المختلفة التي تناولت تعریف التجارة اإللكترونیةاهاتاالتجالتعریفات من خالل 

التعریف الضیق للتجارة اإللكترونیة-1

تنحصر كلها ،من الفقهاالتجاهأصحاب هذا أتى بها التي الكثیر من التعریفات قدم

الفرنسیة لمجموعة التقنیات عن الجمعیةر صادرجاء في تقریوقد،في إطار ضیق

،1998سنة )65((AFTEL)لوسائط المتعددةتجمع الوسائل المعلوماتیة واوالخدمات التي 

مجموعة المعامالت التجاریة التي یتم ":على الشكل التاليعریفا ضیقا للتجارة اإللكترونیة ت

الشراء فیها عن طریق وسائل االتصال، وبالتالي فهي تشمل عملیة تلقي الطلب وكذلك 

65) L’Association française de la télématique multimédia (AFTEL).(
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الشراء مع الدفع سواء كانت المشتریات أمواال أو خدمات، وفي نفس الوقت یتم الحصول 

en(علیها مباشرة على اإلنترنت  ligne(مثل خدمات المعلومات، األلعاب اإللكترونیة"...

(تعریفا موسعا نوعا ما جاء فیه )AFTEL(كما قدمت جمعیة  مجموعة )التجارة اإللكترونیة"

الشركة التي ال تقدم سوى االستعماالتویدخل في تلك ،لتجاریة للشبكاتااالستعماالت

hors)عرض لمنتجاتها، أما التسلیم فیتم خارج الخط  ligne)")66(.

عبارة عن إبرام الصفقات التجاریة "على أنها من الفقهبینما ینظر إلیها البعض اآلخر

،وذلك من خالل الوسائل اإللكترونیة وعلى ذلك،أو األنشطة الخاصة باألعمال التجاریة

فإنها یمكن أن تشمل على تبادل البضائع أو الخدمات أو الشؤون المالیة أو غیرها بین 

.)67("أو أكثر أو كیانین تجاریین یستخدمان الوسائل اإللكترونیةنشخصی

أو أكثر ىمشتر و بائع -لیة التي تتم بین طرفین العم"خر بأنها آلكما عرفها البعض ا

.)68("نترنتإلعن طریق استخدام الكمبیوتر عبر شبكة ا-

ساطة مصطلح یقصد به هي بب":ة للتجارة اإللكترونیة كما یليعرفتها المجلة العالمی

و بائعها لیس بالطریقة العادیة وٕانما طلبها من منتجها أعملیات بیع وشراء تسلیم السلع و 

.)69("نترنتإلالعملیات عن طریق شبكة اعادة ما تتم هذه إلكترونیا، و 

فیذ بعض أو تن"نها إلیه األستاذ أبو الحسن مجاهد أأشارالضیقة ما اتمن التعریف

كل المعامالت التجاریة في السلع والخدمات التي تتم بین مشروع تجاري و آخر، أو بین 

.)70("مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

(66) BENSOUSSAN Alain, Le commerce électronique "aspects juridique", éd Hermes, Paris,
1998, p.13.

دمحم أحمد دمحم نور جستنیة، مدى حجیة التوقیع اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونیة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه )67(
.17، ص 2005في الحقوق، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 

.5ھدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص )68(
، منشورات "دراسة مقارنة"ونیة لمعامالت التجارة اإللكترونیة دمحم سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القان:نقال عن)69(

.34، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ضیق إلى حصر تجتمع وتتفق كل التعریفات التي قدمها أنصار االتجاه ال،مما سبق

ووضعها في رواق العملیات التي ال تتعدى البیع والشراء باستخدام ،اإللكترونیةالتجارة 

وبالتالي تم نقد هذا ،شبكة اإلنترنتفيوالمتمثلة في الغالب،وسائل االتصال الحدیثة

عند تعریفه للتجارة اإللكترونیة في عدة نقاط التي یمكن ،االتجاه الذي جانب الصواب

:حصرها في ما یلي

إال مجرد نوع جدید التجارة اإللكترونیة ال تعدو أن تكونیعتبر أن االتجاهأن هذا كون -

أن ةالحقیقأفرزتها التكنولوجیا المتطورة، و التي،الخدماتأنواع الدعایة التجاریة للسلع و من

ما یتبع ذلك من المعامالت التي قد تجذبها و ،التجارة اإللكترونیة تمتد لتشمل أعمال الدعایة

.هذه الدعایة

كترونیة حیث یعتبرون أنها بیعا أغفلوا جوانب كثیرة للتجارة اإللاالتجاهإن أنصار هذا -

التجارة اإللكترونیة الذي تتنوع األعمال نترنت، وهذا یتنافى مع واقع إلشراء عبر شبكة او 

 اإلعالن عن السلع والخدمات، وٕانشاء المواقع منها مثالو ،تتم في محیطهاالتجاریة التي

.التعامالت المصرفیةوالدفع اإللكتروني و االتصالالمتاجر االفتراضیة، تقدیم خدمات و 

الضیق في التجاهانترنت مثل ما ذهب إلیه إلالتجارة اإللكترونیة ال تتم فقط عبر شبكة ا-

األخرى االتصالعن طریق وسائل ،تتم عقود التجارة اإللكترونیةأن ٕانما یمكن و ،تعریفه

التي ،في إنجلترا)Prestel(في هولندا أو)Viditel(نسا أو في فر )Minitel()71(مینیتالكال

.یمكن أن تشكل سوقا النعقاد عقود التجارة اإللكترونیة

، وقد أشار36، ص 2000أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، )70(
لتقریر الصادر عن لجنة التجارة اإللكترونیة بمركز المعلومات األستاذ أسامة أبو الحسن مجاھد إلى ورود ھذا التعریف في ا

".مقترح المبادرة المصریة للتجارة اإللكترونیة"ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بجمھوریة مصر العربیة بعنوان
(71) Le minitel est un terminal passif « vidéotex » qui a été utilisé en France depuis 1982 avant d’être
supplanté par l’internet, il a été arrête définitivement le 30 juin 2012.
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الموسع للتجارة اإللكترونیةالتعرف -2

ذهب جانب أخر من الفقه إلى تقدیم تعریف واسع للتجارة اإللكترونیة، وذلك نظرا 

لتشمل كافة األنشطة ،بالتجارة اإللكترونیةةفي تعریفهم إلى تمدید المعامالت المتعلقلالستناد

.اإللكترونیةالتي تتم باستخدام الوسائل و ،تجاریة أم المهما كانت طبیعتها

Mer)التي أشرف علیهامجموعة العملنبدأ بذكر التعرف المقدم من طرف

LORENTZ)ة اإللكترونیة والخاص بالتجار ،)72(1998في ینایر لوزیر االقتصاد الفرنسي

تشمل مجموعة المبادالت الرقمیة المتصلة بالنشاطات التجاریة بین "حیث عرفها بأنها 

هذا )73(".البعض وبین المشروعات واألفراد وبین المشروعات واإلدارةالمشروعات ببعضها 

التعریف یعد تعریفا موسعا للتجارة اإللكترونیة، ذلك أنه یعتبر المعامالت الرقمیة ذات الصلة 

تحتوي على كل الوظائف واألعمال المرتبطة بالغایات التجاریة التي ،باألنشطة التجاریة

على االتصاالت مع الزبائن والموردین من مشروعات أخرى ومستهلكین والشركاء ،تشمل

وفروع الشركات واإلدارات الحكومیة ،كالمقاولین من الباطن والموزعین،التجاریین

.والمصارف، وبذلك فهي تنتمي إلى فروع القانون العام والقانون الخاص على حد سواء

جمیع المعامالت التي تتم عبر شبكة "بأنها من عرفوها االتجاهمن أنصار هذا و 

متع بهذه الصفة من ٕان كان الغالب أن تتبالصفة التجاریة، و لو لم تتمتع اإلنترنت حتى و 

من كذلكمنهمو .)74("الذي غالبا ما یكون تاجرالى األقل، و جانب مقدم السلعة أو الخدمة ع

عبارة عن تبادل المعلومات بطریقة آلیة ترتكز على التكنولوجیا الحدیثة البرید "عرفها بأنها 

اإللكتروني لألموال ، و النقل أو التحویل باإلنترنتاالستعانةمن خالل أو بدون ،اإللكتروني

(72) VIVANT Michel, « Le contrat plongé dans (l’économie numérique) », Revue des Contrats, n° 2, 1
avril 2005, p.533.
(73) Le Rapport « LORENTZ » sur la nouvelle donne du commerce électronique : « Le terme
commerce électronique fait référence à l’ensemble des échanges électroniques liés aux activités
commerciales » ; Cité par : VIVANT Michel, op cit, p.533 ; BENSOUSSAN Alain, op cit, p.12.

.35مرجع سابق، ص أبو الحسن مجاھد،أسامة )74(
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البرید اإللكتروني، واستخدام التلكس والفاكس البطاقات الذكیة و لدى البنوك والنقود الرقمیة و 

.)75("المختلفةفي العملیات التجاریة

التجارة التي "الشكل التالي باء جفي نفس اإلطار قدم تعریف أخر للتجارة اإللكترونیة 

التسلیم اإلنترنت و تشتمل على أنواع ثالثة مختلفة من الصفقات هي تقدیم خدمات شبكة 

للمستهلك في شكل معلومات الخدمیةأي تسلیم صفقات المنتجات ،اإللكتروني للخدمات

السلع عبر ها یتم شراء عن طریقاإلنترنت كقناة لتوزیع الخدمات، و رقمیة، واستخدام شبكة 

.)76("یر إلكترونيغلكن یتم تسلیمها بعد ذلك للمستهلك في شكل الشبكة، و 

تمثل توسعا غیر مبرر لمفهوم التجارة اإللكترونیة بالنظر إلى هذه التعریفات نجد أنها 

أربعةقوم علىینجد أنهتعریف العمل التجاريبالرجوع إلى و ،تجاریااعتبروها عمال حیث 

صد الربح، والتداول أو المقاولة، قفي المضاربة، و تتمثلو تعریفهو معاییر تسمح بضبطه

ذلك بإدخال أي نشاط و هذه المعاییر توالتعریفات المقدمة أعاله تجاوز ،االحترافكذا و 

ضمن التجارة اإللكترونیة التي أصبحت تستغرق كل ما یتعلق ،تجاري كان أو غیر تجاري

تسجیل المواقع اإللكترونیة، تبادل البیانات الخدمات، إنشاء و الن عن السلع و اإلعبالدعایة و 

، والتوزیع ٕابرام العقدالتجاریة بالوسائل اإللكترونیة و والتفاوض على الصفقات ،اإللكترونیة

.كل ذلك عبر الخط مباشرةالدفع الحدیثة و الوفاء بطرقللسلع والخدمات، و 

شكل من أشكال الصفقات التجاریة التي یتصل ":كما یليالذي جاء في تعریف أخر

سواء "اإلنترنت"البعض عبر شبكة المعلومات الدولیة مببعضه)البائع والمشتري(أطرافها 

التعریف قد جانبه الصواب ذلك ألن تعبیر افهذ.)77("على المستوى المحلي أو الدولي

كلیة الحقوق،دكتوراه،اللنیل درجةالجوانب القانونیة لعقد التجارة اإللكترونیة، رسالةإیمان مأمون أحمد سلیمان، )75(
.22، ص 2006جامعة المنصورة، 

رسالة لنیل ، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة اإللكترونیة في إطار القانون الدولي الخاصسلیمان أحمد دمحم فضل، )76(
.12ص ، 2011كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاھرة،الدكتوراه في الحقوق،درجة 

، مجلة مصر المعاصرة، "مع التطبیق على مصراألبعاد االقتصادیة والمالیة للتجارة اإللكترونیة"إیھاب الدسوقي، )77(
.51، ص 2002، السنة الثالثة وتسعون، جامعة القاھرة، أكتوبر 468-467العدد 
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أشمل مما قد یتم من عملیات تجاریة من خالل التجارة اإللكترونیة ،األعمال اإللكترونیة

اإلدارة، إذن وغیرها من األعمال كالصحة والتعلیم و ،اریةاألعمال التجفتدخل في دائرته 

)78(على وسائط متعددة إلكترونیة،یجب قدر اإلمكان تجنب إصباغ صفة األعمال المنجزة

.على التجارة اإللكترونیة ألن ذلك یبتعد عن الصحیح

نيالفرع الثا

أشكال التجارة اإللكترونیة

مرادف عند استخدامهم اصطالح التجارة اإللكترونیة ،في خطأنو یقع الكثیر 

ولى، وتقوم األعمال فهذه األخیرة أوسع نطاقا وأشمل من األ،اإللكترونیةصطالح األعمال لم

على فكرة أتمتة األداء في العالقة بین إطارین من العمل، وتمتد لسائر األنشطة اإللكترونیة،

إذ تمتد اإلداریة واإلنتاجیة والمالیة والخدماتیة، وال تتعلق فقط بعالقة البائع أو المورد بالزبون

، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقییمه )79(المنشأة بوكالئها وموظفیها وعمالئهالعالقة

والبنك ،والرقابة علیه، وضمن مفهوم األعمال اإللكترونیة یوجد المصنع اإللكتروني المؤتمت

والخدمات الحكومیة المؤتمتة والتي تتطور مفاهیمها ،اإللكتروني، وشركة التأمین اإللكترونیة

التي تتنوع معامالتها ،نحو مفهوم أكثر شموال هو الحكومة اإللكترونیة،في الوقت الحاضر

باختالف األطراف التي تستفید من خدماتها، في حین أن التجارة اإللكترونیة نشاط تجاري، 

ة وتلقیها بآلیات تقنیة وضمن بیئة وبشكل خاص تعاقدات البیع والشراء وطلب الخدم

.)80(تقنیة

:وهيأساسیةیمكن تقسیم نشاطات التجارة اإللكترونیة إلى أربعة أقسام 

محلیا )interactivities(تقنیة اإلتصال تستعمل نصوص، صور، أصوات والتفاعلیة "فت الوسائط المتعددة بأنھا عر)78(
بھلولي فاتح، النظام القانوني للمصنفات المتعددة الوسائط، مذكرة لنیل شھادة :، لمزید من التفصیل راجع"أو عن بعد

.وما یلیھا8، ص 2005الجزائر، الماجستیر في القانون، تخصص ملكیة فكریة، جامعة 
.115عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص )79(
.51، ص 2011دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، عقود التجارة اإللكترونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )80(
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)B2B(التجارة اإللكترونیة بین وحدة أعمال ووحدة أعمال -أوال

تختصر )BusinessotBusiness(أعمال أيىأعمال إلىفي هذا الشكل المسم

فة للشركات واألعمال التجاریة یكون التعامل اإللكتروني بین األنواع المختلو ،)B2B(لتكون 

خاصة ،التجارة اإللكترونیة بدأت أساسا بین قطاعات األعمال منذ سنواتوبعضها البعض، و 

لتغطي امتدت، ثم )81(بین المؤسسات المالیة الكبرى بخصوص التحویالت المالیة

وتنسیق قنوات توزیع المنتجات الموردینمن ،األولیةلشراء الموادالمشروعات الصناعیة 

وغیرها باستخدام التكنولوجیا والخدمات، واالتصاالت والتنسیق مع جهات النقل والشحن

،ویشكل هذا النوع من التجارة اإللكترونیة أغلب معامالت التجارة اإللكترونیة.)82(الرقمیة

،)83(من إجمالي حجم التجارة اإللكترونیة في العالم%)80(حیث یستحوذ على ما یقارب 

ة بین شركتین منفصلتین أو أكثر إبرام صفقات تجاری،في هذا الشكلفعلى سبیل المثال یتم 

من حیث ضخامة حجم الصفقات ،كبیرحد كبیر الشراء ذات الحجم الىهو ما یشبه إلو 

اتفاق ىالمعلومات حتى یتم التوصل إلحیث یتم تبادل البیانات و ، هوامش الربحوانخفاض

روني لتورید السلع أو الخدمات، وتسلم الفواتیر عندئذ یستطیع الطرفان إبرام عقد إلكتو ،بینهما

.الخدماتاالتفاق أو طبیعة السلع و تسدید الدفعات إلكترونیا أو مادیا حسب و 

كوالمستهلاإللكترونیة بین وحدة األعمالرة التجا-ثانیا

ConsumerBusiness(ىهذا الشكل یسم to(ن تختصر مستهلكیىإلأعمالأي

التجاریة االفتراضیةبشكل واسع مع ظهور المراكز انتشار اقد عرف و ،)B2C(لتكون 

(81) PIRONON Valérie, op cit, p.11.
، السنة التاسعة، العدد مجلة األمن والقانون،"األھمیة اإلقتصادیة للتجارة اإللكترونیة"،السید أحمد عبد الخالق:أنظر أیضا

.363ص ،2001األول، كلیة شرطة دبي، ینایر 
مركز ،الشحات منصور:ترجمةالتجارة اإللكترونیة العالمیة،،إیكیرت ساره كلیالند نایت،مان سوإ،كاثرین ل)82(

.23ص ،2003القاھرة، ،األھرام للترجمة والنشر
التجارة اإللكترونیة المستقبل الواعد لألجیال القادمة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دمحم عبد حسین الطائي، :نقال عن)83(

.30ص ، 2010عمان، 
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تتكون هذه المراكز التجاریة من عنصرین و ،)84(واألسواق اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت

إلىوجیا المعلومات ولحیث تؤدي تكنالمعلومات ذاتها،تكنولوجیا المعلومات و هما ،أساسیین

انخفاض التكلفة ىإلیؤدي ترابط الشبكة تكلفة تجمیع المعلومات وتجهیزها، و خفض تسییر و 

المتاجر االفتراضیة التي التي تم تحمیلها بالفعل من،تلك المعلوماتىإلفي الوصول 

.)85(اإللكترونیةتتضمنها المراكز التجاریة

یستطیع ،)86(متعددةالعالمیة مواقع لمراكز تجاریةنترنتإلایوجد على شبكة 

إلكترونیا فیما بینهما ،الشراءعملیات البیع و إتمامعن طریقها األعمالمؤسسة ك و المستهل

ه المواقع باستعراض ، كما تقوم هذ)87(الخدماتالسلع و أنواعتقوم هذه المواقع بتقدیم كافة و 

بطاقات استخدامكما یتم،الشراءالبیع و إجراءاتتنفذ و ،الخدمات المتاحةكافة السلع و 

في االئتمانبطاقات استخدامیعتبر حیث الشراء، من أجل إتمام عملیات البیع و االئتمان

إیجادإلىإضافة،األعمالمؤسسات عملیة الدفع أكثر شیوعا واستخداما بین المستهلك و 

الثمندفع مثل الشیكات االلكترونیة و ،)88(واسعمطبقة بشكلأخرىلكترونیة إوسائل دفع 

.العالقةأصحابیتم االتفاق علیها من قبل أخرىطریقة أيعند التسلیم، أو 

أخرمستهلك االلكترونیة بین مستهلك و لتجارة ا-ثالثا

ى لإأي من مستهلك )consumertoconsumer(،في هذا الشكل المسمى

ظهور التقنیات و ،إلنترنتااستخدامانتشارلذي ظهر بعد ا،)C2C(تختصر لتكون مستهلك 

قامة التعامالت إنترنت، وتأقلم المستهلكین معها حیث یقومون بإلالحدیثة الخاصة بشبكة ا

(84) KLUWER Wolter, op cit, p.758.
.42دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )85(
موقع الوھذا،(AMAZON)تي تستخدم ھذه الطریقة موقع شركةالترنتأكبر المواقع على شبكة اإلنمن)86(
)www.amazon.com( ،مكتبة تخیلیة العالمیة، وھي كبر محالت بیع الكتبمتخصص في بیع الكتب ویعتبر من أ
)virtuelle( ،لیس لھا مقر أو مبنى وإنما تمارس نشاطھا التجاري من خالل شبكة اإلنترنت فقطأي.
.70، ص 2012كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك اإللكتروني، دار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، )87(
.وما یلیھا من ھذه الرسالة218راجع الصفحة )88(
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،ى وجود أي تدخل من منظمة أو جهةبدون الحاجة إلبصورة مباشرة و ،إللكترونیة بینهما

تریح توفر بعض المواقع التي یستخدم فیها هذا النوع من التجارة تسهیالت كبیرة كما 

، وفیه تكون )89(یكون التعامل بین األفراد المستهلكین أنفسهمو المستهلكین في تعامالتهم، 

من خالل وضع إعالنات على المواقع ،ملیة البیع والشراء بین مستهلك ومستهلك أخرع

ن بهدف بیع األغراض و المستهلكایلتقي فیه،)90(الشخصیة أو على مواقع إلكترونیة

الشخصیة أو بیع الخبرات إلى اآلخرین، ویشمل ذلك المزادات اإللكترونیة التي تتم فیها 

لهذا الشكل هو المعامالت بین األفراد عن والنوع الرئیسي ،األفرادالمعامالت التجاریة بین 

Electronic()91(طریق الرف اإللكتروني Bay( ما ببیع منزل أو شخصقیام بیتمذلك، و

.عن طریق المزاد ویستطیع األفراد اآلخرون المزایدة على الثمن،سیارة أو أي منتوج آخر

التجارة اإللكترونیة بین وحدة أعمال والحكومة-رابعا

منظمات األعمال والجهات هذا الشكل یعد من أشكال التجارة اإللكترونیة التي تتم بین 

Business)الحكومیة  to Government)، یختصر لیكون)B2G( وذلك في إطار تنفیذ ،

والتي بموجبها تنجز هذه المنظمات بنود هذه التعاقدات ،التعاقدات الموقعة بین الطرفین

وعلى سبیل المثال، یتم في الوالیات المتحدة اإلعالن )92(للوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الجهات

عن المشتریات الحكومیة من خالل شبكة اإلنترنت، ویمكن للشركات أن تتبادل الردود معها 

.الحكومة من األجهزة والمعدات والمستلزماتاحتیاجاتمن أجل تورید ،)93(إلكترونیا

.43، ص مرجع سابقدمحم سعید أحمد إسماعیل، )89(
.70، ص مرجع سابق،كوثر سعید عدنان خالد)90(

DEMOULIN Marie, Les pratiques du commerce électronique, éd CRID, 2007, p.30 et s.
الطائي، التجارة اإللكترونیة المستقبل الواعد لألجیال القادمة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دمحم عبد حسین )92(

.32، ص 2010
، منشورات "دراسة مقارنة"عقود التجارة اإللكترونیة والقانون الواجب التطبیق الجواري، سلطان عبد هللا محمود)93(

.37ص ، 2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

pc
Text Box
(91)
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الالفرع ثالث                                                                                   

البنیة التحتیة للتجارة اإللكترونیة

تعد شبكة اإلنترنت الحدث العالمي األبرز في أواخر القرن العشرین، واقتحمت حیاتنا 

جوهریا في نقل وتبادل ادراماتیكیة وشاركتنا في معظم األشیاء، وأحدثت تغیر بصورة

یتداولها ،)94(قریة صغیرةضحى العالم بفضلهاالمعلومات، واختصرت الزمان والمكان وأ

من إمكاناتها الهائلة في مختلف ،األفراد بمفاهیم نسبیة من حیث االستعمال واالستفادة

المجاالت االقتصادیة والعلمیة والثقافیة، وغیرها من أنماط الحیاة في كثیر من جوانبها 

.)95(الحساسة

القائمین سلیمة تمكن-شبكة اإلنترنت -ستلزم التجارة اإللكترونیة تهیأة بنیة تحتیة ت

من ممارس وغیرهم من الجهات ذات العالقة،ینوالخبراء والمهنیعلیها وكذلك المتخصصین 

أن انتشارها في أي إذ یجمع المتخصصون في التجارة اإللكترونیةمثل هذا النوع من التجارة، 

دولة یكون مرتبط إلى حد بعید بانتشار اإلنترنت فیها، إلى جانب انتشار أجهزة الحاسوب 

.)96(والهواتف في المؤسسات والمنازل والمنشآت

إلقاء نظرة شاملة على هذه الشبكة من حیث مفهومها ،في هذا الفرعسنحاول 

مع الوقوف على مكانة الجزائر من هذه الوسیلة التي أصبحت ، والخدمات التي تقدمها

.العمود الفقري القتصادیات الكثیر من الدول

.7، ص 2011بغداد، ھوري،مكتبة السنجلیل الساعدي، مشكالت التعاقد عبر شبكة اإلنترنت،)94(
المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة الحاسوب "عاید رجا الخالیلة، المسؤولیة التقصیریة اإللكترونیة )95(

.46، ص 2009، للنشر والتوزیع، عماندار الثقافة،"دراسة مقارنة"، "واإلنترنت
.وما یلیھا47كاثرین ل؛ مان سوإ؛ إیكیرت ساره كلیالند نایت؛ ترجمة، الشحات منصور، مرجع سابق، ص)96(
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مفهوم شبكة اإلنترنت:أوال

ظهرت فكرة شبكة اإلنترنت في نهایة الخمسینیات من القرن الماضي وسرعان ما 

حتى أصبحت أكبر موسوعة للحضارة البشریة على مر التاریخ وهي تطورت هذه الشبكة، 

المتصلة فیما بینها بواسطة خطوط االتصال ،اآلن تضم عدد هائل من أجهزة الحواسیب

ة أو مرئیة، وهي شبكة دولیة تعمل بفضل البنیة الدولیة عبر العالم، سواء كانت مسموع

التحتیة لالتصاالت عن بعد، وأتاحت إنجاز الخدمات التجاریة من خالل مواقع الویب 

(97)(web)،ثم نعرج إللقاء وسنتعرض بالدراسة في هذه النقطة إلى تعریف شبكة اإلنترنت ،

.نظرة على نشأتها

تعریف شبكة اإلنترنت -1

(Internationalاختصارا للتعبیر عن-اإلنترنت -(Internet)جاءت كلمة 

network) كلمة :كلمة إنجلیزیة األصل نشأت من خالل الربط بین كلمتین هما، وهي

(Inter) وتعني البینیة أو االتصال، وكلمة(net)فإذا ما جمعنا الكلمتین )98(وتعني الشبكة ،

، فاإلنترنت إذن تعني ترابطاالمتصلة أو البینیةمعا فإن المعنى الكامل المتحصل هو الشبكة

الحاسب اآللي المترابطة والمتناثرة في أنحاء العالم، ویحكم ترابط تلك األجهزة بین شبكات

وعلى ،)TCP/IP()100(یسمى بروتوكول تراسل اإلنترنت ،)99(وتحدیثها بروتوكول موحد

التي ،ذلك فإن شبكة اإلنترنت في حقیقتها ما هي إال مجموعة من أجهزة الحاسب اآللي

عبر كوابل األلیاف الضوئیة والخطوط تتحاور مع بعضها البعض من خالل اتصالها معا

(97)
DUKAY Bernadett, Les enjeux des nouvelles relations contractuelles dans le commerce

électronique entre professionnels, Thèse pour le doctorat en droit privé, université pantheon-assas
paris II, 2009, p.25.

، 2007، دار الحامد، عمان، "دراسة تحلیلیة"عمر خالد زریقات، عقود التجارة اإللكترونیة، عقد البیع على اإلنترنت، )98(
.36ص 

التعاقد اإللكتروني وفقا لقواعد الفقھ التعبیر عن اإلرادة عن طریق اإلنترنت وإثبات مندى عبد هللا محمود حجازي، )99(
.4صدار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، ، "دراسة مقارنة"اإلسالمي والقانون المدني 

Transmission(وھو اختصار ل )100( Control Protocol/Internet Protocol(



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

45

وهذا ما جعل البعض ،)101(وغیرها من وسائل االتصال الشبكي،الهاتفیة واألقمار الصناعیة

یمكن تعریف اإلنترنت على أنها ومن ثم فإنه،)102(لالتصاالتق السریعة یعبر عنها بالطر 

والتي ،التي تتواجد في مختلف دول العالم،مجموعة شبكات وأجهزة الحاسب اإللكتروني

تتصل ببعضها ویجمع بینها أنظمة االتصاالت اإللكترونیة التي تستخدم لنقل البیانات 

(TCP/IP)،103(وأكثرها شیوعانتوأبسط طرق اإلتصال باإلنتر .أي نظام نقل المعلومات( ،

من شخصولكي یتمكن أيوخطوط الهاتفي)Modem(عبر المودم وهي خدمة اإلتصال 

مزود جهاز كمبیوتر شخصي هلدیفیجب أن یكونوفقا لهذه الطریقة، استخدام اإلنترنت 

.)104(الهاتفولدیه اشتراك لدى أحد مقدمي خدمة اإلنترنت وخط ،بجهاز المودم

من ،منطقیااتصاالنظام المعلومات العالمي المتصل ببعضه "بأنها كذلك عرفت 

عن طریق ،مع أنظمة االتصاالتخالل مساحة عنوانیة متفردة عالمیة وتستطیع العمل 

.)105("بروتوكول اإلنترنت فیوفر للمتعاملین علیه خدمة راقیة من االتصاالت

االتصاالت العالمیة التي تربط المالیین من الحواسب شبكة "كما عرفت أیضا أنها 

التي ،إما عن طریق خطوط الهواتف أو عن طریق األقمار الصناعیة،بعضها ببعض

یستخدمها مستخدمو الحواسیب حالیا على مدار الساعة في معظم أنحاء العالم، وبخاصة في 

.)106("مؤسسات الحكومیةالجامعات ومعاهد البحث العلمي والشركات الكبرى والبنوك وال

.4، ص مندى عبد هللا محمود حجازي، مرجع سابق)101(
(102)

Pour le philosophe LÉVY Pierre « Les réseaux ressemblent à des route et à des rues, les
ordinateurs et les logiciels de navigation sont les équivalents de la voiture individuelle, les
sites web sont comme des boutiques, des bureaux et des maisons ». Cité par : EL BADAWI
Lamia, Les mutations du droit sous l’influence du commerce électronique, thèse de doctorat,
paris I- Panthéon-Sorbonne, 2007, p.18.

:یوجد عدة طرق لإلتصال باإلنترنت نذكر منھا)103(
.أي اإلتصال عبر شبكة رقمیة للخدمات المتكاملة:)ISDN(اتصال -
Cable(اإلتصال عبر مودم الكیبل - modem: .وھو مودم یتیح نقل البیانات عبر كوابل النقل التلفزیوني)
.22خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )104(
.78، ص 2007نوني للتجارة اإللكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، موسوعة اإلطار القاإیھاب السنباطي، )105(
، العدد الرابع، مجلة الحقوق، "التعبیر عن اإلرادة عن طریق اإلنترنت وإثبات التعاقد اإللكتروني"رامي دمحم علوان، )106(

.229، ص 2002دیسمبر جامعة الكویت، السنة السادسة والعشرین، 
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شبكة هائلة من أجهزة الكمبیوتر المتصلة فیما "في حین اكتفى البعض بالقول أنها 

المالحظ على هذه التعریفات أنها جمیعا ال .)107("بینها بواسطة خطوط االتصال عبر العالم

ناسیا أنه ،تخلو من النقد، فمعظمها ركز على الوصول للمعلومة من اإلنترنت عبر الحاسوب

بطریق آخر، وأن االختراعات الحدیثة ستكشف لنا عن وسائل یمكن الوصول إلى المعلومة 

یتم من خاللها الوصول إلى الشبكة المعلومات، أما بعض هذه التعریفات فال تعدو أن ،كثیرة

.تكون وصفا خارجیا لما یجري على أرض الواقع دون أن تقدم لنا شیئا حقیقیا

یمكن الركون إلیه ،ا اختیار أي من هذه التعریفات كتعریف قانونيلذا یصعب علین

وتقنینه بقواعد قانونیة تتسم بالعمومیة والتجرید، وبالتالي نقترح تعریف الشبكة المعلوماتیة

"على النحو التالي)اإلنترنت( هي كم هائل من المعلومات مجمع في بیئة إلكترونیة طوعتها :

مكن الوصول إلیها وتصفحها واالستفادة منها واإلضافة إلیها إذا لم وسائل التكنولوجیا حیث ی

."موانع قانونیة أو تقنیة تحول دون ذلكیكن ثمة 

شبكة اإلنترنت ومراحل تطورهاةنشأ-2

بدأت فكرة إنشاء شبكة اإلنترنت من قبل وزارة الدفاع األمریكیة، التي كونت بتاریخ 

كانت تهدف إلى ،)ARPA()108(علیها أربافرقة بحث من العلماء أطلق2/1/1969

تشبیك الحواسیب لخدمة عملیات التأهب السریع للقوات المسلحة األمریكیة خوفا من هجوم 

فتم إنشاء شبكة مكونة من أربعة أجهزة أطلق علیها أربانت ، )109(نووي مباغت

(ARPANET)، تم توسیع الشبكة السابقة لتصبح عشرین موقعا، ثم في 1971وفي عام

.10ص ،2004األردن، عالم الكتب الحدیث،،"دراسة مقارنة"مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت بشار طالل مومني، )107(
ARPA()Advanced(:یقصد باختصار)108( Research Agency( وھو مركز أبحاث عسكریة یتبع لوزارة الدفاع ،

،)DND(وحلت محلھا شبكة 1990ھذه الشبكة عام األمریكیة، قام بتصمیم أول شبكة إلكترونیة في العالم، وقد ألغیت 
.التابعة لوزارة الدفاع

،25، ص 2004اإلسكندریة، ،دمحم أمین الرومي، التعاقد اإللیكتروني عبر اإلنترنت، دار المطبوعات الجامعیة)109(
ة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة محمود دمحم زیدان دمحم، المشكالت القانونیة التي تواجھ التجارة اإللكترونیة، رسالة مقدم

.5، مندى عبد هللا محمود حجازى، مرجع سابق، ص 18، ص 2012الحقوق، جامعة القاھرة، 
Voir aussi : EL BADAWI Lamia, op cit, p.25.
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وفي (BBN)التي ابتكرتها شركة (E-MAIL)ظهرت خدمة البرید اإللكتروني 1972عام 

من إنجلترا إلى النرویج، (ARPANET)بدأت االتصاالت الدولیة بشبكة،1973عام 

.في هذا العامویمكن القول أن البدایة الحقیقیة لإلنترنت كانت

ازدادت شبكة اإلنترنت اتساعا حتى انفصلت الشبكة العسكریة عن الشبكة األم، وقد 

شبكة مؤسسة العلوم الوطنیة في من إدارة وزارة الدفاع إلى ،)ARPANET(تم نقل تشغیل 

تدریجیا حتى تحقق لهذه الشبكة االنطالق ،)ARPANET(، ثم تطور مشروع 1986عام 

(NSF)عندما تبنتها شبكة مؤسسة العلوم الوطنیة ،والتوسع (National Science

Foundation) وذلك بهدف السماح باطالع المجتمع العلمي على كافة المعلومات المخزنة

شبكة اإلنترنت بالتوسع واستمرت .)NSFNET(وأصبح اسمها المختصر ،على الشبكة

World)،ابتكار نظام الویب في سویسرا1991والتطور إذ تم في عام  Wide Web)

رتكز على فكرة تخزین المعلومات إلى جانب القدرة تو ، (WWW)ویعبر عنها إختصارا

على إقامة صالت وعالقة ترابطیة مباشرة فیما بینها، وأعتمد هذا النظام بعد ذلك من خالل 

ومن ثم برنامج ،1993عام )Mosaic(برامج التصفح التي كان أولها برنامج 

)Netscape( أصدرت شركة 1995وفي عام 1994عام في(Microsoft) برنامج

Internet)متصفح اإلنترنت Explorer)110(فظهرت شبكة اإلنترنت بوجهها الحالي.(

خدمات شبكة اإلنترنت -3

تكمن أهمیة شبكة اإلنترنت في اتساع نطاق خدماتها باعتبارها شبكة معلومات 

واتصاالت عن بعد، وبالتالي فإن خدماتها لیست محصورة بل هي متغیرة ومتجددة وتتطور 

ال یسعنا المقام أن نستعرض كل هذه الخدمات، إنما یهمنا منها ما مع تطور الشبكة نفسها، و 

.یستخدم في عقود التجارة اإللكترونیة

الجنبیھي وممدوح دمحم الجنبیھي، جرائم اإلنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتھا، دار الفكر العربي، دمحممنیر )110(
.7، ص 2004اإلسكندریة، 
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الشبكة العنكبوتیة العالمیة -أ

أكثر التقنیات )باشبكة الو (أو اختصارا)WWW(تعد الشبكة العنكبوتیة العالمیة 

عبارة عن كم هائل من المستخدمات المحفوظة "التي عرفها اإلنترنت إبداعا، وقد عرفت بأنها 

التي تتیح ألي شخص أو ألیة جهة االطالع على معلومات تخص ،في شبكة الحاسوب

اموا بوضعها على هذه الخدمة عن طریق أسلوب جهات أخرى أو أشخاصا آخرین ق

الذي یقوم بتنظیم البیانات(Hypertexte)تكنولوجي یعلق علیه النص المحوري

.)111("والمعلومات واستعادتها

2فقرة 2ي المادة الواسعة النطاق ف)Web(لخدمة الوابقدم المشرع الجزائري تعریفا 

یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات اإلنترنت 257-98المرسوم التنفیذي رقم من

متعددة الوسائط خدمة تفاعلیة لإلطالع أو احتواء صفحات "على أنها )112(واستغاللها

"Multimdia)"موصولة بینها عن طریق صالت )نصوص، رسوم بیانیة، صوت أو صورة

."Hypertexteتسمى نصوص متعددة 

لبحوث الطاقة األوروبيبمبادرة المركزفي أوائل التسعینیات أنشئت هذه الشبكة 

وتعتمد في طریقة عملها على بروتوكول نقل النصوص ،)NREC(سویسرا النوویة في

HTML((Hypertext(عالمیةالمترابطة، ولغة  Markup Language) التي تستطیع

وهي من أكثر الخدمات التي یمكن من خاللها زیارة ،)113(برامج تصفح شبكة الویب قراءتها

، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العالمي "حمایة حقوق الملكیة الفكریة في مجال اإلنترنت"حسام الدین األھواني، )111(
.22،  ص 2000تموز 11-10یومياألول حول الملكیة الفكریة، جامعة الیرموك، إربد، 

"أنترنت"المتضمن شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998نوفمبر 21المؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم )112(
.1998غشت 25، صادر بتاریخ 63واستغاللھا، جریدة رسمیة عدد 

.29خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )113(
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وتصفح ما بها من صفحات من أجل الوصول إلى معلومات ،مختلف المواقع اإللكترونیة

.)114(معینة أو من أجل إبرام عقد مع أحد التجار الذي یعرض سلعه على الموقع

خدمات البرید اإللكتروني  -ب

یعد البرید اإللكتروني وسیلة في غایة األهمیة یوفر للشركات وسائل اتصال 

وٕاعالم العمالء بالمنتجات المختلفة والعروض الجدیدة، وال یحتاج للقیام باإلرسال بالمنتجین، 

یمتاز بالتكلفة القلیلة مقارنة مع مقارنة بالبرید العادي، فهوإلى الكثیر من المتطلبات 

.ت التقلیدیة وسهولة استخدامه وسرعتهاستخدام المراسال

من المرسوم التنفیذي 3فقرة 2عرف المشرع الجزائري البرید اإللكتروني في المادة 

.)115("ینخدمة تبادل رسائل إلكترونیة بین المستعمل"المذكور أعاله على أنه 

الثقة بشأن 2004یونیو 21كما ورد أیضا في المادة األولى من القانون الصادر في 

كل رسالة أیا كان شكلها نصیة أو "فرنسا تعریف البرید اإللكتروني بأنهباالقتصاد الرقمي في 

یتم إرسالها عبر شبكة عامة لالتصاالت ویتم تخزینها ،صوتیة أو مصحوبة بصور وأصوات

حتى یتم األخیر من ،على أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة للمرسل إلیه

.)116("استعادتها

وهو في الحقیقة ،)117(یالحظ أن البرید اإللكتروني یشبه إلى حد كبیر البرید التقلیدي

تجسید إلكتروني مجازي لذلك النظام، فالرسائل في البرید اإللكتروني هي وثائق إلكترونیة 

اإلنترنت في شتى أشكالها وصورها ویمكن یرتبط بكافة تحركات مستخدم شبكة،مشفرة رقمیا

.7أسامة أبو الحسن مجاھد، ، مرجع سابق، ص )114(
.1998أوت 25، صادر بتاریخ 63جریدة رسمیة عدد )115(

(116)
Article 1er, LCEN : « On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur

demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par
un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’information entre
l’émetteur et le récepteur. »

.115ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )117(
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،)118(أن یبرم عقود إلكترونیة من خالل المواقع المتاحةله عنوان خاص به،ألي مستخدم

وذلك بالتعبیر عن إرادته بالكتابة أو اإلشارات أو الرموز التي أصبحت متعارفا علیها عبر 

.الشبكة

اإلخباریة المجموعات -ج

هي عبارة عن لوحة أخبار إلكترونیة تضم اآلالف من المجموعات ذات االهتمامات 

، وتتم عملیة المشاركة مع یةخبار إمجموعة 30.000المشتركة، ویوجد حالیا ما یزید على 

Reader)مجموعات األخبار باستخدام برنامج یسمى قارئ األخبار  News) حیث أنه

:نذكر منها ما یليفئات عدةصمم خصیصا لهذا الغرض، وتصنف المجموعات اإلخباریة 

.)119(موضوعات اجتماعیة ، موضوعات تجاریة، العلوم ، الحاسوب

التخاطب -د

للمستخدم التعامل والتخاطب اللحظي مع شخص آخر، وفي الوقت هذه الخدمةتتیح

en)ةفتكون الخدمة هنا مباشر ، )120(یتم استقبال هذا الردنفسه ligne)دثة وغرفة المحا

Cyber)هي عبارة عن مساحات معروفة في الفضاء اإللكتروني  Space) ، تتیح

في تجسیم طبیعي،بنقل الصوت والصورةلمستخدمیها االشتراك في محادثات بین بعضهم

بإرسال البرید اإللكتروني الذي أو،)121(عن طریق  كامیرا خاصة توصل بجهاز الحاسوب

.یمكن قراءته من قبل أي شخص في غرفة المحادثة

.8أسامة أبو الحسن مجاھد، مرجع سابق، ص )118(
.52عاید رجا الخالیلة، مرجع سابق، ص )119(
،)د،د،ن(، "دراسة مقارنة"إطار القانون المدني جوانب قانونیة للتعاقد اإللكتروني في عمرو عبد الفتاح علي یونس، )120(

.223ص
.93دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )121(
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الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت-ه

أحدث دخول شبكة اإلنترنت على العمل التجاري وبروز ظاهرة البنوك اإللكترونیة 

على شبكة تطورا كبیرا في مفهوم العمل المصرفي، حتى انتهى األمر إلى وجود كامل للبنك 

وأهم ما توفره الطریقة الحدیثة من الخدمات البنكیة هو اختصار الوقت والجهد ،)122(اإلنترنت

مما جعل البنوك ،وخفض تكالیف العمل وزیادة األرباح بالنسبة للبنك،والمال بالنسبة للعمیل

ئنها في مقابل استخدامها للنظام اإللكتروني للتعامل مع زبا،تستغني عن النظام الورقي

في مجال األعمال ،للدفع تتالءم مع التطور التكنولوجي،ومحاولة ابتكار وسائل جدیدة

بل إن دورها یمتد لتقدیم ،التجاریة التي ال تقتصر على مجرد إدارة العملیات المصرفیة

.)123(االستشارات بكافة صورها وكما أنها تعمل على فرص االستثمار

إلنترنت في الجزائرا:ثانیا

یرتبط النمو في التجارة اإللكترونیة بالتطور الهائل في البنیة األساسیة المعلوماتیة 

لیشمل كل مظاهر الحیاة ،حیث تتسع كل یوم نطاق تلك البنیة،)شبكة اإلنترنت(العالمیة 

ومن ثم ینعكس هذا التطور على أشكال التجارة اإللكترونیة، لیس فقط بل أن تطبیقات 

السیاسیة أو القانونیة أوتؤدي لتغیرات جذریة في كل النواحي سواء،التطور التكنولوجي

.االقتصادیة

والتقنیات المرتبطة بها من ،لهذا سعت الجزائر إلى االستفادة من خدمات اإلنترنت

، عن طریق مركز البحث 1994خالل ارتباطها بشبكة اإلنترنت في شهر مارس من عام 

من قبل 1986، الذي أنشئ في شهر أفریل من سنة )CERIST(واإلعالم العلمي والتقني 

مجلة العلوم القانونیة ، )"والمشاكل التي تثیرھا-معاملتھا-ماھیتھا(البنوك اإللكترونیة "بالل عبد المطلب بدوى، )122(
.83ص ،2004، ینایر ، السنة السادسة واألربعون، جامعة عین الشمسواالقتصادیة

.25، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، محمود دمحم أبو فروة، الخدمات البنكیة اإللكترونیة عبر اإلنترنت،)123(
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، وكانت مهمته األساسیة في ذلك الوقت العمل على )124(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

وقد تم فعال ربط االتصال بشبكة اإلنترنت .إقامة شبكة وطنیة وربطها بشبكة إقلیمیة ودولیة

بخط هاتفي مخصص یربط الجزائر ،عن طریق نفس المركز1994في شهر مارس سنة 

، وذلك في إطار مشروع تعاون مع الیونسكو )125(بود9600بإیطالیا تقدر طاقته آنذاك ب

یقضي هذا المشروع بإقامة منظومة معلوماتیة في إفریقیا، تكون فیها الجزائر عن طریق 

لى مستوى هي النقطة المحوریة لشبكة اإلنترنت ع،مركز البحث واإلعالم العلمي والتقني

.شمال إفریقیا

انتشر استعمال اإلنترنت رغم العدد المحدود للمستعملین، ثم بالتعاون 1995في عام 

بخط مخصص بسرعة 1996فإن الربط قد تدعم في سنة ،مع مصالح البرید والمواصالت

، یمر الخط األول 1997بود في شهر دیسمبر 256000آخر بسرعة وخط ،بود64000

ومنذ أن تحقق ،دینة بیز بإیطالیا، أما الخط الثاني فیمر بمدینة باریس بفرنسابنقطة ربط بم

كان وال یزال یبذل مجهودات ،هذا الربط فإن مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

وفي عام .)126(نشر استعمال شبكة اإلنترنت في األوساط العلمیة والمهنیة عامةیو ،معتبرة

ابیت غمی2.5لقمر الصناعي بطاقة عن طریق ا،بشبكة اإلنترنتتم ربط االتصال 1998

.)127(2000ابیت في الثانیة في شهر جانفي من عام غمی5وتمت مضاعفة هذه الطاقة إلى 

أي بعد سنتین من دخول 1996عدد الهیئات المشتركة في اإلنترنت سنة قدر

قدر عدد الهیئات المشتركة في الشبكة 1999وفي سنة ،هیئة130اإلنترنت إلى الجزائر 

، بحث مقدم إلى المؤتمر "واقع وآفاق:نظام المعلوماتیة في القانون الجزائري"األزرق بن عبد هللا، أحمد عمراني، )124(
المفاھیم والتشریعات والتطبیقات، الریاض، :السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة حول البیئة المعلوماتیة اآلمنة

.8، ص 2010أبریل 7-6السعودیة، یومي 
المؤسسة االقتصادیة "، بحث مقدم إلى الملتقي الوطني حول "البنیة التحتیة لإلنترنت والتجارة"بختي إبراھیم، )125(

.21، ص 2003أفریل 23-22، یومي "الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید
لتنظیمیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر براھمي صباح، منظومة اإلنترنت في المؤسسة الجامعیة وعالقتھا باألھداف ا)126(

، ص 2005باتنة، ،في علم االجتماع، فرع تنظیم وعمل، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة الحاج لخضر
20.

.20المرجع نفسھ، ص )127(
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في القطاع 500في القطاع الطبي، 50،في القطاع الجامعي100هیئة، منها 800ب

مركز وصل عدد المشتركین فيوفي نفس السنة ،في القطاعات األخرى150،االقتصادي

وحسب اإلحصائیات الواردة .)128(مشترك3500البحث في اإلعالم العلمي والتقني حوالي 

مستخدم بنسبة تغلل 23000ملیون و5بلغ عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت 2012سنة 

.)129(بالمائة14بلغت 

ملیون 16وبعد البدأ بالعمل بتقنیة الجیل الثالث للهاتف النقال تم تسجیل أزید من 

ما یمثل زیادة بنسبة  ، وهو 2015مشترك في الهاتف النقال من الجیل الثالث في نهایة شهر 

، كما سارعت الحكومة الجزائریة في إعالن إنطالق تقنیة 2014بالمئة مقارنة لسنة 92

، التي تمكن من اإلبحار في اإلنترنت بسرعة 2016في بدایة سنة الجیل الرابع لهاتف النقال

لمستغرق میغابایت في الثانیة، وتم تطویر هذه التقنیة بهدف تقلیل الوقت ا150تصل إلى 

.في إستقبال البیانات ونقلها وٕارسالها عبر الشبكة الالسلكیة

، تحاول جهدها من أجل )130(الجزائر مثلها مثل بقیة الدول التي في نفس أوضاعها

ضبط ما یطرحه استخدام اإلنترنت، قصد تنظیمها قانونیا، وقد صدر أول قانون ینظم 

أوت 25المؤرخ في 257-98اإلنترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم التنفیذي 

العلوم التجاریة، تخصص صراع كریمة، واقع وآفاق التجارة اإللكترونیة، مذكر لنیل شھادة الماجستیر في )128(
.137، ص 2014إستراتیجیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وھران، 

(129)
Voir: Internet World Stats Algerian, Internet Usage and Population :

http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
على الرغم من أن مؤشرات استخدام اإلنترنت في الجزائر واعدة وفي تحسن كل سنة إال أنھا الزالت تحتل مراتب )130(

خالل سنة 113متأخرة في ھذا المجال، فحسب التقریر الذي أصدره المنتدى االقتصادي الدولي فقد احتلت الجزائر المرتبة 
مراتب كاملة في سنة واحدة حیث 6دولة في العالم، مشیرا إلى أن الجزائر تراجعت ب 133من بین )2009-2010(

سنة 118، لتصل إلى المرتبة )2009-2008(في سنة 108والمرتبة )2008-2007(خالل سنة 88احتلت المركز 
احتجت الجزائر على النتائج التي أسفر عنھا المنتدى ، وقد )2013-2012(خالل سنة 131، والمرتبة )2011-2012(

.، وھذا بسبب معاییر التقییم التي اعتمدھا المنتدى2013االقتصادي سنة 
بفارق 8.9في مجال الربط بالشبكات العالمیة بدرجة 2012سنة 88لجزائر المرتبة أما في مجال اإلنترنت فقد احتلت ا

آالف درجة، وفیما یخص أمان الخوادم الخاصة بالشبكة العنكبوتیة فتعتبر 10شاسع جدا عن ھونكونغ المتصدرة بأكثر من 
.مجال إمكانیة الدخول إلى المحتوى الرقميفي 137عالمیا، فیما حلت بالمرتبة 128الجزائر من بین األسوأ عالمیا بمرتبة 

:ھذه الدراسة متاحة على الموقع التالي
http://www.elbilad.net/archives/93852



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

54

المعدل بموجب )131(الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات اإلنترنت واستغاللها1998

.)132(2000أكتوبر سنة 14المؤرخ في 307-2000یذي رقم مرسوم تنف

قد وضع في هذا القانون مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة للدخول لنشاط 

استغالل خدمات اإلنترنت، وتتمثل الشروط الموضوعیة في تحدید األشخاص الذین لهم حق 

من المرسوم التنفیذي 4إقامة واستغالل خدمات اإلنترنت، ویتضح ذلك في نص المادة 

ال یرخص "الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات اإلنترنت التي تنص 98-257

:بالدخول لنشاط اإلنترنت إال لألشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الجزائري، المدعوین

."مقدم الخدمات وبرأس مال یملكه فقط أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة

ع للقانون الجزائري یمكنه الدخول أن كل شخص معنوي خاضیتضح من هذه المادة 

الذین ص عام أو خاص، ویشمل ذلك األجانب لممارسة هذا النشاط، سواء كان هذا الشخ

الذین یمكنهم الدخول لممارسة هذا النشاط غیر أن المشرع ،یقبلون الخضوع للقانون الجزائري

مملوك ألشخاص معنویون ،عنويیشترط أن یكون رأس مال هذا الشخص الم،الجزائري

وبالتالي فإن المشرع یقصي أو أشخاص من جنسیة جزائریة، /ام وخاضعون للقانون الع

األجانب من االستثمار في نشاط اإلنترنت، ویعتبر ذلك مساس بأحد أهم المبادئ التي جاء 

یم، بین بها قانون المنافسة، وهو مبدأ عدم التمییز والتفرقة بین مقیم ومستثمر غیر مق

.)133(الوطنیین واألجانب

307-2000المرسوم التنفیذي بعد التعدیل الذي أحدثه المشرع الجزائر بموجب 

األمر حیث فتح باب االستثمار أمام األشخاص المعنویین تدارك -المذكور أعاله-

.1998أوت 25الصادر بتاریخ 63جریدة رسمیة عدد )131(
.2000كتوبر أ15الصادر بتاریخ60جریدة رسمیة عدد )132(
والمتعلق 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم )133(

.2008یولیو 20صادر بتاریخ 36بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 
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الخضوع "التي جاء فیهامنه2وهذا ما جاء في المادة ،)134(الجزائريالخاضعین للقانون

للقانون الجزائري ال یعني التمتع بالجنسیة الجزائریة، وال یشترط المشرع تمتع الشخص 

ما یسمح للمستثمر األجنبي الدخول في هذا النشاط إذا أراد الخضوع م."المعنوي بالجنسیة

.ألحكام القانون الجزائري

في الحصول فتتمثل ،فیما یخص الشروط الشكلیة التي وضعها المشرع الجزائريو 

، الذي هو بمثابة تصرف قانوني في )135(على ترخیص إلقامة خدمات اإلنترنت واستغاللها

صورة قرار إداري إنفرادي منشئ للحق ولیس كاشف له، تسمح بموجبه السلطة اإلداریة 

ممارسة رقابتها بلمستفید بممارسة نشاط أو التمتع بحق ممارسته، وهو یسمح كذلك لإلدارة 

.االقتصادیةعلى األنشطة

من المرسوم 5جب المادة إلى أن المشرع الجزائري كان یشترط بمو یجب اإلشارة 

الحصول على رخصة ،إلقامة خدمات اإلنترنت واستغاللها257-98التنفیذي

)Licence( غیر أنه عند الرجوع إلى النص باللغة الفرنسیة نجد أنه یستعمل لفظ ،

)Autorisation( ونظام الترخیص،بین نظام الرخصةهنا یكون قد خلط، و)وهما ،)136

بنص ،ل، وقد تدارك المشرع األمر وتخلى عن لفظ الرخصةن بطبیعة الحاان مختلفانظام

یعوض لفض "وجاء فیها 307-2000من المرسوم التنفیذي رقم 5صریح في المادة 

.)"الترخیص(بلفظ 257-98المستعمل في صلب المرسوم التنفیذي )رخصة(

یشترط للحصول على ترخیص 307-2000من المرسوم التنفیذي 5وفقا للمادة 

أن یقوم الطالب بتوجیه طلبه إلى الوزیر المكلف ،إلقامة خدمات اإلنترنت واستغاللها

ناجي الزھراء، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعامالت اإللكترونیة المدنیة والتجاریة، بحث مقدم إلى )134(
29-28المؤتمر العلمي األول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، في الفترة من 

.5، ، ص 2009أكتوبر
واستغاللھا، "أنترنت"، المتضمن شروط وكیفیات إقامة خدمات 257-98رسوم التنفیذي رقم من الم5أنظر المادة )135(

.مرجع سابق
.6، ص مرجع سابقناجي الزھراء، )136(
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مع إرفاق الطلب بملف یتكون من مجموعة من الوثائق، ویتم إیداع ملف طلب ،باالتصال

وال یسلم ،رة االتصاالت مقابل وصل استالمالترخیص لدى المصالح المختصة في وزا

الترخیص باالستغالل إال بعد تحقیق تأهیلي یأمر به وزیر االتصاالت، وكذلك بناءا على 

موافقة اللجنة المختصة، ویسلم الترخیص لمدة غیر محددة وال یمكن التنازل عنه، وعند 

ذلك بتركیب و ،حصول الطالب على الترخیص یجب علیه أن یقوم بممارسة نشاطه

إلقامة خدمات اإلنترنت واستغاللها في أجل ،التجهیزات والبرامج المعلوماتیة الضروریة

.أقصاه سنة یبدأ حسابها من تاریخ تبلیغ الترخیص

المطلب الثاني

في تنظیم التجارة اإللكترونیةت الدولیة واإلقلیمیةدور المؤسسا

تحتاج التجارة اإللكترونیة إلى قدر من األمان القانوني خاصة أن المجتمع یتكون من 

من خالل التدخل التشریعي ،متعاملین دولیین، لذا كان من الالزم وضع قواعد وأنظمة

لذا كان من الالزم ،)137(طریقهاتعترض من أي عوائق قانونیة،لتحریر هذه المعامالت

وذلك من خالل سن نماذج نمطیة ،وضع تنظیم قانوني متعلق بجوانب التجارة اإللكترونیة

والتنسیق بین للبیانات التجاریة،یجرى التعامل بها في إطار نظم التبادل اإللكتروني،موحدة

اإللكتروني للبیانات بین أطراف ، وشكل التبادل )138(التنظیمات القانونیة للتجارة اإللكترونیة

.)139(التعامل في مختلف الدول

على ضوء ذلك تعددت الجهود الدولیة الرامیة إلى تنظیم التجارة اإللكترونیة بقواعد 

اتفاقیة، إال أن أهم هذه الجهود كانت من لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم 

أسامة سید دمحم علي، التنظیم التشریعي والتعاقدي للتجارة اإللكترونیة وآثارھا على الخدمات المصرفیة، رسالة لنیل )137(
.25، ص 2011جامعة القاھرة، الحقوق، قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق،شھادة الدكتوراه في 

جامعة ،، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق"دراسة مقارنة"، الحمایة الجنائیة للتجارة اإللكترونیة عزانأأمین )138(
.46، ص 2003عین الشمس، كلیة الحقوق، القاھرة، 

یقصد بذلك تكوین الرسالة اإللكترونیة، وأنماط تبادل البیانات، وإشعار استالمھا، وتسجیل وتخزین البیانات ووسائل )139(
.حمایتھا
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نموذجیا للتجارة اإللكترونیة استهدفت به تقدیم التي أعدت قانونا ،)UNICTRAL(ةالمتحد

بالمجهودات المبذولة من طرف یستهانكما ال ،)140(مجموعة من القواعد المقبولة دولیا

على أن التنظیم القانوني التي تأكد ،منظمات األعمال والتكتالت االقتصادیة األخرى

في شكل قواعد للسلوك ویكتسب ،للظواهر االقتصادیة الذي ینفرد أصحاب المصلحة بوضعه

قوتها اإللزامیة من سریان العمل به، یعد وسیلة طبیعیة لضبط التعامل الداخلي ألرباب 

.الصناعة أو التجارة فیما بینهم وبین من یتعاملون معهم

قد یمس مصالح ،نظرا ألن استخدام الوسائل اإللكترونیة في إنجاز األعمال التجاریة

ك یقتضي تنظیمه بقواعد تتعلق بالنظام العام، كتلك المتعلقة بحمایة علیا للدولة فإن ذل

حقوق الملكیة الفكریة، لهذا فمن الضروري أن تتولى الدولة وضع القواعد وحمایة ،المستهلك

.المتعلقة بقطاع التجارة اإللكترونیة

التي لتجارب التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیةلمما تقدم سوف نتعرض بالدراسة 

ثم نتطرق للجوانب المتعددة للمؤسسات اإلقلیمیة ،)فرع األولال(قامت بها المؤسسات الدولیة 

وأخیرا التجارب التشریعیة الوطنیة المنظمة ،)الفرع الثاني(في تنظیم التجارة اإللكترونیة 

).الفرع الثالث(للتجارة اإللكترونیة 

ول                             الفرع األ 

المصادر الدولیة لقوانین التجارة اإللكترونیة

بالتجارة اإللكترونیة وٕازالة العقبات المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولیة اهتم

عن طریق تهیئة البیئة القانونیة المالئمة واألكثر أمانا لحمایة الحقوق ،القانونیة لنموها

منظمة التجارة العالمیة والمنظمة العالمیة للملكیة مثلالناشئة عنها، لذلك عمدت عدة جهات

(140)
DREYNIS Bernard, « La « LCEN » : une loi nécessaire ! », Revue des contrats, n° 2, 01 avril

2005, p.559.
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لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة بالدور الذي لعبتهخصوصاالفكریة، كما ال یستهان

التي تحكم التبادل التجاري ،إعداد مجموعة من المبادئ القانونیةفي)األونسترال(الدولیة 

فیما یتعلق بتكوین العقود وٕاثباتها، وأوصت اللجنة حكومات ،باستخدام الوسائل اإللكترونیة

.الدول بإعادة النظر في المتطلبات الراهنة فیما یتعلق باشتراط الكتابة والتوقیع الخطي

المتحدة لقانون التجارة الدولیةلجنة األمم :أوال

)األنسیترال(اهتمت منظمة األمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي 

طرف واعتمد من 1996یونیه 12بوضع مشروع قانون التجارة اإللكترونیة، وقد تم ذلك في 

دیسمبر16المؤرخة بتاریخ 15/162في الجلسة رقم ،الجمعیة العامة لألمم المتحدة

)141(.وهو ما عرف بالقانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة1996

تكون ،تقدیم قواعد قانونیة خاصة بالتجارة اإللكترونیةكان الهدف من هذا القانون هو

ن ة ممن قبل التشریعات الوطنیالألخذ بها من قبل األطراف، وكذا االسترشاد بهمقبولة دولیا

بین األطراف المتعاملة وضع بیئة قانونیة آمنة لتیسیر استعمال وسائل االتصال الحدیثةأجل

، ومن أجل إزالة ما یعیق تلك التجارة من صعوبات )142(في مجال التجارة اإللكترونیة

بغة تذلیل العقبات وهذا یستدعي تعدیل األنظمة القانونیة القائمة،وعقبات تعترض طریقها

القانونیة الداخلیة، التي تحول دون استعمال وسائل االتصاالت اإللكترونیة في التجارة 

ومن أجل ذلك حددت نصوص القانون النموذجي الشروط التي ینبغي أن تعنى ،)143(الدولیة

وقد بها رسائل البیانات، لكي یمكن اعتبارها مستوفیة لمتطلبات الكتابة والتوقیع واألصل،

انطالقا من مبدأ التكافؤ الوظیفي بین ،وضعت أحكام القانون النموذجي في هذا الشأن

، وللمزید من التفصیل حول )A/7/51(17للجمعیة العامة، الدورة الحادي واألربعون الملحق الوثائق الرسمیة:راجع)141(
.71-59، ص ص 150-123خلفیات ھذا القانون ومراحل صیاغتھ انظر سجل تطورات القانون النموذجي، الفقرات 

(142) REYNIS Bernard, op cit, paragraphe 3, p.560.
"وبنود التحكیم(تكوین العقود اإللكترونیة قواعد أحمد شرف الدین، )143( دراسة في القوانین النموذجیة واالتفاقیات الدولیة )

.60، ص 2013، )د د ن(، الطبعة الثانیة، "والقوانین المحلیة
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ما یعطي األولى نفس الحجیة في اإلثبات ،رسائل البیانات اإللكترونیة والمحررات الورقیة

.)144(التي كانت للمحرر الورقي إذا استوفت رسائل البیانات شروط حجیة المحررات الورقیة

وعلى هذا فإن  وال یعتبر هذا القانون ملزما للدول ما لم تضمنه تشریعاتها الوطنیة، 

إنفاذ القانون النموذجي بوصفه قانونا إطاریا، یتطلب احتوائه في النظام القانوني لكل دولة 

وفقا لألدوات التشریعیة الخاصة بها، فقد كان القصد من إصدار القانون النموذجي في شكله 

في قطاعات التجارة اإللكترونیة التي ،تقدیم مساعدة للدول في تطویر تشریعاتها،النهائي

تناولها هذا القانون أمال في توحید تطبیقه، وأیضا توفیر قواعد نمطیة یستعین بها أطراف 

التبادل التجاري في صیاغة عالقاتهم، ولهذا فقد شید القانون النموذجي قواعده فیما یتعلق 

مما من شأنه أن ییسر السبل ،)145(وصحتها على أساس مبدأ سلطان اإلرادةبتكوین العقود 

ذات األنظمة القانونیة أمام استخدام التجارة اإللكترونیة، ویكون مقبوال لدى الدول

ویمكن أن یساهم على نحو مهم في تنمیة عالقات ،واالجتماعیة واالقتصادیة المختلفة

.)146(اقتصادیة دولیة منسجمة

للقانون الموحد، أصدرت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القانون امتداد 

، یهدف هذا القانون إلى تیسیر 2001النموذجي في شأن التوقیعات اإللكترونیة عام 

استخدام التوقیعات اإللكترونیة في معامالت التجارة الدولیة، وتشجیع استخدامها بطریقة 

یهدف ، كما )147(زیز توحید القانون ودعم الممارسات التجاریةمحایدة إزاء التكنولوجیا وتع

التوقیع اإللكتروني في المعامالت إلى وضع ضوابط أو معاییر التعویل على تقنیات كذلك

على إقامت إطار تشریعي عصري ومنسق للتعامل مع مسائل ،تستهدف مساعدة الدول

(144)
POILLOT-PERUZZETTO Sylvaine, « Les méthodes de la C.N.U.D.I., le choix de l’instrument »,

Les petites affiches, n° 252, 18 décembre 2003, p.44.
.38أسامة سید دمحم علي، مرجع سابق، ص (145)

.، مرجع سابق6-2، الفقرات 1996راجع دلیل تشریع قانون األنسیترال النموذجي لسنة )146(
(147) CACHARD Olivier, La régulation international du marché électronique, Thèse de Doctorat en
droit, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2001, p.165.
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صیاغته النهائیة تشجع الدول على إدراجه في التوقیعات اإللكترونیة كما أنه یراعي أن تكون 

.التشریعات الداخلیة

سارعت العدید من دول ،عقب صدور قانون األونسیترال النموذجي للتجارة اإللكترونیة

تنظم المعامالت اإللكترونیة مسترشدة في ذلك بأحكام هذا القانون،العالم إلى إصدار قوانین

طبقت القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة حیث ،الموكانت سنغافورة أول دولة في الع

، ثم تلتها بعد ذلك عدة دول ومنها 1998أصدرت قانون المعامالت اإللكترونیة سنة 

2000، ثم فرنسا وتونس والصین سنة 1999الوالیات المتحدة األمریكیة وٕایطالیا سنة 

.)148(2002مملكة البحرین سنة و ، ثم إمارة دبي2001وایرلندا سنة 

للتجارةمنظمة العالمیةال:ثانیا

بموجب اتفاقیة مراكش التي تم التوقیع )149((OMC)لتجارةلمنظمة العالمیةالأنشأت 

دولة في مدینة مراكش المغربیة، 118مثلي موذلك من قبل ،1994أفریل 15علیها في 

.1995أوائل سنة وتم إنهاء إجراءات التصدیق على إنشائها ودخلت إلى حیز الوجود في 

وتتضمن اإلشراف على تنفیذ اتفاقات تقوم منظمة التجارة العالمیة بالعدید من المهام

حول المشكالت التي تواجه وٕایجاد منتدى للتشاور بین الدول األعضاء ،التجارة العالمیة

عدات التجارة العالمیة وآلیات لفض المنازعات التي تنشأ بینهم، إضافة إلى تقدیم بعض المسا

، وعلى المنظمة العمل من أجل تحقیق تناسق أكبر )150(الفنیة والمالیة للدول األعضاء بها

، 2006صالح المنزالوى، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، )148(
.27-26، ص ص 1ھامش رقم 

، والتي اعتمدت 1993بناء على القرار المتخذ في جولة األورغواي في عام 1/5/1995نشأت ھذه المنظمة فعلیا في )149(
.1994نتائجھا في مؤتمر مراكش عام 

(150) MAS-FOVEAU Séverine et BENACHOUR-VERSTREPEN Malika, le commerce électronique en
toute confiance « diagnostic des pratiques et environnement juridique », éd Litec, 2001, p.101.
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والبنك الدولي ،في مجال السیاسة االقتصادیة العالمیة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

.)151(لإلنشاء والتعمیر والوكاالت الملحقة به

العالمیة بتوقیع اتفاقیات عدیدة بخصوص التجارة اإللكترونیة قامت منظمة التجارة 

وقد حددت ،1998ومنها الدراسة التي صدرت في مارس ،وأصدرت العدید من الدراسات

في مؤتمر التعاون االقتصادي والتنمیة ،المنظمة موقفها الرسمي من التجارة اإللكترونیة

تسعى ، حیث اتضح من دور المنظمة أنها ال1998المنعقد في أوتاوا في شهر أكتوبر 

لوضع قواعد جدیدة خاصة بالتجارة اإللكترونیة، وٕانما تسعى الستخدام التنظیم القانوني القائم 

الخاصة بالتجارة واتفاقیة التربس واالتفاق الخاص بخدمات ،والمحدد ضمن اتفاقیة الجات

ومنذ ذلك الوقت واصلت المنظمة إعداد الدراسات وبرامج العمل بخصوص ، )152(االتصال

، وقد كان هذا الموضوع واحدا من موضوعات برامج العمل العدیدة )153(التجارة اإللكترونیة

أو على األقل اقتراح التعامل معه في المؤتمر الوزاري الثالث المنعقد ،المتعین التعامل معها

ب له النجاح في إطالق جولة جدیدة من تالذي لم یك،)3/12/1999-30/11(في سیاتل 

أبرزها الخالفات الداخلیة بین الدول ،)154(تجاریة الدولیة بسبب عوامل كثیرةالمفاوضات ال

التأثیر الحاد والفاعل إلى جانب،وتمسك التكتالت الدولیة بمصالحها الخاصة،األعضاء

.155األفراد المناوئین لإلفرازات السلبیة للعولمة وسیاسات تحریر التجارةللجهات و 

.88دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )151(
.6ھدى حامد قشقوش، مرجع سابق، )152(
.88دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )153(

(154)
BRASIER Audrey, Le commerce électronique: une opportunité pour l’Afrique, mémoire présenté

en vue de l’obtention du DESS, Gestion européenne et internationale, université panthéon- Sorbonne,
paris, 2003, pp 61-62.

، جمعیة 18، الجزء األول، المجلد 8، العدد كمجلة البنو، "الدراسة الشاملة حول التجارة اإللكترونیة"یونس عرب، (155)
.22، ص 1999البنوك األردنیة، تشرین أول وتشرین ثاني 
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األهمیة التجارة اإللكترونیة من لم تعطالمنظمة العالمیة للتجارة أنیرى بعض الفقه

بها في مجال التجارة الدولیة، رغم أن الهدف الرئیسي التي تتناسب مع ازدیاد التعامل 

وتحریرها ،للمنظمة هو التغلب على العوائق التي تقف حجر عثرة في طریق التجارة الدولیة

.)156(الدولوتكوین نظام للتجارة الحرة بین

هو رعایة بیئة موصلة للصفقات ،أن دور منظمة التجارة العالمیة-من جانبنا-نرى 

بشكل أساسي اإللكترونیة الدولیة، ویتجسد ذلك بتسهیل الخدمات الداعمة للتجارة اإللكترونیة 

من خالل تحریر قطاعات االتصال وتقنیة المعلومات، مما یقلل من تكلفة البنیة األساسیة 

للتجارة اإللكترونیة، فضال عن الدعوة إلى الحمایة واإلدارة الفعالة لحقوق الملكیة الفكریة في 

، كما دعت المنظمة دول األعضاء إلى عدم فرض الرسوم مجال التجارة اإللكترونیة

.الجمروكیة على الصفقات اإللكترونیة

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  :ثالثا

)WIPO()157(باللغة الفرنسیة أو )OMPI(العالمیة للملكیة الفكریةأنشأت المنظمة 

1967یولیو سنة 14بتاریخ بموجب االتفاقیة الموقعة في استوكهلم باللغة اإلنجلیزیة، 

أصبحت المنظمة وكالة متخصصة 1974دیسمبر 17وفي ،واعتمدت مقرها في جنیف

لألمم المتحدة، وتتولي هذه المنظمة مهمة اإلشراف على االتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة 

)158(.الملكیة الفكریة

.91دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )156(
تعتبر منظمة الوایبو منظمة دولیة حكومیة، وھي أحدى الوكاالت التابعة لمنظمة األمم المتحدة ومقرھا جنیف وقد )157(

، وسمیت ھذه االتفاقیة باتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة 1967تأسست بموجب اتفاقیة استكھولم التي أبرمت عام 
ینایر 9مكرر مؤرخ في 02-75أمر رقم :قت علیھا الجزائر بموجب، وقد صاد1970الفكریة ودخلت حیز التنفیذ عام 

یولیو 14متضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة باستكھولم في 1975
.1975فبرایر 14صادر بتاریخ 13، جریدة رسمیة عدد 1967

.140، ص 2010یة وحقوق الملكیة الفكریة،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، فاتن حسین حوى، المواقع اإللكترون)158(
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ها اهتمت بشكل لقد اهتمت منظمة الوایبو بالجوانب القانونیة للتجارة اإللكترونیة، لكن

الملكیة الفكریة المرتبطة باستخدام تقنیات المعلومات، خصوصا في أكبر بموضوع حمایة 

وقامت الوایبو بوضع نظام،)159(مجال العالمات التجاریة وبرامح الحاسوب وقواعد البیانات

، وفي )160(لتسویة طائفة من منازعات التجارة اإللكترونیة، أهمها تلك المتصلة بأسماء الموقع

مباشرة ،التابع لهذه المنظمة بتطویر نظام لتسویة المنازعاتهذا اإلطار قام مركز التحكیم 

.)161(من خالل شبكات االتصال دون الحاجة للتواجد المادي لألشخاص أو األشیاء

انعكس االهتمام المتزاید للمنظمة بجوانب حقوق الملكیة الفكریة المرتبط بالتجارة 

المخاطر التي تتعرض لها عند اإللكترونیة خصوصا فیما یتعلق بحمایة هذه الحقوق من 

نظرا لما تحققه هذه األخیرة من توسع ،طرح المصنفات األدبیة والفنیة على شبكة اإلنترنت

.)162(ملحوظ متزاید، وازدادت قدرتها على نشر المعلومات والمعرفة

للملكیة الفكریة جدول أعمال أنشطة البرنامج الرقمي للوایبوعالمیةبدأت المنظمة ال

تعكس وتستجیب، لتأثیر شبكة اإلنترنت والتكنولوجیات الرقمیة وأثرها على نظام والتي 

، وفي الفترة القادمة ولمدة سنوات ستكون المنظمة ملتزمة بصیاغة )163(الملكیة الفكریة

تهدف إلى تشجیع ونشر واستغالل األعمال اإلبداعیة والمعارف على شبكة ،مناسبة

شیا مع التطور المستمر في البیئة الرقمیة االمبدعین تمكذلك حمایة حقوق ،)164(اإلنترنت

، وتأثیر شبكة )165(وتطبیق قانون الملكیة الفكریة في المعامالت عبر شبكة اإلنترنت

www.aribiterwipo.int:یمكن اإلطالع على ھذا النظام من خالل شبكة اإلنترنت على الموقع اآلتي)159(
160)

BRASIER Audrey, op cit, p.66.(

.52أمین أعزان، مرجع سابق، ص )161(
.103، ص 2004السعید رشدي، اإلنترنت والجوانب القانونیة لنظم المعلومات، دار النھضة العربیة، القاھرة، دمحم )162(
:جدول أعمال أنشطة البرنامج الرقمي للویبو متاح على الموقع اآلتي)163(

www.arabitr.wipo.int
رغم اھتمام المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بتسویة منازعات أسماء النطاق والعالمات التجاریة على وجھ )164(

حیث السرعة وقلة التكالیف تجعلھ صالحا لتسویة منازعات أخرى مرتبطة الخصوص، إال أن الخصائص التي تمیزه من
.بالتجارة اإللكترونیة

عن األجندة الرقمیة في 1999في سبتمبر عام "كامیل إدریس"أعلن المدیر العام للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة )165(
=الفكریة، وقد القت األجندة الرقمیة للمنظمة العالمیة للملكیةالمؤتمر الدولي المتعلق بالتجارة اإللكترونیة والملكیة 
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اإلنترنت والتكنولوجیا الرقمیة على مجاالت حق المؤلف والحقوق المجاورة، والعالمات 

.)166(تسویة المنازعاتالتجاریة وأسماء الموقع، وبراءات االختراع، فضال عن

الفرع الثاني

لمؤسسات اإلقلیمیة في تنظیم التجارة اإللكترونیةادور

تعددت الهیئات اإلقلیمیة المتخصصة والمتعددة األطراف بتعدد أهدافها التي تؤدي 

كترونیة، وذلك بإصدار عدة قوانین تشكل أحد المصادر لذلیل العقبات أمام التجارة اإلتإلى 

عد بتوفیر اآلمان ألطراف العالقةاألساسیة للقانون الموضوعي اإللكتروني، إذ تتسم هذه القوا 

التعاقدیة اإللكترونیة، وتضمن وجود الحلول للمشاكل الفنیة والقانونیة التي تظهر نتیجة 

سنتعرض بالدراسة إلى بعض من هذه الهیئات على .للطبیعة اإللكترونیة لوسائل إبرام العقود

:النحو التالي

االقتصادي والتنمیةمنظمة التعاون:أوال

بعدة دراسات تناولت ،)OECD()167(قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة للتجارة اإللكترونیة، استعرضت فیها أثرها على األسواق 

المنظمة إلى انعقاد المؤتمر العالمي دعت واألعمال، ودعت إلى االستفادة من مزایاها، وقد 

)"میةتحقیق إمكانیات التجارة اإللكترونیة العال"عالم بال حدود (بعنوان ،للتجارة اإللكترونیة

وذلك بالتعاون مع ،في مدینة أوتاوا1998أكتوبر سنة 9-7في الفترة الممتدة ما بین 

الفكریة الموافقة من الدول األعضاء بالمنظمة في الجمعیة العامة، وتضع ھذه األجندة سلسلة من اإلرشادات واألھداف 
.ة على حقوق الملكیة الفكریةسعیا لتطویر حلول عملیة للتحدیات التي نشأت من تأثیر التجارة اإللكترونی)wipo(بالنسبة ل 

.153صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )166(
(167))OECD(لھي اختصار:L’Organisation de Coopération et de Développement Economique
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ویعد هذا المؤتمر الوزاري من أوسع المؤتمرات التي تعرضت للجوانب ،الحكومة الكندیة

.)168(القانونیة المختلفة للتجارة اإللكترونیة

أن تجعل التجارة التي من شأنها مسائلال،)169(على مدى یومینالمؤتمرتناول

اإللكترونیة عبر تنظیمها القانون المحكم، مشابهة تماما للتجارة التقلیدیة وما تكرس ضمنها 

وبناء الثقة لدى الزبائن والمستخدمین، ومسائل حمایة المستهلك ،من قواعد كلفت قبولها

وتحدید قواعد اإلختصاص القضائي، وحل المنازعات وحقوق اإلعالن على اإلنترنت، 

وقواعد حمایة الخصوصیة والبیانات والحمایة من األنشطة غیر القانونیة، وتحدید معاییر 

ومسائل أمن المعلومات ،كات المعلوماتالشخصیة، المخزنة في النظم المتبادلة بین شب

كما .التجاریة على الخط، وسیاسات التشفیر لمعلومات وبیانات القطاعین العام والخاص

تناول المؤتمر مسائل الدفع النقدي والتحویالت المالیة عبر شبكة اإلنترنت، وحمایة وسائل 

تروني، وتوقف المشاركون في الدفع اإللكتروني ومسائل العقود اإللكترونیة والتوقیع اإللك

المؤتمر على مسائل تعدد منافع التجارة اإللكترونیة، وتجاوز مشكالتها عبر اإلستراتیجیات 

الوطنیة الشاملة لحمایة المعلومات، وضمان سالمة وأمن األنشطة التجاریة والتنظیم القانوني 

.)170(لتقنیةالمشكالت التسلیم المادي للبضائع والتنفیذ المادي للخدمات غیر

وقد خلص المؤتمر إلى إقرار عدد من اآللیات وتحدید مناطق االهتمام القانوني 

وتكلیف المنظمات ،ة، وشملت التوصیات تكلیف المنظمة نفسها بوضع خطط العملیالرئیس

وذلك لجهة إنفاذ ،غیر الحكومیة والحكومیة الدولیة إلجراء الدراسات ووضع التصورات

بشأن حمایة الخصوصیة وأمن الشبكات وحمایة المستهلك ،اإلعالنات الصادرة عن المؤتمر

.50أمین أغران، مرجع سابق، ص )168(
:یمكن اإلطالع على التقریر المتعلق بھذا المؤتمر على العنوان التالي)169(

ec/abut.htm-ec/paris-http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/paris
BRASIER Audrey, op cit, pp 67-68.

)170(
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والثقة في التجارة اإللكترونیة، وٕاتباع السیاسات الضریبیة التي تمنع أیة قیود أو أعباء على 

.النشاط التجاري اإللكتروني

یه الوزراء المشاركون عالج ف، )171(في باریسعقد مؤتمر آخر1999عام في 

الجوانب القانونیة للتجارة اإللكترونیة، حیث طالبوا بإلغاء أي تمییز ضد التوثیق اإللكتروني 

وتطویر القوانین التي تعیق إزدهار التجارة اإللكترونیة، وقد إستخلص من هذا المؤتمر أن 

وأن یساهم في إیجاد التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیة یجب أن یكون واضحا ومتماسكا،

بیئة منافسة تشجع معامالت التجارة اإللكترونیة، وأشارت النتائج الصادرة عن المؤتمر إلى 

ضرورة حمایة المستهلكین، وكذا حمایة كل أشكال الخصوصیة خالل معامالت التجارة 

.اإللكترونیة وضرورة توثیق هذه المعامالت

اإلتحاد األوروبي  :ثانیا

أن إلىدفعهامما ،أهمیة التجارة اإللكترونیةبلجنة االتحادات األوروبیة إیمانا من

لتشجیع دول اإلتحاد باإلستعانة بها و ،تلعب دورا هاما في إرساء قواعد تنظم هذه التجارة

للقیام بكافة معامالتهم، ومن أجل إنجاح ذلك أصدر اإلتحاد األوروبي العدید من التوصیات 

ل على إزالة الحواجز التي تقف في طریق تقدم وتطور التجارة والتوجیهات التي تعم

.)172(اإللكترونیة

تلك التوصیات والتوجیهات، نذكر التوصیة التي أصدرها المجلس ومن بین أهم 

موجهة إلى دول األعضاء تتعلق بضرورة التنسیق بین تشریعاتها ،1981األوروبي في عام 

في مجال اإلثبات اإللكتروني، ودعت إلى إعتماد النسخ والتسجیالت المعلوماتیة في اإلثبات 

بل قامت ،الهتمام بهذه اآللیة المستخدمةللم تكتف التوصیة باإلیعاز للدول األوروبیة و 

:للمزید من المعلومات عن ھذا المؤتمر أنظر)171(
ec/abut.htm-http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/paris

.86ص مرجع سابق،ھادي مسلم یونس البشكاني، )172(
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ورة مراجعة المعلومات المسجلة إلكترونیا كل كضر ،الموضوعیةلصیابوضع بعض التف

باإلضافة إلى ضرورة الحفظ اإللزامي لهذه المعلومات لمدة عشرة ،خمسة سنوات على األقل

.)173(سنوات على األقل

إعداد اتفاق أوروبي نموذجي (CCE)(174)كذلك فقد تولت لجنة االتحادات األوروبیة

بشأن 1994أكتوبر 19أصدرت توصیتها بتاریخ ، حیث )175(للتبادل اإللكتروني للبیانات

إلى ، وأوصت اللجنة المتعاملین بالتجارة اإللكترونیة الجوانب القانونیة للتجارة اإللكترونیة

، وذلك لعدم وجود تشریع ینظم العالقة بین األطراف ستخدام نموذج العقد الذي أصدرتها

.المختلفة للتبادل اإللكتروني للبیانات

عن بعد المبرمةتوجیه األوروبي في شأن حمایة المستهلكین في العقودكما صدر ال

باإلضافة إلى ذلك ،1997مایو 20الصادر عن البرلمان األوروبي في CE7/97/رقم 

بخصوص اإلطار العام للتوقیعات اإللكترونیة ،توجیهات إرشادیةاللجنة األوروبیة إقترحت

یلبي احتیاجات األعمال التجاریة ،وشددت على أهمیة وضع إطار تنظیمي جدید

،1998نوفمبر 18ع لإلتحاد األوروبي في بتقدیم مشرو ولتحقیق ذلك قامتوالمستهلكین، 

.)176(خاص بوضع تنظیم قانوني یتعلق بالتجارة اإللكترونیةوهذا المشروع

اقتراحا بشأن توجیه أوروبي ،1998في نوفمبر عام أصدرت اللجنة األوروبیة أیضا

والذي یتضمن جوانب قانونیة معینة عن التجارة اإللكترونیة ،األوروبيصادر عن المجلس 

دیسمبر 13في األسواق الداخلیة، وكذا التوجیه األوروبي الذي أقره اإلتحاد األوروبي في 

إلنترنت، اإلى مؤتمر القانون والكمبیوتر و، بحث مقدم"التجارة الدولیة اإللكترونیة عبر األنترنت"دمحم السید عرفة، )173(
، إیمان مأمون أحمد سلیمان، 14، ص 2000مایو 3-1الفترة ،كلیة الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة

.41مرجع سابق، ص 
La Commission des Communautés Européennes.

)174(

.44أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص )175(
(176)

BARESCH Denis et SION Claire, « La directive européenne pour les signatures électroniques »,
Les petites affiches, n° 38, 21 février 2002, p.p. 21-22.
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، والذي یشمل ثماني وعشرین حیثیة وخمسة عشرة )177(بشأن التوقیعات اإللكترونیة،1999

مادة، متبوعة بمالحق أربعة تتضمن أمورا أساسیة تحدد اإلجراءات والشروط الالزمة لتوفیر 

األمان التقني للتوقیع اإللكتروني، ویتعلق الملحق األول بمتطلبات شهادات التوقیع المعتمدة، 

مي خدمات التوثیق الذین یقومون بإصدار أما الملحق الثاني فیحدد الشروط الخاصة بمقد

الشهادات المعتمدة، ویتناول الملحق الثالث الشروط الواجب توافرها في إجراءات إنشاء 

.)178(یحدد التوصیات الخاصة بفحص التوقیع اإللكترونيفالتوقیع، والملحق الرابع 

یتعلق 2000یونیو عام 8بیا في و أصدر البرلمان والمجلس األوروبي توجیها أور 

لخدمة مجتمع المعلومات وخصوصا التجارة اإللكترونیة، حیث أشار ،بالمظاهر القانونیة

بحیثیته الخامسة إلى العقبات القانونیة التي تواجه التجارة اإللكترونیة، وتناول بالحیثیة 

.)179(السابعة مسألة األمن القانوني وضرورة توفیر الثقة بالنسبة للمستهلكین

الدول األعضاء، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدماج أحكام االتحاد یتوجب على 

أشهر إلى ثالثة سنوات من 6األوروبي في قوانینها الداخلیة، في خالل فترة تتراوح بین 

.)180(تاریخ إقرارها

وهكذا فإن الهدف من التوصیات والتوجیهات هو تطویر قوانین الدول األعضاء 

ق بالتجارة اإللكترونیة، وٕازالة العقبات القانونیة التي تعترض وأنظمتها الداخلیة فیما یتعل

حتى تتوافر الثقة ،طریقها، وتعزیز تبادل المعلومات والمناقشات حول التجارة اإللكترونیة

الكاملة للمتعاملین بها، كما أنه عن طریق هذه التوصیات والتوجیهات سالفة البیان یكون 

(177)
CAPRIOLI Éric, « La directive européenne n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre

communautaire pour les signatures électroniques », Gazette de palais, n° 305, 31 octobre 2000, p.5.
, p.6 et s.Ibid

)178(

(179)
Position commune (C.E.) n° 22/2000, arrêtée par le Conseil le 28 février 2000 « en vue de

l'adoption de la directive 2000/.../C.E. du Parlement européen et du Conseil du ... relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») », Gazette du Palais, n° 176,
24 juin 2000, P.34.

.89ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )180(
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ملموس في تیسیر التعامل في مجال التجارة اإللكترونیة قد ساهم بدور،االتحاد األوروبي

،ووضع قواعد قانونیة یهتدي بها هؤالء األعضاء وغیرهم من الدول األخرى،بین أعضائها

.یستمد منه القانون الموضوعي اإللكتروني قواعده وأسسهاوتعد مصدر 

المؤسسات اإلقلیمیة المتعددة األطراف:ثالثا

الدولیة، لذلك فقد اجتهدت مختلف اإللكترونیة الوافد الجدید إلى التجارةتعتبر التجارة 

في التبادل التجاري الدولي ،الهیئات والمنظمات الدولیة المعنیة بتحدید معالمها وبیان أهمیتها

ساهمت في استغالل تقنیات المعلومات ،وما تتمیز به من خصائص تكنولوجیة متطورة

ة التبادل التجاري بین المنتجین والمستهلكین عبر وسائل االتصال لتفعیل عملی،واالتصاالت

وبصرف ،بما یسهل إبرام الصفقات التجاریة اإللكترونیة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى،الحدیثة

اهتمت بالتجارة التيومن ضمن هذه الهیئات اإلقلیمیة،ر عن مكان تواجد األطرافالنظ

:نذكراإللكترونیة

االقتصادیة ألوروبا التابعة لألمم المتحدةاللجنة -1

وضع مجموعة من القواعد المتعلقة بتبادل البیانات في ،)181(اللجنةساهمت هذه

بهدف توحید لغة التبادل بین أطراف التعامل في الدول المختلفة، وجرت صیاغتها ،إلكترونیا

.الرسائل النمطیة لألمم المتحدةاسمتحت 

ألغراض ،1995نموذج لعقد تبادل البیانات إلكترونیا في عام قامت اللجنة بإعداد 

وفي إطار جهود هذه اللجنة تم تكلیف مجموعة عمل قانونیة ،اإلستخدام التجاري الدولي

بما یسمح لإلستخدام العام في عملیة التجارة اإللكترونیة، وتوحید ،لعقدلذلك اإلعداد نموذج 

).CEFACT(وسمیت مركز تسییر إجراءات وأعمال اإلدارة والتجارة والنقل 1997تغیر اسم ھذه اللجنة عام )181(
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بین أطراف المعامالت في مختلف الدول ومعالجة كل ،لغة التبادل اإللكتروني للبیانات

.)182(أشكال المراسالت اإللكترونیة المتاحة إلبرام العقود التجاریة اإللكترونیة

ي دورتها الخمسین تقدمت المجموعة العاملة ضمن اللجنة االقتصادیة ألوروبا ف

بتوصیة إلى لجنة األونسیترال بإدخال تغییرات على االتفاقیات ،1999مارس15بتاریخ 

اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع (والتي من أهمها ،التجاریة الدولیة

، وتضمنت أیضا إمكانیة وضع اتفاقیة دولیة تشمل القضایا القانونیة للتجارة )1985سنة 

.)183(اإللكترونیة

ة الدولیة یالتجار غرفة ال-2

بهدف تنشیط التجارة 1919في سنة )CCI(تأسست غرفة التجارة الدولیة بباریس 

ببحث الجوانب القانونیة 1990ونمو االقتصاد بین الدول األعضاء، وقد قامت منذ عام 

، كما اقترحت الغرفة نموذجین للعقود النموذجیة )184(والتجاریة لتبادل المعطیات المعلوماتیة

مستوى األوروبي، والثاني على المستوى الارة في المعطیات المعلوماتیة، األول على للتج

اإللكتروني مشروعما یسمى ال،لم یقف دور الغرفة عند ذلك بل قامت بإعداد،)185(العالمي

ویضم هذا القائمة على الورق ،من أجل استحداث بدیل إلكتروني للمعامالت التجاریة

بالممارسات التجاریة اإللكترونیة الذي وضع مجموعة من یتعلق األول، المشروع ثالث فرق

أما الثاني فیهدف ،جوانب من التجارة اإللكترونیة وتسویة منازعاتهالتنظیم ،القواعد األساسیة

وضع قواعد موحدة حول الواقع العملي في مجال التوثیق من خالل ،تأمین المعلوماتإلى 

.46أمین أغران، مرجع سابق، ص )182(
.107دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )183(

(184)
LINANT DE BELLEFONDS Xavier, Le droit du commerce électronique, éd Que sais-je? 2005,

p.9.
.42مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص إیمان)185(
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بالمصطلحات التجاریة اإللكترونیة التي أما الفریق الثالث فهو معني ،والشهادات اإللكترونیة

.)186(تستخدم في مجال التجارة اإللكترونیة

وتعتبر الغرفة رائدة في مبادرات التنظیم الذاتي ألعمال التجارة اإللكترونیة والدفاع عن 

رز أعمالها في هذا من أب، و التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظیم الذاتي لمؤسسات األعمال

ووضعت قواعد لهذه المحكمة ،المجال أنها قامت بإنشاء محكمة تحكیم دولیة منبثقة عنها

، ویالحظ على هذه القواعد أنه یمكن تطبیقها على 1998والتي أصبحت نافذة في ینایر عام 

من قبل هیئات التحكیم ویعزى ذلك إلى أن هذه القواعد تشتمل ،منازعات التجارة اإللكترونیة

.)187(على نصوص تسایر التطور المتالحق في عالم االتصاالت والمعلومات

قامت هذه المنظمة أیضا بوضع قواعد قانونیة لتیسیر التعامل في مجال التجارة 

كترونیا بشأن ولمساعدة الشركات على التفاوض إل2003في سبتمبر سنة ،اإللكترونیة

حتى یؤدي ذلك إلى نموها وتطویرها وتشجیع وبناء الثقة في مجال هذه التجارةالعقود، 

.)188(األطراف على التعامل من خاللها

هكذا فإن هذه القواعد التي وضعتها غرفة التجارة الدولیة سواء المتعلقة بالتجارة 

مهما یستطیع أن یستمد منه القانون الموضوعي بعض اتعد مصدر ،اإللكترونیة أو التحكیم

.أحكامه

)اآلیكان(منظمة األسماء واألرقام -3

مسؤولیة تنسیق إدارة العناصر الفنیة في نظام أسماء (ICANN)تتولى اآلیكان 

من خالل توزیع مجاالت العناوین في بروتوكول اإلنترنت لتخصیص معرفات الموقع

.48-47سابق، ص ص ، أحمد شرف الدین، مرجع19دمحم السید عرفة، مرجع سابق، ص )186(
.25یونس عرب، مرجع سابق، ص )187(
http://www.iccarab.org/autopage.asp?pgid=about:لمزید من المعلومات عن غرفة التجارة الدولیة أنظر)881(
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نظام سجالت الموقع العامة عالیة المستوى، وسجالت المواقع عالیة البروتوكول وٕادارة 

یقوم اآلیكان بهذا عن طریق تخصیص أسماء الموقع العلیا أي ،)189(المستوى لرمز الدولة

,org.:ومثال ذلك( .net, .com, .info(، وذلك لضمان تیسیر تدفق المعلومات على

.اإلنترنت إیجاد العناوین الصحیحةنطاق العالم، بحیث یتسنى لجمیع مستخدمي شبكة

مستخدمي اإلنترنت على الوصول إلى ما یبحثون عنه في نظام أسماء المواقعیساعد

یجعل من شبكة و العدید من الخدمات للتجارة اإللكترونیة،رحاب اإلنترنت، كما یقدم

اإلنترنت مصدرا عالمیا للمساعدة، ومن دون هذه المیزة قد یتطابق اسم الموقع ذاته مع مواقع 

كثیرة على الشبكة تحت ظروف مختلفة، مما یؤدي إلى وقوع ارتباك في تبادل المعلومات 

.بین أطراف التجارة اإللكترونیة على مستوى العالم

ة المتعاهدة ضمن هیكل اآلیكان في شراكة مع تعمل الحكومات والمنظمات الدولی

ممن لهم دور في بناء شبكة ،مؤسسات األعمال والمنظمات وأفراد ذوي مهارات عالیة

، ویعالج المشاركون في اآلیكان أیة أمور تؤثر بشكل )190(اإلنترنت العالمیة والمحافظة علیها

االلتزام بمبدأ الحد األقصى مباشر في مهمة اآلیكان الخاصة بالتنسیق الفني، والعمل على

.من التنظیم الذاتي في االقتصاد ذي التقنیة العالیة لمجتمع شبكة اإلنترنت

على اإلشراف على )192(والذي یضم جنسیات مختلفة)191(یعمل مجلس إدارة اآلیكان

عملیة وضع السیاسات، حتى تستطیع أن تؤدي التزامها التشغیلي تجاه مجتمع شبكة 

إنها مصممة لالستجابة لحاجات التقنیات واالقتصادیات المتغیرة، وتعمل اإلنترنت، حیث 

.155-154فاتن حسین حوى، مرجع سابق، ص ص )189(
.109دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )190(
www.icann.org:أنظر الموقع اإللكتروني لآلیكان)191(
یضم مجلس اآلیكان مواطنین من أسترالیا، البرازیل، بلغاریا، كندا، الصین، فرنسا، ألمانیا، غانا، الیابان، كینیا، كوبا، )192(

.المكسیك، ھولندا، البرتغال، السنغال، إسبانیا، المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة
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حتى یمكن توفیر االستقرار ،أكثر من ثمانین حكومة على توفیر المشورة لمجلس اإلدارة

.)193(والتكامل في شبكة اإلنترنت

الفرع الثالث

التشریعات الوطنیة المنظمة للتجارة اإللكترونیة

على المستوى الدولي والمحلي، فقد اهتمت كثیر من نظرا ألهمیة التجارة اإللكترونیة 

دول العالم بإصدار التشریعات المنظمة لها، وبیان أحكام المعامالت التي تتم من خاللها 

یشعر ،ال تلبي هذا األمر بشكل دقیق وال یكفي لخلق بیئة آمنة،سیما وأن القواعد التقلیدیةال

وعلیه ان على معامالتهم اإللكترونیة ومصالحهم، المتعاملون فیها باألمن القانوني واالطمئن

ومنها ،تسلیط الضوء على تجارب بعض الدول التي سبقت غیرها في هذا المجالنحاولس

التدابیر المتخذة من طرف ثم نتعرض إلى، )أوال(الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا

.)ثانیا(تشریعات بعض الدول العربیة

عیة في الوالیات المتحدة األمریكیةالتشریاآللیات:أوال

تعد الوالیات المتحدة األمریكیة من أوائل الدول في العالم التي شجعت على استخدام 

عبر شبكة اإلنترنت في إبرام عقود التجارة اإللكترونیة، وقد ترتب على ،التجارة اإللكترونیة

وجود تشریعات متعددة على مستوى ،الطابع الفدرالي لالتحاد القائم بین الوالیات المتحدة

، في نفس الوقت الذي توجد فیه )194(تعالج بعض جوانب التجارة اإللكترونیةالوالیات 

تعالج معامالت تلك التجارة فیما بین ،)195()قوانین فدرالیة(تشریعات على المستوى االتحادي 

ومن ،أو فیما بینهم وبین أطراف مقیمة في دول أجنبیة،أطراف مقیمة في والیات مختلفة

.159فاتن حسین حوى، مرجع سابق، )193(
.وما بعدھا122دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )194(
تجدر اإلشارة إلى أنھ یوجد فرق بین القانون الموحد والقانون الفدرالي في النظام القانوني األمریكي، فاألول یتناول )195(

و قانون موضوعات ھي في األصل من اختصاص الوالیات، لذلك فإن القانون الموحد ھو عبارة عن نموذج قانون أ
.نموذجي ویكون للوالیات أن تأخذ بھ أو ترفضھ، أما القانون الفدرالي یسري بشكل ملزم على جمیع الوالیات
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وقانون االتصاالت الصادر في فبرایر ،بین هذه القوانین نجد قانون جرائم الكمبیوتر الفدرالي

، وقانون اعتماد التوقیع والسجالت 1998، وقانون خصوصیة االتصاالت عام 1996

.)196(1997مارس 20اإللكترونیة الصادر في 

الخاصة بالتجارة خطة العمل1997ئیس األمریكي بیل كلینتون في عام أطلق الر 

:، وتضمنت الخطة المبادئ الرئیسیة التالیة)197(اإللكترونیة

.إسناد قیادة التجارة اإللكترونیة للقطاع الخاص-

تجنب الحكومة وضع القیود أمام االستثمار واألنشطة اإلبداعیة في میدان التجارة -

.اإللكترونیة

والخصوصیة وأمن الشبكات والمعلومات والشفافیة والسرعةكفالة وحمایة الملكیة الفكریة-

.حل المنازعاتفي 

.دور في البناء الفاعل للوسائل التقنیة ووسائل االتصالأن تلعب على الحكومة -

وتحدیدا بالنسبة لالختصاص ا القانوني یتعین أن یكون عالمیا ت بیئة عالمیة وٕاطارهاإلنترن-

.القضائي

تحقیقا لهذه المبادئ تضمنت الخطة تسع توصیات رئیسیة متصلة بالجوانب القانونیة 

وتتمثل هذه التوصیات في عدم فرض أیة ضرائب أو تعریفة ،والتنظیمیة للتجارة اإللكترونیة

مرن للدفع النقدي یراعي سرعة التطور على أنشطة التجارة اإللكترونیة، وٕایجاد نظام قانوني 

التقني لوسائل الدفع، وتعدیل القواعد القانونیة التجاریة بالنسبة للعقود التجاریة والتوقیع 

ل المالي، وحمایة الملكیة الفكریة وضمان حقوق المعلنین اإللكتروني وقواعد الدفع والتباد

والمستثمرین المعنویة فیما ینشر إلكترونیا، وحمایة الخصوصیة بحظر جمع البیانات الخاصة 

وصحة البیانات والحق في تعدیل ومعرفة أوجه ،إال وفق القواعد التي تكفل حمایة أصحابها

.وما یلیھا124دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص :لمزید من التفاصیل راجع)196(
.125إیھاب السنباطي، مرجع سابق، ص )197(
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مات وأمن الشبكات وخلق معاییر تشفیر مقبولة، استخدامها ومعالجتها، وحمایة أمن المعلو 

وٕازالة كافة القیود أمام صناعة التقنیة واالتصاالت، وتشجیع التنظیم الخاص من قبل 

المفروضة على المحتوى المنشور ضمن القطاعات القطاعات الصناعیة التقنیة بشأن القیود 

اإلنترنت مستندة للسوق ولیس إلى العاملة على اإلنترنت، وأخیرًا إیجاد معاییر تقنیة ألعمال

.)198(معاییر حكومیة مفروضة

یؤدي إلى تعزیز االبتكار اتستهدف هذه الجهود تبني الوالیات المتحدة األمریكیة مناخ

والتقدم التكنولوجي، وتطویر شبكة اإلنترنت ودفع التجارة اإللكترونیة، حیث أن النهج الجريء 

في تطویر استخدامات اإلنترنت في التجارة ،ألمریكیةوالمبتكر الذي اعتمدته المؤسسات ا

اإللكترونیة، أدى إلى جعل اإلنترنت ثروة قومیة، مما یستدعي رسم سیاسة ناجحة، 

.اواستصدار التشریعات المالئمة لضمان نمو التجارة اإللكترونیة محلیا وعالمی

التشریعیة في فرنسااآللیات:ثانیا

اإللكتروني في فرنسا تمت صیاغة نوعین من العقود، هذه لتسهیل عملیة التعاقد 

العقود تتعلق بالتجارة اإللكترونیة ومتصلة بها بغرض تسهیل التعامالت، األول هو العقد 

النموذجي للتجارة اإللكترونیة بین التجار والمستهلكین، ویهدف إلى حمایة المستهلكین من 

.)199(ز التجاریة االفتراضیةالتعسف، والثاني هو العقود الخاصة بالمراك

وهو یعتبر بمثابة تعدیل 230/2000أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم كما 

وعدد مواد هذا التعدیل ستة ،)200(للنصوص المنظمة لإلثبات في القانون المدني الفرنسي

ولم یكتف من القانون المدني الفرنسي، 1316أدرجت كلها في مادة واحدة وهي المادة ،مواد

العزیز، الحمایة القانونیة لعقود التجارة اإللكترونیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فیصل دمحم دمحم كمال عبد )198(
، ھادي مسلم یونس البشكاني، 24، یونس عرب، مرجع سابق، ص 42، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، التجاري،

.61، أمین أغران، مرجع سابق، ص 93مرجع سابق، ص 
.وما بعدھا28مجاھد، مرجع سابق، ص أبو الحسنأسامة )199(

(200)
RUET Laurent, « La réforme du droit de la preuve opérée par la loi du 13 mars 2000 et les

transactions financières », Bulletin Joly Bourse, n° 3, 1 mai 2000, p. 219.



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

76

741/2001المشرع الفرنسي بإصدار هذا القانون فقط، ولكن تدخل بمقتضى المرسوم رقم 

الذي حاول من خالله وضع تنظیم شامل للتعاقد اإللكتروني في ضوء التوجیه األوروبي رقم 

CE//797وكذلك بالقانون رقم )201(بشأن حمایة المستهلك في التعاقد عن بعد ،

.)202(الیومیةالمتعلق بالسالمة 1062/2001

التجارة هذا األخیرتناول2000یونیو 8التوجیه األوروبي في عند صدور

وهو كل شخص طبیعي (،ونظم العالقة بین مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة،)203(اإللكترونیة

ونتیجة لهذا ،)أو اعتباري الذي یستخدم خدمة معلوماتیة ألغراض مهنیة أو لغیر ذلك

بإصدار قانون إلدخال قواعد التوجیه األوروبي ،البرلمان الفرنسيالتوجیه األوروبي قام 

2004یونیو 21الصادر في 575/2004للتشریع الفرنسي وذلك من خالل القانون 

.)204(والمسمى بقانون الثقة في االقتصاد الرقمي

التشریعیة العربیةاآللیات:ثالثا

نظم التجارة اإللكترونیة إال تن یانو رغم التأخر الذي سجلته الدول العربیة في وضع ق

، كما أن البعض األخر قوانین للتجارة اإللكترونیةمشروعات أنه ارتأت البعض منها إلى سن 

.وأصدرت قوانین خاصة بالمعامالت التجاریة اإللكترونیةأتتجر هامن

(201)
GRANIER Thierry, « La commercialisation à distance des services financiers auprès des

consommateurs: une rencontre entre droit de la consommation et droit financier», Bulletin Joly
Bourse, n° 1, 01 janvier 2006, p 8.
(202)

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative a la sécurité quotidienne, J O n° 266, du 16
novembre 2001.
(203)

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000, op cit.
.33، ص 2007أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط في قانون المعامالت اإللكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )204(
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التشریع التونسي -1

ت بإصدار قانون خاص كانت الجمهوریة التونسیة من أوائل الدول العربیة التي سارع

بشأن 2000لسنة 83، وهو القانون رقم )205(في الوطن العربيبالتجارة اإللكترونیة

مادة مقسمة إلى سبعة 53ویتكون هذا القانون من ،)206(المبادالت والتجارة اإللكترونیة

أبواب، وقد تضمنت إلى جانب األحكام العامة والتعریفات الخاصة بالعبارات الواردة فیه، 

یقة اإللكترونیة واإلمضاء اإللكتروني، وكذلك نصوصا لتنظیم عملیات نصوصا تتعلق بالوث

وٕاصدار شهادات ،على الوثائق والمستندات واإلمضاءات اإللكترونیة)المصادقة(التصدیق 

ألغراض المبادالت والتجارة اإللكترونیة ،تصدیق تستجیب لمقتضیات السالمة والوثوق بها

وخاصة ما یتعلق بفرض واجبات على ،لتنظیم عقود التجارة اإللكترونیةتضمن نصوصا كما 

في هذه العقود، وكذلك نصوصا تتعلق بحمایة المعلومات الشخصیة المورد تجاه المستهلكین

.)207(فضال عن األحكام الخاصة بالمخالفات والعقوبات

بشكل میسر ،حاول المشرع التونسي معالجة المسائل الخاصة بالتجارة اإللكترونیة

التي تثار عند بحث وتأصیل ،حتى ال یضطر إلى الدخول في الخالفات الفقهیة العدیدة

اإلقلیم، أي التي تتجاوز حدود إقلیم الدولة عملیة انعقاد العقود اإللكترونیة التي تتجاوز حدود 

.)208(ونطاقها

، بحث مقدم إلى المؤتمر "التونسیة في مجال تنظیم المعامالت المدنیة والتجاریة اإللكترونیةالتجربة "لطفي بن كریم، )205(
، 2009أكتوبر 30-27في الفترة من المغاربي األول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا،

.13ص 
، ونشر في جریدة 2000أغسطس 9وصدر في 2000یولیو 27وافق مجلس النواب التونسي على ھذا القانون في )206(

.2000أغسطس 11الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في 
.وما یلیھا14لطفي بن كریم، مرجع سابق، ص )207(
ة النظام القانوني للتجارة اإللكترونیة في دول"عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة اإللكترونیة العربیة، )208(

.290اإلمارات العربیة المتحدة، الكتاب األول، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ص 
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يالتشریع المصر -2

بوضع مشروع حكومي لقانون التجارة اإللكترونیة، وذلك يمصر الالمشرعباشر 

ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في ،بمعرفة لجنة خبراء مصغرة بمركز المعلومات

تهدف إلى تنظیم بعض ،)209(، ویتكون هذا المشروع من اثني عشر فصال2001مارس 

یة، ومسائل اإلثبات، وحمایة المستهلك جوانب التجارة اإللكترونیة كالعقود والتواقیع اإللكترون

المتعلقة في مثل هذه العقود، فضال عن المسائل المتعلقة بالمعاملة الضریبیة والجمركیة

كتروني لضمن أحكاما لمعاقبة حاالت االعتداء على التوقیع اإلتبالتجارة اإللكترونیة، وكذلك 

ن خالل شبكة المعلومات أو حاالت االعتداء على البیانات الشخصیة أو المصرفیة م

.)210(وغیرها

تم إعداد ،من أجل دعم وتنمیة التجارة والمعامالت اإللكترونیة والحكومة اإللكترونیة

مشروع قانون مصري لتنظیم التوقیع اإللكتروني، بمعرفة لجنة شكلتها وزارة االتصال 

في المجال والمعلومات، مكونة من خبراء في تكنولوجیا الحاسبات واالتصال وخبراء 

بشأن 2004لسنة 15، وبالفعل تم اعتماد هذا المشروع فصدر القانون رقم )211(القانوني

وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات في ،)212(تنظیم التوقیع اإللكتروني

.جمهوریة مصر العربیة

لم یبادر إلى وضع تشریع خاص بتنظیم -حتى اآلن-نجد أن المشرع المصري 

التجارة اإللكترونیة، مكتفیا بما تضمنته المذكرة اإلیضاحیة لقانون التوقیع اإللكتروني، والتي 

لتفسیر نص غامض أو ،تعد من قبیل األعمال التحضیریة التي یلجأ إلیها قاضي النزاع

.104-103ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص ص )209(
.وما بعدھا214إیھاب السنباطي، مرجع سابق، ص )210(
.59ھالھ جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )211(
22، الصادر في 17، جریدة رسمیة العدد 2004أفریل 21، المؤرخ في 15اإللكتروني المصري رقم قانون التوقیع )212(

.2004أفریل 
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مبهم، األمر الذي یستلزم مناشدة المشرع المصري باإلسراع في إصدار قانون مستقل للتجارة 

یمكن االهتداء به في خضم اتجاهات المنطقة العربیة نحو إصدار تشریعات ،رونیةاإللكت

عملیة، تساهم في حل المنازعات التي تثار بین كل من یتعامل بهذه التجارة سواء في ذلك 

.)213(الشركات أو األفراد أو الهیئات الحكومیة

التشریع الجزائري-3

التجارة اإللكترونیة أحد أهم البنى التحتیة لقیام والقوانین المتعلقة بتنظیمیشكل التشریع 

ا في وضع التشریعات والضوابط یونمو التجارة اإللكترونیة، وتواجه الجزائر تحدیا حقیق

وأنماط العملیات التجاریة اإللكترونیة الحدیثة، سیما في ظل حداثة تتالءمالقانونیة التي 

.ظمة التشریعیة المحلیة لدول العالموتباین أطر األن،ظاهرة التجارة اإللكترونیة

قام و حاول المشرع الجزائري االستجابة للتطورات الحاصلة في النظم القانونیة المقارنة 

قواعد امضیف،)214(10-05األمر رقموذلك ب2005في سنة القانون المدني ،بتعدیل

إلى النظام نظام الورقي في اإلثبات الوانتقل بذلك من ،خاصة باإلثبات اإللكتروني

مكانا ضمن قواعد اإلثبات في القانون ،اإللكتروني وأصبح للكتابة في الشكل اإللكتروني

كما تم االعتراف كذلك ،مكرر323وورد لها تعریف في نص المادة ،المدني الجزائري

خالل هذا النص ق م ج، وقد أقر المشرع من 1مكرر 323بحجیة هذه الكتابة في المادة 

ومع ،ني والكتابة على الدعامة الورقیةادل الوظیفي بین الكتابة في الشكل اإللكترو بمبدأ التع

ذلك ال یزال هذا االعتراف مشروطا باجتماع مجموعة من المعاییر والشروط، السیما تلك 

، دار النھضة "دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي"أحمد عبد التواب دمحم بھجت، إبرام العقد اإللیكتروني)213(
.9، ص 2009العربیة، القاھرة، 

.2005جوان 26صادر بتاریخ 44عدد جریدة رسمیة)214(
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وضمان سالمة الوثائق ،المتصلة بتحدید هویة الشخص المصدر للكتابة اإللكترونیة

.)215(ها وأثناء حفظهائاإللكترونیة بحیث تكون مضمونة عند إنشا

المتعلق یحدد القواعد العامة04-15من هذا المبدأ، صدر قانون رقم انطالقا

الذي یهدف إلى وضع إطار قانوني یمكن له أن یتكفل ،)216(التصدیق اإللكترونیینو بالتوقیع 

التي تسمح بخلق جو من الثقة المواتیة لتعمیم ،بالمتطلبات القانونیة التنظیمیة والتقنیات

القمة وتطویر المبادالت اإللكترونیة، كما یهدف كذلك بالسماح للجزائر بتبني خطة عمل 

،)217(2003دیسمبر 12إلى 10من ف العالمیة حول مجتمع المعلومات المنعقد في جنی

بهدف تخطي عقبة االستعمال ،)218(الذي تناول موضوع تشجیع تطور التشریع الوطني

.الفعال للوثائق والمبادالت اإللكترونیة بما فیها التصدیق اإللكتروني

.من القانون المدني الجزائري1مكرر 323أنظر المادة )215(
.2015فیفري 10صادر بتاریخ 6جریدة رسمیة عدد )2016(

بلد یشمل رئیس ونائب 178حضر القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات المنعقد بجنیف في مرحلتھا األولى وفد من )217(
شخص في القمة العالمیة، واعتمد زعماء العالم المجتمعون في جنیف 11000دولة وحكومة، وشارك أكثر من 50ئیس ر

وھذا اإلعالن یضع أسس مجتمع ".تحد عالمي في األلفیة الجدیدة:بناء مجتمع المعلومات"إعالن مبادئ القمة وعنوانھ 
قمة جنیف أھدافا مرتبطة بمواعید زمنیة لترجمة مجتمع المعلومات المعلومات الناشئ، ویضع خطة عمل القمة التي أیدتھا

، وتعد 2005نوفمبر 18-16وقد تمت المرحلة الثانیة  في تونس في الفترة من .الجامع والمنصف من رؤیة إلى واقع عملي
دین في المرحلة األولى من ھذه القمة العالمیة لمجتمع المعلومات تأكیدا جدیدا ودعما إلعالن المبادئ وخطة العمل المعتم

؛ لإلطالع على جدول أعمال القمة العالمیة حول مجتمع 2003القمة العالمیة لمجتمع المعلومات في جنیف في سبتمبر 
:المعلومات، راجع الموقع التالي

www.itu.int/wsis/indexar.html
من أجل تحضیر مؤتمر القمة العالمیة لمجتمع المعلومات اجتمع ممثلو الحكومات العربیة في المؤتمر العربي بمدینة )218(

دول 9كما حضر -من بینھا الجزائر-دولة عربیة 19، وحضر المؤتمر 2003یونیو 18-16القاھرة في الفترة الممتدة من 
:مھمة، نذكر البعض منھا و الخاصة بالتجارة اإللكترونیة حیث قررواإفریقیة كمراقب، واتخذوا عددا من القرارات ال

توفیر البیئة المناسبة لنشر التجارة اإللكترونیة بإصدار السیاسات والتشریعات الالزمة وتعزیز اآللیات اإلقلیمیة لزیادة -
.التعامالت التجاریةالتبادل التجاري إلكترونیا بین البلدان العربیة، وإزالة العوائق التي تعوق تدفق

.=إقامة مؤسسات إقلیمیة مخولة بسلطة توثیق التوقیع اإللكتروني كأساس للتجارة اإللكترونیة-
توازن العمل في نشر التجارة اإللكترونیة مع تحسین خدمات النقل والشحن وغیره لتسھیل حركة البضائع ما بین البلدان -

.العربیة
حقوق المستھلكین والمنتجین وإرساء آلیات فض المنازعات، للمزید من المعلومات یمكن تبني تشریعات موحدة لحمایة -

یونیو 18إعالن القاھرة، الوثیقة العربیة، نحو مجتمع معلومات عربي، خطة العمل المشترك، القاھرة في :اإلطالع على
:وھو متاح على الموقع التالي.2003"حزیران"

ar.doc-www.itu.int/wsis/docs/cairo/dec/aration
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بترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التوقیع والتصدیق ،كما سیسمح هذا القانون

وسیشكل العنصر القانوني الذي سیتمم فیما بعد بعناصر أخرى ،اإللكترونیین في الجزائر

إلدارة اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة والبنوك اإللكترونیة، كل هذا من أجل تسهیل لالزمة 

االجتماعیة وكذا جمیع المتدخلین في المجاالت ،سساتالحیاة الیومیة للمواطن ونشاط المؤ 

.واالقتصادیة

،مادة82على ینالمتعلق بالتوقیع والتصدیق اإللكترونی04-15ویشمل القانون 

:مقسم إلى أربعة أبواب على الشكل التالي

الباب األول من القانون خاص باألحكام العامة، یتضمن تحدید الموضوع، والتعریفات -

ة بالمصطلحات المستعملة والمبادئ العامة التي تسیر نشاط التوقیع والتصدیق الخاص

ویلتزم بموجب أحكام هذا الباب كل المتدخلین بضرورة تخزین المعطیات ،اإللكتروني

.المتعلقة بالتصدیق اإللكتروني داخل التراب الوطني

ني الذي یتضمن فقد خصص للتوقیع اإللكترو 04-15الباب الثاني من القانون رقم -

كما ،وهویة األطراف ووظیفته ومعاییر تطابقه مع اإلمضاء الخطي،سالمة المعطیات

من التوقیع ،یتضمن كذلك المتطلبات التي یجب توفرها في أجهزة اإلنشاء والتحقق

.اإللكتروني لضمان أمن هذه األخیرة

الذي یبدأ بتحدید المتطلبات ،الباب الثالث من القانون قد خصص للتصدیق اإللكتروني-

ویصف التنظیم المعتمد -المؤهلة-المسماة ،في المصادقة اإللكترونیةالواجب توفرها 

المتمثل في إحداث سلطة وطنیة للتصدیق اإللكتروني تأطر سلطتین فرعیتین حكومیة 

.واقتصادیة
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لتي تطبق في حالة إخالل ا،واإلداریةأما الباب الرابع من القانون فیحدد العقوبات المالیة -

.في حالة اإلخالل بأحكام هذا النصوكذا العقوبات الجزائیة ،بالتزاماتهالمؤدي 

ضروریة للتكفل بالكیانات ،انتقالیةفي حین یتضمن الباب الخامس من هذا القانون أحكام -

العاملة حالیا في هذا المجال، ودمجها تدریجیا في النظام الجدید كالضمان االجتماعي 

.والبنوك

المبحث الثاني

ةاإللكترونیةالتجار دو عق

عبر وسائل االتصال الحدیثة وباألخص شبكة التجارة اإللكترونیةعقودتتم 

، وهي ال تختلف كثیرا عن التجارة التقلیدیة، إال من حیث وسیلة مباشرتها )219(اإلنترنت

وبصفة خاصة الطریقة التي تنعقد بها العقود وطریقة تنفیذها، وبالتالي فإن عقود التجارة 

اكتسبت الطابع اإللكتروني من الطریقة التي ،عقود عادیةاإللكترونیة في حقیقتها ما هي إال 

.التي هي في الغالب شبكة اإلنترنتو تنعقد بها أو الوسیلة التي یتم إبرامها من خاللها 

التي تحتاج عقود التجارة اإللكترونیة أن تحكم بالقوانین الجدیدة للتجارة اإللكترونیة

لتجاریة الجدیدة التي تنشأ في البیئة طورت، كمفهوم التعاقد لیشمل النشاطات ا

هذا ال یعني أن القوانین التقلیدیة لم تعد قادرة للتصدي لمثل هذا النوع لكن ، و )220(اإللكترونیة

یعتبر العقد اإللكتروني الشریان الحیوي للتجارة اإللكترونیة یتم من خالل عملیة ترویج وتبادل السلع والخدمات وإبرام )219(
العقود من خالل تلك الوسائط اإللكترونیة، فالعقود اإللكترونیة ھي العقود التي تتم عبر الوسائل واآلالت التي تعمل عن 

عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، :التعاقد بطریق اإلنترنت، راجع في ذلكطریق اإللكترون، ومن آخرھا وأھمھا 
، )"وفق مناھج القانون الدولي الخاص(حمایة المستھلك في العقود الدولیة اإللكترونیة "، أحمد عبد الكریم سالمة، 133ص 

:بحث منشور على الموقع التالي
www.arablawinfo.com

(220)
ROCHFELD Judith, « Droit des contrats, loi, régulation, autorégulation et corégulation », Revue

des contrats, n° 4, 01 octobre 2004, p.915.
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، وهي من )221(تخضع في تنظیمها لألحكام الواردة في النظریة العامة للعقدالتيمن العقود، 

.تنظیما خاصالم یضع لهاالمشرع الجزائريأن بحكمالمسماة غیر العقود 

البد من تعریفها وتحدید ،لدراسة هذا النوع الجدید من العقود التي تتم على الشبكةو 

.خصائصها وتمییزها عن غیرها من العقود األخرى

المطلب األول

مفهوم عقود التجارة اإللكترونیة

ر من حیث توافر اإلیجاب یتطلب العقد اإللكتروني النعقاده ما یتطلبه أي عقد أخ

،)222(وجمیع شروط تحدید المسؤولیة المتعلقة بالمتعاقدینوالمحل والسبب والثمنوالقبول، 

وخاصة لذلك مما ،وفقا لتقنیات االتصال الحدیثةن هذا العقد یتمغیر أنه بالنظر إلى أ

عبر إنشاء رابطة ،یتطلب الثقة واالتفاق بین األطراف بحیث یتالقى فیه اإلیجاب والقبول

، ویتم كل ذلك عن طریق إبرام العقود اإللكترونیة عبر )223(قانونیة أو تعدیلها أو إنهائها

رید بالدخول مثال إلى موقع الویب من قبل المستخدم أو عبر تقنیة الب،شبكة اإلنترنت

اإللكتروني أو غرف المحادثة، وهذا یعني أن أنواع العقود اإللكترونیة تتعدد بتعدد أطرافها 

،وبتعدد وسائل االتصال وتطورها، وال یمكن حصر العقود اإللكترونیة بأنواع محددة وجامدة

غیر أن التعامل المتطور وأولویات المستخدمین فرضت أنواعا ومجموعات من العقود 

وبیان ،وهذا ما یستدعي الوقوف عند تعریف عقود التجارة اإللكترونیة.یةاإللكترون

.خصائصها وصورها

دراسة في التشریع السوري :منصور عبد السالم الصرایرة، التعاقد بطریق الحاسوب"أحمد راتب عبد الدائم، )221(
.57، ص 2008، جامعة مؤتة، عمان، 23، المجلد 5، العدد مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "واألردني

، العدد الثاني مجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة، "النظام القانوني للعقد اإللكتروني"رضا متولي وھدان،)222(
.44، ص 2007واألربعون، جامعة عین الشمس، القاھرة، أكتوبر 

الطبعة الثالثة، المجلد األول، "مصادر اإللتزام"الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنھوري،)223(
.232، ص 2000شورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، من
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الفرع األول                                                                                 

تعریف عقود التجارة اإللكترونیة

عدة تعریفات وبعض التشریعات المنظمة للتجارة اإللكترونیةوضع الفقه القانوني

لعقود التجارة اإللكترونیة، وذلك من خالل تحلیل التجربة العملیة للتجارة اإللكترونیة مع 

لهذه العقود والتي تتمثل بصفة أساسیة في الوسیلة ،التركیز في ذلك على الخصوصیة الفریدة

نتعرض د التجارة اإللكترونیة ثم و التعریفات الفقهیة لعقسنستعرض بعضالتي تنعقد بها، لذا

.لبعض التشریعات التي قدمت تعریفا لمثل هذه العقود

وفقا للفقهةد اإللكترونیو عقالتعریف :أوال

الفقه أن عقود التجارة اإللكترونیة عبارة عن إبرام الصفقات التجاریة أو بعض یرى 

وذلك من خالل الوسائل اإللكترونیة، وعلى ذلك فإنها ،األنشطة الخاصة باألعمال التجاریة

بین ،)224(یمكن أن تشمل على تبادل البضائع أو الخدمات أو المعامالت المصرفیة أو غیرها

العقود التي یتم یستخدمان الوسائل اإللكترونیة أو هي ،شخصین أو أكثر أو كیانین تجاریین

باستخدام تكنولوجیا المعلومات -إذا كان محل العقد یسمح بذلك -إبرامها وتنفیذها 

.)225(واالتصاالت

االتفاق الذي یتالقى فیه اإلیجاب بالقبول على شبكة "فقد عرفها جانب من الفقه بأنها 

وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة، وبفضل التفاعل بین ،دولیة مفتوحة لالتصال عن بعد

ویؤخذ على هذا التعریف أنه جاء منقوصا إذ أنه لم یبین النتیجة .)226("الموجب والقابل

المترتبة على التقاء القبول باإلیجاب، وهي إحداث أثر قانوني وٕانشاء التزامات تعاقدیة، وكما 

(224)
HALLOUIN Jean-Claude et CAUSSE Hervé, « Le contrat électronique au coeur du commerce

électronique, le droit de la distribution, droit commun ou droit special? », Collection de la faculté de
droit et de science sociale, université de Poitiers, 2005, p.34.
(225) LE TOURNEAU Philippe, « La notion de contrat électronique, les deuxièmes journées
internationales du droit du commerce électronique », Colloque de nice des 6 et 7 novembre 2003, p.6.

.39أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر لإلنترنت، مرجع سابق، ص )226(
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ود مبرمة بشكل غیر شخصي عبر شبكة أن عقود التجارة اإللكترونیة هي عبارة عن عق

اإلنترنت، وعلى الرغم من أن إبرام هذا العقد یتم بشكل میكانیكي، إال أنه یظل من الضروري 

.الحفاظ على الشكلیات التي یتطلبها القانون

في حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى تعریف عقود التجارة اإللكترونیة باالعتماد 

العقد "وجاء التعریف كما یليذات طابع دولي وذلك بوصفه ،على معیار الصفة الدولیة

،التكنولوجیة المتعددةوسائط بالالذي تتالقى فیه عروض السلع والخدمات التي یعبر عنها 

متواجدین في دولة أو دول أشخاص من جانب،شبكة المعلومات الدولیة اإلنترنتخصوصا

الوسائط من أشخاص في دول أخرى، وذلك مختلفة بقبول یمكن التعبیر عنه من خالل ذات

.)227("بالتفاعل بینهم من أجل إشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد

ة یمجموع المبادالت الرقم"یعرف كذلك بعض الفقه عقود التجارة اإللكترونیة بأنها 

المرتبطة باألنشطة التجاریة بین المشروعات، أو بین المشروعات واألفراد أو بین 

وقد استند .)228("روعات واإلدارة ویتمیز بإلغاء المسافات الجغرافیة واختصار الوقتالمش

، لكن العقد اإللكتروني الذي یقع في الفقه في هذا التعریف إلى صفة أطراف العالقة القانونیة

یشمل أیضا بعض صور االتفاقات المتداولة ،مجال التجارة من حیث الموضوع واألطراف

.)229(اآلن في أواسط التجارة اإللكترونیة، كاتفاقیة التبادل اإللكتروني للبیانات

توافق "اتجه البعض األخر من الفقه إلى تعریف عقود التجارة اإللكترونیة بأنها 

ت عن بعد بوسیلة إرادتین، فإن هذا التوافق أو التالقي یتم عبر الشبكة الدولیة لالتصاال

واضح من هذا التعریف أن العقد یتم بین أطراف متباعدین ال .)230("مسموعة ومرئیة

.68، ص 2000أحمد عبد الكریم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، )227(
.139عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص عمرو )228(
.146مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص ھادي )229(
المستھلك -اإلثبات اإللكتروني -العقد اإللكتروني "الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة المرسي زھرة، دمحم )230(

.29ص ،2008، دار النھضة العربیة، القاھرة، "اإللكتروني
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ن زمانا ال یتوافر و ن مكانا متقاربو یجمعهم مجلس واحد، كما في العقد التقلیدي، فإنهم متباعد

بخالف اإلیجاب ، وتشمل عملیة التعاقد اإللكتروني)231(لهم االلتقاء المادي المحسوس

مثل العروض واإلعالن عن ،والقبول اإللكتروني، على العدید من المعامالت اإللكترونیة

السلع والخدمات، وطلبات الشراء اإللكترونیة، والفواتیر اإللكترونیة، وأوامر الدفع 

.)232(اإللكترونیة

یبقى العقد في اصطالح فقهاء القانون مصدر لاللتزام، ویعني توافق إرادتین على 

أثر قانوني معین، أیا كان هذا األثر القانوني، وذلك بسبب انتشار التعاقدات التجاریة إحداث 

.اإللكترونیة وما یترتب علیها من إلغاء الحدود والحواجز بین الدول

وفقا للقوانین المقارنةةد اإللكترونیو تعریف العق:ثانیا

ونیة بصفة رة اإللكتر توجد بعض التشریعات المقارنة التي تعرضت لتعریف عقود التجا

،تبین أن هذه العقود ما هي إال رسالة بیانات أو سجل أو وثیقةفهي،غیر مباشر وصریحة

.یتم إبرامها بین األطراف من خالل وسیلة إلكترونیة أقرها القانون

CE/97/7رقم)233(من التوجیه األوروبي2/1عرف العقد اإللكتروني في المادة 

والمتعلق بحمایة المستهلك في مجال العقود المبرمة عن بعد، 20/5/1997في الصادر

كل عقد یتعلق بسلع وخدمات ینشأ بین المورد ومستهلك في إطار بیع أو تقدیم "على أنه 

خدمات عن بعد موضوع من قبل المورد الذي یستعمل تحدیدا تقنیة اتصال عن بعد أو أكثر 

".إنشاء العقد في حد ذاتهلغایة إبرام العقد بما في ذلك

.30، ص المرسي زھرة، مرجع سابقدمحم )231(
.74خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )232(

(233) Article 2,1) directive 97/7/CE : « Tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un
consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé
par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs technique de
communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-
même. »
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وٕانما أشارت لتعریف ،یالحظ أن هذه المادة لم تقدم تعریف عقود التجارة اإللكترونیة

كما ،ومن المعلوم أن عقود الشبكة تنتمي لطائفة العقود التي تبرم عن بعد،العقد عن بعد

یكون أحد أطرافها أنها تحصر عقود التجارة اإللكترونیة بعقود االستهالك، وهي العقود التي

.مستهلكا، وبالتالي فإن هذا التعریف ال یعطي تصورا عاما عن عقود التجارة اإللكترونیة

المبرمة د و لعقلقانون االستهالك الفرنسي تعریف من L.121-16المادة جاء في

تلك العقود التي یتم إبرامها عن بعد، أي من خالل تقنیة تسمح للمستهلك "ابأنهعن بعد

.)234("بطلب منتج أو خدمة وذلك في األماكن المعتادة الستقبال المستهلكین أو العمالء

مالت فقد عرف المعا،)235(أما قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة اإلماراتي

أي تعامل أو عقد أو اتفاقیة یتم إبرامها أو تنفیذها بشكل كلي أو جزئي عن "اإللكترونیة بأنها 

یتضح من هذا التعریف أن المشرع اإلماراتي لم ."الم الرسائل اإللكترونیةطریق إرسال واست

التي اعتبرها تشمل العقد ،ٕانما عرف المبادالت اإللكترونیةو یعرف العقد عبر شبكة اإلنترنت 

واتفاقیة التعامل الذي یتم إبرام أي منهم أو تنفیذه بشكل كلي أو جزئي عن طریق إرسال 

.)236(واستالمهاالرسائل اإللكترونیة 

لسنة 85رقم من قانون المعامالت اإللكترونیة2عرفه المشرع األردني، في المادة 

ویمكن القول أن .)237("االتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل إلكترونیة كلیا أو جزئیا"بأنه 2000

ولم ،هذا التعریف جاء جامعا لكل التصرفات التي یمكن أن تبرم بالوسائل اإللكترونیة

(234)
Article L. 121-16, code de la consommation : « Toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une

prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un
consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou
plusieurs techniques de communication à distance ».

، دولة 2002شباط /فبرایر12بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونیة، صادر في دبي بتاریخ 2002لسنة 2قانون رقم )235(
.اإلمارات العربیة المتحدة

العربیة، القاھرة، دار النھضة "دراسة مقارنة"صفوان حمزة إبراھیم عیسى، األحكام القانونیة للتجارة اإللكترونیة )236(
.28، ص 2013

، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، "دراسة مقارنة"، التعاقد اإللكتروني في التشریعات العربیة شحاتھ غریب شلقامي)237(
.32، ص 2008
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یرها من العقود، ولم غیحصر العقد اإللكتروني بنوع من العقود كعقد البیع أو اإلیجار أو 

بل تركها دون ،یحصر هذا التعریف كذلك الوسائل المستخدمة في إبرام العقود اإللكترونیة

ولم یشترط في ،)238(تحدید لتشمل كافة الوسائل اإللكترونیة والتي من بینها شبكة اإلنترنت

التعریف أن تتم مراحل العقود اإللكترونیة إلكترونیا، وٕانما یكفي أن یتم اإلیجاب فقط أو 

.القبول فقط بوسائل إلكترونیة العتبار هذا التصرف عقد إلكتروني

بل أورد ضمن ،لم یرد في التشریع الجزائري أي تعریف لعقود التجارة اإللكترونیة

والمقصود بالكتابة ،النص على حجیة الكتابة اإللكترونیة في اإلثباتأحكام  القانون المدني 

في هذا المقام لیس أیة كتابة بل المقصود منها أن تكون كتابة ینصب مضمونها على 

.محتوى االتفاق الذي تم بین أطراف العقد

سنحاول الوصول إلى تعریف محدد للعقد اإللكتروني منطلقین من تعریف العقد بشكل 

نص على أن ذيالق م ج54عام، وبالرجوع إلى التعریف العادي للعقد الوارد في المادة 

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین "

م العقود بشكل عام في النظریة العامة یوحسب تقس".بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

العقود المسماة هي التي ورد لها اسم في ف، )239(للعقود، إلى عقود مسماة وعقود غیر مسماة

القانون المدني أو قانون العمل أو غیرها من القوانین، وكان لها تنظیم خاص في هذه 

لها العقود غیر المسماة هي التي لم یردالقوانین كعقد البیع و اإلیجار وغیرها، في حین أن 

ن العقد إ، وعلیه ف)240(غیره ولم یكن لها تنظیم خاص بهاذكر في القانون المدني أو 

.عقد غیر مسمياإللكتروني یعتبر

.60ص ، 2010ار الكتب القانونیة، مصر، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة اإلنترنت، دمصطفى موسى العجارمة، )238(
.5، ص )ن.س.د(تناغو، عقد البیع، منشأة المعارف، اإلسكندریة، سمیر عبد السید)239(

LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.5.
)240(
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في حقیقة األمر أن المشرع عندما یضع تنظیما لعقد ما فهو یضع الجوانب 

غیره من العقود من النواحي الموضوعیة، الموضوعیة لهذا العقد بالذات، والذي یختلف عن 

من أحد المتعاقدین وقبول ،أما طریقة إفراغ هذا العقد أو كیفیة التقاء اإلیجاب الصادر

على وجه یثبت أثره على المعقود علیه فقد یتم في عدة أشكال، فقد یتم ،المتعاقد اآلخر له

التراضي شفاهة، وقد یتم التراضي كتابة، وقد یتم باإلشارة، أو غیرها من طرق التعبیر عن 

.)241(اإلرادة

من هنا فإن العقد اإللكتروني هو شكل من أشكال التعبیر عن اإلرادة تتم ال بالكتابة 

لذلك فإن ،إلشارة المتداولة عرفا، وٕانما هو عقد یتم إبرامه بوسائل إلكترونیةالتقلیدیة أو با

تنظیم المشرع للعقد اإللكتروني ال یعني أنه أصبح عقدا مسمى، ألن العقد اإللكتروني قد 

إال أنه في حالة تنظیم .)242(یكون عقد بیع، أو عقد مقاولة، أو عقد إیجار، أو غیر ذلك

وربطها ،)243(یعني أننا علینا األخذ بهذه القواعد الخاصةبه المشرع له ووضع قواعد خاصة 

، بمعنى آخر فإذا ما كان هناك عقد بیع إلكتروني فإننا )244(بالقواعد األخرى للعقود المسماة

البیع، إال إذا تعارضت سنطبق القواعد الواردة في العقد اإللكتروني، والقواعد الواردة في عقد

فإنه سیتم تطبیق القواعد ،القواعد الواردة في العقد اإللكتروني مع القواعد الواردة في عقد البیع

.الخاصة بالعقد اإللكتروني ذلك أن هذا التنظیم خاص والخاص یقید العام

لتي العقود ا"قدم یمكن أن نعرف من جانبنا عقود التجارة اإللكترونیة بأنها تمما 

بین األطراف المتعاقدین ،یتالقى فیها اإلیجاب بالقبول وتبادل البیانات بطریقة إلكترونیة

".بصفة كلیة أو جزئیة بقصد إنشاء التزامات تعاقدیة

"ق م ج على مایلي60تنص المادة )241( التعبیر عن اإلرادة یكون باللفظ، وبالكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفا كما یكون :
."باتخاذ موقف الیدع أي شك على مقصود صاحبھ

."ر عن اإلرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاویجوز أن یكون التعبی
(242)

CASTETS-RENARD Céline, « Le formalisme du contrat électronique ou la confiance décrétée »,
Répertoire du notariat déférions, n° 20, 30 octobre 2006, p.1529.
(243) HALLOUIN Jean-Claude et CAUSSE Hervé, op cit, p.916.

.26، ص مرجع سابقدمحم المرسي زھرة، )244(
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الفرع الثاني

اإللكترونیةخصائص عقود التجارة

یتمیز العقد اإللكتروني بعدة خصائص یمكن الكشف عنها بالنظر إلى الطبیعة 

:من أهم هذه الخصائص نذكر ما یليو ،الخاصة لوسیلة انعقاده

العقد اإللكتروني من العقود المبرمة عن بعد:أوال

التقاء هذا النوع من العقود یتم إبرامه بین طرفین ال یلتقیان وجها لوجه في لحظة 

في مجلس عقد حكمي ،إذ بفعل شبكة اإلنترنت یمكن ألطراف العقد أن یجتمعاإرادتیهما،

واآلخر في نقطة أخرى یحتاج ،في نقطة جغرافیة على الكرة األرضیةاحتى وٕان كان أحدهم

.)245(الوصول إلیها ساعات أو أیام

التي تسمىو -العقود التي تبرم دون الحضور المادي المتعاصر للمتعاقدین تنتمي

من ثم وجب أن یحترم ،إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد-بالتعاقد بین الغائبینكذلك 

، حیث یتم تبادل اإلیجاب والقبول اإللكتروني عبر اإلنترنت )246(القواعد الخاصة بها

في بعض ،افتراضي، ولذلك فهو عقد فوري متعاصرفیجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي 

حیث یمكن أن یكون العقد اإللكتروني غیر متعاصر أي أن ،األحیان ولیس بصفة مطلقة

.)247(اإلیجاب غیر معاصر للقبول

یشترك العقد اإللكتروني في صفة اإلبرام عن بعد مع بعض العقود مثل التعاقد 

-في بعض األحیان -لكنه یتمیز عن تلك العقود بتالقي األطراف ،بالتلیفون أو التلیفزیون

الواقع أن التعاقد عن بعد لم یعد قاصرا على و .بصورة مسموعة مرئیة عبر شبكة اإلنترنت

.67عمر خالد الزریقات، مرجع سابق، ص )245(
(246)

GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au xxie siècle, éd Lex tenso, 2010, p 227.
.59دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )247(
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البیع بالمراسلة بمعناه الضیق ،بیوع المسافات بحیث یعتبر ضمن صور التعاقد عن بعد

األخیر صورة من صور التعاقد عن بعد، والذي فالعقد ،وصوال إلى البیع عبر اإلنترنت

یسمح بإضافة هذا الوصف على هذا النوع من التعامل، وذلك بصرف النظر عما إذا كان 

.)248(یتم عن بعد كذلك أم ال

تصور حدوث مجلس افتراضي متعاصر في بعض الفروض:ثانیا

شبكة یتم ذلك بصدور اإلیجاب واقتران العرض به بطریق سمعي بصري عبر 

وبالتفاعل بین طرفین ال یجمعهما مجلس واحد حكمي افتراضي، وهنا یدخل العقد ،اإلنترنت

.اإللكتروني في دائرة العقود التي تتم بین حاضرین في الزمان

یقصد باالتصال المرئي المسموع كل اتصال عن بعد یضع تحت تصرف الجمهور 

لیس لها صفة الرسالة الخاصة ،رسائلعالمات أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو 

حیث تثبت لهذه الطریقة صفة االتصال العام، أي أنه موجه للجمهور وتسمح هذه السمة 

فهذا ،بتمییز عقود التجارة اإللكترونیة عن التعاقد بالتلیفون، والذي له صفة الرسالة الخاصة

.)249(المجلس االفتراضي یتم من خالل التفاعل فیما بین المتعاقدین

واآللة بواسطة ،التفاعل هو إمكانیة التبادل بین مستعمل نظام المعلوماتوالمقصود ب

تسلیم بعض األشیاء وأداء بعض بنهایة طرفیة متصلة بشاشة للرؤیة، وتسمح صفة التفاعلیة 

مثل الحصول على معلومات معینة أو برامج الحاسب، كما ،الخدمات فورا على الشبكة

.)250(كة الذي یمكن أن یكون فوریا أیضارى بالوفاء على الخط أو الشبتسمح من ناحیة أخ

(248)
DUKAY Bernadett, op cit, p.p.77-78.

.38مرجع سابق، ص أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت،أسامة)249(
(250) MAS Florence, La conclusion des contrats du commerce électronique, éd L.G.D.J, 2005,
p 69.
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عقود دولیةعقود التجارة اإللكترونیة :ثالثا

یعتبر دولیا لمجرد أن أحد أطرافه ،یرى بعض الفقه أن تحدید معیار العقد الدولي

یتمتع بجنسیة دولة أجنبیة أو یتوطن في الخارج، أو ألنه أبرم في دولة أجنبیة أو كان من 

، حیث استقر الفقه على أن العالقات )251(المقرر أن ینشئ بعض االلتزامات في الخارج

ق الصفة األجنبیة تعتبر ذات طابع دولي بمجرد تطر ،التعاقدیة شأنها شأن سائر العالقات

)253(وبالتالي یعتبر عقدا دولیا كل عقد یتصل بعملیة اقتصادیة،)252(إلى أي من عناصرها

عبر الشبكة اإللكترونیة ذات الطابع الدولي، ،تتضمن حركة لألموال والخدمات أو بمدفوعات

في حالة ،)254(ذلك ألن الطابع العالمي لشبكة اإلنترنت وما یرتبه من جعل معظم دول العالم

en(اتصال دائم على الخط  ligne(، یسهل العقد بین طرف في دولة والطرف اآلخر في

.)255(دولة أخرى

یمكن القول أن العقد اإللكتروني قد أصبح الیوم عقد یتعدى الحدود السیاسیة 

وذلك راجع إلى أنه یتم على شبكات اإلنترنت إلى إقلیم وقانون دولة أخرى ،والجغرافیة للدول

إن مثل هذا األسلوب .تربط كل متعاقد بآخر ولو كان خارج إقلیم دولة كل منهماالدولیة،

لتحدید زمان ومكان انعقاد العقد أي لحظة ،التعاقدي وما یثیره من إشكاالت قانونیة مختلفة

وذلك بالنظر لما یتوقف على هذا التحدید من إعمال ،تحقق التالقي بین إرادتي المتعاقدین

.)256(من القواعد القانونیةالكثیر

.71-70عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص ص، )251(
.302، ص 2002، دار ھومھ، الجزائر، "تنازع القوانین"أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري )252(
أحمد الھواري، عقود التجارة اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة )253(

.1646، ص 2003مایو 12-10، في الفترة من اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الرابع
(254)

MAYER Pierre, « Actualité du contrat international », Les petites affiches, n° 90, 5 mai 2000,
p.59.
(255)

BOCHURBERG Lionel, Internet et commerce électronique, 2eme édition, éd Delmas, 2001, p.131.

GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.234.
)256(
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تعتبر عقود التجارة اإللكترونیة عقودا دولیة الرتباطها بمصالح التجارة الدولیة وبالتالي 

یؤدي إلى تحریك لألموال عبر الحدود أو تعدي نطاق االقتصاد ،فإن العقد اإللكتروني

بین أشخاص یحملون جنسیة نفس ،، إال أنه قد یتم إبرام عقد إلكتروني غیر دوليالوطني

الدولة، ومقیمین داخل نفس الدولة أو أن هذا العقد أبرم ونفذ في نفس الدولة، وعلیه یغلب 

على هذه العقود اإللكترونیة أنها لها الصفة الدولیة المتعدیة حدود الدولة، إال أن ذلك لیس 

وقد ینظم عالقة ،بيلكتروني الذي قد ینظم عالقة دولیة ذات عنصر أجنإشأن كل عقد 

.)257(وطنیة ینتفي فیها كل عنصر أجنبي

یتضح لنا مما سبق أن العقد اإللكتروني له بعض السمات، وخاصة معاصرة اإلیجاب 

للقبول من الناحیة الزمنیة وهو نوع جدید من العقود، له خصوصیته كونه یتم عقده من خالل 

.شبكة اإلنترنت

عقود التجارة اإللكترونیة الدولیة تتسم بالطابع التجاري:رابعا

الشك أن الطابع التجاري للعقود اإللكترونیة یعتبر واسع النطاق في تسییر األعمال 

لكل من المستهلكین وموردي المنتجات والخدمات، لذا یطلق علیها عقود ،والمشروعات

بوسیلة إلكترونیة على عمال التجاریة، والتي تتمثل في ممارسة األ)258(التجارة اإللكترونیة

سبیل االعتیاد أو االستعمال األمثل لكافة أنواع تكنولوجیا االتصاالت المتاحة من أجل تنمیة 

.)259(النشاط التجاري للمشروعات

غالبا ما تتم تلك العقود بین التجار حیث یستأثر البیع التجاري بالجانب األكبر من 

مجمل هذه العقود، ویمكن أن نصف العقود التي یبرمها المستهلكون بالصفة التجاریة من 

.102، مصطفي موسى العجارمة، مرجع سابق، ص 45صأحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق،)257(
، ص 2009إلیاس ناصف، العقود الدولیة العقد اإللكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )258(

43.
.56، ص 2010دمحم، إبرام العقد عبر اإلنترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد الباسط جاسم )259(
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جهة مقدم السلعة أو الخدمة على األقل، والذي غالبا ما یكون تاجرا، ومنه یمكن أن تعتبر 

والتي في حقیقتها عبارة عن عقود عادیة ،)260(یة من قبیل عقود االستهالكالعقود اإللكترون

ولكن نظرا ،یهدف إلى إشباع حاجاتهم الشخصیةو ،ن مع التجارو یبرمها األشخاص العادی

ألن المستهلك في العقد اإللكتروني لیس لدیه اإلمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة ومعرفة 

والمفروضة في الكثیر من األحیان ،أوصافها، خاصة مع سبل الدعایة واإلعالن الخادعة

أن یثبت أن االعتماد على المعلومات -المستهلك اإللكتروني-ویشترط على المدعي

فإنه یجب أن یتمتع المستهلك اإللكتروني بحق العدول والرجوع ،عقد كان أساسیاالمتصلة بال

.)261(عنه

یجب اإلشارة إلى أن عقود التجارة اإللكترونیة ال تقتصر في حقیقتها على عقود 

سلعمعینة دون األخرى، فال تقتصر على المعامالت المدنیة أو التجاریة أو انتقال ال

.)262(والخدمات، وٕانما یمكن تصور عقود عدیدة یمكن إفراغها وٕابرامها إلكترونیا

الخصائص السابقة أن الخاصیة األساسیة لعقود التجارة نستطیع القول بالنظر إلى 

من العقود التي تبرم عن بعد، بوسائل إلكترونیة وأنها تستوعب كافة أنواع ، هياإللكترونیة

.العقود

الفرع الثالث

ن بعض العقود األخرىعصور عقود التجارة اإللكترونیة وتمییزها 

سنحاول أن نستعرض بعض صور التعاقد اإللكتروني التي تتم من خالل بعض 

اإللكتروني عن العقود المحیطة به في البیئة لتكون عونا لنا في تمییز العقد،األجهزة الحدیثة

، العدد الثاني مجلة مركز بحوث الشرطة، "اإلطار القانوني لعقود المعامالت اإللكترونیة"عادل حسن علي، )260(
.333، ص 2007الجزء األول، أكادیمیة الشرطة، القاھرة،  یولیو والثالثون،

(261)
FENOUILLET Dominique, « Commerce électronique et droit de la consommation : une rencontre

incertaine », Revue des contrats, n° 4, 01 octobre 2004, pp.957-958.
.55-54، عبد الباسط جاسم دمحم، مرجع سابق، ص ص 79عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )262(
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،اإللكترونیة، التي یمكن أن تظهر للبعض بأنها عقود إلكترونیة في حین أنها لیست كذلك

ا وبین عقود التجارةإلقاء الضوء على بعض هذه العقود في محاولة للتمییز بینهبنقوموسوف 

.اإللكترونیة

صور عقود التجارة اإللكترونیة:أوال

التي ،یمكن تصور التعاقد اإللكتروني بعدة صور ومن خالل عدة وسائل اتصال

.سنین وأخرى أكثر حداثةظهرت منذ عدةیمكن تقسیمها إلى وسائل تقلیدیة

ستخدمة في إبرام عقود التجارة اإللكترونیةوسائل االتصال التقلیدیة الم-1

واستخدمت في التجارة الدولیة على نطاق واسع من ،ظهرت هذه الوسائل منذ عشرات السنین

جانب التجار واألفراد على حد سواء، وقد أصبحت هذه الوسائل شبه تقلیدیة بالمقارنة 

.بالوسائل التي ظهرت حدیثا

التلكس-أ

وهو ،تكنولوجیة لنقل المعلومات وخاصة في التجارة الدولیةیعتبر التلكس وسیلة 

یقوم بإرسال رسالة ،عامعبارة عن استعمال آلتین كاتبتین متصلتین عبر جهاز اتصال

فعملیة االتصال به تتم من خالل ،)263(إلكترونیة عبر تلك األجهزة المرتبطة بعضها ببعض

ینقل كل واحد منها إلى اآلخر المعلومات المكتوبة ،جهازین مرتبطین بوحدة تحكم دولي

وسیط ومحاید یحدد هویة ،على شبكة خاصة مراقبة من مركز رئیسي لالتصاالت

Terminal)فترسل الرسالة اإللكترونیة من نهایة طرفیة لمبرقة أو طابعة ،)264(المتراسلین

)TeIeprinterفتقوم هذه اآللة الملتقطة بطباعة الرسالة المستلمة على ،وتسلم إلى أخرى

مجلة مركز العدد الثالثون، ،)الجزء الثاني(، "حجیة رسائل البیانات اإللكترونیة في المواد المدنیة"عادل حسن علي،)263(
.280، ص 2006، الشارقة، یولیو بحوث الشرطة

.82إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص )264(
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الورقة، ویدون في أخر رسالة التلكس بیانات خاصة برقم الكود الخاص بالتلكس المرسل 

.)265(وتفید هذه البیانات في بیان مصدر هذه الرسالة،وكذلك یوم اإلصدار وساعته

لس في مكتبه من خالل جهاز التلكس وهو جا،ویمكن للمشترك االتصال بجمیع أنحاء العالم

المرتبط بوحدة تحكم خاصة به، دون حاجة إلى االنتقال إلى مكان آخر، ودون وجود احتمال 

.تسرب المعلومات فضال عن قدرته على اختصار الوقت وتحقیق قدر من السرعة

الفاكس-ب

المخطوطة بالید هو جهاز استنساخ بالهاتف، ویمكن به نقل الرسائل والمستندات 

وتسلمها عن طریق شبكة الهاتف المركزي أو عن ،والمطبوعة بكامل محتویاتها كأصلها

ویمكن استخدامه داخل المدینة أو خارجها أو بین دول العالم، ،)266(طریق األقمار الصناعیة

المحلي (عن طریق استخدام رقم هاتف المستلم المرسل إلیه ،ویتم إرسال المستندات وتسلمها

بنسخة أو صورة ،الذي لدیه حیازة الجهاز نفسه ویتم تسلیم الرسائل والمستندات،)أو الدولي

.)267(ثوانيةكأصلها بسرعة قیاسیة ال تزید عن بضع

مه بین یالحظ قلة استخدام الفاكس في إبرام العقود من قبل األفراد وانحصر استخدا

.وذلك بسبب ارتفاع تكالیف إبرام العقود عند استعمال هذه الوسیلة،التجار فقط

التلفزیون-ج

من المتصور أن یتم التعاقد عن طریق التلفزیون أو الرادیو، ذلك إذا كان هناك 

، غیر أن جانب من الفقه یرى أن العروض التي تقدم )268(إیجاب موجه عن طریق التلفزیون

عن طریق التلفزیون هي مجرد دعوة إلى التعاقد، في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى 

.107ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )265(
.15مرجع سابق، ص دمحم أمین الرومي، )266(
.281، مرجع سابق، ص "حجیة رسائل البیانات اإللكترونیة في المواد المدنیة"عادل حسن علي، )267(
.85إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص )268(
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عرضا خاصا لبیع شيء معین أو ،أنه في حال عرض شخص من خالل التلفزیون والرادیو

ة له بشكل واضح یزیل إیجاره، وبین الشروط الخاصة به، والمواصفات الموضحة والمبین

ویبقى قائما إلى أن یتقدم شخص آخر فیقبل ،الجهالة عنه، فإن هذا اإلیجاب یكون صحیحا

.)269(المبیع وحینئذ یتم العقد

تقوم في العادة القنوات التلفزیونیة التجاریة بعرض السلع وممیزاتها وأثمانها ویستلزم 

االتصال باألرقام الموجودة على الشاشة أو البرید اإللكتروني الظاهر، ،هنا إلبرام العقد

ویالحظ أن هذا النوع من العروض على التلفزیون یرفع من تكلفة السلع، ألن تكالیف الدعایة 

.تكون مرتفعة في القنوات التلفزیونیة

وسائل االتصال الحدیثة المستخدمة في إبرام عقود التجارة اإللكترونیة-2

یعد اإلنترنت من أحدث الصور في التعاقد عبر وسائل االتصاالت الحدیثة، فقد 

بأنه أسرع ظاهرة اتصالیة متنامیة بین كل الوسائل ،صار ینظر لإلنترنت على نحو واسع

قد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنتویمكن تصور حدوث عدة صور للتعا،في كل العصور

:على النحو التالي

كتروني عن طریق البرید اإللكترونياإللإبرام العقد-أ

على وني، وهو وسیلة للتفاوض واالتفاقیتم إنشاء العقد عن طریق البرید اإللكتر قد 

شروط العقد وٕارسال البیانات واالتفاق على العقد، ومن أمثلة الشركات التي تقدم خدمة البرید 

ویقوم البرید اإللكتروني بالعمل ،)Yahoo()270(، وشركة )Hotmail(اإللكتروني شركة 

كل ما هنالك أن جهاز الخادم لدى مقدم الخدمة یحل ،نفسه الذي یقوم به البرید العادي

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.142.)269(

(270) REBOUL PERRE et XARDEL Dominique, Le commerce électronique « Technique et
enjeux », éd Eyrolles, Paris, 1997, p.91.
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محل مكتب البرید، ویقوم حساب البرید اإللكتروني وهو عبارة عن مساحة على جهاز الخادم 

ة دور ساعي البرید في اإللكتروني، مقام صندوق البرید العادي وتتولى اإلشارات اإللكترونی

.)271(نقل الرسائل بین الخوادم المختلفة عبر الشبكة

یعمل البرید اإللكتروني وفقا لبروتكوالت خاصة بالنقل والتوصیل وتبادل المعلومات 

ول عن تنظیم عملیة إرسال ؤ وهو مس،بروتوكول یسمى مزود إرسال البرید اإللكتروني:منها

المرسل إلى اآلخرین، وبروتوكول ثان یسمى مزود استقبال البرید الرسائل ونقلها من حساب 

إلى البرید الشخصي ،ول عن تنظیم استقبال الرسائل من اآلخرینؤ وهو المس،اإللكتروني

قراءة الرسالة اإللكترونیة والملفات الملحقة بها ،وكذلك بروتوكول آخر یضمن وضوح وسهولة

.)272(وم هذه الوظائف مجتمعةوى برامج البرید اإللكتروني الیتوتح

یتمثل :أما الرسالة اإللكترونیة فتشبه الرسالة التقلیدیة في أن لها جزأین أساسیین

الجزء األول في مقدمة الرسالة، وتحتوي على اسم المرسل وعنوانه، واسم المرسل إلیه أو 

وموضوع الرسالة وتاریخ اإلرسال وساعة إرساله، أما الجزء الثاني ،المرسل إلیهم وعناوینهم

ویحتوي على مضمون الرسالة ذاتها وفي النهایة قد تذیل بتوقیع ،ي صلب الرسالةففیتمثل 

.إلكتروني

یعد البرید اإللكتروني من أهم ما جاء به اإلنترنت، فهو یتیح نقل الرسائل والملفات و 

ویستخدم بین التجار أو ،على شبكة اإلنترنتنا افتراضیاإلى شخص محدد یملك عنوا

.)273(األفراد، لوصول الرسالة بعد ثوان من إرسالها ویكون ذلك بدون أیة تكلفة

فعرفه البعض من الفقه بأنه ،تعددت التعریفات الفقهیة والتشریعیة للبرید اإللكتروني

بینما ذهب البعض اآلخر ".مكنة التبادل غیر المتزامن للرسائل بین أجهزة الحاسب اآللي"

.91دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )271(
.115ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )272(

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.139.
)273(



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

99

طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین األجهزة المتصلة بشبكة "إلى تعریفه بأنه 

.)274("اإلنترنت

فقرة 2قد عرف المشرع الجزائري البرید اإللكتروني في المادة ،من الجانب التشریعي

یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات اإلنترنت 257-98من المرسوم التنفیدي رقم 3

عرفت المادة كما)275(".خدمة تبادل رسائل إلكترونیة بین المستعملین"وٕاستغاللها على أنه 

المتعلق بالثقة في االقتصاد 2004یو یون22األولى من القانون الفرنسي الصادر في 

كل رسالة، أیا كان شكلها نصیة أو صوتیة أو مصحوبة "الرقمي البرید اإللكتروني بأنه 

ویتم تخزینها على أحد خوادم ،أصوات یتم إرسالها عبر شبكة عامة لالتصاالتبصورة أو

مكن هذا األخیر من هذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة أو النهائیة للمرسل إلیه حتى یت

فإن البرید اإللكتروني یقوم بعملیة نقل ،ین المتقدمینالتعریفینوفقا لهذ)276(".استعمالها

وكذلك أیضا مجموعة ،من حاسب آلي إلى حاسب آلي عبر اإلنترنت،الرسائل والوثائق

سواء رسائل مكتوبة أو صور أو غیرها من الملفات ،الرسائل المتبادلة ذاتها أیا كان نوعها

.التي یتم إرسالها مع الرسالة في صورة ملحقات

الجدیر بالذكر أن الكثیر من التشریعات قد أقرت باستخدام البرید اإللكتروني للتعبیر 

عند إبرامهم لعقود التجارة اإللكترونیة حیث أرست مبدأ مساواة البرید ،عن إرادة األطراف

لكتروني بالبرید التقلیدي، إذا ما تم تعیین شخص المرسل والمرسل إلیه وتم تأكید استالم اإل

.)277(الرسالة اإللكترونیة

.219عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )274(
.1998غشت 25، صادر بتاریخ 63عدد جریدة رسمیة )275(

(276)
Article 1er LCEN « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de

voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.139.
)277(
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)web(إبرام العقد اإللكتروني عن طریق شبكة مواقع الویب -ب

عبارة عن كم هائل من المستندات المحفوظة في شبكة "بأنه )278(یعرف الویب

والتي تتیح ألي شخص أو جهة اإلطالع على معلومات تخص جهات أخرى أو ،اإلنترنت

تعلق علیه عن طریق أسلوب تكنولوجيقاموا بوضعها بشكل متاح للعامة،أشخاص آخرین

.)279("والذي یقوم بتنظیم البیانات والمعلومات واستعادتها،)e)Hypertextبالنص المحوري

257-98من المرسوم التنفیذي رقم 2قفرة 2كما عرفة المشرع الجزائري في المادة

خدمة تفاعلیة لإلطالع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط "على أنه مذكور أعاله

"Multimdia")موصولة بینها عن طریق صالت )نصوص، رسوم بیانیة، صوت أو صورة

.)Hypertexte")280تسمى نصوص متعددة 

موقع ویب دائما على شبكة نفسهیمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یضع ل

من خالله یستطیع عرض اإلعالن عن أي شيء یود تقدیمه كمعلومة أو كعرض ،اإلنترنت

لجمهور كبیر ،قوم بعض خوادم الویب بعرض منتجات وتقدیم خدماتتإلیجاب معین، حیث 

اعتمادا على تقنیة الوسائط المتعددة ،من المستعملین لإلنترنت وصفحات الویب

)Multimedia(،للمنتجاتفي هذه الحالة تكون عبارة عن شاشات عرض)یستطیع )281 ،

المستهلك أن یتعاقد معها طبقا إلجراء محدد هو تورید بعض المعلومات، مثل االسم وعنوان 

فإذا كان عرض البائع للسلع أو الخدمات على صفحة الویب یمثل إیجابا، ،البرید اإللكتروني

(278)
«Le site web est le type même de l’œuvre multimédia qu’il ne faut pas confondre avec l’œuvre

audiovisuelle : l’interactivité de l’œuvre multimédia diffère du caractère linéaire de l’œuvre
audiovisuelle. De ce fait le site ne peut être considéré a priori comme une œuvre de collaboration
garantissant les droits de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Il s’agit, la plupart du
temps, d’une œuvre collective dont la titularité revient au maître du site marchand. » Cité par :
LINANT DE BELLEFONDS Xavier, op cit, p.74.

:أنظر أیضا.46عمر خالد دمحم الزریقات، مرجع سابق، ص )279(
REBOUL PPERRE et XARDEL Dominique, op cit, p.98.

.1998غشت 25، صادر بتاریخ 63جریدة رسمیة عدد )280(
BENSOUSSAN Alain, op cit, p.60.

281)(
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ال المستهلك البیانات المطلوبة منه أو بإرسال القبول بواسطة البرید فإن العقد ینعقد بإرس

.)282(اإللكتروني

یتم تصمیم هذه المواقع من قبل أشخاص أو شركات مختصة في هذا المجال وتسمح 

بعرض أي معلومات أو بیانات مصورة أو على شكل أفالم أو أي شكل یراه ،هذه المواقع

تعمل هذه المواقع على تجمیع لعرض سلعا وخدمات متنوعة، حیث ،صاحب الموقع مناسبا

مع إمكانیة الوصول إلیها بسهولة ،عدد ممكن من السلع والخدمات في نفس الموقعأكبر

.وبسرعة رغم الحجم الضخم للبیانات التي یحتویها الموقع اإللكتروني

أن تتسع على مستوى العالم من من خالل مواقع الویبیمكن للمعامالت اإللكترونیة

التي یمكن أن تقدمها واألسعار أو الرسوم حیث أنها توفر ،خالل تحدید البضائع والخدمات

من بث مرئي ومسموع واتصال بالصوت والصورة ،خدمات عدیدة لمستخدمي اإلنترنت

ي یمكن أن باإلضافة إلى المحالت االفتراضیة، ولكن هناك العدید من المشاكل القانونیة الت

والتي تتمحور أساسا على مدى قانونیة الوصول إلى المعلومات التي ،تنشأ بسبب هذا النظام

.توفرها

)Chatting(التعاقد عن طریق غرف المحادثة -ج

الذي یجمع المتعاقدین االفتراضي یكون في هذه الحالة االتصال عن طریق المجلس 

ویتكلم معه مباشرة عن طریق غرفة المحادثة وهي ،بحیث یشاهد كل من الطرفین األخر

والتي یمكن من خاللها التخاطب الفوري ،إحدى الخدمات المتاحة على شبكة اإلنترنت

، حیث تتیح هذه الخدمة لألشخاص أن یتبادلوا الحدیث فیما )283(والمباشر بین مستخدمیها

(282)
FERAL-SCHUHL Christiane, Cyberdroit : Le droit à l’épreuve de l’internet, 6eme édition, Dalloz,

2010, p.285.
خالد ممدوح ،89-88إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص ص ،49عمر خالد الزریقات، مرجع سابق، ص )283(

صفوان حمزة إبراھیم عیسى، ،223عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص ،171إبراھیم، مرجع سابق، ص 
.79ى العجارمة، مرجع سابق، ص مصطفى موس،62مرجع سابق، ص 
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شخصي معتاد،  والتي تمكن بینهم بصورة متزامنة كلمة بكلمة وجملة بجملة مثل أي حدیث 

كما یمكن أن تكون غرفة ،األطراف من االتصال فیما بینهم عن طریق نقل الجمل المكتوبة

المحادثة في صورة تخاطب صوتي عن طریق بعض برامج المكالمات المعروفة مثل برنامج 

Phoneویب فون (، أو برنامج )فوكس ویر( Web(، أن تكون كذلك في األخیر ویمكن

شكل التخاطب الصوتي المرئي، حیث یتم التخاطب وتبادل الحدیث على الهواء في 

بالصوت والصورة الحیة، وذلك إذا تم تزوید الحاسب اآللي لدى الطرفین بكامیرا رقمیة 

وهو یتبادل معه الحدیث فتبدو ،ومیكروفون بما یمكن كل من الطرفین من رؤیة اآلخر

وذلك مثل برنامج ،اجهة بعضهما البعض في مكان واحدالمحادثة بینهما كما لو كانا في مو 

.)Skipسكیب (

تمییز عقود التجارة اإللكترونیة عن العقود المحیطة بها في البیئة اإللكترونیة-ثانیا

أهم ما یمیز عقود التجارة اإللكترونیة عن الكثیر من العقود هي الوسیلة التي تنعقد بها 

فهي تنعقد بوسائل إلكترونیة، ولعل هذه السمة تعتبر من أكثر خصوصیات هذه العقود 

من العقود، ولكن یمكن أن یكون من شأن اعن غیرهاوتعتبر أیضا معیارا أساسیا لتمییزه

األخرىوبعض العقود ،أن یثیر اللبس والخلط بین عقود التجارة اإللكترونیة،هذا المعیار

.لذا كان من المفید التمییز بینهاالبیئة اإللكترونیة،حیطة بها في الم

ةإلى الشبكعقد الدخول -1

أیضا عقد االشتراك في اإلنترنت، وهو الذي یحقق الدخول إلى ى هذا العقدیطلق عل

شبكة اإلنترنت من الناحیة الفنیة، وبمقتضى هذا العقد یتیح مقدم خدمة الدخول إلى 

للعمیل الوسائل التي تمكنه من الدخول إلى الشبكة وأهمها برنامج االتصال الذي ،اإلنترنت

.)284(شبكةیحقق االتصال بین جهاز الحاسب اآللي وال

.55أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص )284(
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واضح من تعریف عقد الدخول إلى الشبكة أن هذا العقد ال ینطبق علیه تعریف العقد 

باإلنترنت أو البیئة ا، فهو عقد وٕان كان متعلق)285(اإللكتروني بالشكل الذي حددناه

بق على عقود التجارة اإللكترونیة، إال أنه عقد عادي ال تنطبق علیه األحكام التي تنط

وهذا العقد ملزم ،نطبق علیه صفة الدولیةتالعقد ال أضف إلى ذلك أن هذا ،اإللكترونیة

إلنترنت، فیقع االلتزام الرئیسي لمتعهد خدمة الدخول هو إتاحة االتصال بشبكة ا،لجانبین

وذلك في حالة عدم تنفیذ التزامه بتمكین العمیل من ،وتقوم المسؤولیة  العقدیة لمقدم الخدمة

وال عن محتوى المعلومات لعدم امتالكه للوسائل الفنیة ؤ ، ولكن ال یعد مس)286(الدخول للشبكة

وذلك في مقابل التزام العمیل بسداد رسوم ،التي تمكنه من مراقبة صحة هذه المعلومات

االشتراك المقررة، ویحق لمقدم الخدمة إنهاء العقد في حالة عدم سداد العمیل للمقابل 

.الشبكةإلى المادي، ویكون ذلك بمنع العمیل من الدخول 

خدمة الموقع اإللكتروني-2

العقود التي تبرم بین مقدم هي و ،تسمى كذلك عقد اإلیجار المعلوماتي أو عقد اإلیواء

بث تلك یوبین مقدم خدمة الموقع الذي س،المادة المراد إدخالها وتحمیلها على شبكة اإلنترنت

المادة علیه، ویلتزم مقدم خدمة الموقع بتوفیر الوسائل الفنیة الالزمة لتنقیة المواد المحملة 

قوق لمقدمي خدمة الموقع، على شبكة اإلنترنت، وقد أرست الممارسات التعاقدیة بعض الح

.)287(ومن ذلك الحق في فحص وتصحیح مضمون الوثائق التي تبث على الشبكة

ول على موقع یجب على كل عمیل یرغب في الظهور على اإلنترنت، بغرض الحص

ونفس الشيء یقال ،)288(أن یتبع نظام عقد اإلیجار المعلوماتيعنوان على الشبكةأو

بالنسبة إلى هذا العقد فإذا تم إبرامه بوسائل إلكترونیة، ثبتت له أحكام العقد اإللكتروني، أما 

.من ھذه الرسالة85و84راجع الصفحة )285(
.75دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )286(
.56ص أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط في قانون المعامالت اإللكترونیة، مرجع سابق،)287(
.28-27، ص ص 2003دمحم حسین منصور، المسؤولیة اإللكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، )288(
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إذا تم إبرامه بوسائل غیر إلكترونیة فال ینطبق علیه مفهوم العقد اإللكتروني، وهذا العقد غیر 

الفروض تصور أن یكون عقدا إلكترونیا، ومن ذلك أن تبرم شركة المسمى یمكن في بعض 

جزائریة عقدا مع شركة فرنسیة تقدم المواقع، ویكون ذلك عن طریق اتفاق یتم عن طریق 

اإلنترنت، أو الفاكس، ویتفق الطرفان على أن تقوم الشركة الفرنسیة بتقدیم موقع للشركة 

.وم العقد اإللكترونيالجزائریة، فإن هذا العقد ینطبق علیه مفه

حیث من األمثلة التي تضرب على ذلك أیضا عقود المراكز التجاریة االفتراضیة

یكون هناك تجمع لمتاجر في مركز تجاري افتراضي، ضمن شروط خاصة في المركز 

ضي وكل تاجر على حده، هذا العقد بین التاجر والمركز االفتراضي إذا تم بوسائل االفترا

التعاقد العادیة، عن طریق البرید العادي مثال فإن هذا ال یدخل في مفهوم العقد اإللكتروني 

)289(.وٕانما تطبق علیه األحكام الخاصة بالعقود العادیة التقلیدیة

تورید برامج الحاسوبعقود -3

هي العقود التي تبرم بین منتج أو مورد لبرامج وبین طرف آخر یرغب في شراء أو حیازة 

عدة أشكال بدءا من أبسطها وهو شراء أو استعمال أو اقتناء البرامج، وتأخذ عقود التورید

تطویر برنامج البرنامج من محالت بیع، كسلع عادیة أو التعاقد مع شخص لیقوم بتصمیم أو 

لحساب شخص أو جهة أخرى، وأخیرا العقود التي یكون موضوعها برامج حاسوب مملوكة 

.)290(لشركات كبیرة ومثالها برامج التشغیل

وهي التي توقع ،إلى جانب عقود تورید برامج الحاسوب توجد عقود ترخیص البرامج

من صاحب حق الملكیة على البرنامج وبین مستعمل البرامج، والتي تضع حدودا أو ضوابط 

ومفاد الترخیص أن استعمال البرنامج وبدون ،وشروط استعمال البرنامج من قبل المستخدم

.وما بعدھا27أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص )289(
.وما بعدھا95عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )290(
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یعد مخالفا لعقد من العقود الملزمة یستوجب المسؤولیة،هذا الترخیص أو بالمخالفة لشروطه

، فضال عما یمثله في الغالب من اعتداء على حقوق صاحب الترخیص وفقا )291(العقدیة

.)292(لقواعد حق المؤلف

ال ینطبق على عقد تورید البرامج وصف العقد اإللكتروني إال إذا تم االتفاق على هذا 

ركة وتم إنزال البرنامج عن طریق اإلنترنت مثال أما التعاقد مع ش،العقد عن طریق اإلنترنت

فمن المتصور أن ،لیقوم بتطویر برنامج لحساب شخص آخر كما قلنا سابقا،أو شخص

وكذلك األمر بالنسبة ،اإلنترنتإن تم االتفاق علیه عن طریقیكون عقدا إلكترونیا في حالة 

.لعقود ترخیص البرنامج

أنه إذ ما تعلق األمر بعقد بیع برنامج حاسوب فإن الملكیة ال تنتقل إلىیجب اإلشارة

إال بالنسبة للوسیط المادي، ویكون للمشتري حق االستعمال الشخصي، ولیس له أن یجري 

.نسخا من ذلك البرنامج أو یستغله تجاریا دون إذن من صاحب حق المؤلف

من المبتكرات الذهنیة التي یتم یرى أن برامج الحاسوب)293(باعتبار أن غالبیة الفقهو 

هذا الرأي ومن )294(أیدت غالبیة التشریعات،حمایتها عن طریق تشریعات حقوق المؤلف

.37-36منصور، مرجع سابق، ص ص دمحم حسین )291(
، بحث مقدم إلى بحوث مؤتمر "الحمایة المدنیة لبرامج الكمبیوتر في القوانین الوضعیة"نزیھ دمحم الصادق الھادي، )292(

الطبعة الثالثة، المجلد الثاني، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، فيالقانون والكمبیوتر واإلنترنت،
.530، ص 2000مایو 3-1الفترة من 

أسامة فرج هللا محمود الصباغ، الحمایة الجنائیة للمصنفات اإللكترونیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، قسم )293(
.28، ص 2011القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 

یطالي واأللماني والكندي مریكي والیاباني واإلنجلیزي والفرنسي واإلقد أیدت غالبیة التشریعات ھذا الرأي منھا، األ)294(
المصري في المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون 05-03أ من األمر /4، والجزائري في المادة والھندي

من قانون 3/8م، واألردني في المادة 1994لسنة 29والمعدل بالقانون رقم 1992لسنة 38من القانون رقم 2مادة ال
م، 1994لسنة 36من قانون الملكیة األدبیة والفنیة رقم 1م، والتونسي في المادة 1992لسنة 22حمایة المؤلف رقم 

حمایة المصنفات الفكریة من قانون2/10من نظام حمایة حقوق المؤلف، والقطري في المادة 3/10والسعودي في المادة 
.م1993لسنة 10ي من قانون حمایة حقوق المؤلف رقم /2م، البحریني في المادة 1995لسنة 25وحقوق المؤلف، رقم 
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الذي أقر صراحة اعتبار برامج الحاسوب من بین المصنفات األدبیة بینها التشریع الجزائري

.)295(المحمیة

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لعقود التجارة اإللكترونیة

أن أهم ما یمیز عقود التجارة اإللكترونیة عن الكثیر من العقود هي ،سبق الذكر

الوسیلة التي ینعقد بها فهو ینعقد بوسائل إلكترونیة، ولعل هذه السمة تعتبر من أكثر 

خصوصیات هذا العقد، وتعتبر أیضا معیارا أساسیا لتمییزه عن غیره من العقود، فالعقد عبر 

-كما سنرى الحقا -لعقود نتیجة تالقي اإلیجاب والقبول شبكة اإلنترنت ینشأ كغیره من ا

إال أنه یكتسب الطابع اإللكتروني من الوسیلة التي یتم إبرامه من خاللها ،فهو عقد عادي

فإن تسمیة هذا النوع من العقود بالعقد اإللكتروني أو عقد التجارة اإللكترونیة جاءت ،وبالتالي

.نیة في إبرام هذه العقودنتیجة استخدام الوسائل اإللكترو 

فإن البحث عن الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیة یتطلب بیان ،بناءا على ما تقدم

،من تقسیم العقود من حیث االنعقاد إلى عقود رضائیة وشكلیة وعینیة،موقع هذه العقود

كذلك البحث عن و ،ومن بیان مدى اعتبار عقود التجارة اإللكترونیة من قبیل عقود اإلذعان

مما یطلق علیه بالتعاقد عن بعد أي عالقة عقود التجارة ،موقع عقود التجارة اإللكترونیة

إلى مدى جواز التعبیر عن اإلرادة كما یستلزم األمر التطرقاإللكترونیة والعقود التقلیدیة، 

.بالوسائل اإللكترونیة في عقود التجارة اإللكترونیة

یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جریدة 2003یولیو 19مؤرخ في 05-03من أمر رقم )أ(4أنظر المادة )295(
.2003یولیو 23صادر بتاریخ 44رسمیة عدد 
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الفرع األول

عقود التجارة اإللكترونیة من تقسیم العقود من حیث االنعقادكانةم

العقود الرضائیة والعقود :أنواع ةتنقسم العقود من حیث تكوینها أو انعقادها إلى ثالث

الشكلیة والعقود العینیة، وهذا التقسیم ینطبق كذلك على عقود التجارة اإللكترونیة، فیما عدا 

العقود العینیة التي تكاد تتالشى في البیئة اإللكترونیة إال في بعض الفرضیات النظریة 

.)296(القلیلة

هو الرضائیة، والعقود -إلكترونیة ءا كانت تقلیدیة أو اسو -األصل في العقود 

بأیة كیفیة كانت ودون إتباع ،الرضائیة هي التي تنعقد بمجرد حصول اتفاق بین طرفین

یترجم ٕان مبدأ الرضائیة الذي یتمخض عن مبدأ سلطان اإلرادةو ،شكل أو صیغة معینة

نشأ بمجرد تالقي حریة المتعاقدین فیما یخص كیفیة التعبیر عن إرادتیهما، فالعقد الرضائي ی

باالتفاق ذاته ال بالطریقة ةأو حركیا أو كتابیا، فالعبر شفهیاإرادتین، سواء كان التعبیر عنهما 

.التي تم بها

على أن تنصالتي جق م59قد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ في نص المادة و 

المتطابقتین دون اإلخالل یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیهما "

نرى أن المشرع أخذ بالرضائیة كمبدأ عام، إذ ال تخضع العقود في ."بالنصوص القانونیة

هذا المبدأ حیث تسمح للمتعاقدین ج ق م 60تكوینها ألیة شكلیة أو إجراء، وتؤكد المادة 

)الخ...وقف ماتخاذ ، اإلشارة، اللفظالكتابة، (بالتعبیر عن إرادتیهما بمختلف الوسائل 

أولویة ألي كیفیة من الكیفیات ة، دون أن یولي المشرع أفضلیة أو وبطریق صریحة أو ضمنی

.المذكورة

، الطبعة الثانیة، دار الثقافة "دراسة مقارنة"محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر اإلنترنت )296(
.56، ص 2011للنشر والتوزیع، عمان، 



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

108

فیما عادا تلك التي یصدر -على ذلك فإن جمیع صور عقود التجارة اإللكترونیة 

فالعقود ،)297(تعد من قبیل العقود الرضائیة-بشأنها نص خاص یشترط لها قالب معین 

له سلع أو خدمات أو عقود المعلوماتیة محاإللكترونیة بمختلف أنواعها سواء منها ما یكون 

دون حاجة ،كلها عقود رضائیة یكفي النعقادها تطابق القبول مع اإلیجاب،أو غیرها

التي تبرم من خالل العقودورغم ذلك فإن هناك بعض ،)298(إلفراغها في شكل خاص

من ذلك التعاقد عبر البرید االلكتروني یة، یغلب علیها الطابع الشكليالوسائط اإللكترون

.)299(حیث أنه ال ینعقد من الناحیة الواقعیة إال من خالل الكتابة اإللكترونیة

احترام -إضافة إلى ركن التراضي -نعقادها العقود الشكلیة هي التي یشترط ال

،)300(بحیث یمنع إغفالها قیام العقدالعقدشكلیة معینة، وتعد هذه الشكلیة ركنا من أركان 

یجب أن "على أنه تنصالتي جق م418وهذا ما قرره المشرع الجزائري مثال في المادة 

التي جاء فیها أنه ج ق م 883وكذلك المادة ....".یكون عقد الشركة مكتوبا وٕاال كان باطال

...."ال ینعقد الرهن إال بعقد رسمي"

المتعاقدین أحیانا بالشكلیة لكونها الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یسمح بها قد یطالب 

في غیر المواد "على أنه جق م333المادة تنص، حیث )301(إثبات التصرف القانوني

دینار جزائري أو كان غیر 100.000التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على 

ت بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقضي بغیر محدد القیمة فال یجوز اإلثبا

وتتمیز الشكلیة كركن في العقد عن شكلیة اإلثبات، ویترتب على إغفال ركن الشكلیة ".ذلك

بطالن التصرف القانوني بطالنا مطلقا، أما إغفال شكلیة اإلثبات بالنسبة للعقود الرضائیة 

.111الباسط جاسم دمحم، مرجع سابق، ص عبد)297(
CASTETS-RENARD Céline, op cit, p.1530.

)298(

(299)
BARBRY Eric, « Les contrats souscrits sous forme électronique : de nouvelle condition de

(validité) », Gazette du palais, n° 286, 12 octobre 2004, P.25.
.232، ص 1997، مطبعة الكاھنة، الجزائر، "النظریة العامة للعقد"علي فیاللي، االلتزامات )300(

(301) MAKKI Mustapha, « La gestion contractuelle du risque de la preuve », 2eme partie, Revue des
contrats, n° 2, 01 avril 2009, p.453.
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ر في صحة العقد إذ ینشأ صحیحا، ولكن عند دج، فال تؤث100.000التي تفوق قیمتها 

.إنكار أحد المتعاقدین یتعذر على المتعاقد اآلخر إثبات وجود العقد

تتمثل في تبادل رسائل ،عقود التجارة اإللكترونیة من خالل أسالیب إلكترونیةتتم

ومن خالل شبكة ،البیانات إلكترونیا بین األطراف عن طریق نظم معالجة المعلومات

، وسواء أكانت هذه الشكلیة ةأم شكلیةد في األساس رضائیو العقههذتالمعلومات سواء أكان

من 11/1وقد نصت على ذلك المادة ،)302(مطلوبة لصحة إبرام العقد أم نفاذه أم لإلثبات

سیاق في "التي جاء فیها1996قانون االونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة لعام 

تكوین العقود وما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك، یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر 

وعند استخدام رسالة بیانات في تكوین العقد ال یفقد ذلك العقد ،عن العرض وقبول العرض

".صحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

عندما یشترط القانون أن تكون .1"القانون على أنه من نفس 6نصت المادة كما 

(المعامالت مكتوبة، تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط )1(وتسري أحكام الفقرة .2.....).

سواء اتخذ الشرط المنصوص علیه فیها شكل التزام أو اكتفى في القانون بمجرد النص على 

.)303(")بةالعواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتو 

د أن عقود التجارة اإللكترونیة تنعقد بمجرد التبادل اإللكتروني وایتضح من هذه الم

لبیانات، والمتضمنة لإلیجاب والقبول المتبادلین بین األطراف متى كانت متطابقة، الرسائل 

كما هو منصوص علیها -على حد سواء ،)304(وذلك یسري على العقود الرضائیة والشكلیة

.62دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )302(
.، مرجع سابق1996أنظر قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة لعام )303(
العكستشأ بعض التشریعات التي أقرت مبدأ الشكلیة اإللكترونیة أن تجعل من ھذا المبدأ قاعدة مطلقة، إنما علىلم )304(

من القانون المدني الفرنسي والتي أدخلت فیھ 2-1108أوردت العدید من االستثناءات علیھ، من ذلك ما أوردتھ المادة 
تثناءات على مبدأ إجازة الشكلیة اإللكترونیة، وكذلك ما نصت علیھ بمقتضى قانون الثقة في االقتصاد الرقمي بعض االس

المادة الثانیة من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة اإلماراتي، من عدم كفایة الكتابة اإللكترونیة الستیفاء الشكل 
قول، وبصفة عامة الحقوق العینیة المطلوب في عقود الزواج والطالق والوصایا وعقود البیع الواردة على األموال غیر المن

=الواردة على العقار، والتي تخضع إلجراءات التصدیق أمام الموثق، وما نصت علیھ أیضا المادة الرابعة من قانون
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والشكلیة في البیئة ضائیةألن  التمییز بین العقود الر -عد العامة للقانون المدني في القوا 

ألنه إذا كان العقدان الرضائي ،)305(اإللكترونیة قد أخذ بعدا تقنیا أكثر مما هو قانوني

والشكلي ینعقدان بأسلوب التبادل اإللكتروني لرسائل البیانات، ویعتبر هذا األسلوب صحیحا 

، إال أنه إذا كان العقد رضائیا فإنه ینعقد بمجرد أن یتم تبادل رسائل )306(ونافذا قانونا

شترط توافر ضوابط تقنیة المتضمنة لإلیجاب والقبول بین األطراف ومن دون أن ی،البیانات

أو في نظم معالجة المعلومات التي یتم إرسال واستالم الرسائل من ،معینة في تلك الرسائل

.خاللها ودون اشتراط التوقیع علیها

فإنه ال یكفي النعقاد العقد وصحته أو نفاذه أو إثباته مجرد أما إذا كان العقد شكلیا

في تلك الرسائل، وفي وٕانما یشترط توافر ضوابط معینة،)307(تبادل رسائل البیانات إلكترونیا

أجهزة نظم معالجة المعلومات المستخدمة من قبل األطراف بحیث تضمن تحقیق ما 

:)308(یلي

.إمكانیة إرسال واستالم وحفظ رسائل البیانات كما هي وبالشكل الذي أرسلت واستلمت به-أ

.إمكانیة الرجوع إلیها الحقا-ب

.داللة المعلومات الواردة فیها على من أنشأها ومن تسلمها وتاریخ ووقت ذلك-ج

على أنه تنصالتي جق م1مكرر323لمادة أقر المشرع الجزائري بذلك في نص ا

یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة "

المعامالت اإللكترونیة األردني، من استبعاد العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشریعات خاصة بشكل معین أو 
.ات محددة في إطار الشكلیة اإللكترونیةتتم بإجراء

(305)
CHARBONNEAU Cyrille et PANSIERq Frédéric-Jérôme, « La nouvelle étape du consentement

dématérialisé », Les petites affiches, n° 126, 25 juin 2002, p.4.
BRAHMI Adel, op cit, p.6.

)306(

دراسة مقارنة بین قوانین المعامالت اإللكترونیة والفقھ (الشكلیة في العقود اإللكترونیة "حمدي أحمد سعد أحمد، )307(
.721، ص 2009، العدد الرابع والعشرون، الجزء الثاني، مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، )"اإلسالمي

.434ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص :راجع في ذلك)308(
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التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

".سالمتها

نیة بین العقد الرضائي أن الفرق في مجال عقود التجارة اإللكترو ،یتضح مما تقدم

لیس في إجراءات التعاقد بحد ذاتها، وٕانما في التقنیات المستخدمة في إنشاء ،والعقد الشكلي

المتضمنة للعروض اإلرادیة المتبادلة بین األطراف، وما دامت ،وتبادل وحفظ رسائل البیانات

ها تأمین إمكانیة التبادل الجهود التقنیة مستمرة لتطویر نظم معالجة هذه الرسائل، بما یتیح ل

األمین لهذه الرسائل، وٕامكانیة حفظها مع بقائها بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت 

العقود الرضائیة والعقود الشكلیة ،بیناالختالفبه، فإنه قد یكون من المتصور تالشي 

بدال عنها ،كترونیةوأن تسود في البیئة اإلل-حسب المفاهیم التقلیدیة -المقترنة بالكتابة 

، إال أنها لیست شكلیة مقیدة لإلرادة أو تشكل عبئا على )309(والتقنیةالشكلیة اإللكترونیة

وبالتالي إبرام العقد ،المتعاقدین، بقدر ما هي في الواقع طریقة مثلى وآمنة للتعبیر عن اإلرادة

ها فنیا وتقنیا بهذه طالما أن ذلك یتم من خالل نظم معالجة المعلومات، والتي تحاكي بعض

.الطریقة عبر شبكة المعلومات التي تربطها ببعضها

(309)
Selon la thèse de M.Gautrais, le contrat électronique : « du fait de ses caractéristique reliées au

support informatique, est un contrat formel (…). Il est formel dans la mesure ou il ne repose pas sur
une matérialité d’un support physique au meme titre que le papier et, en conséquence, la seule façon
de contrer ce « handicap » est de le soumettre à un formalisme approprié », et il en déduit que : « le
principe du consensualisme est nettement remis en cause par la pratique moderne des contrats et,
particulièrement ceux qui sont érigés par l’entremise de l’électronique. De plus en plus formels, les
contrats utilisent les fonctions de protection et de connaissance qui sont autorisés par de telles
formalités. Mais le droit, parce qu’il doit défendre un certain nombre d’impératifs liés à l’efficacité, la
sécurité, va devoir prendre du recul par rapport à ces données brutes érigeant la volonté en dogme tout
puissant. La volonté n’est donc plus en matière juridique, à partir de la deuxième moitié de xix ème
siècle, l’intention véritable de ce que la partie a voulu dire, mais ce qui peut etre directement déduit
des manifestations qu’elle a témoignées, selon une interprétation raisonnable des faits ». Cité par : EL
BADAWI Lamia, op cit, p.p.108-109.
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، هذا باإلضافة إلى )310(تعد الشكلیة في عقود التجارة اإللكترونیة أمر نادر الوقوع

فقد وجدت في الوقت ،)311(أنها أخذت أشكاال لم تكن قائمة من قبل من حیث نوعیتها

كز في تر تفقد كانت الشكلیة ،الحالي أنماط للشكلیة تختلف عما كانت علیه في الماضي

األوراق سواء كانت رسمیة أو عرفیة، وظهرت في الوقت الحالي فكرة الشكلیة في اتجاه واحد 

، بحیث إذا )312(یتطلب المشرع من خاللها حمایة أحد طرفي العقد ضد الطرف األخر

ت جاز للطرف المحمي أن یقیم الدلیل على وجود العقد بجمیع طرق اإلثبات، مع تخلف

.حرمان الطرف األخر من اإلثبات أو التمسك بشروط التعاقد بسبب عدم كتابة العقد

الفرع الثاني

عقود التجارة اإللكترونیة والعقود التقلیدیة

تنشأ عقود التجارة اإللكترونیة في بیئة إلكترونیة غیر مادیة، تعتمد على األرقام وعلى 

تكنولوجیا االتصاالت المتقدمة، بینما ینشأ العقد التقلیدي في بیئة ورقیة، سواء تم بین 

إلى إجراءات یلزم توافرها حتى یتم العقد وهذه البیئة المادیة تحتاج،حاضرین أو بین غائبین

ویكتمل، ومنها صدور اإلیجاب والقبول بطریقة معینة وبحضور أطراف التعاقد أو استلزام 

في بعض العقود وغیرها من الشروط التي قد تضفي ،الحضور أمام موظف عام مختص

عصر ال یعرف عدم المرونة بل والتعقید، ورغم ذلك فإن هذه العقود قد تكون الزمة في

اإلنترنت وتكنولوجیا المعلومات، أما في عصرنا هذا فكان البد أن یتم تغییر الفكر التقلیدي 

في التنقل بین الدول المختلفة بمجرد كبسة زر ودون التحرك ،لكي یتناسب مع السرعة

.المادي بفضل اإلنترنت

وعقد ،نجد عقد نقل التكنولوجیا،التجارة اإللكترونیة التي یشترط فیھا النعقادھا إتباع شكل معینمن بین عقود )310(
.االشتراك في قواعد المعلومات

، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الفكرة والوظائف"عابد فاید عبد الفتاح فاید، الكتابة االلكترونیة في القانون المدني )311(
.بعدھاوما 166، ص 2007

.267رامي دمحم علوان، مرجع سابق، ص )312(
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تنتج ،ى منها عقود رضائیةإذا نظرنا إلى العقود التقلیدیة فإننا نرى أن الغالبیة العظم

من خالل تبادل األفراد لإلیجاب والقبول، تبادال حرا دون ضغط أو تأثیر من الموجب للقابل، 

وٕان كان ،دون أن یملي أحد شروطه على األخر،نتج بعد مفاوضات قد تطول أو تقصریو 

یوجد بعض االستثناءات التي تجعل التوازن العقدي غیر موجود، لقوة طرف عن األخر 

فیملي الموجب بنود العقد على القابل دون أن یسمح بمناقشة هذه البنود، وأن دور القابل في 

بأن یقوم بالموافقة على الشروط والبنود التي وضعها الموجب فقط ،هذه الحالة هو دور سلبي

)313(.إبداء أي اعتراض من جانبه، ویطلق على هذا النوع من العقود بعقود اإلذعاندون

األصل في عملیة التعاقد في العقود التقلیدیة هو حضور األطراف المتعاقدة في و 

مكان وزمان واحد، أي في مجلس عقد واحد، إال أن ذلك ال یمنع من التعاقد بین الغائبین أو 

بمعنى أن تبرم العقود دون الحضور المادي المتعاصر ألطراف ما یسمى بالتعاقد عن بعد،

.العقد

یثور التساؤل عند دراسة عالقة عقود التجارة اإللكترونیة بالعقود التقلیدیة حول مدى 

هل هو تعاقد بین حاضرین أو تعاقد بین فو ،اعتبار عقود التجارة اإللكترونیة عقود إذعان

غائبین؟

ت سنتعرض بالدراسة إلى مدى توافر صفة اإلذعان في لإلجابة على هذه التساؤال

.العقد اإللكتروني، وكذلك مدى اعتبار العقد اإللكتروني عقد مبرم عن بعد

مدى توافر صفة اإلذعان في عقود التجارة اإللكترونیة :أوال

عقد اإلذعان هو عقد یملي فیه المتعاقد شروطه على المتعاقد األخر الذي لیس له 

ویتمیز هذا النوع من العقود بسیطرة أحد المتعاقدین على اآلخر ،العقد أو قبولهإال رفض 

، الجزء األول، الطبعة الثانیة، "النظریة العامة لاللتزامات"دمحم صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري )313(
.130، ص 2004الجزائر، 
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وال یقبل مناقشتها وترجع هذه السیطرة عادة إلى احتكار فعلي أو ،فیفرض علیه شروطه

.)314(قانوني للسلع أو الخدمات من طرف المتعاقد القوي

عد عقود خاضعة لمبدأ سلطان یثور التساؤل عما إذا كانت عقود التجارة اإللكترونیة ت

أم أنها تعد من عقود اإلذعان التي یكون فیها أحد طرفي العقد ،اإلرادة والتراضي بین أطرافه

في مركز قانوني أقوى من المركز القانوني للطرف اآلخر، نتیجة تمتع األول بقدرات 

اقتصادیة وخبرة مهنیة أكبر تجعله الطرف األقوى في العالقة العقدیة، وتمكنه من فرض 

خالل بالتوازن العقدي حیث ال یكون أمام شروطه على الطرف اآلخر، األمر المؤدي إلى اإل

فاإلیجاب في ،سوى الموافقة على شروط العقد دون مناقشتها أو التعدیل فیها،الطرف الثاني

.عقد اإلذعان یصدر للكافة بشروط عامة موحدة مقررة في معظمها لمصلحة الموجب

بكة اإلنترنت، أي أن لعقد اإللكتروني هي شابفیما یتعلق التعاقد وسیلةسبق القول أن

العقود التي تتم بین األطراف تكون عن طریق الدخول على شبكة اإلنترنت، وطریقة التعاقد 

عن طریق البرید اإللكتروني ،ستكون إما عن طریق المراسلة أي إرسال الرسائل اإللكترونیة

.وٕاما عن طریق الدخول مباشرة إلى موقع معین إلتمام التعاقد

، ألن من وجه إلیه )315(فقه أن العقد اإللكتروني هو عقد إذعانیرى جانب من ال

اإلیجاب ال یملك إال أن یضغط على عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع الموجب 

على شبكة اإلنترنت، دون أن یستطیع مناقشة العقد أو تعدیله أو المفاوضة علیه مع المتعاقد 

.)316(أو رفضه كلیةوكل ما له هو قبول العقد برمته ،اآلخر

.244عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع السابق، ص )314(
التراضي في العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون عنادل عبد الحمید المطر، )315(

،  45إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص :أنظر أیضا،50، ص 2009القاھرة، المدني، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،
.45صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص 

.86سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، مرجع)316(
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أنه في التعاقد عبر البرید اإللكتروني أو المحادثات المباشرة ،یؤخذ على هذا الرأي

فإن باستطاعة المتعاقدین مناقشة شروط وبنود العقد، كما أن عقد اإلذعان لیس قاصرا على 

لیس أمامه سوى القبول دون -وهو المستهلك في العادة -حالة أن الطرف الضعیف 

ة، لكن یجب أن تتوافر في العقد خصائص معینة كي یوصف بأنه عقد إذعان، فیجب مناقش

وأن تكون هذه السلعة ضروریة، وأن یوجه اإلیجاب إلى ،أن یكون هناك احتكار لسلعة معینة

.)317(الجمهور أي إلى الكافة

یذهب جانب آخر من الفقه إلى أن العقد اإللكتروني یعد عقدا رضائیا حیث مازال 

إجراء المساومة التي تسود هذا العقد على اختالف أنواعه، وأن من وجه إلیه ،باإلمكان

اإلیجاب ال یقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفا، بل له مطلق الحریة

حیث یستطیع التنقل بین المواقع ،في التعاقد مع أي مورد خدمات أو سلع غیر المورد األول

.)318(یناسبه من العروضواختیار ما 

على خدمة ضروریة -المستهلك -قد ینصب التعاقد على حصول الطرف الضعیف 

كالماء والكهرباء والهاتف، وخدمات االشتراك في شبكة اإلنترنت، فالتعاقد یعد في هذه الحالة 

ن ولكن لیس بالضرورة حتما أن تكون العقود اإللكترونیة من عقود اإلذعا،من عقود اإلذعان

على الشبكة طالما ،دائما على الرغم من أنها تكون معدة مسبقا للموقع اإللكتروني للتاجر

أنها لم تتعلق بخدمة أو سلعة ضروریة، ولم یتم احتكار هذه السلعة أو الخدمة احتكارا فعلیا 

.)319(أو قانونیا

الرأي السائد في الفقه یمیل إلى عدم التشدد في فكرة عقود اإلذعان، وال یشترط تعلق ف

العقد بسلع أو خدمات ضروریة، أو أن تكون هذه السلعة أو الخدمة محل احتكار فعلي أو 

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال "المنظور اإلسالمي لوسائل حمایة المستھلك اإللكتروني"سید حسن عبد هللا، )317(
.823، ص 2003مایو 12-10ن مالفترة ، فيجامعة دبيالمصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون،

.47صفوان حمزة إبراھیم، مرجع سابق، ص )318(
.53عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص عنادل)319(
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یكون العقد یتحقق ذلك عندماو ،)320(البد من توفر شروط عقد اإلذعان مجتمعةقانوني، بل

بواسطة الموجب، بحیث ال یقبل أي مناقشة للشروط الواردة به وأن یوجد قد تم تجهیزه مسبقا

في مركز یتفوق فیه على الطرف اآلخر من حیث المقدرة االقتصادیة أو ،أحد طرفي العقد

.الخبرة المهنیة

كون من عقود اإلذعان، إذا ما تم التعاقد عن طریق تقد ةد اإللكترونیو الحقیقة أن العق

ال یكون للمتعاقد معها سوى التسلیم ،غالبا ما تستخدم عقودا نموذجیةالتي ب، امواقع الو 

، وقد یكون العقد اإللكتروني عقدا رضائیا إذا )321(بشروط هذا العقد دون تعدیل أو مناقشة

لبیانات أو المحادثات الهاتفیة أو أي وسیلة اما تم عن طریق البرید اإللكتروني، أو رسائل 

، فالوسیلة التي )322(حول شروط العقد وبنودهقد من التحاور والتفاوضأخرى تمكن طرفي الع

یتم بها إبرام العقد اإللكتروني هي التي تحدد ما إذا كان العقد اإللكتروني عقد إذعان من 

.)323(عدمه

حسب وجهة نظرنا ال نستطیع تكییف العقود اإللكترونیة بأنها عقود إذعان في كل 

إلى أن یتم الرسائل اإللكترونیة تتیح الفرصة للمناقشة والحواراألحوال، حیث أن تبادل 

الوصول إلى صیغة معینة للعقد، وبالتالي ال یمكننا القول بأن العقد في هذه الحالة هو عقد 

إذعان، أما في حالة الدخول إلى موقع معین وقیام الطرف المتعاقد بالتسلیم بكل الشروط 

فهنا نكون إزاء عقد إذعان وكذلك في حالة العقود ،شةالموجودة على الموقع دون المناق

المتعلقة باستخدام برامج الحاسب اآللي، فإن الشركة صاحبة البرنامج تضع نصا على 

مفاده أن فتح الغالف یعني القبول والموافقة على نصوص العقد الموجود ،الغالف الخارجي

.85، خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 46إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )320(
.82عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )321(
، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دراسة مقارنة"مصطفى أحمد إبراھیم نصر، التراضي في العقود اإللكترونیة )322(

.49، ص 2010
.100-99ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص ص )323(
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تعد عقود إذعان حیث یوافق ضمن محتوى قرص البرنامج، وعلیه فإن مثل هذه العقود 

.المستخدم على شروط مجحفة تلزمه قبل أن یطلع علیها

عند الحدیث عن عقود اإلذعان البد من ذكر مسألة هامة، وهي دور القاضي في 

إذا تم العقد بطریقة اإلذعان، "على أنه ج من ق م 110المادة تنصحیث ،عقود اإلذعان

قاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف وكان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز لل

".المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ویقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك

یالحظ أن هذه المادة تعطي للقاضي دورا كبیرا لحمایة الطرف الضعیف بالعقد من شروط 

یتماشى مع ما تقضي به الطرف القوي، فللقاضي أن یعدل أو یلغي أي شرط یراه تعسفیا بما

وقد جعل المشرع هذه الحمایة من القواعد اآلمرة التي ال یجوز االتفاق على ،العدالة

إذا وقع مثل هذا االتفاق فإنه یكون باطال لمخالفته النظام العام الذي ال یجوز ،مخالفتها

.االتفاق على مخالفته

.في مصلحة المدینیؤول الشك"على أنه جمن ق م112المادة تنصوكذلك 

غیر أنه ال یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضارا بمصلحة 

فاألصل أن یفسر الشك لصالح المدین، إال أن المشرع استثنى صراحة ."الطرف المذعن

سواء أكان دائنا أم مدینا فإذا ،حالة عقود اإلذعان فیفسر بها الشك لمصلحة الطرف المذعن

كان أي بند من بنود العقد غامضا أو یحتاج إلى تفسیر، فإن تفسیره یكون لصالح الطرف 

المذعن في العقد، والطرف اآلخر في العقد یفترض فیه القوة، وتتوافر له الوسائل التي تمكنه 

.من فرض شروطه على الطرف المذعن عند التعاقد
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التجارة اإللكترونیة أحد العقود التي تبرم عن بعدعقد :ثانیا

عدم تواجد أطراف العقد معا وقت ة اإللكترونیة على مفاهیم البعد و تعتمد عقود التجار 

فیفترض وجود ،)324(فهي عقود تبرم من خالل وسیط إلكتروني على شبكة اإلنترنت،نشأته

، وال یجمع بینهما )325(مسافة مكانیة كبیرة بین مكان وجود الموجب ومكان وجود القابل

وهو -ضيامجلس عقد واحد، إال أن تبادل التراضي یكون من خالل مجلس عقد حكمي افتر 

.)326(وهذا ما یجعلهم متقاربین زمنیا-شبكة اإلنترنت 

فال یوجد حضور مادي لألطراف فهؤالء أطراف العقد من الناحیة المادیة غائبون

فالتعاقد اإللكتروني عبر شبكة ،موجودون على الموقع، لكن غیر موجودین في نفس المكان

وبعبارة ،)327(اإلنترنت یعتبر بین غائبین من حیث المكان، وبین حاضرین من حیث الزمان

.یفترض عدم اجتماع المتعاقدین بشخصیهما في مكان واحد،أخرى فإن التعاقد عن بعد

أما التواصل -وتلك مسألة ال لبس فیها -بین المتعاقدین منعدم ،فالتواصل المكاني

لتقنیة المستعملة اوذلك وفقا لنوع ،)328(الزمني بین المتعاقدین عن بعد فقد یوجد وقد ال یوجد

.)329(تعبیر الطرف اآلخر على شبكة اإلنترنتالوسیط الذي یحمل إلى كل من الطرفین أو 

وترتیبا على ذلك إن كان الوسیط یتمثل في وسیلة لیس من شأنها إحداث التواصل 

فهنا یأخذ حكم ،الفوري بین المتعاقدین، كما هو الحال في التعاقد بواسطة البرید اإللكتروني

، وبذلك فإن التواصل الزمني )330(التعاقد بواسطة رسول أو بواسطة البرید أو البرق أو التلكس

تتنوع صور العقد اإللكتروني من حیث مدى صورتھ أو طبیعتھا اإللكترونیة، فقد یكون إلكترونیا إبراما وتنفیذا، كما )324(
ھو الحال في عقود الحصول على المعلومات والبرامج والكتب والموسیقي، وقد یكون إلكترونیا من حیث االنعقاد دون 

ذلك شأن أي عقد عادي، كما ھو الحال في عقود بیع المنتجات المادیة التي یتم التنفیذ الذي یتم خارج الشبكة الدولیة شأنھ في 
.تسلیمھا بالطرق العادیة

.67عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )325(
.171فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )326(

(327)
MAS Florence, op cit, p.90.

(328)
GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.279.

.183ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )329(
(330)

EL BADAWI Lamia, op cit, p.110.



الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیةالفصل األول

119

نطبق علیه ت،و )331(وهذا ما یجعل تعاقدهما تعاقدا بین غائبین،الفوري ینتفي بین المتعاقدین

یعتبر التعاقد ما بین "والتي جاء فیها ،جمن ق م 67األحكام التي وردت في المادة 

بالقبول في المكان وفي علم فیهما الموجب یالغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین 

طبقا لهذه المادة یعتبر العقد تاما في الزمان والمكان ".الزمان اللذین وصل إلیه فیهما القبول

اللذین یعلم فیهما الموجب بقبول القابل، ویعتبر وصول القبول إلى الموجب قرینة على علمه 

.بالقبول حتى یثبت العكس

یجاب والقبول من خالله من شأنه أن یحدث أما إذا كان الوسیط الذي یتم تبادل اإل

التواصل الزمني الفوري بین المتعاقدین، كما هو الحال في التعاقد عن طریق غرف المحادثة 

أو عن طریق التلیفون، فاألصل أن یصدر القبول فورا بعد اإلیجاب مادام الموجب لم یحدد 

.رجع في إیجابهأجال للقبول، فإذا لم یصدر القبول فورا فإن للموجب أن ی

إذا صدر "على أنه التي تنصج من ق م 64قد ورد النص على ذلك في المادة 

اإلیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید أجل للقبول فإن الموجب یتحلل من 

إیجابه إذا لم یصدر القبول فورا، وكذلك إذا صدر اإلیجاب من شخص إلى آخر بطریق 

غیر أن العقد یتم، ولو لم یصدر القبول فورا، إذا لم یوجد ما .الهاتف أو بأي طریق مماثل

یدل على أن الموجب قد عدل عن إیجابه في الفترة ما بین اإلیجاب والقبول، وكان القبول 

".صدر قبل أن ینفض مجلس العقد

وفقا لهذه المادة یكون التعاقد دون شك تعاقدا بین حاضرین، شریطة أن یصادف 

وهذا ما ،وض عبر الهاتف قبوال أو یلتقي طرفي العقد في غرفة المحادثةاإلیجاب المعر 

، ونكون حینئذ بصدد مجلس )بأي طریقة مماثلة(یمكن فهمه من العبارة الوردة في المادة 

.عقد حكمي ویتطابق بالتالي اإلیجاب مع القبول فورا

.174فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )331(
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،)عقود المسافة(بالنظر إلى طبیعة عقود التجارة اإللكترونیة التي تبرم عن بعد

والتي یكون ،د المبرمة بین حاضرینأحكاما تختلف عن أحكام العقو ذه األخیرةجعلت له

التي تتمثل في ،)332(الحضور المادي لألطراف فیها مساعدا على تذلیل كثیر من الصعوبات

شخصیة القانونیة لآلخر، والتثبت من تلقیه التعبیر اإلرادي الصادر التحقق كل منهم من 

ن المتعاقد اآلخر، وضبط تاریخ العقد ومكانه، وسالمة الوثائق المتعلقة به، فضال عن ع

كثیر من المسائل القانونیة التي یضمنها الحضور المادي لألطراف في التعاقد بین حاضرین 

.عموما

یستدعي وضع قواعد خاصة بالعقود المبرمة عن بعد هو لعل السبب الرئیسي الذي

في هذا النوع من العقود التي ال یكون بوسع المستهلك أن یحكم في ،)333(حمایة المستهلك

وذلك مهما كانت درجة دقة وصف ،ظلها بدقة على السلعة أو الخدمة التي تعاقد علیها

عن العقد الذي أقدم عدولوهذا ما یبرر على الخصوص االعتراف للمستهلك بحق ال،مقدمها

-20-1في المادة )335(الذي أقر به المشرع الفرنسيوهو الحكم ،)334(علیه خالل مدة معینة

121.Lالصادر في 741-2001المضافة بالمرسوم رقم من قانون االستهالك الفرنسي

یجوز للمشتري في كل عملیات البیع عن بعد أن یعید "على أنه تنصالتي 2001أوت 23

أیام كاملة تحسب من المنتج إلى البائع من أجل استبداله أو استرداد ثمنه في مدة سبعة

تاریخ تسلیم طلبه، وذلك دون أیة مسئولیة علیه باستثناء نفقات إرجاع المنتج فإذا صادف أن 

عن ا عطلة أو إضرابكان الیوم األخیر من المدة المشار إلیها، السبت أو األحد أو یوم 

.)336("العمل، فإنها تمتد إلى أول یوم یلیه

.43-42إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص ص (332)
.41مرجع سابق، ص خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت،أوسامة أبو الحسن مجاھد،)333(
.43مرجع نفسھ، ص ال)334(

EL BADAWI Lamia, op cit, p.111.
)335(

(336)
Article L.121-20 code de la consommation (inséré par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août

2001) : « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de
rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des=
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بحمایة المستهلك في العقود التي تبرم عن بعد في بي الخاصو كما أخذ التوجیه األور 

عن العقد، كما عدولالمادة السادسة، بحكم مماثل من حیث اعتراف بحق المستهلك في ال

على المورد في العقود التي تبرم عن بعد التزاما -كما سنراه الحقا -فرض هذا التوجیه 

في التعاقد، كما فرض أیضا بعض باإلعالم المسبق للمستهلك، ببعض المعلومات الجوهریة

.التعاقدمن القواعد الخاصة المتعلقة بتنفیذ االلتزامات الناشئة عن هذا النوع 

إال أنها تتمیز ،رغم انتماء عقود التجارة اإللكترونیة إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد

التي تبرم عن بعد ،ببعض الخصائص والسمات التي ال تتوفر في غیره من العقود األخرى

لتلك التي تحكم طائفة العقود التي تبرم عن ،مما یجعله یختص ببعض القواعد المغایرة

.)337(بعد

فالعقود التي تبرم عن بعد بصفة عامة تقضي أال یكون هناك حضور مادي متعاصر 

(Présence physique simultanées) بین المتعاقدین، فوصف التعاقد عن بعد یعني

وجود طرفي العقد في مكان واحد وزمان واحد، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للعقود عدم 

التي تبرم عبر شبكة اإلنترنت، فصفة التفاعلیة في هذه الشبكة تسمح بحضور افتراضي 

imultanéessvirtueIIe(رمتعاص présece(بین المتعاقدین)كما تسمح بتنفیذ )338 ،

ومن ثم یمكن أن نالحظ أن فكرة البعد تتضمن دائما ،التزامات عقدیة عبر الشبكة ذاتها

temporelle(تصورا زمنیا notionune(، فهناك دائما التصرف المرجئ)une action

differée(، وبصفة خاصة الفارق الزمني بین اإلیجاب والقبول، فهناك فكرة الحدین

(Binôme)والتي یمكن التخلي عنها في التعاقد  عبر شبكة اإلنترنت، ،أي الحدین الزمنیین

frais de retour.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la récéption pour les biens ou de
l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

.75خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )337(
.87نصر، مرجع سابق، ص مصطفي أحمد إبراھیم )338(
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وهي سمة خاصة بهذه الشبكة، إال أن البعد )réelTemp(وأن تحل محلها فكرة المعاصرة 

یظل واقعا مؤثرا ال یمكن إنكاره ،المكاني بین المتعاقدین في التعاقد عبر شبكة اإلنترنت

من أهلیة المتعاقد وصفته في التعاقد وكذلك رؤیة ،السیما فیما یتعلق بمسألة التحقق

.المستهلك للسلعة أو الخدمة التي تعاقد علیها

ومن ثم ،بعدلقول أن عقود التجارة اإللكترونیة هي عقود تبرم عن امما تقدم یمكن 

فالبد من توافر جمیع أركان العقد، خاصة القصد المشترك للمتعاقدین الذي یتكون من 

بق مع القبول، ویتم ذلك التطابق من خالل استخدام مفتاح معین في الحاسوب طاتإیجاب ی

.قابلیتم الضغط علیه من ال

المقصود بذلك أن یتواجد كل من المتعاقدین حال إبرام العقد في مكان بعید عن 

ونكون ،اآلخر، ففكرة المجلس الحقیقي للعقد یفترض عدم وجودها في حالة التعاقد عن بعد

.وتلك هي فكرة المجلس الحكمي للعقد،صدد تعاقد بین حاضرین حكماحینئذ ب

،بالتالي تخضع عقود التجارة اإللكترونیة ألحكام طائفة العقود التي تبرم عن بعد

التي تسمح بوجود افتراضي ،باإلضافة إلى بعض األحكام التي نتجت من خاصیة التفاعلیة

لألطراف، وٕاجراء حوار شامل حول بنود العقد وتنفیذه في ذات الوقت، وینتج عن ذلك عدم 

.بین اإلیجاب والقبول على الشبكةوجود فارق زمني

الفرع الثالث

یر اإللكتروني عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونیةضرورة التعب

ولكي یتوافر التراضي بالعقد البد أن توجد اإلرادة في ،التراضي هو قوام العقد وأساسه

، ولما كانت )339(كال من طرفیه أي بتوافق إرادتین متطابقتین بقصد إحداث أثر قانوني معین

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیھما المتطابقتین دون اإلخالل "ق م ج على أنھ 59تنص المادة )339(
."بالنصوص القانونیة
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الموضوعي القانوني، فیجب التعبیر عنها بإظهارها اإلرادة حقیقة نسبیة غیر قابلة للتقدیر 

ومن هنا تأتي األهمیة البالغة للتعبیر عن ،)340(لكي یعتد بها القانونإلى الواقع الخارجي

اإلرادة كمفترض ضروري إلبرام العقد، ویجب أن یأتي هذا التعبیر دقیقا في داللته على 

.عنها متطابقیناإلرادة التي ینقلها بحیث تكون اإلرادة والتعبیر

القاعدة أن للشخص المتعاقد الحریة في أن یعبر عن إرادته بالطریقة التي تحلو له 

إذ أن القانون ال یستلزم أن یكون التعبیر بوسیلة معینة، وهذا تطبیقا ،)341(أو ضمنیاة صریح

1980ینا للبیع الدولي للبضائع والصادر عام یاتفاقیة ف،لمبدأ رضائیة العقود الذي كرسته

سواء النعقاد العقد أو ،حیث نصت صراحة على عدم اشتراط الكتابة أو أي شكلیة أخرى

ال یشترط أن یتم انعقاد عقد البیع أو "من االتفاقیة على أنه 11فقد نصت المادة ،إلثباته

إثباته كتابة، وال یخضع ألي شكلیة، ویجوز إثباته بأي وسیلة بما في ذلك اإلثبات 

.)342("بالبینة

وفقا لهذا النص بأي طریقة دون اشتراط شكل بالتالي یكون التعبیر عن اإلرادة

معین، وال یستثنى من ذلك إال الحاالت التي یستلزم فیها القانون شكال خاصا لقیام العقد وهو 

وٕانما یشترط فیها القانون ،التي ال یكفي إلبرامها مجرد التراضي،ما یعرف بالعقود الشكلیة

وعلیه یمكن .امطلقابطالنمراعاة شكل خاص، وٕاذا تخلف هذا الشكل یكون العقد باطال

كالبرید ،التعبیر عن اإلرادة في عقد البیع الدولي باستخدام أي من خدمات شبكة اإلنترنت

.32، ص 2003الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علي علي سلیمان، النظریة العامة لإللتزام،)340(
التعبیر عن االرادة یكون باللفظ، وبالكتابة، أو باالشارة المتداولة عرفا، كما یكون باتخاذ "ق م ج على أنھ 60المادة )341(

.موقف ال یدع أي شك في داللتھ على مقصود صاحبھ
."ویجوز أن یكون التعبیر عن االرادة ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

:اتفاقیة فیینا  بشأن البیع الدولي للبضائع،  متاحة على الموقع التاليأنظر نصوص)342(
www1.umn.edu/…anrts/arabic/vienna Law Treaty CONV.html
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ى إیصال إرادة اإللكتروني أو عقود الویب أو غرف المحادثة أو غیرها طالما أنها قادرة عل

.)343(وبالتالي تطابق هاتین اإلرادتین وانعقاد العقد،كل من المتعاقدین إلى اآلخر

إلى أن هذه االتفاقیة تتعلق فقط بتنظیم عقد البیع دون باقي العقود ،تجدر اإلشارة

وتخص عقد البیع الدولي فقط دون عقود البیع الوطنیة، لذلك بقیت المخاوف من استخدام 

.)344(التقنیة للتعبیر عن اإلرادة موجودةالوسائل 

ن ان المتعاقداأن العقد اإللكتروني یتم مثله مثل أي عقد یتبادل الطرف،مما ال شك فیه

وقد كان ذلك نتیجة لما أفرزه التطور الحاصل في الوسائل ،التعبیر عن إرادتین متطابقتین

اإللكترونیة عن طرق أخرى إلبرام العلمیة الحدیثة لالتصال، ونقل المعلومات والبیانات 

والسیما العقود واتفاقیات التبادل اإللكتروني للبیانات التجاریة، وهذا ،)345(التصرفات القانونیة

والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة بالتدخل إلقرار الواقع الذي الدولما جعل العدید من مشرعي

اإلرادة العقدیة عبر وسائل فرضه التعاقد اإللكتروني، ومن ثم إجازة التعبیر عن 

.)346(إلكترونیة

لكترونیة مجموعة من القوانین لالعتراف بالوسائل اإلبوضع الدول بادرت بعضلهذا

الذي أقر 1996عن اإلرادة، والتي حذت حذو قانون األونسترال النموذجي لسنة للتعبیر

تبادل التعبیر عن اإلرادة من خالل تبادل البیانات إلكترونیا في المعامالت ،صراحة

في سیاق تكوین العقود وما لم "على أنه تنصمنه التي 11وذلك في نص المادة ،التجاریة

یتفق الطرفان على غیر ذلك یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض وقبول 

.154ص مندى عبد هللا محمود حجازي، مرجع سابق، )343(
.46محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص )344(

(345)
ZOIA Michel, « La notion de consentement à l’épreuve de l’électronique », 1er partie, Gazette du

palais, n° 198, 17 juillet 2001, p.16.
.31-30بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص ص )346(
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بیانات في تكوین العقد، ال یفقد العقد صحته أو قابلیته للتنفیذ العرض، وعند استخدام رسالة 

".لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

الفقر األولى في نصت حیثعلى ذلك من نفس القانون 12وقد أكدت أیضا المادة 

رادة في العالقة بین منشئ رسالة البیانات والمرسل إلیه ال یفقد التعبیر عن اإل"منها على أنه 

أو غیره من أوجه التعبیر مفعوله القانوني أو صحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد أنه على شكل 

.)347("رسالة بیانات

یبدو جلیا من هاتین المادتین أن عقود التجارة اإللكترونیة تنعقد قانونا بمجرد التبادل و 

اإللكتروني لرسائل البیانات، والمتضمنة إلرادة األطراف على إحداث أثار قانوني، وهذا 

األسلوب یصلح النعقاد هذه العقود، وبذلك یمكن القول أن التعبیر اإللكتروني عن اإلرادة قد 

.ال عن أسالیب التعاقدیة التقلیدیةحل بدی

انعقاد عقد بیع البضائع بأي وسیلة ما )UCC(أجاز قانون التجارة األمریكي الموحد 

كما .بما في ذلك سلوكهما الذي یدل على إقرارهما وجود العقد،دامت تظهر تراضي طرفیه

صراحة بإمكان التعاقد ،1999اعترف قانون المعامالت اإللكترونیة الموحد الصادر عام 

یعادل المستند المكتوب خطیا حیث أخذ بمبدأ ،إلكترونیا عندما قرر أن التسجیل اإللكتروني

المعاملة المتساویة أو النظیر الوظیفي بین السجالت المكتوبة خطیا والسجالت 

.)348(اإللكترونیة

ر عن اإلرادة باستخدام بي الخاص بالتجارة اإللكترونیة التعبیو كما أجاز التوجیه األور 

حیث ألزمت دول األعضاء في اإلتحاد 1فقرة 9الوسائل اإللكترونیة، وذلك في المادة 

ومع 1996األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة الدولیة مع دلیل التشریع عام دلیل تشریع قانون :راجع)347(
، األمم المتحدة، .V.99.4، منشورات األمم المتحدة رقم 1998مكرر اإلضافیة بصیغتھا الجدیدة المعتمدة في عام 5المادة 

.8، ص 2000نیویورك، 
.166دوح إبراھیم، مرجع سابق، ص خالد مم:نقال عن)348(
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بالوسائل اإللكترونیة بحیث ال ،بأن تدخل في تشریعاتها ما یسمح بإجراء العقود،بيو األور 

وبالتالي فقد ،لمجرد أنها تمت بوسائل إلكترونیة،تفقد هذه العقود صحتها أو قابلیتها للتنفیذ

وٕانشاء العقود بأیة وسیلة ولو كانت ،بي جواز التعبیر عن اإلرادةو أقر التوجیه األور 

.)349(إلكترونیة

من الدول العربیة التي اعترفت في قوانینها بالوسائل اإللكترونیة كطریقة من طرق 

الذي 2001لسنة 85رقم يالت اإللكترونیة األردننجد قانون المعام،التعبیر عن اإلرادة

التي نصت على أنه 13التعبیر عن اإلرادة إلكترونیا وهو ما جاء في المادة ،أجاز صراحة

تعتبر رسالة المعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن اإلرادة المقبولة قانونا إلبداء اإلیجاب "

".أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

أتت ،الخاصة بتنظیم التجارة اإللكترونیةو األخرىیالحظ أن التشریعات العربیة

اإللكترونیة المعامالت الموجود في قانون 13المادة بنصوص غیر بعیدة عن نص

ویرجع ذلك إلى وحدة المصدر الذي استقت ،من حیث الصیاغة أو المضمون،)350(األردني

.منه هذه التشریعات أحكامها وهو قانون األونسترال النموذجي للتجارة اإللكترونیة

ترى لجنة األمم المتحدة أن وضع قانون نموذجي یسایر استخدام التجارة اإللكترونیة 

في ،مستحدثةجمیع الدول على تعزیز تشریعاتها في استخدام الوسائل ال،سوف یساعد

األخذ بعین على جمیع الدول ،التعاقد كبدیل عن الورق، لذا حثت اللجنة المذكورة أعاله

إلى قانون األونسیترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة، عندما ،االعتبار والنظرة اإلیجابیة

لى البدائل عن تقوم بسن قوانینها أو تنقیحها، للعمل على توحید القوانین الواجبة التطبیق ع

.األشكال الورقیة للتعاقد

.98شحاتھ غریب شلقامي، مرجع سابق، ص )349(
، الفصل األول من 2002لسنة 2من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة اإلماراتي رقم 1الفقرة 7یقابلھا المادة )350(

من مشروع قانون 8اإللكترونیة، المادة بشأن المبادالت والتجارة 2000لسنة 83الباب األول من القانون التونسي رقم 
.من قانون البحرین الخاص بالمعامالت والتجارة اإللكترونیة10التجارة اإللكترونیة الكویتي، والمادة 
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وعلیه یجب على المشرع الجزائري األخذ بعین االعتبار توصیة لجنة األمم المتحدة 

باالستناد إلى قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة في حالة وضع قوانین 

المفعول من أجل مسایرة هذا أو تعدیل القوانین الساریةخاصة بالتجارة اإللكترونیة جدیدة 

.ل التجارة اإللكترونیةاالزخم الهائل الذي یشهده العالم في مج

قد أورد المشرع الجزائري نصوص قانونیة عامة تدل على حریة التعبیر عن اإلرادة 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل "من ق م ج على أنه 59المادة تنصوطرق هذا التعبیر، حیث 

تنصكذلك ".الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون اإلخالل بالنصوص القانونیة

"من نفس القانون على طرق التعبیر عن اإلرادة كما یلي60المادة  التعبیر عن اإلرادة :

متداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف ال یدع أي شك یكون باللفظ، وبالكتابة، أو باإلشارة ال

من 64المادة توفیما یخص التعاقد بین حاضرین نص".في داللته على مقصود صاحبة

إذا صدر اإلیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید "القانون المدني على ما یلي

ورا، وكذلك إذا صدر أجل القبول فإن الموجب یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر القبول ف

.)351("اإلیجاب من شخص إلى أخر بطریق الهاتف أو بأي طریق مماثل

أن المشرع الجزائري قد أجاز في القواعد العامة مجتمعةنفهم من هذه النصوص 

بأي طریقة أو موقف أو وسیلة تدل على التراضي، وكما نفهم كذلك من ،التعبیر عن اإلرادة

كما یكون باتخاذ موقف ال یدع أي شك ..."النصوص المذكورة أعالهردتین في العبارتین الوا

أنه ، "بطریق الهاتف أو أي طریق مماثل..."عبارةو ،"في داللته على مقصود صاحبه

وتوافرت الشروط المطلوبة ،یجوز التعبیر عن اإلرادة إلكترونیا إذا كانت هذه اإلرادة سلیمة

راضي، وذلك مهما كانت الطریقة المستخدمة في لصحتها وال یشوبها عیب من عیوب الت

یؤدیها وسواء باستخدام اللفظ  سواء كانت األلفاظ صادرة مباشرة عن اللسان أ،التعبیر عنها

من القانون 143من القانون المدني األردني، والمادة 102من القانون المدني المصري،  والمادة 93تقابلھا المادة )351(
.من القانون المدني السوري95راتي، والمادة المدني اإلما
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اللسان بالواسطة كالمخاطبة الهاتفیة، وقد یكون التعبیر عن اإلرادة بواسطة الكتابة في أي 

انت مكتوبة بالید أو باآللة الكاتبة أو شكل من أشكالها رسمیة كانت أو عرفیة، وسواء ك

.، وقد یتم التعبیر عن اإلرادة باإلشارة المتداولة عرفاأو بالحاسوبباآللة الطابعة

وذلك بالكتابة كالبرید (اإلنترنت تقوم على الجمع بین تقنیات النص شبكة لما كانت 

المحادثة وهاتف غرف(والصوت مثل )اإللكتروني، وغرف المحادثة، ومجموعة األخبار

، بل وٕان هذه الشبكة قادرة على دمج هذه التقنیات )اإلنترنت ومجموعة األخبار والصورة

بصورة أفضل من أیة وسیلة اتصال أخرى، وبالتالي فإن هذا )النص والصوت والصورة(

بأي من ،السابقة الذكر للتعبیر عن اإلرادةج من ق م 60یتیح أمامنا تطبیق نص المادة 

فقیام المشرع بذكر وسائل التعبیر عن اإلرادة .ت شبكة اإلنترنت التي أشرنا إلیها سابقاخدما

یهدف إلى إفساح المجال أمام أیة وسیلة إلكترونیة ،على سبیل المثال ال على سبیل الحصر

ثیر الشك تبصورة ال ،أو غیرها یتم اكتشافها مستقبال وتكون قادرة على التعبیر عن اإلرادة

من الوسائل المقبولة قانونا للتعاقد والتعبیر عن ،العتبارهااء المتعاقد بالتصرفعلى رض

اإلرادة، ویعد إجازة التعبیر عن اإلرادة إلكترونیا أمرا ضروریا وذلك لرفع أي لبس أو غموض 

.وللتمكن من إبرام العقود بشكل سلیم بالوسائل اإللكترونیة

القواعد الخاصة التي لواردة في القانون المدني و امة اأن القواعد الع،نستنتج مما سبق

جاءت بها القوانین المتعلقة بالمعامالت اإللكترونیة ومشروعاتها، أجازت التعبیر عن اإلرادة 

، إذا ما تحققت شروط صحة اإلرادة والتعبیر عنها،وٕابرام العقود عبر الوسائل اإللكترونیة

واقعا ملموسا وأمرا مسلما به، وهو ما تجلى في كما أن عقود التجارة اإللكترونیة أصبحت 

.تنظیمه تشریعیا على المستوى الدولي واإلقلیمي والوطني



الفصل الثاني

تأثیر د تحت و تحوالت القواعد القانونیة المتعلقة بالعق

التجارة اإللكترونیة
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آثارا واسعة على العالقات ،أحدث التطور التكنولوجي الكائن في عالم االتصاالت

وال سیما في مجال األنشطة التجاریة، فبرزت الحاجة إلى تنظیم وتحدیث ،والتصرفات القانونیة

القواعد القانونیة المتصلة بها، واستحداث قواعد خاصة تتناسب مع التقنیات الحدیثة والوسائل 

.االلكترونیة في التعاقد، وبالتالي تكییف ذلك مع الوسائل المستحدثة

ق بین طرفین تفصل بینهما مسافة بعیدة، وقد العقود التجارة اإللكترونیة باإلتفاتنعقد

وخاصة أنه ال ،األطراف أو من أهلیتهمىیعرف أحدهما اآلخر، فكیف یتم التحقق من رض

أن یصدر -كسائر العقود-یجمعهم مجلس عقد واحد، مع العلم أنه یتطلب إلنعقاد العقد 

ویتم التعبیر عن إرادة .الطرف األخرطرفي العقد، یقابله ویتطابق معه قبول اإلیجاب عن أحد 

التعاقد إیجابا وقبوال عن بعد، عبر تقنیات االتصال الحدیثة التي تعتمد في استخدامها على شبكة 

، إضافة إلى ذلك یجب أن یكون العقد صحیحا، ویتحقق ذلك إذا لم تشوب إرادة اإلنترنت

.المتعاقدین عیب من عیوب التراضي

شبكة نونیة التي تثیرها عقود التجارة اإللكترونیة التي تتم عبرمن أهم المشاكل القاو 

اإلنترنت، زمان ومكان انعقاد العقد، ألنه تعاقد بین غائبین وفقا للقواعد العامة، لكنه تعاقد بین 

حاضرین من حیث الزمان، حیث ال یوجد فارق زمني ملموس بین اإلیجاب والقبول فالتعاقد عبر 

.)المبحث األول(تم عن بعد إال أنه یتحقق الوجود اإلفتراضي بین أطرافهرغم أنه ی،اإلنترنت

ینتج عن ذلك عدة آثار تشمل أساسا التزامات ،بعد قیام العقد بتوافر أركانه وشروط صحته

سواء ،محل العقد للمشتريبنقلالبائعكل طرف في تنفیذ ما یقع على عاتقه من إلتزام، حیث یلتزم 

مباشرة عن طریق اإلنترنت، بأن یتلقاها المشتري على برنامجه االلكتروني تسلیمها عن طریق 

أما بالنسبة للمشتري ،بالموقع الخاص به، أو یتم هذا التسلیم مادیا خارج عن الموقع اإللكتروني

طبقا لما هو متفق علیه في العقد، وعملت التجارة اإللكترونیة على فیقع علیه إلتزام دفع الثمن

التقلیدیة، كالنقد لطرقیات الدفع أو الوفاء بالثمن، فبعد أن كان الوفاء یتم من خالل اتطویر عمل

لبطاقات البالستیكیة أو النقود باالشیكات، أصبح الوفاء یتم بالطرق اإللكترونیة كالدفع العادي و 

.)المبحث الثاني(اإللكترونیة
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المبحث األول

تكوین العقد اإللكتروني

الرضا بوجه عام هو اتجاه اإلرادة المشتركة ألطراف العقد إلى إحداث أثر قانوني

على اإللتزام المقصود من العقد، وهذا التوافق یتحقق وجوده ، بتوافق إرادتي المتعاقدین

بتطابق اإلیجاب مع القبول، وفي عقود التجارة اإللكترونیة تتطور العالقة بین الطرفین 

وصوال إلى مرحلة التعاقد عن طریق اإلتصال اإللكتروني، بمعنى أن اإلیجاب والقبول یكون 

).المطلب األول(عن طریق اإلنترنت 

التي تتعلق من المشاكل عدیدر تالقي إرادة أطراف العقد عبر شبكة اإلنترنت الییث

حیث یشترط لصحة اإلرادة الصادرة من األطراف أن تكون صحیحة ویعتد ،بصحة التراضي

وأن تكون اإلرادة سلیمة وخالیة من ،ویتحقق ذلك بصدورها عن كامل األهلیة،بها القانون

تثیر مسألة تحدید زمان ، المشاكل المتعلقة بصحة التراضيباإلضافة إلى ،عیوب الرضا

ومكان إبرام العقود اإللكترونیة الكثیر من األسئلة القانونیة واإلشكالیات، من بینها تحدید 

).المطلب الثاني(ومكان تالقي اإلیجاب مع القبولزمان 

المطلب األول

عناصر الرضا في العقد اإللكتروني

وتتجلى ،د التجارة اإللكترونیة كغیرها من العقود، لمبدأ سلطان اإلرادةو تخضع عق

، یالقیه )ولالفرع األ(إرادة المتعاقدین عن طریق عرض أو إیجاب یصدر عن الطرف األول 

).الفرع الثاني(قبول یصدر عن الطرف الثاني 
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الفرع األول

اإلیجاب اإللكتروني

ویكون موجها لطرف ،عن إرادة أحد طرفي العقداإلیجاب هو التعبیر األول الصادر 

أخر یدعوه إلبرام عقد ما، ویتعین أن یتضمن اإلیجاب العناصر األساسیة للعقد المراد إبرامه 

لذا یجب أن یكون اإلیجاب جازما وكامال ،بحیث یتم العقد بمجرد أن یقترن به قبول مطابق

.)352(وباتا یعبر عن إرادة واضحة تهدف إلى إبرام العقد

وقد بینت نصوص القانون المدني الجزائري كیف یصدر اإلیجاب ومتى یكون ملزما، 

وٕالى أي وقت، وكیف یقترن به القبول، سواء كان المتعاقدان حاضرین في مجلس العقد أو 

كان غیر موجودین في مجلس واحد، هذا بالنسبة لإلیجاب بشكله التقلیدي، ولكن هل یمكن 

اإلیجاب بشكله اإللكتروني؟تطبیق هذه النصوص على 

عرض جازم وكامل للتعاقد وفقا لشروط محددة یوجهه "عرف بعض الفقه اإلیجاب بأنه 

نه آعرفه البعض األخر بكما )353(".شخص إلى أخر أو إلى أشخاص معینین أو إلى الكافة

عقد عن إرادته في إبرام -على وجه الجزم-العرض الذي یتقدم به الشخص لیعبر به "

)354(".معین، فینعقد هذا العقد بمجرد صدور القبول

عرض یعبر به الشخص "أنه بتعریف اإلیجاب على محكمة النقض المصریة قامت

على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معین، بحیث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد 

في إبرام إرادتهعرض یعبر به الشخص عن "وعرفته محكمة النقض الفرنسیة بأنه ".العقد

.)355("عقد معین، یكون ملتزما به في حالة قبوله من المتعاقد األخر

.108دمحم صبري السعدي، مرجع سابق، ص )352(
.68أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص )353(
.88علي فیاللي، مرجع سابق، ص )354(
.175عنادل عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص :نقال عن)355(
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بشأن النقل الدولي للبضائع بوضع معاییر لتحدید 1980اقیة یفینا لعام قامت اتفكما

یعتبر إیجابا أي عرض "على ما یلي نصتالتي 14/1وذلك في المادة ،)356(اإلیجاب

نیین، وكان محددا بشكل كاف إلبرام عقد إذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص مع

به في حالة القبول، ویكون العرض محددا بشكل وتبین منه اتجاه إرادة الموجب إلى االلتزام 

كاف، إذا عین البضائع، وتضمن صراحة أو ضمنا، تحدید للكمیة والثمن، أو بیانات یمكن 

.)357("بموجبها تحدیدها

جازما بمعنى أن یعبر ،أن یكون اإلیجاب بمفهومه التقلیديینبغي وفقا للقواعد العامة 

برام العقد، كما یجب أن یكون محددا وكامال وباتا عن إرادة مصممة وعازمة نهائیا على إ

یجب أن یتضمن طبیعة العقد المراد إبرامه معناه ،ولكي یعتبر العرض إیجابا على هذا النحو

هل العقد بیع أو إیجار أو شركة، وكما یجب أن یشمل العناصر األساسیة التي البد من 

.توافرها إلبرام العقد

فقد ،اإلیجاب ال یقتضي بحثه بمعناه التقلیدي بشكل مفصلمسألة الخوض في دراسة 

سبقتنا في ذلك كتابات عدیدة، لذا سنركز على دراسة اإلیجاب في مجال البیئة اإللكترونیة

اإللكتروني للبیانات التي تقوم على التبادل ،خاصة أمام طبیعة التجارة اإللكترونیة

تعطي صورة مغایرة التي،تصاالت المتطورةاالجیا وما ارتبط بها من تكنولو ،والمعلومات

باعتباره الطرف الضعیف في ،لمحل العقد مما قد یؤدي إلى تغلیط المستهلك اإللكتروني

.مثل هذه العقود

، 2006خالد حمدي عبد الرحمن، التعبیر عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة، :عننقال )356(
.49ص 

.، مرجع سابقبشأن النقل الدولي للبضائع1980فینا لعام أنظر إتفاقیة )357(
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اإلیجاب اإللكترونيمفهوم :أوال

إال من حیث الوسیلة في ،ال یختلف اإلیجاب اإللكتروني عن اإلیجاب التقلیدي

فاإلیجاب اإللكتروني هو تعبیر عن إرادة ،مع بقاء الجوهر نفسهالتعبیر عن اإلرادة إلكترونیا

الراغب في التعاقد عن بعد، ویتضمن كل العناصر الالزمة إلبرام العقد بحیث یستطیع من 

الت اإللكترونیة، وجه إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة، ویتم إرسال اإلیجاب عن طریق االتصا

.)358(بواسطة البرید اإللكتروني أو موقع إلكتروني على الشبكة أو غرف المحادثة الفوریة

یندرج ضمن طائفة العقود ،العقد الذي ینعقد في إطار التجارة اإللكترونیةنظرا ألن

فإنه ینبغي تعریف ،أو ما یعرف بالتعاقد بین غائبین-كما سبق بیانه -التي تبرم عن بعد 

عرف بعض الفقه اإلیجاب على هذا األساس و ،جاب اإللكتروني طبقا لهذه العقوداإلی

حیث یتم من خالل شبكة دولیة ،تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد"اإللكتروني بأنه 

ویتضمن كل العناصر الالزمة إلبرام العقد، بحیث ،لالتصاالت بوسیلة مسموعة مرئیة

.)359("یستطیع من یوجه إلیه اإلیجاب أن یقبل التعاقد مباشرة

الخاص بحمایة المستهلكین في 1997لسنة 66رقم بيو عرف التوجیه األور كما

كل اتصال عن بعد یتضمن كل العناصر الالزمة "عن بعد اإلیجاب بأنه التي تتمالعقود 

أن یقبل التعاقد مباشرة ویستبعد من هذا النطاق مجرد ،تطیع المرسل إلیهبحیث یس

.)360("اإلعالن

MAS Florence, op cit, p.67.
)358(

.120مصطفى أحمد إبراھیم نصر، مرجع سابق، ص )359(
.69أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص )360(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

135

تعرف الغرفة التجاریة والصناعیة لباریس عرض التعاقد أو اإلیجاب اإللكتروني على و 

یحتوي على كل العناصر الالزمة التي تمكن المرسل ،كل اتصال عن بعد"النحو التالي 

.)361("مباشرة على الدخول في عقدإلیه من الموافقة 

یتضح مما تقدم أن خصوصیة اإلیجاب تكمن في التعبیر عنه من خالل شبكة 

لتحدید نوع العقد المراد ،اتصال عالمیة عن بعد، تسمح فیه للموجب باستعمال هذه الوسیلة

، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التعریفیین )362(إبرامه بصفة جازمة ومحددة وباتة

حیث أنهما لم یحددان نوع وسائل االتصال عن ،المتقدمین یشوبهما بعض الغموض والنقص

كما أنهما ال یحتویان على خصائص اإلیجاب اإللكتروني التي تسمح بتمییزه ،وهي كثیرةبعد

.عن اإلیجاب التقلیدیة

م إلى ، وكذا التقریر المقدCE7/97/بي رقم و األور قد ورد في الملحق المرفق بالتوجیه 

ذكر على سبیل المثال ال 741/2001بشأن المرسوم رقم ،رئیس الجمهوریة الفرنسي

الحصر وسائل االتصال عن بعد ومنها، المطبوعات الصحفیة مع طلب الشراء، الكتالوجات، 

.)363(التلیفون مع إظهار الصورة، التلفزیون، اإلنترنت

كل ما یصدر أوال من "أنه مما سبق یمكن بدورنا تعریف اإلیجاب اإللكتروني على

أحد المتعاقدین سواء قول أو فعل أو كتابة أو غیره، عن طریق استخدام أحد وسائل االتصال 

بما یدل على انصراف إرادته إلى إنشاء ،متضمنا كافة العناصر األساسیة للعقد،الحدیثة

."وانعقاد العقد بمجرد القبول

.81صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص :نقال عن)361(
.58بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص )362(
بي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دمحم حسن قاسم، قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون األورو)363(

، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، 317، خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 19، ص 2005اإلسكندریة، 
.249ص 
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شروط اإلیجاب اإللكتروني-1

من النصوص القانونیة وأحكام القضاء، والتعریفات الفقهیة السابق اإلشارة یتضح

مجموعة من العناصر ،إلیها، أنه یشترط في اإلیجاب اإللكتروني كما في اإلیجاب التقلیدي

للعرض لیكون إیجابا وفي الحقیقة هناك ثالثة عناصر ضروریة، لكي یكون ملزم قانونا

:)364(وهيقانونیا فعاال

ویقصد بذلك أن یكون صادرا عن نیة باتة في التعاقد، فإذا كان من ،یكون جازماأن-1

فإننا ال نكون بصدد إیجاب بل تجاه مجرد ،وجه العرض لم یعقد عزمه نهائیا على التعاقد

دعوة إلى التفاوض بشأن العقد، وینطبق ذلك على اإلیجاب اإللكتروني من خالل عبارات 

.اإلیجاب أو صیغته

غیر معلق على شرط ومحددا بوضوح ،یجب أن ینطوي اإلیجاب على عرض بات-2

رض الذي یعبر به الشخص عهو الوقاطعا ال یحتمل التأویل أو الغموض، فاإلیجاب إذن 

عن إرادته في إبرام عقد معین بحیث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد به ،على وجه جازم

.العقد، وینطبق ذلك على جمیع العقود سواء تمت من خالل الوسائل التقلیدیة أو اإللكترونیة

التعبیر عن اإلرادة طبقا للقواعد العامة ال نأاتصال اإلیجاب بعلم من وجه إلیه، إذ -3

فأما قبل اتصال اإلیجاب بعلم من ،وره، وٕانما باتصاله بعلم من وجه إلیهینتج أثره بمجرد صد

وجه إلیه فإننا نكون بصدد إیجاب واقعي، أما اإلیجاب القانوني فال یقوم إال باتصاله بعلم 

.من وجه إلیه

وما بعدھا، 274، مندى عبد هللا محمود حجازي، مرجع سابق، ص 58بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص )364(
، أحمد 132-131، محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص 274ع سابق، ص مصطفى موسى العجارمة، مرج

، ھالة جمال 248-247، ورامي دمحم علوان، مرجع سابق، ص 139، ص 109عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، الفقرة 
.132الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص 
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ال یوجه اإلیجاب إلى شخص معین بالذات ،الواقع أنه في مجال التجارة اإللكترونیة

مع أي شخص بصرف النظر عن جنسیته ومكان ،إقامة عالقة عقدیةوٕانما یهدف إلى

ویكون إیجابا صحیحا ینطوي على نیة حیث یمكن أن یكون العرض موجها للجمهوروجوده، 

.)365(التعاقد مع أي شخص یبدي إرادته في قبوله

إلى ایتبین من ذلك أن اإلیجاب اإللكتروني ینقسم إلى نوعین، فیمكن أن یكون موجه

اویسمى باإلیجاب العام، وكما یمكن أن یكون موجه،شخاص غیر معینینأمجموعة من 

.ویسمى باإلیجاب الخاص،إلى شخص معین

هو ذلك العرض الموجه إلى جمیع زائري الموقع عبر ،اإلیجاب العام اإللكترونيف

المنتشرة على شبكة اإلنترنت التي تكون في أغلب األحوال ،التجاریة(web)صفحات الویب 

وال تكون شخصیة القابل ذات ،مفتوحة للجمهور عامة، ویكون عادة غیر محدد بفترة زمنیة

اعتبار شخصي بالنسبة للموجب، وٕاذا ما صادف اإلیجاب قبول صادر من أي شخص من 

.)366(اآلخرینالجمهور، فینتهي مفعول هذا اإلیجاب بالنسبة لألشخاص 

أو من خالل فهو الذي یتم عادة من خالل البرید اإللكتروني،أما اإلیجاب الخاص

ومنه ،)367(عن طریق كامیرا خاصة توصل بجهاز الحاسوب لدى الطرفینالمحادثة المباشرة

أو أشخاص معینین دون غیرهم وهو ،إلى شخص محددافإنه ال یمكن أن یكون إال موجه

وبالتالي یسقط هذا اإلیجاب بمجرد انتهاء تلك ،بفترة زمنیةایكون في العادة محدد

.)368(الفترة

LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.9.
)365(

(366)
FÉRAL-SCHUL Christiane, op cit, p.292.

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.139.
(367)

ذھبت إحدى المحاكم باسترالیا في قضیة توماس وسمیث اللذین قاما بإبرام عقد اإللكتروني بینھما، وتتلخص وقائع تلك )368(
150مع تحدیده لمدة العرض بعشرة أیام بسعر أدنى ebay.comفي قیام توماس بعرض طائرة للبیع على موقع "القضیة 

وذلك خالل المدة المحددة "ألف دوالر150"ألف دوالر أسترالي، تقدم سمیث لشراء تلك الطائرة بالمبلغ المعروض 
=د عالقةللعرض، إال أن توماس امتنع عن تنفیذ ھذا العقد لرغبتھ في البیع بمبلغ أكبر، ودفع توماس أمام المحكمة بعدم وجو
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خصائص اإلیجاب اإللكتروني-2

التي تتعلق بطبیعته، حتى وٕان كان اتیتمیز اإلیجاب اإللكتروني ببعض الخصوصی

یخضع لنفس القواعد العامة التي تنظم اإلیجاب التقلیدي، إال أنه یختص بعدة خصائص 

یتم من خالل شبكة عالمیة لالتصاالت عن بعد، وذلك ،أهمها أن التعبیر عن اإلیجاب

غالب ذو باستعمال وسیط إلكتروني الذي یسمح له بتخطي حدود الدول، ویكون بذلك في ال

.طابع دولي

اإلیجاب اإللكتروني یتم عن بعد-أ

بكل سهولة ،اإلیجاب المرسل عبر شبكة اإلنترنت یمكن الموجب من عرض إیجابه

،عبر صفحات الویب أو البرید اإللكتروني أو بالتحاور المباشر من خالل غرف المحادثة

حیث یكون الشخص ،مكان واحدافالتعاقد عبر اإلنترنت یكون بین غائبین ال یجمع بینهم

.الموجه إلیه اإلیجاب في مكان بعید

للسلعة أو ودقیقا ،)369(لذا یجب أن یتضمن اإلیجاب اإللكتروني بیانا تفصیلیا

، مع إعالم الموجب له بالبیانات الشخصیة للموجب، كموقعه )370(الخدمة محل التعاقد

وكذا بیان وسائل ،الخ...واسمه وعمره اإللكتروني وعنوانه الحقیقي، ومركز أعماله الرئیسي

، وأن عرضھ على ھذا الموقع ھو مجرد دعوة ebay.comمباشرة بینھ وبین سمیث، وأن عالقتھ تنحصر فقط مع موقع 
عمرو عبد الفتاح علي :رجع".للتعاقد فقط، إال أن المحكمة األسترالیة رفضت تلك الدفوع وقضت بانعقاد ھذا العقد وتنفیذه

.261، ص 1یونس، مرجع سابق، الھامش رقم 
نظرا ألن العقود اإللكترونیة تنتمي إلى طائفة العقود عن بعد، فمن المنطقي أن یكون اإلیجاب اإللكتروني إیجابا عن )369(

بعد، وبالتالي فھو یخضع للقواعد الخاصة بحمایة المستھلك في العقود المبرمة عن بعد، والتي تفرض على المھني أو 
التي یلتزم بھا تجاه المستھلك اإللكتروني ونذكر منھا، تزوید المستھلك بمعلومات المورد مجموعة من القیود وااللتزامات 

حول شخصیة التاجر عنوانھ والمركز الرئیسي لھ، وعنوان البرید اإللكتروني، والخصائص األساسیة للمنتجات والخدمات 
.المعروضة، وأوصافھا، وأثمانھا، ووسائل الدفع، والتسلیم

.139دمحم محمود، مرجع سابق، ص ھالة جمال الدین )370(
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الرجوع في والوفاء اإللكتروني بالمقابل العقدي، وترك الخیار للمستهلك بین استبدال السلعة أ

.)371(التعاقد والتمتع بالضمان ما بعد البیع

اإلیجاب اإللكتروني یتم عبر وسیط إلكتروني  -ب

ة وهو مقدم الخدم،وسیط إلكترونيیعتمد اإلیجاب اإللكتروني لیكون له وجود على 

حیث یتم العرض الذي یتضمن ،اإللكترونیة الذي بدونه ال یمكن أن یعبر عن هذا اإلیجاب

التي تقوم )Multimédia(ةإیجاب من خالل الشبكة، وباستخدام تقنیة الوسائط المتعدد

.الخدمات بكل دقةبعرض المنتجات و 

فإن ،بعد عبر تقنیات االتصال الحدیثةبما أن اإلیجاب اإللكتروني یتم عن 

المتعاقدین ال یتعرفان على بعضهما البعض إال عبر هذه التقنیات، وبالتالي فإن مشكلة 

تعد من أهم المعوقات التي تواجه الشخص الراغب في التعاقد ،تحدید هویة الشخص المتعاقد

إلنترنت أن یضمن عارض لسلعة أو خدمة على الذا یجب على كل ،عبر شبكة اإلنترنت

هعرضه بالبیانات التي تسمح بتحدید هویة الموجب أو مقدم الخدمة اإللكترونیة، عنوان

أو عنوان بریده اإللكتروني، رقم هاتفه، رقم تسجیله في السجل التجاري، مقره البریدي 

.وكل بیان أخر یدل على هویة الموجب،الخ.....االجتماعي

20الصادر في CE7/79/بي رقم و التوجیه األور هذه البیانات قد ذكرها نجد أن 

تنص التي 04/1في المادة ،عن بعدحمایة المستهلك في العقود المبرمة بشأن1997ماي 

ینبغي على المهني، قبل إبرام العقد أن یقوم بإعالم المستهلك بقائمة من البیانات "على أنه 

)372(..."ذاتیة مقدم المنتوج أو الخدمةاإللزامیة، التي تضمن تحدید 

، مصطفى موسى العجارمة، مرجع سابق، ص 139أحمد شرف الدین، عقود التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )371(
288.

(372)
Article 4-1 de directive sur la vente à distance prévoit la fourniture, préalablement à la

conclusion de tout contrat avec un consommateur, des informations suivantes :
- l’identité du fournisseur et le cas échéant, lorsqu’il y a un paiement anticipé, son adresse ;=
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المتعلق بالتجارة 2000جوان 8الصادر في 2000/31بي رقم و كما أن التوجیه األور 

تقع على مقدم السلع أو الخدمات االلتزامات التي على 05ینص في المادة ،اإللكترونیة

شركته، عنوانه اسم :یجب أن یوضح البائع لعمیله"أنه ومن بینها ،على شبكة اإلنترنت

.)373("…الجغرافي، وعناصر تحدید هویته

المتعلق 2004لسنة 557/04تبني المشرع الفرنسي نص هذه المادة في القانون رقم 

، وفي حقیقة األمر أن هذه المادة قد )374(منه19بالثقة في االقتصاد الرقمي في المادة 

من قانون االستهالك L.121-18أخذت بنفس القواعد المنصوص علیها في نص المادة 

في كل إیجاب لبیع أموال منقولة أو تقدیم خدمات عن بعد "على أنه تنصالفرنسي التي 

اسم مشروعه، وأرقام هواتفه، وعنوان مركز إدارته، إذا :یلتزم المهني بأن یوضح للمستهلك

.)375("...عن اإلیجابالمسؤولةكان مختلفا عن المؤسسة 

عبر الخط ،العربیة التي نصت على إلزامیة تحدید هویة المتعاقدمن بین التشریعات 

المتعلق بالمبادالت والتجارة اإللكترونیة، حیث2000لسنة 83رقم نجد القانون التونسي

یجب على البائع في المعامالت التجاریة واإللكترونیة أن یوفر ورد بالفصل الخامس أنه

- les caractéristiques essentielles des biens ou service,
- prix des biens ou services toutes taxes comprises,
- les frais de livraison,
- les modalités de paiement, de livraison, d’exécution ;
- le cout de l’utilisation de la technique de communication à distance lorsqu’il est calculé

sur une base autre que le tarif de base ;
- la durée de validité de l’offre ou du prix ;
- la durée du contrat pour la fourniture durable ou périodique d’un bien ou d’un service ;
- le rappel de l’existence du droit de rétractation dans le cas ou celui-ci s’applique.

(373)
BUSSEUIL Guillaume, Sous la direction de ROCHFELD Judith, op cit, p.p.74-75.

(374)
GRYNBAUM Luc, « Loi économie numérique : le sacre des égalités formelle », Revue des

contrats, n° 2, 01 avril 2005, p.282. ; A.CAPRIOLI Eric et AGOSTI Pascal, op cit, p.14.
(375)

Article L121-18-1 du code de la consommation Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 -
art. 35 « Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi
que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les
informations suivantes : 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des
coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il
s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement
responsable de l'offre ».
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، وعنوانه، هویة البائع:إبرام العقد المعلومات اآلتیة للمستهلك، بطریقة واضحة ومفهومة قبل 

.)376(مسدي الخدمةوهاتف البائع، أو

اإلیجاب اإللكتروني في الغالب إیجابا دولیا-ج

عبر شبكة دولیة لالتصاالت باستخدام وسائط إلكترونیة اإللكتروني یتم اإلیجاب 

والجغرافیة، ویكون اإلیجاب بحدود الدولة السیاسیة والمعلومات، لذلك فهو ال یتقید 

.اإللكتروني تبعا لذلك إیجابا دولیا نظرا لما تتسم به شبكة اإلنترنت من االنفتاح والعالمیة

رغم ذلك یرى البعض، أنه ال یوجد ما یحول من قصر اإلیجاب اإللكتروني على 

، بحیث یكون له نطاق جغرافي ومكاني معین، فقد یقصر )377(منطقة جغرافیة محددة

الموجب عرض المنتجات والخدمات على منطقة جغرافیة معینة، مثل ذلك ما نالحظه في 

العقد أشار إلیه البند الرابع من ما وكذا ،الفرنسیة المنتشرة على اإلنترنتبعض مواقع الویب 

حدد المنطقة الجغرافیة التي یغطیها التي ت،النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونیة

، وأیضا ما تقرره الوالیات المتحدة األمریكیة من حظر توجیه اإلیجاب للدول )378(اإلیجاب

.)379(مثل كوبا وكوریا الشمالیة،الموقع علیها عقوبات اقتصادیة

اإلیجاب اإللكتروني قد یكون إقلیمیا أو دولیا، ومن ثم فإن الموجب یتبین من ذلك أن

.ارج النطاق اإلقلیمي الذي حدده سلفاخلن یلتزم بإبرام عقود أو تسلیم منتجات 

.252عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )376(
القانون الواجب -التوقیع اإللكتروني-حمایتھا-إثباتھا-أركانھا(اإللكترونیة دمحم فواز المطالقة، الوجیر في عقود التجارة )377(

"التطبیق .63، ص 2008، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، "دراسة مقارنة)
.77ص مرجع سابق،أوسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت،)378(
.323خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )379(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

142

من طرق إعالن الرغبة في التعاقدتمییز اإلیجاب عن غیره:ثانیا

أو المعروضة على اإلنترنت یعد إیجابا الدعوة حتى نتمكن من تحدید ما إذا كانت 

فإنه یتعین علینا وضع الفارق ،أو یعتبر ذلك من أعمال الدعایة واإلعالن،دعوة للتعاقد

.بینهما

تمییز اإلیجاب عن الدعوة إلى التعاقد-1

یقصد بالدعوة إلى التعاقد، العرض الذي یتقدم به شخص للتعاقد دون أن یحدد 

أما ،كرة إبرام العقد على الطرف األخرال تعدو أن تكون طرحا لف، فهي شروطهو هعناصر 

فهو التعبیر عن إرادة باتة، ویتضمن جمیع عناصر العقد -مثل ما سبق بیانه -اإلیجاب 

.)380(األساسیة

في كون الدعوة إلبرام ،تبدو أهمیة التفرقة بین اإلیجاب اإللكتروني والدعوة إلى التعاقد

على العقد الذي لم یحدد له كافة ،عقد ما یدل على أن العرض مازال في مرحلة التفاوض

ومن ثم فإن األطراف غیر ملزمة بإبرام العقد، أما اإلیجاب فإنه ،عناصره وشروطه األساسیة

.)381(یدل على الخروج من دائرة التفاوض والدخول في مرحلة إبرام العقد

أن كال من الدعوة للتفاوض واإلیجاب تعبیر عن اإلرادة، والفارق ،من ذلكیظهر 

ن صاحبها عن رغبة مبینهما فارق وظیفي، فالدعوة إلى التفاوض وظیفتها مجرد اإلعالن 

فوظیفته صیاغة بقصد اكتشاف من تكون لدیه رغبة مقابلة، وأما اإلیجاب ،مجردة في التعاقد

.)382(بمجرد إعالن قبوله ممن وجه إلیه،للتحویل إلى اتفاقمشروع محدد المعالم قابل 

.208عنادل عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص )380(
ZOIA Michel, op cit, p.14.

)381(

.91صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )382(
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إال بصدور إیجاب یتبعه قبول، فهل یعد عرض البضائع لما كان العقد ال ینعقد 

نعقاد العقد أم أنه مجرد دعوة إلى اإیجابا یحتاج لقبول ،والخدمات على شبكة اإلنترنت

التفاوض؟

أو للتعاقد بأنه مجرد دعوة للتفاوض،إلى وجوب وصف اإلیجابذهب بعض الفقه

یجرى خاللها قبول ،إال بعد مفاوضات ومباحثات،وأنه ال یستقر التعاقد على الوجه النهائي

.)383(بعد أن یتم تحدید كافة العناصر الجوهریة بهعرض اإلیجاب

إلى أن الفرق بینهما -وهو الرأي الذي نؤیده -في حین یرى جانب أخر من الفقه 

بنیة أكیدة ،الجزم والبتفاإلیجاب یجب أن یتوافر فیه ،)384(النیة الجازمة في التعاقدهو 

مجرد عرض یتضمن إرادة أولیة ترغب في بینهما الدعوة إلى التعاقد ،ة نهائیة في التعاقددار وإ 

ویستخلص قاضي الموضوع هذه النیة من عبارات اإلیجاب والظروف المتعلقة ،التعاقد

.المعروضة علیهبالدعوى

إذا تضمن عرض السلع والخدمات عبر شبكة اإلنترنت تعیین فإنه ،بناءا على ذلك

في واجهات ،فإن هذا العرض یعد إیجابا قیاسا على عرض السلع،المبیع وتحدید الثمن

مع بیان أثمانها، إذ أنه في كلتا الحالتین یمكن للمستهلك أن -التقلیدیة -المحالت التجاریة 

عن العرض سواء كان بالحضور المادي أو عن طریق ،أخذ تصورا أو فكرة ولو عامةی

،شبكة اإلنترنت، أما إذا عرض صاحب الموقع اإللكتروني لسلعه وخدماته مع بیان أوصافها

تاركا ذلك لیكون موضوعا للمناقشة والمساومة ،وتحدیدها تحدیدا تاما من دون ذكر سعرها

.126عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )383(
، "دراسة مقارنة"بلحاج العربي، اإلطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري )384(

.18، ص 2010والتوزیع، عمان،دار وائل للنشر
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دون إبداء األسباب ،بإمكانیة تعدیل العرض أو حقه في رفض البیع الحقاأو احتفظ لنفسه 

.)385(فإن ذلك یعد دعوة للتعاقد ولیس إیجابا

لكي ال یختلط ،اإلنترنت بدقة ووضوحنرى أنه من الضروري صیاغة اإلعالن عبر 

قد عند اإلیجاب بالدعوة للتعاقد، نظرا لما یترتب على ذلك من مسؤولیة في حال اإلخالل بالع

بموجب عقد ،التقاء القبول مع اإلیجاب، ومن ثم فإنه البد من وضع شروط محددة مسبقا

یمهد إلبرام عقد مستقبلي بین الطرفین بشكل واضح یفید أن ،نموذجي للدعوة إلى التفاوض

إنما هو مجرد دعوة للتفاوض وال یرتب التزاما قانونیا على الجهة ،العرض عبر اإلنترنت

.ن السلعة أو الخدمةالمعلنة ع

عالن عن العرض عبر شبكة اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني أو برید اإلف

ال یعد إیجابا باتا بل دعوة إلى التعاقد من أحد الطرفین یحتاج لقبول الدعوة حتى ،إلكتروني

إیجاب حقیقي، وینعقد العقد إذا وافق ذلك اإلیجاب الحقیقي قبوال من الطرف هیقال بأن

.الثاني

تمییز اإلیجاب عن أعمال الدعایة واإلعالن-2

كل عمل من شأنه التعریف بالسلعة أو الخدمة ، )386(یقصد بأعمال الدعایة واإلعالن

وذلك بغیة ترویج السلعة أو الخدمة وحث ،وٕابراز سماتها ومزایاها وطریقة استخدامها

ن الدعایة واإلعالن هما عملیتي تعریف بالسلعة ووصف لها إفومنه،المستهلك على شرائها

لكونهما ،وهما بذلك یختلفان اختالفا كلیا عن اإلیجاب،)387(على شرائهاثم إغراء المستهلك

.18مرجع سابق، ص ،بلحاج العربي)385(
مجموعة الرسائل التي "اإلعالن بأنھ 1997عرفت القواعد األوروبیة المتعلقة بالتلفاز العابر للحدود الصادر سنة)386(

یبثھا شخص عام أو خاص في إطار نشاطاتھ التجاریة الصناعیة أو المھنیة التي یھدف من خاللھا إلى الترویج لمنتجاتھ أو 
ة للنشر أحكام عقود التجارة اإللكترونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافبرھم، إسماعیلنضال سلیم:مشار إلیھ لدى".خدماتھ

.63جلیل الساعدي، مرجع سابق، ص :،أنظر كذلك60، ص 2009والتوزیع، عمان، 
(387)

SEIDOWSKY Oswald, op cit, p.188.



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

145

بشكل ترویجيالسلعة أو الخدمةال یتضمنان عرضا للتعاقد، بل كل ما یفعالنه هو وصف 

.)388(یهدف إلى جلب أو لفت انتباه المستهلكین، دون تقدیم العناصر الالزمة إلبرام العقد

حول مدى اعتبار اإلعالن الذي یبث عن السلعة أو الخدمة عبر ،یثور التساؤل

وسائل االتصال الحدیثة، إیجابا أو مجرد دعوة إلى التعاقد؟

التساؤل نستعرض مختلف اآلراء الفقهیة التي اختلفت حول اعتبار لإلجابة على هذا 

أو مجرد دعوة من المنتج أو صاحب المتجر االفتراضي إلى ،هذا اإلعالن إیجابا بالتعاقد

.الدخول معه في مفاوضات ینتهي بها إلى إبرام العقد

االتصال ل الفقه إلى اعتبار اإلعالن الذي یتم عبر وسائمن االتجاه األولفقد ذهب 

.)389(عن بعد إیجابا تاما إذا تضمن العناصر األساسیة للعقد ومن ضمنها تحدید الثمن

المشرع الجزائري ال یستلزم لقیام اإلیجاب سوى أن یتضمن العناصر ،هذا الشأنفي 

إذا "على أنه تنصالتي ج ق م 65وهذا ما جاء في المادة ،الجوهریة للعقد المراد إبرامه

اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفظ بالمسائل التفصیلیة یتفقان 

علیها فیما بعد ولم یشترطا أن ال أثر للعقد عند عدم االتفاق علیها أعتبر العقد مبرما وٕاذا قام 

لطبیعة خالف على المسائل التي لم یتم االتفاق علیها، فإن المحكمة تقضي فیها طبقا

".المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة

یقصد بالعناصر الجوهریة للعقد تلك المسائل التي هي قوام العقد وأركانه األساسیة 

وأن هذه األخیرة تختلف باختالف العقد، فإذا كان عقد بیع مثال فالعناصر األساسیة تتمثل 

هذا وعلى ،جرة والمدة والشيء المؤجرفي المبیع والثمن، وفي عقد اإلیجار تتمثل في األ

التي تجعله جازما وكافیا للتعبیر عن ،جمیع العناصر األساسیةالعرض إذا تضمن األساس

.213عنادل عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص )388(
.158مصطفى أحمد إبراھیم نصر، مرجع سابق، ص )389(
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األسس الجوهریة للتعاقد، فإنه یعتبر إیجابا صالحا ألن یقترن به قبول، أما المسائل 

.خالفالتفصیلیة فال یشترط أن یتضمنها ویلزم مع ذلك أال یقوم بشأنها 

أن هذا العرض "أو "عدم نفاذ الكمیة"وال یؤثر في اإلیجاب إذا تم تعلیقه على شرط 

، فكل "أن التخفیض على األسعار ساریا حتى نفاذ الكمیة"أو "یظل ساریا حتى نفاذ الكمیة

ولیس دعوة إلى التعاقد وعلى ،هذه العبارات ال تؤثر في كون هذا اإلعالن والعرض إیجابا

.)390(التاجر في حالة إیجاب دائمذلك یعتبر

أن هذا الرأي اعتبر اإلعالن إیجابا إذا توافر فیه شروطه األساسیة ،یتبین مما سبق

من تحدید للمبیع والثمن، أما إذا تخلف أحدهما فإنه یعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد أو الدخول 

وأنه في حالة ما إذا احتفظ المنتج لنفسه بإمكانیة تعدیل العرض ،في مفاوضات ولیس إیجابا

بإرادته المنفردة، أو إذا احتفظ بحقه في رفض البیع دون تحدید األسباب، فإن ذلك یعتبر 

.)391(كذلك دعوة إلى التعاقد ولیس إیجابا

إلى عدم اعتبار اإلعالن إیجابا، بل هو -نؤیده وهو الرأي الذي-ثاني ذهب رأي 

عبر شبكة اإلنترنت، ، ببثها المنتجات إلى المستهلكین )392(مجرد دعوة إلى التعاقد والتفاوض

فما یبث عبر ،تحث المستهلك إلى الدخول في مفاوضات ینتهي بها المقام إلى إبرام العقد

دون التزام علیه ،اإلنترنت خال من العزم، فهو یعتبر عرضا للسلع التي ینتجها المنتج فقط

أن المنتج ،أن یرد فیما یبث عبر اإلنترنت من عبارات تفید،وقد یحدث في بعض األحیان

أن هذا العرض هو مجرد دعوة إلى "أو "بعد التأكید"أو "دون التزام"م غیر ملتز 

.)393("التفاوض

GHZOUANI Chiheb, op cit, p.137.
(390)

.110مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص إیمان)391(
.129عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )392(
.73أوسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر شبكة اإلنترنت، مرجع سابق، ص )393(
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للتعبیر عن الرغبة ،ذلك ال یكفي مجرد عرض البضائع وأوصافها على اإلنترنتل

التي تبین وتؤكد د، وٕانما البد أن یتوافر في هذا العرض كل العناصرالنهائیة والجازمة للتعاق

والتي نرى أنها غالبا وفي األعم ال تتوافر على،على الرغبة الباتة لدى الموجب في التعاقد

.)394(رهذه العناص

في اتفاقیة األمم المتحدة الموقعةما ورد في،من الحجج التي یستند إلیها هذا الرأي

تعتبر أن العرض الذي یوجه إلى شخص التي،1980فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع سنة 

ما لم یكن المنتج قد أظهر بوضوح عن ال یعد سوى دعوة للتعاقد،أو أشخاص غیر معینین

.)395(اتجاه قصده إلى غیر ذلك

التجارةاألونسترال هذه المسألة في مشروعها للعقد النموذجي بشأن حسمتكما 

تمثل "على أنه 3-2-1بالنص في البند الخاص في تعریف اإلیجاب في المادة ،اإللكترونیة

الرسالة إیجابا إذا تضمنت إیجابا إلبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددین ما 

شیر إلى نیة مرسل اإلیجاب أن یلتزم في حالة القبول داموا معروفین على نحو كاف وكانت ت

.)396("وال یعتبر إیجابا الرسالة المتاحة إلكترونیا بوجه عام ما لم یشر إلى غیر ذلك

أن هذا الرأي األخیر جدیر باألخذ به، وذلك ألن هذا النوع من نرى من جهتنا

قد یثیر خالفا في مدى اعتباره إیجابا من عدمه في حین أنه ال یتعدى ،اإلعالنات والعروض

كونه مجرد عرض لمنتوج أو خدمة معینة عبر اإلنترنت، وٕان كان یتضمن وصفا لعناصر 

ذلك المنتوج أو الخدمة، ألن المستخدم عندما یقوم بالتصفح عبر اإلنترنت لمواقع تقوم 

بالضغط على األیقونة المخصصة للطلب أو همیاقندعو ،باإلعالن والدعایة للسلع والخدمات

.139محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص )394(
(395) La convention de vienne en son article 14-2 précise qu’ « une proposition adressée à des
personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins
que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire ».

.، مرجع سابق1996أنظر قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة لعام )396(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

148

الالزمة للطلب ینقلب ذات العرض إلى إیجاب صادر من ،لبیاناتلهاستكمالمعالشراء 

.العمیل وموجه للبائع

بعض المسائل القانونیة المتعلقة باإلیجاب اإللكتروني:الثثا

ال نظیر لها ،عدة صعوباتیثیر اإلیجاب اإللكتروني في التعاقد عبر شبكة اإلنترنت 

ي العقد ففي اإلیجاب الذي یعبر عنه عبر وسائل تقلیدیة، وأساس ذلك هو التباعد بین طر 

التي تعد بیئة غیر مادیة حیث یتم تبادل ،فااللتقاء بینهما ال یتم إال من خالل شبكة اإلنترنت

النطاق المكاني لإلیجاب من خالل الرسائل اإللكترونیة، ولهذا فإن تحدیدرادة إلالتعبیر عن ا

، مع ما حققته شبكة اإلنترنت من كسر الحواجز المكانیة اإللكتروني أصبح ضرورة ملحة

ع أن یلم تستطورغم ذلك،وفرضها لكثیر من المفاهیم الجدیدة المشتركة،واختراق الحدود

.توحد اللغات المختلفة للشعوب عالمیا أو إقلیمیا أو حتى محلیا

المكاني لإلیجاب اإللكترونيالنطاق -1

یعتبر اإلیجاب الصادر من الموجب عبر وسائل االتصال الحدیثة إیجابا لیس له 

نطاق مكاني محدد، فاإلنترنت مثال تعد وسیلة إلكترونیة حدیثة غیر محددة النطاق، تنقل كل 

.)397(م معیندون التقید بحدود دولة معینة أو إقلی،ما یبث علیها من مواقع وأسواق افتراضیة

یعتبر إیجابا عاما ،وعلیه فإن اإلیجاب اإللكتروني وخاصة عبر شبكة اإلنترنت

موجها لجمیع سكان المعمورة، وهذا بحسب األصل، إال أن الموجب في بعض األحیان یضع 

، بحیث إن هذا )398(الصادر عبر هذه الوسائل ویحدد له نطاقا جغرافیا معینا،شرطا إلیجابه

وال یكون اإلیجاب صادفه قبول من خارج نطاقه المحدد، فإن العقد ال ینعقدإلیجاب إذا ا

p.p.71-72.
(397)

MAS Florence, op cit,

GHZOUANI Chiheb, op cit, p.133.
(398)
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فمثال یقرر المورد لسلعة معینة أن عرضه لبیع هذه السلعة ال یكون إال في ،ملزما لصاحبه

.)399(حدود دولة أو إقلیم معین فقط

في حالة نفاذ ،تظهر أهمیة تحدید النطاق المكاني لإلیجاب بالنسبة لمورد السلعة

التشریعات الوطنیة لبلد الكمیة أو نشوب نزاع حول تنفیذ العقد، إذ یكون المورد في مأمن من 

.الذي یقع موطنه خارج نطاق اإلیجاب المحدد،المستهلك

الموجه عبر شبكة اإلنترنت، وهو ما وكمثال على تحدید النطاق المكاني لإلیجاب

نالحظه في بعض مواقع الویب الفرنسیة التي تقصر اإلیجاب فقط على الدول الفرانكفونیة 

العروض "من أن )Infonie(الناطقة بالفرنسیة، ومثال ذلك ما نص علیه المركز التجاري 

مركز التجاري وكذلك ما نصت علیه شروط ال،)400("لیست صالحة إال في اإلقلیم الفرنسي

(Apple store) یبیع المنتجات في الوالیات المتحدة األمریكیة وأالسكا "من أن هذا المركز

.)401("وهاواي فقط

لغة اإلیجاب-2

بكة اإلنترنت، من حیث إمكانیة االتصال بها من أي شخص واالنتفاع تثیر عالمیة ش

، خاصة إذا في توجیه اإلیجاببما تقدمه من خدمات من أي مكان، مشكلة اللغة المستعملة 

، وهذا االختالف قد مختلفةكانت اللغة التي یستخدمها كل طرف في التعبیر عن إرادته

.یترتب علیه اختالف التعبیر عن القصد

نجد أنه یتطلب في اإلیجاب 1988لسنة 21الرجوع لقانون االستهالك الفرنسي رقم ب

المسمى 4/8/1994التشریع الفرنسي الصادر في أن یكون باللغة الفرنسیة، وكما ورد في 

)15(التوقیع اإللكتروني رقم دمحم حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة اإلنترنت، دراسة مقارنة في ضوء قانون )399(
.76-75، ص ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 2004لسنة 

، دمحم المرسي زھرة، مرجع 77أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص :أنظر)400(
.42سابق، ص 

.268، ص 1رقم عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ھامش :جعرا)401(
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لغة الفرنسیة أو على األقل استعمال الوجوب منه 2المادة في، )Toubon()402(بقانون 

التجارة اإللكترونیة بما فیهافي جمیع أنواع التجارة، بذات اللغة ،عبیر عن اإلیجابتلترجمة ل

في وصف المنتوج أو الخدمة وتعیین نطاق ،على وجه الخصوصتشمل هذه الترجمة و 

.)403(اإلیجاب، كذلك طرق التشغیل أو االستعمال وفي الفواتیر واإلیصاالت

ستوجب استعمال اللغة الوطنیة في التعبیر ی،لفرنسينرى أنه إذا كان بعض التشریع ا

لیس من أن عالمیة الشبكة ودولیة العرضف،)404(تحت طائلة المتابعة الجزائیةعن اإلیجاب

شأنها االستجابة للمتطلبات المحلیة، وفي كل دولة من دول العالم ولیس من الضروري أن 

وفي سبیل حمایتها لرعایاها أن تشترط استخدام لغتها الوطنیة في التعبیر ،تسعى كل دولة

.)405(عن اإلیجاب

1992نشیر إلى ما ورد في التوجیه األوروبي بشأن حمایة المستهلك الصادر عام 

إذا استجاب مستهلك فرنسي لإلعالن في صحیفة ناطقة باالنجلیزیة أو برنامج دعائي "بقوله 

تلفزیوني باأللمانیة، فال یجوز له أن یتوقع تلقي جمیع المعلومات بلغته الوطنیة، فإذا كانت 

وقرر المستهلك أن یتعاقد فال ینبغي أن تكون،وسیلة الدعایة توزع خارج منطقتها اللغویة

.)406("الخاصة باللغة عائقا أمام هذا العقد العابر للحدودالقواعد 

(402)
la loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française, J O, du 5 aout 1994.

(403)
Article 2 al 1 er de la loi Toubon sur l’emploi de la langue française « Dans la désignation, l'offre,

la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de
garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la
langue française est obligatoire ». voir : www.legifrance.gouv.fr/...xte.do?cidText=LEGITEXT
(404)

La decision du tribunal de police de paris en date du 9 juin 1997et relative à des pages web en
anglais mise en ligne sur le site d’une association dépendant d’une université américaine ayant une
antenne en France, n’a malheureusement pas abordé le débat de fond. En effet, les prévenus ont
soulevé avec succès des nullités de procédure pour s’opposer à la citation directe devant le tribunal de
police, initialisée par des associations de défense de la langue française. Cité par : BENSOUSSAN
Alain, op cit, p.30.

EL BADAWI Lamia, op cit, p.229.
(405)

.75مرجع سابق، ص خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، أسامة أبو الحسن مجاھد، )406(
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لكي ال تكون اللغة عائقا أمام عالمیة الشبكة، بوصف أن عقود التجارة اإللكترونیة و 

،تتم بواسطة شبكة اتصال عالمیة فقد أصدر رئیس الوزراء الفرنسي منشوراهي عقود دولیة،

یجیز فیه أن 4/8/1994بشأن تطبیق نصوص القانون الصادر في 19/6/1996في 

.)407(في الكتابة على الشاشات ترجمة باإلنجلیزیة أو بأیة لغة أخرى،تصاحب اللغة الفرنسیة

معظم المواقع العالمیة تحاول أن تبرز صفحاتها بلغات متعددة، وتوفر اآلن نجد 

وبالتالي فهي تسهل للزائرین الدخول لمواقعها ترجمة فوریة وكاملة لكل محتویات الموقع، 

.وتجذبهم بذلك ویتم تبادل اإلیجاب والقبول بلغاتهم الوطنیة

أساس القوة الملزمة لإلیجاب اإللكتروني-رابعا

غیر ملزم للموجب حیث یكون له حق العدول عنه قبل أن ،اإلیجاب كقاعدة عامة

إطالق القول بذلك ال یحقق استقرار التعامل یتصل هذا اإلیجاب بعلم من وجه إلیه، إال أن

إذا لم یلتزم بالبقاء على إیجابه مدة من الزمن، یؤدي إلى إلحاق الضرر ،ألن الموجب

فاإلیجاب یلزم صاحبه إذا كان حدد لمن وجه إلیه میعاد لقبوله طوال هذا ،بالموجب له

.)408(المیعاد

إذا عین أجل ")409(ق م ج63المادةیه المشرع الجزائري في نص هذا ما ذهب إل

للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى انقضاء هذا األجل، وقد یستخلص األجل من 

".ظروف الحال، أو طبیعة المعاملة

لو افترضنا أن شخصا قدم عرضا على شبكة اإلنترنت لعقد صفقة ،على ذلكابناءو 

فما ،االستثناءالفرضیة یجب التمییز بین األصل و بیع لبضاعة ما وحدد الثمن، فإن في هذه 

.76، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص أسامة أبو الحسن مجاھد)407(
.62بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص )408(
139مدني سوري، المادة 94المادة قانون موجبات وعقود اللبناني،179قانون مدني مصري، المادة 93تقابلھا المادة)409(

.مدني كویتي41مدني إماراتي، المادة 
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دام الموجب لم یحدد مدة اإلیجاب عندها فهو غیر ملزم به، ویستطیع الرجوع عنه ما لم 

یقترن به القبول، أما إذا حدد الموجب میعادا لصدور القبول، اعتبر اإلیجاب ملزم وال یحق 

انعقدا صدر قبول في المهلة المحددة وٕاذ،المعینةللموجب الرجوع عنه قبل انقضاء المدة 

.عن إیجابهتراجع الموجبالعقد حتى لو 

أنه یجب الخروج عن القاعدة العامة في كون أن اإلیجاب ال ،)410(یرى بعض الفقه

إال إذا اقترن بأجل صریح أو ضمني، فیما یخص اإلیجاب اإللكتروني الذي ،یكون ملزما

بمدة محددة، یقوم الموجب بتحدیدها بدقة ویعلم الموجب له بهذه ایجب أن یكون دائما مقترن

.المدة

یونیو 21أكد المشرع الفرنسي في قانون الثقة في االقتصاد الرقمي الصادر في 

أنه نظرا لخصوصیة التعاقد عبر شبكة اإلنترنت وسرعة التعامل من خاللها، یجب ،2004

مازال متاحا عبر الشبكة أو عبر الوسائل على موجه اإلیجاب أن یلتزم به، طالما أنه

واستقرار،ىهذا القانون یهدف إلى حمایة المستهلك بالدرجة األول،)411(اإللكترونیة

المعامالت اإللكترونیة وتوفیر الثقة في التعامل، مما یتطلب اعتبار الموجب ملزما بإیجابه 

.طالما أنه مازال متاحا عبر شبكة اإلنترنت

إلى أن التزام الموجب بالبقاء على إیجابه لتمكین الموجب له من قبوله ،یجب اإلشارة

إلى شخص حاضر أمام الموجب أو كان موجها ،یختلف بحسب ما إذا كان اإلیجاب موجها

فإذا كان اإلیجاب موجها لشخص یتمكن من القبول فور صدوره، حیث ،إلى شخص غائب

واحد ففي عقد في مجلس ن التعبیر عن اإلرادة في غرف المحادثة، كما لو كانا ایتبادل الطرف

هذه الحالة یكون اإلیجاب غیر ملزم، ومن ثم فإنه یجوز للموجب أن یعدل عن إیجابه وال 

ZOIA Michel, po cit, p.15.
)410(

(411)
MAGGIAR Antoine-Audoin, « La conclusion de contrats par voie électronique », Gazette du

palais, n° 321, 17 novembre 2005, p.7.
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أما إذا كان اإلیجاب ، ما لم یصدر قبول من الموجه إلیه ذلك اإلیجاب،یترتب علیه أي أثر

وتم ،باشرة، كما لو أرسل هذا اإلیجاب من خالل البرید اإللكترونيموجها لشخص ال یتلقاه م

فهنا یمكن للموجب ،حفظه بصورة تلقائیة في صندوق الرسائل لحین االطالع علیه فیما بعد

ولكن بشرط أن یصل هذا العدول إلى صندوق الرسائل اإللكترونیة ،أن یعدل عن إیجابه

.)412(باإلیجابالخاص بالموجب له قبل أن یعلم األخیر 

الفرع الثاني

القبول اإللكتروني

بما في ذلك -العقد لكي ینعقدو ،القبول هو التعبیر عن إرادة من وجه إلیه اإلیجاب

ال وٕاال فإن العقد،أن یتطابق القبول مع اإلیجاب في كل جوانبهیجب-العقد اإللكتروني

.ینعقد

یترتب بات یصدر ممن وجه إلیه اإلیجاب و تعبیر "یعرف الفقه القبول عموما، بأنه 

دة تعبیر عن إرا"نهأبكذلكعرفوقد)413(".علیه إذا تطابق مع اإلیجاب أن ینعقد العقد

)414(".تامة إلیجاب سابق بمقتضاه یكتمل العقدیمثل موافقة وأكیدة و حقیقیة

رادة الطرف الذي وجه إلیه اإلیجابإالتعبیر البات عن "أنه بیرى البعض األخر القبول و 

)415(".بارتضائه العرض الذي تقدم به الموجب

هو التصرف الذي بمقتضاه یعلن الموجب له ،هذه التعریفات نجد أن القبولباستقراء

أكیدة ال على أن تكون تلك اإلرادة جازمة و في التعاقد بصفة صریحة أو ضمنیة، ،عن إرادته

واضحة الداللة على قبول التعاقد مادام تعبر عن إرادة نهائیة و ،و الغموضتحتمل التأویل أ

.175-174إبراھیم نصر، مرجع سابق، ص ص مصطفي أحمد )412(
.254عنادل عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص )413(
.180مصطفى أحمد إبراھیم نصر، مرجع سابق، ص )414(
.114دمحم صبري السعدي، مرجع سابق، ص )415(
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ٕاذا ما حدث ذلك و ،لم یزول أو یسقط أثارهاه قائمفي وقت مازال اإلیجاب فیاالقبول صادر 

یصبح القبول ال،مدته مثالبانقضاءبأن زال أو سقط اإلیجاب، برجوع الموجب فیه أو 

وٕاذا كان اإلیجاب مازال قائما فیجب أن یأتي القبول موافقا لجمیع ،معنى له وال جدوى منه

بذلك یتحقق تطابق و ،أو تقیید أو تعدیل على اإلیجابي زیادة بدون أ،عناصره األساسیة

.اإلیجاب مع القبول

ال یختلف القبول اإللكتروني عن مفهوم القبول التقلیدي، سوى أنه یتم عبر وسائط 

فهو قبول عن بعد باعتباره ركن في عقود التجارة ،نترنتإلإلكترونیة من خالل شبكة ا

التعاقد في ظلها عن بعد، وبالتالي فهو یخضع للقواعد العامة التي اإللكترونیة، التي یتم 

باعتبارهلكن وجه الخصوصیة التي یتمیز بها القبول اإللكتروني ، و )416(تنظم القبول التقلیدي

ر یكون أن القبول ذو طبیعة إلكترونیة یثتقنیة في التعبیر عنه، و اتصالوسائل باستخدامیتم 

حلیل مفهوم القبول علیها من خالل تةسنحاول اإلیجابالتي،جملة من التساؤالت

تحدید شروط القبول اإللكتروني، و كذا بیان طرق التعبیر عن القبولاإللكتروني، و 

.وبحث مسألة حق العدول في القبول اإللكتروني،اإللكتروني

القبول اإللكترونيمفهوم:الأو 

إال بالنظر إلى ،التعریف عن القبول التقلیديالقبول اإللكتروني ال یختلف من حیث

اإللكترونیة غیر لالتصاالتالخاصیة الممیزة لألول حیث یتم التعبیر عنه بطرق حدیثة 

معروفة من قبل، أما الثاني فیتم عبر الوسائل التقلیدیة المعروفة، إذن البد من األخذ بعین 

.)417(اص بهالقبول اإللكتروني الطابع الخعند تعریفاالعتبار

.96شحاتھ غریب شلقامي، مرجع سابق، ص )416(
من تعریف للقبول التقلیدي مع إضافة العامل اإللكتروني الذي یختص یعتبر تعریف القبول اإللكتروني تكرار لما ورد)417(

"نحصل على التعریف التاليللقبول وإذا ما أضفنا ھذه الخاصیة إلى أي من التعریفات التقلیدیة ،بھ القبول اإللكتروني :
،ویمثل موافقة تامة إلیجاب سابق صادر بنفس الوسائل،التعبیر البات بالوسائل اإللكترونیة عن إرادة حقیقیة وأكیدة

."بمقتضاه یكتمل العقد
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اكتفىحیث ،أن المشرع الجزائري أغفل عن وضع تعریف للقبولإلىیجب أن نشیر 

)418(.ق م ج60نص المادة فقط بذكر الوسائل التي یتم بها التعبیر عن اإلرادة في

في -وال حتى في اإلیجاب اإللكتروني -اإللكتروني ال یشترط أن یصدر القبول 

أو ضمنیا، ي یمكن أن یكون التعبیر عنه صراحتا، بالتال)419(شكل خاص أو وضع معین

عبر ينآلكالكتابة بالبرید اإللكتروني أو بالتفاعل ا،بالكتابة عبر الوسائل التقلیدیة أو الحدیثة

أو في مجلس عقد حقیقيقد یكون باللفظ ، و القبولإیقونةالمواقع التجاریة بالضغط على 

أو بأي وسیلة حدیثة التي تناسب طبیعة اإلیجاب ،الفوریةاالتصالعبر المحادثة بوسائل 

.)420(المعروض طالما أنه إلكتروني

فإنه ال یمكن إجبار المتعاقد على التعبیر عن ،إلى مبدأ سلطان اإلرادةباالستناد

ٕانما الطریقة التقلیدیة أو الحدیثة، و على یكون بالكتابة أو باللفظ،كأنإرادته بشكل معین،

ال تدع ظروف بأي وسیلة-من قبله اإلیجابو -المتعاقد  التعبیر عن القبول یستطیع 

الحال شكا في داللته على موافقة من وجه اإلیجاب إلیه على ما ورد في ذلك اإلیجاب، إال 

.)421(شكل معینإذا اشترط الموجب صدور القبول في

مثل القانون ،تشریعاتها على ذلكنصتجائز بالنسبة للدول التي یعتبر ذلكو 

التعبیر عن "على أن 206/3في المادة ینصحیث )UCC(التجاري األمریكي الموحد 

بالتالي إذا أرسل اإلیجاب عن طریق ة ذاتها لعرض اإلیجاب، و اإلرادة في القبول یتم بالطریق

.2005جوان 26صادر بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد )418(
"وبنود التحكیم(أحمد شرف الدین، قواعد تكوین العقود اإللكترونیة )419( دراسة في القوانین النموذجیة واالتفاقیات الدولیة )

.50مرجع سابق، ص ،"والقوانین المحلیة
.66بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص )420(
.176عبد الباسط جاسم دمحم، مرجع سابق، )421(
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اإللكتروني أو عبر موقع الویب، فیجب على القابل، إن قبل التعاقد أن یعبر عن البرید 

.)422("القبول بذات الطریقة

لیس من شأنه المساس ،لكترونیة معینةإصدور القبول اإللكتروني عبر وسائل عند

مهما كانت التقنیة المستعملة ما دام أن التعبیر عن اإلرادة ورد بصفة ،بمبدأ الرضائیة

مثل البرید ،)423(صحیحة، ولم یكن الموجب قد اشترط أن یكون القبول وفق وسیلة معینة

اإللكتروني، أو عن طریق اللفظ عبر غرفة المحادثة، أو عن طریق مأل استمارة موجودة 

على موقع الموجب وبالضغط على إیقونة القبول، فیجب على القابل في هذه الحدود أن یتبع 

.)424(الموجب للتعبیر عن إرادته إذا ما أراد التعاقدالوسیلة المبینة من 

طرق التعبیر عن القبول اإللكتروني :ثانیا

الحال علیه في القبول طرق التعبیر عن القبول اإللكتروني كما هو تتعدد أشكال و 

هوما خاصا جدیدا لیس في جوهره وأساسه، إنما یكون بذلك للقبول اإللكتروني مفو ،التقلیدي

من حیث التي تتم عن بعد فهو یشترك مع القبول التقلیديوصور التعبیر عنه، و بشكله

التي ترجع إلى طبیعته یتمیز ببعض القواعد الخاصة به و لكنهخضوعه للقواعد العامة، و 

.)425(اإللكترونیة

لم یحدد طریقة معینة للتعبیر عن معظمهانجد أن ،بالرجوع إلى القوانین الوضعیة

یتحقق ذلك بأي وسیلة ال تدع مجاال للشك یمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا، و القبول الذي

وفق الشروط الواردة في من وجه إلیه اإلیجاب بقبوله للتعاقد ،في كونه تعبیر عن إرادة

التي جاء ق م جمن 60هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة اإلیجاب، و 

عقود التجارة اإللكترونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، :نقال عن)422(
.88، ص 2011

.140ص عمر خالد زریقات، مرجع سابق،)423(
.229نزیھ دمحم الصادق المھدي، مرجع سابق، ص )424(

LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.12.
)425(
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ادة یكون باللفظ، وبالكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفا كما التعبیر عن اإلر :"نصها كما یلي 

ویجوز أن یكون التعبیر .یكون باتخاذ موقف الیدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه

".عن اإلرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

یصدر القبول اإللكتروني في الغالب بصفة صریحة كون أن غالبیة ،األصل العام

بحجة أن الطبیعة اإللكترونیة ،في إمكانیة صدور قبول إلكتروني بصفة ضمنیة،الفقه یشكك

بصفتها كآالت صماء ال تستطیع الفهم ،لمثل هذا القبول التي تستعین باألجهزة اإللكترونیة

فاألمر ال یتعدي في كون أنها وسیلة ،)426(یتها في التعاقدوالتفكیر، وبالتالي التعبیر عن ن

یستعملها صاحبها كما استعمل القلم في ما سبق للتعبیر عن إرادته، وهذا ما یؤدي بالنتیجة 

.)427(إلى القول بعدم إمكانیة وجود قبول إلكتروني إال إذا جاء بصفة صریحة

ال یتحرى المضمون ألنه ال ،أن هذا التفكیر سطحي-حسب وجهة نظرنا-الحقیقة 

التي تكون في في نقل التعبیر عن اإلرادة و ،عملة التي تستز یخفى على أحد أن هذه األجه

بنقل إرادة القابل إلى تقوم فقطاإلنترنتالمتصل بشبكة ،ليآلالغالب جهاز الحاسب ا

لیس هي بحد ذاتها التي تستخلص إرادة المتعاقد معه، هذا ما یؤكد قدرة الشخص الموجب و 

.للتعبیر عن إرادته بقبول إلكتروني

فالقبول اإللكتروني یمكن أن یكون عن طریق البرید اإللكتروني، وذلك بأن یحرر 

كتروني عنوان البریدي اإللویقوم بإرسالها على ال،الموجب له رسالة إلكترونیة بقبوله

ذلك بنقل بعض البرامج لكتروني ضمنیا بالتحمیل عن بعد و قد یتم القبول اإل، و )428(للموجب

، اإلنترنتإلى جهاز الحاسوب الخاص بالموجب له عبر شبكة ،أو المعلومات اإللكترونیة

من دون الحاجة إلى ،بحیث یحصل هذا األخیر على البرامج أو المعلومات اإللكترونیة

، 23، ص "في ضوء أحكام القانون اإلماراتي والقانون المقارن"إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد اإللكتروني )426(
www.arablawinf.com:المصدر

.161أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص )427(
BENSOUSSAN Alain, op cit, p.121 et s.

)428(
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لوضع البرامج على جهاز الحاسوب عن طریق القرص المرن أو ،الوسیلة العادیةاستعمال

على الخط ،فیكون القبول قد صدر ضمنیا بالتنفیذ الفعلي للعقد اإللكتروني،اسطوانة اللیزر

.)429(مباشرة ذلك بأن یقوم القابل بالضغط على إیقونة القبول

أهم وسائل التعبیر عن اإلرادة بصفة من،التوقیع اإللكترونيباستخدامیعتبر القبول 

من دون التعبیر الصریح عن قبوله ،ضمنیة حیث یقوم الموجب مباشرة بالوفاء اإللكتروني

لدفع ثمن السلع أو الخدمة التي ،الخاصة بهاالئتمانفیقدم إلى الموجب الرقم السري لبطاقة 

ول كذلك عن طریق غرفة القبعن رقد یتم التعبیو ،اقتناها على موقع الموجب اإللكتروني

د أن یلمن یر اإللكترونیة الكتابة عن طریقكذاو الصورة،الصوت و یجتمع فیهالمحادثة و 

.یحتفظ له بدلیل یثبت فیه تمام تبادل الرضا

وسیلة أو طریقة ما دامت ةلما كان التعبیر عن القبول اإللكتروني یمكن أن یتم بأی

ال أنه یوجد مجموعة من المسائل یجب الوقوف عندها تعتبر كافیة لإلفصاح عن القبول، إ

السكوت تعبیر عن اعتبارهذه المسائل تتعلق أساسا في مدى و ،یكتنفهاإلزالة الغموض الذي

القبول بصفة إلكترونیة، وكذا حالة الضغط على إیقونة القبول مرة واحدة أو یجب التأكید 

فیما ةكثیر اتبو صعأهلیة الشخص الذي یصدر القبول التأكد منوتثیر مشكلة،بضغطتین

.عند التعاقدالتأكد منهابإمكانیةیتعلق

مدى صالحیة السكوت للتعبیر عن اإلرادة -1

القاعدة أنه ال ینسب لساكت إلى باالستنادوذلك ،السكوت بحد ذاته ال یعتبر قبوال

قد ، و )430(جل التشریعات الوضعیةأخذت بها اعدة مأخوذة من الفقه اإلسالمي و هي قو ،قول

إذا "تي ألالتي جاء نصها كاق م ج68صاغ المشرع الجزائري تلك القاعدة في نص المادة 

، دمحم 148-147، عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص ص، 144محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص )429(
.111إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص ، صفوان حمزة 68فواز المطالقة، مرجع سابق، ص 

.31-30علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص ص )430(
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كانت طبیعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غیر ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب 

وقت فيجاب عتبر قد تم، إذا لم یرفض اإلیلم یكن لینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد ی

یعتبر السكوت في الرد قبوال، إذا اتصل اإلیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو و .مناسب

."إذا كان اإلیجاب لمصلحة من وجه إلیه

القبول ال یكون تعبیرا عن إرادة ،السكوت في حد ذاته مجرد من أي ظرف مالبسف

فلیس السكوت إذن إرادة ضمنیة كون أن ،السكوت شيء سلبيألن اإلرادة عمل إیجابي و 

السكوت ال یصلح قبوال ف،من ذلكانطالقا،تستخلص من وقائع وظروف إیجابیةةهذه األخیر 

المذكورة أعاله ثالث 68في عجز المادة استثنىینعقد به العقد، إال أن المشرع الجزائري 

:قد وهيیعتبر السكوت قبوال ینعقد به العاإذا توافرت أحدهم،حاالت

إذا كانت طبیعة العاملة أو العرف التجاري أو غیر ذلك من ظروف تدل على -1

.أن الموجب لم یكن لینتظر تصریحا بالقبول

.إذا اتصل اإلیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین-2

.إذا كان اإلیجاب لمصلحة من وجه إلیه-3

یجب ،على األصل العاماستثناءالتي هي هذه الحاالت من القبول الضمني و لكن

جد في التشریعات التي تولت تنظیم و حتى أنه ال ی،التعامل معها بحذر في القبول اإللكتروني

المعامالت اإللكترونیة، أي نص یشیر إلى اعتبار السكوت وسیلة معترف بها للتعبیر عن 

.)431(إرادة القبول اإللكتروني

العقد في لینعقد به ن یكون صالحاإعتبار القبول اإللكتروني الفقه بشأن ا اختلف

جاء كنتیجة للخاصیة الممیزة للقبول اإللكتروني الذي یتم االختالفهذا التجارة اإللكترونیة، و 

، أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، 44دمحم مرسي زھرة، مرجع سابق، ص )431(
.267سابق، ص، عنادل عبد الحمید المطر، مرجع 303، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص 82ص 
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وسنتطرق إلى مختلف ،ما یجعله یختلف عن القبول التقلیدي،الحدیثةاالتصالعبر وسائل 

هذه اآلراء الفقهیة مع محاولة الخروج برأي راجح یساعد على ضبط قواعد القبول 

.اإللكتروني

لرأي المعارضا-أ

في إبرام العقد اإللكتروني السكوت قبوال اعتبارإمكانیة جانب من الفقه ینفي مطلقا 

قد تلقى إیجابا إلكترونیا یتضمن في حالة عدم الرد علیه ،لو كان الموجه إلیه اإلیجابحتى و 

ٕان كان ذلك یناسب في بعض الحاالت ، و )432(عینة من العلم باإلیجاب قبوالخالل مدة م

أین یكون ،فهو ال یناسب تماما اعتباره كذلك في العقود اإللكترونیة،التعاقد التقلیدي

اب ویكون لمن وجه إلیه اإلیج،نترنتاإلمن خالل شبكة افتراضين على اتصال االمتعاقد

أو سكوت مالبس لال یجب األخذ بعدم الرد على أنه قبو و ،الحریة في الرد أو عدم الرد

لكن ینتج و ،دم الرد ال یرجع إلرادة القابلخاصة إذا كان عفي كل الحاالت و ،لمكون للقبو 

أصاب شبكة اإلنترنت أو جهاز الحاسب اآللي ،مفاجئوجود عطل فنيلخطأ أو عن ذلك 

.)433(الخاص ألحد المتعاقدین

ال یمكن أن ینطبق ن التسلم بأنه یلعب دورا فعلیا و أما بالنسبة للعرف الجاري ال یمك

لهذا النوع من أشكال التعاقد وعدم ةذلك بالنظر إلى الحداثة النسبیو ،ل اإللكترونيعلى القبو 

.)434(تكوین عرف له حتى اآلن

.104إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )432(
.238مصطفي أحمد إبراھیم نصر، مرجع سابق، ص )433(
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق،  "دراسة مقارنة"إبراھیم عبید علي آل علي، العقد اإللكتروني )434(

.176، ص 2010جامعة حلوان، مصر، 
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حالة صدور اإلیجاب لمصلحة من وجه إلیه فهي تمثل حالة من حاالت فیما یخص

حیث ال یوجد التزام مقابل یقع على عاتق الموجه إلیه اإلیجاب، وهذا األمر نادر ،التبرع

.)435(وغیر مألوف عبر شبكة االنترنت

الرأي المؤید -ب

السكوت في التعاقد اإللكتروني قبوال اعتبارهذا الجانب من الفقه أنه من الممكن ىر ی

إلتمام مثل إلكترونیةة ز أجهاستعمال وسائل و إلكترونیا یرد بصفة ضمنیة، فعلى الرغم من 

إال أنه ال یجب التذرع بذالك للخروج على حكم القواعد العامة في ،هذا النوع من العقود

كما أن هذه الوسائل ،)436(التقلیدیةقبول في التعاقدات السیما داللة السكوت باعتباره،التعاقد

على ،اإللكترونیةبرام العقود التقلیدیة و الذي یلعبه العرف في إ،دورالالحدیثة ال تؤثر على 

التي تعطي للسكوت طابع القبول ،حدا سواء إذ العبرة بطبیعة المعاملة بین المتعاقدین

حتى وٕان كانت هذه المستعملة في إبرام العقدلیس العبرة بالوسیلةویحكمها العرف الجاري، و 

.)437(الوسیلة شبكة االنترنت

الرأي الراجح -ج

بالسكوت في التعاقد اإللكتروني ال یجب االعتدادأن عدم ،من الفقهاالتجاهیرى هذا 

هي الحالة الخاصة بوجود تعامل سابق بین كون أنه توجد حالة وحیدة و ،إطالقهأخذه على 

السكوت تعبیرا عن اإلرادة اعتبارتعد أكثر الحاالت التي یمكن من خاللها ،المتعاقدین

یجاب یتم ذلك عادة بأن یقوم من وجه إلیه اإلو ،)438(قد اإللكترونيبوصفها قبوال في التعا

سواء كان من االفتراضیةمن المتاجر ،اإلنترنتخدمات عبر بشراء ما یحلو له من سلع و 

عنادل عبد الحمید المطر، مرجع ؛ 83مرجع سابق، ص خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت،الحسن مجاھد،أسامة أبو )435(
.268سابق، ص 

.103إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )436(
.67دمحم فواز المطالقة، مرجع سابق، ص )437(
.103إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )438(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

162

وقیامه بدفع الثمن مباشرة عن طریق بطاقة أو بالبرید اإللكترونيلكتروني خالل الموقع اإل

.)439(دفع إلكترونیة

اإلنترنتظرف التعامل السابق ال یكفي في التعاقد عبر شبكة ف،مهما یكن من أمر

لكي یعد هذا التعامل قبوال إلكترونیا، بل یجب أن یقترن التعامل السابق بظروف أو قرائن 

.)440(أخرى ترجح داللة السكوت على قبول الموجه إلیه اإلیجاب للتعاقد

التأكید الالحق في القبول اإللكتروني -2

النعقادهأساسه بما في ذلك العقد اإللكتروني، والذي یستلزم العقد و الرضا هو قوام 

د في مجال التجارة للتعاقاستعدادهیبدي فیه ،من الموجه إلیه اإلیجابقبول صادر 

حتى ینعقد العقد ویصبح ول لمرة واحدةقد یكون ذلك بالضغط على إیقونة القبو ،اإللكترونیة

.)441(ملزما ومنتجا آلثاره القانونیة

جویلیة 2أكد ذلك القضاء األمریكي في القرار الصادر من محكمة النقض بتاریخ 

بمثابة اإلعالن عن إرادة "قبلت"تحت بند ،الضغط على إیقونة القبولاعتبرحیث 1999

.)442(منتج لكل أثارهبول ما یؤدي إلى قیام عقد ملزم و الق

هاز الحاسوب الخاص لة بجمن الناحیة العملیة القبول بالضغط على زر الفأرة المتص

من الناحیة النظریة ال یوجد مانع في القانون و ،وال یمثل أي صعوبة تقنیة،بالقابل سهل

ه العملیة ال تقدم دلیال إال أن هذ،إلعالن القبول بمجرد الضغط البسیط على إیقونة القبول

بالنظر إلى صعوبة التأكد من هویة الشخص الذي قام بهذه العملیة ،)443(حاسماكافیا و 

.172أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص )439(
.219أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط في قانون المعامالت اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )440(

(441)
ZOIA Michel, op cit, p.16.

.222، إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص 299عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )442(
aussi : GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.153.Voir

.204ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )443(
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مما یسمح بدخول الشك وعدم الطمأنینة في نفسیة المتعاقدین باإلضافة إلى ذلك ،المادیة

بأن الضغط على إیقونة القبول كان نتیجة أخطاء عفویة صدرت من ید،إمكانیة اإلدعاء

.)444(وال یقصد منها ترتیب آثار قانونیةأثناء العمل على جهاز الحاسوب،القابل

بغرض التأكد من صحة إجراء القبول یجب أن یتم الضغط على إیقونة القبول مرتین 

للتعبیر عنه وعدم االكتفاء بالضغط مرة واحدة، ألن ذلك ال یقوم دلیال على ،متتالیتین

باإلنترنت هذا ما جاء في تقریر مجلس الدولة الفرنسي الخاص .)445(حصول القبول فعال

الذي یلزم أن یكون الضغط على مفتاحین منفصلین األولى ،1998الشبكات الرقمیة لسنة و 

أتي في شكل صفحة شروط التعاقد، والثانیة من أجل تأكید ت"قبلت العرض"على إیقونة 

.)446(یكون ذلك على صفحة القبول النهائيالقبول و 

تأكید القبول عن طریق الضغط مرتین منفصلتین على إیقونة القبول یعود بعدة فوائد 

اواحدة، كما یجعل القبول نهائیالتي قد تنجم عن الضغط لمرة،یسمح بتجنب األخطاء

اإلدعاء بعد ذلك بأن الضغط كان نتیجة، سهو أو صدفة أو أن ،ال یمكن للقابلاحاسمو 

شخصا أخر هو الذي قام بالضغط بدال عنه، بعدما كان قد أدخل بیاناته الشخصیة في 

.)447(الضغط األولى

المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة 2000جوان 8بي الصادر في و كما أن  التوجیه األور 

تبعها القابل لإلعالن تبیان بوضوح كافة المراحل التي ی،على أنه یجب10نص في المادة 

یكون ذلك مثال في شكل استمارة و ،)448(ووعي بما هو ملتزم بهویكون على علم،عن قبوله

تتضمن بیانات أو أسئلة یلزم القابل ،الكترونیة معروضة على الموقع اإللكتروني للموجب

.177إبراھیم عبید علي آل علي، مرجع سابق، ص )444(
445)

BARBBRY Eric, op cit, p.25.
(

446)
MAS Florence, op cit, p.163.

(

(447) EL BADAWI Lamia, op cit, p.244.

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.155.
)448(
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االستمارة تكون ئتمان ومكان وزمان التسلیم، و االرقم بطاقة كاسمه وعنوانه و باإلجابة علیها 

بي و األور كما یلزم التوجیه،)449()وثیقة األمر بالشراء(یطلق علیها مذیلة بخانة للقبول و 

آلثاره أن یتبع إعالن القبول الصادر من القابل إرسال امنتجو ،الكي یكون القبول صحیح

.)450(رسالة مع إشعار بالوصول من طرف الموجب

القانون من 1369-2في نص المادة ،ذهب إلیه كذلك المشرع الفرنسيهذا ما 

أین أوجب أن یتضمن موافقة ،)451(الرقمياالقتصادالمدني المعدل بقانون المتعلق بالثقة في 

السیما محل العقد ،ئیسیة للعقدالموجه إلیه اإلیجاب إمكانیة التأكد من بعض العناصر الر 

.)452(والثمن

ضمان تطابق اإلیجاب مع القبول، ربما یعود الهدف من اإلشارة إلى هذه العناصر و 

كما أوجب في نفس المادة على الموجب ،علیهااالتفاقالتي ال ینعقد بها العقد إذا لم یتم و 

عن طریق البرید اإللكتروني على العنوان اإللكتروني ،أن یرسل رسالة مع إشعار بالوصول

عقولة یقدرها خالل مدة م،یتم هذا اإلقرار اإللكترونيبإطالعه على قبوله و یعلمه فیه،للقابل

.)453(غیر متأخرة عن المدة الالزمة لتنفیذ العقدالفقه بعدة دقائق و 

ال ،عدم تأكید القبول بإرسال الموجب رسالة إلكترونیة عبر البرید اإللكتروني للقابل

تطابقه معه، وهذا بمجرد علم الموجب للقبول و ینعقد العقد كون العقد انعقادینتج عنه عدم 

MAS Florence, op cit, p.162.
)449(

(450)
Artice 11-1 diretive 2000/31 « Passation d'une commande

1. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont
convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par
des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent:

- le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par
voie électronique. »
(451)

l'article 1369-2 du Code civil précise que « Le destinataire de l'offre doit avoir la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de
conformer celle-ci pour exprimer son acceptation.»

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.157.
)452(

BUSSEUIL Guillaume, op cit, p.111.
)(453
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ینتج التعبیر عن اإلرادة "من القانون المدني 61ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

یعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم ي یتصل فیه، بعلم من وجه إلیه، و أثره في الوقت الذ

هذه القاعدة العامة انطباقللقول بعدم ال یوجد مبررو ."به ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك

،ٕان كان التأكید بإرسال اإلقرار بالبرید اإللكترونياقد على العقد اإللكتروني، حتى و في التع

یثبت مضمون ،یعد أفضل وسیلة إثبات إلكتروني موقعة من الموجب بتوقیعه اإللكتروني

.اإلقرار بتمام إبرامهقد و الع

النعقادكافیا قانونا إیقونة القبول یعد قبوال صالحا و لى فاألصل أنه بمجرد الضغط ع

العقد اإللكتروني، إال أنه یرى بعض المتخصصین أن هذا الضغط لمرة واحدة قد یحدث 

ن القبول الصادر من نتیجة خطأ أو سهو من جانب الموجه إلیه اإلیجاب، لذا یجب التأكید م

وثیقة األمر (استمارةیتم ذلك عادة بالضغط المزدوج على إیقونة القبول أو ملئ و ،القابل

.أو من خالل اإلقرار اإللكتروني المرسل عبر البرید اإللكتروني،)بالشراء

العقد اإللكتروني لتخلف التأكید انعقادالدفع بعدم أن،یجب اإلشارة في األخیر

.ذلك بین المتعاقدین أو بالنص في القانونصریح باتفاقلن یكون صحیحا بدون 

أهلیة التعاقد اإللكتروني-3

إلى أن عقود التجارة اإللكترونیة تتم عن بعد باستعمال وسائل االتصال ،سبق اإلشارة

الحدیثة، ومن شأن ذلك أن یجعل التأكد من أهلیة المتعاقد في غایة من الصعوبة نظرا 

حیث ال یتمكن الموجب من رؤیة القابل وما علیه إال أن ،للفاصل الزماني والمكاني بینهما

.یحتكم إلى ضمیر هذا األخیر عند التصریح بأهلیته

التي یعرفها التعاقد عن بعد كانت تذلل بسهولة في التعاقد التقلیدي تاوبهذه الصع

وبالتالي،في مجلس عقد حقیقي یسمح برؤیة المتعاقدین لبعضهما،نو أین یوجد المتعاقد
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وكما یمكن أن نستشف بعض القرائن ،یظهر الشخص البالغ من الشخص القاصر بسهولة

كسیمات الصوت في حالة التعاقد عبر الهاتف، أو بالنظر إلى الكتابة في حالة التعاقد 

.)454(بالمراسلة

،في عقود التجارة اإللكترونیة التي تكون بین غائبین عبر شبكة اإلنترنتیتعقداألمر

، كما أن الواقع العملي أثبت أن )455(التأكد من هویة الطرف األخر في العقدعدئذ ویتعذر ب

وقد یبرم العقد أحد ،یترددون على المواقع التجاریة،من المراهقین وصغار السناكبیر اعدد

من هؤالء أو شخص أخر مجنون أو معتوه أو سفیه أو ذو الغفلة، دون علم ولیه أو ممثله 

.)456(الحال مع الموجب حسن النیةالقانوني حسب 

أن التأكد من أهلیة المتعاقد ال یشكل شرط لصحة العقد، ولكن یسمح ،یجب اإلشارة

افي شخص القابل حتى یكون العقد صحیح،باطمئنان الموجب من توافر شرط األهلیة

وكذا تمس القاصراسیلحق أضرار ،والشك الحكم بإبطال العقد لالنعدام األهلیة أو نقصانها

إیجاد حلول فيالتفكیرالشخص الحسن النیة المتعاقد معه، لذا یجب على رجال القانون

الذي یمكن أن یقع في غبن أو تدلیس أو عدم ،من جهةلحمایة طرفي العقد، سواء القاصر 

المتعاقد مع ،من جهة أخرىأو الشخص الحسن النیة،رعونته التي تعود لصغر سنه

الذي أبرمه فیما سبق والذي یمكن أن ،في المستقبل ببطالن العقدتفاجأالقاصر حتى ال 

.یحدث له أضرار

یرى بعض الفقه أنه یجب اعتماد بعض الوسائل التقنیة التي تساعد على التأكد من 

وبالتالي حمایة ناقصي األهلیة، ومن أجل هذا فإن بعض المواقع تحاول ،أهلیة المتعاقد

وذلك بإرسال رسائل تحذیریة تعلمهم بأن الموقع ،دخول إلیهامحاولة المراهقین ال،إحباط

GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.258.
)454(

قسم فادى دمحم عماد الدین أبو السعود توكل، عقد التجارة اإللكترونیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،)455(
.95، ص 2008القاھرة، القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة 

.31سمیر عبد السمیع األودن، مرجع سابق، ص )456(
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أو باستعمال مفتاح التشفیر یمنع القصر من الحصول علیه ،مخصص للبالغین سن الرشد

حیث ،التأكد من هویة المتعاقد باستعمال بطاقة االئتمان،كما یمكن التغلب على صعوبة

ته، مثل اسم المستخدم والرقم السري یلتزم القابل بتسجیل بیانات معینة تكشف عن هوی

لكن هذه الحلول التقنیة المقترحة ظهر بعد تجربتها أن لها ،)457(لبطاقة االئتمان الخاصة به

.عدة ثغرات أمنیة وأصبح من السهل اختراق تلك المواقع

اعتمد المشرع األمریكي على جهة التصدیق اإللكتروني التي تعتبر طرف ثالثا محاید 

حیث یسند إلیها مهمة ضمان صحة التعاقد عن طریق تحدید هویة ،التعاقدیةفي العملیة

هذه ،)458(األطراف المسجلة لدیه، وتوثیق أهلیتهما القانونیة من خالل إصدار شهادة موثقة

وهذا ما یثقل كاهل ،الوسیلة حتى وٕان كانت تظهر فعالة إال أنها ترفع من تكلفة العقد

لمشكلة أخرىحلولالبحث عن وهذا ما دفع برجال الفقه وأحكام القضاء إلى ، المتعاقد

.التي یبرمها القصر عبر شبكة اإلنترنتالعقود

بأنه یجب االستناد إلى طبیعة العقد الذي یكون القاصر ،الفقههذایرى جانب من

وال تدخل في العقود ،)459(حیث أن هذه العقود تعتبر من عقود الحیاة الیومیة،طرفا فیه

من إبرام عقود استهالكیة التي یحتاجها یومیا ،الناقلة للملكیة التي یتمكن من خاللها القاصر

هذا الرأي یمیل إلى حمایة .)460(كشراء الكتب أو األلعاب التي یتحصل علیها عبر اإلنترنت

ذي یمكن أن یترصد ال،القاصر من جراء المعامالت الیومیة التي یجریها مع المتعاقد األخر

كون أن اعتبار هذه العقود من قبیل عقود الحیاة ،له ولهذا فإن هذا الرأي لم یسلم من النقد

یمكن أن تكون كذلك من أعمال التصرف، ألن اقتناء كتاب یعتبر من عقود الحیاة ،الیومیة

صرف وهي التي یجب أن یتوفر فیها أهلیة الت،الیومیة وكما یعتبر كذلك من عقود التصرف

457) GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.259.(

.229إبراھیم عبید علي آل علي، مرجع سابق، ص )458(
(459) DEMOULIN Marie, op cit, p.59.

لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود اإللكترونیة، مذكرة )460(
.74، ص 2012المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ولهذا ترك أمر تقدیرها إلى ،األهلیة الكاملة، كما أن عقود الحیاة الیومیة یصعب تعریفها

.)461(سلطة قضاة الموضوع

بینما یرى جانب أخر من الفقه أن عقود الحیاة الیومیة لیس معیارا لتحدید العقود التي 

صفقةفإذا كان ثمن الولكن یجب النظر إلى قیمة الصفقة محل العقد،،یمكن للقصر إبرامها

فیكون العقد باطال أو قابالاأما إذا كان ثمن الصفقة مرتفع،ایكون العقد صحیحامنخفض

التسلیم بهذا الرأي یمكن أن یكون على صواب في عقود و ،)462(لإلبطال حسب الحال

مبلغ كون دائما یوالتي ،من طرف الفقه وكذا القانون فیما سبق،المراسلة التي تمت معالجتها

في المعامالت التي تجرى ن أما عقود الشبكة فال یمكن تحدید الثم،االصفقة فیها منخفض

.من خاللها والتي یمكن أن تكون باهظة الثمن

أن بعض العقود التي یبرمها القصر یمكن أن تكون ،یرى جانب أخر من الفقه

،من طرف والدیه، باعتبار أن القاصر مفوض)463(صحیحة بالنظر إلى وجود وكالة ضمنیة

على الشبكة ویقوم ،ویتم ذلك عندما یقوم القاصر بمأل مثال طلب الشراء دون علم والدیه

دون رضا الوالدین ومنه ال ،على ذلك الطلب-باستعمال بطاقة الدفع -بالتوقیع إلكترونیا 

وٕان بعد ذلك حیث سیتحمل آثار العقد حتى ،یمكن لألصیل التنصل من المسؤولیة العقدیة

للقیام ،)464(جق ت 5تطبیقا لنص المادة ،كان قاصر ممیز یمكن ترشیده من طرف ولیه

.بالتصرفات القانونیة ومن بینها عقد الوكالة

p.62.
(461)

GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.260. ; Voir aussi: DEMOULIN Marie, op cit,
.86، ص 61فقرة أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، )462(

DEMOULIN Marie, op cit, p.p.62-63.
)463(

ال یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة :"ق ت ج على مایلي5تنص المادة )464(
عھدات التي یبرمھا عن أعمال والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للت

:تجاریة
إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمھ أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیھ من المحكمة، فیما إذا كان -

.والدة متوفیا أو غائبا أو سقطت عنھ سلطتھ األبویة أو استحال علیھ مباشرتھا أو في حال انعدام األب أو األم
."یجب أن یقدم ھذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاريو-
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وبالتالي فالقول ، )465(أن عقد الوكالة ال یكون إال برضا األصیلیجب لفت النظر إلى

قد جانبها الصواب ذلك ،صحیحةبأن العقود التي یبرمها القصر في إطار الوكالة الضمنیة 

الذي أوكل شخص بدال عنه ،أن عقود الوكالة یكون الهدف منها حمایة مصالح األصیل

ولكن القاصر باعتباره كوكیل لولیه یقوم بالتعاقد لمصلحته ،وبرضاه للقیام ببعض أعماله

من ،البائع حسن النیةبمصلحة مما قد یضر بغض النظر عن مصلحة األصیل،الشخصیة

.جراء تصرف القاصر الذي ظهر بمظهر كامل األهلیة

بأن 1977یونیو 21الصادر بتاریخ في قرارهذلكأید المجلس القضائي الفرنسي

الوالدین غیر ملزمین بااللتزامات التعاقدیة التي یبرمها أبناؤهم القصر حتى في إطار عقود 

.)466(الحیاة الیومیة

بعض دعافقد ،حلول لصحة العقود التي یبرمها القصرأمام هذه الصعوبة في إیجاد 

التي تظهر على أنها أكثر فعلیة ویقیم هذا ،)467(الفقه إلى تطبیق نظریة الوضع الظاهر

عن العقود التي یبرمها أبناؤهم ألولیاءلالتقصیریةمسؤولیةالعلى ،الرأي الراجح حججه

واستقرار المعامالت ومنه حمایة الغیر القصر عبر اإلنترنت، إعماال الحترام الوضع الظاهر

.)468(الحسن النیة الذي یتعاقد مع القاصر على شبكة اإلنترنت

الحق في العدول عن القبول اإللكتروني:ثالثا

التي یرتبها بااللتزاماتإلى القوة الملزمة للعقد، فإن كل متعاقد یلتزم بالقیام استنادا

قد تبنى ، و )469(العقد صحیحاانعقدال یمكن ألطراف العقد العدول عنه متى العقد في ذمته، و 

للقیام بعمل الوكالة أو اإلنابة ھو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر "ق م ج على ما یلي571تنص المادة )465(
."شيء لحساب الموكل وباسمھ

Cass. 1re civ, 21 juin 1977, n° 75-11.152, Bull. civ.I, n° 285, p.225.
(466)

DEMOULIN Marie, op cit, p.64.
)467(

.314عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )468(
.313دمحم صبري السعدي، مرجع سابق، ص )469(
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یعة العقد شر "التي تنص ق م ج106المشرع الجزائري هذا المبدأ في نص المادة 

."نن أو لألسباب التي یقررها القانو الطرفیباتفاقال تعدیله إال المتعاقدین، فال یجوز نقضه و 

كنتیجة لمبدأ سلطان اإلرادة الذي یقوم على "المتعاقدینالعقد شریعة "مبدأ جاء 

، أما الثاني احترامهوجوب تبط بالعهد الذي یقطعه اإلنسان و أساسین، األول أساس خلقي مر 

.یقوم على ضرورة توفیر استقرار المعامالت بین األفراداقتصاديأساس ف

االتصالنظرا لخصوصیة عقود التجارة اإللكترونیة التي تتم عن بعد عبر وسائل 

من توافر التأكد در على المعاینة الفعلیة للسلع و الحدیثة، مما یجعل الشخص غیر قا

، وبالتالي ال یمكن أخذ مبدأ سلطان اإلرادة ذلك قبل إبرام العقدو ،المواصفات في الخدمة

من المقتني لتلك السلعة أو الخدمةمما یستلزم تمكینعقود،الهعلى إطالقه في مثل هذ

.)470(حقه في العدولاستعمال

الذي طة القابل في الرجوع عن قبوله، و سل"هناك من یعرف الحق في العدول بأنه 

عن استثناءحق العدول هو و .)471("العقد قد تم تنفیذه بشكل كامللو كان انعقد به العقد و 

من بین هذه و ،االستثناءتقنین هذا بالعدید من التشریعات قامتلقد و القوة الملزمة للعقد، مبدأ 

من قانون L.121-20حق العدول في المادة نظمالذيالمشرع الفرنسي التشریعات نجد 

)472(2001أوت 23الصادر في 741-2001المضافة بالمرسوم رقم االستهالك الفرنسي

یحق للمشتري في كل عملیة بیع عن بعد إعادة المنتوج خالل مدة "على ما یلي تنصالتي 

MAS Florence, op cit, p 176.470)(

، "في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت"التجارة اإللكترونیة عبد الفتاح بیومي حجازي،)471(
.222مرجع سابق، ص 

(472)
Article L.121-20 ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation : « Le
consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir
à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. » Voir le
site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436 .
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ثمنه دون مسئولیة أو الستردادأو الستبدالهتبدأ من تاریخ تسلیمه سواء ،سبعة أیام كاملة

."نفقات فیما عدا تكالیف الرد

فيیمكن للمشتري في البیع عن بعد أن یمارس حقه أنه،النصنالحظ في هذا

العدول بالنسبة للمنتجات دون الخدمات، سواء بطلب استبدال المنتوج المشترى بمنتوج أخر، 

یجب أن یتم ذلك خالل المدة المحددة بسبعة الثمن، و استردادالمبیع إلى البائع و أو یقوم برد 

.أیام

الحق في CE/7/97رقم 1997مایو 20بي الصادر في و كما نظم التوجیه األور 

كل عقد عن بعد یجب أن "على أنتنصالتي 6/1ذلك في نص المادة و ،)473(العدول

تبدأ من تاریخ ،ینص فیه على أحقیة المستهلك في العدول خالل مدة ال تقل عن سبعة أیام

أشهر إذا ةإبرام العقد أو من تاریخ كتابة المورد اإلقرار الخطي، وتصل هذه المدة إلى ثالث

."یتضمن العناصر الرئیسیة للعقدمكتوببإرسال إقرار هبالتزامعن القیام ،تخلف المورد

بي المتعلق بالبیع عن بعد كان أحسن تنظیما لمسألة حق و نالحظ أن التوجیه األور 

عكس ما هو علیه الحال في ،الخدماتء هذا الحق شامال لكل من السلع و حیث جا،العدول

بي لكي و یلزم التوجیه األور كما الفرنسي، االستهالكمن قانون L.121-20نص المادة 

أن یتبع إعالن القبول الصادر من القابل إرسال رسالة ،آلثارهاومنتجایكون القبول صحیح

فقط على ینصالفرنسي ، بینما قانون االستهالكمع إشعار بالوصول من طرف الموجب

هي ل و كانا یتفقان من حیث مدة العدو ٕان النسبة للسلع دون الخدمات، حتى و حق العدول ب

بي یمدد هذه المدة إلى ثالث أشهر إذا لم یقم الموجب و سبعة أیام، إال أن التوجیه األور 

.بإرسال إقرار إلكتروني عبر البرید اإللكتروني للقابل یتضمن العناصر الرئیسیة للعقد

(473)
Art 6 directive 97/7 « Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins

sept jour souvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui
peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais
directs de renvoi des marchandises. »
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-في البند الثامن أوجب العقد النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونیة لهذا نجد أن 

أن یتلقى المستهلك كتابة أو -التأكید من جانب التاجر بواسطة البرید اإللكتروني بعنوان 

تأكیدا یتضمن مجموع العناصر ،تكون تحت تصرفه ویمكنه الوصول إلیها،بأیة وسیلة أخرى

وهذا التأكید یكون بالبرید اإللكتروني باعتبار أنه أفضل ،الرئیسیة التي یتكون منها العقد

.)474(تتوافق مع التجارة اإللكترونیةالوسائل التي 

،بدوره بمنح حق العدولقام المشرع التونسي بالرجوع إلى التشریعات العربیة نجد أن 

التجارة و وذلك في قانون المبادالت،حتى یتمكن من العدول عن قبولهللقابل

مع مراعاة ":فنص الفصل الثالثون منه على ما یلي2000لسنة 73رقم ،)475(اإللكترونیة

مقتضیات الفصل الخامس والعشرون من هذا القانون یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في 

:أجل عشرة أیام عمل تحسب 

.تاریخ تسلیمها من قبل المستهلكبالنسبة إلى البضائع بدایة من-

."بالنسبة إلى الخدمات من تاریخ إبرام العقد-

تم تقیید هذا الحق ،حقه في العدول عن القبولاستعمالال یتعسف القابل في لكي 

رد أن یقوم القابل بفك األختام في بعض التشریعات، فهناك من قرر سقوط هذا الحق بمج

، أو دخول السلعة في )476(نزع الغالف إذا ما تم إرسال السلع عن طریق البرید العاديو 

كتسلیم برامج ،)477(بالقابل إذا كان التسلیم على الخط مباشرةذاكرة الحاسب اآللي الخاص 

الستعمال حقه المبتغى منها كسبب ،متها للغرضؤ ب مثال التي یدعي القابل عدم مالو الحاس

.بالتالي یقع علیه عبء إثبات ذلك حتى یقبل منه هذا الدفعفي العدول، و 

.90-89الحسن مجاھد، خصوصیات التعاقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص ص أسامة أبو (474)
.92، ص 2دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، مرجع سابق، ھامش رقم )475(
.303مصطفي موسى العجارمة، مرجع سابق، )476(

(477)
PASSA Jérôme, « Les règles générales du commerce électronique et leur application dans les

rapports avec les consommateurs », Les petites affiches, n° 27, 06 février 2004, p.39.
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في الفصل الثاني ،لحصركما قام المشرع التونسي بذكر حاالت العدول على سبیل ا

:والثالثون وتتمثل هذه الحاالت فیما یلي

.عندما یطلب المستهلك توفیر خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ویوفر البائع ذلك-

إذا تم تزوید المستهلك بمنتوجات حسب متطلبات شخصیة أو تزویده بمنتجات ال یمكن -

.أو تكون قابلة للتلف أو الفساد النتهاء مدة صالحیتهاهاإعادة إرسال

عند قیام المستهلك بنزع األختام عن التسجیالت السمعیة أو البصریة أو البرمجیات -

.والمعطیات اإلعالمیة المسلمة أو نقلها آلیا

.)478("شراء الصحف والمجالت-

ال یرتب أي تبعات في ذمة القابل ،یجب اإلشارة إلى أن الحق في العدول عن القبول

.)479(ما دام هذا األخیر یستعمل حقا له مكرس في القانون

یوجد الكثیر من الفقه الذي یشبه حق العدول عن القبول الذي یجد له تطبیق في 

كانیة تجربة التي تمكن المشتري من إم،)480(بالبیع بشرط التجربةعقود التجارة اإللكترونیة 

من القانون المدني 355هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة المبیع قبل شرائه، و 

"فیهاالتي جاء  مشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه في البیع على شرط التجربة یجوز لل:

رفض المشتري المبیع یجب علیه أن یعلن الرفض في على البائع أن یمكنه من التجربة فإذاو 

البائع، فإذا المدة المتفق علیها فإن لم یكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة یعینها

."تجربة المبیع اعتبر سكوته قبوالسكت المشتري مع تمكنه منانقضت هذه المدة و 

.المتعلق بالمبادالت والتجارة اإللكترونیة، مرجع سابق2000لسنة 73القانون التونسي رقم )478(
(479)

VERBIEST Thibault, Commerce électronique le nouveau cadre juridique, éd LARCIER, 2004,
paragraphe 198, p.116.

، مجلة الشریعة والقانون، "خیار المستھلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المساقة"أیمن مساعد وعالء خصاونة، )480(
.164، ص 2011اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، أبریل العدد السادس واألربعون، جامعة 
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أحیانا و ،لمبیع یناسبه شخصیاذا ما كان ایلجأ المشتري أحیانا إلى تجربة المبیع إ

یقصد المشتري توافرها في ذلك ،أخرى لیتأكد ما إذا كان المبیع یحتوي على خصائص معینة

لذي أعد من كما قد یلجأ إلى التجربة للتأكد من أن المبیع صالحا ألداء الغرض ا،المبیع

المتفق علیها فإذا هذا ما یجیز للمشتري قبول أو رفض المبیع الذي یكون في المدة و ،أجله

البیع بشرط اعتبر سكوته قبوال، و سكت المشتري بعدما قام بتجربة المبیع و ،انقضت هذه المدة

التجربة یكون بیعا معلقا على شرط واقف هو قبول المبیع، إال أنه قد یتبین من قصد 

.)481(أن هذا البیع معلق على شرط فاسخالمتعاقدین أو من ظروف التعاقد

أحكام البیع بالتجربة على حق العدول عن القبول في مجال التجارة إن إصباغ 

حق العدول لیس له تأثیر على عملیة استعمالیجب أن نأخذه بحذر، ذلك أن ،اإللكترونیة

مباشرة من البائع بالتالي فإن ملكیة المبیع تنتقل و ،ي تتم مباشرة بعد قبول اإلیجابالبیع الت

على العقد ال یؤثر،مدة العدول ومنه فإن حق العدولانتهاءیكون ذلك قبلإلى المشتري، و 

ویبقي الحق للمشتري في طلب فسخ العقد بعد ،لحظة تطابق اإلیجاب مع القبولالناتج من 

إبرامه خالل مدة محددة، تبدأ من تاریخ التسلیم بالنسبة للسلع ومن تاریخ إبرام العقد بالنسبة 

.)482(للخدمات

تكون أحكامه مغیرة تماما مع ،على شرط واقفاالبیع بالتجربة معلقبینما إذا كان 

فإنه قبل تحقق الشرط یبقى ،أحكام الحق في العدول ذلك أن البیع المعلق على شرط واقف

وال تنتقل الملكیة إلى المشتري ونفهم من ذلك أن العقد لم ینعقد ،البائع مالكا للشيء المبیع

.بعد

ویرتب كل أثاره بما انعقدیعني أن هذا العقد ،على شرط فاسخاإذا كان البیع معلق

في ذلك نقل الملكیة، إذ یصبح المشتري مالكا للمبیع أثناء التجربة ولكن مصیر هذا العقد 

.89-88سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص ص )481(
.342مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص ھادي )482(
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ففي حالة عدم تحقق الشرط الفاسخ یستقر ،متوقف على تحقق أو عدم تحقق الشرط الفاسخ

من هنا ،سخ فإن العقد یزول بأثر رجعي كأن لم ینعقدالعقد نهائیا، أما إذا تحقق الشرط الفا

في التعاقد عن بعد یقترب من أحكام البیع ،یمكن القول أن الحق في العدول عن القبول

.بالتجربة المعلق على شرط فاسخ

المطلب الثاني

صحة التراضي

ال یكفي النعقاد عقود التجارة اإللكترونیة تطابق اإلیجاب مع القبول ووجود األهلیة 

وهي تكون كذلك إذا لم ،للمتعاقدین، ولكن فوق ذلك یجب أن تكون تلك العقود صحیحة

.تشوب إرادة المتعاقدین عیب من عیوب الرضا

ومما الشك فیه أن تحدید لحظة إنعقاد العقود اإللكترونیة تحظى بأهمیة كبیرة، وذلك 

اللحظة هي التي ألن شروط صحة العقد یجب أن تتوفر في لحظة إنعقاده، كما أن هذه 

.ه ومن هذه اللحظة تترتب آثار العقد المختلفةیكون فیها العقد ملزما ال یجوز الرجوع فی

الفرع األول

خلوها من العیوبسالمة اإلرادة و

وفر ذلك بوجود أن تكون اإلرادة خالیة من العیوب، ویتالتراضيیشترط لصحة 

وهي كما هو وارد في القانون ،ین من أي عیب من عیوب اإلرادةخالیتو إرادتین سلیمتین

.)483(المدني الجزائري الغلط ،التدلیس، اإلكراه، واالستغالل

ا مبدئیا عیب من كغیرها من العقود األخرى قد یشوبه،عقود التجارة اإللكترونیة

لكن ذلك لم یسلم به بعض الفقه الذي یرى أنه ال مناص لتطبیق نظریة عیوب اإلرادة، و 

.56، علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 165دمحم صبري السعدي، مرجع سابق، ص )483(
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باعتبار أن هذه العقود تبرم عن بعد، فال یوجد ةاإللكترونیالتجارة د و على عق،عیوب اإلرادة

، كما أن بعض )484(إمكانیة حدوث أي عیب من عیوب اإلرادة، لبعد المسافة بین المتعاقدین

-قد أعطت الحق للمتعاقد الطرف الضعیف،المعامالت اإللكترونیةالتشریعات التي نظمت 

العقد خالل مدة محددة حتى یتمكن من عنعدولحق ال،في العالقة العقدیة-المستهلك

دون مشقة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال،التنصل من العقد واآلثار التي تترتب عنه

.العقد بسبب عیب من عیوب اإلرادة

خرى من العقود األاد التجارة اإللكترونیة كغیرهو أن عق،جانب أخر من الفقهیرى

من األفضل ف،األولاالتجاهأنه على عكس ما یراه ، و )485(یخضع لنظریة عیوب اإلرادة

هذا ما یوفر لعیب قد شاب إرادته و ،الن العقدللمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببط

التي عن العقد و عدولدة محددة لطلب الرتبط بمیذيال،العدولحمایة أكبر من التمسك بحق 

أن من شأن التمسك بحقب البطالن لسبب عیوب اإلرادة، و بالمقارنة بمدة طل،تكون قصیرة

التي یقوم بإرجاعها للمتعاقد ،الرجوع تحمل المتمسك به مصاریف النقل للسلعالعدول أو

بینما یمكن للطرف الذي أعیبت إرادته أن ،األخر دون أن یكون من حقه طلب التعویض

.رجع على المتعاقد األخر بالتعویضی

دة التي یعرفها الفقه ال یوجد مانع من تطبیق نظریة عیوب اإلرا،من الناحیة العملیة

ٕان حتى و ،عقود التجارة اإللكترونیةتضمنتها كافة التشریعات الوضعیة علىو ،التقلیدي

أدى ذلك إلى توسیع نظریة عیوب اإلرادة لتشمل و ،االتصال الحدیثةكانت تجرى عبر وسائل 

حیث یكون یكونان في الغالب غیر متكافئین و ،)486(د التي تبرم عن بعد بین غائبینالعقو 

من الطرف األخر األقل اإلنترنتدرایة فنیة في التعاقد عبر أكثر خبرة و ،طرف متعاقد

.275خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، ص أسامة أبو الحسن مجاھد، )484(
.159عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )485(
.61دمحم حسني منصور، مرجع سابق،  ص )486(
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في الغلط ،وقوع الطرف المتعاقد غیر الخبیرمالاحتالوسائل، مما یزید من في هذهاتحكم

:وهذا ما سنتعرض له فیما یلي،االستغاللیر التدلیس أو تحت ضغط اإلكراه و أو تحت تأث

عیب الغلط:أوال

الغلط یقصد به حالة نفسیة تحمل على توهم غیر الواقع یقوم في ذهن المتعاقد 

قد أن یبرمه بطالن العقد الذي ما كان للمتعایؤدي إلى على غیر حقیقته و ،ألمرفیتصور له ا

.لو أنه أدرك الحقیقة

رف بالغلط التي تعتو ،وفقا للنظریة الحدیثة في الغلط التي أخذ بها المشرع الجزائري

منه فإنها تستبعد فكرة الدافع إلى التعاقد، الذي ال یؤثر في وجود اإلرادة وٕانما یعیبها فقط، و 

معه اإلرادة، والمانع المادي هو غلط غیر مؤثر ویبقى العقد الغلط المانع الذي تنعدم

.)487(صحیحا

أن یكون العقد قابال لإلبطال لمصلحة المتعاقد الذي وقع في ،یترتب على الغلط

لغلط الغلط، ما لم یظهر الطرف األخر استعداده لتنفیذ العقد كما لو لم یقع المتعاقد في ا

من القانون 82و81لطلب اإلبطال حسب نص المادتین ،زمانذلك إذا توافر الشرطان الالو 

:هماالمدني الجزائري و 

ذلك متى بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن و :أن یكون الغلط جوهري-

یكون الغلط جوهریا إذا وقع في جوهر الشيء أو وقع لو لم یقع في هذا الغلط، و ،لعقدإبرام ا

.المتعاقد أو في طبیعة المعاملةعلى شخص

ال یختلف عیب الغلط في العقد كعیب من عیوب اإلرادة عن عیب الغلط الذي یوجد 

سوى أن أغلب حاالت بطالن عقود التجارة اإللكترونیة تعود للصفة ،في التعاقد اإللكتروني

.169دمحم صبري سعدي، مرجع سابق، ص )487(
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أو عدم خبرته في مجال المعامالت احترافهوالمتمثلة في عدم ،الشخصیة للمتعاقد

الذي یؤدي إلى وجود الغلط الجوهري مما ینتج عنه قابلیة العقد الذي یبرمه إلى ،اإللكترونیة

.)488(اإلبطال

إزالةقد یكون من الصعب إثبات الغلط الجوهري في العقد اإللكتروني نظرا إلمكانیة 

المتمیزة بالتقنیة المتطورة اإلنترنتالذي یحمل على التعاقد عبر شبكة ،العرض اإللكتروني

بالبعض من المتعاملین خاللها ذو خبرة محدودة للتسرع في إبرام العقد، مما ،التي قد تؤدي

.)489(كسبب للمطالبة بإبطال العقدتهماءیسمح لهم بالتمسك بعدم خبرتهم أو كف

عدم و ،في األخذ بصفة عدم الخبرة-حسب وجهة نظرنا -الغةلكن ال یجب المب

في قبول إدعاء المتعاقد الذي وقع في ،االحتراف في المعامالت اإللكترونیة كعنصر جوهري

بعقود التجارة المعامالت كون المتعاقد الذي یتعامل استقرارألن ذلك یؤدي إلى عدم ،غلط

،یستشیر أهل الخبرةیتحرى و ٕان كان غیر خبیر فمن المفروض فیه أن حتى و ،اإللكترونیة

.یقلل من إمكانیة الوقوع في الغلطهذا ما و ،رغبته في التعاقدفي مجال التقنیة قبل إعالن

یتحقق ذلك إذا ما وقع و ،إذا كان في صفة جوهریة:أن یصل الغلط بالمتعاقد اآلخر-

أو على ،في ذات الغلط أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فیه،المتعاقد األخر بدوره

.قل كان من السهل أن یتبین له ذلكاأل

تحقیقا لحمایة المتعاقد غیر الخبیر في مجال عقود التجارة اإللكترونیة ارتأت بعض 

ببیان أوصاف المبیع اقد المحترفلمثل هذه التجارة إلى إلزام المتع،التشریعات المنظمة

وخصائصه، وتزویده بالمعلومات والنصائح الالزمة للطرف األخر حتى ییسر إثبات اتصاله 

2000/31بي رقم و هذا ما ذهب إلیه التوجیه األور و .)490(بالغلط الذي وقع فیه هذا األخیر

.197مندى عبد هللا محمود حجازي، مرجع سابق، )488(
.61دمحم حسین منصور، مرجع سابق، )489(
.31، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص 193دمحم محمود، مرجع سابق، ص ھالة جمال الدین )490(
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حیث ألزم مقدمي الخدمات بأن یقوموا بعرض ،منه11بشأن التجارة اإللكترونیة في المادة 

وأن یقوموا بإعالمه بذلك بوسائل مناسبة وفعالة ،الخدمات على العمیل بالتفصیل الدقیق

وسهلة البلوغ، وعلى نحو یمكنه من فهم المعطیات اإللكترونیة األمر الذي یكفل عدم وقوع 

فینتج عن االلتزاماتبهذه اإلنترنتٕاذا أخل مقدم العرض على شبكة و ،)491(العمیل في غلط

أو كان من السهل علیه أن یتبین وقوع المتعاقد ،بغلط الطرف األخرهذلك قرینة على علم

ال یمكن له و ،ن الغلط هو الدافع إلى التعاقدیكون في هذه الحالة على علم بأ،في الغلط

یتحمل نتیجة هذا صرا و ألنه سيء النیة ویكون بذلك  مق،لب إبطال العقدعلى طاالعتراض

.)492(الذي یؤدي إلى بطالن العقدرقصیالت

عیب التدلیس -ثانیا

حیل یلجأ إلیها المتعاقد إلیقاع المتعاقد معه في غلط یدفعه "یمكن تعریف التدلیس بأنه 

ق م من 87و86دتین قد نظم المشرع الجزائري أحكام التدلیس في نص الما، و )493("للتعاقد

:وهو یتضمن عنصرین نتعرض إلیهما فیما یلي،ج

یستوي أن تصدر من أحد و احتیالیةطرق استعمالیتمثل في :عنصر موضوعي-

أو من الغیر إذا كان المتعاقد المستفید من التدلیس عالما به، وتتلخص الطرق ،المتعاقدین

في الوسائل المختلفة التي تستعمل لتضلیل ،التي تؤدي إلى تغلیط المتعاقداالحتیالیة

في ق م جمن 86وتتمثل هذه الوسائل حسب نص المادة ،المتعاقد ودفعه إلبرام العقد

.الحیل المختلفة، والكذب، وكذلك بعض حاالت السكوت العمدي 

بغرض إیقاع ،احتیالیةیتمثل في القیام بوسائل یمكن أن یكون إیجابیا و ،دلیس إذنالت

هو السكوت عن ذكر بیانات و ،تعاقد، كما یمكن أن یكون سلبیاعاقد في غلط یدفعه للالمت

.88، ص 2010سعید، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، لزھر بن)491(
.100فادى دمحم عماد الدین أبو السعود توكل، مرجع سابق، ص )492(
.124مرجع سابق، ص علي فیاللي، )493(
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ع المتعاقد اآلخر عن یكون من شأن العلم بها امتناو ،یحجم عن ذكرها أحد المتعاقدینمعینة

.إبرام العقد

نجد أن الوسائل االحتیالیة لها معنى ،بتطبیق ذلك على عقود التجارة اإللكترونیة

حیث تعرف تطبیقات جدیدة قد تظهر في عرض المنتجات ،ظل هذه العقودفيواسع

والخدمات، على شبكة اإلنترنت باستخدام الحیل التكنولوجیة قصد دفع المتعاقد إلى إبرام 

.)494(نشر بیانات أو معلومات غیر صحیحةالعقد، أو تعمد 

الخدمات عبر شبكة دعة للمنتجات و الدعایات اإللكترونیة الخاكما أن اإلعالنات و 

كان مؤثرا في إرادة طالما تجاوز المألوف و ،روب الكذبتعتبر ضرب من ض،االنترنت

في التدلیس،ي لتكوین عنصر الحیلةألن األصل في الكذب بحد ذاته ال یكف،المدلس علیه

ودفع المدلس علیه للتعاقد مما یسمح له ،رن بأفعال مادیة كافیة للتضلیلبل یجب أن یقت

.)495(ب إبطال العقدبطل

یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن "التي تنص ق م ج 02فقرة 86حسب نص المادة 

تلك الواقعة أو هذه واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم ب

بالتالي فإن السكوت أو كتمان بیانات هامة عن المنتجات المعروضة على شبكة."المالبسة

تعد طریقة من طرق التدلیس كقیام مثال أحد الصیدلیات اإللكترونیة بإخفاء أو ،نترنتإلا

التي تعرضها عبر الشبكة كعدم ذكر عن بعض البیانات الهامة الخاصة باألدویة،التستر

ویكون بذلك الصیدلي قد أخفا بیانات ،موانع استعماله أو حجب أضراره أو مكان إنتاجه

.)496(المدلس علیه على علم بها لما أبرم العقدهامة جدا لو كان

.199أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص )494(
.102فادى دمحم عماد الدین أبو السعود توكل، مرجع سابق، ص )495(
.181خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )496(
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هي في الحقیقة اإلنترنت و إنشاء مواقع وهمیة على شبكة ،من أهم طرق التدلیسللع

الوهمیة بمنح فوائد كبیرة قصد جلب العمالء ال وجود لها، كأن یعمد مثال أحد البنوك

اإللكتروني الوهمي، ثم یستولي لتوظیف مبالغ ضخمة، في هذا البنك المنشأ عبر الموقع 

.)497(على األموال ویمحو أثاره على شبكة االنترنت

عبر الیةیاحتلقیام التدلیس في عقود التجارة اإللكترونیة استعمال طرق لهذا یجب

هذه الطرق و ،بغرض حمله على التعاقدفي مواجهة المتعاقد قصد تضلیله ،اإلنترنتشبكة 

.ي للتدلیس في البیئة اإللكترونیةهي العنصر الموضوعي أو الماداالحتیالیة

للوصول إلى قصد التضلیل هم من العنصر المعنوي في التدلیس، یف:العنصر المعنوي-

مؤثرا على نحو الذي اشترطه المشرع یقتضي هذا العنصر أن یكون و الغرض غیر المشروع،

كافة ب،الحیل المستعملةهذهبأن تكون الحیل من الجسامة بحیث لوال ،الجزائري حینما أشار

.في غلط یدفعه للتعاقدوقوعخدع المدلس علیه و لما أنواعها 

اتق البائع الذي إلى وضع على ع)499(والتونسي)498(هذا ما دفع بالمشرع الفرنسي

المعلومات بعضتوفیر للمستهلك مسؤولیة اإلنترنتخدماته على شبكة منتوجاته و ،یعرض

.202محمود دمحم أبو فروة، مرجع سابق، ص )497(
(498)

Article L.111-1 code consummation: « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de
vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication
utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3-3 et L.113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à
livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles
relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »

، مرجع بشأن المبادالت والتجارة اإللكترونیة2000لسنة 83الباب الخامس من قانون التونسي رقم 25أنظر الفصل )499(
.سابق
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، وهذا اإلجراء من شأنه أن یحد من بطریقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد،والبیانات

االلتزاموالهدف من وضع ،لإلیقاع بالمستهلكین في تدلیسیةطرق االحتیالالاستعمال 

حمایة الطرف األقل خبرة كي هوعلى عاتق المتعاقد الخبیر ،التحذیرباإلعالم والنصیحة و 

.ء الوعي المستنیر في إبرام العقدالرضاو االختیاریتمتع بحریة 

خاصة في إثبات العنصر المعنوي،قد تكمن الصعوبة في عقود التجارة اإللكترونیة

حین یعمد المدلس، على طمس الحیل التي استعملها في تغلیط المدلس علیه بالتالعب 

یة، التي كانت أساس وقوع المتعاقد في تدلیس وذلك بتحریفها أو تعدیلها بالبیانات اإللكترون

هنا یمكن أن و .)500(أو إزالتها، في فترة زمنیة وجیزة دون أن یستبقي على دلیل مادي علیها

في تخفي أثار المحتالین یقمقدمي خدمات التوثیظهر دور جهات التوثیق اإللكتروني أو

یقتصر فقط على مجرد التأكد من صحة ونسبة صدور اإلرادة ألن دورها ال ،والمدلسین

التعاقدیة لمنشئیها، بل التأكد من صحة هذه اإلرادة وبعدها عن وسائل الغش والخداع 

.)501(والتدلیس

هعیب اإلكرا-ثالثا

اإلكراه هو ضغط غیر مشروع یقع على أحد المتعاقدین، فیولد في نفسه رهبة أو خوفا تدفعه 

، وهذا الخوف أو الرهبة الذي یقوم في نفس المتعاقد المكره هو الذي یعیب )502(إلى التعاقد

ق م جمن 88المادة من نصبغض النظر عن وسائل اإلكراه، وهذا ما یستخلص ،رضاه

ي نفس المتعاقد اآلخر یبعثها المتعاقد ف،التي تقضي ببطالن العقد تحت سلطان رهبة بینة

.دون وجه حق

.87مرزوق نور الھدى، مرجع سابق، ص )500(
.328عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص عمرو )501(
.191دمحم صبري السعدي، مرجع سابق، ص )502(
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إبرام عقود حول إمكانیة تصور وجود اإلكراه المعیب لإلرادة في،قد ثار جدال فقهي

.التجارة اإللكترونیة

ألن مثل هذه ،هناك من الفقه من یرى عدم تصور عیب اإلكراه في العقد اإللكترونيف

االتصالحیث یكون ،)503(بین طرفین تفصل بینهما مسافة متباعدة،العقود تتم عن بعد

ویتعذر بعد ذلك ممارسة الضغط ،لیس حقیقيمجلس عقد حكمي و اإلنترنت في على شبكة 

قصد إرغامه على إبرام العقد، كما أن التعاقد في ،هبة من أحد المتعاقدین على األخرر أو ال

أو باألحرى ،االفتراضیةیتحقق بدخول المتعاقد إلى أحد المتاجر ،ظل العقد اإللكتروني

ال یتحقق بفعل الخوف أو إلنترنت، و بشبكة االمتصلاآلليیكون بفتحه لجهاز الحاسب 

الذي إذا ما واجه مثل هذه األفعال ما علیه إال أن ،الرهبة التي تزرع في نفس المتعاقد

.أو یقوم بغلق جهاز الحاسب اآلليینصرف إلى أحد المواقع األخرى األكثر أمانا

حد طرفي رسة إٔان كان ال یمكن تصور مماأنه حتى و ،من الفقهالراجحرأي الى یر 

یمكن أن یحدث اإلكراه المعنوي من خالل ما یعرف باإلكراه إال أنه العقد لإلكراه المادي، 

عند الحاجة إلى الذي یجبر المتعاقد على اللجوء إلى من یحتكر منتوجا،االقتصادي

المتعاقد فیفرض المتعاقد األخر شروطه المجحفة على ،الصیانة أو خدمات ما بعد البیع

.)504(المكره إكراها اقتصادیا

االستغاللعیب -رابعا

شخصفي،هو أن یستغل شخص طیشا بینا أو هوى جامحاباالستغاللالمقصود 

قد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة ، و یبرم تصرفا یؤدي إلى غبن فادح بهأخر لكي 

،المتعاقد بغرض دفعهالهوى الجامح الذي یعتري تعتد بالطیش البین و التي ،ق م جمن 90

.75، دمحم حسني منصور، مرجع سابق، ص 200ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )503(
جمال الدین ، ھالة 190، خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 202أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص )504(

.75، دمحم حسني منصور، مرجع سابق، ص 201دمحم محمود، مرجع سابق، ص 
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العوض المقابل أو من غیر التزامات ال تتعادل بتاتا مع،إلى إبرام عقد یتحمل بمقتضاه

یقوم على مجرد عدم و المعوضاتال یكون إال في عقود هو في هذه الحدود عوض، و 

ناء ي القواعد العامة من االستثإذن فاالستغاللفحكم عیب بین االلتزامات المتقابلة،التعادل

.ال یتوسع في تفسیرهال یقاس علیه و واالستثناء

التجارة اإللكترونیةاالستغالل في عقودفي الحقیقة من الصعب تصور حدوث عیب 

العقود المبرمة على شبكة انتشارفإن الواقع یشیر بوضوح إلى ،لكن من الناحیة العملیةو 

الجامح الذي یبرم عقد مع طرف وقوع المتعاقد ضحیة طیشه أو هواه ، مما یحتملاإلنترنت

هوى ویستغل ذلك الطیش البین وال،أخر، یكون أكثر خبرة منه في مجال التقنیة اإللكترونیة

.)505(الجامح قصد حمله على التعاقد

اإلنترنت اإلعالنات الخادعة المفترضة على تباعد المتعاقدین وانتشارقد یؤدي 

األقل خبرة ،یة وقوع المتعاقدینإلى توسع إمكان،تباین الخبرات التقنیة اإللكترونیةو 

.المحتالیناستغالل من طرف العابثین و المندفعین في و 

یجعل العقود اتفطن المشرع التونسي إلى ذلك حیث وضع مبدأ عام،هذا السیاقفي 

من قانون المعامالت 50الفصل في الستغاللنتیجة لقابلة لإلبطال ،اإللكترونیة

أثناء ،احتیالیة، حیث رتب جزاء جنائیا على الطرف الذي یستخدم طرقا )506(اإللكترونیة

بین التزاماته المتقابلة ،لدفع المتعاقد األخر الذي فقد القدرة على التمییزالتعاقد اإللكتروني

.)507(بصدد شرائه لسلعة افتراضیة على شبكة اإلنترنت

.205عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )505(
یعاقب كل "بشأن المبادالت والتجارة اإللكترونیة على أنھ 2000لسنة 83من القانون التونسي رقم 50ینص الفصل )506(

عملیات البیع اإللكتروني بدفعھ لاللتزام حاضرا أو آجال بأي شكل من األشكال، من استغل ضعف أو جھل شخص في إطار 
دینار، وذلك إذا أثبت من ظروف الواقعة أن ھذا الشخص غیر قادر على تمییز أبعاد 20000، 1000بخطیة تتراوح بین 

".راعاة أحكام المجلة الجنائیةتعھداتھ، أو كشف الحیل أو الخدع المعتمدة بااللتزام أو ثبت أنھ كان تحت الضغط مع م
.330، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص 188خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )507(
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الثانيالفرع 

اإللكترونیةمكان انعقاد عقود التجارة زمان و 

انعقاد العقد اإللكتروني آثارا ونتائج قانونیة مكان و مما ال شك فیه أن لتحدید زمان

فیما یخص تحدید ،أن العقدالذي یبقى خاضعا رغم خصوصیته للقواعد العامة بشو ،مهمة

إال أن هذا المبدأ قد یواجه بعض الصعوبات في مجال عقود التجارة ،مكان انعقادهزمان و 

ن غیر حاضرین مادیا في مكان واحد ایكون الطرفو ،ترونیة، أین یتم التعاقد عن بعداإللك

عادة ال یعرف المتعاقد ا و مما یجعله یأخذ طابعا دولی،وقد یتعدى ذلك العقد حدود الدول

في بعض الحاالت ٕان كان من الممكن أن یجمعهمحتى و الطرف األخر في عملیة التعاقد،

التي تسمح ،نترنت بصفة التفاعلیةإلبفضل ما تتسم به شبكة اذلك و ،مجلس عقد حكمي

مما قد ینتج عنه معاصرة اإلیجاب للقبول من الناحیة ،بحضور افتراضي معاصر للمتعاقدین

.رغم بقاء البعد المكاني قائما بین المتعاقدین،الزمنیة

لتالي تنتج آثار برام العقد في معرفة وقت انعقاد العقد، وباإتتجلى أهمیة تحدید زمان 

د القانون الواجب برام العقد ضروري لتحدیإهذا العقد منذ ذلك الوقت، كما أن تحدید مكان 

.المحكمة المختصة بما قد یثور حوله من منازعاتو ،التطبیق علیه

زمان إبرام العقد اإللكتروني  :أوال

فاصل زمني بین المقصود بزمان العقد هو فترة أو مدة االنشغال بالتعاقد، لوجود 

من المعروف أن العقد ینعقد في و ،عتبار التعاقد یتم بین غائبینال،القبولء اإلیجاب و التقا

المعروض علیه من الطرف قبول أحد الطرفین باإلیجاب،اللحظة التي یقترن فیها

سواء كان ذلك بین حاضرین ،هذه القاعدة تسري بالنسبة لجمیع صور التعاقدو .)508(األخر

غیر أنه في العقود بین حاضرین اللذین یجمعهما مجلس واحد، ال یثیر ،أم بین غائبین

.135عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص )508(
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إشكاالت كون أن لحظة تعبیر القابل عن إرادته بالقبول، هي ذاتها لحظة تلقها من الموجب 

ن أین ال تظهر في التعاقد بین غائبیما كانتكیففالصعوبة ،)509(وینعقد بعد ذلك العقد

لما و .)510(مجلس عقد واحد تفترق بذلك لحظة التعبیر عن اإلرادة عن لحظة تلقیهاایجمعهم

التعاقد بین -العقود التي تتم عن بعدتنتمي إلى طائفة ،كانت عقود التجارة اإللكترونیة

خصوصا أن هذه العقود ،فقد أعاد من جدید لهذه المسألة أهمیتها في نظریة العقد-غائبین

بالتالي یكون هناك فاصل زمني في و ،االتصال الحدیثة إلبرام العقودتعتمد على وسائل 

ید زمان وصول اإلیجاب عن إرادتیهما مما ینتج عنه صعوبة تحد،تعبیر طرفي العقد

.والقبول

تحدید نتیجة صعوبة في د التجارة اإللكترونیة و تكمن صعوبة تحدید زمان إبرام عق

الذي یمكن أن یكون عند دخول الرسالة اإللكترونیة المتضمنة ،وقت تطابق اإلیجاب بالقبول

كما یمكن أن یكون عندما یصل القبول ،نظام الحاسوب الخاص بالمرسل لإلیجاب،القبول

وفي األخیر قد یكون عندما یصل ،سجلها الحاسوبنظام الحاسوب الخاص بالموجب و 

.)511(تفسیرهاعلومات الخاص بالموجب ویقوم باإلطالع علیها ومعالجتها و لنظام الم،القبول

د التجارة اإللكترونیة على ضوء النظریات و عقانعقادمن هنا تثور أهمیة تحدید زمان 

وكذا موقف التشریعات التي نظمت التجارة اإللكترونیة من هذه ،التي قیلت بهذا الشأن

.النظریات

نظریات تحدید زمان إبرام العقد اإللكتروني  -1

لدراسة زمان انعقاد العقد فیما یتعلق بالتعاقد بالمراسلة أو التعاقد بین غائبین، 

تمتع تسنتعرض للنظریات األربعة، التي ظهرت في هذا الشأن من زاویة الخصوصیة التي 

.284عنادل عبد الحمید المطر، مرجع سابق، ص )509(
.185عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص أحمد)510(
.96لزھر بن سعید، مرجع سابق، ص )511(
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د التجارة اإللكترونیة لمعرفة لحظة االنعقاد، كما سنتعرض إلى نظریة خامسة حدیثة و بها عق

.ظهرت مع ظهور عقود التجارة اإللكترونیة

نظریة إعالن القبول-أ

في اللحظة التي یعلن ،د التجارة اإللكترونیةو عقد عقنتوفقا ألصحاب هذه النظریة 

حیث تتوافق اإلرادتان وبه یتحقق وجود العقد وبغض ،عن قبولهفیها الموجه إلیه اإلیجاب 

النظر عن علم الموجب بالقبول، أو عدم علمه ویمتنع على الموجب من وقت إعالن القبول 

.)512(أن یعدل عن إیجابه

بین ما إذا كان إعالن القبول اإللكتروني من خالل البرید ،یمیز بعض الفقه

حیث ینعقد العقد بمجرد تحریر القابل للرسالة اإللكترونیة المتضمنة للقبول دون ،اإللكتروني

،بالضغط على زر اإلرسال أو في الوقت الذي یعلن فیه القبول على شاشة حاسوبه،قیامه

على المخصصة للقبولاإلیقونةأو بالنقر على ،سواء بكتابة عبارة معینة تدل على القبول

وذلك بالنقر على ،بها في جهاز الحاسوب الخاص به دون تصدیرهاهذه الشاشة، ویحتفظ 

.)513(زر التوقف الموجود أعلى صفحة البرید اإللكتروني

تم تي تام العقود البه هذه النظریة من محاسن في مجال إبر ىعلى رغم ما تحضو 

وهو ما یتفق مع عقود التجارة اإللكترونیة التي تقوم على السرعة، في، بصفة سریعة

المعامالت تلبیة لمتطلبات الحیاة التجاریة، یعاتب علیها في أنها تتناقض ومنطق التوافق بین 

إذا علم به من وجه فالتعبیر عن اإلرادة ال ینتج أثره إال ،)514(اإلرادتین الذي هو قوام العقد

ویضاف ،)515(ال من لحظة اتصاله بعلم الموجببالتالي ال یكون للقبول أثر قانوني إو ،إلیه

(512)
LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.13.

.240ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )513(
(514)

ZOIA Michel, op cit, p.25.
515)

GEOFFRAY Brunaux, op cit, paragraphe 410, p.238.
(
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إذا ما قام بإنكاره دون أن یتمكن الموجب ،إلى ذلك صعوبة إثبات صدور القبول من القابل 

.)516(القابليد بین یدو من الحصول على دلیل إلثبات ذلك القبول الموج

في التونسيالمدنيكالقانون،أخذت بعض التشریعات المدنیة الحدیثة بهذه النظریة

أما القوانین الخاصة بتنظیم التجارة ،98السوري في المادة المدني ، والقانون 28المادة 

بهذه النظریة ولم تشر إلیها وذلك لما بهذه النظریة لم تأخذ،اإللكترونیة واالتفاقیات الدولیة

تجعلها غیر صالحة لتعالج مسألة تحدید زمان انعقاد عقود التجارة من عیوب واضحة

.)517(اإللكترونیة

القبولنظریة تصدیر -ب

بل تشترط أن یكون القبول نهائیا ال رجوع فیه ،ال تكتفي هذه النظریة بإعالن القبول

هي اللحظة التي یرسل فیها و ،)518(من حوزة القابل الذي یتعذر علیه استرداده،بخروجه فعال

عن طریق البرید ،القابل قبوله سواء عن طریق إرسال رسالته اإللكترونیة المتضمنة قبوله

ل أو بالضغط على إیقونة سواء بكتابة عبارة القبو ،تروني أو عن طریق إرسال موافقتهاإللك

دخولها في سیطرة الوسیط اإللكتروني لمقدم لك ال یستطیع القابل استرجاعها و بعد ذو ،القبول

ال یشترط وصول الرسالة إلى صندوق البرید اإللكتروني الموجود في موقع و ، اإلنترنتخدمة 

.)519(شبكة اإلنترنتعلى الموجب

سوى أنها تضیف واقعة مادیة -إعالن القبول -ال تختلف هذه النظریة عن سابقتها 

على أن القبول قد صار نهائیا ال رجعة دلیالاعتبارهالذي یمكن ،هي واقعة تصدیر القبولو 

، مجلة )"في ضوء قانون المعامالت اإللكترونیة البحریني(المستھلك البیع عبر اإلنترنت وحمایة "دمحم سعد خلیفة، )516(
.42الحقوق، المجلد الخامس، جامعة البحرین، كلیة الحقوق، ص 

الحكومة -التجارة اإللكترونیة (، بحث مقدم إلى مؤتمر المعامالت اإللكترونیة "مجلس العقد"طارق كاظم عجیل، )517(
، ص 2009مایو 25-19ركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة، في الفترة من ، جامعة اإلمارات، م)اإللكترونیة

323.
.255رامي دمحم علوان، مرجع سابق، ص )518(
.213دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )519(
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ألن هذه النظریة ال تزید أي مفعول ،لكن القول بذلك یجب عدم أخذه على إطالقه،فیه

رسالتهاستردادد التجارة اإللكترونیة طالما أن للقابل إمكانیة و في عق،قانوني جدید للقبول

.)520(التي تتضمن قبوله قبل أن تصل إلى الموجب

كما أن عملیة إرسال القبول قد ال تصل إلى الموجب بسبب ضیاعها أو وجود عطل 

مما یؤدي إلى عدم وصول القبول إلى الموجب الذي ،في شبكة اإلنترنتأو فني في جهازه

ن تصدیر القبول دون اشتراط علم إمن ثم ف، و )521(ال یكون على علم بالقبول الذي تم إرساله

د التجارة و نشوء عقیه في تحقیق اقتران اإلرادتین و ال یكفي وحده للتعویل عل،الموجب به

.اإللكترونیة

، كما أخذ بها القانون 10النظریة قانون االلتزامات السویسري في المادة قد أخذ بهذه 

Mail(وهي ما یطلق علیه في القانونین األخیرین قاعدة صندوق البرید ،اإلنجلیزي والكندي

box rule( أو قاعدة البرید ،)Postal rule()522(.

نظریة وصول القبول-ج

الوقت الذي تم فیه وصوله إلى الموجب وفقا لهذه النظریة یكون القبول نهائیا في

إلى عن العلم الحقیقي للموجب بالقبول أو عدم علمه، على أن وصول القبول ،بغض النظر

بموجب هذه النظریة ینعقد عقد التجارة اإللكترونیة في و ،)523(الموجب قرینة على علمه به

البرید اإللكتروني للموجب حتى إلى صندوق،لحظة دخول رسالة البیانات المتضمنة للقبول

.لم یعلم بها بعدیطلع علیها و ٕان لم و 

.238نزیھ الصادق المھدي، مرجع سابق، ص )520(
LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.14.

521)(

.325كاظم عجیل، مرجع سابق، ص طارق)522(
، بحث مقدم إلى مؤتمر المعامالت "زمان انعقاد العقد اإللكتروني في التشریع اإلماراتي"علي ھادي العبیدي، )523(

مركز اإلمارات للبحوث والدراسات ، جامعة اإلمارات، )الحكومة اإللكترونیة-التجارة اإللكترونیة (اإللكترونیة 
.369، ص 2009مایو 25-19لفترة من ، في ااإلستراتیجیة
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رون أن وصول القبول مثل النظریة كذلك من نقد الشراح الذین یعتبلم تسلم هذه

،في إثبات علم الموجب بالقبولال یعد إال واقعة مادیة لیس لها أیة داللة قانونیةو ،تصدیره

.)524(یزید على ذلك شیئا مادام الموجب لم یعلم بالقبولفوصول القبول إلى الموجب ال 

عد لها تلم ،أن مسألة العلم بالقبول في عقود التجارة اإللكترونیةإلى یجب اإلشارة 

وسائط إلكترونیة مؤتمتة ،واقع التجاریةمأهمیة كبیرة في بعض الحاالت التي تستخدم فیها ال

ومعالجتها بمجرد دخولها رسائل القبولل مع للتعام،تكون مبرمجة من طرف الموجب

.)525(صندوق البرید اإللكتروني الخاص به، ویكون في هذه الحدود على علم بالقبول مباشرة

أي فرق بین لحظة ال یوجد تقریبا،د التجارة اإللكترونیةو كما یمكن القول أن في عق

صولها إلى صندوق و و كون أن عملیة تصدیر القبول ،وصوله إلى الموجبتصدیر القبول و 

فلحظة تصدیر ،یتم في جزء من الثانیةاإلنترنتللموجب عبر شبكة ،البرید اإللكتروني

القبول في هذه العقود، هي ذاتها اللحظة التي یضغط فیها القابل على زر اإلرسال لغرض 

.)526(إرسال القبول للموجب عندما یتم التعاقد عبر البرید اإللكتروني

د و من معالجة مشكلة إثبات العلم بالقبول في عق،هذه النظریةرغم ما تمتاز بهو 

ل القبول فوریا بالنسبة للموجب ومن المفروض أن یكون أین یكون وصو ،التجارة اإللكترونیة

في عدم وصول القبول ٕانماو ،ولكن المشكل الحقیقي ال یتمثل في العلم بالقبولعلى علم به،

أو لوجود عطل االتصالفور تصدیره لوجود عیب تقني في شبكة ،إلى علم الموجب أصال

دم إمكانیة علم الموجب األمر الذي یترتب علیه ع،في جهاز الحاسوب الخاص بالموجب

.)527(اإلنترنتبقائه في سیطرة مقدم خدمة بالقبول و 

.168محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص )524(
.370العبیدي، مرجع سابق، ص علي ھادي )525(
.329طارق كاظم عجیل، مرجع سابق، ص )526(
.349عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )527(
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من طرف الموجب الذي ،التحایلنظریة لم تأت بحل لمسألة الغش و كما أن هذه ال

.یبقى قادرا على أن یحول دون وصول القبول إلیه فیمنع بالتالي انعقاد العقد

األوروبي النموذجي للتبادل اإللكتروني للبیانات التوجیهكل منالنظریة أخذ بهذه

منه، وكما أخذ القانون 15، في المادة )UETA(والقانون األمریكي للمعامالت اإللكترونیة 

17بنظریة استالم القبول في المادة 2001لسنة 85دني للمعامالت اإللكترونیة رقم األر 

.)528(منه

لم یهتمو واضعو القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة بمسألة تحدید زمان ومكان 

انعقاد العقد، واستعاضوا عن ذلك بتنظیم مسألة زمان ومكان إرسال رسائل البیانات 

الهدف من عدم إدراج أي قاعدة محددة بالنسبة لزمان ومكان تكوین على أن ،واستالمها

بواسطة رسالة ،في الحاالت التي یجرى التعبیر فیها عن عرض أو قبول العرض،العقود

.البیانات یكمن في عدم المساس بالقانون الوطني للدول

القبولبشأن التجارة اإللكترونیة بنظریة استالموذجي لنماألونسترال اأخذ قانون

الستالم بتعیینهالمرسل إلیه ذلك بدخول رسالة البیانات نظام معلومات لم یقم،ویتحقق

ما لم یتفق -1"التي جاء فیها 15/1المادة وهذا ما یستشف في،)529(الرسائل اإللكترونیة

یقع إرسال رسالة البیانات عندما تدخل الرسالة نظام ،المنشئ والمرسل إلیه على خالف ذلك

معلومات ال یخضع لسیطرة المنشئ أو سیطرة الشخص الذي أرسل رسالة البیانات نیابة عن 

أن وقت إرسال رسالة البیانات 15/1بالزمان بینت المادة إذن فیما یتعلق .)530("المنشئ

.لسیطرة المنشئیتحدد عند دخول الرسالة نظام معلومات ال یخضع 

.331-330طارق كاظم عجیل، مرجع سابق، ص ص )528(
.164-163عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص ص )529(
.، مرجع سابق1996أنظر قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة لعام )530(
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بوقت دخول )أ(-15/2كما یتحدد وقت تسلم رسالة البیانات طبقا لنص المادة 

أو بوقت استرجاع المرسل إلیه لرسالة البیانات، إذا أرسلت إلى ،الرسالة نظام المعلومات

لمرسل إلیه، وبالتالي فإن العقد اإللكتروني یبرم في الوقت ایخضع لسیطرةنظام معلومات 

نظام المعلومات المعین أو وقت استخراج المرسل إلیه ،تدخل فیه الرسالة اإللكترونیةالذي 

واالطالع علیها إذا أرسلت إلى نظام معلومات تابع للمرسل إلیه ولكنه ،للرسالة اإللكترونیة

.)531(لیس هو الذي قام بتعیین ذلك النظام

البیانات تعد قد أرسلت من المكان قررت أن رسالة 15/4فیما یتعلق بالمكان فإن المادة 

.الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه

نفهم من ذلك أنه یحق للمتعاقدین أن یتفقا على تحدید مكان العقد وزمانه، فإذا لم 

یتفقا یعد العقد قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیه الموجب بالقبول، ویفترض علم 

حتى ولو لم یطلع ،المكان اللذین وصل فیهما هذا القبولالموجب بهذا القبول في الزمان و 

.علیه ولم یفتح بریده اإللكتروني

نظریة العلم بالقبول-د

جب بالقبول یرى أصحاب هذه النظریة أن العقد ینعقد في اللحظة التي یعلم فیها المو 

الموجودة في د التجارة اإللكترونیة، باسترجاع الموجب للمعلوماتو یتحقق ذلك في عقو ،فعال

اإلطالع على ي و التي أرسلها القابل إلیه، حیث یقوم بفتح بریده اإللكترون،رسالة البیانات

ذا اتصل إال إاي ال ینتج أثرهت، كون أن األمر یتعلق بالتعبیر عن اإلرادة ال)532(رسالة القابل

واقعة مادیة لما كان العلم الفعلي بالقبول من جانب الموجب،و .القبول بعلم من وجه إلیه

بالتالي یعتبر وصول رسالة القبول إلى البرید و ،إثباتهامحضة یصعب معها في الغالب 

.386خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )531(
، ص 2009الجزائر، دار الھدى،، "وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري"مناني فراح، العقد اإللكتروني )532(

103.
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لكنها قرینة بسیطة قابلة إلثبات لموجب قرینة على علمه بالقبول، و اإللكتروني الخاص با

.العكس بكافة طرق اإلثبات المتاحة في القانون

جعل عندبشأن هذه النظریة أنها تتیح للموجب التالعب باإلثبات،الفقهبعض ل و قی

إذ یكفي للموجب لدحض هذه القرینة أن یدفع باإلنكار أي ، وصول القبول قرینة على العلم

بسبب أي ظرف خاص حال دون علمه بالقبول أصال أو علمه ،یدعى أنه ال یعلم بالقبول

ألخذ بها في مجال عقود التجارة به وقت وصوله، وبالتالي فهي نظریة یصعب ا

.)533(اإللكترونیة

من القانون المدني التي 67أخذ المشرع الجزائري بنظریة العلم بالقبول في المادة 

لذین یعلم فیهما یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان ال"جاء فیها 

ویفترض أن الموجب .یقضي بغیر ذلكما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني الموجب بالقبول، 

كما أخذ بهذه و ".اللذین وصل إلیه فیهما القبولبالقبول في المكان وفي الزمانقد علم 

.110/1في المادة القانون المدني األلماني و 97ون المدني المصري في المادة النظریة القان

إعدادها من التي تم)UNIDROIT()534(على صعید القانون الدولي أخذت مبادئ

أن القبول ال ینتج "قبل المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، بمبدأ العلم الفعلي فأشارت إلى 

.)535("أثره القانوني إال بعد اتصاله بعلم الموجه إلیه

نظریة تأكید وصول القبول -ه

باإلضافة إلى النظریات األربعة سابق ذكرها، فإن هناك نظریة خامسة ظهرت مع 

وهي نظریة تأكید وصول القبول، فبموجب هذه النظریة فإن ،ظهور نظام التعاقد اإللكتروني

.125صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، )533(
)534()UNIDROIT( مجموعة من المبادئ الموحدة للعقد الدولي التي قام بإعدادھا المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص
WWW.UNIDROIT.ORG:ویمكن مراجعتھا عبر اإلنترنت على الموقع التالي)بروما(
.163عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص :نقال عن)535(
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من قبل من وجه إلیه اإلیجاب بعد ،لحظة انعقاد العقد اإللكتروني هي لحظة تأكید القبول

تمكینه من مراجعة قبوله، وعرض الموجب وتصحیح األخطاء المحتملة، وٕاذا كان القبول 

الواجب تصدیره لصاحب العرض، فإنه ال یترتب علیه أثر بشأن انعقاد مجردا من تأكید 

.)536(العقد

بشأن التجارة اإللكترونیة بنظریة تأكید القبول 31/2000بي رقم و أخذ التوجیه األور 

بأنه وقت استالم الموجب تأكید من مقدم خدمة ،وقت إبرام العقدتي حددتال11في المادة 

.)537(اإلنترنت مرسل من القابل بصحة القبول

مسترشدا بنص -)538(في نفس اتجاه التوجیه األوروبيالمشرع الفرنسي ساركما 

مادة جدیدة إلى القانون أین أضاف -31/2000من التوجیه األوروبي رقم 11المادة 

تقتضي بأن العقد اإللكتروني ال التي 2و1فقرة 5-1369وهي المادة ،المدني الفرنسي

، وذلك بعد تمكینه من مراجعة طلبه ینعقد إال بتأكید القبول من قبل الموجه إلیه اإلیجاب

)539(.والثمن كامال وتصحیح األخطاء المحتملة

قیل بشأنها من ماد التجارة اإللكترونیة، و و على عقبعد تطبیق هذه النظریات المختلفة

هذا ما و ،بمكان ترجیح نظریة على األخرىجعل في الحقیقة من الصعوبة ت،عیوبمزایا و 

(536)
GEOFFRAY Brunaux, op cit, paragraphe 417, p 245 ; Voir aussi : ZOIA Michel op cit, p. 26 ;

PASSA Jérôme, op cit, p.40.
(537)

Article 11 de la directive n° 2000/31 « 1. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne
sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du
service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s’appliquent :
- le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie
électronique,
- la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties
auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès.
2. Les États membres veillent, sauf si les parties qui sont pas des consommateurs en ont convenu
autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens
techniques appropriés, efficaces et accessible lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la
saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande ».
(538)

GEOFFRAY Brunaux, op cit, paragraphe 430, p.256.

LE TOURNEAU Philippe, op cit, p.15.
39)5(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

195

اد حل لها على بأن األمر یتعلق هنا بمشكلة یصعب إیج،أدى ببعض الفقه إلى القول

.من ثم فالحل ال یمكن أن یكون إال عن طریق المشرعالمستوى النظري، و 

العقدانعقادموقف التشریعات المنظمة للمعامالت اإللكترونیة من مسألة تحدید زمان -2

ثیر مسألة األخذ بإحدى النظریات المذكورة أعاله مشكلة على صعید القانون ال ت

ر عند التداخل بین عدة قوانین وطنیة، كما هو الحال في التعاقد االوطني، بل المشكلة تث

.یمارس على نطاق دولي واسع السیما في مجال التجارة اإللكترونیةعبر اإلنترنت، الذي 

، األمر الذي یؤدي إلى ادولیاوبعد أن وصلنا إلى نتیجة اعتبار العقد اإللكتروني عقد

المتعلقة بتحدید لحظة االنعقاد للعقود المبرمة عبر اإلنترنت تبعا الختالف ،ختالف الحلولإ

اصرف القانوني اإللكتروني یمس دوال كثیرة تفصل بینهفالت،الدول في حل هذه المشكلة

مسافات شاسعة وتتباین في األیدیولوجیات القانونیة، ویكون واجبا تعیین القانون المختص 

.فضال عن القضاء المختص في حالة النزاع

)540(5في المادة 20/5/1997الصادر في CE97/7/األوروبي رقم توجیهحدد ال

الزمان الذي یتم فیه العقد اإللكتروني، حیث یتضح من قراءة مضمون هذه المادة بأن منه

بعلم وصول قبوله وتأكیده إفادة،المستهلك بالطریق اإللكترونياستقبالالعقد یتم وقت أن 

.)541(بوصول هذا القبول إلى مقدم الخدمة

(540)
Article 5/1 de la directive 97/7/CE :

« 1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et
auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a) à en
temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne
les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies
au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à
sa disposition et auquel il a accès. »

.90سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )541(
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بشأن التجارة 31/2000التوجیه األوروبي رقم ،كما سار في نفس االتجاه

على أنه تنصمنه حیث 11في المادة )540(وذلك بأخذه بنظریة تأكید القبول،اإللكترونیة

سلم فیها الموجب من مزود الخدمة إقرارا إلكترونیا یعد العقد قد أبرم في اللحظة التي یت"

".مؤكدا من القابل بقبوله

بهذه النظریة حیث نص في ،)UCC(الموحد التجاري األمریكيأخذ كذلك القانون 

التزام البائع بأن یقوم بإرسال تأكید للمشتري بتمام العقد وذلك "منه على  2و201/1المادة 

.)541("خالل مدة عشرة أیام على األكثر من تاریخ إرسال القابل لقبوله

القانون المدني الجزائري إن من 67نرى أن األخذ بنظریة العلم بالقبول في المادة 

مع التعاقد بالمراسلة بالصیغ الفنیة القدیمة للرسائل العادیة والبرید التقلیدي فإن ،كان یتماشى

ال تنسجم مع الوسائل الحدیثة للمراسلة والسیما في استعمالها للتعاقد، كما أنها ،هذه النظریة

على المشرع ف .عة التعامل ودقتهسر ال تتماشى مع متطلبات التجارة الدولیة الحدیثة من 

عداد قانون ینظم التجارة إأو إذا ما تم ،الجزائري إدخال تعدیل على القانون المدني

 انظر ،تأكید وصول القبولیشیر إلى تبني نظریة  اأن یضمن نص،اإللكترونیة في الجزائر

بسبب ما توفره من مزایا تتماشي مع سرعة التعامل في ،ألنها المعتمدة على الصعید الدولي

.عقود التجارة اإللكترونیة الدولیة

اإللكترونيمكان إبرام العقد:ثانیا

بأهمیة خاصة نظرا لتعلق المسألة ،مكان إبرام عقود التجارة اإللكترونیة ظىیح

تجاریة من جهة، وبالصفة الدولیة الغالبة على التعامالت البطبیعة الوسیط اإللكتروني 

ترجع إلى صعوبة تحدید عدة مشكالت قانونیةاإللكترونیة من جهة أخرى، ولهذا فهو یثیر 

GEOFFRAY Brunaux, op cit, paragraphe 429, p.p.253-254.
)542(

.384خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص )541(
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المكان الذي ترسل منه الرسائل اإللكترونیة، وكذلك مكان استالمها، فكالهما یتم في فضاء 

في )545(ظهرت نظریتانومن أجل احتواء هذه الصعوبات، )544(صعب التحدیدخارجي

:نتعرض إلیهما فیما یليتحدید مكان انعقاد العقد اإللكتروني 

نظریة محل إقامة الموجب-1

تقوم هذه النظریة على أن مكان انعقاد العقد اإللكتروني هو مكان علم الموجب 

هذه النظریة بین زمان انعقاد حیث تربط،)546(ألنه هو المكان الذي ینعقد فیه العقد،بالقبول

، فقد واجه )547(ومكانه، ونظرا لكون مجلس العقد اإللكتروني هو مجلس افتراضيالعقد 

أصحاب هذه النظریة عقبة في تحدید المكان الذي یعلم فیه الموجب بالقبول، هل هو مكان 

مكان إقامة الموجب؟ان تواجد مقدم خدمة اإلنترنت؟ أوب؟ أو مكاع الو قتسجیل مو 

هو المكان الذي ،مكان إبرام العقد اإللكترونيخلص أصحاب هذه النظریة إلى أن 

وفي حالة وجود أكثر من مقر عمل ، )548(-الموجب -یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه

فالعبرة إما بالمركز الرئیسي للموجب أو بمقر العمل األكثر اتصاال بمحل العقد ، للموجب

فالعبرة بمحل إقامته العادي أو ،للموجبوموضوعه، وفي حالة عدم وجود مقر عمل أصال 

ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، حیث یجوز تحدید مكان آخر ، هذا)549(المعتاد

.اهممكان إبرام العقد اإللكتروني الذي ینعقد بینه باالتفاق بینهما على أن

.49ص إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، مرجع سابق،)544(
األربع التقلیدیة المتعلقة بتحدید زمان انعقاد العقد ال تفرد أحكاما خاصة بمكان االنعقاد لھذه العقود، إن النظریات )545(

باعتبارھا تفترض تالزما بین زمان انعقاد العقد ومكان ذلك، .ولذلك أطلق الفقھ على ھذه النظریات بالنظریات األحادیة
ال یوجد تالزم بین زمان االنعقاد ومكانھ، وھذه النظریات تتلخص في اثنتین تمیزا لھا عن النظریات الثنائیة التي مفادھا أنھ 

.251ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص :نقال عن.تبناھما الفقیھان مالوري وشیفالیھ
.46دمحم سعد خلیفة، مرجع سابق، ص )546(

(547)
GEOFFRAY Brunaux, op cit, paragraphe 415, p.244.

.131صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )548(
.193أحمد عبد التواب دمحم بھجت، مرجع سابق، ص )549(
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وهو الطرف الضعیف -یعاب على هذه النظریة، ألنها تؤدي إلى حرمان المستهلك

فإن من الحصول على حقوقه، ألنه إن أراد رفع دعوى-االستهالكیة اإللكترونیة في العقود 

علیه أن یرفعها في محل إقامة المهني، وبالتالي ال یتمتع بالحمایة القانونیة التي یوفرها له 

.قانونه الوطني الخاص بحمایة المستهلكین

إلكتروني یرتبط ببلد معین، كما أن مجرد استخدام الموجب السم موقع أو عنوان برید 

ال ینشئ قرینة على أن مكان عمله یوجد في ،أو تسجیله للموقع اإللكتروني لدى بلد معین

منمنتجاتهاتعرض،الجنسیاتالمتعددةالدولیةالشركاتبعضأننجدحیث،ذلك البلد

عملمقرفیهادیوجالببلدترتبطموقعأسماءتحملالشبكة،علىمختلفةإقلیمیةمواقعخالل

.الموقعبأسماءالمرتبطالبلدغیربلدفيتكونقدالمعروضةالسلعأنكما،المعروفبالمعني

قاعدةوضعالذيالجزائريالقانونمنها)550(تشریعاتالمنالعدیدالنظریةبهذهأخذت

هوغائبینبینیبرمالذيالعقدإبراممكانأنمفادهاجمق67المادةنصفي،عامة

القانوننصأوذلكخالفعلىالطرفاناتفقإذاإالبالقبول،الموجبفیهیعلمالذيالمكان

.ذلكغیرعلى

العقدیعتبر"أنهعلىللبیاناتاإللكترونيللتبادلالنموذجياألوروبياالتفاقنصكما

فیهماتصلاللذینوالمكانالوقتفيمبرما،للبیاناتاإللكترونيالتبادلباستخدامتمالذي

مقدمحاسوبنظامإلى،للبیاناتاإللكترونيالتبادلبواسطةلعرضقبوالتشكلالتيالرسالة

)551(".العرض

ومن بینھا قانون المعامالت اإللكترونیة ،أخذت مجموعة من التشریعات التي نظمت التجارة اإللكترونیة بھذه النظریة)550(
في المادة 2002لسنة 2لمعامالت والتجارة اإللكترونیة رقم وقانون دبي ل،18في المادة 2001لسنة 85األردني رقم 

.14/4، وقانون مملكة البحرین للمعامالت اإللكترونیة في المادة 17/4
.345طارق كاظم عجیل، مرجع سابق، ص :نقال عن)551(
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التجارةبشأنالنموذجياألنسترالقانونمن4فقرة15المادةنصتكما

رسالةأنیعتبرذلك،خالفعلىإلیهوالمرسلالمنشئیتفقلمما"أنهعلى،)552(اإللكترونیة

المكانفياستلمتأنهاویعتبرالمنشئ،عملمقرفیهیقعالذيالمكانمنأرسلتالبیانات

".إلیهالمرسلعملمقرفیهیقعالذي

القابلإقامةلمحنظریة-2

بغضالقابلإقامةمكانهو،اإللكترونيالعقدإبراممكانأنعلىالنظریةهذهتقوم

حمایةمنتوفرهلماالتطبیقفيأهمیةذاتالنظریةوهذه،)553(الموجبمكانعنالنظر

منالعدیدعلىالنظریةهذهسیطرتوقد،العقدیةالعالقةفيضعیفاطرفاباعتباره،للمستهلك

القانونوكذاواإلنجلیزيوالسویسريالكنديااللتزاماتكقانونبهاأخذتالتيالمدنیةالقوانین

.والتونسيوالمغربيالسوريالمدني

بمحاباةالعقدطرفيبینالمساواةبمبدأتخلأنهاأساسعلىللنقدالنظریةهذهتعرضت

قانونغیرلقانونخضوعهلمخاطرتعرضهشأنهمنوماالمورد،حسابعلىالمستهلك

.یةالطبیعومحكمتهدولتهغیرومحكمةدولةفيكمستهلكومالحقتهدولته،

اإللكترونیةالتجارةمتطلباتمعتتفقالنظریةهذهأنجانبنامننرىاالنتقاد،هذارغم

فيیتخذ،موردأحدهماطرفینبینتتماإلنترنتطریقعنتبرمالتي،العقودأغلبأنإذ

إلىیحتاجالذي-الضعیفالطرف-مستهلكوالثاني،ضخمةتجاریةشركاتصورةالغالب

یقیمالتيالدولةمحاكمأمامالدعوىیرفعأنللمستهلكتسمحأنهاالنظریةهذهفمیزةحمایة،

یقیمالتيالدولةقوانینلهتوفرهاالتياالستثنائیةالحمایةمنالمستهلكتحرمالأنهاكمافیها،

.، مرجع سابق1996أنظر قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة لعام )552(
.252دي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص ھا)553(
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مكانإبرامهمكانیعتبرالذي،نياإللكترو العقدعلىالتطبیقالواجبةالقوانینباعتبارها،فیها

.اإلقلیمیةالناحیةمنالقوانینلهذهیخضعالذيالقابلإقامة

المبحث الثاني

ةالتجارة اإللكترونید و عقتنفیذ

متقابلة التزاماتمن العقود الملزمة لجانبین بحیث یترتب ،د التجارة اإللكترونیةو عق

المشتري بدفع الثمن ام كل من البائع بتسلیم المبیع و على عاتق كل من طرفیه، ویعتبر التز 

.التي تترتب على انعقاد العقدااللتزاماتمن أهم 

عن تنفیذ اإلنترنتد التجارة اإللكترونیة المبرمة على شبكة و تنفیذ عقكثیرایختلفال 

، حیث أن عقود الشبكة تثیر بعض الصعوبات الناتجة عن الخصوصیة )554(العقود التقلیدیة

كونها تتم عن بعد باستعمال الوسائل الحدیثة لالتصال، وبالتالي ،التي تتمیز بها هذه العقود

.فإن تنفیذها كذلك قد یتم عن بعد باستعمال نفس الوسائل

تنقسم عقود التجارة اإللكترونیة من حیث كیفیة تنفیذها إلى نوعین، منها ،في الواقع

تي یكون یتم تنفیذه خارجها حیث یشمل هذا النوع العقود الو ،نترنتإلما یبرم عبر شبكة ا

یمكن تصور تسلیمها على الشبكة وٕانما یتم ذلك في بیئة مادیة الو ،محلها األشیاء المادیة

ینفذ عبر شبكات االتصال ذاتها، حیث یشمل العقود لعقود ما یبرم و من هذه ا،ع األخرالنو 

ومنها عقد تقدیم خدمات متخصصة ،تقدیم الخدماتلتي محلها األشیاء غیر المادیة و ا

كما یتم غالبا دفع كخدمة االستشارات القانونیة أو الطبیة أو عقد بیع برامج الحاسب اآللي، و 

.كذلكاإلنترنتة الخدمات من خالل شبكمقابل السلع و 

یتفق تنفیذ عقود التجارة عقود التجارة اإللكترونیة بصورة كبیرة، مع العقود التقلیدیة في خضوعھا للقواعد العامة )554(
:ھذا الصددراجع في .المتعلقة بتنفیذھا، وذلك لضمان صحة وإمكانیة تطبیق وتنفیذ العقود المبرمة إلكترونیا في ھذا الشأن

.365عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص 
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نجد أنها ،التنظیمات التشریعیة الخاصة بعقود التجارة اإللكترونیةعند اإلطالع على

، رغم أهمیة هذه )555(لم تعالج بصفة كافیة للجوانب المتعلقة بتنفیذ العقود المبرمة عن بعد

شك أن ال و .تلك المبرمة عن بعد بصفة خاصةو ،حلة في حیاة العقود بصفة عامةالمر 

األصل أن یتم التنفیذ و ،ود التجارة اإللكترونیةمرحلة التنفیذ تعد أكثر المراحل تأثرا بطبیعة عق

سواء بصفة -لكن من الممكن أال یتم هذا التنفیذ اتفاق طرفي العقد بصفة ودیة، و حسب 

هنا یكون للطرف األخر إعمال قواعد القوة ألي سبب من األسباب، و –كلیة أو بصفة جزئیة 

.التزاماتهزمة للعقد إلكراه الطرف المتقاعس على تنفیذ المل

لكن إعمال القواعد التقلیدیة في تنفیذ العقد المبرم عن بعد یثیر عدة تساؤالت تدور 

على مثل هذا النوع من العقود، التي تعتمد أساسا إلبرامها على ،حول مدى إمكانیة تطبیقها

)البائع(المورد اللتزام:نتعرض فیما یليلإلجابة على هذه التساؤالت .االنترنتشبكة 

.)المطلب الثاني(بالثمن)المشتري(ثم نتبعه بدراسة وفاء العمیل ،)المطلب األول(بالتسلیم

المطلب األول

المورد بالتسلیمالتزام

المورد بتسلیم السلع أو الخدمات من أهم االلتزامات لدرجة أنه یعد محور یعتبر التزام

تختلف طریقة و االلتزامات تدور حوله كافة تي د التجارة اإللكترونیة الو بما فیها عق،دو عقالكل 

ومنه ،منه ما یمكن تسلیمه على الخط مباشرةالذيف نوع محل العقد ختالاب،تسلیم البائع

ومهما تكن طریقة تسلیم المبیع وٕانما یتم ذلك بصفة مادیة، ،ه على الخطمما ال یمكن تسلی

بالتالي سنتعرض و فإذا تخلف المورد عن القیام بالتزامه بالتسلم فسیترتب عن ذلك جزاء،

اك مسافة بین كل من المتعاقدین ن ھنأأي عقد التجارة اإللكترونیة یتمیز عن باقي العقود بأنھ عقد مبرم عن بعد،)555(

في التعاقد مما یجعل المتعاقدین ال یجمعھما مجلس عقد واحد حقیقي لوجود ،ذلك راجع إلى استعمال الوسیط اإللكترونيو

ھذا ما یجعل العقد الغالب إتحاد زمني بین الطرفین، والمستھلك إال أن ھناك في و المنتج وبین البائع أ،تباعد مكاني

.اإللكتروني یعد عقد بین حاضرین حكما
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، ثم لجزاء عدم قیام المورد )األولالفرع (د التجارة اإللكترونیةو ألنواع التسلیم في عق

.)الفرع الثاني(بالتسلیم

الفرع األول

د التجارة اإللكترونیةو أنواع التسلیم في عق

حالة إبرام العقد د التجارة اإللكترونیة وجود نوعین من التنفیذ فيو یفترض تنفیذ عق

أو أشیاء مادیة أو حیث یمكن أن یكون موضوعه إما سلع أو خدمات،نترنتإلعبر ا

دیة وكذا تسلیم األشیاء الما،لتزام بالتسلیم في العقد المبرم عن بعد یشملالمن ثم فامعنویة، و 

.تسلیم األشیاء المعنویة

بتسلیم األشیاء المادیةااللتزام-أوال

د التجارة اإللكترونیة سلعة أو منتج له واقع مادي ملموس، فال یتصور و عققد یكون محل

یكون التسلیم وفقا للقواعد العامة، و یتممباشرة، حیث االنترنتإمكانیة تسلیمها عن طریق 

.)556(ذلك في البیئة المادیة خارج المواقع اإللكترونیة

یستطیع حیازته واإلنتفاع به فالتسلیم هو وضع المبیع تحت تصرف المشتري، بحیث 

، وال یستلزم ذلك أن تنتقل الحیازة المادیة فعال إلى )557(بالكیفیة المقصودة دون عائق

هذا التفسیر یتجاوب مع المادة و ،أنه یمكن الحصول على هذه الحیازةالمشتري وٕانما یكفي 

تصرفیتم التسلیم بوضع المبیع تحت "ما یليعلى تنص التي،ق م جمن 367/1

اإلنتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلیما مادیا ما دام المشتري بحیث یتمكن من حیازته و 

.156، مرجع سابق، ص فیإلیاس ناص)556(
الرزاق أحمد السنھوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة البیع و المقایضة، عبد)557(

.586، ص 2000، ، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروتالمجلد الرابع،الطبعة الثالثة
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البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة 

."الشيء المبیع

أنه لكي یتم التسلیم یجب على البائع وضع المبیع تحت،یفهم من هذا النص

إذ العبرة ،وقد یتحقق ذلك حتى لو لم تنتقل حیازة المبیع إلى المشتري،تصرف المشتري

بكون المبیع موضوعا تحت تصرف المشتري، ولیس شرط أن یقترن التسلیم على هذا النحو 

فیتحقق بوضع ،بالحیازة، إذ المقصود بالتسلیم في مفهوم هذا النص أعم من التسلیم المادي

.ینه من االنتفاع به بدون أي عائقالمشتري مع تمكالمبیع تحت تصرف

إلى جانب وضع المبیع تحت تصرف المشتري إشترط المشرع الجزائري وجوب علم 

ولیس لهذا اإلخطار ،بأن المبیع موضوع تحت تصرفه حیث یخطره البائع بذلك،المشتري

على البائع عبء شكل خاص، حیث یمكن أن یكون مثال عن طریق البرید اإللكتروني، ویقع 

.إثباته

قد یثیر بعض الصعوبات ،د التجارة اإللكترونیةو الشك أن غیاب الدعامة المادیة لعق

.في تحدید زمان ومكان التسلیم

فیما یخص زمان التسلیم تقتضي القواعد العامة أن التسلیم یجب أن یتم فور انشاء 

أن ینفذ التزامه فور نشوئه في ذمته، ولكن -وهو البائع -فعلى المدین بالتسلیم ،عقد البیع

هذه القاعدة غیر متعلقة بالنظام العام، وبالتالي یجوز اإلتفاق على مخالفتها وذلك بإعمال 

.)558(اإلتفاق الموجود بین البائع والمشتري والذي یحدد زمان التسلیم

یتم "عقد النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونیة بأنه البند الحادي عشر من الفي جاء 

ومن .)559("التسلیم خالل ثالثین یوما، وٕاال جاز إنهاء العقد ورد المبالغ التي تم الوفاء بها

.367مصطفى موسى العجارمة، مرجع سابق، ص )558(
.430یونس، مرجع سابق، ص عمرو عبد الفتاح علي :نقال عن)559(
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هنا تظهر أهمیة زمان التسلیم، كون أن التأخر في التنفیذ قد یؤدي إلى فسخ العقد إذا كان 

، كما أن بعض التشریعات المتعلقة بحمایة )560(دموعد التسلیم أمرا جوهریا في التعاق

.)561(المستهلك أین تجیز لهذا األخیر طلب فسخ العقد إذا تجاوز التأخیر أجال معینا

إذا وجب "نص على أنه تق م جمن 368في ما یخص مكان التسلیم فإن المادة 

."یوجد إتفاق یخالف ذلكإلیه ما لم تصدیر المبیع إلى المشتري فال یتم التسلیم إال إذا وصل 

فالتسلیم ال یتم إال في اللحظة التي ،یفهم من ذلك أنه إذا تم إرسال المبیع من مكان إلى أخر

د التجارة اإللكترونیة إال إذا وصل و یصل فیها المبیع للمشتري، وبالتالي ال یتم التسلیم في عق

بین المتعاقدین على مكان معین فالعبرة اتفاقٕاال إذا وجد و المبیع إلى مكان تواجد المشتري، 

وهذا ما جاء في البند ،)562(ویجب أن یتم التسلیم في المكان المتفق علیه،تكون باتفاقهما

یتم تسلیم السلع في موطنك أو في أي عنوان آخر "على أنه )Infonie(من عقد 12

ات من أجل التسلیم إال تختاره في اإلقلیم الفرنسي و تذكره في طلبك، و لن تتحمل أیة نفق

.)563("نفقات التصدیر المذكورة سابقا

وفقا لما تقدم فإن البائع هو الطرف المدین بالتسلیم، وبالتالي تقع نفقات التسلیم على 

.عاتقه إال إذا وجد إتفاق على انتقال تبعة تحمل نفقات التسلیم للمشتري

د و یتحملها غالبا المشتري في عقأن الرسوم الجمركیة والضرائب إلى یجب اإلشارة 

التجارة اإللكترونیة، ولكن یجب على البائع أن یبین للمشتري ثمن السلعة بشكل منفصل 

.ق م ج65أنظر المادة )560(
التي تعطي الحق في طلب الفسخ للمستھلك ومن قانون اإلستھالك الفرنسي،.114L-1أنظر على سبیل المثال المادة )561(

فرنك، وقد أصبحت تلك القیمة بعد توحید العملة في 3000إذا تجاوز التأخر سبعة أیام و كانت قیمة التعاقد ال تقل عن 
EL:؛ أنظر في ھذا الصددیورو800أوروبا  BADAWI Lamia, op cit, p.265.

،المقایضةالبیع وود التي تقع على الملكیة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العق،عبد الرزاق أحمد السنھوري،)562(
.600مرجع سابق، ص 

.57مرجع سابق، ص نضال سلیم إسماعیل برھم،)563(
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ویبین له أیضا ما یترتب علیها من رسوم أو ضرائب وكذلك رسوم الشحن، وذلك كي ال 

.)564(یتفاجأ المشتري بالثمن المطلوب منه دفعه

بتسلیم األشیاء المعنویةااللتزام-ثانیا

المنتوج أو الخدمة عن طریق شبكة العقد المبرم عن بعد بمجرد تسلیمقد یتم تنفیذ 

مباشرة، بأن یتلقاها المتعاقد األخر على برنامجه اإللكتروني بالموقع الخاص به اإلنترنت

به دون االنتفاعتحت تصرفه بحیث یتمكن من حیازته و ذلك بوضعها، و اإلنترنتعلى شبكة 

ولو لم یستول علیها إستالءا مادیا ما دام البائع أعلمه بذلك، وهذا ما ذهب إلیه ،عائق

.)565(جق ممن 01فقرة 367المشرع الجزائري في نص المادة 

یتم التنفیذ في هذه الحالة بصورة كاملة عبر الوسائط اإللكترونیة، ومثال ذلك اللجوء 

أو يلآلأو برامج الحاسب ااإلنترنتعلى شبكة )Site(إلى أحد المختصین لتصمیم موقع 

وذلك من خالل تمكین المستخدم من )ligne-on(المعلومات، فإنه یتم تسلیمها عبر الخط 

.)566(الحصول على المعلومات بتنزیلها أو تحمیلها أو نسخها من الموقع مباشرة

، یمكن اإلنترنتأن األشیاء المعنویة التي یتم تسلیمها عبر شبكة إلى یجب اإلشارة 

ذلك بأن یتم تحمیل تلك المعلومات أو و ،اإلنترنتأن یتم التسلیم فیها مادیا خارج شبكة 

مثل القرص الصلب، ذاكرة الحاسوب وغیرها من الحوامل البرامج على دعامة مادیة

.)567(اإللكترونیة األخرى

كما یمكن أن یتم تنفیذ العقد سواء بتسلیم البضاعة أو دفع الثمن من خالل الهاتف 

استخداموذلك بتحمیل األغاني أو األخبار المهمة، ویرى بعض الفقهاء أنه یمكن ،النقال

.123صمرجع سابق، ،دمحم أمین الرومي)564(
.2005جوان 26صادر بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد )565(
.89صابر عبد العزیز سالمة، مرجع سابق، ص )566(
.157إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )567(
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على أن ال یكون هذا التعدیل جذري في العقد وذلك ،الرسائل القصیرة لتنفیذ العقد أو تعدیله

التي ال تسمح بإجراء تعدیل یمس المسائل الجوهریة في ،بیعة الرسائل القصیرةبالنظر إلى ط

.)568(العقد

إال في بعض استعمالهال یمكن ،على كل فإن تنفیذ العقد من خالل الهاتف النقال

أما بالنسبة إلى تقدیم بعض الخدمات األخرى كحجز ،العقود البسیطة كتحمیل األغاني مثال

نرى أنه یمكن أن تتم عبر الهاتف النقال لكن یستوجب األمر ،الفندقتذاكر السفر أو غرف

، من مقدم الخدمة للتأكید على أنه تم الحجز وفقا للعرض المقدم،هنا إرسال رسالة قصیرة

وهذا ما یسمح بإعداد الدلیل مقدما كون أن الرسائل القصیرة المرسلة من هاتف النقال وٕالیه 

ذاكرته وهذا ما یسمح بتقدیمها كوسیلة إلثبات عدم تنفیذ تسجل تلقائیا في كذلك،

.)569(االلتزام

الفرع الثاني

التزاماتهجزاء إخالل المورد بتنفیذ 

إال القلیل من القواعد ،التشریعات الخاصة بتنظیم العقود المبرمة عن بعدلم تضع

وكذا الجزاء الذي یترتب على إخالل البائع بالتزامه ،المتعلقة بتنفیذ هذه الفئة من العقود

وذلك كأن یرفض تسلیم المبیع إلى المشتري أو أنه تأخر في تسلیمه أو أنه ،)570(بالتسلیم

یمكن لك من األسباب، و التي كان علیه وقت التعاقد أو لغیر ذسلمه في غیر الحالة 

التي منحت للمشتري عدة وسائل یمكن إتباعها إذا ،هذا الجزاء من القواعد العامةاستخالص

بالتسلیم، ویمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى إمكانیة رجوع التزامهلم یقم البائع بتنفیذ 

.217ھالة جمال الدین دمحم محمود، مرجع سابق، ص )568(
(569)

VERBEST Thibault et WERY Etienne, Commerce électronique par téléphonie mobile (m-
commerce) : un cadre juridique mal défini, Recuil Dalloz, n° 41, 2004, p 2 et s.
(570)

ROCHFELD Judith, POILLOT Elise, L’acquis communautaire, l’exécution du contrat
électronique, éd étude juridique, p.202.
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وكذلك بدعوى ضمان ،بدعوى المسؤولیة العقدیةمهبالتزاالمشتري على البائع الذي أخل 

العیوب الخفیة في حالة اكتشاف المشتري للعیب، الذي لحق بالمبیع بعد انقضاء الفترة التي 

غیرها مما یجب اإلشارة أن هذه الدعاوى، و و .)571(یمكنه خاللها مباشرة حقه في العدول

.)572(شروط ممارستهانصت علیه القواعد العامة تفترض بطبیعة الحال توافر 

یمكن مالحظة ،من خالل تتبع نصوص التنظیم التشریعي الخاص بالتعاقد عن بعد

الواقعة على لاللتزاماتاألحكام الخاصة بتنفیذ البائع أن هذا التنظیم لم یتضمن إال بعض

من قانون .3121L-20-یمكن أن نذكر في هذا الصدد ما تضمنته المادة و عاتقه، 

المخالف یجب على مورد تنفیذ اتفاقفي حالة عدم وجود "الفرنسي التي تنص االستهالك

لذلك الذي نقل فیه المستهلك طلبه لمورد يخالل ثالثین یوما تحسب من الیوم التالالطلبیة

.)573("المنتوج أو مؤدي الخدمة

أنه لم یتضمن أي جزاء خاص یمكن إعماله في حالة عدم ،یالحظ من هذا النص

من القانون رقم 15لهذا وضع المشرع الفرنسي نص المادة التنفیذ خالل ثالثین یوما، و تمام إ

مسؤولیة تنفیذ ، الرقمياالقتصادالمتعلق بالثقة في 2004مارس 21الصادر في575

.العقد على عاتق البائع بقوة القانون

(571)
ROUGÈ Lauriane - Viance, Responsabilitè contractuelle: la faute dans l’exècution du contrat.

Voir le site: www.avocats – picovschi.com
على تناول تلك الجوانب من الرسالة،إلبراز أوجھ النقص ھذه وما تثیره من تساؤالت، نقتصر في ھذا الموضع من )572(

وإال أصبح األمر في ھذه ،مرحلة تنفیذ العقد المبرم عن بعد، دون تناول لتلك التي یخضع فیھا ھذا العقد للقواعد العامة

.بصدد بحثھ في مجال ما نحن نبحث فیھحقیقیةالحالة تردیدا لھذه األخیرة دون فائدة 

(573)
Article L 121-20/3, code de la consommation : « Sauf si les parties en sont convenues autrement,

le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui
où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou du service. »
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د الرقميمن قانون الثقة في اإلقتصا15وفقا لنص المادة أدخل المشرع الفرنسي

، والتي جاء )574(للمسؤولیة المتعلقة باإلخالل في تنفیذ عقود التجارة اإللكترونیةنظاما جدیدا

یقع على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاط المنصوص علیه "مضمونها على أنه

وذلك أیا كانت صفة ،العقد بقوة القانونفي الواردة االلتزاماتمسؤولیة تنفیذ 14في المادة 

طبیعیا أو معنویا تاجرا أو غیر تاجر وأي كان من یجب علیه اكان شخصسواءالبائع 

عن أعمال كل منهم في ،مقدم خدمة فیكون مسؤوالأوأكان الشخص نفسهسواء،التنفیذ

ویكون الخطأ مفترضا في حالة عدم ،مواجهة المشتري مع حفظ حقه في الرجوع علیهم

إال إذا أثبت أن عدم ،في حین أن البائع ال یتحلل من كل المسؤولیة أو جزء منها،التنفیذ

التنفیذ یرجع إلى سبب أجنبي أو فعل المشتري أو الغیر أثناء تسلیم الخدمات المتعلقة بالعقد 

.)575("أو بسبب القوة القاهرة

االقتصادالمتعلق بالثقة في 2004جوان21الصادر في 575جاء القانون رقم 

من أجل تعزیز تطویر التجارة ،لوضع نظام للمسؤولیة-المذكور أعاله -الرقمي

اإللكترونیة، وذلك بخلق الثقة في التعامل حیث جعل هذا القانون البائع عبر الخط مسؤوال

.في اإلقدام على التعاقداإلنترنتعن عدم تنفیذ العقد، وهذا ما یشجع المتعاملین بشبكة 

أن معظمها یتسم نجد،في عقود التجارة اإللكترونیةااللتزاماتلى طبیعة بالنظر إ

وهي تنفیذ التزامه ،بالتالي یتعین على المدین بالتسلیم تحقیق نتیجة معینةبتحقیق نتیجة، و 

وال یستطیع التخلص منها إال إذا أثبت أن ،بالتسلیم وفي غیر ذلك تقوم مسؤولیته العقدیة

(574)
A . Capriol Eric . AGOSTI Pascal , « La confiance dans l’économie numérique », Les petites

affiches, n° 110, 03 juin 2005, P.4.
(575)

Article 15, LCEN: « Toute personne physique ou moral exerçant l’activité définie au premier
alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
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إلى خطأ الدائن نفسه أو خطأ الغیر أو بسبب أجنبي ال ید له فیه كالقوة عدم التنفیذ راجع 

.)576(القاهرة

مؤسسات البیع لالنتقاد من طرف التجار و ،575من قانون رقم 15تعرضت المادة 

أن نظام ، )FEVAD()577(جمعیة مؤسسات البیع عن بعد اعتبرتحیث ،عن بعد

تثقل كاهل المؤسسات والتجار عبر ،المبرم عن بعدالعقدمسؤولیة بقوة القانون في تنفیذ 

الموضوعة على عاتقهم ال تتناسب االلتزاماتبالتزامات المشتري، كما أن هذه ةالشبكة مقارن

.)578(مع تلك التي یتحملها محترفي التجارة التقلیدیة

التعاقدیة بمقتضى العقد المبرم عن اللتزاماتهتجدر اإلشارة إلى أن عدم تنفیذ البائع 

لم تعالجه التنظیمات التشریعیة الخاصة بهذا العقد إال في أضیق الحدود، وعلى نحو ال ،بعد

األمر اقتضىوبالتالي ،یسمح بمواجهة كل ما قد یثار بشأن عدم التنفیذ بخصوص هذا العقد

تنفیذ، هذا مع ضرورة الشأن عدم الرجوع للقواعد العامة لسد فراغ التنظیم التشریعي الخاص ب

بالصفة الدولیة من إعمال لقواعد اتصافهاعند ،مراعاة ما قد تقتضیه العقود المبرمة عن بعد

.)579(الدولیة المعمول بهااالتفاقاتالقانون الدولي الخاص و 

المطلب الثاني

العمیل بالوفاء بالثمنالتزام

العصور بأشكال مختلفة، بدءا ع قیمة الحاجات على مر التاریخ و تطورت وسائل دف

ثم نشأت فكرة ،من أسلوب المقایضة ثم استخدام النقود المعدنیة مرورا بالنقود الورقیة

الشیكات كوسیلة للوفاء، غیر أن الطابع المادي لهذه الوسائل ال یصلح لتسهیل التعامل الذي 

.86دمحم حسني منصور، مرجع سابق، ص )576(
(FEVAD), la fédération des entreprises de la vente à distance, www.fevad.com

)577(

GHAZOUANI Chihab, op cit, p.188.
(578)

.121دمحم حسن قاسم، مرجع سابق، ص )579(
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السنوات األخیرة تقدما ملموسا لهذا شهدتغیر مادیة كالعقود اإللكترونیة، و یتم في بیئة 

هذا شملقد المشتري اللتزامه بدفع الثمن، و تغیرا سریعا في أنماط الدفع ووسائل تنفیذو 

لعل السبب في سهولة انتشار هذه الوسائل هو سرعة انتشار و التغییر معظم دول العالم، 

.كافة أنحاء المعمورةشبكة االنترنت في

اللها إتمام التي یمكن من خو ،طا وثیقا بالتجارة اإللكترونیةیرتبط الوفاء بالمقابل ارتبا

م أي مكان في العالم لذلك یمكن الجز منفي لحظة قلیلة و ،عملیات شراء السلع والخدمات

من و ،ع من التجارةوسائل وفاء جدیدة تتناسب مع هذا النو أنه البد من إتباع طرق و ،مقدما

هو ما یسمىعبر شبكة اإلنترنت و ،ة إلكترونیاهنا كان میالد دفع الثمن في العقود اإللكترونی

ه خاصة على القطاع المصرفي ما بالذي أصبح أمرا مسلبالدفع أو الوفاء االلكتروني، 

األكثر تأثیرا بأنظمة الدفع اإللكتروني خاصة في المعامالت المالیة باعتبارهالمالي، و 

.المتداولة

الذي من أجل إعادة النظر في الدور التقلیدي،ساقتعمل البنوك حالیا على قدم و 

مصرفي متطور یستجیب كانت تقوم به في تعامالتها، متطلعة إلى تقدیم خدماتها وفقا لنظام

.)580(لمتطلبات األسواق التجاریة االفتراضیة التي تتم عبر شبكة اإلنترنت

عد هو الواقع أن ما یجب التوقف عنده فیما یتعلق بتنفیذ المشتري للعقد المبرم عن ب

التيفي حقیقة األمر ال توجد كیفیة معینة للدفع عبر شبكة االنترنتالتزامه بالوفاء بالثمن، و 

من الوسائل التي كانت معروفة من قبل تم ،)581(البائعیمكن أن تتم بأیة وسیلة یقبلها

األوراق التجاریةلمعلومات مثل بطاقات االئتمان، و بما یتواءم مع تكنولوجیا ا،تطویرها

.بتكرة مثل النقود اإللكترونیةماإللكترونیة أو یتم وفق وسائل وطرق وفاء جدیدة و 

.80بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص )580(
(681)

BENSOUSSAN Alain, op cit, p.70.
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انتشارها على نحو واسع قد و ،لحق التعامالت المالیة الحدیثةالشك أن التطور الذي 

والقانونیة، الناجمة عن التعامل بأنظمة الدفع الفنیةطرصاحبه عدد من المخا

،لتجارة اإللكترونیة بصفة عامةالتي تعد العائق األساسي في سبیل تطور ا،)582(اإللكتروني

ال یمكن أن یكون إال من خالل وضع ،وضع حلول لهاالمخاطر و لعل التغلب على هذه و 

.)583(تكون هي الوسیلة لتأمین الوفاء اإللكتروني ووضع ضمانات تشریعیة له،حلول تقنیة

دراسة ماهیة الوفاء اإللكتروني،مطلبفي ضوء ما تقدم سوف نتناول في هذا ال

.)الفرع الثاني(اإللكترونيالوفاء صورثم نتبعه بدراسة ،)الفرع األول(

األولالفرع

ماهیة الوفاء اإللكتروني

مواكبة المستجدات خاصة فیما یتعلق ة اإللكترونیة بسرعة التعامالت و التجار تتمیز

التي ام وسائل الدفع الحدیثة خصوصا، و مجاالت استخدعموما، و مصرفیة بالعملیات ال

).ثانیا(طبیعتها القانونیةوٕابراز )أوال(وء على مفهوم هذه الوسائلتقتضي أن نلقى الض

مفهوم الوفاء اإللكتروني-والأ

قد و نولوجيتعد وسائل الوفاء اإللكتروني واحدة من االبتكارات التي أفرزها التقدم التك

ظیمیة التي یتعین التنرها عددا من المسائل القانونیة و بمختلف صو ،أثارت هذه الوسائل

لدى المتعاملین عبر شبكة اإلنترنت ،الطمأنینةاالهتمام بها وبذل الجهود من أجل بث الثقة و 

.من خالل تأمین طرق الوفاء اإللكتروني

.218سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص دمحم )582(
(583)

DJOUDI Jamel, « L’internet ou le défi au paiement sécurisé », Gazette du palais, n° 90, 31 mais
2005, p.4.
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تعریف الوفاء اإللكتروني -1

تصرف قانوني یكون الهدف من ورائه تسویة دین "بأنه )584(عرف الوفاء اإللكتروني

في ذمة شخص ما لصالح شخص آخر، كنتیجة لوجود معاملة تجاریة تجري بینهما عبر 

ة من ذلك إما باستخدام وسائل دفع موجودة أو معروفة المعلومات الدولیة االنترنت، و شبك

ٕاما بالرجوع إلى وسائل الدفع اإللكترونیة و حاجات التجارة وتم تطویرها لتتوافق و ،قبل

.)585("المستحدثة

مجموعة التقنیات "عرف المجلس االقتصادي الفرنسي الدفع اإللكتروني أنه 

تحویل األموال دون دعامة ورقیة بتسمح .الخ...أو اإللكترونیة المغناطیسیةاإلعالمیة، 

.)586("التي ینتج عنها عالقة ثالثیة من بین البنك البائع والمستهلكو 

من 69على الصعید التشریعي فقد عرف المشرع الجزائري وسائل الدفع في المادة و 

تعتبر وسائل دفع كل "على الشكل التالي ، )587(المتعلق بالنقد والقرض11-03األمر 

األدوات التي تمكن كل شخص من تحویل األموال مهما یكن السند أو األسلوب التقني 

."المستعمل

هي ")588(النقد الفرنسيمن قانون المالیة و 3-311المادة ووسائل الدفع وفقا لنص

."شخص نقل األموال أیا كانت الدعامة أو التقنیة المستخدمةيكل الوسائل التي تتیح أل

(584)
Pour le petit Larousse, un paiement électronique est « une transaction financière qui s’opère via

internet. » Le petit LAROUSSE, Dictionnaire, édition 2005, p.773.
.551كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )585(
یوسف، النظام القانوني للدفع اإللكتروني، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، قانون التعاون الدولي، كلیة واقد )586(

.20، ص 2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.2003أوت 27، صادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد )587(

(588) L’ article L. 311-3 du code monétaire et financier, « Sont considérés comme moyens de paiement
tous les instrument qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou
le procédé technique utilisé ». Cité par : ACHACHE Valérie, L’approche juridique de la sécurité des
paiements dans le commerce électronique, thèse pour le doctorat en droit, université de Nice- Sophia
ANTIPOLIS, 2007, p.87.
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فقد عرف وسیلة الدفع ،)589(التجارة اإللكترونیة التونسيأما قانون المبادالت و 

الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشرة عن بعد عبر "بأنهااإللكتروني 

."لالتصاالتالشبكات العمومیة 

التشریعیة المقدمة أعاله أنها لم تذكر صور وسائل الدفع اتیالحظ من هذه التعریف

ربما یرجع سبب نیة المستعملة في نقل األموال، و بل ركزت على التق،اإللكتروني المتعددة

.ذلك إلى فتح المجال لیشمل أیة وسیلة أخرى تستحدث للوفاء اإللكتروني

خصائص الوفاء اإللكتروني-2

انتشار وسائله التي تساعد على سرعة ،یتمتع الوفاء اإللكتروني بعدة خصائص

:وتتمثل هذه الخصائص أساسا في،بالدفعااللتزامعلیها في تنفیذ واالعتماد

وسیلة مستخدمة في الدفع مقبولة عالمیا-أ

حیث یتم استخدامه لتسویة الحساب في ،یتسم الدفع اإللكتروني بالطبیعة الدولیة

ویكون ذلك ،أنحاء العالمبین المستخدمین في كل،المعامالت التي تتم عبر شبكة االنترنت

إلكترونیة تسمح باالتصال بإعطاء أمر الدفع من خالل الشبكة الدولیة، وفقا لمعطیات 

المباشر بین طرفي العقد، ویقوم ذلك مقام الدفع الحقیقي للنقود، مما یترتب علیه إبراء الذمة 

ولتحقیق ذلك یجب أن یكون نظام الدفع اإللكتروني، جاهزا ومفتوحا وانقضاء الدین،

ة االنترنت العالمیة آخذین بعین لالستخدام في كل وقت ودون انقطاع، وهذا ما توفره شبك

.)590(االعتبار اختالف التوقیت بین دول العالم

رجع بشأن المبادالت والتجارة اإللكترونیة، م2000لسنة 83أنظر الفصل الثاني من الباب األول للقانون التونسي رقم )589(
.سابق

.120، دمحم حسني منصور، مرجع سابق، ص 237صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص :أنظر في الصدد)590(
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بعد وسیلة لتسویة المعامالت التي تتم عن-ب

نظرا لطبیعة المعامالت اإللكترونیة التي تتم دون تقابل مادي بین أطراف التعاقد من 

في مقدمتها شبكة اإلنترنت فإذا أو التكنولوجیا المختلفة و ،رونیةخالل استخدام الوسائل اإللكت

خدمات عن طریق أحد ما یحلو له من سلع و في شراء ،ما رغب مستخدم شبكة االنترنت

طبیعة تلك لتتناسب و ،ر وسائل للوفاء عن بعدالمواقع اإللكترونیة، كان البد من توفی

الدفع أن نظام و ،التاجر في التعاقد اإللكترونيالمعامالت یلتزم بها المشتري لصالح 

كلما كان نته من وسائل الدفع العادیةو مر روني كلما كان قریبا في سهولته وتكلفته و اإللكت

ویحظى بقبول عام خصوصا مع التوجه نحو عولمة التجارة والتبادل ،حظه في النجاح كبیرا

ومات من أهمها الشبكة العالمیة للمعلو ،)591(وظهور الوسائل الفنیة التي تساعد على ذلك

لة، كما عدم التعقید بحیث یمكن للجمیع استخدامها بسهو و ،یجعلها تتصف بالبساطةمما 

قدرتها على تلبیة كافة االحتیاجات، دون أن تكون مرتبطة بموقع بالمرونة و تتمیز كذلك

.بذاته أو بنوع محدد من عملیات تسویة الدیون النقدیة

من األمان عند إتمام عملیة التسویة  اوسیلة تتضمن قدر -ج

التحویل بوسائل إلكترونیة من خالل شبكة في أنه عندما تتم عملیات الدفع و ال شك 

حتى طالع على معلومات تخص اآلخرین و اإلتزید مخاطر اختراق هذه الشبكة و ،االنترنت

وجوب توفیر األمان،المؤسسات المالیةما یتحتم على المصارف و ،)592(مساباتهالتالعب بح

بغیة تشجیعهم على التعامالت اإللكترونیة، وأن هذه الثقة ال تكتمل إال بتوفیر الثقة لعمالئهاو 

.)593(تنظم أحكام الدفع اإللكترونيبیئة تشریعیة تقر و 

(591) ACHACHE Valèrie, op cit, p.89.
592) Ibid, p.88.(

.وما یلیھا74دمحم أبو فروة، مرجع سابق، ص محمود )593(
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أكثر خصائص الدفع اإللكتروني أهمیة لكونها تساعد على ،تعتبر خاصیة األمان

وذلك بما توفره لكل مستخدم لهذه الوسائل من ،قبولها من الجمهورتشجیع و ،انتشارهاعة ر س

كما )یط إن وجدالوسالمصرف، و التاجر، العمیل،(األخرتوثیق كامل لحقیقة وجود الطرف 

تروني على نظام كما تعتمد أنظمة الدفع اإللكوجود وصالحیة أداة الدفع، ،تضمن أیضا

األرقام السریة لضمان سریة المعلومات البنكیة التي تنتقل عبر واستخدام،تشفیر البیانات

.)594(شبكة االنترنت

الطبیعة القانونیة للوفاء اإللكتروني:ثانیا

إن تحدید الطبیعة القانونیة لنظام الدفع اإللكتروني یساعد على تحدید القواعد القانونیة 

القانونیة التي ینتمي إلیها، كما أن تحدید ٕالى أي النظم على هذا النظام و ،لواجبة التطبیقا

إنما یساعد على استكمال ،الطبیعة القانونیة للدفع اإللكتروني بالرجوع إلى األصل القانوني

ذلك باألحكام الخاصة بهذا النظام، و التي تكتشف فیما یتعلقو ،األحكام القانونیة التي تستجد

.طبق علیهبمحاولة إیجاد نظام قانوني متطور یمكن أن ین

تطویر وسائل ثار الدفع اإللكتروني مناقشات حادة بین األوساط القانونیة نتیجة لآ

التي تجعلها مستقلة عن وسائل -كما رأینا-لتمیزها ببعض الخصائص الدفع اإللكتروني، و 

ن بتحدید الطبیعة القانونیة المتالئمة مع هذا االقضاء یهتموفاء التقلیدیة، مما جعل الفقه و ال

.النظام المستحدث

إذا ما استعرضنا المحاوالت الفقهیة والقضائیة لتحدید الطبیعة القانونیة للدفع 

أن الدفع اإللكتروني ،نجد أنها تنقسم إلى عدة اتجاهات حیث یرى االتجاه األول،اإللكتروني

عبارة عن واقعة قانونیة یمكن إثباتها بكافة طرق اإلثبات المتاحة في القانون، لكن أغلب 

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین "اإللكتروني)الدفع(الوفاء "عدنان إبراھیم سرحان، )594(
الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد األول، إدارة المطبوعات، جامعة اإلمارات، 

.294، ص 2003مایو 12-10في الفترة من 
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وهو یقوم على توافر ،ع اإللكتروني یعد تصرف قانونيفقهاء القانون یؤیدون فكرة كون الدف

هو العنصر عنصرین، عنصر مادي یتمثل في واقعة تسلیم مبلغ من النقود، والعنصر الثاني

.)595(اإلرادي المتمثل في تسلیم مبلغ نقدي بقصد إبراء الذمة المالیة

بین وسائل الدفع و أخر فرق في بیان الطبیعة القانونیة للدفع اإللكترونياتجاههناك 

تمییز بین الوفاء ببطاقة لدائنیة، وجب اللاإللكتروني، فإذا تم الوفاء عن طریق البطاقات ا

الوفاء الذي یتم ببطاقة الدفع یؤسس على عملیة النقل ف،اقة االئتمانالوفاء ببطالدفع و 

الجهاز القارئ لها لدى فبتمریر البطاقة في ،)596(المباشر للنقود بین الحسابات المصرفیة

عن طریق الرقم السري أو بدونه، یعطي اإلذن ،بالتوقیع اإللكتروني لحامل البطاقةالتاجر و 

العمیل الموجود أصال من حساب ،م ثمن السلعة أو الخدمةخصإلى البنك مصدر البطاقة ب

ال هناى المصرف نفسه أو في مصرف أخر، و لد،ٕاضافته إلى حساب التاجرفي المصرف و 

خصوم ال تبرأ بذلك ذمة المدین إال عند إضافة المبلغ المتعتبر عملیة الوفاء قد تمت و 

.)597(لحساب التاجر الدائن

رفیة إلكترونیة لها طبیعة خاصة ممیزة كون أنها عملیة مصفاالئتمانأما بطاقة 

د عالقة قانونیة ثالثیة ناشئة بین جتو وسیلة ائتمان في وقت واحد تركز و أداة دفع و ،تتضمن

، وأن هذا العقد مزیج من الوكالة مستقالاكل اثنین منهما عقدبربط تثالث أشخاص، 

لضمان أو الكفالة هو األغلب، ألن ذمة أن جانب اضمان والتعهد عن الغیر والقرض، و الو 

كفالة بمجرد تقدیم البطاقة بضمان و ،یاتالعمیل حامل البطاقة تبرأ أمام التاجر بثمن المشتر 

.مصدر البطاقة الذي یقوم بالوفاء فیما بعد

.238صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )595(
(596)

ACHACHE Valèrie, op cit, p 92.
.290عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق، ص )597(
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الذي البدیل الرقمي للشیك الورقيإذا كان األمر یتعلق بالشیك اإللكتروني الذي یعد 

متطور عن نظام الوفاء التقلیدي هذا النظام الف، )598(مفردات نظام الدفع اإللكترونيیعد أحد 

التي یعتبر الشیك اإللكتروني و -إلى األوراق التجاریة اإللكترونیة ،الذي یتضمن باإلضافةو 

عد الشیك الورقي هي بمجرد استخدامه فإن قوا وسائل أخرى للدفع اإللكتروني، و -أحد منها 

من ثمند یستحق األداء بمجرد اإلطالع وله مقابل وفاء، و بالتالي فهو س، و )599(التي تطبق

هو ما عبرت یكون مستحق الوفاء لدى االطالع و مما أوجب أن ،فهو أداة تقوم مقام النقود

.)600(من القانون التجاري500عنه المادة 

باستخدام النقود اإللكترونیة سواء كانت اإلنترنتأما الدفع اإللكتروني من خالل شبكة 

Digital)النقود الرقمیة،بصیغة cash) أو بصیغة المحفظة اإللكترونیة)Leporte-

monnaie électronique(، فتعتبر صیغة غیر مادیة للنقود الورقیة، ذلك بأن إصدارها

فهي إذن المكافئ ،یةیتمثل في تحویل شكل النقود من الصیغة الورقیة إلى الصیغة اإللكترون

في عملیة التحویل یكون لدى مؤسسة و .)601(الورقیة التي اعتدنا تداولهااإللكتروني للنقود

مساواة بین النقود الداخلة والخارجة، فتكون المدخلة هي النقود الورقیة التي یحصل اراإلصد

علیها المصدر من أجل شحن البطاقة بالنقود اإللكترونیة، وتعد األخیرة النقود المخرجة وأن 

هذه النقود اإللكترونیة الصادرة عن المصدر، هي في ذاتها ال تمثل ودیعة إال أنها حق في 

عة، لكونها عبارة عن نقود سائلة تتم إدارتها من قبل العمیل نفسه عبر حاسبه تلقي الودی

Electronic)يالدفع النقدي اإللكترونالشخصي بموجب نظام  Cash))602(.

، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر "دراسة تحلیلیة مقارنة"ناھد فتحي الحموري، األوراق التجاریة اإللكترونیة )598(
.49، ص 2009والتوزیع، عمان، 

.23، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتاإللكتروني، الطبعة األولى،أحمد سفر، أنظمة الدفع )599(
إن الشیك واجب الوفاء لدى اإلطالع وكل شرط مخالف لذلك یعتبر كأن لم "ق ت ج على ما یلي500تنص المادة )600(

.یكن
."إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ الصداره یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ

.24ص أحمد سفر، مرجع سابق،)601(
، مجلة األمن والقانون، ")ماھیتھا، مخاطرھا وتنظیمھا القانوني(النقود اإللكترونیة "دمحم إبراھیم محمود الشافعي، )602(

.166، ص 2004ینایر لیة شرطة دبي ،، كالسنة الثانیة عشر، العدد األول
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التي حاولت وضع تنظیم قانوني ،القضائیةفي ضوء كافة المحاوالت الفقهیة و نرى 

على مختلف وسائله المتعددة التي تعتبر آلیات مصرفیة إلكترونیة حدیثة ،للدفع اإللكتروني

ال یمكن ألي قالب من القوالب القانونیة التقلیدیة و ،ع العملیات المصرفیة المعاصرةتتالءم م

االقتصادينظرا الرتباطها بالتطور ،أن تفسر جمیع العالقات المتشابكة الناشئة عنها

التي أفرزتها التجارة اإللكترونیة وٕان كان الغالبیة العظمى من ،التكنولوجي للمعامالتو 

.الفقهاء تؤید فكرة كون الدفع اإللكتروني یعد تصرفا قانونیا

على المشرع الجزائري عند قیامه بوضع تنظیم قانوني ،أنهإلىكما یجب اإلشارة

ل الحدیثة التي تتمیز أن ال یتجاهل الطبیعة الممیزة لهذه الوسائ،الدفع اإللكترونيللوسائ

.التطور التكنولوجيبالتجدید و 

الفرع الثاني

صور الوفاء اإللكتروني

قیقته الدفع اإللكتروني ال یشكل في ذاته ثورة في مجال الوفاء أو آلیاته، بل هو في ح

خالل السنوات األخیرة وطیرتهالذي زادت و ،)603(رالمستممیة للتطور التكنولوجينتیجة إلزا

شبكة االنترنت في كافة أنحاء العالم، ما نتج عنه إیجاد وسائل حدیثة أو انتشارإثر سرعة 

.مستحدثة للدفع اإللكتروني تتناسب مع متطلبات التجارة اإللكترونیة

اإللكتروني التي القت تطبیقا عملیا، فمنها وسائل للدفع كانت تعددت وسائل الدفع 

التي معروفة من قبل وتم تطویرها إلكترونیا، إلى جانب طائفة أخرى من الوسائل المبتكرة

.المصرفیة بالتعاون مع المؤسسات التقنیةطورتها المؤسسات المالیة و 

(603)
« Quoi de plus naturel de payer en monnaie électronique une opération de commerce électronique.

Dans le cyberespace la monnaie ne peut qu’être une (cybermonnaie). » Cité par : DJOUDI Jamel, op
cit, p.8.
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وفاء تقلیدیةوسائل الدفع اإللكترونیة المطورة عن وسائل :أوال

ات المالیة نطاق صناعة الخدماتسع،مع تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

التي كانت تستخدم في تسویة المعامالت ،تم معها تطویر العدید من الوسائل التقلیدیةو 

األوراق التجاریة هذه الوسائل تتمثل أساسا فيمع بیئة التجارة اإللكترونیة، و لتتماشي

.التحویل اإللكترونياإللكترونیة و 

األوراق التجاریة اإللكترونیة-1

یعد جزء مهم بالنسبة للعالقات أصبح التعامل باألوراق التجاریة اإللكترونیة

من حیث المبدأ یمكن قبول تم في ظل التجارة اإللكترونیة، و التي ت،المعامالت القانونیةو 

ویتم م األوراق التجاریة التقلیدیةتخضع للقوانین ذاتها التي تنظ،إلكترونیةإنشاء أوراق تجاریة

.)604(تداولها إلكترونیا

ى أنه كما أن تعریف األوراق التجاریة اإللكترونیة ال یختلف عن مثیالتها التقلیدیة سو 

إلكترونیا أوراق تجاریة معالجة "هناك من الفقه من یعرفها بأنها یتم معالجتها إلكترونیا، و 

التجاریة، قابلة للتداول بالطرق ثل حقا موضوعه مبلغ من النقود، و بصورة كلیة أو جزئیة، تم

.)605("لدى اإلطالع، أو بعد أجل قصیر، وتقوم مقام النقود في الوفاءمستحقة الدفع و 

الشیك اإللكتروني :لألوراق التجاریة اإللكترونیة والمتمثلة فيیليتعرض فیما سوف ن

.والسفتجة اإللكترونیة

.43فتحي الحموري، مرجع سابق، ص ناھد )604(
مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، األوراق التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، )605(

.343، ص 2013اإلسكندریة، 
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الشیك اإللكتروني-أ

الشیكات اإللكترونیة هي المكافئ اإللكتروني للشیكات الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا 

اإللكترونیة التعامل بها، كون أن فكرة الشیكات اإللكترونیة تقوم على استخدام الوسائل 

.لتحویل الشیكات الورقیة إلى شیكات رقمیة

محرر ثالثي األطراف، معالج إلكترونیا بشكل كلي أو "یعرف الشیك اإللكتروني بأنه و 

جزئي، یتضمن أمرا من شخص یسمى الساحب إلى البنك المسحوب علیه، بأن یدفع مبلغا 

.)606("من النقود إلذن شخص ثالث یسمى المستفید

محدد لصالح شخص أو قانوني بسداد مبلغ معین في تاریخالتزام"على أنه عرف كذلك 

یتمتع بقوة و ،ویتم تذییله بتوقیع الكتروني،تحریره بواسطة أداة الكترونیةیتمجهة معینة، و 

.)607("الشیك الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقیع اإللكتروني

إلكترونیة تحتوي على نفس البیانات التي الشیك اإللكتروني وثیقة یفهم من ذلك أن

من ، و )608(ة أداة إلكترونیة مثل الحاسوبلكنها تكتب بواسط،یحتوي علیها الشیك التقلیدي

القیمة افع واسم البنك واسم المستفید و رقم حساب الدرقم الشیك واسم الدافع و :یاناتهذه الب

.التوقیع اإللكترونيستدفع ووحدة العملة المستعملة و التي

بل اكتفى بالنص ،بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن مشرعنا لم یقدم تعریفا للشیك

لم یذكر ما إذا أمكن إصداره إلكترونیا إنما ، و )609(ق ت ج472لمادة على بیاناته في ا

.183ناھد فتحي الحموري، مرجع سابق، ص )606(
، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة "الشیك اإللكتروني والنقود الرقمیة"نبیل صالح محمود العربي، )607(

اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد األول، جامعة اإلمارات، في 
.322د إسماعیل، مرجع سابق، ص ، دمحم سعید أحم67، ص 2003مایو 12-10الفترة من 

.97بالل عبد المطلب بدوى، مرجع سابق، ص )608(
:=یحتوي الشیك على البیانات اآلتیة"ق ت ج على أنھ 472تنص المادة )609(
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المتعلق 03-97التنظیم النقد والقرض، و بالمتعلق11-03رقم یظهر ذلك ضمنیا في قانون

ر بصفة صریحة في ا، كما أش)610(من هذا األخیر2فقرة 3بغرف المقاصة في المادة 

إلى وسائل الدفع اإللكترونیة ،)611(المتعلق بمكافحة التهریب06-05من األمر 03المادة 

.لیشمل بذلك الشیك اإللكتروني الذي یعتبر من بین هذه الوسائل

آلیة عمل الشیك اإللكتروني-1-أ

المتعاملین یقوم بعملیة التحقق في الواقع تعتمد الشیكات اإللكترونیة على وجود وسیط بین 

یطلق علیه جهة التخلیص ، و )612(والقیام بعملیة المقاصةإللكتروني للشیك،الدفع او 

)House CIearig(،ي تعمل من غالبا ما یكون هذا الوسیط أحد البنوك اإللكترونیة الت

المشتري من خالل فتح حساب جاري الذي یشترك لدیه البائع و خالل شبكة االنترنت،

لكل منهما وتسجیله في قاعدة البیانات اإللكترونيمع تحدید التوقیع ،بالرصید الخاص بهما

.)613(لدى البنك اإللكتروني

مؤمنة ي یعتبر رسالة إلكترونیة موثقة و الذ،الشیك اإللكترونيبكیفیة الوفاءأما عن 

الذي حصل على شیك إلكتروني افتراضي من البنك الذي لدیه حساب جار ،العمیلیرسلها 

فیه، بواسطة الموقع اإللكتروني للبنك، بإدخال رقم حسابه لدى البنك فیرسل له على الموقع 

عند إجراء عمیلة الدفع یقوم العمیل بتحریر رقم سري و لهذا الشیك یحمل ،نموذج إلكتروني

ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسھ باللغة التي كتب بھا،                                                      -1
أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین،                                                                                         -2
،                                    )المسحوب علیھ(إسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع -3
بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع،                                                                                              -4
بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانھ،                                        -5
)."الساحب(توقیع من أصدر الشیك -6
25، صادر بتاریخ 17یتعلق بغرفة المقاصة، جریدة رسمیة عدد 1997نوفمبر 17مؤرخ في 03-97نظام رقم )610(

.1998مارس 
.2005أوت 28، صادر بتاریخ 59جریدة رسمیة عدد )611(
.64-63واقد یوسف، مرجع سابق، ص ص )612(
.145دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )613(
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-یرسله على موقعه اإللكتروني ع أو التاجر ویوقع علیه إلكترونیا و للبائ،یكا إلكترونيش

طریق التوقیع یقوم بتوقیعه عن ،عند وصول الشیك إلى التاجرو -عنوانه اإللكتروني

المستفید من الشیك، ثم یرسله للبنك الذي یتعامل باعتبارهالخاص به اإللكتروني المشفر و 

بداللة الرقم السري الذي ،صیة العمیل محرر الشیكللتأكد من شخ-المشترى -معه العمیل 

ثم یخطر ،توافر الرصیدات و التحقق من التوقیعقبله البنك الذي یتولى مراجعته و یحمله، فی

ب الجاري للعمیل لدى هذا كل من الطرفین بإتمام العملیة، بعدما قام بخصم قیمته في الحسا

.)614(ٕاضافته لحساب البائعالبنك و 

أن الشیكات اإللكترونیة تخضع لنفس طرق التدقیق المعتمدة بالنسبة ،ذلكنستنتج من 

الطابع المادي الذي یعتبر جوهر االختالف في هاما عدا التي یمس،للشیكات الورقیة

الشیكات اإللكترونیة التي تعتمد أساسا على شبكة بین الشیكات الورقیة و ،التداولعملیات 

.تخضع لها األوراق التجاریة بصفة عامةاالنترنت إلتمام العملیات التي

أنظمة الشیك اإللكتروني -2-أ

مهما بأمان في عملیات البیع یوجد نظامان مهمان للشیك اإللكتروني یمكن استخدا

لمعامالت سواء في ا،غیر التجاراإلنترنت من طرف التجار و التي تتم عبر ،الشراءو 

:هماالتجاریة أو المدنیة، و 

-128، دمحم حسني منصور، مرجع سابق، ص ص 427-426مصطفي موسى العجارمة، مرجع سابق، ص ص )614(
مرجع ، أحمد سفر، 169، إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص 68نبیل صالح محمود العربي، مرجع سابق، ص ،129

.44سابق، ص 



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

223

FSTCنظام -1-2-أ

American(قامت شركة  Express( بالتعاون مع شركة)IBM( البنوكمجموعة من و

Financial)نظام بتأسیس ،)615(األمریكیة Services Technology Consortium)

)FSTC(، الذي یقوم أساسا على نقل الشیك في شكله العادي الورقي الملموس إلى شیك

رقم الشیك :البیانات التالیةوثیقة إلكترونیة تحتوي علىرقمي غیر ملموس، أي تحویله إلى

نفس تمثلهي وبیان المبلغ، التاریخ، اسم المستفید، اسم الساحب، واسم المسحوب علیه و 

إال أنها كتبت بوسیلة إلكترونیة مثل الحاسوب، أو ،البیانات التي یحتوي علیها الشیك الورقي

یتم تذییله بتوقیع رقمي بدال ، و )616(هاتف المحمول، أو ال)PDA(المساعد الرقمي الشخصي 

وتتضمن دورة إجراءات استخدام الشیك اإللكتروني في ظل هذا ،)617(من التوقیع الخطي

ك والتحقق من المؤسسة المالیة لكل من المستهلك والتاجر بمراجعة الشیبأن تقوم،النظام

الخاصة بالتاجر والمستهلك وبعد التأكد من صحة ،اإللكترونیةاألرصدة والتوقیعات

وٕاضافته لحساب التاجر، وبناءا یتم الخصم من حساب المستهلك ،المعلومات ووفرة الرصید

.)618(على ذلك یقوم البنك بإخطار عمیلها بتمام إجراء المعاملة المالیة

Netchexنظام -2-2-أ

التاجر لدى الوسطاء وجود تسجیل مسبق للعمیل و ،النظامیقتضي األمر في هذا 

بإمكان ، و )619(اإلنترنتشطون عبر شبكة االنو ،)Netchex(الذین تعتمد علیهم شركة 

من خالل حاسوبه الشخصي ،هذا النظام التعامل مع شیكاته وٕادارتهاالعمیل الذي یستخدم

وانخراط مجلس الخزینة األمریكي وذلك باستعمالھ للشیك ،)FSTC(قد اعترفت الحكومة األمریكیة بنظام )615(
لمزید من .، وھو یستعین بنظام التشفیر لضمان عملیات تسویة الدین بالوفاء1998یونیو 30اإللكتروني أول مرة في 

http://www.fstc.org:التفاصیل راجع الموقع
.239، صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص 67صالح محمود العربي، مرجع سابق، ص نبیل)616(

(617)
EL BADAWI Lamia, op cit, p.323.

.238دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )618(
(619)

JOLY Cathie-Rosalie, Le paiement en ligne sécurisation juridique et technique, éd Lavoisier,
2005, p.35.
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خالل عدم إظهار ذلك من و ،صیة األمان هي جوهر هذا النظامبكل أمان كون أن خاو 

ٕانما تظهر المعلومات ر شبكة االنترنت، و المعلومات المصرفیة على الوثیقة التي تنتقل عب

التي تقوم بالتأكد من ،)Netchex(على هذه الوثیقة فقط عندما یتم إرسال الشیك إلى شركة 

،)620(ألعضاء المنتسبین لهذا النظاممن خالل قاعدة بیانات ا،أصالة هذه الوثیقةصحة و 

في یقة الشیك التقلیدي، و حیث یتم التعامل معه بنفس طر ،بعدها ینقل الشیك إلى الشبكةو 

ة الدین، مشتمال على رقم النهایة یتسلم العمیل تأكیدا كتابیا من الشركة بإتمام عملیة تسوی

.)621(عبر البرید اإللكترونيیتمذلكالشیك والمبلغ المدفوع و 

تتضمن نظام فاتورة الشبكة الذكر أن هناك أنظمة أخرى للشیك اإللكترونيیجب

)Netbill(، وشیك الشبكة)Netcheque( والدفع النقدي عبر شبكة االنترنت ،

)Cybercash’s( والدفع الفوري ،)Paynow()622( أن من شأن استخدام كل هذه األنواع ، و

لقة كل المشاكل المتعو ،إدارة اآللیات الخاصة بالوفاءمن الشیكات اإللكترونیة الحد من كلفة

رغم هذه الممیزات التي یمتاز بها الشیك السرعة، و بالشیكات الورقیة كالتزویر والنقل والطبع و 

دفعة واحدة إذ ال بد حل محل الشیك الورقي بشكل كامل و إال أنه ال یمكن أن ی،اإللكتروني

.على نطاق واسعمن أن تمر بمراحل متعددة حتى تنشر 

السفتجة اإللكترونیة-ب

التي ال تختلف عنها سوى ،وتطورا للسفتجة العادیةاامتداد)623(بر السفتجة اإللكترونیةتعت

.أنه یتم معالجتها إلكترونیا

.271عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق، ص )620(
.242صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )621(
.239دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص :نقال عن)622(
اإللكترونیة بالتجربة الفرنسیة وكنتیجة لجھود اللجان التي اضطلعت بمحاولة حل المشاكل المالیة نشأة السفتجة ترتبط )623(

واإلداریة الناشئة عن التعامل بالسفاتج، خاصة إذا ما تعلق األمر بتدخل البنوك كطرف في المعاملة، وكرغبة في اإلستفادة 
=ة في ظل وجود الحاسب اآللي للمقاصة الموجود بالبنك من وسائل المعلوماتیة الحدیثة والتجھیز اإللكتروني، خاص
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تعریف السفتجة اإللكترونیة -1-ب

ت فعر ال یختلف تعریف السفتجة اإللكترونیة عن مثیلتها الورقیة من حیث أطرافها، إذ 

محرر شكلي ثالثي األطراف معالج إلكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة، یتضمن أمرا من "بأنها 

بأن یدفع مبلغا من النقود ،شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر یسمى المسحوب علیه

.)624("لشخص ثالث یسمى المستفید لدى اإلطالع أو تاریخ معین

المؤسسات ركات و لوماتیة في معظم الشم المعإادخال نظففي ظل التطور التكنولوجي و 

تحتوي على كافة البیانات ،یستطیع الساحب منذ البدایة إنشاء سندات ممغنطة،التجاریة

بمجرد إصدارها یقوم الساحب بإرسال و ،تجة الورقیة في صورتها العادیةالتي تستلزمها السف

إلى البنك الذي لدیه فیه حساب جاري لیتولى تقدیمها للوفاء إلى بنك ،هذه المعطیات

هكذا ظهرت في العمل السفتجة اإللكترونیة، و ،لیه عبر الحاسب اآللي للمقاصةالمسحوب ع

كل ما هنالك أن األمر ،)625(إصدارهاخاصة أنه ال نجد في نصوص القانون ما یمنع

في ضوء لمثل هذه السفاتج خاصة،لقانونياإلى قدر أكبر من التنظیم الفني و یحتاج 

للمعنى المتقدم إلى اتنقسم السفتجة اإللكترونیة وفقو ،اإللكترونیةاالعتراف بحجیة المستندا

:هماو نوعین

la(السفتجة اإللكترونیة الورقیة-1-1-ب lettre de change relevé papier(

LCR)یرمز لها اختصارا Papier)، جة الورقیة المعالجة تسمى كذلك السفتو

ثم یتم ،هي التي تصدر من البدایة في شكل ورقة كأي سفتجة ورقیة تقلیدیةو ،إلكترونیا

مصطفى كمال طھ، وائل أنور :المركزي بفرنسا؛ لمزید من التفاصیل عن تاریخ بدء العمل بالسفتجة اإللكترونیة راجع
.345بندق، مرجع سابق، ص 

،  6المجلد ،17العدد یة واالقتصادیة،، مجلة تكریت للعلوم اإلدار"الحوالة التجاریة اإللكترونیة"مدحت صالح غایب، )624(
.79، ص 2010جامعة تكریت، كلیة اإلدارة و االقتصاد، تكریت، سنة 

.125-124ناھد فتحي الحموري، مرجع سابق، ص ص )625(
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یتم و ،)626(حصیلها أو تظهیرها ألي طرف آخرمعالجتها إلكترونیا عند تقدیمها لدى البنك لت

لضوئيعلى الشریط الممغنط عن طریق الماسح ا،ذالك عن طریق قیام البنك بنقل البیانات

من بنك المستفید إلى الحاسب اآللي ،یتم تداول هذا الشریط الذي یتضمن بیانات السفتجةو 

.للمقاصة ثم إلى بنك المحرر الملتزم بالوفاء

السفتجة اإللكترونیة الممغنطة-2-1-ب

LCR(ا یرمز لها اختصار  Magnétique( هذا النوع هو الذي یمثل قمة االستفادة

تحرر من البدایة ، حیث یختفي فیها أي دور للورق و )627(اإللكترونیة الحدیثةمن التقنیات 

یدون الساحب على ، و )628(المسلمة إلیه من قبل بنكهطةمن قبل الساحب على دعامة ممغن

باإلضافة إلى بیانات أخرى كاسم بنك المسحوب علیه ،تلك الدعامة كافة البیانات اإللزامیة

السفتجة الممغنطة، ثم یقوم بتوقیعها إلكترونیا ویسلمها بعد ذلك ورقم حسابه، التي تتضمنها 

.)629(إلى بنك المستفید، الذي یتولى تحصیل قیمتها عن طریق بنك المسحوب علیه

على عكس السابقة ،ره على الورقبالبساطة لعدم تحریمن السفاتجیمتاز هذا النوع

لتها عن معامویمكن اإلطالع علیها و عادة نقلها على دعامة ممغنطة، فال داعي إل،من ثمو 

.الجهدطریق الحاسب اآللي فقط وبذلك توفیر كثیرا من الوقت و 

الوفاء بالسفتجة اإللكترونیة-2-ب

یقوم حامل السند بمطالبة المسحوب علیه بالوفاء بقیمة السفتجة اإللكترونیة في تاریخ 

بحلول هذا التاریخ یسلم الساحب السفتجة إلى بنكه، ثم یقوم بنك الساحب بنقل ، و االستحقاق

.55وقد یوسف، مرجع سابق، ص )626(
.80مدحت صالح غایب، مرجع سابق، ص )627(
.346سابق، ص مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، مرجع )628(

(629)
DELPECH Xavier, La lettre de change-relevé magnétique n’est pas une véritable lettre de change,

Publié sur Dalloz Actualité : http://www.dalloz-actualite.fr
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یحتفظ بالسفتجة الورقیة لدیه و ،جة من بیانات على دعامة ممغنطةما تحتویه تلك السفت

كالرجوع في حالة عدم الوفاء أو المعارضة أو إلثباته في حالة ،عند اللزومالستخدامها

.تمامه

البنك ال یقوم بنقل بیانات السفتجة إلى دعامة ورقیة إذا كانت تجدر اإلشارة أن 

یقوم ، أما إذا كان األمر یتعلق بسفتجة إلكترونیة ورقیة،السفتجة ممغنطة بحسب األصل

التي یسجل علیها السفاتج ،البنك بنقل البیانات من السفتجة الورقیة إلى دعامة ممغنطة

یقوم بإرسال البیانات بالسفتجة الورقیة، و باالحتفاظك ثم یقوم البن،المستحقة في تاریخ واحد

المتعلقة بتلك السفاتج إلى غرفة المقاصة الموجودة بالبنك المركزي، سواء بالطریق 

بالتالي یتم الوفاء من ،اإللكتروني أو بإرسال الدعامة الممغنطة المسجل علیها هذه البیانات

طریق النظام اآللي عن،األشرطة الممغنطةبنك إلى بنك بواسطة المعلومات المسجلة على

على الوفاء بصفة صریحة ،موافقتهذلك من حساب المسحوب علیه بعد للمعلومات، و 

بإتمام عملیة الوفاء ثم یرسل إخطار إلى المسحوب علیه یخطره،ٕاضافته لحساب المستفیدو 

.)630(كما یتم إشعار بنوك الساحبین بذلكوالخصم، 

اإللكترونيالتحویل -2

من أهم العملیات المصرفیة التي تنفذها ،یعتبر نظام التحویالت اإللكترونیة للنقود

، حیث تقوم تلك البنوك بإجراء التحویالت اإللكتروني اإلنترنتالبنوك التي تنشط عبر شبكة 

لألموال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، باإلضافة لنقل المعلومات المتعلقة بهذه 

.البیانات الخاصة بعملیة التحویلق نظم أمنیة تكفل سریة وأمن المعلومات و التحویالت وف

القبول والتظھیر والضمان لمزید من المعلومات عن العملیات المصرفیة الواردة على السفتجة اإللكترونیة مثل)630(
.یلیھاوما 127ناھد فتحي الحموري، مرجع سابق، ص :االحتیاطي، راجع



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

228

تعریف التحویل اإللكتروني لألموال -أ

تتجه كافة التعریفات الحدیثة للفقه للتركیز على التقنیة المستعملة إلجراء التحویالت 

تتم عن طریق قیود حسابیة ك إحدى عملیات البنو "فهناك من عرفها على أنها،اإللكترونیة

تقوم بها هذه البنوك بنقل مبلغ من المال من حساب إلى حساب آخر حیث تكون النتیجة 

فبموجب ،جعل حساب عمیل دائن بمبلغ من المال، وجعل حساب آخر مدین بذات المبلغ

أمر تحویل یصدره العمیل للبنك ینتقل هذا المبلغ من حسابه إلى حساب آخر له أو إلى 

.)631("حساب شخص آخر، إما أن تكون هذه العملیة داخل نفس البنك أو في بنك آخر

في ،عملیة یقید المصرف أو المؤسسة المالیة بمقتضاه مبلغا معینا"نهاأوعرفت أیضا ب

ن هذا األخیر بناء على أمر یصدر م–اآلمر بالنقل –ب العمیل الجانب المدین من حسا

ي جانب الدائن من حساب شخص آخر یقید فوعبر شبكة المعلومات و ،بوسیلة إلكترونیة

.)632("الذي یكون عادة تاجرا أو مؤسسة تجاریةو 

ل في الجانب الدائن العملیة التي تتم في قید مبلغ معین من الما"عرفها آخرون بأنها 

قد یكون قید هذا المبلغ في حساب نفس الشخص اآلمر أو یقید في حساب لحساب آخر، و 

.)633("تتم هذه العملیة بناء على طلب اآلمر في نفس البنك أو في بنك آخرخص آخر، و ش

یة التحویل یمكن أن نستنتج الشروط الخاصة لعملاتالتعریفهمن خالل هذ

.اإللكتروني لألموال

سلیمان صیف هللا الزبن، التحویل اإللكتروني لألموال ومسؤولیة البنوك القانونیة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر )631(
.39، ص 2012والتوزیع، عمان، 

.374البشكاني، مرجع سابق، ص ھادي مسلم یونس )632(
، ص 2012عالء التمیمي، التنظیم القانوني للبنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، )633(

475.
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حسابینضرورة وجود -1-أ

یجب أن یتوافر حسابان بنكیان حتى تتم عملیة التحویل اإللكتروني، ذلك أن هذه 

إال بوجود بنك یقوم بتنفیذها، ویجب أن یكون الحسابان مفتوحین العملیة ال یمكن إجراءها

قین، إذ یكفي أن یكون أحد الحسابان مغلقا حتى یفقد اآلمر الحق بأن یأمر البنك للیس مغو 

.)634(التحویل اإللكتروني لألموالبإجراء 

یجب أن یرد التحویل على مبلغ نقدي محدد-2-أ

رها الوسیلة جرت العادة بین البنوك أن التحویل المصرفي ال یرد إال على النقود باعتبا

أداء االلتزامات، وبالتالي فإن محل أمر التحویل المصرفي هو نقل كمیة السائدة في الوفاء و 

المالیة من محفظة اآلمر إلى محفظة المستفید، أي نقل الدفعات النقدیة من من األوراق 

.حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، بناء على أمر اآلمر بالتحویل لمصلحة المستفید

یجب أن یكون أمر التحویل المصرفي مكتوبا-3-أ

ن یتطلب توافر األركا،باعتبار األمر بالتحویل المصرفي بوصفه تصرفا إرادیا

حسب القواعد العامة فإن بعض القوانین تتطلب أن و ،ضوعیة لعموم التصرفات اإلرادیةالمو 

فیه الشكل مما یعني أنه تصرف شكلي ال ینتج أثره ما لم یستكمل ،یتم ذلك في شكل كتابي

القضاء لكي یتم إثباته كذلك إذا ما حصل منازعة معینة أمام و ،)635(الذي تطلبه القانون

لقد أعدت البنوك نماذج مطبوعة تسلمها لعمالئها في إصدار أوامرهم و ،دلیال كتابیاباعتباره 

.82صیف هللا الزبن، مرجع سابق، ص سلیمان )634(
.374ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )635(
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ي آمر التحویل مثل توقیع اآلمر فیحتوي هذا النموذج على البیانات المطلوبة ف،بالتحویل

.)636(اسم العمیلوقیمة المبلغ و 

أنظمة التحویالت اإللكترونیة لألموال-ب

یمكن ذكر اإللكتروني لألموال من خاللها، و توجد عدة أنظمة یتم تنفیذ عملیة التحویل 

:البعض منها على النحو التالي

)CHIPS(نظام مقاصة المدفوعات بین البنوك -1-ب

(CHIPS) ، هي اختصار لكلمة(The clearing House Interbank

payments Systems) له في غرفة المقاصة، حیث یوجد مقرهو نظام الدفع بین البنوك و

لدفع من التبادل بین هو نظام إلكتروني یتیح لملفات أوامر ا، و )637(بمدینة نیویورك األمریكیة

احتساب صافي الوضع التبادلي في تسهیل عملیة إرسال أوامر الدفع بصورة و ،المشاركین

یستخدم هذا و ،تسویةمن أنظمة المصارف إلى النظام المركزي إلتمام عملیة ال،مباشرة

كتسویة صفقات ،العالیةذات المبالغ النظام أساسا إلجراء التحویالت المصرفیة اإللكترونیة 

.)638(تبادل السندات المالیة أو تسویة صفقات تبادل النقد األجنبي

)SWIFT(المالیة العالمیة لما بین البنوك االتصاالتنظام جمعیة -2-ب

)SWIFT(،هو اختصار لكلمة(Society for Worldwide Interbank

Financial telecommunications) لبنوك في عملیة تحویل هو نظام تعاوني بین او

.83سلیمان ضیف هللا الزبن، مرجع سابق، ص )636(
، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، "دراسة مقارنة"علي مؤید سعید، التحویل اإللكتروني لألموال )637(

.5، ص 2013قسم إدارة الموارد البشریة، البنك المركزي العراقي، 
.70أحمد سفر، مرجع سابق، ص )638(
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ة فیه بخطوط اتصال دولیة أمنة، یعتمد على شبكة اتصاالت تربط البنوك المشتركاألموال، و 

.)639(لهذا فهو یستخدم أساسا في المدفوعات الدولیةو 

)ACH(نظام بیت المقاصة -3-ب

یحكم نظام عمل هذه الشبكة القواعد یت المقاصة على شبكة إلكترونیة و ینشط ب

معالجة یستخدم هذا النظام لتنفیذ و ،)NACHA()640(والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة 

كثیرة العدد، حیث یتم من خالله تنفیذ جملة من التحویالت الصغیرة القیمة و الالحواالت 

یستخدم ودفع الرواتب واستحقاقات التقاعد و ،فرادألداع األموال في حسابات االمتكررة كإی

.)641(دفع الفواتیر الخاصة ببعض العملیاتتأمین و أیضا لتحصیل أقساط ال

كیفیة إجراء عملیة التحویل اإللكتروني لألموال -ج

حیث تبدأ المرحلة األولى بإصدار ،تمر عملیة التحویل اإللكتروني لألموال بمرحلتین

یكون مضمون هذا ي یعمل من خالل شبكة االنترنت، و للبنك الذ،بالتحویلاالعمیل أمر 

آخر له في نفس البنك أو بنك آخر، أو أن یكون األمر تحویل مبلغ معین إلى حساب

مضمون هذا األمر تحویل مبلغ من حسابه، إلى حساب شخص آخر في نفس البنك الموجه

.)642(إلیه هذا األمر أو في بنك آخر

یجب أن یرد في األمر بالتحویل البیانات الخاصة بالعمیل حتى یتمكن البنك من

كما یجب أن التعرف على شخصیته كذكر اسمه، ورقم حسابه، وتوقیعه اإللكتروني مثال، و 

.479عالء التمیمي، مرجع سابق، ص )639(
)640()NACHA(، لتقوم على تنسیق عمل شبكة دار المقاصة اآللیة، وتقدیم الخدمات التعلیمیة 1974ھي جمعیة أنشئت عام

لعمالئھا والمشاركین فیھا، ویحكم عمل ھذه الجمعیة عقد إنشائھا وقانون الصفقات اإللكترونیة والقانون التجاري الموحد؛ 
.480عالء التمیمي، مرجع سابق، ص :ي ذلكراجع ف

.71أحمد سفر، مرجع سابق، ص )641(
.56محمود دمحم أبو فروة، مرجع سابق، ص )642(
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ورقم حسابه، باإلضافة إلى مكان ،األمر ذكر المبلغ المراد نقله واسم المستفیدیرد كذلك في

ذلك مهما تكن الصورة التي أصدر فیها هذا األمر سواء عن هذا األمر، و تاریخ إصدار و 

أو من خالل أوامر مباشرة على صفحة الویب لموقع المصرف أو ،طریق البرید اإللكتروني

Automated)أوامر النقل كجهازإلرسالمن خالل أجهزة مخصصة  teller

Machines))ATM( التي من خاللها یستطیع العمالء ،غیرها من الصور األخرىو

.)643(اإلنترنتإرسال أوامر التحویل ألموالهم للبنك اإللكتروني عبر شبكة 

هي مرحلة قید المبلغ المحدد قیمته المراد نقله من و ،بعد ذلك تأتي المرحلة الثانیة

یقع على عاتق التزامعملیة القید ، و )644(المستفیدر بالتحویل إلى حساب مآلحساب العمیل ا

أن یقوم بتنفیذه في أسرع ،البنك الذي یجب علیه عند تلقیه أمر التحویل اإللكتروني لألموال

میله بتمام بنك المستفید بأن یخطر كل منهما عمكن، كما یلتزم كذلك بنك اآلمر و وقت م

أو بالنقصان سواء بالزیادة،حركات أموالهبكل ما یطرأ على حسابه من تنفیذ أمر التحویل، و 

.)645(إلجراء عملیة التحویلةالمثبتمع إرسال الوثائق والمستندات المؤرخة و 

المتعلق بالنقد والقرض نجد أن النظام البنكي 11-03بالرجوع إلى القانون رقم 

)646(51في المادة وهذا ما ورد،یجیز القیام بعملیة التحویل اإللكتروني لألموال،الجزائري

یمكن للبنك الجزائري القیام بكافة العملیات البنكیة مع البنوك "على أنه تنصالتي 

".والمؤسسات المالیة التي تنشط في الجزائر ومع كافة البنوك المركزیة الخارجیة

إنما یدل على أن 51في متن المادة "كافة العملیات"فاستعمال المشرع لعبارة 

، حتى وٕان لم یذكر الطریقة التي یمكن القیام بهااإللكتروني لألموال عملیة قانونیةالتحویل 

.488عالء التمیمي، مرجع سابق، ص )643(
.493المرجع نفسھ، ص )644(
.وما یلیھا103سلیمان ضیف هللا الزبن، مرجع سابق، ص :للمزید من التفاصیل راجع)645(
.2003أوت 27صادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد )646(
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ولكن لم یرد في قانون النقد والقرض منع استعمال الوسائل عملیة التحویل، تتم بها 

69فنجد في نص المادة ،للقیام بالعملیات المصرفیة بل العكس من ذلك تماما،اإللكترونیة

،وسائل الدفع هي كل األدوات التي تمكن المتعاملین من تحویل أموالهمتعتبر أن "منه،

وقیاسا على ذلك یمكن القیام بالتحویل ،"وذلك مهما یكن نوع السند أو الوسیلة المستعملة

.اإللكتروني لألموال بین البنوك الجزائریة أو بین البنوك الجزائریة واألجنبیة

اإللكترونيالوسائل المستحدثة للدفع :ثانیا

لذلك كان ةمواكبو ،م التجارة اإللكترونیة بالسرعةتتمیز المعامالت التي تتم في خض

إنجاز المعامالت بشكل وسائل جدیدة قادرة على العمل على تأمین سرعةاستحداثالبد من 

التي تتمثل أساسا ،لوفاء اإللكترونیةلولهذا ظهرت إلى الوجود وسائل جدیدة ،آمن وفعال

النقود ، و )البطاقات البالستیكیة(روني بطاقات الدفع اإللكت:طریقتین همااستخدامفي 

.اإللكترونیة

)البطاقات البالستیكیة(بطاقات الدفع اإللكتروني -1

أصبحت البطاقات البالستیكیة وسیلة حدیثة من وسائل الوفاء التي استقرت في البیئة 

قد ، و )647(نتیجة للتعاون بین البنوك والعمالء والتجار لضمان المعامالت والوفاء،اریةالتج

حیث تعتبر ،أدى هذا إلى جعل البطاقة البالستیكیة تأخذ مكانتها بین وسائل الوفاء الحدیثة

التي توضع ،هذه البطاقات جزءا من سلسلة متصلة من التطور في مجال وسائل الوفاء

.لوفاء بمعامالتهم مع التجارتحت تصرف المستهلكین ل

(647) MUNOZ Sandrine, « Quelque interrogation sur le paiement électronique », Les petites affiches, n°
171, 28 aout 2000, p.3.
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)البطاقات البالستیكیة(بطاقات الدفع اإللكتروني تعریف -أ

1914ظهرت البطاقات البالستیكیة ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة عام 

ما بها ، بطاقات معدنیة لعمالئها یشترون )648(عندما أصدرت شركات البترول األمریكیة

منافذ التوزیع التابعة لها، وتسویة هذه الحسابات في نهایة كل مدة محددة یحتاجون إلیه من 

ثم بدأ التعامل بالبطاقة، یزداد شیوعا مرورا بمحطات الوقود وبعض المؤسسات التجاریة إلى 

، وذلك بقیام المنظمات الدولیة بإدارة العملیات المصرفیة )649(أن وصل األمر إلى البنوك

والبنوك بجمیع أنحاء العالم في التعامل بنظام ،المالیة الكبرىومنح التصریح للمؤسسات 

البطاقات البالستیكیة، سواء بإصدار البطاقات أو استعمالها في مجال سحب األموال أو

یمكن ذكر ماستر كارد أكثر تلك المنظمات انتشاراكوسائل دفع إلكترونیة عن بعد، و 

)Master Card(، والفیزا)Visa( وأمركان إكسبراس ،)American Express()650(.

بطاقة "معظم التعریفات إلى بیان ماهیة البطاقة البالستیكیة على أنها اتجهت

الستیك، تحمل اسم حامل البطاقة وتوقیعه ورقمه ورقم حسابه وتاریخ انتهاء مستطیلة من الب

بواسطة هذه وجه البطاقة و ها، بشكل بارز على شعار صالحیتها ، واسم الجهة المصدرة لها و 

،یستطیع حاملها سحب المبالغ النقدیة من ماكینات سحب النقود الخاصة بالبنوك،البطاقة

أو تقدیمها كأداة وفاء للخدمات والسلع التي یحصل علیها من الشركات والتجار الذین یتعامل 

."معهم، أو أداء ضمان للوفاء في حدود مبلغ معین

.33، ص 2008، عمان، جھاد رضا الحباشنة، الحمایة الجزائیة لبطاقة الوفاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع)648(
، المؤسسة "دراسة مقارنة"علي عدنان الفیل، المسؤولیة الجزائیة عن إساءة استخدام بطاقة االئتمان اإللكترونیة )649(

.13-12، ص ص 2011الحدیثة للكتاب، لبنان، 
، بحث مقدم إلى مؤتمر "ماھیة بطاقة االئتمان وأنواعھا، وطبیعتھا القانونیة، وتمییزھا عن غیرھا"دمحم رأفت عثمان، )650(

األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة 
.619، ص 2003مایو 12-10دبي، المجلد الثاني، في الفترة بین 
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تحتوي على شریط ممغنط بالستیكقة مصنوعة من مادة البطا"بأنهاعرفت كذلك

یتضمن بیانات عن حساب العمیل لدى البنك، كما یتضمن شریطا الصقا مدونا علیه توقیع 

باإلضافة إلى صورة شخصیة للعمیل، تستخدم في سحب المبالغ النقدیة ،صاحب الحساب

.)651("وفي دفع ثمن المشتریات

طبیعي أو مستند یعطیه مصدره لشخص "بأنها المجمع الفقهي اإلسالميهاكما عرف

بناء على عقد بینهما یمكنه من شراء السلع و الخدمات ممن یعتمد المستند دون ،اعتباري

حاال لتضمینه التزام المصدر بالدفع، ومنها ما یمكن من سحب النقود من ،دفع الثمن

.)652("المصارف

11-03من األمر رقم 69وسائل الدفع في نص المادة عرف المشرع الجزائري 

تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن "على الشكل التالي )653(المتعلق بالنقد والقرض

وعلیه فإن ."كل شخص من تحویل أموال مهما یكون السند أو األسلوب التقني المستعمل

كما ینطبق إلى ،البالستیكیةبطاقات لاالمتعلق بوسائل الدفع ینطبق تماما على هذا التعریف 

إال أن هذا األخیر كان ،المجمع الفقهي اإلسالمي الدوليالذي قدمهحد ما مع تعریف

"من نفس األمر تعرف العملیات المصرفیة كما یلي 66كما أن المادة ،تعریفه أكثر دقة

وسائل كذا وضع و صرفیة تلقى األموال من الجمهور وعملیات القرض تتضمن العملیات الم

نالحظ أن هذا التعریف أشار بصورة غیر ".دارة هذه الوسائلالدفع تحت تصرف الزبائن وإ 

بصفة صریحة "وسائل الدفع اإللكتروني"مصطلحاستعملوقد ،االئتمانمباشرة لبطاقة 

ذلك في المتعلق بمكافحة التهریب، و 2005أوت 23المؤرخ بتاریخ 06-05بصدور األمر 

.15علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص :نقال عن)651(
.21، ص 2008وسائل الدفع اإللكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان األردن، جالل عاید الشورة، )652(
.2003أوت 27صادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد )653(
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اإلجراءات الوقائیة مشرع الجزائري من بین التدابیر و الاعتبرهاادة الثالثة منه حیث نص الم

.لمكافحة التهریب

كما قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكام بطاقة الدفع في تعدیله األخیر في القانون

ذلك في المادتین و ،لمتعلق بتعدیل القانون التجاريا2005فیفري 06المؤرخ في 05-02

.)654(24مكرر 543-23مكرر 543

تعتبر بطاقة"كما یلي االئتمانعلى تعریف بطاقة 23مكرر 543تنص المادة  

لصاحبها بسحب أو تسمحلهیئات المالیة المؤهلة قانونا و ادفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و 

المالیة المؤهلة لهیئات تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو او .تحویل أموال

".تسمح لصاحبها فقط بسحب أموالقانونا و 

،قد عرف بطاقة الدفع على أساس الوظیفة التي تؤدیها،هكذا یكون المشرع الجزائري

سحب األموال، أما بطاقات السحب فال یمكن تحویل فبطاقات الدفع تستعمل في تحویل و 

.األموالستطیع حاملها فقط سحب بواسطتها األموال بل ی

)البطاقات البالستیكیة(بطاقات الدفع اإللكتروني استخدامالعالقات الناشئة عن -ب

مصدر البطاقة يهالستیكیة تقوم على ثالث أطراف، و مما تقدم نفهم أن البطاقات الب

اثنینكل ، و )التاجر(رد السلعة أو الخدمة مو ، و )العمیل(، حاملها )المؤسسة المالیة أو البنك(

ترتب في ذمة أطرافها مات تاینشأ عن العقود الثالثة التز من هؤالء یرتبطان بعقد خاص، و 

.لیس عن طریق النیابةبشكل أصیل و 

.2005، صادر بتاریخ جوان 11جریدة رسمیة عدد )654(
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حاملهاالعالقة بین مصدر البطاقة و -1-ب

یرتبط مصدر البطاقة مع عمیله بعقد مبرم بینهما یسمى عمال بعقد 

بمجرد موافقة المصدر على منح الطالب ینعقد و ،)d’adhérantContrat()655(االنضمام

تكون الجهات التي قبلت التعامل بها و من ،الخدماتة الدفع لتمكینه من شراء السلع و بطاق

بمبلغ معین -اعتماد-ائتمانكما تقدم في بعض الحاالت ،)656(صالحة لسحب النقود

یلتزم مصدر و ااستخدامهحتى یتمكن من ،محدد المدة یكون تحت تصرف حامل البطاقةو 

یلتزم امل البطاقة نتیجة استخدامه لها، و التي تنشأ في ذمة ح،البطاقة بأداء كل الدیون

إضافة إلى ثمن ،االشتراكرسوم صفة أساسیة بتحمل قیمة الفائدة و بالمقابل الحامل ب

باعتباره مدینا للجهة المصدرة، وبالتالي فإن العقد الذي یحكم تلك العالقة هو من مشتریاته

.)657(العقود الملزمة لجانبین یرتب التزامات وحقوق على عاتق كل من الطرفین

التاجرالعالقة بین مصدر البطاقة و -2-ب

یطلق على العالقة العقدیة التي تربط مصدر البطاقة والتاجر الذي یقبل البطاقة عمال 

السلع أو الخدمات ء بقیمة افبموجب هذا العقد یلتزم مصدر البطاقة بالوف،)658(بعقد التورید

بطاقة بقبول في المقابل یلتزم التاجر تجاه مصدر الي أداها التاجر لحامل البطاقة، و الت

بمنح السلعة أو الخدمة لحامل البطاقة دون المطالبة بالسداد الفوري منه التعامل بالبطاقة، و 

ي للتاجر الذي الشخصاالعتبارهذا العقد یقوم على ، و وبنفس القیمة التي یؤدیها إلى الغیر

.لذلك التاجراالئتمانیةیختاره مصدر البطاقة للتعاقد معه استنادا للسمعة 

(655)
LEPLAT Frédéric, « La réforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001 », Les

Petites affiches, n°18, 24 janvier 2002, p.5.
.38جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص )656(
، بحث مقدم ")الناشئة عن استخدامھا بین الشریعة والقانونماھیتھا والعالقات (بطاقة االئتمان "دمحم عبد الحلیم عمر، )657(

كلیة الشریعة والقانون إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة،
.یلیھاوما 674، ص 2، المجلد 2003مایو 12-10الفترة بین وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الثاني،

.106أحمد سفر، مرجع سابق، ص )658(
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التاجر العالقة بین الحامل و -3ب

التاجر یرجع إلى طبیعة العقد الذي أبرم بینهما كییف العالقة بین حامل البطاقة و إن ت

عقد أن حامل یتمیز به هذا ال، ومن أهم ما )659(بتقدیم خدمةالتزامعقد بیع أو ،فقد یكون

بثمن المشتریات منه على الجهة المصدرة للبطاقة، لتنشأ من ذلك ،البطاقة یحیل التاجر

حیث تكون األولى مدینة للتاجر بثمن ،التاجردیونیة جدیدة بین مصدر البطاقة و عالقة م

.)660(مشتریات حامل البطاقة، ثم تحصیله من الحامل حسب االتفاق المبرم معه

هذه العالقة ال تثیر أي مشكلة إذ یحكمها العقد األصلي كعقد البیع أو عقد تقدیم 

.)661(الخدمة، وكل ما هنالك أن التاجر یلتزم بقبول الوفاء بالبطاقة التي یحملها الحامل

)البطاقات البالستیكیة(بطاقات الدفع اإللكتروني أنواع -ج

الشكل الخارجي، إال أنها تتنوع طبقا لعدة رغم تشابه بطاقات الدفع اإللكتروني في 

أو إلى المزایا التي توفرها أو من حیث نطاق التعامل ،اعتبارات تعود إلى الجهة المصدرة لها

را بین هذه ال شك أن هذا التنوع یجعل المرء حائو من حیث النظم التكوینیة لها، و بها أ

ذلك بالنظر إلى توافر الطابع نوعین و یمها إلى یمكن تقسلعلى كو .البطاقات المختلفة

یتمثل النوع األول في بطاقات و ،بنك على تلك البطاقات من عدمهالذي یضفیه الاالئتماني

.االئتمانیةأما النوع الثاني فهي بطاقات الدفع اإللكترونیة غیر ،ئتمانیةالالدفع اإللكترونیة ا

.633ص ،دمحم رأفت عثمان، مرجع سابق)659(
.50جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص )660(
.359كمال طھ، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص مصطفى )661(
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ئتمانیةال بطاقات الدفع اإللكترونیة ا-1-ج

بحیث ال یلزم فورا ،البطاقة تخول لحاملها ائتمانا فعلیا من البنك المصدر للبطاقةهذه 

حلول حق في تسهیالت ائتمانیة و الخدمات، إنما له الدید ما یحصل بموجبها على السلع و بتس

قا مصدر البطاقة محله في السداد الفوري، مقابل قیام العمیل بعد ذلك بالسداد للبنك وف

.االئتمانسمى هذا النوع بطاقة برم بینهما، ویلنصوص العقد الم

االئتمانتعریف بطاقة -1-1-ج

أطلق فقهاء القانون تعریفات متعددة على بطاقات االئتمان تشترك جمیعا في بیان 

هي عقد بمقتضاه یتعهد "وصف المصرفي القانوني المالئم، وهناك من عرفها على أنها ال

لمصلحة شخص أخر هو حامل البطاقة الذي ،بمبلغ معیناعتمادمصدر البطاقة بفتح 

لدى المحالت التجاریة التي ترتبط مع مصدر بطاقة ،یستطیع بواسطتها الوفاء بمشتریاته

تتعهد فیه بقبولها الوفاء بمشتریات حامل البطاقة الصادرة عن الطرف األول على أن ،بعقد

.)662("تتم التسویة النهائیة بعد كل مدة محددة

بطاقة تصدر بوساطة مؤسسة مالیة باسم أحد األشخاص وتقوم "عرفت كذلك أنها 

سداد المبالغ التي تلك البطاقة بوظیفتي الوفاء واالئتمان، أي أن حاملها یملك إمكانیة تتبع 

.)663("استخدمها في االعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة

ظائف األساسیة حسب الو االئتمانالسابقة أنها عرفت بطاقة اتیالحظ من التعریف

هي الدفع من جراء شراء السلع أو الحصول على الخدمات، كذلك التوسع في و ،التي تؤدیها

فكرة تحویل، وكما تبین كذلك المن سحب وٕایداع و ،كافة العملیات المصرفیةفي استخدامها

، بحیث یكون في متناول الحامل االئتمانر من هي التمتع بقدو ،الجوهریة التي تقوم علیها

.23جھاد رضا الحباشنة، مرجع سابق، ص )662(
.22جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص )663(
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أداة االئتمانمن ثم تعتبر بطاقة و ،ته بشكل مؤجل على فترات محددةأن یسدد ثمن مشتریا

في استخدامها غالب على عنصر االئتمانائتمان ووفاء في نفس الوقت، غیر أن عنصر 

.الوفاء

ابع مادي یقتصر على كونها في طاالئتمانقد وضعت بطاقة اتنرى أن هذه التعریف

من ذلك حیث أنها تتمیز أبعداالئتمانوسیلة للدفع أو سحب أو إیداع، لكن دور بطاقة 

من شأنها جعل البطاقة إحدى الوسائل القانونیة المعاصرة ،وظائف قانونیة فریدةبخصائص و 

على األعمال المصرفیة وسهولة وسرعة القیام بعملیات ،الحدیثةإلدخال الوسائل اإللكترونیة

.البیع اإللكترونيالشراء و 

االئتمانأنواع بطاقات -2-1-ج

تخول له شراء ما وثیقة تحمل بیانات خاصة بحاملها االئتمانلما كانت بطاقة 

الدفع القدرة المالیة له مع تأجیل سحب نقدي بناء على الثقة و من سلع وخدمات و ،یحتاجه

علیه تنقسم ینهما، و حامل البطاقة في العقد المبرم بیتفق علیه المصدر و ،لى زمن معلومإ

:حامل البطاقة إلى ثالثة أنواع هيبین المصدر و االئتمانبطاقة 

يبطاقة الخصم الفور-النوع األول

المصدر یتطلب إلصدار هذه البطاقة من حاملها أن یفتح حساب جاري لدى البنك 

بالشراء أو سحب ،المسموح لهلالئتمانیساوي الحد األقصى للبطاقة، ویودع فیه مبلغا

دون أن یدفع ما قام بشرائه أو ، النقود من آالت السحب أو من البنوك في حدوده شهریا

سحبه لقیام البنك بالدفع بدال عنه، إذ تخصم بعد ذلك قیمة مشتریات أو خدمات العمیل فورا 

من حسابه الجاري المفتوح لدیه، وفي نهایة كل شهر یرسل البنك كشف حساب إلى حامل 
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رصید المطلوب البطاقة مطالبا إیاه بإیداع مبلغ مماثل، في الحساب الجاري حتى یعود ال

.)664(االحتفاظ به لدى البنك إلى كامل المبلغ

بطاقة الخصم الشهري -النوع الثاني

في نفس الوقت، حیث ال یتطلب إصدار هذه ائتمانتستخدم هذه البطاقة كأداة وفاء و 

ٕانما یلزم على العمیل أن یكون ك المصدر لها، و البطاقة وجود حساب جاري لحاملها لدى البن

، وتتم المحاسبة شهریا طبقا للحد األقصى للبطاقة )665(هري یغطي استخداماتهله رصید ش

یحتوي لحامل هذه البطاقة كشف الحساب كل شهر،عن طریق إرسال البنك مصدر البطاقة

نتیجة حصوله على السلع والخدمات من التجار وكذلك ،على تفاصیل المبالغ المستحقة علیه

آالت السحب النقدي أو البنوك، ویجب أن یكون كل ذلك فيمن النقود ،ما حصل علیه

ل مدة تتراوح بین غیر متجاوز للحد األقصى للبطاقة، وعلى العمیل تسدید هذه المبالغ خال

.)666(شهریا%1,75-%1,5ٕاال سیحمله البنك فوائد تتراوح بین و ،یوما40و25

الحصول ي عملیات الشراء المختلفة و مها فتمتاز هذه البطاقة بأنها تتیح لحاملها أن یستخدو 

.في عملیات السحب النقدي في كافة أنحاء العالماستعمالهاعلى الخدمات، وكذا 

القرضیةاالئتمانالمتجدد أو بطاقة االئتمانبطاقة -النوع الثالث

بمنح -البنك-تقوم الجهة المصدرة للبطاقة االئتمانفي هذا النوع من بطاقات 

كذا في شراء السلع والحصول على الخدمات، و ،البطاقةاستخدامحاملها الحق في 

ال یشترط أن یكون له حساب عند البنك سحب النقود في حدود مبلغ معین، و لاستخدامها

ٕان كان له حساب لدى البنك المصدر لها فإنه لیس من الشروط أن در للبطاقة، و المص

.665دمحم عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص )664(
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد "بطاقة االئتمان حقیقتھا وتكییفھا الشرعي"إبراھیم دمحم شاشو، )665(

.658، ص 2011، دمشق، 27الثالث، المجلد 
.622دمحم رأفت عثمان، مرجع سابق، ص )666(
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ال یتم تسدید المبالغ و ،االستخدامیتوافر له الرصید عند البنك لخصم ما علیه من مبالغ 

دوریة –في شكل دفعات –ٕانما على أقساط تحقة على حامل البطاقة كل شهر، و المس

فوائد على احتسابحق علیه قرضا یتم باقي المبلغ المستاعتبارتتناسب مع دخله، مع 

.)667(الخدمات إلى التاجرقة التي تقوم بسداد قیمة السلع و رصیده إلى الجهة المصدرة للبطا

االئتمانیةبطاقات الدفع اإللكترونیة غیر -2-ج

تشابهها في الشكل الخارجي البطاقات التي تصدرها البنوك، و نظرا لتعدد أنواع هذه

طاقة الوفاء، بطاقة هي تلك المتمثلة في بطاقة السحب اآللي، بو ،أنواعهانه یتعین بیان فإ

سنتعرض بالدراسة لهذه األنواع من بطاقات الدفع اإللكتروني محاولین إیجاد و ،ضمان الشیك

.االئتمانما تتمیز به عن بطاقة 

)ATM(بطاقات السحب اآللي -1-2-ج

نقدي من حسابه بحد أقصى متفق تمكن بطاقة السحب اآللي حاملها من سحب مبلغ 

بطاقته إلى جهاز السحب علیه من خالل األجهزة الخاصة بذلك، حیث یقوم العمیل بإدخال

تحدید ، و )PINCode()668(بدوره یطلب الجهاز من العمیل إدخال رقمه السري اآللي، و 

العمیل بعد الصرف یسترد ریق لوحة المفاتیح على الجهاز، و المبلغ الذي یحتاجه عن ط

Ligne(مباشرة من حساب العمیل،یسجل هذا المبلغ في الجانب المدینبطاقته آلیا، و 

On()669( توفیر بطاقات هو التسهیل على العمالء و الهدف من وراء طرح هذا النوع من ال، و

تفادي ازدحام المصارف بالعمالء، لذلك تجد البنوك تنشئ منافذ من النقود، و احتیاجاتهم

، دمحم عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص 31، جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص 88مرجع سابق، ص أحمد سفر، )667(
.659، إبراھیم دمحم شاشو، مرجع سابق، ص 623، دمحم رأفت عثمان، مرجع سابق، ص 666

.93بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص )668(
، )نظام التجارة اإللكترونیة وحمایتھا مدنیا(عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة)669(

.111، ص 2002الكتاب األول، دار الفكر الجامعي، 
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من ثم تختلف و ،ق، والمطارات وأمام المصارفأماكن كثیرة مثل مراكز التسویتوزیع لها في

القتصارللعمیل ائتمانفي أن األولى ال تقدم ،االئتمانبطاقة السحب اآللي عن بطاقة 

ال یسمح بصرف أي مبلغ عن طریقها في حب المبالغ المودعة لدى البنك، و دورها على س

ال یمكن كذلك التعامل مع هذا هو الفرق الجوهري بینهما، و و ،حالة عدم وجود رصید للعمیل

كما هو -ٕان كان هناك رصید للحامل حتى و -)670(التاجر بها لسداد قیمة المشتریات

كما أن بطاقة ،)671(الخدماتالتي تقبل للوفاء بقیمة السلع و ،االئتمانالحال في بطاقة 

بینما تقوم بطاقة البنك المصدرة و البطاقالسحب اآللي تنشأ عن إبرام عقد واحد بین حامل 

االئتمان على ثالثة أطراف، وهي مصدر البطاقة وحاملها والتاجر، وكل اثنین من هؤالء 

.)672(یرتبطان بعقد وینشأ عن ذلك ثالثة عقود

بطاقة الوفاء -2-2-ج

بثمن تسمح بطاقة الوفاء لحاملها سحب النقود من أماكن السحب اآللي أو الوفاء 

دة لدى الجهة التي یحصل علیها من بعض المحالت التجاریة المعتم،الخدماتالسلع و 

حامل البطاقة إلى حساب من حساب ،الخدماتالمصدرة للبطاقة، وذلك بتحویل ثمن السلع و 

نفهم من ذلك أنه یتطلب األمر إلصدار هذه البطاقة وجود حساب فعلي ، و )673(التاجر

بالتالي فإن بطاقة الوفاء وفقا ، و )674(صورة حساب جاريبنك المصدر في لحاملها لدى ال

ال تقدم لحاملها أي ائتمان ذلك ألن و ،ال بوظیفة السحب أو الوفاء فقطلهذا المعنى ال تقوم إ

حامل بطاقة الوفاء ال یملك أجال للوفاء عهد بتقدیم أي ائتمان لعمالئه، و مصدر البطاقة ال یت

فقد یستفید الحامل من الفترة الواقعة ، لوفاء غیر المباشرإال في حالة استثنائیة، هي حالة ا

(670)
LEPLAT Frédéric, op cit, p.6.

.93أحمد سفر، مرجع سابق، ص )671(
.247مرجع سابق، ص صفوان حمزة إبراھیم عیسى، )672(
.51سمیر عبد السمیع األودن، مرجع سابق، ص )673(
.132دمحم أمین الرومي، مرجع سابق، ص )674(



القانونیة المتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة اإللكترونیةتحوالت القواعد الفصل الثاني  

244

بین تاریخ الشراء وتاریخ إرسال الفواتیر للجهة المصدرة، وهذا عكس ما هو الحال علیه 

.)675(بالنسبة لبطاقة االئتمان، التي توفر تسهیالت ائتمانیة للحامل لسداد مدفوعاته

بطاقة ضمان الشیك -3-3-ج

carte)الشیكتعرف بطاقة ضمان de garantie de cheque) بطاقة "بأنها

بأن یضمن سداد الشیكات المسحوبة ،یتعهد بموجبها البنك أو الجهة مصدرة البطاقة للحامل

اسم العمیل وتوقیعه التي تحتوى على البنك، وفقا لشروط تلك البطاقة و من قبله على هذا 

یفهم من ذلك أن هذه البطاقة و .)676("الوفاء بهالذي یتعهد البنك الحد األقصى ورقم حسابه و 

تصدرها البنوك لعمالئها لیقدموها عند دفع یصا لمهمة ضمان الوفاء بالشیك، و تصدر خص

ستصرف قیمته عند تقدیمه للبنك، بشیكات مسحوبة على البنك لتأكید أن الشیك ،مستحقاتهم

رقم البطاقة على ظهر یتعین أن یضع العمیلو ،لم یكن رصید العمیل یسمح بذلكلو و 

.فادة من هذا الضمانستالشیك حتى یستطیع المستفید اإل

تختلف بطاقة ضمان الشیك عن بطاقة االئتمان في أن هذه األخیرة تضمن الوفاء 

ر المتعاقدین مع الجهة التي تحصل علیها حامل البطاقة من التجا،دماتخبقیمة السلع وال

هذا ما یجعل االئتمان هو لب به من الحامل الحقا، و االمطلغالتي تقوم بسداد المبو ،المصدرة

شیك ا بطاقة ضمان الشیك تضمن الوفاء بقیمةمبین،العنصر األساسي في هذه البطاقة

ٕاذا ، و لیس فقط للتجار المتعاقدین مع الجهة المصدرةمسحوب من الحامل ألي شخص، و 

رفض البنك المسحوب علیه الوفاء بسبب تجاوز الحد األقصى المتفق علیه أو عدم وجود 

.113عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، )675(
.93بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص )676(
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مما یجعل المسؤولیة الجنائیة للحامل قائمة لتوافر أركان جریمة إصدار الشیك بدون ،رصید

.)677(رصید

النقود اإللكترونیة -2

الوفاء المالي و ل تعد مبتكرة في األداء أفرزت بیئة التجارة اإللكترونیة وسائ

تعتبر النقود ا تتطلبه هذه البیئة من السرعة وأمان في األداء، و مع ملتتالءم،اإللكتروني

.)678(اإللكترونیة من الوسائل الحدیثة التي أفرزتها التكنولوجیا المتقدمة للعملیات المصرفیة

تعریف النقود اإللكترونیة-أ

مثال عن مفهوم النقود اإللكترونیة، و قد استخدم الفقهاء مصطلحات مختلفة للتعبیر

كما اختلفوا كذلك ،ذلك العملة الرقمیة أو النقدیة اإللكترونیة أو نقود االنترنت أو نقود الشبكة

سلسلة األرقام التي تعبر عن "في تحدید مفهوم النقود اإللكترونیة، فعرفها البعض منهم بأنها 

یحصل هؤالء علیها في لمودعها، و االفتراضیةنوك قیم معینة تصدرها البنوك التقلیدیة أو الب

)Drive-Hard(على الهارد درایف على بطاقة ذكیة و ،كهرومغناطیسیةصور نبضات

.)679("یستخدمها هؤالء لتسویة معامالتهم التي تتم إلكترونیاو 

هذا التعریف بسبب تركیزه أساسا على الجوانب الفنیة للنقود اإللكترونیة، متجاهال انتقد

كالجانب القانوني الذي یساعد على وضع قواعد قانونیة ،بذالك للجوانب الهامة في تعریفها

.تتولى تنظیمها

(677) DJOUDI Jamel, op cit, p.7.
دراسة تحلیلیة لدور النقود اإللكترونیة في التجارة اإللكترونیة والعملیات "صالح دمحم حسني دمحم الحمالوي، )678(

، بحوث المؤتمر، المجلد األول، "األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون"، بحث مقدم إلى مؤتمر "المصرفیة
.246ص،2003ماي 12-10في الفترة من عة والقانون،كلیة الشری

.405، عالء التمیمي، مرجع سابق، ص 283عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق، ص )679(
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صدار النقود اإللكترونیة الخاص بإو 2009بي الصادر في عام و یه األور عرفها التوج

وسیلة إلكترونیة أو مغناطیسیة، وتمثل دینا قیمة نقدیة مخزنة بطریقة إلكترونیة على "ا بأنه

في إطار عملیات الوفاء المنصوص علیها على مصدرها، وتصدر في مقابل إیداع أصول، 

مقبول ، و CE/64/2007بي رقم و في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من التوجیه األور 

.)680("شخص طبیعي أو معنوي غیر المؤسسة التي أصدرتها كوسیلة للوفاء بواسطة

ك كل وسائل الدفع موسع لیشمل بذلشكلمن هذا التعریف أنه جاء بیالحظ و 

انتقدبي الذي و هذا ما دفع البنك المركزي األور مما یثیر الغموض وعدم الدقة، و اإللكترونیة، 

مخزون إلكتروني "تعریف للنقود اإللكترونیة حیث عرفها بأنها القتراح،بدوره هذا التعریف

هدین غیر ایستخدم بصورة شائعة للقیام بمدفوعات لمتع،لقیمة نقدیة على وسیلة إلكترونیة

من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة 

.)681("مسبقامدفوعة 

وحدات نقدیة "للنقود اإللكترونیة الذي یمكن أن نقترحه، هو أنها لعل التعریف الدقیق 

مقبول كوسیلة وغیر مرتبطة بحساب بنكي، و سبقاوسیلة إلكترونیة مدفوعة ممخزنة على

".تتداول بین المتعاملین بها إلكترونیامن غیر من قام بإصدارها، تحفظ و للدفع

أنظمة النقود اإللكترونیة-ب

لبعض كون أن بعض هذه اة، عن بعضها الدفع بواسطة النقود االلكترونیتختلف أنظمة 

سطة برنامج للحاسب اإللكتروني، التي تدار بواو ،ستعمل للدفع عبر شبكة االنترنتاألنظمة ت

)البنك(تتطلب عملیة تداول وحدات النقد اإللكتروني بین الطرفین تدخل المصدر و 

یستعمل داخل فلبعض اآلخر أما ا،اإللكترونیة السائلةالعتمادها، وتسمى هذه الطریقة النقود

ROCHFELD Judit, POILLOT Elise, op cit, p.211.
)680(

.147دمحم إبراھیم محمود الشافعي، مرجع سابق، ص )681(
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خارجها، حیث یتم تداول النقد اإللكتروني بین األطراف دون تدخل البنك، وتكون الشبكة و 

.تسمى هذه الطریقة محفظة النقود اإللكترونیةو ،نقود مدمجة في بطاقة بالستیكیةهذه ال

النقود السائلة الرقمیة -1ب

من النقود قیمة مفترضة ناتجة عن تسجیل القیمة الحقیقیة لنقود حقیقیة یمثل هذا النوع 

لدى مؤسسة مالیة، وتستخدم في األداء المالي للمقابل بعد تسجیلها وتخزینها على وسائط 

وحدات إلكترونیة محفوظة على الحاسوب الشخصي للعمیل وبمعنى أدق هي،)682(إلكترونیة

ذه الطریقة على آلیات دفع مختزنة القیمة أو یكون حیث تقوم ه،كة االنترنتأو على شب

الدفع فیها قد سبق تسدید قیمته نقدا، تمكن من إجراء عملیة الدفع من خالل استخدام 

حسابان یفترض أن یكون للعمیل لدى البنكو ،)line-no(الحاسب اآللي وشبكة االنترنت 

یحق له أن یحول أیة قیمة من و ،)683(أحدهما بالعملة العادیة واألخر بالعملة اإللكترونیة

ویتم برمجة الحساب المتضمن للعملة ،لى حسابه بالنقود اإللكترونیةحسابه بالنقود العادیة إ

فإذا ما أراد أداء أیة قیمة أو الوفاء بمقابل ،اإللكترونیة تحت سیطرة ومراقبة العمیل إلكترونیا

هذه القیمة من حسابه اإللكتروني عن طریق تحویل ،)684(أیة سلعة أو الخدمة جاز له ذلك

یكون للتاجر و ،ه أن یكون هو اآلخر إلكترونیاالذي یفترض فی،إلى حساب التاجر المعني

الخیار بین طلب تحویل النقود الرقمیة إلى نقود عادیة بقیمتها الحقیقیة أو أن یضعها في 

.)685(حسابه الخاص بالوحدات الرقمیة

JOLY Cathie-Rosalie, op cit, p.31.(682)

.285ص عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق،)683(
.405عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص )684(
، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص ص 333-332دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص ص )685(

404-405.
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بانتقال النقود اإللكترونیة من شخص آلخر، على أن كل یالحظ أن هذا النظام یسمح 

تقتضي توثیق البنك لصالحیة حساب النقود ،عملیة الوفاء بالتزامات العمیل تجاه التاجر

.)686(اإللكترونیة الخاص بالعمیل

محفظة النقود اإللكترونیة-2ب

تسویة المعامالت فع أو تستخدم لدوسیلة "حفظة النقود اإللكترونیة بأنها یمكن تعریف م

عبر شبكة اإلنترنت، وتتكون هذه الوسیلة من كارت بالستیك مثبت علیه من الخلف كمبیوتر 

وحدات مزود بذاكرة إلكترونیة تسمح بتخزین معلومات وقوى شرائیة في صور ،صغیر

.)687("إلكترونیة تصلح للوفاء بالدیون قلیلة القیمة

على استخدام أجهزة الذاكرة اإللكترونیة )688(تقوم فكرة محفظة النقود اإللكترونیة

من أجل االستخدام النهائي في المدفوعات المتكررة والمنخفضة القیمة وأن ،لتخزین القیمة

التي تحتوي على معالج صغیر تستخدم ،)689(عملیة التخزین تتم على البطاقات البالستیكیة

عبر شبكة االنترنت أو في االستعماالتمتعددة من النقود مدفوعا مسبقا و ،مبلغالتخزین

أخذ هذه البطاقات أشكال تقارئ إلكتروني مناسب للبطاقة و بشرط وجود،نقاط البیع التقلیدیة

صلیة هي البطاقات التي یسجل علیها القیمة النقدیة األ،أبسط هذه األشكالو ،)690(متعددة

كما یمكن أن تكون عملیة التخزین على ،من أمثلتها البطاقات الذكیةوالمبلغ الذي تم إنفاقه، و 

القرص الصلب للحاسوب الشخصي، لیقوم العمیل باستخدامها متى یرید من خالل شبكة 

.وما بعدھا418، مرجع سابق، ص عالء التمیمي)686(
، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة "محفظة النقود اإللكترونیة رؤیة مستقبلیة"شریف دمحم غنام، )687(

.105، ص 1، المجلد 2003مایو 12-10بین الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، الفترة بین 
أصبحت محفظة النقود اإللكترونیة األكثر شھرة في أوروبا والیابان والوالیات المتحدة وبشكل خاص لدى طلبة )688(

الجامعة والمدن الجامعیة، حیث تستخدم ھذه المحفظة في حرم الكلیة أو الجامعة وذلك للدفع اإللكتروني لدى آالت البیع 
وم ومحالت الكتب، وحتى لدى التجار المحلیین والمستقلین الدین ھم والتصویر والحاسبات المحمولة وخدمات الطعام والرس

.خارج الحرم الجامعي
EL BADWI Lamia, op cit, p.330.

)689(

.245، مرجع سابق، ص صالح دمحم حسني دمحم الحمالوي)690(
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اإلنترنت، وعلى كل حال یقوم البنك العامل عبر شبكة االنترنت بإصدار النقود اإللكترونیة 

.)691(وذلك مقابل حساب بالنقود العادیة

على غرار محفظة عبارة عن محفظة جیب إلكترونیة و القیمة المخزنة هي ،في الحقیقة

النقود التقلیدیة، كلما قام المشتري بعملیة شراء یتم خصم الثمن من محفظة نقوده اإللكترونیة 

ثم یقوم هذا األخیر بعد ذلك بإیداع هذه القیمة ،لتضاف إلى محفظة نقود اإللكترونیة للتاجر

ي الذي یتعامل معه، وعلى أساس الوحدات اإللكترونیة التي تم لدى البنك اإللكترون

استالمها، فإن بنك التاجر یقوم بتسجیل القیمة في الحساب الدائن للتاجر، كما یمكن للتاجر 

أن یقوم باستعمالها في تسویة معامالت على،محفظتهفيأن یحتفظ بهذه الوحدات 

.)692(أخرى

.110شریف دمحم غنام، مرجع سابق، ص )691(
.335دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )692(



الباب الثاني  

الحمایة القانونیة في نطاق التجارة اإللكترونیة
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شهدت التجارة اإللكترونیة تطورا كبیرا فرضته الطبیعة البشریة وأشكال التجارة 

الذي ینمو باستمرار مما یسمح للمستهلكین االختیار بحریة تامة واالستثمار واالستهالك، 

السلعة التي یریدونها، هذه المستجدات خلفت تحدیات جدیدة للتجارة اإللكترونیة، تتمثل في 

وزیادة الحمایة القانونیة لعقود التجارة ،البحث عن قواعد قانونیة تضمن حسن تنظیمها

ساسا بحمایة المستهلك واإلثبات ومدى حجیة التوقیع اإللكترونیة، وهذه الحمایة تتعلق أ

.اإللكتروني، فضال عن مسألة القانون الواجب التطبیق على منازعات التجارة اإللكترونیة

لى عاإلستنادإلرساء حمایة قانونیة فعالة وموضوعیة للمستهلك اإللكتروني،یتطلب 

اإللكترونیة، التي تعرف مجموعة من المخاطر نظرا قوانین حازمة وقابلة للتطبیق في البیئة 

لطبیعة هذه التجارة التي تتم عن بعد، دون رؤیة كل من طرف ألخر، كما ال یرى المستهلك 

السلعة محل التعاقد إال بالتسلیم بعد تمام العقد، باإلضافة إلى ذلك المخاطر التقنیة 

إللكتروني من حیث المضمون والتوقیع هذا فضال عما یتطلبه حمایة المحرر ا.والتكنولوجیة

اإللكتروني الذي أصبح العمل به أمرا واقعا تتزاید أهمیته یوما بعد یوم كما فرض هذا النوع 

من التوقیع نفسه في ظل انتشار وازدهار التجارة اإللكترونیة، وهو األمر الذي حذا بالمشرع 

اإللكتروني، وذلك بهدف حل المشاكل الجزائري وكذا في العدید من الدول إلى تنظیم التوقیع 

القانونیة التي بدأت تفرض نفسها بقوة في مجال إثبات عقود التجارة اإللكترونیة، وإلضفاء 

نوع من الثقة والحمایة للمتعاقدین، ومواكبة ركب التطور التقني في مجال االتصاالت 

).الفصل األول(والمعلومات 

تكمن مشكلة منازعات التجارة اإللكترونیة في أنها تتم في الغالب بین أطراف تختلف 

جنسیتهم وأماكن إقامتهم، وأن القواعد التقلیدیة لتنازع القوانین عجزت عن استیعاب الحاالت 

المتشعبة، والتي لم تأت على ذكرها أصال مما یدفع إلى اإلحالة واإلسناد عند عدم معرفة 

اجب التطبیق، وفي هذا االتجاه ظهرت قواعد موضوعیة ومادیة بدیلة قادرة على القانون الو 
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حل منازعات التجارة اإللكترونیة، وكذلك قامت المنظمات الدولیة والمؤسسات على إیجاد 

العدید من الوسائل الجدیدة الفعالة، التي ساهمت في إعداد قوانین وعقود نموذجیة موحدة 

لتسویة المنازعات على شبكة اإلنترنت، أدت إلى ،رة اإللكترونیةتتناسب مع متطلبات التجا

خطوات عملیة في سبیل تنظم التجارة الدولیة اإللكترونیة، وكان التحكیم اإللكتروني من أهم 

).الفصل الثاني(اآللیات الحدیثة لنظر المنازعات التي ترتبط بالتجارة اإللكترونیة 



الفصل األول

لتجارة اإللكترونیةاعقودحمایة 
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تقوم العقود التقلیدیة الخاضعة للقواعد العامة على أساس التوازن العقدي في الحقوق 

كل من الطرفین قد حصل على وااللتزامات الناتجة عن العقد، األمر الذي یمكن القول معه بأن 

مقابل لما حصل علیه اآلخر من میزة في بنود أخرى، وبالتالي یحقق التوازن العقدي بنشوء عقد 

.نتیجة مفاوضات حرة عادلة، وترتب علیه آثار عادلة نتیجة التوازن بین الحقوق والتزامات الطرفین

لسلع والخدمات، والتي یدخل في مع شیوع استخدام اإلنترنت في إبرام العقود الواردة على ا

طرفیها بائع محترف كممتهن متخصص في عملیات اإلنتاج والتسویق، ومشتري أو مستهلك 

ضعیف تنقصه غالبا الخبرة والدرایة، فقد تنبهت الكثیر من التشریعات الحدیثة إلى ضرورة خلق 

یث یتأثر المشتري بوسائل التوازن في العالقات التعاقدیة المبرمة عبر وسائل االتصال الحدیثة ح

،المتطورة، ما یدفعه إلى التعاقد دون مناقشة شروط العقد األمر الذي یستدعيمالدعایة واإلعال

،الذي ال یعرف مضمون العقد بشكل كاف في ظل التعقیدات،البحث عن أساس لحمایة المستهلك

مدى استخدام الشركات ،التي تحیط بمجال التعاقد عبر اإلنترنت إذا أخذنا بعین االعتبار

والمشروعات للتقنیات الحدیثة كوسیلة للتعاقد، لهذا یجب التضییق من إعمال مبدأ سلطان اإلرادة 

).المبحث األول(في عقود التجارة اإللكترونیة لتوفیر الحمایة للمستهلك اإللكتروني من باب أولى

إبرام التصرفات القانونیة ثمة كما واكب كذلك شیوع استخدام تكنولوجیا التقنیات الحدیثة في

تغییرات في كثیر من المفاهیم، كمفهوم الكتابة والتوقیع والمحرر، إذ وجدت هذه التقنیات أشكاال 

صبغت جمیعها بالطابع اإللكتروني، ونظرا ألهمیة هذه العناصر ، والمحررجدیدة للكتابة والتوقیع 

تشجیعا للتجارة اإللكترونیة التي تتصف عبر شبكة اإلنترنت، و تتمفي إبرام التصرفات التي

قد ال تتوافر في التجارة التقلیدیة كالسرعة وتوفیر المال والوقت والجهد، ،بصفات وخصائص

تضافرت الجهود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة على إصدار تشریعات تعترف بحجیة هذه األشكال 

یدیین، مما یجعلها من األدلة المقبولة أمام المبتكرة بذات الحجیة المقررة للكتابة والتوقیع التقل

.)المبحث الثاني(القضاء
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المبحث األول

حمایة المستهلك اإللكتروني

الصناعي تالحقة في مجال التقدم یشهد العالم حالیا العدید من التطورات السریعة والم

على اختالف أنواعها وقد ،التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور العدید من المنتجات والخدماتو 

في الترویج لهذه المنتجات والخدمات عبر شبكة اإلنترنت ،ساعدت وسائل االتصال الحدیثة

ما أدى إلى االزدیاد المستمر لعدد المستهلكین عبر ،وغیرها من الوسائط اإللكترونیة

بالدخول إلى عالم التجارة ،مع تزاید الضغوط على المستهلك لمحاولة جذبه وٕاغرائه،نتاإلنتر 

وذلك ، ب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعهوقد أصبح المستهلك عرضة للتالع،اإللكترونیة

المنتجات وقت اقتنائها من على الشبكة مباشرة ،راجع إلى صعوبة التحقق من مدى مطابقة

من االتصال المادي بالسلعة قبل شراءها بل یتم ذلك استنادا إلى لعدم تمكن المستهلك،

.)693(عرض أوصاف المنتج أو نموذج مصور له عبر شاشة الحاسوب

تنشأ إن الطبیعة الخاصة لعقود التجارة اإللكترونیة التي یتم التعاقد فیها عن بعد

الناشئة بین الطرفین محترف من جهة أخرى وهذه العالقة و ،عالقة بین مستهلك من جهة

كون أن المستهلك في نطاق التجارة اإللكترونیة یعتبر ،تكون في الغالب غیر متكافئة

بالمحترف الذي یتمتع بمركز القوة من حیث القدرة االقتصادیة تامقارن،الطرف الضعیف

العالقات إلعادة التوازن إلى ،وهذا ما یستوجب االهتمام بحمایة المستهلك اإللكترونيوالخبرة

.)694(التعاقدیة بین المستهلكین والمحترفین

نظرا للمخاطر الكثیرة التي تنطوي علیها العملیة االستهالكیة في جمیع مراحلها و 

فإنه یجب التفكیر للوصول إلى اآللیات ،وبصفة خاصة في مرحلة إبرام العقد اإللكتروني

، دفاتر السیاسة والقانون، "االلتزام باإلعالم اإللكتروني وشفافیة التعامل في مجال التجارة اإللكترونیة"خلیفي مریم، )693(
.204، ص 2011العدد الرابع، جامعة تیزي وزو، جانفي 

مكتبة السنھوري، بغداد، ، "دراسة مقارنة"موفق حامد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة اإللكترونیة )694(
.10، ص 2011
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هذه المخاطر والمشاكل التي تقع الالزمة لبسط حمایة فعالة للمستهلك اإللكتروني، كون أن

في ظل التجارة اإللكترونیة قد أخذت أحجاما هامة، ورغم ذلك ال زال ،على المستهلك

المشرع في الدول النامیة عامة، وفي الجزائر على وجه الخصوص متخلفا بشكل عام عن 

.اللحاق بركب التقنیات الرقمیة الحدیثة في میدان حمایة المستهلك

أن بالنسبة للتشریعات الخاصة بحمایة المستهلك عن بعد في الدول كذلك الش

التي یكتنفها الكثیر من الثغرات القانونیة التي تستوجب إعادة النظر فیها لتحقیق ،بیةو األور 

كون أن العالقة التعاقدیة في التجارة اإللكترونیة هي عالقة عابرة ،)695(فیما بینهااالنسجام

وال تتالءم مع الكثیر من القواعد القانونیة ،للدول، تتضمن في غالب األحیان عنصرا أجنبیا

.)696(التقلیدیة في هذا المجال

باعتبار أن حمایة المستهلك واجبة على شبكة اإلنترنت، فإن تشریعات التجارة 

بهدف حمایة مصلحة المستهلك اإللكتروني ،صارمةونیة یجب أن تتضمن نصوصا اإللكتر 

.)697(د التجارة اإللكترونیةو الذي هو في حاجة إلى حمایة خاصة في عق

لذلك سنتناول هذه الحمایة القانونیة من خالل التعرض إلى أهم المواضیع المتعلقة 

وذلك من خالل دراسة التزام المهني باإلعالم للمستهلك ،بحمایة المستهلك اإللكتروني

على أن نتعرض لحق المستهلك اإللكتروني في العدول ،)المطلب األول(المتعاقد عن بعد 

.)المطلب الثاني(عن العقد المبرم عن بعد 

(695)
LOLIVIER Marc, « Droit de la consommation :quel cadre juridique pour l’europe ? » Gazette du

palais, 16 mai 2002, n° 136, p.9.
عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك عبر شبكة اإلنترنت، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، )696(

.12، ص 2006
رغم تمكین التجارة اإللكترونیة المستھلك من توفیر الوقت والمال ومن تفادي حركة المرور ومنحھ حریة االختیار )697(

فإنھا مازالت تشكو نقائص متمثلة، في كون المستھلك عاجزا عن فحص البضاعة ومعاینتھا وجھلھ تماما لھویة المھني وھو 
في المعامالت التجاریة المتسمة بطابعھا الدولي، كل ھذا یجعل من ما من شأنھ أن یولد إشكاال، في صورة یحدث نزاع

حمایة المستھلك مسألة متأكدة لتنمیة التجارة اإللكترونیة، ولم یجمع الفقھاء على بعض المشاكل التي تطرحھا مسألة حمایة 
ھذه المشاكل حین یرى البعض المستھلك في التجارة اإللكترونیة، فالبعض یعتبر أن القواعد الكالسیكیة قادرة على حل 

.أكثر مالءمة لھذا النوع من التجارة"ثوریة"األخر ضرورة سن قواعد خاصة 
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المطلب األول

التزام المهني بإعالم المستهلك اإللكتروني

تكمن أهمیة توفیر الحمایة القانونیة للمستهلك اإللكتروني في وقایته من مخاطر ما 

كون أن ،ه من منتجات وخدمات، وٕاعالمه وتبصیره حتى ال یقع في فخ الغش واالحتیالییقتن

یسعى -یقع علیه االلتزام باإلعالمالطرف الذي-المستهلك في عالقته مع المحترف 

للحصول على السلع والخدمات التي یحتاجها، وقد تنطوي هذه العالقة على اختالل التوازن 

على المستهلك لمصلحة المحترف الذي یتمتع بالخبرة ،بسبب حالة الضعف المسیطرة

زام المهني بالمستهلك اإللكتروني، لذا دعت الضرورة أن نتعرض اللتتاوالحنكة مقارن

قبل اإلقدام على التعاقد في ،باإلعالم والتبصیر للمستهلك حتى یكون على بینة من أمره

وقبل الخوض في تفصیل ذلك نرى أنه من الضروري كذلك ،نطاق التجارة اإللكترونیة

.التعرف أوال على المستهلك والمهني أطراف عالقة عقد التجارة اإللكترونیة

الفرع األو ل                                                                                                  

في إطار عقود التجارة اإللكترونیةالمقصود بالمستهلك والمهني

المعني البحث في موضوع حمایة المستهلك اإللكتروني یقتضي منا تحدید الشخص

طرف األخر المقابل له وهو المهني، وقبل التطرق لتعریف الوهو المستهلك و ،بالحمایة

أطراف عقد التجارة اإللكترونیة سنحاول تعریف عملیة االستهالك التي هي ضرورة یمارسها 

.كافة أفراد المجتمع فهم یعتبرون في عداد المستهلكین

التي العملیات االقتصادیة آخر "عملیة االستهالك على أنهاجال االقتصاد ر عرف

التصرف "ن االستهالك هو یرون بأفأما رجال القانون .)698("تخصص إلشباع الحاجات

، 2008خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، )698(
.21ص 
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الخدمات التي تشبع احتیاجاته رمه المستهلك للحصول على السلع و الذي یبالقانوني 

.)699("الشخصیة أو العائلیة

لما كان االستهالك ضرورة یمارسها المجتمع وال ینصرف إلى فئة أو طبقة أو و 

معینة، فیستوي إذن بالنسبة للمستهلك أن یتعاقد على سلع لقضاء حاجاته مجموعة 

سواء كانت مادیة كالنقل أو مالیة كالتأمین ،الشخصیة أو لعائلته أو الحصول على خدمات

.أو خدمات فكریة كالعالج أو االستشارات القانونیة

اإللكترونيتعریف المستهلك:أوال

على تعریف مفهوم ةهلك في التجارة اإللكترونییتوقف تحدید نطاق حمایة المست

الذي یعتبر مصطلح مستحدث ال یختلف في أساسه عن مفهوم ،المستهلك اإللكتروني

إال من حیث الوسیلة اإللكترونیة التي یستخدمها المستهلك في مجال ،المستهلك التقلیدي

معامالت التجارة اإللكترونیة، وهذا یعني أن المستهلك اإللكتروني یتمتع بنفس الحمایة 

.القانونیة المخولة للمستهلك العادي

كما تعتبر كذلك كلمة مستهلك حدیثة العهد بالنسبة للغة القانون كون أنه لفظ یشاع

إال أنه دخل لغة القانون نتیجة التجاه أنظار رجال القانون لحمایته، مما ،في علم االقتصاد

إذ یتنازع هذا المفهوم اتجاهان أحدهم ضیق ،واسعا في تحدید مفهوم المستهلكآثار جداال

.واآلخر واسع

اإللكترونيالتعریف الضیق للمستهلك-1

یقوم بالتصرفات الشخص الذي"أنه یعرف أنصار االتجاه الضیق المستهلك على

من ذلك كل من یبرم التصرفات حاجاته الشخصیة والعائلیة، ویخرج القانونیة الالزمة إلشباع

.118سمیر عبد السمیع األودن، مرجع سابق، ص )699(
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كل شخص طبیعي أو معنوي، "كما یعرفون المستهلك بأنه .)700("ألغراض المهنة أو الحرفة

.)701("یبرم عقدا لتلبیة احتیاجاته الشخصیة والعائلیة وال تدخل في نطاق تجارته أو مهنته

لذي یبرم عقودا مختلفة من شراء فالمستهلك هو ذلك الشخص ا،وفقا لهذا المعني

مواد وخدمات وأغذیة وأدویة إلشباع غیرها، من أجل توفیر ما یحتاج إلیه من سلع و وٕایجار و 

المستقبلیة، دون أن تكون لدیه نیة المضاربة بهذه األشیاء اته الضروریة والكمالیة اآلنیة و حاج

ودون أن تتوفر )التاجر(عن طریق إعادة تسویقها، كما هو الحال بالنسبة للمنتج أو الموزع 

.)702(لدیه القدرة الفنیة لمعالجة هذه األشیاء وٕاصالحها

اتجه أغلب الفقه إلى تبني االتجاه الضیق بهدف استبعاد الشخص الذي یتعاقد 

من نطاق الحمایة المقررة للمستهلك وقصر هذه الحمایة على من یتعاقد ،ألغراض مهنیة

فأساس هذه الحمایة هو عدم التكافؤ بین المهني والمستهلك ،ألغراض شخصیة أو عائلیة

ضرورة حمایته لبناء الثقة وتأسیس عالقة عقدیة أكثر مما یستوجب ،بسبب ضعف األخیر

.توازنا بین المهني والمستهلك

نجد قانون حمایة المستهلك ،التشریعات التي قدمت تعریفا ضیقا للمستهلكبین من و 

كل شخص تقدم "في المادة األولى التي جاء نصها كما یلي2006لسنة 27المصري رقم 

احتیاجاته الشخصیة، أو العائلیة، أو یجري التعامل أو التعاقد إلیه إحدى المنتجات إلشباع

.)703("معه بهذا الخصوص

، الطبعة األولى، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، "دراسة مقارنة"عبد المنعم موسى إبراھیم، حمایة المستھلك )700(
.19، ص 2007

.36كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق،  ص )701(
.المرجع نفسھ)702(
.28خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص )703(



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

260

بیة الصادرة عن اإلتحاد األوروبي المتعلقة و قدمت العدید من التوجیهات األور أكما 

بوضع تعریف للمستهلك سارت كلها في االتجاه المؤید لتضیق فكرة ،بحمایة المستهلك

.المستهلك الذي یستفید من الحمایة التشریعیة

المتعلق 1997مایو 20الصادر في CE97/7/عرف المستهلك في التوجیه األوروبي رقم 

كل شخص طبیعي "منه بأنه 2/2بحمایة المستهلك في العقود المبرمة عن بعد في المادة 

.)704("ات ال تدخل في إطار نشاطه المهنيیتصرف إلشباع حاج

المتعلق 2000یونیه 8الصادر في 2000/31كذلك عرف التوجیه األوروبي رقم 

كل شخص طبیعي یبرم "المستهلك بأنه )e(ي المادة الثانیة البند ف،بالتجارة اإللكترونیة

.)705("تصرفا یتعلق بأغراض ال تدخل في إطار نشاطه المهني أو التجاري

الخاص CE97/7/رقم یالحظ أن هذا التعریف هو نفس التعریف المقدم في توجیه

التي لم تأتي بالجدید "أو التجاري"مع إضافة عبارة ،حمایة المستهلكین في التعاقد عن بعدب

باعتبار أن كل من یتعاقد من أجل ،كون أنه ال یوجد فرق بین النشاط المهني والتجاري

رقم ه األوروبيیویالحظ كذلك أن التوج،نشاطه المهني أو التجاري ال یعد مستهلكا

.قد قصر مفهوم المستهلك على الشخص الطبیعي فقط دون الشخص المعنوي2000/31

المشرع الفرنسي على وضع تعریف للمستهلك رغم أنه یعد من أول لم یحرص

وأصدر من أجل ذلك العدید من القوانین، إال أنه ،المشرعین الذین اهتموا بحمایة المستهلك

خاصة عند وضعه للتشریع الخاص ،ال نجد أي تعریف للمستهلك في القانون الفرنسي

.أحكام القضاءد عن بعد، تاركا التعریف للفقه و بتنظیم التعاق

(704)
Article 2-2, directive 97/7/CE : « “consommateur” : Toute personne physique qui, dans les

contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
professionnelle. »
(705)

Article 2, e), directive 2000/31/CE « “consommateur” : toute personne physique agissant à des
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commercial. »
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الفرنسي الحدیث إلى تبني في بعض األحكام االتجاه الضیق قد اتجه موقف القضاءو 

رفضت اعتبار التاجر مستهلكا )706(أن محكمة النقض الفرنسیة،إذ نجد على سبیل المثال

من 132/1تورید المیاه الخاصة بمحله التجاري، ورفضت تطبیق نص المادة بالنسبة لعقد 

قد لوجود صلة مباشرة بین العقد الخاصة بالشروط التعسفیة على هذا العو ،كقانون االستهال

.نشاط التاجرو 

اإللكترونيالتعریف الواسع للمستهلك-2

أراد بعض الفقه توسیع دائرة الحمایة القانونیة المقرر )707(بمقتضى االتجاه الموسع

لتشمل المهني في بعض تعاقداته التي ال تتصل بصفة مباشرة مع نشاطه ،للمستهلكین

كل من یبرم تصرفا قانونیا من أجل "المهني أو التجاري، وذلك بتعریف المستهلك على أنه 

.)708("أغراضه المهنیةاستخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو في

أن المستهلك یشمل كل شخص یقوم بتصرف قانوني من أجل ،یفهم من هذا المعني

استخدام السلع أو الخدمات، الستخدامه الشخصي أو المهني، أي أن المهني قد یكون 

یتعاقد مع أحد المهنیین سواء ،سواء كان تاجرا أو غیر تاجراأو معنویاشخص طبیعی

أو الستعماله في مهنته بشرط أن یكون محل العقد ،إلشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

)709(.المبرم بینهما ال یدخل في إطار اختصاصه المهني

Cass. 1re civ, 17 juillet 1996, JCP, 1996, ІІ, 22747. 
)706(

بأنھ ال توجد طبقتان من 1962عام kennedyأول من نادي بالتوسع في مفھوم المستھلك ھو الرئیس األمریكي )707(
وأن كل شخص طبیعي لھ صفة المستھلك في مناسبات عدیدة من وجوده، حتى لو كان یمارس "كلنا مستھلكون"المواطنین 

كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص :نقال عن .ھلكمن ناحیة أخرى نشاطا مھنیا فتكون لھ ألعمال أخرى صفة المست
39.

.19عبد المنعم موسى إبراھیم، مرجع سابق، ص )708(
ح فھد العجمي، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فال)709(

.50، ص 2011الخاص، جامعة الشرق األوسط، فلسطین، 
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وضع المشرع التونسي تعریفا موسعا للمستهلك ،في مد الحمایة إلى المهنيورغبته

المتعلق بحمایة المستهلك إذ 1992دیسمبر 7لصادر بتاریخ ا117/92في القانون رقم 

.)710("جا لغرض استهالكهو الطرف الذي یشتري منت"عرفه بأنه 

یعاب على هذا التعریف أنه تنقصه الدقة لكونه لم یحدد معاني المصطلحات التي 

الوارد في التعریف یمكن أن یدل على الشخص الطبیعي "الطرف"فمثال مصطلح ،استعملها

ولعل هذا النقص الوارد في تعریف المشرع التونسي یرجع إلى .أو المعنوي أو كلیهما معا

یعتمد علیها في ذلك الوقت باعتبار أن المشرع التونسي قد سبق ،عدم وجود مصادر قانونیة

اللذین لم یضعا قانونا ینظم القواعد التي تكفل حمایة المستهلك إال ،نظیره األوروبي والفرنسي

بشأن الشروط التعسفیة في 13/93بعد مرور سنة تقریبا، حیث قدم التوجیه األوروبي رقم 

.)711(ذلك في نص المادة الثانیةالمستهلك تعریفا ضیقا للمستهلك و العقود المبرمة مع 

1993یولیو 26الفرنسي الصادر في كما عرف مشروع قانون االستهالك 

األشخاص الذین یحصلون أو یستعملون المنقوالت أو الخدمات لالستعمال "مالمستهلكین بأنه

ورغم ذلك صدر القانون في صیغته النهائیة خالیا من أي تعریف ".غیر المهني

،المستهلكتوسع في مفهوم ی1993وهذا ما جعل القضاء الفرنسي قبل سنة ،)712(للمستهلك

الذي ،إلى إصباغ صفة المستهلك على المهني،)713(حیث اتجهت محكمة النقض الفرنسیة

ولكن خارج نطاق تخصصه الدقیق فإنه یتشابه مع ،یبرم تصرفا تجاریا یتعلق بتجارته

فتاجر العقارات مثال لیست لدیه خبرة كافیة عند التعاقد على .التجربةعدیم الخبرة و المستهلك 

قانون حمایة یستوجب األمر االستفادة من نصوصومن ثم،از الحاسوبشراء جه

وهو ما یمثل المرحلة 1987ینایر 10في مواجهة الشروط التعسفیة الصادر في ،المستهلك

:د من قانون حمایة المستھلك التونسي، وھو متاح على الموقع التالي/2أنظر الفصل )710(
www.ashrfmshrf.com/wp/?p=190

.32كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )711(
.27اإللكتروني، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد :نقال عن)712(

(713)
Cass. 28 Avril 1987 - bull. Civ - n° 134 - Dalloz - 1987 - somm. P.455.
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1993اإلشارة إلیها إال أن هذا االتجاه تغیر منذ عام تالتي سبق،للقضاء الفرنسيىاألول

إلى تضیق مفهوم المستهلك، وذلك بغرض استبعاد المهنیین من )714(لیتجه القضاء الفرنسي

.الحمایة التي قررها القانون للمستهلك على األشخاص

في تعریف المستهلك فإن المشرع الجزائري ،أمام هذا التباین في التضییق أو التوسیع

،)715(1989أي تعریف في أول قانون یخص حمایة المستهلك الذي صدر سنة ،لم یورد

2المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في المادة )716(39-90لكن تدارك األمر في المرسوم 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة "حیث عرف المستهلك على أنه 9فقرة 

لالستهالك الوسیط أو النهائي، لسد حاجیاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان 

".یتكفل به

تعریفه دلتعریف أن المشرع الجزائري قد وقع في تناقض عننالحظ من هذا ا

من بین ،سع في تعریف المستهلك عندما اعتبر المستهلك الوسیطو فمن جهة ،للمستهلك

مع العلم أن االستعمال الوسیطي هو استعمال ،األشخاص الخاضعین لقانون االستهالك

قرة إلى أن الغرض من سلعة لتصنیع سلعة أخرى، ومن جهة أخرى یشیر في نفس الف

والتي تضم حاجات الحیوان أیضا وهذه ،االستهالك هو سد الحاجات الشخصیة أو العائلیة

.األخیرة تعد أغراض غیر مهنیة

قدم تعریف للمستهلك في ،لتدارك التناقض الذي وقع فیه المشرع الجزائريهرغبتو 

فقرة 3في المادة ،)717(الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على 02-04القانون رقم 

Cass. Com14 mars 2000, 2000- n° 8, p.10.)714(

، صادر 06یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، جریدة رسمیة عدد 1989فبرایر 7مؤرخ في 02-89قانون رقم )715(
).ملغى(1989فبرایر 8بتاریخ 

.1990ینایر 31، صادر بتاریخ 5جریدة رسمیة عدد )716(
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم )717(

.2004یونیو 27، صادر بتاریخ 41
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كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من "على الشكل التالي 2

".خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع )718(03-09أخر في القانون رقم اكما قدم تعریف

كل شخص طبیعي أو معنوي "بأنه 1فقرة 3لمادة الغش الذي عرف المستهلك في نص ا

یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته 

".الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

وذلك ،نستنتج مما تقدم أعاله أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك

بقصر هذا المفهوم على الشخص الذي یتعاقد من أجل االستهالك الشخصي أو العائلي دون 

.اطه المهني أو الحرفي أو التجاريالشخص الذي یتعاقد من أجل نش

تعریف المهني:ثانیا

یمكن تعریف المهني بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یظهر في العقد اإللكتروني 

إذن المهني هو الشخص الطبیعي الذي یطلق علیه ،أو عدة دولمع المستهلكین في دولة 

.)719(الشخص المعنوي كالشركاتالتاجر و اسم

بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف المهني في 

حمایة لضمن القواعد العامةالمت07/02/1989الصادر في 02-89القانون رقم 

03-09یقصد به المهني في القانون رقم و ،للمتدخلانه قدم تعریفلكن نجد أ،)720(المستهلك

هأنالتي عرفته على8فقرة 3وذلك في نص المادة ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

، صادرة 15یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد 2009یفري ف25مؤرخ في 03-09قانون رقم )718(
.2009مارس 8بتاریخ 

(719)
SEIDOWSKY Oswald, op cit, p.193.

).ملغى(1989فبرایر 8، صادر بتاریخ 6جریدة رسمیة عدد )720(
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كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات :المتدخل"

.)721("لالستهالك

المتعلق بالمنافسة على أن 12-08من القانون رقم 2فقرة 3المادة نصتكذلك 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات :المؤسسة"

.)722("اإلنتاج والتوزیع أو الخدمات أو االستیراد

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 2فقرة 3أما المادة 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات :عون اقتصادي"على أنه تنصالتجاریة، فإنها 

أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة 

.)723("التي تأسست من أجلها

الصادر في 266-90التنفیذي رقم من المرسوم2كما تناول في المادة 

"على ما یليتنصالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات حیث 15/09/1990 المحترف :

هو منتج، أو وسیط  الوسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل 

.)724("ضمن إطار مهنته، في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة لالستهالك

أنهاالحظناالتي جاء بها المشرع الجزائري اتسردنا لمختلف التعریفمن خالل 

أن في المجال الذي یباشر فیه نشاطه، كما،اعتبار المهني محترفابتتشابه فیما بینها 

واعتبرهم متدخلین في عملیة عرض المنتوج ،الوسیطالمشرع لم یفرق بین المنتج والموزع و 

الوارد في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش "المتدخل"یجعل مصطلح ،األمر الذي

.2009مارس 8، صادر بتاریخ 15رسمیة عدد جریدة )721(
والمتعلق 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم )722(

.2008یولیو 20، صادر بتاریخ 36بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 
.2004یونیو 27، صادر بتاریخ 41جریدة رسمیة عدد )723(
المنتوجات والخدمات، جریدة رسمیة عدد یتعلق بضمان1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم )724(

).ملغى(1990سبتمبر 19صادر بتاریخ 40
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كل من قام بدور في العالقة اإلنتاجیة من مرحلتها ،مصطلحا عاما یدخل تحت غطائه

.األولى إلى غایة وضع المنتوج لالستهالك

المقدمة أعاله یمكن أن یكون شخصا اتفیكما یالحظ كذلك أن المحترف وفقا للتعر 

رس نشاطا تجاریا بهدف الحصول على الربح، ولیس بهدف یما،طبیعیا أو شخصا معنویا

.االستعمال الشخصي أو العائلي للمنتوج أو الخدمة

مضمون االلتزام باإلعالم للمستهلك اإللكتروني:الفرع الثاني

الخدمات بإعالم المستهلك من أجل أن یكون المستهلك على بینة یلتزم مقدمي السلع و 

،قبل اإلقدام على التعاقد وحتى ال یفاجأ بشرط كان ال یبرم العقد لو عرفه مسبقا،من أمره

من أحد -خاصة في عقود التجارة اإللكترونیة-لذا أصبح التزام المهني بإعالم المستهلك 

في مجال حمایة المستهلك بصفة عامة، وهذا ما یستوجب التعرض ،أبرز اآللیات القانونیة

.لإلعالم ثم نتبعه بدراسة جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالملمفهوم القانوني ل

مفهوم اإلعالم اإللكتروني :أوال

یجد االلتزام باإلعالم أساسه في أن العقد الذي یبرم بین المهني والمستهلك هو عقد 

لذلك وجب االلتزام ،)725(بسبب عدم التكافؤ في المعلومات المتعلقة بالعقد،غیر متوازن

وذلك كوسیلة لحمایة ،حتى یقوم العقد على أساس من التكافؤ في المعلومات،باإلعالم

.الطرف الضعیف بسبب نقص المعرفة

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في "دراسة مقارنة"نصیرة، الحمایة القانونیة للمستھلك عبر اإلنترنت )عنان(خلوي )725(
.16، ص 2013معمري، تیزي وزو، القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
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المقصود بااللتزام بإعالم المستهلك اإللكتروني-1

اتخاذ لیه في وضع یمكنه من تدبر أمره و إلى جعل الشخص الموجه إمیهدف اإلعال

القضاء على إلزام المهني ، وبذلك استقر الفقه و مدون معاونة ممن وجه إلیه اإلعال،قراره

مراد إبرامه في ضوء المعلومات الالزمة بالنسبة للعقد البكافة البیانات و ،إعالم المستهلكب

.ضوابط معینةتوافر شروط و 

اإللكتروني التزام یقع على عاتق التاجر"أنه على االلتزام باإلعالمعرف بعض الفقهو 

الذي یتعاقد مع المستهلك من خالل الوسائل اإللكترونیة الحدیثة بمقتضاه ،أو مقدم الخدمة

وبكافة البیانات الجوهریة المتعلقة بالعقد والتي ،یخبر المستهلك بشخصه وببیاناته التجاریة

على إرادة حرة عدم التعاقد بناء ك قراره باإلقدام على التعاقد أوبناء علیها یتخذ المستهل

.)726("مستنیرة

التزام قانوني سابق على إبرام العقد اإللكتروني، یلتزم بموجبه "عرفه جانب أخر بأنه 

فیما یخص العقد المزمع إبرامه بتقدیمها بوسائط ،أحد الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة

یمكنه العلم بها أمانة للطرف اآلخر الذي الفي الوقت المناسب، وبكل شفافیة و إلكترونیة 

.)727("بوسائله الخاصة

حمایة المستهلك بالمتعلق03-09رقم كما بین المشرع الجزائري بوضوح في قانون

حیث ،فیما یخص العقود العادیة دون اإللكترونیة،إلزامیة إعالم المستهلك)728(وقمع الغش

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة "على أنه 17تنص المادة 

بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأي وسیلة أخرى لالستهالكبالمنتوج الذي یضعه 

".مناسبة

.280كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )726(
.298صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )727(
.2009مارس 8، صادر بتاریخ 15جریدة رسمیة عدد )728(
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السابقة أن مقتضیات االلتزام قبل التعاقد باإلعالم تستدعي قیام اتیتضح من التعریف

باإلعالم للمستهلك عن البیانات والمعلومات الضروریة حول ،المهني المقبل على التعاقد

مع المستهلك لیكون هذا المستهلك على بینة وبصیرة من أمره ،تفاصیل العقد المزمع إبرامه

.وهو بصدد إبرام العقد

اللتزام بإعالم المستهلك اإللكترونيمحل ا-2

أهم المعلومات الواجب تقدیمها للمستهلك تلك المتعلقة بتحدید هویة المهني وكذلك من 

إذ أن كال من طرفي ،ببیان الخصائص األساسیة للسلعة أو الخدمة،المعلومات المتعلقة

روضة على شبكة فضال عن أن السلع المع،العقد اإللكتروني في مكان بعید عن اآلخر

ا ومالئمتها ال یستطیع المستهلك معاینتها على طبیعتها والتأكد من سالمته،اإلنترنت

.)729(الحتیاجاته الشخصیة

حدید هویة المهنيت-أ

المستهلك على شبكة اإلنترنت وینفذ دون التقاء نشأ التعاقد عن بعد بین المهني و ی

مبدئیا على المستهلك مشقة االنتقال، إال أنه طرفیه جسدیا وجها لوجه، وٕان كان ذلك یوفر 

وقد تحد من إقباله ،عدم معرفة شخصیة المهني الذي یتعامل معه قد یثیر قلق المستهلك

لذا یعد من األهمیة بمكان تحدید هویة المهني الذي یقبل على التعاقد معه ،على التعاقد

نة من أمره وهو ما جعل الكثیر حتى یتوفر عنصرا األمان والثقة للمستهلك، ویكون على بی

.)730(من القوانین تحرص على إلزام المهني بتقدیم البیانات الخاصة به للمستهلك اإللكتروني

، الطبعة الثانیة، "دراسة مقارنة"فرید عبد المنعم جبور، حمایة المستھلك عبر اإلنترنت ومكافحة الجرائم اإللكترونیة )729(
.14، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.140-139دمحم حسین منصور، مرجع سابق، ص ص )730(
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الصادر عن اإللكترونیةتجارةالنموذجي بشأن القانوننجد في مقدمة هذه القوانین الو 

من الفصل األول على وجوب إدخال البیانات ىالذي ینص في المادة األول،)731(الیونیسترال

:وقد ذكرت على الشكل التالي،الكاملة للمهني التي تساعد على تحدید هویته

،اسم الشركة-

،عنوان الشركة-

).إن وجد(رقم السجل التجاري ورقم القید المهني -

.ضریبة القیمة المضافة وأي أرقام ضریبیة أخرى-

.الفاكس، و عنوان البرید اإللكتروني أو الموقع على الشبكةرقم الهاتف و-

المتعلق بحمایة المستهلك عن بعد CE/7/97وضع التوجه األوروبي رقم وقد 

بأن یقوم زاما على المهني تإل)732(4/1في  نص المادة ،1997مایو 20الصادر في 

وقبل إبرام العقد بهویته والعنوان في حالة اشتراط الدفع ،بإعالم المستهلك في الوقت المناسب

.المسبق

بشأن بعض 2000یونیه 8الصادر في 21/2000التوجیه األوروبي رقم كما أشار

المستهلكین في مادته ومات، في العالقة بین المهنیین و الجوانب القانونیة لخدمات شركة المعل

إلى وجوب العمل على أن توفر المواقع الموردة للخدمات ضمن نطاق مجتمع ،ةالخامس

كاالسم الكامل "وصوال سهال ومباشرا ومتواصال إلى المعلومات األساسیة ،المعلومات

والعنوان وعنوان البرید االلكتروني ورقم التسجیل في السجل التجاري ورقم ضریبة القیمة 

.)733("إلخ...المضافة

.أنظر المادة األولى من قانون األنسیترال بشأن المعامالت اإللكترونیة)731(
(732)

Article 4-1, a), directive 97/7/CE : « En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance,
le consommateur doit bénéficier des information suivantes :
a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse. »

.300صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )733(
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التزاما مشددا 1993جویلیة 26قانون االستهالك الفرنسي الصادر في كما وضع 

، وقد جاء ذلك )734(بتحدید هویته في الوقت المناسب وقبل إبرام العقد،على عاتق المهني

المؤرخ 2016/301رقم المرسومالمعدلوهو النص الجدید L.111-1-4في نص المادة

اسم بائع السلعة أو "الذي یلزم المهني الكشف على البیانات اآلتیة ،2016مارس 14في 

مركز أعماله، واسم :مقدم الخدمة، رقم هاتفه وعنوانه، و إذا تعلق األمر بشخص معنوي

.)735("المنشأة المسؤولة على العرض إذا كان العنوان مختلفا

بالثقة في االقتصاد أكد المشرع الفرنسي في القانون الخاص ،لى ذلكإباإلضافة 

على ضرورة 19/1في نص المادة ،2004یونیه 21الصادر في 575/2004الرقمي رقم 

تقع على عاتق التاجر أو المهني في التعامالت ،وجود بیانات إلزامیة إلعالم المستهلك

، وعلى هذا األخیر تقدیم معلومات )736(طبیعیا أو معنویاااإللكترونیة، سواء كان شخص

(734)
PASSA Jérôme, op cit, p.38.

(735)
Article L.111-1-4-5-6 code consommation (Dernière modification : 1 octobre 2016) : «

4- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles
relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. » voir le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
(736) Article 19 LCEN : « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est
tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès
facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
raison sociale ; ;
2- L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de
téléphone ; ;

3- Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5- Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré
celle-ci … »
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اسمه، محله التجاري، بریده اإللكتروني، وقیده (للمستهلك االحتمالي تتعلق بهویته واضحة 

.)737(....)بالسجل التجاري

أن أحكام قانون االستهالك الفرنسي مع النصوص المضافة بموجب المرسوم یالحظ

ال تختلف عن المبادئ واألحكام العامة للتوجیه األوروبي رقم ،741/2001رقمالتنفیذي

CE/7/97، فیما یتعلق بالتزام المهني بإعالم المستهلك بشأن التعاقد عن بعد فیما یتعلق

.بتحدید هویة المهني

من بین القوانین العربیة التي أشارت إلى ذلك نجد قانون تنظیم التجارة اإللكترونیة و 

إلى وجوب قیام البائع في ،)738(25، الذي یشیر في الفصل 2000لسنة التونسي

بتوفیر جملة من المعلومات للمستهلك بطریقة واضحة ،المعامالت التجاریة اإللكترونیة

.ومفهومة ومیسرة قبل إبرام العقد من بینها هویة البائع أو مسدي الخدمات وعنوانه وهاتفه

وصف المنتوج أو الخدمة-ب

المهني بتقدیم تفرض القواعد الخاصة بحمایة المستهلك في عقود التجارة اإللكترونیة 

الالزمة لمساعدة المستهلك لالختیار بین السلع والخدمات ،كافة البیانات والمعلومات

ذلك أن المستهلك اإللكتروني ال یتصل اتصاال مادیا ،المعروضة التي یرغب التعاقد حولها

بالسلع التي یرغب في الحصول علیها، وٕانما قد یكتفي المهني بعرض صور للسلعة على 

ال تمكن بطبیعة الحال المستهلك برؤیة السلعة بصفة فعلیة روهذه الصو ،ع اإللكترونيالموق

، العدد الثاني، مجلة الحقوق، )"دراسة مقارنة(تھلك في التعامالت اإللكترونیة حمایة المس"نبیل دمحم أحمد صبیح، )737(
.209، ص 2008یونیو كلیة الحقوق، جامعة الكویت،السنة الثانیة والثالثون، 

.من قانون المبادالت التجاریة اإللكترونیة التونسي، مرجع سابق25راجع الفصل )738(
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في تحدید الخصائص األساسیة للسلع اكبیر اومن ثم یلعب اإلعالم دور ،إال بعد استالمها

.)739(والخدمات المعروضة بدقة ودون غموض

لمستهلك وضعت معظم التشریعات التزاما على عاتق المهني بضرورة إعالم ا

ه یلتوجامن1-4لنص المادة وفقاو ،الخدمات محل التعاقداإللكتروني بوصف السلع و 

ضرورة إعالم المستهلك بالخصائص األساسیة على التي تنصCE/7/97األوروبي رقم 

وذلك في الوقت المناسب قبل إبرام العقد، أین یتعین على المهني أن یبین ،للسلعة أو الخدمة

الهدف التجاري من العرض، عما إذا كان مجانیا بقصد الدعایة واإلعالن ویجب أن یظهر 

على ،التوجیهنفس أوجبكما .)740(على شاشة العرض إجراءات الدفع والتسلیم والتنفیذ

ةأیبالمهني تأكید المعلومات المتعلقة بخصائص السلعة أو الخدمة سواء كان ذلك كتابة أو 

ویكون لها صفة القابلیة لالستمرار ویسهل الوصول إلیها بالنسبة ،وسیلة أخرى متاحة

.)741(للمستهلك

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر "دراسة مقارنة"حمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني عبد هللا ذیب عبد هللا محمود، )739(
.58، ص 2009في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

(740)
Article 4-1), directive 97/7/CE : « 1- En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance,

le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :

a) identité du fournisseur et, dand le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;

b) caractérristiques essentielles du bien ou du service ;

c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;

d) frais de livraison, le cas échéant ;

e) modalités de paiement, et livraison ou d’exécution ;

f) existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas visés a l’article 6 paragraphe 3 ;

g)coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu’il est calculé sur base autre

que le tarif de base ;

h) durée de validité de l’offre ou du prix ;

i) le cas échant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou

d’un périodique bien ou d’un service.

GRANIER Thierry, op cit, paragraphe 15, p. 9.
)741(
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-10المادة في 2000یونیه 8الصادر في 31/2000أكد التوجیه األوروبي رقم 

.على ضرورة تزوید المستهلك بمعلومات واضحة ودون غموض قبل إبرام العقد،)742(1

الذي نص في المادة 1993لسنة 949أما عن قانون االستهالك الفرنسي رقم 

یتوجب على كل مهني محترف، بائع للسلع أو مقدم للخدمات، قبل إبرام "على أنه 111-1

.)743("ائص األساسیة للسلعة أو الخدمةالعقد، بأن یمكن المستهلك من التعرف على الخص

شامال كل الضرائب ،تلك المتعلقة بثمن السلعة أو الخدمة،یضاف إلى هذه المعلوماتو 

المعدلة بالمرسوم ،من قانون االستهالك3-113والرسوم المنصوص علیها في نص المادة 

التعاقد عن الخاص بحمایة المستهلكین في 2001أغسطس 23الصادر في 7412001/

.)744(بعد

من نفس القانون أن یتلقى المستهلك تأكیدا لتلك .121L-19كما أوجبت المادة 

كتابة أو على أي دعامة أخرى مستمرة توضع تحت تصرف المستهلك، وتجب ،المعلومات

.)745(أن یتم التأكید في الوقت المناسب قبل إبرام العقد أو كحد أقصى وقت التسلیم

المتعلق 2005یونیه 6الصادر في 648/2005لمرسوم الفرنسي رقم كما أننا نجد ا

بتسویق الخدمات المالیة عن بعد، یلقى على عاتق المهني التزاما بإعالم المستهلك في الفترة 

(742)
Article 10, directive 2000/31/CE : « Informations à fournir :

1. Outre les autre exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les États
membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu
autrement, le prestataire de services fournisse au moins les informations mentionnées ci-après,
formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service
ne passe sa commande : a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ; b) si le
contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s’il est accessible ou non ; c)
les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données
avant que la commande ne soit passée ; d) les langues proposées pour la conclusion du contrat. »

.375دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )743(
(744)

ROCHFELD Judith, op cit, p.101.
(745)

FENOUILLET Dominique, « Commerce électronique et droit de la consommation: une rencontre
incertaine », Revue des contrats, n° 4, 01 octobre 2004, p.957.
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السابقة على التعاقد، بكل ما یتعلق بمتعهد تقدیم هذه الخدمات المالیة المقترحة، وكیفیة إبرام 

.)746(ت ذلكالعقد وتنفیذه وٕاجراءا

أن ،ألزم المشرع الفرنسي كل منتج أو مقدم الخدمة عبر الوسائل اإللكترونیةولقد 

1993أوت 4من قانون 1فقرة 2یوفر صیاغة اإلیجاب باللغة الفرنسیة، وتوجب المادة 

في تحدید وتقدیم (Toubon)المعروف بقانون ،بشأن استعمال اللغة الفرنسیة665رقم 

طریقة االستعمال أو االستخدام، وفي بیان مدة وشروط الضمان أیة سلعة أو وعرض وبیان 

.)747(منتوج أو خدمة، وكذلك في الفواتیر والمخالصات

س نجد أن المشرع التونسي نص في الباب الخام،بالرجوع إلى التشریعات العربیة

االلتزام ببیان لىإ2000لسنة 83التجارة اإللكترونیة رقم من قانون المبادالت و 25الفصل 

،ببیان طبیعة وسعر المنتجافقد وضع على عاتق البائع التزام،الخدماتمواصفات السلع و 

بطریقة مفهومة وواضحة ،والضمانات المقدمة وخدمة ما بعد البیع وطرق الدفع للمستهلك

وقد جاء ذكر هذه البیانات على سبیل المثال ولیس الحصر وذلك حتى ،قبل إبرام العقد

یكون بإمكان إضافة أي بیانات أخرى تحمي المستهلك، وتستوعب التطور الحاصل في هذا 

.)748(المیدان المستحدث

تفطن المشرع الجزائري ألهمیة مبدأ إعالم المستهلك بصفة عامة دون أن یشیر وقد 

وأول ما یمكن اإلشارة ،إلعالم المستهلك اإللكتروني، وقد جسد ذلك في مجموعة من القوانین

، كما اعتبر المشرع الجزائري )749(جق م352/1إلیه مبدأ إعالم المشتري بالمبیع في المادة 

(746)
GRANIER Thierry, la commercialisation à distance de services financiers auprès des

consommateurs : une rencontre entre droit de la consommation et droit financier, Bulletin joly bourse,
01 janvier 2006 n° 1, p.7.

.من ھذه الرسالة149راجع الصفحة )747(
، صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع 45لكتروني، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، أمن المستھلك اإلراجع )748(

.31، عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك عبر شبكة اإلنترنت، مرجع سابق، ص 301سابق، ص 
یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل "ق م ج على مایلي352/1تنص المادة )749(

."على بیان المبیع وأوصافھ األساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ
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وفق ما ورد في نص ،كتمان واقعة مؤثرة في التعاقد تدلیسا تجیز للمدلس علیه إبطال العقد

وهو التزام تقلیدي یقضي بعدم غش المستهلك أو خداعه ،)750(جمن ق م87و86المادة 

.أو تضلیله أو تغریره بالسكوت

المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09بالرجوع إلى قانون و 

لمبدأ االلتزام 17لجزائري قد تعرض في نص المادة نجد أن المشرع ا،)751(وقمع الغش

یجب على كل "وجاء نصها كما یلي ،المعلومات المتعلقة بالمنتوجبإعالم المستهلك بكل 

متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه لالستهالك بواسطة 

یفهم من هذا النص أن المشرع قد ."الوسم ووضع العالمات، أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

ویكون ذلك عن طریق الوسم والعالمات أو أیة ،اتحدد طرق تنفیذ االلتزام بإعالم البیان

.تسمح بإظهار تلك البیانات بصورة واضحة ومفهومة تلفت نظر المستهلك،وسیلة أخرى

فهو ذا أهمیة كبیرة بالنسبة للمستهلك اإللكتروني ،إذا كان ذلك حقا للمستهلك التقلیدي

وٕانما قد یتم ،ها رؤیة مادیةالتي یرغب في الحصول علی،الذي ال یمكن له رؤیة السلع

یث الحجم والوزن ودرجة وبیان صفاتها كاملة من ح،عرض صورا لها على شبكة اإلنترنت

كبرامج الحاسوب اإللكتروني التي یتم ،ٕاذا كان األمر یتعلق بسلعة غیر مادیةالجودة، و 

البرنامج ونظام ان حجم فإن وصفها یتم من خالل بی،مباشرة على جهاز المستهلكتحمیلها

.التجهیزات المطلوبة لتشغیله بصورة صحیحةالتشغیل و 

أو الخدمة المعروضة كما أن تنفیذ هذا االلتزام یتطلب بیان سعر السلعة

الصادر في 06-95من األمر 54في هذا اإلطار ورد النص في المادة و ،)752(لالستهالك

عار إجباري، وقد تم إلغاء هذا المتعلق بالمنافسة على أن إشهار األس1995ینایر 25

.76بلحاج العربي، مرجع سابق، ص )750(
.2009مارس 8، صادر بتاریخ 15رسمیة عدد جریدة )751(
.124، ص 86إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، الفقرة )752(



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

276

ال فیما المتعلق بالمنافسة إ2003یولیو 19الصادر في 03-03األمر بموجب األمر 

بهذا أخرج المشرع األحكام المتعلقة باألسعار وٕاشهارها من یتعلق بإشهار األسعار، و 

02-04وبذلك صدر القانون ،بغرض إفرادها بنص خاص،النصوص المتعلقة بالمنافسة

الذي نظم اإلعالم ،)753(المتعلق بالممارسات التجاریة2004یونیو 23لمؤرخ في ا

الزبائن بأسعار یتولى البائع وجوبا إعالم "حیث ینص في مادته الرابعة على أنه ،باألسعار

ضروریا اواعتبر المشرع اإلعالم باألسعار شرط."الخدمات وبشروط البیعوتعریفات السلع و 

.لتحقیق شفافیة الممارسات التجاریة ومن ثم حمایة المستهلك

2005فبرایر 22المؤرخ في )754(484-05كما تطرق المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق 1990نوفمبر 10الصادر في 367-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

فالوسم وفقا للتعرف الوارد ،بوسم السلع الغذائیة وعرضها لوجوب اإلعالم المادي للمستهلك

ن خالل یحقق العلم للمستهلك م، )755(484-05رقم التنفیذيمن المرسوم 2/1في المادة 

والخاصة بالمنتوج أو ،التي یتضمنها بأن یحتوي على كافة المعلومات الالزمة،العناصر

.الخدمة، وال یجب أن یحمل الوسم أي احتمال للشك من شأنه أن یشوش ذهن المستهلك

إذا كان المبدأ السائد هو حریة الوسم بالنظر إلى عدم وجود نص قانوني عام یلزم 

فإنه بصدور ،)756(السیما المنتج ببیانات إلزامیة موحدة بالنسبة لجمیع المنتوجات،المتدخل

وهذا ما ،أصبح الوسم مقیداالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم 

باللغة ...یجب أن تحرر بیانات الوسم "التي جاءت كما یلي 18یستنتج من نص المادة 

.2004یونیو 27، صادر بتاریخ 41جریدة رسمیة عدد )753(
10المؤرخ في 367-90، معدل ومتمم للمرسوم رقم 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05مرسوم تنفیذي رقم )754(

.2005دیسمبر 25صادر بتاریخ 83، والمتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا، جریدة رسمیة عدد 1990نوفمبر 
"على ما یلي484-05من المرسوم التنفیذي 2/1تنص المادة )755( كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض :وسم-:

."بیاني یظھر على البطاقة، الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب ھذا األخیر ألجل ترقیة البیع
علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار )756(

.56، ص 2000الھدى، الجزائر، 
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اإلضافة، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من سبیل ىالعربیة أساسا وعل

".المستهلكین وبطریقة مرئیة مقروءة ومتعذر محوها

المتعلق بقانون 1995جانفي 25المؤرخ في 95/07كما یلزم األمر رقم 

، )758(2006فبرایر 20المؤرخ في 06/04والمعدل بالقانون 07المادةفي )757(التأمینات

أن یتم إعالمه بالشروط )لهالمؤمن (شركات التأمین في العقود التي تبرمها مع المستهلك 

البیانات الهامة واألكثر خطورة السیما المعلومات الضروریة المتعلقة بالعقد، وأن تكون هذه 

.)759(واضحة ومقروءة، وغیر قابلة للمحو ومحررة باللغة الوطنیة

لكنه سمح على سبیل یحدد لغة أجنبیة بدیلة، و لم نالحظ أن المشرع الجزائري

تعود الفائدة في إعالم المستهلك بالغة التي یفهمها ، و اإلضافة أن یرد اإلعالم بلغات أخرى

بأن یتجه نحو التعاقد وهو على بینة فیما یخص ،في حمایة المستهلك الطرف الضعیف

.تعهداته المستقبلیة وٕاجراءات التعاقد

اإللكترونياإلخالل بااللتزام بإعالم المستهلكجزاء :ثانیا

من الصعب تحدید الجزاء المترتب على مخالفة مثل هذا االلتزام، نظرا ألن النصوص 

لم تتضمن النص صراحة على أي جزاء خاص یوقع في حالة ،المنظمة للتعاقد عن بعد

حدید هذا الجزاء اللجوء قبل التعاقد بإعالم المستهلك، لذا یجب لت،مخالفة المهني اللتزامه

فیكون للمستهلك المطالبة بإبطال العقد استنادا إلى ،ولیة عموماؤ إلى القواعد العامة للمس

والرجوع على المهني بمقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة للمطالبة ،مخالفة هذا االلتزام

.عما یكون قد أصابه من ضرر بسبب عدم إعالمه على نحو صحیح،بالتعویض

مارس 08، صادر بتاریخ 13یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم )757(
1995.

المتعلق 1995ینایر 25مؤرخ في 07-95المعدل والمتمم لألمر رقم 2006فبرایر 20مؤرخ في 04-06رقم قانون )758(
.2006مارس 12، صادر بتاریخ 15بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 

.81بلحاج العربي، مرجع سابق، ص )759(
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طبیعة المسؤولیة المدنیة عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم -1

اتفق الفقهاء على أن المسؤولیة الناجمة عن اإلخالل بإعالم المستهلك على أنها 

مسؤولیة مدنیة، لكن اختلفوا حول طبیعة هذه المسؤولیة فیما إذا كانت مسؤولیة عقدیة أو 

.تقصیریة

أن المسؤولیة التي تنشأ طبیعة عقدیة و باإلعالم ذویرى جانب من الفقه أن االلتزام 

لى في حجتهم عهذا الرأي أصحاب وقد استند،)760(عن اإلخالل به هي مسؤولیة عقدیة

وبمقتضى هذه النظریة "اهرنج"التي قال بها الفقیه األلماني ،نظریة الخطأ في تكوین العقد

هو خطأ عقدي یؤدي إلى تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة ،فإن الخطأ في مرحلة التفاوض

وأن هذا ،على مرتكبه سواء ترتب على هذا الخطأ عدم انعقاد العقد أو بطالنه،وقواعدها

عن الخطأ كعقد ال كواقعة مادیة بافتراض ،الخطأ یرتب للمضرور حق المطالبة بالتعویض

عقد ضمان مفترض مصدرا لهذا هو عبارة عن ،وجود عقد سابق على العقد األصلي

على المستهلك ألنه یستفید من قواعد اإلثبات في المسؤولیة تیسرفضال عن ما ،)761(االلتزام

العقدیة، فما علیه إال أن یثبت عدم التنفیذ لاللتزام باإلعالم حتى تتقرر مسؤولیة المدین 

.)762(بااللتزام

بأن هذا االلتزام له طبیعة تعاقدیة حتى لو كان )763(كما أن القضاء الفرنسي یقضي

فهو یرى أن أساس هذا االلتزام هو التزام ،خالل إبرام العقدالعقد و هذا االلتزام قبل 

.باإلخالص وحسن النیة الذي یوجد في مرحلة تنفیذ العقد

.177دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )760(
GEOFFRAY Brunaux, op cit, p.284.

)761(

FENOUILLET Dominique, op cit, p.956.
)762(

Cass .3e, 11 mai 2006, RDC 2006, p.1214 et s.
)763(
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یرى جانب أخر من الفقه أن المسؤولیة الناشئة عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم هي 

واإلخالل به یرتب المسؤولیة من التزام غیر عقديتنها نشأأل،ؤولیة غیر عقدیةمس

ستندوی،هو التزام مستقل عن العقد ویجب الوفاء به قبل تكوین العقدو ،)764(التقصیریة

إلى أنه لیس من المعقول أن نعتبره التزاما عقدیا طالما الرضا الصحیح ،أنصار هذا الرأي

الذي هو أحد أركان العقد لم یوجد بعد، حیث أن االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي یتم في 

فالعقد لم وبالتالي ال یمكن القول بنشوء االلتزام قبل نشوء مصدره،مرحلة سابقة على التعاقد

.)765(لحدیث عن االلتزام العقديیبرم بعد فال مجال ل

نرى أن االلتزام باإلعالم یقع على المهني في عقود التجارة اإللكترونیة، في مرحلة ما 

وفي حالة اإلخالل ،ویستمر حتى بعد إبرام العقد،قبل التعاقد وفي مرحلة تكوینه أو إبرامه

المهني الملزم ارتكبهالتي تقوم على الخطأ الذي ،بهذا االلتزام تنشأ المسؤولیة التقصیریة

وبذلك یدخل االلتزام ،قانونا بتقدیم المعلومات الكاملة للمستهلك في العقود اإللكترونیة

باإلعالم ضمن طائفة االلتزامات غیر العقدیة، فهو التزام قانوني یجد أساسه في نصوص 

.القانون التي تفرضه

موقف المشرع الجزائري -

م یتعرض المشرع الجزائري للمسؤولیة الناتجة عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم في ل

والسیما التقصیریة منها ،نصوص خاصة، وهذا ما یدفعنا للبحث في أحكام المسؤولیة المدنیة

كون أن عدم إدالء أحد المتعاقدین لألخر .ومحاولة تطبیقها على مثل هذه المسؤولیة

إلبرام العقد یعتبر في ،لتكوین رضائه السلیم المتنور والمتبصر،الالزمةبالبیانات المطلوبة 

ویستوجب التعویض عن الضرر الذي ،حد ذاته تقصیرا یستوجب مسؤولیته قبل التعاقدیة

.جق م124ترتب عنه وذلك وفقا ما نصت علیه المادة 

.306، صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص 284سابق، ص كوثر سعید عدنان خالد، مرجع )764(
.285، ص نفسھمرجع ال)765(
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الحقیقة قد تضمن القانون المدني الجزائري بعض النصوص الهامة التي تعد فيو 

140ومنها المادة ،)766(عن الخطأ خالل المرحلة السابقة على التعاقد،تطبیقا للمسؤولیة

التي تنص ،)767(10-05موجب التعدیل التي استحدثها المشرع الجزائري بج مكرر ق م 

وال على أي عیب في ؤ حتى یكون مس،مسؤولیة المنتج الناتجة على االلتزام باإلعالمعلى

یكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه "على أنهتنصالمنتوج، حیث 

".حتى ولو لم تربطه بالمتعاقد عالقة عقدیة

2005بعد إعادة صیاغتها ضمن تعدیالت جق م124الجدیر بالذكر أن المادة 

وبالتالي یستوجب إلعمال ،تشترط لقیام المسؤولیة عن الفعل الضار وجود الخطأ،أصبحت

وقیام مسؤولیة المنتج أن تتوفر العناصر الثالثة التالیة، وجود عیب ،مكرر140المادة 

والعالقة السببیة یجب ،الضرریرا العالقة السببیة بین العیب و وحدوث الضرر وأخ،بالمنتوج

عدم أو لخطأ الذي ارتكبه المنتج من جراء تقدیمه لمعلومات ناقصةأن تكون ناتجة عن ا

.تقدیمها أصال

غیر أن الصعوبة التي تواجهها هاته العالقة تتمثل في تعدد األسباب التي قد تندمج 

ببعضها وتساهم من ثمة في وقوع الضرر، إذ یصبح من الصعب تبین العالقة بین الضرر 

ثته، وقد عالج المشرع الجزائري هذه المسألة أخذا بنظریة وبین أي من األسباب التي أحد

التي استعملها المشرع في نص "ناتجا"السبب المنتج، وهو ما نلتمسه صراحة من عبارة 

.ق م جمكرر140المادة 

بالنظر إلى عدم وجود قانون خاص بالمعامالت اإللكترونیة التي تكفل حمایة خاصة و 

كان من األجدر على المشرع الجزائري وخاصة بعد التعدیالت التي ،للمستهلك اإللكتروني

بالنسبة 2007و2005وفي عامي ،بالنسبة لقانون حمایة المستهلك2009أجراها في سنة 

.83علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص )766(
.2005جوان 26، صادر بتاریخ 44عدد جریدة رسمیة )767(
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أن یحدد نظاما قانونیا للمرحلة الممهدة إلبرام العقد النهائي خاصة فیما ،للقانون المدني

حمایة فعالة للمستهلك، كما یجب علیه أن یدخل حتى یضمن ،یتعلق بالحق في اإلعالم

التي یجریها المستهلك عبر وسائل االتصال الحدیثة إذا ما ،تعدیالت جدیدة تنظم المعامالت

.التطور الحاصل في العقود الدولیة وعقود التجارة اإللكترونیةراد مجاراة القوانین المعاصرة، و أ

ى صحة التعاقدأثار اإلخالل بااللتزام باإلعالم عل-2

یكون األغلبو ،م وجود عیب في الرضاالجزاء على مخالفة االلتزام باإلعالیفترض

قد یؤدي إلى إیقاع المستهلك في غلط نتیجة األولف،سالتدلنتیجة لعیب الغلط أو

التي قدمها له أو كأثر لعدم ذكر بعض البیانات الهامة، ومن المستقر ،للمعلومات المضللة

وهذا في صفة الشيء وتكون ،عیب التراضي هو الغلط الجوهريیعلیه هو أن الغلط الذي 

بحیث ما كان لیبرم العقد لو لم یقع في الغلط، وفي هذه ،هذه الصفة هي الدافع إلى التعاقد

الذي وقع في الغلط بسبب عدم إعالمه بهذه الصفات الجوهریة أن ،الحالة یحق للمتعاقد

التي جاء نصها كاألتيج ق م 81وذلك وفق ما نصت علیه المادة ،یطلب إبطال العقد

".یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن یطلب إبطاله"

ها قد یكون في صورة كتمان بعض المعلومات التي یعلم المعني أهمیتفأما التدلیس 

وبالتالي إذا أو تزییف بعض المعلومات بهدف خداع المستهلك أو تضلیله،بالنسبة للمستهلك

أبرم عقد االستهالك وتعاقد المستهلك، بناءا على بیانات كاذبة أو غیر كافیة فإن هذا العقد 

.)768(ق م جمن 87و86یكون قابال لإلبطال استنادا إلى المادتین 

باإلعالم یؤدي إلى بطالن االلتزامكما أن الفقه الفرنسي مستقر على أن مخالفة 

العقد، وقد أخذ كذلك القضاء الفرنسي بهذا المبدأ حیث قضت محكمة النقض بخصوص 

بإبطال عقد الكفالة لمخالفة هذا البنك اللتزامه قبل ،حد البنوكأكفالة لدین مستحق لصالح 

.76، ص 60بلحاج العربي، مرجع سابق، فقرة )768(
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للكفیل عالمدا للكتمان التدلیسي والمتمثل في عدم قیام البنك باإلاستنا،التعاقدي باإلعالم

عدم إحاطة الكفیل عندمن حیث كونه مثقال بالدیون ،بالوضع المالي الحقیقي للمدین

لذلك قررت المحكمة أن هذا ،بالمعلومات التي من شأنها أن تحول بینه وبین التعاقد

ویعد تدلیسا عن طریق الكتمان ،ن النیةالتصرف من جانب البنك یتعارض ومقتضیات حس

.فق ممن 1116ولذلك انتهت إلى بطالن الكفالة لعدم اإلعالم استنادا ألحكام المادة 

ولكن یكون العقد ،قد یؤدي اإلخالل بااللتزام بإعالم المستهلك إلى خداع المستهلك وتضلیلهو 

صحیحا لعدم توافر شروط الغلط والتدلیس، وفي هذه الحالة یمكن للمستهلك أن یطلب 

التعویض عن األضرار التي لحقته مع اإلبقاء على العقد إعماال لقواعد المسؤولیة بوجه 

).769(عام

فضال عن ذلك قد یكون العقد قابال لإلبطال لتوافر شروط القابلیة لإلبطال وشروط و 

وعندئذ قد یرى المستهلك عدم المطالبة بالبطالن واالكتفاء بالتعویض، وقد یطالب ،التعویض

كما یجوز له الجمع بین اإلبطال والتعویض باعتبار أن التعویض ،بالبطالن دون التعویض

یلحق بالشخص نتیجة للخطأ الصادر منه، والبطالن جزاء یلحق التصرف ،جزاء تكمیلي

.نظرا لغیاب إرادة أحد طرفیه أو تخلف أحد شروطه أو أركانه،القانوني ذاته

أن المشرع أوجب على المهني إعالم المستهلك بحقه في الرجوع عن ،یستوجب الذكر

العقد، ووضع شروطا لممارسة ذلك الحق، ورتب علیه آثار اإلخالل بهذا االلتزام، وهذا ما 

.سنحاول تفصیله في المطلب الموالي

.379كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )769(
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لثانيالمطلب ا

عدولفي الاإللكترونيحق المستهلك

أحد ،الذي سبق إبرامهعن العقد )770(الرجوعالعدول أویعتبر حق المستهلك في

التي یلجأ إلیها المشرع بقصد توفیر حمایة فعالة للمستهلك هذا ،اآللیات القانونیة الحدیثة

ولعل الدافع في إعطاء هذا ،)771(الحق یمثل في الواقع خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد

في المعامالت التي تتم عن بعد،المشرع في حمایة الطرف الضعیفةالحق یرجع إلى رغب

الطرف الضعیف-واختالل التوازن بین المهني والمستهلك فبالنظر إلى عدم تحقق المساواة، 

فقد سعى الفقه والقضاء والتشریع إلى التدخل لحمایة الطرف ،)772(في العالقة العقدیة-

ذلك بتشدید التزامات المهني لصالح المستهلك سواء في و ،)773(العالقةالضعیف في هذه

فرض المشرع في بعض صور عقود مرحلة تكوین العقد أو في مرحلة تنفیذه، وذلك بأن

المستهلك قد غم من أن إرادة الطرفین المهني و على الر ،التجارة اإللكترونیة تأخیر إبرام العقد

وعدم ،إال أن العقد ال یبرم وٕانما البد من مرور مدة زمنیة یحددها المشرع،توافقت إلبرامه

حتى بعد -التمهل هلك للتروي و د لمنح الفرصة للمستعدول المستهلك خاللها عن إبرام العق

بإمكان المستهلك الذي یشعر بالندم بعد إبرام العقد الرجوع في ،وفي هذه الحالة-إبرامه

.فرضها المشرع بنص آمر متعلق بالنظام العامةتعاقده خالل مدة محدد

یقوم حق المستهلك في العدول عن التعاقد على منح المستهلك الحق في إرجاع 

خالل مدة معینة من استالم السلعة أو من إبرام العقد بالنسبة ،رفض الخدمةالسلعة أو 

الكتب القانونیة التي تتطرق إلى الحق في العدول أن بعضھا تناولھا تحت عنوان حق العدول بینما ذھبت نشر إلى أن)770(
وعلى الرغم من تعدد المسمیات فإننا نرى ،الخ...أخرى إلى البحث عنھا تحت مسمیات أخرى كخیار الرجوع و الرخصة 

.وھو تمكین المستھلك من التحلل من العقد بإرادتھ المنفردة،أنھا تدل على مسمى واحد
.508عبد المنعم موسى إبراھیم، مرجع سابق، ص )771(
.329ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، ص )772(
.209موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص )773(
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للخدمة دون إبداء أیة مبررات للمهني الذي یلتزم باسترداد ثمن المبیع مع تحمل المستهلك 

.)774(مصاریف الرجوع

یستلزم األمر لدراسة الحق في العدول عن العقد التعرض فیما یلي ،وفقا لما تقدم

وبعدها نتعرض آلثار الحق في ،ثم نتناول نطاق الحق في العدول،لمفهوم الحق في العدول

.العدول

الفرع األول

ي العدولمفهوم الحق ف

أنه یشكل لعدول عن العقد من خطورة باعتبارنظرا لما ینطوي علیه الحق في ا

التي تفرض إلزامیة تنفیذه على الطرفین، یقتضي منا تحدید ،انتهاكا لمبدأ القوة الملزمة للعقد

.المقصود بهذا الحق وفقا لألحكام المنظمة له وكذا بحث طبیعته القانونیة

المقصود بحق العدول     :أوال

أصبح من ،حق العدول عن العقد بمفهومه المعاصر بالنسبة لعقود التجارة اإللكترونیة

جعلت من تشریعات دول عدیدة تتجه وكان لظهورها أسباب تبرره،الحقوق الحدیثة النشأة

الذین یتعاقدون كأداة تشریعیة تلعب دورا أساسیا في حمایة المستهلكین ،نحو جعل هذا الحق

في الغالب، دون إمكانیة حقیقیة لمناقشة شروط تعاقداتهم، ویخضعون لتأثیر اإلعالن وما 

یحمله من ضغط وحث على التعاقد، وهذه التشریعات تتعلق أساسا بالعقود التي تتم عن بعد 

.)775(عموما أو المتعلقة بعقود التجارة اإللكترونیة

.621كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )774(
مجلة الشریعة ، "خیار المستھلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة"عالء خصاونة، ،أیمن مساعدة)775(

.159، ص 2011ریل بأجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون،العدد السادس واألربعون،،والقانون
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1997مایو 20الصادر في CE/7/97قرر التوجیه األوروبي رقم إلطارفي هذا ا

المتعلق بحمایة المستهلكین في التعاقد عن بعد، منح المستهلك الحق في العدول حین  نص 

یملك المستهلك في كل عقد عن بعد مدة سبعة أیام عمل "على أنه )776(1فقرة 6في المادة 

المصاریف الوحیدة التي ، ودون بیان السبب و ل دون جزاءاتعلى األقل للرجوع أو العدو 

".یمكن أن یتحملها المستهلك لممارسة حق العدول هي المصاریف المباشرة لرد البضائع

إعماال لهذا التوجیه ولحمایة المستهلك المتعاقد عن بعد من خالل وسائل االتصال 

المضافة بالمرسوم )777(1-20-121الحدیثة، أقر قانون االستهالك الفرنسي في نص المادة

یكون للمستهلك خالل سبعة "على أنه 2001وتأ23الصادر في 741-2001رقم 

أیام كاملة لممارسة حقه في الرجوع دون أن یلتزم ببیان األسباب، أو دفع الجزاءات، باستثناء 

.)778("مصاریف الرد

كرس هذا الواقع أن تقریر الحق في العدول لیس جدیدا على المشرع الفرنسي، فقد

المتعلق بالسعي إلى المنازل بقصد 13/1/1972الحق بدایة، بمقتضى القانون الصادر في 

هذا الحق للمستهلك في 22/12/1972كما أقر بمقتضى قانون ،إبرام االتفاقات المالیة

التي تبرم على أثر السعي إلى منزله من قبل البائع أو ،جمیع عقود البیع أو أداء الخدمات

10/1/1978قد نص على ذات الحق بمقتضى القانون الصادر بتاریخ و .مقدم الخدمة

(776)
Article 6-1 directive 97/7/CE « Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’au moins

sept jours ouvrable pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui
peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais
directs de renvoi des marchandises. »

(777)
Article L. 121-20-1, code de la consummation «Le consommateur dispose d'un délai de sept jours

francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de
l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

.402دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص :نقال عن)778(
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بتاریخ 12-88وفي القانون رقم ،بشأن حمایة المستهلك في مجال بعض عملیات االئتمان

نح المشرع الفرنسي للمشتري م،بشأن البیع عن بعد والبیع من خالل التلفزیون6/1/1988

في هذا المجال الحق في العدول عن العقد خالل سبعة أیام تحسب من تاریخ تسلمه 

.)779(الطلبیة

من قانون االستهالك الفرنسي الجدید لم .121L-20-1أن المادة ،الجدیر بالذكر

والتي كانت 1993من التقنین ذاته لعام .121L-6فیما كانت المادة ،تذكر إال رد الثمن

تقتضي بأن للمستهلك رد السلعة إما السترداد ثمنها أو الستبدالها ،تتناول الموضوع ذاته

الفرنسي من التوجیه من قانون اإلستهالك.121L-20-1بأخرى لكن النص المقابل للمادة 

لذي صدر القانون او ،المادة السادسةوهو نص 1997لعام CE/97/7األوروبي رقم

لم یتضمن إال حق المستهلك في إعادة السلعة واسترداد ،الفرنسي للتعاقد عن بعد إعماال له

ثمنها دون ذكر اإلعادة بقصد استبدالها بأخرى، لذلك یمكن القول بأنه لیس بإمكان المستهلك 

.)780(االختیار بعد رد السلعة بین استرداد الثمن وبین استبدال السلعة بأخرى

من تشریع المبادالت )781(30ي الفصل نص المشرع التونسي ف،في ذات االتجاه

ا القانون، یمكن من هذ25مع مراعاة مقتضیات الفصل "التجارة اإللكترونیة على أنه و 

:عن الشراء في أجل عشرة أیام عمل تحتسبللمستهلك العدول

.البضائع بدایة من تاریخ تسلیمها من قبل المستهلكبالنسبة إلى -

.بالنسبة إلى الخدمات بدایة من إبرام العقد-

في هذه ،یتم اإلعالم بالعدول بواسطة جمیع الوسائل المنصوص علیها سلفا في العقد

في أجل عشرة أیام عمل من ،الحالة یتعین على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك

.226-225سابق، ص ص خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني، مرجع:نقال عن)779(
VERBIEST Thibault, op cit, p.116.

)780(

.التونسي، مرجع سابقمن قانون المبادالت التجاریة اإللكترونیة30الفصل :أنظر)781(
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ویتحمل المستهلك المصاریف الناجمة عن ،تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة

".إرجاع البضاعة

عن ةاستنادا إلى ما تم اإلطالع علیه من النصوص القانونیة التي تنظم العقود المبرم

حق في العدول عن عقود یمكننا تعریف ال،وعقود التجارة اإللكترونیة خصوصا،بعد عموما

حق المستهلك في الرجوع عن العقد المبرم عن بعد من خالل إرجاع "أنه بالتجارة اإللكترونیة 

في غضون مدة معینة یحددها القانون، دون إبداء أسباب ذلك، مع ،السلعة أو رفض الخدمة

."التزام المهني برد قیمتها مع تحمل المستهلك مصارف الرد

القانونیة للحق في العدولالطبیعة :ثانیا

بالنظر إلى التشریعات التي تخول الحق في العدول عن العقد نجد أنها لم تتطرق إلى 

بیان طبیعته القانونیة، بالرغم من أهمیة تحدیدها وٕازاء هذا الفراغ التشریعي اختلف الفقهاء في 

رى األول أنه حق في حیث ی،أراءةلحق في العدول إلى ثالث،تحدید هذه الطبیعة القانونیة

فیما یرى الثالث أنه مكنة قانونیة أو ما یسمى بالحق ،ویرى الثاني أنه رخصة،الخیار

.اإلرادي المحض

وهذه ،یرى الرأي األول من الفقه أن خیار العدول حق من حقوق الخیار:اإلتجاه األول-

فالحق الشخصي عبارة عن ،إال حقوق شخصیة أو حقوق العینیة،الحقوق ال یمكن أن تكون

بأداء عمل أو امتناع عن ،عالقة بین شخصین یلتزم بمقتضاها أحدهما في مواجهة األخر

ویمارس حقه في مواجهته ،فالدائن في الحق الشخصي إنما یتعامل مع مدینه،)782(عمل

أي وهذا ما دفع بأنصار هذا الر ،)783(مباشرة ولكي یستوفي الدائن حقه البد من تدخل المدین

انتقد هذا الرأي لسبب أن .إلى القول أن خیار العدول یندرج ضمن طائفة الحقوق الشخصیة

، العدد الثاني السنة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، "حق المستھلك في العدول"منصور حاتم محسن، )782(
.54، ص 2011الرابعة، جامعة بابل العرقیة، كلیة الحقوق، 

.225خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص )783(
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ال یملك السلطات التي تثبت للدائن تجاه المدین في الحق ،من تقرر العدول لمصلحته

في مواجهة المهني ،الشخصي، ألن المستهلك صاحب الحق في العدول ال یملك أیة سلطة

وبذلك فال وجود للحق الشخصي في خیار ،مضاء العقد أو نقضهوكل ما یثبت له هو إ

.العدول

التي تتمثل في و ،العدول حقا من الحقوق العینیةذهب رأي أخر من الفقه إلى اعتبار

تعطي له الحق في الحصول على منافعه والتمتع ،السلطة المخولة لشخص على شيء معین

نفس الشيء یقال على حق العدول الذي یقع على عین معینة ،به واالحتجاج به تجاه الكافة

سلطة مباشرة على الشيء محل التعامل یتمثل بإمكانیة نقض العقد ،بحیث یمارس صاحبها

.)784(أو إمضائه

عرف على أنه سلطة مباشرة یالذي ،یصطدم هذا الرأي مع طبیعة الحق العیني

المستهلك بهذه السلطة بل له فقط القدرة لشخص على شيء معین، أما حق العدول ال یتمتع 

.على إنهاء العقد، ومن ثم ال یمكن اعتبار العدول حقا عینیا

هذا في الوقت الذي ذهب إلیه الرأي الثاني من الفقه إلى اعتبار أن :اإلتجاه الثاني-

وتستخدم الرخصة أحیانا كمرادفة للحریة، والمقصود ،)785(العدول عن العقد هو رخصة

وبالتالي فإن الرخصة تعتبر وسیلة قانونیة ،یة في هذا المقام حریة التعاقد وحریة التملكبالحر 

.كما هو الحال علیه في حق العدول،یستطیع بها الشخص أن یحدث آثار قانونیة

ال یمكن اعتبار العدول من قبیل ،رغم هذا التشابه الموجود بین الرخصة والعدول

كان للطرف المقابل رفض ،إذا اختار الشخص التعاقد مع آخرألنه،)786(أو الحریةالرخصة

:ناصر خلیل جالل، األساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة عن بعد، متاح على الموقع التالي)784(
www.lawjo.net/vb/showthred.php?33159

.86دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )785(
.216نبیل دمحم أحمد صبیح، مرجع سابق، ص )786(
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بینما نجد ،)787(فكلیهما له الحریة في التعاقدعدم االمتثال لرغبة الطرف األولالتعاقد و 

یكون أمام المحترف سوى فمتى ما استعملها المستهلك ال،العكس في حق العدول عن العقد

.)788(والخضوع إلرادة المستهلكاالمتثال

إلى القول بأن خیار العدول یخول -وهو الرأي الراجح -ذهب الرأي الثالث :اإلتجاه الثالث

وأدنى من الحق وهو ما ینتمي إلى طائفة من الحقوق ظهرت ،لصاحبه أكثر من رخصة

.)790(القانونیة أو الحق اإلرادي المحض)789(حدیثا تسمى بالمكنة

قدرة الشخص على إحداث آثار قانونیة وبإرادته "یعرف الفقه القانوني المكنة على أنها 

.)791("المنفردة، وذلك باالستناد إلى وضع قانوني خاص

على هذا األساس، فإن الصالحیة والقدرة الممنوحة بموجب المكنة القانونیة من حیث 

للغیر من دون تدخل األخیر، وباستعمال المكنة ممن له ،أنها تؤثر وتغیر المركز القانوني

في استعمالها فإنها تنشأ رابطة قانونیة أو تكسب حقا، أو تغیر حقوق أو روابط الحق 

.قانونیة، أو تنهي عالقة قانونیة موجودة

هذا الرأي ألنه األقرب إلى الصواب ألن الحق في العدول ،نحن نؤید من جانبنا

وعلى هذا األساس یتوقف حق العدول على محض یعتبر من أهم تطبیقات المكنة القانونیة،

.55-54منصور حاتم محسن، مرجع سابق، ص ص )787(
.88دمحم المرسي زھرة،المرجع نفسھ، ص )788(
فقد .اختلف الفقھ في تسمیة المكنة القانونیة أو حق اإلمكان القانوني لیس فقط على صعید الفقھ العربي بل الغربي أیضا)789(

.حقوق االكتساب ذلك أنھا طائفة من الحقوق یترتب على استعمالھا اكتساب الحقوقEnnecerusأطلق علیھ الفقیھ األلماني 
Rechtأو حق اإلمكان Gestalungrechtبالحق المنشئ Zeitelmannو Seckelوسماھا كل من  des konnens أو حق

Rechtاإلمكان القانوني  des rechtlichen konnens.كتور سلیمان مرقس بالحق أما الفقھ العربي فقد أطلق علیھ الد
التخییري ویسمى أیضا بالحق الترخیصي وأطلق علیھ تسمیة الحق المنشئ من قبل الدكتور السنھوري، وسماه حجازي في 
البدایة بالحق اإلرادي ثم عدل عن ھذا الرأي وسماه بحق اإلمكان القانوني أو المكنة القانونیة أو القدرة القانونیة والتي تنسق 

Rechtة األلمانیة مع العبار des rechtlichen konnens.ص 26ناصر خلیل جالل، مرجع سابق، ھامش رقم :نقال عن ،
346.

.342؛ ھادي مسلم یونس البشكاني، مرجع سابق، 232موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص )790(
.347ناصر خلیل جالل، مرجع سابق، ص )791(
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ومن ثم فإن استعماله یتم بمجرد إرادته ومشیئته دون أن یتوقف ذلك على ،إرادة المستهلك

إرادة أي طرف آخر، فممارسة الحق اإلرادي المحض وترتب آثاره یتوقف تماما على إرادة 

.قصاحبه دون أن یقابله واجب أو التزام على من یمارس هذا الح

الفرع الثاني

نطاق الحق في العدول

یكون للمستهلك الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه من خالل وسائل االتصال 

غیر أن ك خالل مدة محددة،من دون أن یتعرض لجزاء ودون إبداء األسباب وذل،الحدیثة

إذ ال یمكن إعماله في العدید من العقود التي تدخل في مفهوم التعاقد ،هذا الحق لیس مطلقا

ومن هنا تظهر لنا القیود الواردة على حق العدول ،عن بعد وفقا للنصوص المنظمة له

في تحدید مدة زمنیة معینة للعدول عن العقد المبرم عن بعد، وكذلك استثناء ،والمتمثلة

.تطبیق الحق في العدول على عقود معینة

حق في العدولالمهلة ممارسة :أوال

العلم بخصائص مكانیة الفعلیة لمعاینة السلع و نظرا ألن المستهلك لیس لدیه اإل

اإللكترونیة، فإنه یجب أن یتمتع بحق العدول الذي الخدمة قبل إبرام العقد الذي یتم في البیئة 

الذي أبرمه ربما على عجل وتحت ضغط إغراءات ،عطي له مهلة قانونیة للتفكیر بالعقدی

دون تحدیدها قانونا لممارسة ،المحترف، لكن لیس من الطبیعي ترك هذه المهلة مدة طویلة

وني للمحترق معلقا لمدة طویلة یمكن الحق في العدول، فلیس من العدل أن یبقي المركز القان

.خاللها أن یفاجأ بطلب نقض العقد
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انطالقا من هذه المبررات فقد أقر التوجیه األوروبي مدة سبعة أیام عمل لیمارس 

وتبین المادة السادسة من التوجه األوروبي تاریخ بدایة ،المستهلك خاللها حقه في العدول

:بین السلع والخدمات وتكون بالشكل التاليمع التمییز)سبعة أیام عمل(الفترة 

تأكید المعلومات "تبدأ هذه الفترة من الیوم الذي یستلم فیه المستهلك :في حالة السلع-

.أو السلع تنفیذا لاللتزامات المنصوص علیها في المادة الخامسة"كتابة

العقد أو من الیوم الذي تبدأ هذه الفترة من الیوم الذي یتم فیه إبرام :في حالة الخدمات-

أي تأكید (تنفذ فیه االلتزامات المنصوص علیها في المادة الخامسة بعد إتمام العقد 

.)792()المعلومات كتابة

إذا لم یقم المحترف بتنفیذ التزامه بإعالم المستهلك أي تأكید المعلومات كتابة بعد 

ي یمكن للمستهلك المتعاقد عن بعد إبرام العقد في حدود المدة السابق بیانها، فإن األجل الذ

ویبدأ عن العقد یمتد من سبعة أیام لیصبح ثالثة أشهر،أن یمارس خالله حقه في العدول

سریانها في حالة السلع من یوم االستالم من قبل المستهلك، أما في حالة الخدمات تسري 

فیما إذا كانت هذه المدة االستثنائیة ي، دون أن یبین التوجیه األوروب)793(من یوم إبرام العقد

،كما هو الحال في المدة األصلیة أم یجب حسابها باألیام الكاملة،یتم حسابها بأیام العمل

واالجتهاد القانونیةدون سند في النصوص،ومن الصعب أخذ موفق في هذا الشأن

إلى قاعدة الفرع استنادا،نرجح حسابها بأیام العمل وهي األصلان كانإ و حتى ،القضائي

.یتبع األصل، وحتى ال یسقط حق المستهلك في اإلعالم بحقه في الرجوع 

رعایة كبیرة بمصلحة لىأن ما جاء بالتوجیه األوروبي قد أو إلىتجدر اإلشارة

وهذا یعني إذا صادف ،وذلك عندما حدد مدة سبعة أیام عمل للعدول عن العقد،المستهلك

المستھلك في التعاقد اإللكتروني، رسالة مقدم لنیل شھادة الدكتوراه في خالد عبد المنعم إبراھیم مصطفى، حمایة)792(
.716، ص 2011الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاھرة، 

.641كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص )793(
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األیام السبعة یوم عطلة أسبوعیة أو یوم عید أو عطلة رسمیة، فإن هذه الیوم األخیر من

.)794(الفترة ستمتد إلى أول یوم عمل رسمي بعد انتهاء السبعة أیام المقرر

المضافة بالمرسوم رقم .121L-20یقضي قانون االستهالك الفرنسي في المادة 

عن بعد في مجال تورید السلع رم عن العقد المب،بأحقیة المستهلك في العدول2001-741

یكون "على أنه تنصمن المادة المذكورة أعاله التي لىوذلك في الفقرة األو ،)795(الخدماتو 

من غیر أسباب جدیة وبدون دفع أیة عدولللمستهلك فترة سبعة أیام كاملة لیمارس حقه في ال

.)796(..."جزاءات، باستثناء نفقات الرجوع، عند االقتضاء

sept(یتبین لنا من هذا النص أن للمستهلك مدة سبعة أیام كاملة  jours francs(

لممارسة حقه في العدول ویالحظ أن هذه المدة تختلف عن تلك التي حددها التوجیه 

sept(األوروبي وهي سبعة أیام عمل  jours ouvrable(، ن ما جاء بالتوجیه فإبالتاليو

ذلك أن األیام الكاملة كما حددها قانون ،)797(المستهلكاألوروبي أكثر رعایة لمصلحة 

مما یجعل المستهلك ال یستفید من المدة كاملة ،غیرهاتهالك الفرنسي تشمل أیام العطل و االس

ویسقط فإن ذلك ال یؤدي إلى انقطاع المدة،وهذا یعني إذا تضمنت فترة السبعة أیام عطلة

وقد حاول المشرع الفرنسي تدارك ، )798(ي العدولبذلك یوما كامل من المدة المقررة للحق ف

أذا"...من قانون االستهالك على أنه .20121L-األمر فنص في الفقرة األخیرة من المادة 

.237موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص )794(
PASSA Jérôme, op cit, p.39.

)795(

(796)
Article L. 121-20 Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation « Le
consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir
à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. » Voir le
site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436

.236، موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص 59منصور حاتم محسن، مرجع سابق، ص )797(
.724خالد عبد المنعم إبراھیم، مرجع سابق، ص )798(



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

293

انتهت مدة سبعة أیام یوم سبت أو أحد أو یوم عطلة فإن هذه الفترة تمتد إلى أول یوم 

.)799("عمل

هي األقرب إلى یرى بعض الفقه أن تنظیم مدة السبعة أیام في القانون الفرنسي 

تتناسب مع خصائص التجارة اإللكترونیة التي تتسم بالسرعة في إنجاز و ،المنطق القانوني

.)800(المعامالت التجاریة عبر شبكة اإلنترنت

باإلعالم الالحق أوجب المشرع الفرنسي جزاء على المحترف في حالة إخالله بالتزامه 

أشهر ةإلبرام العقد، وجعل المدة التي یمكن للمستهلك خاللها ممارسة حقه في العدول ثالث

لكن إذا تدارك المحترف األمر وقام بإعالم المستهلك خالل مدة ،)801(بدال من سبعة أیام

الحق ألصل في ممارسة هي اهاباعتبار أن،)802(في الظهورثالثة أشهر تعود مدة سبعة أیام

بعد إبرام المعلوماتتأكیدبتحتسب من تلك اللحظة التي قام فیها المحترف و ،في العدول

.الفقرة الثانیة6/1في المادة CE97/7/وهذا الجزاء قرره التوجیه األوروبي رقم ،)803(العقد

في الفصل ،تناول المشرع التونسي الحق في العدول عن عقود التجارة اإللكترونیة

وجعل للمستهلك الحق في العدول عن البیع ،من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة30

ي من تاریخ تسلم المستهلك وهذه المدة تسر ،)804(اإللكتروني خالل مدة عشرة أیام عمل

مع خ إبرام العقد إذا ما كانت خدماتمن تاریكان محل العقد بضائع أو سلع، و إذاللسلعة

jour fériéLorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un«20-Article L121
)99(7

».ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
PANNEAU Anne, op cit, paragraphe 16, p.7.

)800(

FENOUILLE Dominique, op cit, p.958.
)801(

Ibid, p.959.
)802(

.716إبراھیم مصطفى، مرجع سابق، ص ، خالد عبد المنعم 291دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )803(
.89دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )804(
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ٕاذا صادف الیوم األخیر عطلة ال تحسب ضمن مدة العشرة أیام، و رة أن أیام العطلاإلشا

.)805(رسمیة امتدت المدة إلى الیوم التالي

للمستهلك الحق في العدول عن العقد المبرم تكافة التشریعات التي أقر أننالحظ 

وذلك حفاظا على ،وٕاذا مرت هذه المدة سقط حقه في العدول،عن بعد خالل مدة معینة

ر حق الذي قر ،استقرار المعامالت بین المستهلك الطرف الضعیف في العالقة العقدیة

.بین المحترف الذي یجب أن ال یبقي مركزه القانوني معلقا لمدة طویلةالعدول لصالحه و 

استثناء حاالت معینة من حق العدول  :ثانیا

االستثنائیة فقد جعلت التشریعات الحدیثة نظرا لخصوصیة الحق في العدول وطبیعته 

الخاصة بحمایة المستهلك والتجارة اإللكترونیة هذا الحق غیر مطلق ،بیةو والتوجیهات األور 

تمس عددا من العقود المبرمة عن بعد ال یمكن ،)806(بل ترد علیه بعض االستثناءات

وتتمثل هذه .غیر ذلكعلىاعنها إال إذا وجد اتفاقعدولللمستهلك أن یمارس حقه في ال

:العقود التي ال یمكن العدول عنها فیما یلي

عقود تورید الخدمات التي بدأ تنفیذها، باالتفاق مع المستهلك قبل انتهاء المدة المقرر -1

ومبرر استبعاد مثل هذه العقود من نطاق الحق في ،ممارسة الحق في العدول خاللها

والتي یتم تحمیلها على ،هو كون أن هذه الخدمات تتم مباشرة عبر شبكة اإلنترنت،العدول

قبل انتهاء مدة العدول ویعد ذلك نزوال ضمنیا عن الحق في ،الحاسوب الخاص بالمستهلك

.العدول

الخدمات التي تتحدد أثمانها وفقا لظروف وتقلبات األسواق المالیة عقود تورید السلع و -2

.ن للمورد القدرة على مراقبتهاالتي ال یمك

.126عبد هللا ذیب عبد هللا محمود، مرجع سابق، ص )805(
.وما بعدھا398دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )806(
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عقود تورید السلع التي تم تصنیعها وفقا لتعلیمات المستهلك، أو وفقا لمواصفات حددها -3

أو تعرضها للتلف أو  یمكن استعادتها نظرا لطبیعتهاوفقا لطابعه الشخصي، أو تلك التي ال

هلك في العدول إلى ویعود سبب استبعاد هذه الحالة من تطبیق حق المست،الفساد بسرعة

ولهذا یتعذر على المحترف ،التي أعدت وفقا لطلب المستهلك،طبیعة السلعة محل العقد

.إعادة بیعها من جدید إذا ما تم رد السلعة إلیه

عندما یتم فض األختام ،عقود تورید التسجیالت السمعیة أو البصریة أو برامج الحاسوب-4

لهذه العقود هو ةمنع ممارسة الحق في العدول بالنسبالهدف من ، و عنها بمعرفة المستهلك

البرامج باعتبار أنها من الثابتة على التسجیالت و ،الفكریةالمحافظة على حقوق الملكیة 

.االستفادة منها ثم إعادتها دون دفع ثمنهالتي یمكن نسخها بعد فض األختام و ا،المصنفات

فاستعمال حق العدول في هذه العقود قد ،عقود تورید الصحف والدوریات والمجالت-5

وكما قد یستغرق وقت إعادتها ،یمكن المستهلك من الحصول علیها وتصفحها دون مقابل

.للتاجر صدور عدد جدید منها مما یفقد قیمتها

ألن هذه العقود تقوم على عنصر ،عقود وخدمات الرهان وأوراق الیانصیب المصرح بها-6

.هذا یتناقض بطبیعة الحال مع الحق في العدول عن العقد بعد إبرامهو ،المجازفة والمقامرة

CE97/7/تم النص على هذه االستثناءات المذكورة آنفا في التوجیه األوروبي رقم 

، كما قام 3فقرة 6المتعلق بحمایة المستهلكین في التعاقد عن بعد، وذلك في نص المادة 

من قانون االستهالك الفرنسي لعام 2-20-121المشرع الفرنسي بنقل هذا النص في المادة

وقد أضاف المشرع ،741-2001وذلك بعد التعدیل الذي أجراه بالمرسوم رقم ،1993

لك ذو ،)807(التي ال یكون فیها للمستهلك حق في العدولالفرنسي بعض الحاالت األخرى

.405دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )807(
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العقود التي یكون محلها تورید )808(تتضمن هذه الحاالتو .2121L-20-بموجب المادة 

یقومون بجوالت في مكان سكن أو عمل المستهلك من خالل موزعین ،سلع استهالكیة عادیة

كذلك العقود التي یكون محلها تقدیم خدمات اإلقامة أو النقل أو الترفیه متكررة ومنتظمة، و 

جد لهذه االستثناءات وال ن،أو على فترات دوریة منتظمة،التي یجب أداؤها في تاریخ معین

.التي أضافها المشرع الفرنسي مقابل في التوجیه األوروبي

من قانون المبادالت والتجارة 32ي الفصل كما أتى المشرع التونسي ف

من قانون .1121L-20-تقریبا بنفس االستثناءات الواردة في نص المادة ،)809(اإللكترونیة

لكونها غیر جائزة ،فیما عدا ما یتعلق بعقود خدمات الرهان والیانصیب،االستهالك الفرنسي

نها وفق ظروف السوق افي القانون التونسي، وعقود تورید السلع والخدمات التي تحدد أثم

.نظرا لصعوبة تحدید هذه الفئة من العقود من حیث تحدید المقصود بالسوق

آثار الحق في العدول:ثالثا

یترتب على ممارسة المستهلك لحقه في العدول التزام المهني بإعادة المبالغ التي 

قبضها، والتزام المستهلك برد السلعة مع تحمله مصاریف الرد في حالة ما إذا مارس حقه في 

ومن هنا یظهر لنا ،هعنالعدول بعد التسلیم، مع بطالن كل عقد تابع للعقد الذي تم العدول 

.عود على المهني وأخرى تعود على البائعأن هناك آثار ت

(808)
FRANCK Jérôme, Droit de la consommation appliqué au commerce électronique, le forum des

droits sur l’internet, 31 août 2007, p.48. Voir le site :
www.lexisnexis.fr/pdf/DO/reco-conso20070831

من ھذا القانون 30مع مراعاة أحكام الفصل "على ما یليمن قانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة32الفصل ینص)809(
:وباستثناء حاالت العیوب الظاھرة أو الخفیة، ال یمكن للمستھلك العدول عن الشراء في الحاالت التالیة

عندما یطلب المستھلك توفیر الخ- دمة قبل إنتھاء أجل العدول عن الشراء ویوفر البائع ذلك،                                        
إذا تم تزوید المستھلك بمنتوجات حسب خاصیات شخصیة أو تزویده بمنتوجات ال یمكن إعادة ارسالھا أو تكون قابلة -

للتلف أو الفساد النتھاء مدة صالحیتھا،
عند قیام المستھلك بنزع األختام عن التسجیالت السمعیة أو البصریة أو البرمجیات والمعطیات اإلعالمیة المسلمة أو نقلھا -

آلیا،                                                      
."شراء الصحف والمجالت-
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آثار العدول بالنسبة للمهني-1

إذا قرر المستهلك العدول عن العقد، وأخطر المهني بذلك یتعین على هذا األخیر رد 

الثمن الذي دفعه المستهلك، كما یؤدي ذلك إلى فسخ عقد القرض الذي أبرمه المستهلك 

.تمویال للعقد الذي عدل عنه

ثمن للمستهلك رد ال-أ

یتمثل اآلثار الجوهري للعدول عن العقد المبرم عن بعد التزام المهني برد مقابل السلع 

ومن ثم فهو ،أو الخدمة، إذ یترتب على العدول اعتبار العقد كأن لم یكن مثل البطالن تماما

.)810(أثر طبیعي للعدول، حیث یلتزم المهني برد كافة المبالغ التي دفعها المستهلك

1997لسنة CE97/7/من التوجیه األوروبي رقم 6/2هذا ما قررته المادة 

، وقد أخذ المشرع الفرنسي بالحكم ذاته )811(والخاص بحمایة المستهلكین في التعاقد عن بعد

إذا بوشر "التي تنص على أنه )812(من قانون االستهالك.1121L-20-في نص المادة 

دون تأجیل إلى المستهلك المبلغ المدفوع، أو على األكثر ، یلتزم المهني بأن یرد عدولحق ال

وینتج المبلغ المستحق فیما ،خالل الثالثین یوما التالیة للتاریخ الذي مورس فیه هذا الحق

.)813("جاوز ذلك الفوائد بالسعر القانوني السائد تلقائیا

.93دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )810(
(811)

Article 6-2 directive 97/7/CE: « Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur
conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le
consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de
l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce
remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. »
(812)

Article L. 121-20-1 « - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de
rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce
droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en
vigueur. »

.644كوثر سعید عدنان جالد، مرجع سابق، ص :نقال عن )813(
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رفض الخدمة بناء على ذلك یلتزم المهني في حالة قیام المستهلك بإرجاع السلعة أو 

ٕاذا لم یدفعه فورا وتجاوز المدة و ،)814(بأن یرد المبلغ الذي سبق ودفعه المستهلك فورا

وهي ثالثین یوما، تبدأ حسابها منذ استخدام المستهلك حقه في -المذكورة في نص المادة 

جعل المبلغ المدفوع منتجا للفوائد، والتي تحسب في هذه ،دون رد الثمن للمستهلك-العدول

عذار إ الحالة على أساس المعدل القانوني المعمول به، ویكون بصفة تلقائیة بدون إخطار أو 

.)815(المهني

الفة أن المشرع الفرنسي جعل من رفض البائع رد الثمن للمستهلك مخ،جدیر بالذكرال

من قبل الجهات المنوط بها التحقیق في مجال ،التحقق منهامن تلك التي یتم معاینتها و 

.)816(المنافسة واالستهالك وقمع الغش

الفرنسي، فقد حدد القانون االستهالكخالفا لما قرره التوجیه األوروبي وقانون 

التونسي مدة عشرة أیام عمل لقیام المهني برد الثمن للمستهلك، ویكون بذلك المشرع التونسي 

.قد رعى أكثر مصلحة المستهلك

فسخ عقد القرض التابع للعقد الذي تم العدول فیه -ب

فض عند ممارسة المستهلك لحقه في العدول عن العقد وقام بإرجاع السلعة أو ر 

وینتهي كل عقد تابع له أو ،یصبح العقد المبرم بینه وبین المهني وكأنه لم یكن،الخدمة

وهو بذلك قد انعقد بصفة تابعیة النعقاد عقد البیع -وبالتالي إذا وجد عقد قرض ،ملحق به

وبعدول المستهلك عن العقد ،)817(لتمویل المعاملة التي كانت بین المستهلك والمهني-

814) PASSA Jérôme, op cit, paragraphe 19, p.39.(

FRANCK Jérôme, op cit, pp. 64-65.
)815(

.242موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص )816(
.730مرجع سابق، ص خالد عبد المنعم إبراھیم مصطفى، )817(
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تماما كما ینقضي الرهن بانقضاء یؤدي ذلك حتما إلى فسخ عقد القرض التابع له،األصلي 

.)818(جق م933وذلك وفق ما نصت علیه المادة من،الدین المضمون بالرهن

على CE/7/79من التوجیه األوروبي رقم 4-6على هذا األساس نصت المادة و 

بدون فرض أي جزاء على المستهلك عند ممارسته لحقه في العدول، ،فسخ عقد االئتمان

741/2001من المرسوم .1311L-25-وهذا ما أخذ به كذلك المشرع الفرنسي في المادة 

على تنصوالتي ،1993من قانون االستهالك لسنة 25311-التي أضیفت لنص المادة 

م تمویله كلیا أو جزئیا بائتمان من قبل قد ت،إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو الخدمة"أنه 

على أساس اتفاق مبرم بین األخیر والمورد فإن ممارسة ،المورد أو من شخص من الغیر

یؤدي إلى فسخ عقد االئتمان بقوة القانون، دون تعویض أو ،المستهلك لحق العدول

.)819("مصاریف، باستثناء المصاریف المحتملة لفتح ملف االئتمان

یالحظ أن القانون ،تضمنه التوجیه األوروبي وقانون االستهالك الفرنسيوفقا لما 

بین العقد األصلي وعقد القرض ،قد تبني مبدأ االرتباط العقدي،)820(33التونسي في فصله 

.وهو عقد البیع یتبعه زوال العقد التابع له وهو عقد القرض،فقرر أن زوال العقد األصلي

للمستهلكآثار العدول بالنسبة -2

یترتب على ممارسة المستهلك حقه في العدول خالل المدة المقررة فسخ العقد السابق 

دون أن یتحمل ،)821(إبرامه، ویلتزم بذلك المستهلك رد السلعة أو التنازل عن الخدمة للمهني

.)822(أیة جزاءات أو مصاریف ما عدا تلك المتعلقة برد السلعة

ینقضي حق الرھن الرسمي بانقضاء الدین المضمون، ویعود معھ إذا زال "ق م ج على ما یلي933تنص المادة )818(
السبب الذي انقضى بھ الدین، دون إخالل بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة كسبھا في الفترة ما بین انقضاء الحق 

."وعودتھ
406إسماعیل، مرجع سابق، ص دمحم سعید أحمد )819(
إذا كانت عملیة الشراء ناتجة كلیا أو جزئیا عن "من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة التونسي 33ینص الفصل )820(

قرض ممنوح إلى المستھلك من قبل البائع أو الغیر على أساس عقد مبرم بین البائع والغیر فإن عدول المستھلك عن الشراء 
".القرض دون تعویضیفسخ عقد 
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ألن في ،لمستهلكاحمایة لسبب ممارسة حق العدول دون جزاءات أو مصاریف یعود 

ى عزوفه عن سیؤدي في كثیر من الحاالت إل،تحمیل هذا األخیر مصاریف إضافیة

هذا ما ینقص من ضمانات حمایة المستهلك عند إبرامه لعقد و ،)823(استعمال حق العدول

حق العدول وبجانب كونه حقا تقدیریا فهو بعض الفقه إلى القول أنبما دفع م،مبرم عن بعد

.أیضا حق مجاني

في المادة 1997لعام CE/7/97نص التوجیه األوروبي رقم ،في هذا الصدد

التي یمكن أن یتحملها المستهلك بسبب عدوله عن العقد ،السادسة على أن المصاریف

كرس المشرع ، كماهي فقط المصاریف المتعلقة برد السلعة إلى المهني،المبرم عن بعد

باألمرمن قانون االستهالك المضافة 20-121الفرنسي هذا الحكم في نص المادة 

.2001وتأ23الصادر في 2001-741

حق المستهلك في 30التجارة اإللكترونیة التونسي في الفصل تناول قانون المبادالت و 

لعدول دون أن یتحمل أیة أیام عمل لممارسة حقه في ا10أن للمستهلك ،العدول بقولها

.جزاءات أو مصاریف ما عدا تلك الناجمة عن إرجاع السلعة

المستهلك فیهاالتي یتحمل-أن حاالت الرد،نالحظ من النصوص المذكورة أعاله

دون الخدمات حیث أن الخدمة لم تؤدى بعد، كما ،تقتصر على السلع-مصاریف اإلرجاع

.أنه ال یوجد شيء معین یقوم المستهلك بإرجاعه

وال یجوز للمهني أن ،فیما یتعلق برد السلعة فالمستهلك یتحمل فقط مصاریف الرد

وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض ،یحمله مصاریف أخرى أو مطالبته بتعویض

FRANCK Jérôme, op cit, p.62.
)821(

.79نصیرة، مرجع سابق، ص )عنان(خلوي )822(
.244موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص )823(
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س ملزما إال بمصاریف الرد، باستبعاد أي مبلغ أخر ولذلك استبعدت الفرنسیة أن المشتري لی

.)824(، التصحیح لمنتج تقني في الرد تضیفه شركة للبیع عن بعدالتجربةأي مصاریف 

وفي حالة ما إذا قرر المستهلك رد السلعة لعدم مطابقتها للمواصفات أو لكون المهني 

فال یتحمل مصاریف الرد بل تقع هذه المصاریف على عاتق ،لم یسلمها في الموعد المحدد

أن یطلب التعویض على ما لحقه من ضرر وفقا ،المهني، فضال عن ذلك یمكن للمستهلك

.للقواعد العامة للمسؤولیة العقدیة

المبحث الثاني

اإللكترونيعقود التجارة اإللكترونیةثباتإ

یعد اإلثبات الوسیلة العملیة التي بموجبها یحافظ األطراف على حقوقهم ومصالحهم 

التي یعول علیها القاضي عند إظهار الحقیقة، وتعتبر ،كما أن اإلثبات یعد األداة الضروریة

الكتابة من أهم وسائل اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة، لما توفره لألطراف من ضمانات 

وهذه الكتابة تظهر على محرر مع توقیع األطراف سواء ،)825(ال توفرها لهم غیرها من األدلة

العرفي، ألن التوقیع على الورقة یتضمن قبول اتخذ هذا المحرر الشكل الرسمي أو الشكل

.المكتوب بها واعتماد محتواها كدلیل إثبات

الحدیثة وفي ظل ثورة المعلومات واالتصاالت وظهور نتیجة لتطور التكنولوجیا 

أصبح من خاللها یتم إبرام أكثر بعد انتشار اإلنترنتفالحاسب اآللي، وتطور األمر أكثر 

رونیة، نتج عنها كذلك عدة تغییرات في كثیر من المفاهیم القانونیة عقود التجارة اإللكت

فقد أثرت الطبیعة اإللكترونیة لهذه العقود على ،)826(كمفهوم الكتابة والتوقیع والمحرر

.648كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص :نقال عن)824(
، المؤسسة "دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة"یحي بكوش، أدلة اإلثبات في القانون المدني الجزائري والفقھ اإلسالمي )825(

.77، ص )د س ن(الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، "دراسة مقارنة"یوسف أحمد النوافلة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة والمصرفیة )826(

.15، ص 2012عمان، 
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الوسائل التقلیدیة المتبعة في اإلثبات، بعد أن كانت الكتابة محررة على الورق والتوقیع یتم 

ظهر اإلثبات بواسطة المحررات اإللكترونیة واستخدام ،بالختمبخط الید أو بالبصمة أو 

وأصبح إثبات ،التي تواكب التطور في مجال التجارة اإللكترونیة،التوقیع اإللكتروني

المعامالت أو العقود اإللكترونیة، من أهم األمور التي یعنى بها أطراف المعاملة 

.)827(اإللكترونیة

اإللكتروني من أهم الصعوبات التي تقف عائقا أمام إثبات المحرریمكن القول أن 

انتشار الثقة في التجارة اإللكترونیة، حیث أثارت وسائل االتصال الحدیثة التساؤل حول مدى 

وما یتصل بها من حجیة ،التي تجرى من خالل الوسائل اإللكترونیة،صحة المعامالت

ل استخدام التقنیات الحدیثة في إبرام المحرر اإللكتروني والتوقیع اإللكتروني، وذلك في ظ

.)828(العقود خاصة شبكة اإلنترنت

المشكلة الحقیقیة التي فرضت ضرورة إعادة النظر في المبادئ التقلیدیة لإلثبات 

كانت التحول، من المحسوس إلى الرقمي ما یتعلق منها بالتوقیع في الشكل الكتابي،وخاصة

حیث ظهرت دعامة جدیدة تختلف عن ،)829(اإللكترونیةومن الدعامة المادیة إلى الدعامة 

حول االرتباط بین التوقیع ،الدعامة الورقیة مما أدى إلى إدخال الشك في نفوس المتعاقدین

وبالتالي إثبات صحة ما ورد في المحرر ونسبته ،اإللكتروني والمحرر المذیل بهذا التوقیع

،قق من صدور التصرف ممن نسب إلیهإلى صاحب التوقیع، األمر الذي یحتاج إلى التح

في العالقة التعاقدیة اإللكترونیة -سلطة التصدیق –مما یستلزم وجود طرف ثالث محاید 

.لتوثیق التوقیع

.269، ص 2009واإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، دمحم حسین منصور، اإلثبات التقلیدي )827(
عباس العبودي، تحدیات اإلثبات بالسندات اإللكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، الطبعة األولى، منشورات )828(

.90، ص 2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
(829)

TREBULLE François Guy, « La reforme du droit de la preuve et le formalisme», Les petites
affiches, n° 79, 20 avril 2000, p.10.
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أمام هذه التطورات الحاصلة على مستوى التجارة اإللكترونیة اقتضى األمر تحدیث 

وجیا االتصال، وفي هذا الصدد بما یتفق مع هذه المستجدات الناتجة عن تكنول،التشریعات

لوضع نظام قانوني للتجارة ،1997اجتمعت لجنة القانون الدولي في األمم المتحدة في عام 

وضع فیه و ،)830(صدر قانون األونسترال للتوقیع اإللكتروني2001اإللكترونیة، وفي عام 

في قوة اإلثبات ما بین التعاقدات التقلیدیة والتوقیعات العادیة، وبین ،قواعد تقضي بالمساواة

رسائل البیانات اإللكترونیة والتوقیعات اإللكترونیة، وبعد ذلك صدرت مجموعة كبیرة من 

ومن بینها نجد التشریع ،)831(التي نظمت اإلثبات اإللكترونيالدول المختلفةالتشریعات 

حتى تتماشى مع ما أفرزته التكنولوجیا المتقدمة ،اعد اإلثباتالجزائري الذي قام بتطویع قو 

لكي تشمل الكتابة والتوقیع اإللكتروني عن طریق تعدیل القانون ،حیث وسع مدلول الكتابة

والمادة 1مكرر 323مكرر و323اد و وذلك بإضافة الم05/10رقم األمرالمدني بموجب 

الذي یحدد 15/04رقم قانونمؤخراالمشرع الجزائري صدركما أالفقرة األخیرة،327

متأثرا بذلك بالقانون النموذجي ین،متعلق بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیالالقواعد العامة

.الصادر عن األمم المتحدة

على ضوء ذلك سنقوم بدراسة اإلثبات اإللكتروني كآلیة لحمایة أمن المعامالت 

إلى اإلعتراف بالمحرر اإللكتروني كدلیل نتعرض في األول ،اإللكترونیة من خالل مطلبین

.التوقیع والتصدیق اإللكترونیینسنتناول بالدراسةأما في المطلب الثاني ،كتابي

، مع دلیل تشریعھ، 2001دیسمبر 12أنظر قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة صادر بتاریخ )830(
http//www.or.at/uncitral:على الموقع

، ملحق مجلة الحقوق، )"دراسة مقارنة(التوقیع اإللكتروني ومدى حجیتھ في اإلثبات "إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، )831(
.107، ص 2005حقوق، جامعة الكویت، سبتمبر العدد الثالث، السنة التاسعة والعشرون، كلیة ال
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المطلب األول

االعتراف بالمحرر اإللكتروني كدلیل كتابي

هو مبدأ المساواة بینها وبین ،یقترن مبدأ االعتراف بالمحررات اإللكترونیة بمبدأ آخر

وتأتي أهمیة هذا المبدأ في أنه یضفي على المحرر ،)832(المحررات الورقیة في اإلثبات

قیمة وحجیة اإلثبات باعتباره دلیال كتابیا كامال یفرض نفسه على القاضي شأنه ،اإللكتروني

ویأتي االعتراف بالمحرر ،)833(شأن المحرر الورقي، ما لم یطعن فیه بالتزویر أو بالبطالن

اإللكتروني كدلیل كتابي في سیاق بیان مفهومه، وتحدید الشروط التي تضمن أداء هذا 

الفرع (ولهذا سنتعرض بالدراسة لمفهوم المحرر اإللكتروني .ورقيالمحرر لوظیفة المحرر ال

.)الفرع الثاني(ثم نتناول حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات)األول

الفرع األول

مفهوم المحرر اإللكتروني

التي أصبحت ،یرتبط مفهوم المحرر اإللكتروني بمفهوم آخر هو الكتابة اإللكترونیة

أما الكتابة اآلن ال تقتصر على الورق فقط، فقد كانت الكتابة قدیما على الحجر أو الخشب

قیة كما هي إنما حصل التغییر اففكرة الكتابة ب،)834(أصبحت تتم على المحررات اإللكترونیة

المستخدمة في الكتابة، وأصبح تدوین المحررات اإللكترونیة یتم فیه اللجوء على الوسیلة 

من خالل ومضات كهربائیة وتحویلها إلى اللغة التي یفهمها الحاسب ،للوسائط اإللكترونیة

اآللي، وتختلف الدعامة التي تتم فیها الكتابة من األشرطة المثقبة والمیكروفیلم ورسائل البرید 

المحرر الرسمي حجة ما لم یطعن فیھ "یرددون جملة مشھورة، وھي أن -عندنا -كثیرا ما نجد قضاة الموضوع )832(
.أحد شروطھوالصحیح ھو أن المحرر الرسمي حجة ما لم یطعن فیھ بالتزویر أو البطالن في حالة تخلف "بالتزویر

.1، ص 2006دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني،  دار الفكر الجامعي اإلسكندریة، )833(
Voir aussi RAYNOUARD Arnaud, « Le droit de l’écrit électronique », Les petites affiches, n° 65,

15 avril 2001, paragraphe 02, p.15.
(834)

RAYNOUARD Arnaud, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à
la signature électronique », Répertoire du notariat defrénois, n° 10, 30 mai 2000, p.593.



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

305

التي تظهر على شاشة الحاسب اآللي أو على الدعامة المثبتة ،)835(رهاوغیاإللكتروني

ویعني ذلك أن الكتابة في ذاتها أو الكلمات والرموز الدالة على مضمون العقد، البد ،علیها

وي الكتابة توهذا الوسیط هو ما یح،لها من وسیط یمكن من خالله قراءة هذه الكتابة وفهمها

مضمون التصرف القانوني، ویظهرها للعیان ویحفظها بحیث ویشكل بذلك محرر یفرغ فیه

.)836(یمكن الرجوع إلیها كلما دعت الضرورة

عن طریق الكتابةهذا المنطلق، أورد المشرع الفرنسي تعریف واسع لإلثباتمن

وأي شكل آخر یظهر في ،)837(لیشمل إضافة إلى الكتابة الخطیة الكتابة اإللكترونیة

اإلثبات "على أن )838(الفرنسيمن القانون المدني 1316وقد نصت المادة ،المستقبل

الخطي، أو اإلثبات بالكتابة ینتج عن تتابع للحروف، للعالمات، لألرقام وأي إشارات أو 

رموز أخرى ذات داللة مفهومة من اآلخرین، أیا كان نوع الدعامة التي تقع علیها، وأیا كانت 

."طریقة نقلها

دون أن یقدم ،لكتابة اإللكترونیةلضیقتعریفبتقدیم المشرع المصري اكتفىوقد 

یستوعب الكتابة على الدعامة الورقیة والكتابة -ره الفرنسي یمثلما فعل نظ-تعریف واسع

لسنة 15أ من قانون رقم /1على الدعامة اإللكتروني، وهذا ما نستشفه من نص المادة 

كل حروف أو "ني التي عرفت الكتابة اإللكترونیة على أنها بشأن التوقیع اإللكترو 2004

أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة 

.)839("وسیلة أخرى مشابهة وتعطي داللة قابلة لإلدراك

.60مرجع سابق، ص یوسف أحمد النوافلة،)835(
مجلة ، )"دراسة مقارنة(تطور مفھوم الدلیل اإللكتروني في ضوء التقنیات الحدیثة "خالد عبد التواب عبد الحمید، )836(

.185، ص 2009، كلیة الملك فھد األمنیة، الریاض، نوفمبر 44، العدد البحوث األمنیة
(837)

TREBULLE François Guy, op cit, p 11.
(838)

Article 1316 code civil : « La preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettre, de
caractères, de chiffres ou de tous autre signes ou symbole dotés d’une signification intelligible, quels
que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

.27عابد فاید عبد الفتاح فاید، مرجع سابق، ص )839(
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الكتابة قد كان المشرع الجزائري متأخرا في إدراكه لسلبیات عدم تحدید مفهوم ل

المعدل للقانون المدني 05/10رقم األمرفسارع إلى إیراد تعریف لها في ،اإللكترونیة

ینتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل "مكرر یقصد بالكتابة اإللكترونیة 323وحسب نص المادة 

حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة 

".ضمنها، وكذا طرق إرسالهاالتي تت

حسب هذا التعریف تتشكل الكتابة اإللكترونیة من تسلسل األحرف األبجدیة أو 

فالمقصود بها كافة الطرق غیر األبجدیة التي تعبر ،األرقام أما الرموز والعالمات األخرى

القرص عن الفكر، كاإلشارات المستخدمة في ذاكرة الحاسب اآللي أو الرموز الموجودة على

فمفهوم الكتابة یستقل عن طبیعة اإلشارات المؤلفة منها، واشترط أیضا المشرع ،)840(الممغنط

ویقصد ،)841(رموز أن تكون ذات معني مفهومالرقام أو األوصاف أو األفي األحرف أو 

وال یهم إن كانت الكتابة على أحد ،بذلك أن ترد الكتابة في معنى یفهمها العقل البشري

وهو ما ذكره المشرع ،)842(الدعامات اإللكترونیة، أو كانت واردة على دعامة ورقیةأشكال 

وحسنا فعل المشرع بوضعه "مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها"مكرر 323في عجز المادة 

حتى یستوعب التعریف ما یسفر عنه التقدم التكنولوجي من وسائل، ویالحظ في ،لهذه العبارة

عندما قدم ،قد أخذ نفس الموقف الذي أخذه المشرع الفرنسي،لجزائرياألخیر أن المشرع ا

.تعریفا موسعا للكتابة كي تستوعب أي نوع من أنواع الدعامات التي تثبت فیها

صب مضمونها في إثبات تي ینمما سبق أنه یجب التمییز بین الكتابة الیتضح 

فهذا أمر ،كتابةي المحرر أن توجد القانوني، إذ لیس المقصود من اشتراط الكتابة فالتصرف

الواقعة وٕانما المقصود أن توجد كتابة ینصب مضمونها على،ال یحتاج إلى بیانبدیهي

.188دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )840(
.189خالد عبد التواب عبد الحمید، مرجع سابق، ص )841(

(842)
RAYNOUARD Arnaud, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et

à la signature électronique », op cit, p.594.
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وبین العمل أو التصرف القانوني الذي یعد محال لإلثبات أي العقد الذي یقصد ،المراد إثباتها

وسیلة إثباته وبین هذه به كل تصرف قانوني یتم بتوافق إرادتین أو أكثر، بصرف النظر عن

.)843(األخیرة أي المحرر الذي  یستلزم وجود توقیع وكتابة، حتى یحتج بحجیتها في اإلثبات

نرى أنه في ظل االعتراف التشریعي بالمحرر اإللكتروني كأداة لإلثبات بالكتابة أن 

الورقة أو دعامته یثبت على یجري الفقه في تعریفه على نحو یشمل المستند أو المحرر الذي 

.أیة دعامة حدیثة تسفر عنها التكنولوجیا

اإللكتروني المقصود بالمحرر:أوال

یتم إنشاء المحرر اإللكتروني بطریقة مختلفة عن المحرر الورقي، فهو أكثر تعقیدا 

تبدأ بإدخال البیانات وحفظها إلى ذاكرة الحاسب اآللي ثم تلیها ،ویحتاج إلى إجراءات مختلفة

كون أنها تحفظ على ،)844(استرجاع الكتابة واإلبالغ والتبادل اإللكتروني للبیانات،مرحلة

وغیرها من ،كالشریط الممغنط أو القرص الضوئي أو القرص المدمج،دعامة غیر ورقیة

جوع إلیها عند الحاجة، وأصبح ر طرق تخزین البیانات والملفات على هذه الدعامات وال

ت عبر الحواسب داخل الدولة أو من دولة إلى دولة خالل ثوان باإلمكان إرسال هذه البیانا

معدودة، مع إمكانیة إبرام العقود بین األطراف في دول مختلفة من خالل شبكة اإلنترنت دون 

.تبادل األوراق

ام والقواعد القانونیة التي تعرف بدأت التشریعات الدولیة والوطنیة في وضع األحك

حسب نص ،)845(وتنظم المعامالت التي تتم من خالل تلك المحرراتالمحررات اإللكترونیة، 

رسالة "یراد بالمحرر اإللكتروني ،من قانون األنیسترال بشأن التجارة اإللكترونیة2المادة 

عصام أنور سلیم، النظریة العامة لإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، اإلسكندریة، )843(
.202، ص 2010

(844)
CHARBONNEAU Cyrille et PANSIERq Frédéric-Jérôme, « Le droit de la « preuve » est totem

moderne (le commerce électronique) », Gazette du palais, n° 92, 01 avril 2000, p.p.2-3.
(845)

RUET Laurent, « La réforme du droit de la preuve opérée par la loi du 13 mars 2000 et les

transactions financières », Bulletin joly bourse, n° 3, 01 mai 2000, p.219.
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و استالمها أو تخزینها بوسائل أالمعلومات التي یتم إنشائها أو إرسالها "ویقصد بها "بیانات

ائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تبادل إلكترونیة أو صوتیة أو بوس

نفسوهو .)846("البیانات اإللكترونیة أو البرید اإللكتروني، أو البرق، أو النسخ البرقي

.)847(ج من قانون األنیسترال بشأن التوقیعات اإللكترونیة/2التعریف الوارد في المادة 

6760أیزو (ضمن صنفوالمقاییسالمنظمة الدولیة للمواصفات كما حددت 

.DPISO( مجموعة من المعلومات والبیانات المدونة "المقصود بالمحرر اإللكتروني بأنه

على دعامة مادیة بشكل دائم بحیث یسهل قراءتها مباشرة عن طریق اإلنسان أو باستخدام 

ون دائما وبصفة یالحظ من هذا التعریف أن المحرر الكتابي یك.)848("آلة مخصصة لذلك

حیث یسهل قراءتها مباشرة عن طریق اإلنسان أو یقرأ باستخدام ،مادیةمستمرة على دعامة 

.)849(وهذا ما یدل أن هذا التعریف یستغرق المحررات اإللكترونیة،آلة مخصصة لذلك

من قانون تنظیم 1المادة أما المشرع المصري فقد عرف المحرر اإللكتروني في 

رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو "اإللكتروني على أنه التوقیع

ترسل، أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة، أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى 

.)850("مشابهة 

من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة إلمارة دبي 2كما جاء في نص المادة 

على أنههوعرفت،"الرسالة اإللكترونیة"للمحرر اإللكتروني وأطلقت علیه اسم تعریف 

.من قانون األونسترال بشأن التجارة اإللكترونیة2راجع المادة )846(
.164دمحم أحمد دمحم نور جستنیة، مرجع سابق، ص )847(
العربیة، حسن عبد الباسط جمعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق اإلنترنت، دار النھضة )848(

.18، ص 2000القاھرة، 
.192إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص )849(
.ب من قانون التوقیع اإللكتروني المصري/1أنظر المادة )850(
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معلومات إلكترونیة ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونیة أیا كانت وسیلة استخراجها في المكان "

.)851("المستلمة فیه

من قانون المعامالت 2نجد كذلك تعریفا أخر للمحررات اإللكترونیة في المادة 

المعلومات التي "وعرفتها بأنها "رسالة معلومات"نیة األردني التي أطلقت علیها اسم اإللكترو 

یتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو بوسائل مشابهة، بما في 

.)852("ذلك تبادل البیانات اإللكترونیة أو البرق أو التلكس أو النسخ الضوئي

التعریفات السابقة أن التشریعات حتى وٕان اختلفت في تسمیة المحرر یستخلص من 

إال أنه تعبر في تعریفها عن مدلول مشترك یتمثل في إنشاء أو إرسال أو استالم ،اإللكتروني

بواسطة وسائط أو دعائم إلكترونیة أو أیة وسیلة ،أو تخزین معلومات أو بیانات إلكترونیة

التي ،تشریعات لم تقصد أن یقتصر النص على رسالة البیاناتكما أن تلك ال،أخرى مشابهة

جالت التي تنتج من خالل تتم إبالغها بین أطراف العالقة العقدیة، وٕانما أراد به أیضا الس

التي ال یقصد إبالغها، وهو بذلك یتسع لیشمل المحررات اإللكترونیة التي یتم الحاسب 

.بكة اإلنترنت أو أي وسیط إلكتروني أخرتخزینها في ذاكرة الحاسب اآللي أو على ش

مستقال للمحرر اإللكتروني بل ایالحظ أنه لم یضع تعریف،بالنسبة للمشرع الجزائري

مكرر من القانون 323كما ورد في نص المادة ،اكتفي بوضع تعریف لإلثبات بالكتابة

انون المدني أین المدني، وهو بذالك قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي اكتفي بتعدیل الق

.)853(الدلیل الكتابي بصفة عامة1316عرف في نص المادة 

.من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة إلمارة دبي2أنظر المادة )851(
.دنيمن قانون المعامالت اإللكترونیة األر2أنظر المادة )852(

(853)
RAYNOUARD Arnaud, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à

la signature électronique », op cit, p.594.
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جاءت صیاغة المشرع الجزائري لتعریفه لإلثبات بالكتابة بطریقة تنصرف إلى مفهوم 

الذي یعتمد أساسا على الورق كدعامة، كما تنصرف كذلك إلى مفهوم ،المحرر التقلیدي

هذا الذي یفید "مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها"إذ استخدم لفظ ،المحرر اإللكتروني

.مواكبة النص ألي تطور تكنولوجي

إیراد تعریف للمحرر اإللكتروني إال أنه اعترف بها برغم عدم اهتمام المشرع الجزائري 

من القانون المدني وبهذا اإلقرار 1مكرر323وذلك في نص المادة ،وأقرا صراحة بحجیتها

یلت الشكوك التي یمكن أن تثور حول قیمته في اإلثبات، بل أصبح للمحرر اإللكتروني أز 

.هشروطتقیمة المحررات الورقیة وحجیتها في اإلثبات وذلك إذا ما توفر 

الشروط الواجب توافرها في المحررات اإللكترونیة:ثانیا

عدة شروط حتى یمكن االعتداد به في -الورقي-یشترط في المحرر الكتابي 

حیث یتم تدوینه بحروف أو رموز ،)854(وهي تتمثل أساسا في أن یكون مقروءا،اإلثبات

وأن یكون هذا الدلیل ،)855(معروفة ومفهومة للشخص الذي یراد االحتجاج علیه بهذا المحرر

والمحافظة وذلك بتدوینه على وسیط یسمح بثبات الكتابة علیه،الكتابي یتحلى باالستمراریة

وكما یجب أن یكون المحرر الكتابي غیر ،)856(علیها بحیث یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

على ما هو مدون بالمحرر الكتابي ،وعلة هذا الشرط هو إضفاء عنصر الثقة،قابل للتعدیل

الكتابة بشكل مقروء ومفھوم، ومقتضى ذالك أنھ في حالة أن یأخذ التصرف شكال مشفرا، فحتى یمنح یجب أن تكون)854(
.الحجیة القانونیة یجب فك ھذا التشفیر لیصبح مقروءا ومفھوما

.61عباس العبودي، مرجع سابق، ص )855(
، العدد الثاني، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتصادیة، "الكتابة اإللكترونیة كدلیل إثبات"باطلي غنیة، )856(

.265، ص 2011اإلسكندریة، 



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

311

من الطرف الذي یعتبر المحرر دلیال ضده، ،علیهباإلضافة إلى ذلك یجب أن یكون موقعا 

.)857(وٕاذا كان المحرر مثبتا لعقد ملزم للجانبین وجب توقیعه من الطرفین

وذلك فیما یخص مدى توافرها بالمحرر ،سوف نقوم بعرض الشروط األساسیة للكتابة

على أن ،فقهاإللكتروني، والتي تم وضعها من قبل العدید من التشریعات أو التي قال بها ال

هویة الشخص الذي الذي  یساعد على كشف،نؤجل دراسة شرط التوقیع على المحرر

بفضل -اإللكتروني، عن طریق شهادة التصدیق اإللكتروني التي تحدد صدر عنه المحرر 

فتحدید الهویة یعتبر وظیفة نموذجیة للتوقیع ولیس للمحرر ،شخص الموقع-المفتاح العام 

ذاته، فلن نكون في حاجة إلى مثل هذه الوظیفة القانونیة في إطار المحرر اإللكتروني، ألن 

هذا األخیر یحوز ذات الحجیة في اإلثبات التي یحوزها المحرر الكتابي متى أكد حقوق 

.والتزامات الموقع

(Lisible)كتابي مقروءا أن یكون المحرر ال-1

أن تكون الكتابة التي یجب للتمسك بحجیة المحرر اإللكتروني من المسلم به، 

لمن یطلع علیها سواء من أطرافها أو من القاضي أو الخبیر أو ،یحتویها مقروءة ومفهومة

وعلى الرغم من أن قراءة المحرر ،)858(الغیر ممن تكون له مصلحة في اإلطالع علیه

مثلما هو الحال علیه في المحرر الورقي التي یقرؤها اإلنسان -اإللكتروني ال تتم مباشرة

، الذي یتم تغذیته ببرامج )859(وٕانما تحتاج إلى تدخل جهاز الحاسب لقراءته-بشكل مباشر

)0(بادیل بین رقم الصفرلغة اآللة التي تتكون حروفها من توافیق وت،لها القدرة على ترجمة

وهو ما یعني استیفائها لهذا الشرط المتعلق بإمكان ،إلى اللغة المقروءة لإلنسان)1(والواحد 

الصادر بتاریخ /4/النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء قانون التوقیع اإللكتروني السوري رقم"حنان ملیكة، )857(
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، 26، العدد الثاني، المجلد )"دراسة قانونیة مقارنة(، 25/2/2009

.552، ص 2010
.165ع سابق، ص دمحم أحمد نور جستنیة، مرج)858(
.42مرجع سابق، ص ،"الفكرة والوظائف"الكتابة اإللكترونیة في القانون المدني عابد فاید عبد الفتاح فاید، )859(
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طالما أن اللغة التي تظهر على شاشة الحاسب هي لغة مفهومة ومقروءة ،قراءتها وفهمها

.)860(ألطراف العقد

مفهوما واسعا -كما بینا سابقا –تبنت التشریعات التي نظمت اإلثبات اإللكتروني 

للكتابة اإللكترونیة والدعامة التي تثبت علیها، فالكتابة اإللكترونیة قد تكون على شكل أحرف 

أو أرقام أو رموز أو إشارات أو ما شابه ذلك، كذلك الدعامة التي تثبت علیها هذه الكتابة قد 

وبناء علیه ،)861(شابه ذلكسي ومابشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو مغناطی،تكون

ال یمكن االعتراف بحجیته إال إذا كان من الممكن إظهار ،محتوى المحرر اإللكترونيفإن 

.ا المحتوى بطریقة مقروءة ومفهومةهذ

في 1996أكدت على ذلك قواعد قانون األونسیترال بشأن التجارة اإللكترونیة لعام 

عندما یشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، فإن "التي تنص على أنه)862(6المادة 

یستوفي ذلك الشرط إذا تیسر االطالع على البیانات )أي المحرر اإللكتروني(رسالة البیانات 

".الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها بالرجوع إلیه الحقا

نون مدني على أن تكون قا1316حرص المشرع الفرنسي في نص المادة كما 

وتسهیل االطالع ،وهذا یعني ضرورة توافر شرط القابلیة للقراءة،"ذات داللة مفهوم"الكتابة 

.)863(نات الواردة بالمحرر اإللكترونيعلى البیا

323نفس الشيء فعله المشرع الجزائري الذي اهتم بهذا الشرط فنص في المادة 

، والمقصود بالفهم هو "ذات معنى مفهوم"على ضرورة أن تكون الكتابة اإللكترونیة ،مكرر

، 2007یوسف أحمد النوافلة، المحررات اإللكترونیة في اإلثبات، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، )860(
57.

، مذكرة لنیل شھادة "دراسة مقارنة"إیاد دمحم عارف عطا سده، مدى حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات )861(
.42، ص 2009الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

.بشأن التجارة اإللكترونیةمن قانون األنسیترال6أنظر المادة )862(
(863)

CHARBONNEAU Cyrille et PANSIER Frédéric-Jérôme, « Le droit de la « preuve » est totem
moderne (le commerce électronique) », op cit, p.2.
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على شكل واضح ال یدع مجاال للشك مما ،)الرؤیة(إدراك تلك الكتابة بالعقل والحواس 

.یسمح لألطراف ولكل ذي مصلحة معرفة المقصود منها

)Perptual(استمرار وجود الكتابة اإللكترونیة -2

یسمح دعامةیشترط لالعتداد بالمحرر اإللكتروني في اإلثبات أن یتم تدوینه على 

بحیث یمكن الرجوع إلى المحرر كلما كان ذلك الزما ،)864(بثبات الكتابة علیه واستمرارها

ویقصد باستمراریة ،أطرافهلمراجعة بنود العقد أو لعرضه على القضاء عند حدوث نزاع بین 

االحتفاظ بها لفترة طویلة من الزمن حتى یمكن الرجوع إلیها "،ترونيالمحرر اإللكبیانات 

.)865("وقت الحاجة

وهذا ما یكفل لها أن ،أثبتت المحررات الورقیة صفة االستمراریة عبر مضي الزمن

لمحرر اإللكتروني فیشكك لالقضاء، أما بالنسبة متكون وسیلة مقبولة إلقامة الدلیل أما

وذلك بسبب الخصائص المادیة للوسیط ،)866(تحقق شرط االستمراریةالبعض من الفقه في 

اإللكتروني كالشرائح الممغنطة وأقراص التسجیل أو ذاكرة الحاسب اآللي المستخدمة في 

التي تتمیز بقدر من الحساسیة بما یعرضها للتلف السریع عند ،التعاقد عن طریق اإلنترنت

اختالف التقنیة المستخدمة في تشغیلها قد یؤدي إلى أو ،اختالف قوة التیار الكهربائي

.)867(ناهیك عن العوامل الطبیعیة األخرى كالرطوبة والحرارة،إتالفها

(864)
BRAHIM Adel, « La reconnaissance de la preuve électronique a-t-elle épuisé la question de la

dématérialisation ? », Les petites affiches, n° 36, 19 février 2002, p.4.
د س (اإلسكندریة، ، دار الفكر الجامعي، "في النظم القانونیة المقارنة"عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع اإللكتروني )865(

.334، ص )ن
، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة مقارنھ"دمحم دمحم سادات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في اإلثبات )866(

201.
.193إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص )867(
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نجد أنه یمكن التغلب على ذلك باستخدام وسائط إلكترونیة متطورة،في هذا الصدد

بالنسبة لما دون علیها وتتمتع بقدرة تحمل ،)868(یتحقق فیها عنصر الثبات واالستمراریة

التي ربما تفوق قدرة األوراق العادیة،عالیة تسمح باالحتفاظ بالبیانات المخزنة لمدة طویلة

.)869(تتأثر هي األخرى بعوامل الزمن

حیث أكد ،ق م ج 1مكرر 323نص المشرع الجزائري على شرط الحفظ في المادة 

وعند الرجوع إلى ،في ظروف تضمن سالمتها"محفوظة"وعلى أن تكون الكتابة معدة

فإنها تدل على ما یوجد به من وثائق ،"محفوظات قسم الوثائق"المعني اللغوي لعبارة 

وسجالت ومحفوظات قدیمة أو حدیثة، ویفهم من ذلك أن المشرع الجزائري قد اشترط الحفاظ 

في وسائط أو دعائم تضمن استمرارها بطریقة یمكن ،على ما دون في المحرر اإللكتروني

.الرجوع إلیها عند الحاجة

في حقیقة األمر نجد أن المشرع الجزائري قد تبني شرط الحفظ مما نص علیه المشرع 

من قانون .134L-2نص المادة كذامن القانون المدني، و 1316الفرنسي في نص المادة 

المتعلقة بالثقة في 2004لسنة 575والمضافة بموجب القانون رقم الفرنسي،االستهالك

.االقتصاد الرقمي

تحتاج المحررات اإللكترونیة لدعم الثقة بها واإلقرار بحجیتها إلى وسیلة فنیة أمنة 

إلى أنه ال یجب أن یتوقف حفظ هذه ،ولكن یجب أن نشیر.لحفظ البیانات المدونة علیها

الحیة الوسیلة الفنیة المستخدمة في الحفظ الستمرارها، ولكن األحرى المحررات على مدة ص

وهذا ما نستشفه من قانون ،أن یتوقف على مدة حفظ المحررات المحددة بموجب القانون

إذا تم إبرام العقد "على أنه )L.134-2)870ة المادینص فيتهالك الفرنسي الذي االس

(868)
BRAHIM Adel, op cit, p.5.

.21بق، ص حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سا)869(
(870)

Article L.134-2 « Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme
égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation =
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الذي یحدده مرسوم ،تجاوز النصاب القانونيتبطریقة إلكترونیة وكانت قیمته تساوي أو 

یصدر عن مجلس الدولة، یلتزم المتعاقد المهني بحفظ السند المثبت للتعاقد لمدة یحددها 

كما یجب أن یضمن المهني للطرف المتعاقد معه، الدخول لهذا السند ،كذلك هذا المرسوم

".في أي وقت یشاء

عن مجلس الدولة الفرنسي L.134-2بعد صدور المرسوم المذكور في نص المادة 

یورو كما 120حدد قیمة النصاب القانوني بمبلغ ،2005فبرایر 6بتاریخ 137تحت رقم 

حدد مدة حفظ الكتابة اإللكترونیة بعشرة سنوات تبدأ من تاریخ إبرام العقد في العقود التي 

یكون التنفیذ فیها فوري، أما إذا تأخر التنفیذ إلى ما بعد إبرام العقد فتحسب المدة من وقت 

.)871(تسلیم المال أو تنفیذ األداء

)Irréversibilité(قابلیة الكتابة للتعدیل عدم-3

تتوقف حجیة اإلثبات في المحررات الورقیة على أن تكون غیر قابلة للتعدیل، وفي 

بها باإلضافة أو المحو أو الكشط أو غیر ذلك،حالة حدوث أي تعدیل على البیانات الواردة

سواء بإمعان النظر في مظهره الخارجي أو عن طریق ،)872(فیمكن اكتشافه بسهولة

االستعانة بالخبراء الفنیین، بینما نجد على العكس تماما في المحررات اإللكترونیة التي یكون 

إجراء أي تعدیل في البیانات المدونة علیها من قبل األطراف أو الغیر دون ترك ،من السهل

المحرر اإللكتروني یفتقر بحسب األصل إلى وهذا ما یجعل ،أي أثر مادي یدل على ذلك

التي تتصل بوظیفة المحرر الكتابي في اإلثبات والتي تهدف إلى ،شرط من أهم الشروط

.المحرر الذي یدون على دعامات إلكترونیةفيفي البیانات المدونة ،تحقیق الثقة

de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce moment l’accès à son cocontractant si
celui-ci en fait la demande. »
(871)

CASTATS-RENARD Céline, op cit, p.1534.
.144عباس العبودي، مرجع سابق، ص )872(
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مرهون بمدى قوة ،یبقى اعتبار المحررات اإللكترونیة أدلة كتابیة كاملة في اإلثبات

إعادة معالجتها، وفي ، من تالعب الغیر ببیاناتها أو التقنیة المستخدمة في تأمین سالمتها

لمنع عملیات اختراق ،)873(م حلول تقنیةیهذا اإلطار فإن التكنولوجیا الحدیثة حاولت تقد

و إقامة باستخدام آلیات التشفیر أ،بیانات المحررات اإللكترونیة والمحافظة على سالمتها

وقد تم ابتكار برنامج حاسب آلي یقوم بتحویل النص ،)874(جدران حمایة للمواقع اإللكترونیة

تحافظ على بقاء النص على صورتها النهائیة التي تم تثبیته ،اإللكتروني إلى صورة ثابتة

م بویعرف هذا النظا،تعدیل علیهاتحریف أوعلیها دون القدرة على إجراء أي

(Document image processing))875(، كما أن هناك طریقة أخرى تم ابتكارها لحفظ

دون تعدیل حیث یتم حفظ البیانات في صنادیق إلكترونیة یتعذر فتحها ،البیانات اإللكترونیة

مما ینجم عنه ،تشرف علیه سلطات التصدیق العامة والخاصةالذيو ،إال بمفتاح خاص

.)876(و محوها إذا تمت محاولة تعدیلهاإتالف الوثیقة المحفوظة أ

أولت التشریعات التي نظمت اإلثبات اإللكتروني اهتماما بمسألة عدم تعدیل بیانات 

ومدى إمكانیة التعویل على الطریقة التي استخدمت في المحافظة على ،المحرر اإللكتروني

أن تولي ،سالمتها، واشترطت هذه التشریعات عند إقرار الحجیة للمحررات اإللكترونیة

والطریقة التي ،االعتبار إلى جدارة الطریقة التي نفذت بها عملیة إرسال المحرر اإللكتروني

.استخدمت في تأمین سالمته

1996لعام ،تعرض قانون األنسیترال بشأن التجارة اإللكتروني، هذا الصددوفي

تعطى للمعلومات التي تكون على شكل "التي نصت على أنه 9/2لهذه المسألة في المادة 

.117، مرجع سابق، ص )"دراسة مقارنة(اإللكتروني ومدى حجیتھ في اإلثبات التوقیع "إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، )873(
، دار النھضة العربیة، "مكانة المحررات اإللكترونیة بین األدلة الكتابیة"دمحم دمحم أبو زید، تحدیث قانون اإلثبات )874(

لكتروني في المواد المدنیة یوسف أحمد النوافلة،اإلثبات اإل:،أنظر أیضا في ھذا الصدد166، ص 2002القاھرة، 
الكتابة اإللكترونیة في القانون المدني ، عابد فاید عبد الفتاح فاید، 65، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"ةالمصرفیة 

.64،مرجع سابق، ص "الفكرة والوظائف"
.24حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص )875(
.169، دمحم أحمد دمحم نور جستنیة، مرجع سابق، ص 121صدمحم إبراھیم أبو الھیجاء، مرجع سابق، )876(
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ما تستحقه من حجیة في اإلثبات، وفي تقدیر حجیة رسالة )محرر إلكتروني(رسالة بیانات 

تبار لجدارة الطریقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزین أو البیانات في اإلثبات یولي االع

."إبالغ رسالة البیانات

من قانون )877()ج(فقرة 18كما نجد أن المشرع المصري قد اشترط في المادة 

لتمتع الكتابة اإللكترونیة بالحجیة في اإلثبات إمكانیة كشف أي تعدیل ،التوقیع اإللكتروني

.أو تبدیل في بیانات المحرر اإللكتروني

وفي ظل غیاب قانون ینظم المعامالت اإللكترونیة نجد أنه ،أما عن المشرع الجزائري

أن تكون الكتابة معدة ومحفوظة في ظروف ،ق م ج1مكرر323اشترط في نص المادة 

في "فنفهم من كلمة "في ظروف تضمن سالمتها"ضمن سالمتها، وٕاذا ما توقفنا عند عبارة ت

تضمن "تهیئة وسائل فنیة آمنة لحفظ البیانات المدونة علیها، أما عن عبارة "ظروف

فالمقصود منها توفیر الحمایة عن طریق تلك الوسائل ضد مخاطر الوصول إلیها ،"سالمتها

.ؤدي إلى إجراء تعدیل علیهابطرق غیر مشروعة مما ی

یتبین أن المشرع الجزائري قد نص بصیغة ضمنیة على ،حسب هذا التفسیر المتقدم

توافر شرط عدم تعدیل المحرر اإللكتروني، ولكن األمر في غایة من األهمیة ویحتاج إلى 

مما یستوجب تدخل المشرع عند وضعه لقانون ینظم المعامالت اإللكترونیة في ،بیان

أن یحرص على التأكید في النصوص القانونیة صراحة على عدم تعدیل المحرر ،مستقبلال

وذلك على الرغم من تجریم المشرع الجزائري لهذا الفعل في تعدیله لقانون ،اإللكتروني

أین أضاف القسم السابع ،)878(15-04من خالل األمر رقم 2004العقوبات في عام 

مكرر إلى 394ضمن المواد ،مكرر والمعنون بالمساس بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات

.2004لسنة 15المصري رقم ج من قانون التوقیع اإللكتروني/18أنظر المادة )877(
1966جویلیھ 8المؤرخ في 156-66، معدل ومتمم لألمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم )878(

.2004نوفمبر 10صادر بتاریخ 71عدد المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة
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على تجریم إدخال معطیات في نظام 1مكرر 394حیث نصت المادة 6مكرر 394

.المعالجة اآللیة أو إزالة أو تعدیل بطریق الغش المعطیات التي تضمنها

الوظیفي بین المحررات اإللكترونیة والمحررات الورقیةمبدأ التكافؤ-الثثا

یستخلص مما تقدم أنه یلزم توافر شروط قانونیة لالعتراف بالمحرر اإللكتروني ویرى 

أن هذه الشروط تثیر التمییز من حیث القوة والحجیة في اإلثبات ،)879(بعض الفقه الفرنسي

یمكن أن تكون ةبین المحررات اإللكترونیة والمحررات الورقیة، حتى وٕان كانت هذه األخیر 

إال أنه یمكن اكتشافه بسهولة عكس ما هو الحال علیه في المحررات ،عرضة للتزویر

.یل بسهولةاإللكترونیة التي تكون سهلة للمحو والتعد

في إبرام المعامالت اإللكترونیة ،غیر أن المهنیین الذین یستخدمون النظم المعلوماتیة

بین المحررات اإللكترونیة والمحررات ،ضغطوا من أجل الحصول على المساواة التامة

.)880(وقد حصلوا بالفعل على ما كانوا یصبون إلیه،الورقیة

اعترف المشرع الفرنسي بمبدأ التكافؤ الوظیفي بین المحررات اإللكترونیة والمحررات 

على أنه )881(1-1316الورقیة في موضعین اثنین من القانون المدني، فقد نصت المادة 

یقبل المحرر في شكله اإللكتروني بصفة الدلیل، وذلك بالصفة ذاتها المقررة للمحرر على "

المحرر على دعامة "على أنه )882(الفقرة الثالثة من نفس المادةتنصو ...".دعامة ورقیة،

نرى أن هذه ".إلكترونیة یحوز ذات القوة الثبوتیة التي یحوزها المحرر على دعامة ورقیة

(879)
CASTETS-RENARD Céline, op cit, p 1533.

مخاطره، وكیفیة مواجھتھا مدى حجیتھ في اإلثبات، دار الجامعة -ثروت عبد الحمید، التوقیع اإللكتروني، ماھیتھ)880(
.180، ص 2007الجدیدة، اإلسكندریة، 

(881)
Article 1316-1 code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre

que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
(882)

Article 1316-3 code civil : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit
sur support papier. »
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االزدواجیة في اإلقرار بمساواة المحررات اإللكترونیة بالمحررات الورقیة بأنها عدیمة الجدوى 

.ولیس لها مبرر

بنفس المبدأ الذي أقر به ج ق م 1مكرر 323في المادة ع الجزائريالمشر أخذ 

یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني "على أنه تنصوالتي ،المشرع الفرنسي

كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكید من هویة الشخص الذي أصدرها وأن 

".سالمتهاتكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

ذلك على أساس أن 1مكرر 323وجه بعض الفقه انتقاد لما ورد في نص المادة 

لم یتعرض لمسألة ما إذا تم تقدیم دلیلین متناقضین أحدهما تم تحریره على ،المشرع الجزائري

ومن یرجح من ،دعامة إلكترونیة واآلخر محرر على دعامة ورقیة فبأیهما یأخذ القاضي

هذا الرأي أن قضاة الموضوع لیس لدیهم السلطة التقدیریة في اختیار الدلیل األدلة؟ ویعتبر

.)883(الكتابي المعروض أمامهم

حسب رأینا في هذه المسألة، فإذا تم عرض دلیل كتابي أمام القاضي فهنا تحكمنا و 

قاعدة ال یمكن إثبات عكس الثابت بالكتابة إال بالكتابة، فال بأس إذن من تقدیم محرر 

روني لدحض ما دل علیه محرر ورقي والعكس صحیح، ویضاف إلى ذلك أن نص إلكت

قد أقرت بالمساواة بین المحرر اإللكتروني والمحرر الورقي، وبالتالي 1مكرر 323المادة 

في تقدیر ما عرض أمامهم من أدلة واألخذ ،تكون سلطة تقدیریة واسعة لقضاة الموضوع

یكون من شأنه إثبات مصدر -سواء أفرغ في دعامة ورقیة أو إلكترونیة -بأي دلیل كتابي 

م ما ورد في الدلیل الكتابي الذي اعتمد علیه لبناء حكمه یویعتبر خطأ القاضي في تقی،الحق

ال یشكل مسألة قانونیة، فهو من جملة الوقائع التي یستقل القاضي بتقدیرها ولیس علیه رقابة 

زروق یوسف، حجیة وسائل اإلثبات الحدیثة، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق )883(
.196السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص والعلوم 
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مهما كانت -ال أن القاضي یجب أن یبین في أسباب حكمه المحررمن المحكمة العلیا، إ

.لیه وٕاال یتعرض حكمه للطعن بالنقضعالذي استند -دعامته 

الفرع الثاني

اإلثباتفي الحجیة القانونیة للمحررات اإللكترونیة 

تعتبر الكتابة أهم وسیلة من وسائل اإلثبات في الوقت الحاضر، ویرجع ذلك إلى أنها 

قبل حدوث النزاع على الواقعة المراد إثباتها أمام القضاء، كما أن ،دلیل یمكن إعداده مقدما

الكتابة من شأنها أن تبعث الطمأنینة في النفوس ألنها ال تتأثر بمضي الزمن، وال تتعرض 

)884(إذا طال الزمن علیها،آلفة النسیان أو عدم الدقة كما هو الحال في شهادة الشهود

قد تكون في شكل محرر رسمي حرره موظف ،بهذا المعنيوالكتابة التي تستخدم في اإلثبات

تكون في شكل عرفي من صنع األفراد وحدهم أوعام مختص طبقا لألوضاع المقررة قانونا، 

.)885(دون تدخل الموظف العام

الدول ومشرعرعفي القانون المدني عن طریق اإلثبات ش"اإللكترونیة"بعد تدخل 

بنصوص خاصة تتفق مع مقتضیات التجارة ،كترونیةالتي نظمت حجیة المحررات اإلل

القواعد التقلیدیة لإلثبات قد ال تسعف القاضي للحكم بحجیة دلیل ألن،)886(اإللكترونیة

مما یثیر التساؤل عن مدى حجیة المحررات اإللكترونیة في إثبات ،اإلثبات اإللكتروني

واإلجابة على ذلك یستلزم عرض حجیة المحررات الرسمیة ؟المعامالت التجاریة اإللكترونیة

.المحررات العرفیة اإللكترونیةحجیة بعدها و ،اإللكترونیة

عابد فاید عبد الفتاح فاید، نظام اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة األولى، دار النھضة العربیة،القاھرة، )884(
.94، ص 2006

.ق م ج324المادة راجع)885(
P.4.

(886)
CHARBONNEAU Cyrille et PANSIERq Frédéric-Jérôme, « Le droit de la « preuve » est

totem moderne (le commerce électronique) », op cit,
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حجیة المحررات اإللكترونیة الرسمیة في اإلثبات   :أوال

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو "على أنه ق م جمن 324تنص المادة 

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك 

".طبقا لألشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

-)887(لم یكتف بتعریف العقد الرسمي،یتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري

على ذكر الشروط الواجب توفرها فیه حتى ،وٕانما أتى كذلك-وهو یقصد المحرر الرسمي 

وتتمثل هذه الشروط في صدوره من موظف أو ضابط ،یكتسب صفة المحرر الرسمي

المحرر في حدود سلطته عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وأن یقوم الموظف بتحریر

.قا لألشكال التي حددها القانونوأن یتم تحریر المحرر وفواختصاصه، 

مسألة رسمیة المحرر اإللكتروني من خالل توافره على الشروط ،بالبحثناولسنت

وبالتالي اكتسابه لصفة الرسمیة التي یستمد منها ج، ق م 324المذكورة في نص المادة 

.القوة والحجیة في اإلثبات

اكتساب المحرر اإللكتروني صفة الرسمیة -1

أن المحرر الورقي یكتسب صفة الرسمیة بناء على تدخل موظف قانونا من المقرر 

یقوم بتحریره في حدود سلطته واختصاصه، ووفقا لألشكال التي حددها القانون، أما ،عام

كثیرا ما یقع الفقھ والقضاء عندنا من خلط بین التصرف القانوني وأداة إثبات ھذا التصرف، وقد نتج ذلك عن سوء )887(
الفرنسي التي تتضمن عدة معاني مختلفة، فعوض أن تترجم ھذه الكلمة الواردة في النص 324في المادة Acteترجمة كلمة 

بمعانیھا المتعددة ترجمت بمعنى واحد، فجاء بذلك النص العربي قاصرا في المعنى ومثیرا للبس والغموض، ذلك أن كلمة 
Acte رع ترجمتھا فجاء ما یقابلھا ق م وھنا أساء المش324/1باللغة الفرنسیة قد تعني التصرف القانوني كما جاء في المادة

في النص العربي بكلمة عقد، في حین أن المقصود ھو التصرف القانوني سواء كان صادرا من جانبین وھو العقد أو صادر 
Acteمن جانب واحد كالوصیة، كما یمكن أن تعني المحرر بجمیع أشكالھ سواء كان رسمیا فیقال  Authentique) المادة

Acte، أو كان عرفیا فیقال )ق م324 Sous-seing Privé) أو كان محررا غیر قضائي فیقال )328المادة ،Acte
Extrajudiciaire) ومن ثم وجب التنبیھ إلى أنھ من الضروري التمییز بین التصرف القانوني ذاتھ ).ق م471/3المادة

الورقة المكتوبة التي یدون فیھا ذوو الشأن ما تم االتفاق علیھ فیما بینھم، ذلك أن الذي یعد محال لإلثبات وبین أداة إثباتھ أي
بطالن أداة اإلثبات أو الورقة ال یؤثر في صحة التصرف القانوني، وكذلك ال تمنع صحة الورقة من بطالن التصرف 

.ھا ورقة أو محررالقانوني الثابت بھا، لذلك یجب تفادي تسمیة أداة اإلثبات الكتابي عقدا وتسمیت
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نشأ في بیئة رقمیة فإن مسألة اكتسابه الرسمیة یجب أن یالذي ،بالنسبة للمحرر اإللكتروني

.)888(تقنیة تضمن كیفیة توافر شروط رسمیتهتكون وفق ضوابط فنیة و 

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف وتنظیم المحررات الرسمیة اإللكترونیة في القلة 

التي تطرق فیها إلى ،من المواد التي عدلها في القانون المدني أو القوانین األخرى،القلیلة

نجد أنها نصت على 1مكرر323بالرجوع إلى نص المادة و المعامالت اإللكترونیة، 

بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص ،الكتابة اإللكترونیة والكتابة على الورقبینمساواةال

ونالحظ أن هذین .وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها،الذي أصدرها

لرسمیة المحررات ،رع الجزائريالشرطین یختلفان عن الشروط العامة التي وضعها المش

وهي ال تخص المحررات الرسمیة اإللكترونیة لوحدها ج،ق م 324الورقیة في نص المادة 

وضعتها مختلف التشریعات الدولیة كشروط لحجیة المحررات ،بل هي شروط خاصة

.أو عرفیةةاإللكترونیة سواء كانت رسمی

تد بالتوقیع اإللكتروني وفق الشروط یع"على أنه 2فقرة 327ي نص المادة جاء ف

بالنظر إلى موضع هذه المادة في القانون المدني والتي ".1مكرر323المذكورة في المادة 

المعدة لإلثبات، بالتالي نفهم ورقیةجاء في مضمونها النص على حجیة المحررات العرفیة ال

على أنها محررات ،ترونیةأن المشرع الجزائر قد كیف المحررات اإللك،بمفهوم المخالفة

ة وال یمكن إصباغ الصفة الرسمیة علیها، وهو ما یختلف تماما عن الوضع في فرنسا یعرف

.الذي سنتعرض إلیه الحقا

من قانون التوقیع اإللكتروني 16-14فقد أورد في المواد ،أما المشرع المصري

وحجیتهما في اإلثبات وحجیة الصورة ،نصوصا تتعلق بالمحرر الرسمي والعرفي اإللكتروني

ا، وأشار فیها بأن المحرر اإللكتروني الرسمي له ذات الحجیة المقررة مالمستنسخة منه

، ص 2005لورنس دمحم عبیدات، إثبات المحرر اإللكتروني، اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )888(
239.
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الوارد في قانون اإلثبات المصري متى استوفت الشروط المنصوص ،للمحرر الرسمي الورقي

اردة في الالئحة ووفقا لتحقق الضوابط الفنیة والتقنین الو ،)889(علیها في هذا القانون

.)890(التنفیذیة

الذي )891(لكن رغم هذه المحاولة التي اصطدمت بالواقع العملي عند تطبیق القانون

من جهة أخرى، ال اكتفى بوضع قواعد عامةو ،من جهةواكب التطور التقني والتكنولوجي 

،)892(تصلح بمفردها للتطبیق دون وجود تشریعات أخرى تفسر كیفیة تطبیقها عملیا

ال تفوتنا اإلشارة إلى التجربة التشریعیة الرائدة في فرنسا، فالوضع في القانون و 

بعد .الفرنسي مختلف تماما على ما هو علیه الحال في كل من التشریع الجزائري والمصري

الذي أدخل تكنولوجیا ،المعدل للقانون المدني الفرنسي2000لسنة 230صدور القانون رقم 

ونخص بالذكر نص الفقرة الثانیة ع اإللكتروني في صلب القانون المدني،المعلومات والتوقی

التي تقرر أن المحرر الرسمي یمكن أن یحرر ،)893(من القانون المدني1317من المادة 

المرسوم رقم وفقا للشروط المحددة بمقتضى إذا تم إنشاؤه وحفظه،)894(على دعامة إلكترونیة

.بالمحررات المعدة من طرف الموثقینالمتعلق)895(2005لسنة 973

والهادفة ،عدة مراسیم الحقة للقانون المذكور أعالهعن مجلس الدولة الفرنسيصدر

المساواة بین المحررات والتوقیعاتبمنها ما یتعلقنذكر ،بیةو إلى تنفیذ التوجیهات األور 

من الالئحة التنفیذیة لقانون التوقیع اإللكتروني المصري، وھي ضوابط غیر 8أنظر في بعض ھذه الضوابط المادة )889(
.المحرر اإللكتروني الرسمي، فمثال لم یحدد بعد ضوابط تدخل الموظف العامكافیة حتى اآلن لنشأة

.149یوسف أحمد النوافلة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة والمصرفیة، مرجع سابق، ص )890(
.284دمحم دمحم أبو زید، مرجع سابق، ص )891(
.240دمحم فواز المطالقة، مرجع سابق، ص )892(

(893)
Article 1317-2 code civil, modifié par la loi 2000-230 du 13 mars 2000 : « Il peut être dressé sur

support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en conseil d’état. »

(894)
GRIMALDI Michel et REYNIS Bernard, « L’acte authentique », Les petites affiches, 06

novembre 2003 n° 222, p.3.
(895)

Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif
aux actes établis par les notaires ; voir le site : www.legifrance.gouv.fr
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لسنة 272كالمرسوم رقم حیز النفاذ خلت دوالتي ،اإللكترونیةالتقلیدیة ونظیرتها

.وغیرها من المراسیم األخرى،)897(2002لسنة 535والمرسوم رقم ،)896(2001

،نجدمن بین المراسیم التي أصدرت والمتعلقة بموضوع رسمیة المحررات اإللكترونیة

المنظم ألعمال 1971لسنة 941والمعدل للمرسوم رقم 2005لسنة 973المرسوم رقم 

من ،وما یقومون به)899(ولقد تولى هذا المرسوم تنظیم بعض أعمال الموثقین، )898(الموثقین

توثیق للمحررات المبرمة على الدعامات الورقیة، ومع وضع تنظیم مماثل لتوثیق المحررات 

.المنشأة على دعامات إلكترونیة لیضعهما على قدم المساواة

وبین كیفیة الموثقة إلكترونیاتنظیم شامل للمحررات ،المذكور أعالهوضع المرسوم 

إتمام الموثق لها، والذي یجب علیه أن یقوم بالتوقیع على المحرر من خالل إجراءات توقیع 

وذلك بعد تأكده بنفسه على ما ورد من تصریحات األطراف والشهود ،)900(إلكترونیة مؤمنة

ع بالحروف ذلك نظرا والتحقق من هویتهم، ویقوم الموثق بكتابة التاریخ الذي تم فیه التوقی

.)901(ألهمیة توثیق المحرر الرسمي

،والشهود باستخدام إجراءات تسمح بوضع توقیعهم على العقد الموثقیقوم األطراف 

بشرط أن یكون ذلك األمر مرئیا على الشاشة ،وذلك بوضع صورة من توقیعهم الخطي

(896)
Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et

relatif à la signature électronique ; voir le site : www.legifrance.gouv.fr
(897)

Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte
par les produits et les systèmes des technologies de l’information ; voir le site :
www.legifrance.gouv.fr

أعقب مجلس الدولة الفرنسي كل النصوص المنظمة للعقود الورقیة بنصوص منظمة للعقود المبرمة على دعامات )898(
الذي ساوى فیھ بین 2000لسنة 230مؤكدا بذلك على ذات النھج الذي أخذ بھ المشرع الفرنسي في قانون ،إلكترونیة

أصبح للموثقین إمكانیة إنشاء األعمال الموثقة على دعامات 2006المحررات اإللكترونیة والورقیة، وفي األول من فبرایر 
.یل كتابي كاملغیر ورقیة لتصبح المحررات اإللكترونیة معترفا بھا كدل

بشأن شروط إنشاء 2005أوت 10، والصادر في 2005-972أنھ صدر في نفس الوقت مرسوم رقم جدیر بالذكر )899(
.وحفظ المحررات الرسمیة اإللكترونیة وصورھا بالنسبة للمحضرین القضائیین

.206زروق یوسف، مرجع سابق، ص )900(
.164-163مرجع سابق، ص ص في المواد المدنیة والمصرفیة، اإلثبات اإللكتروني یوسف أحمد النوافلة، )901(
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أثناء تحریر العقد أمام ،وعندما یكون أي أحد من هؤالء غیر موجود،)902(لألطراف والشهود

فإن اإلعالن عن إرادته تكون أمام موثق -أي إنشاء المحرر اإللكتروني عن بعد -الموثق 

ویكون تبادل المعلومات الالزمة إلتمام التوثیق من خالل نظام المعلومات الالزمة أخر،

والتابع )903(مع باقي الموثقین باستخدام نظام تبادل المعلومات اآلمن،إلنشاء المحرر

.)904(للمجلس األعلى للموثقین في فرنسا

یجب على كل موثق یقوم بإنشاء وثائق 9732005/المرسوم من 28المادة حسب 

باستخدام نظام لتداول وٕارسال المعلومات، یوافق علیه المجلس ،على دعامات إلكترونیة

ویكون ذلك النظام مشترك ومتوافق مع تلك األنظمة المعلوماتیة التي ،األعلى للموثقین

كما یلتزم كل ،وهو ما یضمن سالمة وسریة محتویات المحررات،أنشأها موثقون آخرون

من نفس المرسوم، بإنشاء فهرس من أجل تسجیل وحفظ كل األعمال، 23وفقا للمادة موثق

، ویقوم رئیس مجلس )905(دعامات إلكترونیةالتي یتلقونها إما على دعامات ورقیة أو 

وكما على الدعامات اإللكترونیة،تعلى الفهارس التي أنشأ،الموثقین بالتوقیع اإللكتروني

یتم حفظ وتسجیل المحررات الموثقة والمنشأة على دعامة إلكترونیة لدى سجل مركزي للنسخ 

.)906(للموثقینه من قبل المجلس األعلى ؤ األصلیة، وهذا األخیر یتم إنشا

أن التشریع الفرنسي قد اعترف بإمكانیة إنشاء المحررات إلى،تجدر اإلشارة

وما ،فق م1317وذلك وفق ما نصت علیه المادة -اإللكترونیة على دعامات إلكترونیة 

إال أنه لم یعالج مسألة مدى تحقق الرسمیة كشرط -973/2005جاء في المرسوم رقم 

.لصحة التصرف القانوني مع المحررات اإللكترونیة

(902)
Article 17 de la directive 973/2005.

(903)
Article 20 de la directive 973/2005.

(904)
Article 16 de la directive 973/2005.

(905)
GRIMALDI Michel et REYNIS Bernard, op cit, paragraphe 7, p.6.

Ibid.
(906)



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

326

والخاص بتعزیز الثقة في 2004لسنة 575حسمت هذه المسألة بصدور القانون 

واستحدثت المادة،من القانون المدني1108الذي قام بتعدیل المادة ،االقتصاد الرقمي

إذا كان المحرر الرسمي مطلوبا لصحة التصرف "على أنه تنصالتي )907(1108-1

القانوني، فإنه یلزم أن یتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

قد أجاز استخدام المحررات الرسمیة ،یتضح من ذلك أن القانون الفرنسي".1317

.)908(لالنعقادكنا اإللكترونیة في العقود الشكلیة التي تعد الرسمیة ر 

مدى حجة المحررات الرسمیة اإللكترونیة -2

ال یختلف المحرر الرسمي اإللكتروني عن المحرر الرسمي التقلیدي من حیث القوة 

متى استوفى الشروط المنصوص علیها في نص في القانون الفرنسيوالحجیة في اإلثبات،

الورقة الرسمیة التي یتلقاها موظف عام له حق "التي عرفته على أنه ق م ف1317المادة 

أضاف ".المطلوبةفي الجهة التي كتبت فیها الورقة وذلك وفقا لألوضاع الشكلیة ،التوثیق

لقبول ،من أجل تطویع المحررات الرسمیة1317المشرع الفرنسي فقرة ثانیة في نص المادة 

یمكن وضعه على "ونص فیها على أنه ،)909(اإللكترونيتكنولوجیا المعلومات والتوقیع

".دعامة إلكترونیة إذا تم إنشاءه وحفظه وفقا للشروط التي یضعها مرسوم من مجلس الدولة

والمعدل 2005لسنة 973سبق الذكر أن مجلس الدولة الفرنسي أصدر المرسوم رقم 

ق الضوابط الفنیة والتقنیة التي المنظم لعمل الموثقین، وذلك لتحقی1971لسنة 941لمرسوم 

ویتضح من هذه ،)910(على دعامات إلكترونیةتساعد على تحریر المحررات الرسمیة

أقام قرینة قانونیة على سالمة المحرر الرسمي من ،النصوص مجتمعة أن المشرع الفرنسي

(907)
article 1108-1 code civil : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut

être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et
1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. »
(908)

EL BADAWI Lamia, op cit, p.276.
(909)

MAS Florence, op cit, p 244.
(910)

CASTETS-RENARD Céline, op cit, p 1531.
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ومن حیث صدوره من األشخاص الذین وقعوا علیه متى توافرت شروطه ،الناحیة المادیة

ونشأته وحفظه في ظروف تضمن ،المطلوبة، والمتمثلة في إمكانیة تحدید هویة منشئه

مع توقیع الموثق بتوقیع إلكتروني آمن، وكان مظهره الخارجي یوحي برسمیته ،سالمته

في المحرر أو كانوا من الغیر الذین فتكون له حجة على الناس كافة سواء كانوا أطراف

.ون أو یستفیدون من المحررر ضر تی

تعتبر المحررات الرسمیة اإللكترونیة حجة على الناس كافة بما دونه فیها محررها من 

ما لم یتبین تزویرها بالطرق ،في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره،بیانات

وهذا یدل على أن المحررات اإللكترونیة ،)911(فیها بالبطالنالمقررة في القانون أو تم الطعن

.صفة الرسمیة فإنها تصبح بمنزلة المحررات الرسمیة العادیة في قوة اإلثباتتمتى اكتسب

قانون والسیما،التشریعات المطبقة حالیا في الجزائر،أنإلىنشیر في األخیرو 

في مجال التجارة ،مواجهة التكنولوجیا الحدیثةالمعد من أجل ینالتصدیق اإللكترونیالتوقیع و 

الرسمیة اإللكترونیة فإنه من غیر المتصور من الناحیة العملیة تحریر وتوثیق المحررات 

.اإللكترونیة

حجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة في اإلثبات-ثانیا

الورقة الصادرة من أحد األفراد بتوقیعه إیاها من أجل أن ،یقصد بالمحرر العرفي

هذه المحررات یمكن أن تكون معدة سلفا لإلثبات وفي هذه الحالة تكون ،تكون دلیال كتابیا

،كون غیر معدة لإلثبات ولذلك یغلب أال تكون موقعةیموقعة ممن هي حجة علیه، وٕاما 

ولقد انعكس منح .یتوافر لها من عناصر اإلثباتوٕانما یعطیها القانون حجیة في اإلثبات لما 

الحجیة للمحررات العرفیة في اإلثبات في صورتها الورقیة على المحررات العرفیة 

ثم ،وعلیه نتعرض بالدراسة لحجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة المعدة لإلثبات،اإللكترونیة

.274دمحم حسین منصور، اإلثبات التقلیدي واإللكتروني، مرجع سابق، ص )911(
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على أن نكتفي )912(ر معدة لإلثباتنتبعها بدراسة حجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة غی

رسائل البرید اإللكتروني نظرا لتزاید استخدامه في المعامالت التجاریة ،بعرض حجیة

.فات القانونیة على شبكة اإلنترنتوالتصر 

المحررات العرفیة اإللكترونیة المعدة لإلثبات-1

المنصوص المحرر العرفي اإللكتروني المستوفي الشروطالجزائري أعطى المشرع 

وعلیه یجب ،)913(ذات الحجیة المقررة للمحرر العرفي الورقي،علیها في القانون المدني

تحدید حجیة هذا النوع الجدید من أوال لهذه الشروط حتى نتمكن بعد ذلك ،علینا أن نتعرض

.من وسائل اإلثبات

شروط حجیة المحرر العرفي اإللكتروني-أ

یشترط في هذا النوع من المحررات العرفیة حتى تعتبر دلیال معدا لإلثبات توافر 

توافر كتابة تنصب على الواقعة المراد إثباتها، وأن تكون هذه الكتابة ،فيیتمثالنشرطین 

ن من الشروط العامة ان الشرطاویعتبر هذ،)914(موقعا علیها من قبل من تكون حجة علیه

باإلضافة إلى )915(جق م1فقرة 327في نص المادة ،الجزائريالتي أوردها المشرع 

إمكانیة التأكد "والمتمثلة في ج، ق م 1مكرر323الشروط الخاصة الواردة في نص المادة 

".وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها،من هویة الشخص الذي أصدرها

یق أكبر قدر من المصداقیة واألمان التي تهدف إلى تحقهي عبارة عن شروط فنیة وتقنیةو 

332إلى 329التقنین المدني الجزائري أربعة أنواع من المحررات العرفیة غیر المعدة لإلثبات في المواد من أورد )912(
وھي الرسائل والبرقیات، دفاتر التاجر، الدفاتر واألوراق المنزلیة، والتأشیر على سند الدین، ویالحظ أن ھذه المحررات ال 

العرفي المعد لإلثبات، وخاصة من حیث اشتمالھا على التوقیع، لذلك فإن ترتبط حجیتھا في اإلثبات بتوافر شروط المحرر
.ھذه األوراق ال تبلغ من القوة والحجیة مبلغ الدلیل الكتابي الكامل

.ق م ج1مكرر 323راجع المادة )913(
طبقا ألحدث التعدیالت "-اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة-دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )914(

.67، ص 2009، دار الھدى، الجزائر، "ومزیدة بأحكام القضاء
یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة إصبعھ ما لم "ق م ج 1فقرة 327تنص المادة )915(

ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم ال یعلمون أن الخط ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ، أما ورثتھ أو خلفھ فال یطلب منھم اإلنكار 
".أو اإلمضاء أو البصمة ھو لمن تلقوا منھ ھذا الحق
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وهي ال تقتصر على المحرر العرفي اإللكتروني باعتبار أن ،)916(للمحرر اإللكتروني عموما

وٕانما یظهر من مالمح،لم یخص بالذكر هذه المحررات بصفة صریحة،المشرع الجزائري

إنشاء ما یسمى باإلثبات بالكتابة في الشكل من خالل1مكرر323نص المادة ذلك في

.وٕاعطاؤه نفس مفهوم وحجیة المحرر العرفي إذا ما توفرت له شروطه المذكورة،اإللكتروني

ما هي إال كتابة وتوقیع وهو ذات األمر بالنسبة ،المحررات العرفیة الورقیةو 

تكازها على التكنولوجیا ف هذه األخیرة في ار مع اختال،)917(للمحررات اإللكترونیة العرفیة

الحدیثة إلعدادها، فبالنسبة لشرط الكتابة التي یجب أن تكون بطبیعة الحال إلكترونیة في 

"على أنه مكرر 323الجزائري في نص المادة هذا النوع من المحررات، فقد عرفها المشرع

و رموز ذات ینتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة عالمات أ

".معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها

ولكن یجب عدم إغفال ،یظهر أن شرط الكتابة من السهل تحققه في الواقع العملي

لیس وجود أیة كتابة فهذا بدیهي ال یحتاج إلى بیان، وٕانما ،أن المقصود من وجود كتابة

أما عن شرط التوقیع فهو شرط .الواقعة المراد إثباتهاتكون كتابة تنصب على یجب أن 

ألنه هو أساس نسبة الكتابة إلى ،أساسي وجوهري بالنسبة للمحرر العرفي بصفة عامة

كما یجب ،الموقع، ذلك أن التوقیع على المحرر یتضمن قبول ما هو مكتوب به أعال التوقیع

من جهة معتمدة أو ،تصدیق إلكترونیةأن یكون التوقیع اإللكتروني موثقا صادر به شهادة 

والتمسك بحجیته مرخصة أو حكومیة أو متفق علیها أو مقبولة تجاریا إلمكانیة االعتراف 

.)918(تجاه كافة الناس

.234دمحم دمحم أبو زید، مرجع سابق، ص )916(
.221دمحم دمحم سادات، مرجع سابق، ص )917(
، العدد السابع، جامعة الكوفة ةمجلة مركز دراسات األلوف، "القوة القانونیة للمستند اإللكتروني"عمار كریم كاظم، )918(

وما بعدھا، ودمحم دمحم أبو زید، مرجع سابق، ص 222دمحم دمحم سادات، مرجع سابق، ص ، أنظر أیضا175، ص 2007
238.
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د التجارة اإللكترونیة فإن القانون یشترط التوقیع على المحرر العرفي و في مجال عق

وقد اعتبر المشرع الجزائري أن التوقیع اإللكتروني ،)919(حتى ینتج آثاره القانونیة،اإللكتروني

إذا كان مستوفیا لما یتطلبه القانون، وهذا ما نستشفه من نص المادة ،یفي بهذا الشرط

یعتد بالتوقیع اإللكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة "على أنه تنصق م التي 327/2

نجد أنه یجب على التوقیع 1مكرر323وبالرجوع إلى نص المادة ."أعاله1مكرر323

أن یحقق شرطي تحدید هویة الموقع ونشأة المحرر وحفظه في ظروف تضمن ،اإللكتروني

التي یجب توفرها في الكتابة والتوقیع على حد سواء -سالمته، وهذه الضوابط الفنیة والتقنیة 

إذا تم توثیق التوقیع ، ولن یتأتى ذلك إالهي التي تحقق حجیة المحرر العرفي اإللكتروني-

.اإللكتروني

حجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة في اإلثبات   -ب

مبدأ المساواة لافي ظل االعتراف التشریعي بالمحرر اإللكتروني كدلیل كتابي، وتكریس

بینه وبین المحرر العرفي الورقي، وجب أن یكون له حجیة في اإلثبات ال تقل عن حجیة 

التجاریة السیما و اعد اإلثبات في المواد المدنیة مثلما هو وارد في قو ،الورقيالمحرر العرفي 

.جق م328و327نص المادتین 

تأسیسا على ما تقدم فإنه إذا تمسك أحد األشخاص بالمحرر العرفي اإللكتروني فإنه و 

إال إذا أنكر من نسب إلیه ما هو منسوب إلیه من بیانات وتوقیع، ویشترط في ،یعتبر حجة

فإذا سكت المنسوب إلیه المحرر ولم ینكره صراحة، كان ذلك ،اإلنكار أن یكون صریحا

أما إذا كان من یحتج علیه بالمحرر وارثا أو خلفا فال یطلب منه ،إقرار ضمنیا بنسبته إلیه

أن یصرح أنه ال یعلم أن البیانات والتوقیع هو لمن تلقى عنه الحق اإلنكار، إنما یكفي منه 

.134بشار طالل مومني، مرجع سابق، ص )919(
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وال یستلزم األمر من الوارث أو الخلف سواء كان عاما أو ،)920(مع تعزیز ذلك بیمینه

لكي یدحض هذا المحرر العرفي اإللكتروني أن یطعن فیه بالتزویر، لكن إذا أقر ،خاصا

موجود على المحرر فإنه ال یقبل منه بعد ذلك ال،الوارث أو الخلف بالتوقیع اإللكتروني

.)921(الطعن بالجهالة بل یجب علیه سلوك طریق الطعن بالتزویر

ٕاذا أنكر من نسب إلیه المحرر أو نفى الوارث أو الخلف بذلك قبل مناقشة موضوع و 

فهنا یفقد المحرر حجیته مؤقتا في اإلثبات وتنقل عبء اإلثبات ،المحرر العرفي اإللكتروني

على عاتق المتمسك به إلثبات عدم صحته وذلك بطلب إجراء التحقیق، وهنا یمكن طلب 

.)922(تضح حقیقة األمرتمحاید حتى ثالثطرفتدخل جهات التصدیق ك

یتعلق بما تتضمنه تعتبر المحررات العرفیة اإللكترونیة حجة على الناس كافة فیما 

من بیانات، بینما ال یعتبر التاریخ الذي تحمله حجة على الخلف الخاص والدائن الحاجز إال 

ألنهما تسري في حقیهما تصرفات السلف فقط إذا كانت ،)923(إذا كان ذلك التاریخ ثابتا

والمقصود بالتاریخ في المحرر العرفي لیس هو،سابقة على تاریخ اكتسابهما لحقوقهما

الذي یثبته المحرر وٕانما هو التاریخ الذي ،التاریخ الذي یدونه أطراف التصرف القانوني

.)924(جق م328یتحقق بالحاالت التي حددها المشرع في المادة 

یمكن أن نقول في هذا الصدد أن المحرر العرفي اإللكتروني الموثق الصادر به 

من جهة معتمدة أو مرخصة یعتبر حجة على الكافة بما دون فیه ،شهادة تصدیق إلكترونیة

طبقا ألحدث التعدیالت "-والتجاریةاإلثبات في المواد المدنیة -دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )920(
.74-73ومزیدة بأحكام القضاء، مرجع سابق، ص ص 

، یوسف أحمد النوافلة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة والمصرفیة، 307دمحم المرسي زھرة، مرجع سابق، ص )921(
.254مرجع سابق، ص 

(922)
RAYNOUARD Arnaud, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à

la signature électronique », op cit, p.598.
.212زروق یوسف، مرجع سابق، ص )923(
ال یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخھ إال منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت، "من ق م ج 328تنص المادة )924(

:ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء
من یوم التأشیر علیھ على ید ضابط عام -من یوم ثبوت مضمونھ في عقد آخر حرره موظف عام، -من یوم تسجیلھ، -

".من یوم وفاة أحد الذین لھم على العقد خط وإمضاء-مختص، 
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تصدیق العلى اعتبار أن تاریخ صدور شهادة ،من بیانات بما في ذلك التاریخ

.هو التاریخ الثابت بالنسبة للمحرر العرفي الموقع علیه إلكترونیا،)925(اإللكتروني

معدة لإلثبات الحجیة البرید اإللكتروني باعتباره محررا عرفیا غیر -2

یعد البرید اإللكتروني من أهم تطبیقات اإلنترنت وأكثرها استخداما، وقد تعددت 

مكنة التبادل غیر "د اإللكتروني فالبعض عرفه بأنه التعریفات الفقهیة والتشریعیة للبری

طریقة "بینما عرفه البعض اآلخر على أنه )926(."المتزامن للرسائل بین أجهزة الحاسب اآللي

)927(".سمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین األجهزة المتصلة بشبكة اإلنترنتت

یونیو 22من قانون الصادر في األخیرة الفقرة)928(ورد في نص المادة األولى

كل رسالة، أیا كان "تعریف البرید اإللكتروني بأنه ،بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي2004

شكلها نصیة أو صوتیة أو مصحوبة بصور وأصوات یتم إرسالها عبر شبكة عامة 

لالتصاالت ویتم تخزینها على خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة للمرسل إلیه حتى 

".یتمكن األخیر من استعادتها

من المرسوم 3فقرة 2فا للبرید اإللكتروني في المادة وقد أورد المشرع الجزائري تعری

یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات اإلنترنت وٕاستغاللها على 257-98التنفیذي رقم 

بتحدید حجیة كما قام، )929("خدمة تبادل رسائل إلكترونیة بین المستعملین"الشكل التالي 

-وھو الغالب-بصدور شھادة التوقیع اإللكتروني من جھة معتمدة أو مرخصة أو حكومیة وكان لذلك الصدور تاریخا )925(
من بین حاالت ثبوت تاریخ المحرر فإن ھذا التاریخ ھو التاریخ الحقیقي للمحرر العرفي اإللكتروني وذلك قیاسا على حالة 

، فتاریخ ھذا التأشیر "التأشیر علیھ على ید ضابط عام مختص"ق م وھي حالة 328العرفي الورقي المذكورة في المادة 
.یعتبر ھو التاریخ الثابت بالنسبة للمحرر العرفي الورقي

.219عمرو عبد الفتاح على یونس، مرجع سابق، ص )926(
.219ص نفسھ،المرجع)927(

(928)
Article 1er : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de

son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou
dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »

.1998أوت 25، صادر بتاریخ 63جریدة رسمیة عدد )929(
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أن الرسائل ،)930(ق م ج329حیث یستخلص من النص ،الرسائل العادیة في اإلثبات

الموقع علیها لها نفس القیمة القانونیة التي یكتسبها المحرر العرفي المعد لإلثبات، وتطبیقا 

یكون بالتالي للبرید اإللكتروني الموقع ،لمبدأ مساواة التوقیع الیدوي بالتوقیع اإللكتروني

والحق في استخدام البرید اإللكتروني في ،)931(إلكترونیا حجیة المحرر العرفي المعد لإلثبات

ولكن حقه في ذلك مقید بأال یكون من تقدیمه ،اإلثبات یعود للمرسل إلیه باعتباره مالكا له

.)932(إفشاء أسرار المرسللإلثبات 

غالبا ما یكون البرید اإللكتروني المتبادل بین األفراد أو الشركات غیر موقع علیه 

بالرجوع إلى ، و ویثور التساؤل حول حجیته باعتباره ال یحمل توقیعاإلكترونیا من مرسله، 

نجد أن التوقیع یعتبر شرط جوهري لحجیتها، وبذلك ،شروط المحرر العرفي المعد لإلثبات

یجب تكملتها بالكتابةفإن البرید اإللكتروني غیر الموقع ال یعتد به إال كمبدأ ثبوت

.)933(بالبینة

ویضمن ،البرید اإللكتروني الموصى علیه یقدم العدید من الفوائدال شك أن استخدام و 

أو السرقة أو التلف، وهذه الخدمة تقدم للمرسل لقاء مبلغ اناإلرسال ضد مخاطر الفقد

على إیداع اإلرسال لدى مقدم الخدمة على شبكة اإلنترنت ،جزافي یدفعه مما یكون له دلیال

.)934(والذي یقوم بدور مركز البرید

.ق م ج329راجع المادة )930(
على ضوء القانون النموذجي للتجارة (دور الرسالة اإللكترونیة في اإلثبات في القانون األردني "نسرین محاسنة، )931(

.323المجلد الثالث، جامعة الیرموك، كلیة الحقوق ، ص ، مجلة الحقوق، )"اإللكترونیة
طبقا ألحدث التعدیالت "-اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة-دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )932(

.276، عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص 94ومزیدة بأحكام القضاء، مرجع سابق، ص 
.326، ص سابقجع نسرین محاسنة، مر)933(

(934)
RENARD Isabelle, Premier arrêt de la cour de cassation sur la preuve électronique cour de

cassation, Civ. 2,4 décembre 2008 (pouvoi n° 07-17622) , 15 février 2009, p 3. Voir le site:
www.fedisa-eu/...007/fichiers/2009_02_15_20_14_51_.pdf
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ومن بینها التشریع ،خذت العدید من التشریعات بالبرید اإللكتروني الموصى علیهأ

من القانون المدني على أن 8/1369ونص في المادة ،)935(الفرنسي الذي اعترف به

الخطاب الموصى علیه والخاص بإبرام العقد أو تنفیذه یمكن إرساله بالبرید "

.)936("…اإللكتروني

اإللكترونیة بما التجارةالمشرع الجزائري لم یقم بوضع قانون ینظم ،على الرغم من أن

القیاس على ما البرید اإللكتروني الموصى علیه، لكن یمكنبرالتي تتم ع،فیها المعامالت

والخاصة بالتبلیغ عن طریق الرسالة الموصى ،)937(ق إ م وإ 412جاء في نص المادة

والتي تنهض دلیال على صحة التبلیغ، ألن موظف البرید عندما یسلم الرسالة إلى ،علیها

كما أن البرید الموصى یثبت محتوى الرسالة ،المرسل إلیه یوقع هذا األخیر على استالمها

یؤدي نفس ،وهویة األطراف، ویالحظ من هذا التصور أن البرید اإللكتروني الموصى علیه

وبالتالي فإن ج ق م 329المنصوص علیها في المادة و ،علیهاوظائف الرسائل الموقع 

الحجیة المقررة للمحررات العرفیة المعدة لإلثباتنفسیأخذ ،البرید اإللكتروني الموصى علیه

.)938(الواردة في القانون المدني

المطلب الثاني

ینالتوقیع والتصدیق اإللكترونی

فإن هذا األمر جعل ،ط التوقیع اإللكتروني في األصل بجوانب فنیة وتقنیةانظرا الرتب

التشریعات على مختلف أصعدتها، سواء أكانت دولیة أو إقلیمیة أو وطنیة تعنى بوضع 

(935)
BARBRY Éric, « Spam et prospection commercial: pas de vide juridique mais des modifications

nécessaires », Gazette du palais, n° 113, 22 avril 2004, p.27.
(936)

Article 1369-8 code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution
d’un contrat peut etre envoyée par courrier électronique… ».

21، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم )937(
.2008أبریل 23صادر بتاریخ 

.144یوسف أحمد النوافلة، المحررات اإللكترونیة في اإلثبات، مرجع سابق، ص )938(
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القواعد القانونیة، التي تبین المدلول القانوني لهذا االصطالح الفني الجدید، وذلك من خالل 

.)939(تحدید المقصود بالتوقیع اإللكتروني وشروطه وصحته وحجیته في اإلثبات

التوقیع اإللكتروني دورا مهما في ضمان الثقة واألمان بین المتعاملین بالتجارة یلعب 

ولكي تتوفر هذه الثقة لدى األطراف فإن األمر یستلزم وجود طرف ثالث ،)940(اإللكترونیة

مهمته حمایة معامالت التجارة اإللكترونیة من تالعب الغیر بها، وهذا الطرف هو ،محاید

.جهة التصدیق على التوقیع اإللكتروني

، ثم نتعرض )الفرع األول(لذلك نتناول في هذا المطلب بیان إنشاء التوقیع اإللكتروني 

).رع الثانيالف(للدور الذي تلعبه جهات التصدیق في توثیق المعامالت اإللكترونیة 

الفرع األول

إنشاء التوقیع اإللكتروني

نظرا لكون الغایة من النصوص القانونیة المنظمة للتوقیع اإللكتروني كإحدى المسائل 

إیجاد إطار تشریعي لمسائل ذات طبیعة فنیة بغیة توفیر المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة، هي 

لم یقتصر االهتمام بوضع تعریف للتوقیع اإللكتروني وبیان صوره ،الحمایة القانونیة لها

من قبل فقه القانون بل امتد أیضا إلى التشریعات، وهذا یستدعي بیان ،وشروطه وحجیته

.في اإلثباتتهحجیو ،مفهوم التوقیع اإللكتروني

(939) BRULARD Yves et FERNANDEZ Pascal, « Signature électronique: la réforme aura-t-elle
accouché d’une (souris) ? », (2e partie et fin), n° 214, Les petites affiches, 26 octobre 2001, p.4.

وسائل حمایة التوقیع الرقمي التي جعلتھ عنصرا مھما في زیادة التعامل عبر "دمحم عبیدات والفي دمحم درادكة، یوسف )940(
، سلسلة العلوم اإلنسانیة مجلة مؤتة للدراسات، "دراسة تحلیلیة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني:اإلنترنت

.42، ص 2009رون،جامعة مؤتة،العدد األول،  المجلد الرابع والعشواالجتماعیة،
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مفهوم التوقیع الكتروني :أوال

باعتباره أهم الوسائل التي تعتمد علیها التجارة ،دراسة مفهوم التوقیع اإللكترونيل

أطراف المعامالت في توفیر األمان والثقة عن طریق تحدید شخصیة وهویة،اإللكترونیة

وشرح صوره وبیان ،وهذا ما یقتضي توضیح تعریف التوقیع اإللكتروني،اإللكترونیة

.شروطه

تعریف التوقیع اإللكتروني -1

والحاجة إلى تحدید ،نتیجة ازدهار التجارة اإللكترونیةنشأ مصطلح التوقیع اإللكتروني

ومعرفة ما إذا كان قد ،عبر وسائل االتصالالعقد المبرمطرافأهویة كل طرف من 

.)941(الذي أفرغ فیه ذلك العقدانصرفت إرادة كل طرف إلى الموافقة على مضمون المحرر

تهدي بها ،لیمیة بوضع نصوص قانونیة نموذجیةقامت بعض المنظمات الدولیة واإلق

وقدمت في ظلها مجموعة من التعریفات ،الدول األعضاء فیها في وضع تشریعاتها الوطنیة

قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لعام للتوقیع اإللكتروني، فنجد مثل

بیانات في شكل "على أنه التوقیع اإللكتروني)أ(في مادته الثانیة الفقرة قد عرف ،2001

إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، یجوز أن تستخدم 

عیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة لت

.)942("في رسالة البیانات

تخصص مخلوفي عبد الوھاب، التجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوره في الحقوق،)941(
.199ص .2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون األعمال،

.األنسیترالمن قانون )أ(2راجع المادة )942(
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والخاص 1999دیسمبر 13الصادر في 93/1993بي رقم و عرفه التوجیه األور 

توقیع إلكتروني یعني بیانات في شكل"بأنه )943(2/1بالتوقیع اإللكتروني في المادة 

إلكتروني متصلة أو مرتبطة منطقیا مع بیانات إلكترونیة أخرى، والتي تعمل كطریقة 

".للتصدیق

لم تخرج عن هذه التعریفات التشریعات الوطنیة للدول التي أصدرت حتى اآلن أو في 

القوانین المتعلقة بالمسائل التي تدخل ضمن مفهوم التجارة اإللكترونیة ،طریقها إلصدار

المعدلة والمضافة بقانون ،)944(من القانون المدني الفرنسي1316/4فت المادة فقد عر وعلیه

،)945(التوقیع2000مارس 13الصادر في 230/2000التوقیع اإللكتروني الفرنسي رقم 

التوقیع الضروري إلتمام التصرف القانوني الذي یمیز هویة من وقعه، "هبصفة عامة بأن

عندما یكون إلكترونیا، فیجب أن یتم ،تنشأ عن التصرفااللتزامات التيویعبر عن رضائه ب

.)946("باستخدام وسیلة آمنة لتحدید هویة الموقع وضمان صلته بالتصرف الذي وقع علیه

2004لسنة 15المصري رقم اإللكتروني ج من قانون التوقیع /1المادة هعرفتكما 

إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو ما یوضع على محرر "، بأنه 2004أبریل 22الصادر في 

أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع 

.)947("ویمیزه عن غیره

(943) Article 2, 1), directive 1999/93/CE : la « Signature électronique est une donnée sous
forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et sert
de méthode d’authentification. »
(944)

Article 1316-4 « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui
l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. »
(945)

BRULARD Yves et FERNANDEZ Pascal, « Signature électronique : la réforme aura-t-elle
accouché d’une (souris) ? », (1ère partie), Les petites affiches, n° 213, 25 octobre 2001, p.10.

دراسة تحلیلیة مقارنة في "حسین مطلق التمیمي، التوقیع بالشكل اإللكتروني ومدى حجیتھ في اإلثبات المدني عالء )946(
.92، ص 2014النھضة العربیة، القاھرة، ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء، دار 

عمان، عبد هللا أحمد عبد هللا غرایبة، حجیة التوقیع اإللكتروني في التشریع المعاصر، دار الرایة للنشر والتوزیع،)947(
.40، ص 2008
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التوقیع والتصدیق المتعلق بالمحدد للقواعد العامة04-15رقمقانونالتضمن كما 

عشر تعریفا على رأسها یأتي تعریف التوقیع اإللكتروني ستة،2في نص المادة یناإللكترونی

بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات :التوقیع اإللكتروني"هبأن

مع ایالحظ من هذا التعریف أنه مطابق تمام".إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق

الخاص بالتوقیعات اإللكترونیة، 93/1999بي رقم و التعریف الذي وضعه التوجیه األور 

بحیث ال ،تعریفا موسعا للتوقیع اإللكتروني)948(3-2في نص المادة وهذا األخیر قد تبني 

الذي یكفل للمحرر اإللكتروني حجیته ى التوقیع الشخصي بالمعنى الضیق،یقتصر عل

تحدید صاحب القانونیة في اإلثبات، بل جاء عاما وشامال بحیث یشمل أشكاال أخرى من 

.)949(التوقیع وتمییزه في االستعماالت المختلفة ألنظمة المعلومات

البد من التعرض لآلراء ،بعد استعراض بعض التعریفات التشریعیة للتوقیع اإللكتروني

والتي تنصب مجملها في ،مصطلحات مترادفة للتوقیع اإللكترونيقدمت عدةالفقهیة التي 

مجموعة من اإلجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید "أنه عنى واحد، فقد عرفه البعض بم

شخصیة من تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع 

.)950("بتهبمناس

مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي یتبع استخدامها، "خر بأنه آلعرفه البعض او 

تتضمن عالمة ممیزة لصاحب الرسالة ،عن طریق الرموز أو األرقام إخراج رسالة إلكترونیة

(948)
Article 2-3), directive 1999/93/CE : « La signature électronique est une donnée sous forme

électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autre données électroniques et qui sert de méthode
d’authentification. »
(949)

PENNEAU Anne, La forme et la preuve du contrat électronique, L’acquis communautaire, op cit,
p.p. 265-266.

سند حسن سالم صالح، التنظیم القانوني :مشار إلیھ كذلك عند كل من،34عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص حسن )950(
، ولورنس دمحم عبیدات، 57، ص 2010للتوقیع اإللكتروني وحجیتھ في اإلثبات المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

.127مرجع سابق، ص 
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اآلخر خاص ام زوج من المفاتیح، واحد معلن و المنقولة إلكترونیا یجري تشفیرها باستخد

.)951("بصاحب الرسالة

عناصر متفردة خاصة بشخص "أن نعرف التوقیع اإللكتروني بأنه من جهتنایمكن

ة باعتماد التوقیع، لتوضع الموقع تتخذ شكل رموز أو أرقام مرخص بها من الجهة المختص

".على المحرر اإللكتروني تعبیرا عن رضا الشخص الذي تمیزه عن غیره

صور التوقیع اإللكتروني-2

صور التوقیع اإللكتروني بحسب الوسیلة أو التقنیة التي تستخدم في إنشاء تتعدد

من ،التوقیع، كما تتباین هذه الصور فیما بینها من حیث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه

تتمثل أهم و ،ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمینها والتقنیات التي تتیحها

التوقیع بالقلم ،التوقیع البیومتري،دي أو السريالتوقیع الكو :صور التوقیع اإللكتروني في

.التوقیع الرقمياإللكتروني و 

التوقیع الكودي أو السري   -أ

یقصد به استخدام مجموعة من األرقام أو الحروف أو كلیهما، یختارها صاحب التوقیع 

ویتم تركیبها في شكل كودي معین بحیث ال یعلمها إال صاحب ،لتحدید هویته وشخصیته

)nombreonidentificatiIPersonal(التوقیع فقط ومن یبلغه بها، وتسمى هذه الطریقة 

ویستخدم التوقیع الكودي أو السري في المراسالت وٕابرام ،)N.I.P()952(ویرمز إلیها اختصارا 

وذلك من أجل السحب النقدي من خالل أجهزة ،عقود التجارة اإللكترونیة والمعامالت البنكیة

التوقیع اإللكتروني، اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عیسى غسان ربضي، القواعد الخاصة ب)951(
.55، ص 2009

، دار النھضة "دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي"ممدوح دمحم على مبروك، مدى حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات )952(
.9، ص 2005العربیة، القاھرة، 
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الخدمات في عن طریق القیام بدفع ثمن السلع و ،)953(الصرف اآللیة أو الدفع اإللكتروني

.)954(المخصص لذلكالمتاجر بإدخال البطاقة البنكیة في الجهاز

أن هذا النوع من التوقیع اإللكتروني ال یصلح إلعداد الدلیل )955(یرى بعض الفقهاء

الكتابي المعد مقدما لإلثبات، وذلك ألن هذا النوع من التوقیع ال یتم إلحاقه بأي محرر 

لذلك فإن أثره في ،كتابي، وٕانما یتم تسجیله في وثائق البنك منفصال عن أیة وثیقة تعاقدیة

على الحاالت التي یوجد فیها بین الطرفین عالقة تعاقدیة مسبقة، واتفاق ،اإلثبات یقتصر

.خاص بشأن ما یثور بسببها من منازعات

مما ال شك فیه أن هذا النوع من التوقیع في الشكل اإللكتروني هو األكثر شیوعا لدى 

ة معینة، بل یمكن لكل شخص أن یستخدمها الجمهور، وال یتطلب الكثیر من العناء أو خبر 

كما أنه ال یستلزم أن یمتلك الشخص جهاز حاسب آلي، أو أن یكون جهازه متصال بشبكة 

.اإلنترنت

التوقیع البیومتري -ب

باستخدام الخواص السلوكیة والجسدیة یةشخصیقصد بالتوقیع البیومتري التحقق من ال

.)956(لذا یطلق علیه التوقیع بالخواص الذاتیةللشخص، وذلك لتمییزه وتحدید هویته، 

على حقیقة علمیة هي أن لكل ،تعتمد هذه الصورة من صور التوقیع اإللكتروني

تختلف من شخص إلى آخر تتمیز بالثبات النسبي، مما ،شخص صفات ذاتیة خاصة به

.153عباس العبودي، مرجع سابق، ص )953(
.141حسین مطلق التمیمي، مرجع سابق، ص عالء)954(
.59، ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص 82-81سند حسن سالم صالح، مرجع سابق، ص ص )955(
.50عبد هللا أحمد عبد هللا غرایبة، مرجع سابق، ص )956(



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

341

ذاته مما یؤدي إلى توافر الثقة في أن التوقیع بأحد تلك الخواص قد تم عن طریق الموقع 

.)957(یحدد هویته وبالتالي منحه الحجیة القانونیة في اإلثبات

عن طریق أجهزة ،یتم التحقق من شخصیة الموقع المتعامل مع هذه الطرق البیومتریة

صورة دقیقة لعین الموقع أو صوته بالتقاطإدخال المعلومات إلى الحاسب اآللي، التي تقوم 

ویتم تخزینها بطریق مشفرة في ذاكرة الحاسب اآللي ویعاد ،)958(أو یده أو بصمته الشخصیة

وذلك بمطابقة صفات وسمات العمیل المستخدم ،فك هذا التشفیر للتحقق من صحة التوقیع

مع الصفات التي یتم تخزینها على جهاز الحاسب اآللي، وال یسمح له بالتعامل إال ،للتوقیع

.)959(في حالة المطابقة الكاملة

إمكانیة مهاجمتها أو نسخها من ،)960(ه الطریقة في نظر بعض الفقهاءیعیب على هذ

.قراصنة الحاسب اآللي عن طریق فك شفرتها، فضال عن أنها ذات تكلفة عالیة نسبیا

أن تأمین الثقة في التوقیع البیومتري یتطلب ،)961(لذلك نرى مع بعض الفقهاء

استخدام منظومة بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني مؤمنة، بحیث تضمن انتقاله دون القدرة 

على التالعب فیه، فضال عن توافر الضوابط الفنیة والشروط القانونیة الالزمة لالعتداد به 

.كحجة في اإلثبات

التوقیع بالقلم اإللكتروني-ج

هو طریقة حدیثة من طرق التوقیع البیومتري )op-pen(التوقیع بالقلم اإللكتروني 

لكتروني ضوئي خاص إالموقع بكتابة توقیعه الشخصي باستخدام قلم ،ویتم عن طریق قیام

.256إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص )957(
، العدد المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، "حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات"أسامة بن غانم العبیدي، )958(

.155، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، ص 28، المجلد 56
.149حسین مطلق التمیمي، مرجع سابق، ص عالء)959(
.85، سند حسن سالم صالح، مرجع سابق، ص 257سابق، صإیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع )960(
.14ممدوح دمحم علي مبروك، مرجع سابق، )961(



حمایة عقود التجارة اإللكترونیةالفصل األول

342

ویقوم وحساس، یمكنه الكتابة على شاشة جهاز الحاسب اآللي عن طریق برنامج خاص

والتحقق من صحته باالستناد إلى حركة القلم على الشاشة ، )962(بخدمة التقاط التوقیع

واألشكال التي یتخذها من دوائر، وانحناءات، أو االلتواء أو نقاط، ودرجة الضغط بالقلم 

وغیر ذلك من سمات التوقیع الشخصي الخاصة بالموقع، والذي یكون قد سبق تخزینه 

نیة عالیة، ونوع خاص من الحاسباتبالحاسب اآللي، ویحتاج هذا النوع من التوقیع إلى تق

كما یمكن نقل التوقیع المحرر بالید عن طریق ،)963(یقبل الكتابة على شاشته مباشرة

ثم نقل هذه الصورة إلى الملف الذي یراد إضافة ،)scanner(التصویر بالماسح الضوئي 

ومع مرونة هذه الطریقة فإنها ال توفر أي ،)964(التوقیع إلیه عبر شبكة االتصال اإللكترونیة

من ،ألنه ال یجب أن یدل التوقیع اإللكتروني على هویة الموقع،درجة من درجات األمان

.)965(وٕانما یجب أن یكون رمزا أو إشارة ال یعرفه إال الموقعاإلطالع علیه

التوقیع الرقمي -د

المعاملة التي یتم التوقیع علیها هو عبارة عن أرقام حسابیة مطبوعة تسمى لمحتوى 

بالطریقة ذاتها أي باستخدام األرقام، ویتم إعداد التوقیع الرقمي من خالل معدالت ریاضیة 

یتحول بها التوقیع والمحرر المكتوب من نمط الكتابة العادیة إلى ،باستخدام اللوغاریتمات

ة إال الشخص الذي لدیه ال یمكن ألحد أن یعیدها إلى الصیغة المقروء،معادلة ریاضیة

.)966(المعادلة الخاصة بذلك وهي مفتاح فك الشفرة

.64عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص )962(
.48عبد هللا أحمد عبد هللا غرایبة، مرجع سابق، ص )963(
.204، مخلوفي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص 35حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص )964(
، جامعة الجزائر، كلیة 1، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "التوقیع اإللكتروني"قاشي عالل، )965(

.179، ص 2007الحقوق، بن عكنون، 
.62ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص )966(
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أحدهما للتشفیر ویسمى المفتاح الخاص ،باستخدام نظام المفتاحین)967(یتم التشفیر

ویكون هذا المفتاح سریا لدى صاحبه، والثاني لفك التشفیر یسمى المفتاح العام، ویرتبط هذا 

ولكن یتمیز عنه بعدم االحتفاظ بسریته حیث یبلغ إلى ،)968(المفتاح العام بالمفتاح الخاص

وقد اصطلح على تسمیة هذا ،)969(المرسل إلیه لیتمكن عن طریقه من فك شفرة الرسالة

ومیزة هذه وهناك من یسمیه بالتوقیع الرقمي القائم على التشفیر،،تاح العامفالنظام بنظام الم

.یمكن معرفة المفتاح اآلخر حسابیاالطریقة أنه لو عرف أحد المفتاحین فال 

تعبیر في شكل البیانات عن طریق تحویلها إلى رموز، أو "یمكن تعریف التشفیر بأنه 

یعتبر التشفیر أحد و .)970("إشارات لحمایة هذه البیانات من إطالع الغیر علیها أو تعدیلها

بحیث یستحیل الوصول ،وسائل تحقق األمان والتأمین والسریة لتحویل المعلومات إلى رموز

إلیها لغیر المرخص له بها، وتتم باستخدام برامج تقوم بتحویل المعلومات وترجمتها إلى 

،فإذا تم الوصول إلیها من قبل أشخاص غیر مخول لهم بذلك ال یتمكنون من فهمها،رموز

.مفهومةالبسبب ظهور خلیط من الرموز واألرقام والحروف غیر 

أو جهة تصدیق إلكترونیة مرخص لها أو ي إلى سلطةیحتاج التوقیع الرقم

تقوم بالتحقق من هویة األشخاص المستخدمین لهذا التوقیع الرقمي والتأكد من ،)971(معتمدة

نسبة المفتاح العام المستخدم لصاحبه، وٕاصدار شهادة تصدیق إلكترونیة تفید صحة توقیع 

.)972(ات إنشاء التوقیعالعمالء بموجبها، وتثبت االرتباط بین الموقع وبیان

في النظم القانونیة "وقیع اإللكتروني عبد الفتاح بیومي حجازي، الت:راجع فیما یخص طرق تشفیر التوقیع اإللكتروني)967(
.567، عمرو عبد الفتاح علي یونس، مرجع سابق، ص 32-31، مرجع سابق، ص ص "المقارنة

، ص 2006منیر دمحم الجنبیھي، ممدوح دمحم الجنبیھي، تزویر التوقیع اإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، )968(
.236جع سابق، ص دمحم مرسي زھرة، مر:، أنظر أیضا47

.90یوسف أحمد النوافلة،اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة والمصرقیة، مرجع سابق، ص )969(
.25دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص )970(
.155عباس العبودي، مرجع سابق، ص )971(

(972)
BENSOUSSAN Alain, op cit, p.46.
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أن التوقیع الرقمي القائم على التشفیر -في ذلك مونؤیده-)973(یرى غالبیة الفقهاء

ویضمن تحدید هویة أطراف المعاملة ،یحقق أعلى درجات األمان والثقة في المعامالت

ویمیزهم عن غیرهم، ویمكن بواسطته كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الموقع 

خاصة قطاع –إلكترونیا، لذا حاز على اعتراف وثقة العدید من الدول بشكل عام والشركات 

وفرنسا، ، أخذت تشریعات معظم الدول كالوالیات المتحدة، وقد بشكل خاص–البنوك 

.بي بالتوقیع الرقميو وألمانیا وٕایطالیا، ونصوص التوجیه األور 

أقرا ینفیمكن القول أن قانون التوقیع والتصدیق اإللكترونی،التشریع الجزائريعنأما 

حیث لمثل هذا التوقیعوٕان لم یفصح صراحة عن اعتماده،استخدام تكنولوجیا التوقیع الرقمي

.)974(جاء النص باإلشارة إلى التوقیع اإللكتروني دون تسمیة التوقیع الرقمي

شروط حجیة التوقیع اإللكتروني:ثانیا

تتطلب النصوص القانونیة التي تنظم عملیة التوقیع اإللكتروني مجموعة من الشروط 

التوقیع ، وتتمثل هذه الشروط أساسا في كون التوقیعذلكحتى یمكن إضفاء الحجیة على

وقابلیته للتحقق من صحته، وفي األخیر ،مقصورا على صاحبه، وخاضعا لسیطرته المطلقة

.بالبیانات التي یثبتهاایجب أن یكون التوقیع اإللكتروني مرتبط

یحدد القواعد العامة 04-15رقم من قانون7ورد ذكر هذه الشروط في المادة 

التوقیع "على أن تنصالتي ،)975(الجزائريینالمتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونی

:هو التوقیع اإللكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات اآلتیةالموصوفاإللكتروني 

.20ممدوح دمحم علي مبروك، مرجع سابق، ص )973(
.یمحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین15/04من قانون 2/1أنظر المادة )974(
.2015فیفري 10صادر بتاریخ 6جریدة رسمیة عدد )975(
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أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوف،                             .1

أن یرتبط بالموقع دون سواه،                                                                  .2

أن یمكن من تحدید هویة الموقع،                                                       .3

،                       مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع اإللكترونيأن یكون .4

أن یكون منشأ بواسطة رسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع،                    .5

أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات الالحقة بهذه .6

:اآلتيالنحوالشروط وذلك على مختلف هذهشرحسنتناول".لبیاناتا

أن یرتبط التوقیع اإللكتروني بالموقع دون سواه-1

الهدف من هذا الشرط هو تمیز الموقع عن غیره، األمر الذي یجعله من الصعب 

یتولى حیثیسمى بالتوقیع المباشر و على غیر صاحب التوقیع القیام بنفس التوقیع، 

بالتالي فإن ،وأن ال یكون هناك انفصال بینه وبین التوقیع،الشخص بنفسه عملیة التوقیع

یته وحده ویحدد هو ،)976(بالشخص الذي وقعههالتوقیع اإللكتروني یجب أن یتمیز بارتباط

ویكون شاهدا على النیة بااللتزام ،اإللكتروني منسوبا إلیهدون غیره فیجعل المحرر 

فهو وظیفة أیضا ،وهذا باإلضافة إلى أنه شرط لحجیة التوقیع اإللكتروني،)977(بمضمونه

.)978(من الوظائف التي یؤدیها التوقیع اإللكتروني

فالتوقیع عمل إرادي اختیاري، فال بد أن یكون بشكل یؤكد ارتباطه بصاحبه، وأن 

والتي تتم في ،)979()العام والخاص(عملیة التوقیع الرقمي ترتكز على استخدام المفتاحین 

نطاق من السریة والكتمان عبر الشبكات، إذ یستطیع المتعاقد من خالل هذه المفاتیح أن 

.111حسین مطلق التمیمي، مرجع سابق، ص عالء)976(
العبد الرزاق، حجیة المحررات والتوقیع اإللكتروني في اإلثبات عبر شبكة اإلنترنت، رسالة نور خالد عبد المحسن )977(

.104-103، ص ص 2009لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاھرة، 
.257دمحم مرسي زھرة، مرجع سابق، ص )978(
.25، ص 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، "مقارنةدراسة "أیمن سعد سلیم، التوقیع اإللكتروني )979(
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یتمكن من التأكد من ارتباط التوقیع بالمرسل، وذلك من خالل مقارنة التوقیع المصاحب 

لرسالة المعلومات مع المفتاح العام للمرسل، فإذا تم التطابق كان التوقیع مرتبطا بصاحب 

.الرسالة

أن یمكن التوقیع اإللكتروني من تحدید هویة الموقع-2

درا على التعریف بشخص امفاد هذا الشرط أن یكون التوقیع اإللكتروني الموثق ق

وال یعني هذا بالضرورة أن یتكون من اسم الشخص الموقع أو أن یشتمل على ،)980(صاحبه

فته  بتحدید هذا االسم، بل المهم أن یكتسب التوقیع اإللكتروني صفته كتوقیع من خالل وظی

.)981(شخصیة وٕارادة الموقع

یناإللكترونیالتصدیق و التوقیع بالقواعد العامة المتعلقةحددی15/04عرف قانون

شخص طبیعي یحوز بیانات إنشاء التوقیع "على أنه 2فقرة 2قع في نص المادة المو 

".اإللكتروني ویتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمثله

یعتبر التوقیع اإللكتروني مرتبطا بالموقع إذا كان له طابع متفرد یسمح بتحدید وعلیه، 

من األشخاص، بحیث یدل التوقیع الموجود على المحرر هویة الموقع ویمیزه عن غیره 

ویعتبر تحدید هویة ،)982(اإللكتروني على شخصیة الموقع وأنه ینسب لشخص معین بالذات

التي یجب أن یحققها المحرر اإللكتروني لقبوله دلیال في ،الموقع من أولى الضمانات

التي ج من ق م 1مكرر323اإلثبات، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خالل المادة 

بالتالي فإن حجیة التوقیع ،"بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها"جاء فیها 

.148أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق، ص )980(
یدل التوقیع المضمن في المحرر اإللكتروني على نسبتھ لشخص معین بالذات، وبالتالي یجعل المحرر منسوب إلیھ، )981(

یة وشخصیة لصاحب التوقیع، ویعد المحرر الذي یحمل وھذه الوظیفة یقوم بھا التوقیع اإللكتروني في شكل عالمة خط
.التوقیع كتابي كامل یحتج بھ على من وقعھ

.336عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع اإللیكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص )982(
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على سالمة وصحة ،ید شخصیة الموقع وداللتهتعتمد على مدى قدرة هذا التوقیع على تحد

.انصراف اإلرادة إلى الشخص الذي أصدر المحرر اإللكتروني

أن یكون التوقیع اإللكتروني منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع-3

تحت سیطرة الموقع ،یقصد بهذا الشرط أن تكون بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني

في )Besançon(وقد صدر حكم من محكمة استئناف ،)983(ت إنشاء التوقیعوحده في وق

یؤكد على ضرورة أن تكون وسائل التوقیع اإللكتروني تحت سیطرة ،2000أكتوبر 20

.الموقع وحده دون غیره، وٕاال ال یعتبر هذا التوقیع حجة على الموقع وال على الغیر

Boissonالمعروفة بقضیة –تتلخص وقائع القضیة  C/Bernard(Sarl

Chalets)– احتج بالتوقیع اإللكتروني لموكله أمام ،)الموقع(أن محامي أحد األشخاص

المحكمة، وقدم في عریضة دعواه بیانات هذا التوقیع السریة، التي من المفترض أن الموقع 

هو الذي یعلمها وحده دون غیره، كما أن هذه البیانات كان یعرفها أیضا أشخاص آخرون 

توقیع اإللكتروني، ألن یعملون في مكتب المحامي، وقد رفضت المحكمة الحكم بصحة هذا ال

دوره في إثبات شخصیة الموقع أصبح مشكوكا فیه، وألن بیانات التوقیع خرجت من تحت ید 

.)984(ومساعده في مكتبههالموقع إلى شخص آخر وهو محامی

إال إذا كانت ،ة قانونیةمقتضى هذا الحكم أن التوقیع اإللكتروني ال تكون له قیمو 

حیث تجعله ،تكون ذات قدر عال من الحمایةهخصیصا إلحداثالمعدة التقنیة الوسائل 

ت حوزتهم تحتكونبشخص الموقع دون غیره، وأن ال یكون لدى الغیر علم بها أوامتعلق

.فیسهل علیهم استخدامها

.192نور خالد عبد المحسن العبد الرزاق، مرجع سابق، ص )983(
، و92عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص :، مذكور كذلك عند29سعد سلیم، مرجع سابق، ص أیمن :نقال عن)984(

.133حسین مطلق التمیمي، مرجع سابق، ص عالء
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من 7/5وذلك عندما نص في المادة ،وقد سار المشرع الجزائري في هذا اإلتجاه

مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة "على أن  یكون التوقیع اإللكتروني 15/04قانون رقم 

عند 07/162مكرر من المرسوم 3وهو ما أكدته كذلك المادة ."بإنشاء التوقیع اإللكتروني

"اإللكتروني المؤمنتعریفها لمصطلح التوقیع  :ي بالمتطلبات اآلتیةوهو توقیع إلكتروني یف:

."یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة-

ارتباط التوقیع اإللكتروني بالمحرر ارتباطا وثیقا-4

ویمكن من خالله ،یعد هذا الشرط هاما جدا لضمان سالمة المحرر الموقع إلكترونیا

التصال هذا التوقیع اتصاال ع علیه إلكترونیابالمحرر الموق،اكتشاف أي تعدیل أو تبدیل

، وهذا یعني أن أي تعدیل على المحرر الموقع البد )985(مادیا ومباشرا بالمحرر اإللكتروني

خالل أن یحدث تغییر على التوقیع اإللكتروني، ویكون هذا التغییر ظاهرا یسهل اكتشافه من

.)986(سالمة المعلومات الموجودة في المحرر اإللكترونيیضمنهیئة التصدیق، وهذا ما 

من الناحیة الفنیة ،یتحقق ارتباط التوقیع اإللكتروني ببیانات المحرر اإللكتروني

التوقیع بیحدد القواعد العامة المتعلقة15/04من قانون7/6وفقا لنص المادة والتقنیة

إلى منظومة تكوین بیانات إنشاء ،التوقیع اإللكترونيرتبطإذا اوالتصدیق اإللكترونیین،

بیانات فریدة، مثل "بأنها 3فقرة 2في المادة 15/04والتي عرفها قانون ،توقیع إلكتروني

".وقع إلنشاء التوقیع اإللكترونيالرموز أو مفاتیح التشفیر الخاصة، التي یستعملها الم

منظومة تكوین بیانات توقیع إلكتروني ىباالعتماد عل04-15رقم لم یكتفي قانون

شروطا معینة من شأنها جعل منظومة تكوین التوقیع 11فقط بل وضع في المادة 

اآللیة المؤمنة إلنشاء التوقیع ":الشكل اآلتي، وجاء نصها على )987(اإللكتروني مؤمنة

.131لورنس دمحم عبیدات، مرجع سابق، ص )985(
.184یوسف أحمد النوافلة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة والمصرفیة، مرجع سابق، ص )986(
."یجب أن تكون آلیة إنشاء التوقیع اإللكتروني الموصوف مؤمنة"على ما یلي 04-15من قانون 10تنص المادة )987(
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:المتطلبات اآلتیةتتوفر فیها إلكترونيتوقیعاإللكتروني هي آلیة إنشاء

:أتيءات المناسبة، على األقل ما ییجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنیة واإلجرا-1

اإللكتروني إال مرة      أال یمكن عملیا مصادفة البیانات المستخدمة إلنشاء التوقیع.أ

،التقنیة المتوفرة وقت االعتمادبكل الوسائل یتم ضمان سریتها وأن واحدة،

أال یمكن إیجاد البیانات المستعملة إلنشاء التوقیع اإللكتروني عن طریق االستنتاج وأن .ب

، وقت االعتمادیكون هذا التوقیع محمیا أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة 

أن تكون البیانات المستعملة إلنشاء التوقیع اإللكتروني محمیة بصفة موثوقة من طرف .ج

.أي استعمال من قبل اآلخرینمنالموقع الشرعي 

تمنع أن تعرض هذه البیانات على الیجب أن ال تعدل البیانات محل التوقیع وأن-2

".التوقیعالموقع قبل عملیة 

ال ،یناإللكترونیوالتصدیق من قانون التوقیع 11نجد أن الشروط الوردة في المادة 

تخرج عن ما جاء من شروط المنصوص علیها في التوجیه األوروبي للتوقیع 

إال أن ما اقتبسه قانون التوقیع ،)989(وكذلك مرسوم مجلس الدولة الفرنسي،)988(اإللكتروني

فقد جاء فیه أن بیانات ،قد جانب االنتقاد الموجه للتوجیه األوروبيالجزائرياإللكتروني

إنشاء التوقیع المستخدمة في إحداثه ال یمكن مع تأكیدات معقولة، أن یتم استنتاجها أو 

استنباطها، وأن یتم حمایة التوقیع ضد أي تزویر باستخدام التكنولوجیا المتاحة حالیا، وهو ما 

، حیث ستظل التكنولوجیا األوروبيتقنیات المستخدمة وفقا للتوجیهسیترتب علیه جمود في ال

"لذا كان من المستحسن أن تستبدل عبارة ،الموجودة وقت صدور التوجیه هي المعتبرة فقط

"باستخدام التكنولوجیا المتوفرة حالیا"بعبارة "باستخدام التكنولوجیا المتاحة وقت إنشاء التوقیع

(988)
Voir l’article 5 de la directive 1999/93/CE.

(989)
Article 3 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du

code civil et relatif à la signature électronique, voir le site : www.legifrance.gouv.fr
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یناإللكترونیوالتصدیق ب من قانون التوقیع /1فقرة 11مادة وهو ما جاء فعال في ال

.الجزائري

قامت قرینة ،وعلیه، إذا استوفى التوقیع اإللكتروني الشروط القانونیة والفنیة المطلوبة

تعادل القیمة القانونیة التي یتمتع بها التوقیع الخطي ،صحة هذا التوقیع وتمتعه بقیمة قانونیة

جیة القانونیة في اإلثبات، غیر أن هذه الحجیة لیست مطلقة تمنح ألي ه نفس الحلیمنحو 

توقیع إلكتروني، فمنح الحجیة الكاملة في اإلثبات للتوقیع اإللكتروني یتوقف على توافر 

.الشروط السابقة تجعله توقیعا موثوقا به

صوفالمو قانون التوقیع اإللكتروني الجزائري میز بین التوقیع اإللكتروني كما أن 

أما الثاني )990(، فاألول هو الذي له حجیة في اإلثباتوصوفوالتوقیع اإللكتروني غیر الم

على السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، وذلك من خالل التحري في مدى ،حجیتهتتوقفف

وال یمكن بدلیل ویمكنهم في ذلك اإلستعانة بأهل الخبرة، ،صحة الدلیل المعروض أمامهم

التمسك به بالتالي یجوزو ،تجریده من أي قیمة قانونیة04-15من القانون 9نص المادة 

للقاضي رفضه بسبب شكله اإللكتروني أو أنه یفتقد إلى وجود شهادة مكن أمام القضاء وال ی

.التصدیق اإللكتروني، أو أنه لم یتم إحداثه بواسطة آلیة مؤمنة إلنشاء التوقیع اإللكتروني

هو الذي یرقي إلى مرتبت حجیة الدلیل الكتابي الموصوف التوقیع فإنومهما یكن من أمر،

مرتبط بشهادة تصدیق إلكتروني معتمدة وساریة المفعول صادرة من جهة الكامل، ما دام أنه 

.تصدیق إلكتروني مرخص لها أو معتمدة

یعتبر التوقیع اإللكتروني الموصوف مماثال للتوقیع المكتوب، سواء "على أنھ 04-15من القانون رقم 8تنص المادة )990(
."معنويكان شخص طبیعي أو 
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الفرع الثاني

تصدیق التوقیع اإللكتروني

إلجراء معامالتهم الیومیة ،یعتمد األفراد في حیاتهم الیومیة على التجارة اإللكترونیة

وذلك من خالل شبكة اإلنترنت، وقد واجهت هذه المعامالت بعض الصعوبات القانونیة 

االدائرة حول إثباتها وتحدید مضمونها، لذلك فإن توفیر عنصري األمان والثقة أصبح أمر 

یقوم موثوق بهلتطویر التجارة اإللكترونیة، مما استلزم وجود طرف ثالث محایداضروری

.)991(بطرقه الخاصة، بالتأكد من صحة صدور اإلرادة التعاقدیة اإللكترونیة ممن تنسب إلیه

الطرف المحاید في أفراد أو یتمثل هذا ،حسب التشریعات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیةو 

بین المتعاملین لتوثیق معامالتهم ،أو جهات مستقلة محایدة تقوم بدور الوسیطشركات

.)993(صدیقسمیت بجهات ال)992(اإللكترونیة

ستتم دراسة التصدیق اإللكتروني ببیان النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق 

.)ثانیا(ومسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق،)أوال(إللكتروني

النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق اإللكتروني:أوال

عالقات التجاریة اإللكترونیة من أهم التعتبر سلطات المصادقة المتدخلة بین أطراف 

وسائل حمایة التوقیع اإللكتروني، على أساس أن ما تصدره من شهادات یعتبر بمثابة مفهوم 

، العدد السابع، دفاتر السیاسة والقانون، "اإللكتروني)التصدیق(النظام القانوني لجھات التوثیق "زھیرة كیسي، )991(
.214، ص 2012جامعة ورقلة، جوان 

، بحث مقدم "توثیق التعامالت اإللكترونیة ومسئولیة جھة التوثیق تجاه الغیر المتضرر"إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، )992(
المجلد دبي،الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعةكلیةلمؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، 

.1845، المجلد الخامس، ص 2003مایو 12-10في الفترة من العربیة المتحدة،األول، جامعة اإلمارات
التصدیق ھي عملیة یتأكد بھا من صحة الكتابة اإللكترونیة یقوم بھا طرف محاید، وھو في الغالب، طرف ثالث أجنبي )993(

Prestataire"عن المتعاقدین أطراف التعاقد اإللكتروني، ویسمى ھذا الطرف في القانون فرنسي مقدم خدمات التصدیق  de

service de certification" وفي مصر یسمى جھة التصدیق،  وفي التشریغ الجزائري یسمى جھة إصدار مؤدي ، ،
.خدمات التوقیع اإللكتروني، وھكذا تختلف التسمیة التي تطلق علیھ في النظم القانونیة المختلفة
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اعتبار المحرر الموقع إلكترونیا وسیلة إلثبات یؤدي إلىآخر لنظام التوقیع اإللكتروني، 

.هذا ما یوفر األمان والثقة بین المتعاملین في التجارة اإللكترونیةهویة الموقع، و 

لجهات التصدیق اإللكتروني ثم نتبعها بدراسة شهادات التصدیق وعلیه سنتعرض

.اإللكتروني

جهات التصدیق اإللكتروني -1

من المرسوم 3عرف المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني في المادة 

المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما 162-07ي رقم التنفیذ

بأنه )994(فیها الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة

من القانون رقم 8-8مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني هو كل شخص في مفهوم المادة "

والمذكورة أعاله، یسلم شهادات إلكترونیة أو یقدم 2000أوت 5المؤرخ في 2000-03

لیها إالتي أحال 8-8حسب نص المادة و ".خدمات أخرى في مجال التوقیع اإللكتروني

كل شخص معنوي أو :موفر الخدمات"المشرع الجزائري، نجدها عرفت مؤدي الخدمات بأنه 

".السلكیةطبیعي یقدم خدمات مستعمال وسائل المواصالت السلكیة وال

سلطة ضبط البرید 2في المادة 162-07خص المرسوم التنفیذي رقم وقد 

سلطة إصدار التراخیص بمزاولة نشاط إصدار شهادات ،والموصالت السلكیة والالسلكیة

وفق طلب یقدمه كل شخص یرغب في ممارسة نشاط التصدیق ،التصدیق اإللكتروني

ح التصدیق اإللكتروني یكون مرفقا بدفتر اإللكتروني، كما ورد فیها أن ترخیص مصال

دون أن یبین الشروط التي ،)995(الشروط یحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات والمستعمل

.2007یونیو 7، صادر بتاریخ 37جریدة رسمیة عدد )994(
.162-07من المرسوم التنفیذي 2راجع المادة )995(
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یجب توافرها في الشخص الذي یرید ممارسة هذا النشاط تركا تحدیدها لدفتر الشروط

.)996(162-07من المرسوم التنفیذي 2المذكور في نص المادة 

والتصدیقالتوقیعالعامة المتعلقة بلقواعد احدد ی15/04بالرجوع إلى قانون 

"على أنه 2/12في المادة نجد أنه عرف مؤدي خدمات التصدیق اإللكترونيیناإللكترونی

شخص طبیعي أو معنوي یمنح شهادات تصدیق إلكترونیة موصوفة وقد یقدم خدمات أخرى 

".في مجال التصدیق اإللكتروني

الجزائري أن سلطة ضبط البرید یناإللكترونیوالتصدیق یتضح في قانون التوقیع 

منح التراخیص لمؤدي ىتتول،)997(والموصالت تعین سلطة اقتصادیة للتصدیق اإللكتروني

:على أنهتنصالتي )998(34فقا للشروط الواردة في المادة خدمات التصدیق اإللكتروني، و 

:اآلتیةیجب على كل طالب ترخیص لتأدیة خدمة التصدیق اإللكتروني أن یستوفي الشروط "

للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص اأن یكون خاضع-

الطبیعي،                                                                                        

بقدرة مالیة كافیة، یتمتع -

طبیعيصال للشخص الاإلعالم واالتبمؤهالت وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیا تمتع أن ی-

المعنوي، والمسیر للشخص 

خدمات تأدیةأن ال یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط -

".التصدیق اإللكتروني

وهي جهة -اإلقتصادیة للتوقیع اإللكترونيسلطةالبالتالي فإن وضع التراخیص بید 

یضمن رقابة الدولة على مقدمي خدمات التصدیق واستمراریة توافر الشروط -حكومیة 

.268زروق یوسف، مرجع سابق، ص )996(
.یحددالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین15/04من قانون 29أنظر المادة )997(
.2015فیفري 10صادر بتاریخ 6جریدة رسمیة عدد )998(
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والضوابط الفنیة، كما یحقق األمن على المستوى الداخلي أو على مستوى التعاون الدولي 

.لمكافحة الجرائم الدولیة

لتجارة هویة األطراف في عقود ادال یقتصر دور مؤدي خدمات التصدیق على تحدی

بل تقوم باإلضافة إلى ذلك بإجراءات من ،)999(اإللكترونیة، وتحدید أهلیتهم للتعامل فحسب

وتقوم أیضا بعملیات تشفیر المعامالت من مضمون التعامل وجدیته،شأنها التحقق

، حیث )1000(اإللكترونیة أو فك تشفیرها، عن طریق إصدار المفتاح العام والمفتاح الخاص

في التوقیعات الرقمیة بإصدارها ،الخاصحلقة الوصل بین المفتاح العام و تشكل جهة التوثیق

وصحة نسبة التوقیع إلى من صدر ،التي تؤكد هویة طرفي التعاملشهادات التوثیق

.)1001(عنه

من قانون التوقیع والتصدیق 59و58كما وضع المشرع الجزائري وفقا للمادتین 

التوقف عن مزاولة مخدمات التصدیق اإللكتروني، بعداإللكترونیین إلتزاما على عاتق مؤدي 

النشاط المرخص به، أو اندماجه في جهة أخرى أو التنازل عنه للغیر إال بعد الحصول على 

.موافقة كتابة مسبقة من الجهة المختصة

شهادات التصدیق اإللكتروني-2

تمثل في مؤدي والم،یلجأ المتعاملون بالتجارة اإللكترونیة إلى إدخال طرف ثالث

من الثقة بین أطراف یر الضمانات التي تكفل تحقیق قدرلتوف،خدمات التصدیق اإللكتروني

للطرف الذي وذلك بإصدار شهادات التصدیق اإللكتروني ،)1002(المعامالت اإللكترونیة

التعامالت اإللكترونیة ومسئولیة جھة التوثیق تجاه الغیر المتضرر، مرجع سابق، إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، توثیق )999(
.1868ص 

مجلة الحقوق ، "مفھومھ والعالقات القانونیة الناشئة عنھ:التصدیق على التوقیع الرقمي"آالء یعقوب النعیمي، )1000(
.221، ص 2011حقوق، كلیة ال، العدد األول، جامعة اإلسكندریة،للبحوث القانونیة واالقتصادیة

.205، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد اإللكتروني )1001(
THIEFFRY Patrick, op cit, p.69.

(1002)
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یرها من غیحدد فیها هویة ذلك الموقع و الذي یستخدم توقیعا إلكترونیا و ،یتعامل مع الموقع

.)1003(البیانات األخرى

من المرسوم التنفیذي 3عرف المشرع الجزائري شهادة التصدیق اإللكتروني في المادة 

وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة :الشهادة اإللكترونیة-"...على أنها 162-07رقم 

...".بین معطیات فحص التوقیع اإللكتروني والموقع

-15رقم من قانون2/7رد في المادة االو التعریفیتفق مع هذا التعریف أنیالحظ 

إلى المعیار الوظیفي الذي انیستندكون أنهما، یناإللكترونیوالتصدیق التوقیع المتعلق ب04

لشخص الموقع لهذا التوقیع ،والمتمثل في إثبات ارتباط التوقیع اإللكترونيتؤدیه تلك الشهادة

التي قامت بها الجهة مصدرة الشهادة باعتماد ،من خالل االستناد إلى إجراءات التوثیق

الذي جاء في المادة التعریفأن إلىویجب أن نشیر.التوقیع اإللكتروني لذلك الشخص

وحرصا للتأكد من صحة البیانات الواردة في الشهادة أكثر دقة15/04من قانون 2/7

تفحص "بدال من عبارة "قعتحري التوقیع اإللكتروني والمو "بإستعماله لعبارة اإللكترونیة

، كون أن كلمة 07/162من المرسوم 3الواردة في المادة "التوقیع اإللكتروني والموقع

."تفحص"وهي البحث والتنقیب عن الحقیقة،  أشمل وأوسع من كلمة "تحري"

لشهادات من ا)1004(التي أقرت نموذجینبعض التشریعاتعلى غرار 

یتمثل النوع ،منهانص على نوعین و ذلك،التشریع الجزائري تبنىقد،)1005(اإللكترونیة

Le(األول في الشهادة العادیة أو البسیطة  certificat électronique simpe(، وهي

تقر فیها،عبارة عن شهادة تصدر من الجهة المختصة بالتصدیق على التوقیع اإللكتروني

عبیر مخائیل الصفدي، النظام القانوني لجھات توثیق التوقیع اإللكتروني، رسالة قدمت للحصول على شھادة )1003(
.91، ص 2009فلسطین، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا،الماجستیر في 

الصادر من مجلس الدولة الفرنسي، نموذجین من شھادات التصدیق على التوقیع 2001مارس 30نظم مرسوم )1004(
.معتمد:اإللكتروني، أحدھما عادي، واآلخر

(1005) EL BADAWI Lamia op cit, p.p. 296-297.
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ویستخدم هذا النوع في التصدیق على وصلته بالموقع،بصحة بیانات التوقیع اإللكتروني

)1006(.صحة المرسالت اإللكترونیة التي تتم عبر البرید اإللكتروني

Le(وهي الشهادة اإللكترونیة الموصوفة ،أما النوع الثاني certificat qualifié(

التي تصدر من جهة خاصة بإصدار شهادات التصدیق، وتحتوي على مجموعة من البیانات 

التشریعات التي نظمت التجارة نصت علیهاهي التيو ،أكثر لصاحب الشأنتوفر أمانا 

.)1007(اإللكترونیة أو التوقیع اإللكتروني

من 3رغم أن المشرع الجزائري تعرض لتعریف هذا النوع من الشهادات في المادة 

شهادة إلكترونیة:الشهادة اإللكترونیة الموصوفة"ا بأنه162-07المرسوم التنفیذي رقم 

ولكنه لم یبین البیانات التي یجب أن یشتمل علیها نموذج ".تستجیب للمتطلبات المحددة

شهادة التصدیق اإللكتروني الموصوف، مما یثیر عدة صعوبات في األخذ بهذه الشهادة 

.واعتمادها

والتصدیقوقیعالتبالمتعلق04-15رقم قانونالتدارك المشرع الجزائري األمر في 

منه البیانات التي یجب أن یشتمل علیها نموذج )1008(15المادة حیث حددت،یناإللكترونی

التصدیق اإللكتروني الموصوف الصادرة من مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني وتتمثل هذه 

:البیانات فیما یلي

تصدیق إلكتروني، طبقا أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات.1

لتصدیق اإللكتروني،                                                            السیاسة

.146ممدوح دمحم علي مبروك، مرجع سابق، ص )1006(
.245-244دمحم أحمد دمحم نور جستنیة، مرجع سابق، ص ص )1007(
من قانون المبادالت 17من الالئحة التنفیذیة لقانون التوقیع اإللكتروني المصري والفصل 20یقابلھا نص المادة )1008(

من 24، والمادة 2004لسنة 85من قانون المعامالت اإللكتروني األردني رقم 33اإللكترونیة التونسي،  والمادة والتجارة 
مارس 30من المرسوم الفرنسي الصادر في 6، والمادة 2002فبرایر 12الصادر في 2002لسنة 2قانون إمارة دبي رقم 

.1999لسنة 93من التوجیھ األوروبي رقم 9، والمادة 2001
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أن تمنح للموقع دون سواه،                                                                    .2

:یجب أن تتضمن على الخصوص.3

إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكترونیة            .أ

موصوفة،                                                                                         

المرخص له نيتحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق اإللكترو .ب

المصدر لشهادة التصدیق اإللكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه          

،                     اسم الموقع أو االسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته.ج

وذلك حسب الغرض من استعمال          ،إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند االقتضاء.د

شهادة التصدیق اإللكتروني،                                                                   

بیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع اإللكتروني وتكون موافقة لبیانات إنشاء التوقیع             .ه

اإللكتروني،                        

اإلشارة إلى بدایة ونهایة صالحیة شهادة التصدیق اإللكتروني،                             .و

رمز تعریف شهادة التصدیق اإللكتروني،                                                    .ز

روني الموصوف لمؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني أو للطرف               التوقیع اإللكت.ح

الثالث الموثوق الذي یمنح شهادة التصدیق اإللكتروني،                                     

دود استعمال شهادة التصدیق اإللكتروني عند االقتضاء،                                 ح.ط

یمة المعامالت التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق اإللكتروني،                حدود ق.ي

عند االقتضاء،                                                                          

اإلشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي آخر،عند                      .ك

".قتضاءاال

یتم التحقق من صحة البیانات التي تشتمل علیها شهادات التصدیق اإللكتروني عن و 

والذي یكون مذكورا في لمن صدرت عنه الشهادة اإللكترونیة،،طریق استخدام المفتاح العام
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الشهادة نفسها، نظرا لالرتباط بین هذا المفتاح العام والمفتاح الخاص لصاحب 

.)1009(الشهادة

إلى أن المشرع الجزائري قد اعترف بشهادة التصدیق األجنبیة التي ،اإلشارةتجدر 

مزود خدمات التصدیق أجنبي داخل التراب الوطني، وجعل لها نفس الحجیة التي ،یصدرها

التي یصدرها مؤدي خدمات التصدیق جزائري على شرط ،تتمتع بها شهادة التصدیق الوطنیة

جزائر ممثلة من طرف سلطة البرید والمواصالت السلكیة بین ال،أن توجد اتفاقیة مبرمة

.والالسلكیة وبین الدولة التابع لها مصدر الشهادة األجنبیة

د االعتراف بحجیة شهادة التصدیق األجنبیة ذات أهمیة بالغة في تحقیق األمن یعو 

في معظم األفرادمن خالل حفظ حقوق المتعاقدین من جهة، ولتشجیع ،عبر شبكة اإلنترنت

لما تعكسه من فوائد متعددة للمتعاقدین من جهة ،دول العالم على إبرام العقود اإللكترونیة

.)1010(ثانیة

تكون "على أن 162-07من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر 3جاء في المادة 

للشهادات التي یسلمها مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني مقیم في بلد أجنبي، نفس قیمة 

لمسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم، إذا كان المؤدي األجنبي یتصرف في إطار الشهادات ا

".اتفاقیة لالعتراف المتبادل أبرمتها سلطة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة

.123یوسف أحمد النوافلة، المحررات اإللكترونیة في اإلثبات،مرجع سابق، ص )1009(
، )"دراسة مقارنة(مدى حجیة شھادة المصادقة اإللكترونیة األجنبیة في اإلثبات "إبراھیم عرسان أبو الھیجاء، دمحم )1010(

لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاھرة، العدد ، الجمعیة العلمیة مجلة الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة
.356، ص 2011الثالثون، أكتوبر 
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قد أقر في یناإللكترونیوالتصدیقالتوقیعبالمتعلق04-15رقم قانونالنجد أن و 

فیما یخص منح اوكانت هذه المادة أكثر وضوح،كذلك بشهادة التصدیق األجنبیة63المادة 

.)1011(نفس الحجیة التي كانت لشهادة التصدیق الوطنیة لنظیرتها األجنبیة

مسؤولیة جهات التصدیق اإللكتروني-ثانیا

یتم استخراج شهادات التصدیق اإللكتروني عن طریق طلب یقدم من الشخص الذي 

الحصول على توقیع إلكتروني إلى جهة التصدیق، ویقوم هذا الشخص بتزوید هذه یرغب في 

الجهة بجمیع المعلومات أو الوثائق التي تطلبها منه، إلثبات قدرته على إبرام التصرفات 

اإللكترونیة، وفي حال الموافقة على الطلب تصدر هذه الجهة شهادة إلكترونیة تحتوي على 

ي أیضا على المعلومات الخاصة التي تدل على هویة صاحب ، وتحتو )1012(المفتاح العام

ومن هنا تبدأ مسؤولیة ،المفتاح الخاص، وهو الشخص الذي ینسب إلیه التوقیع اإللكتروني

.)1013(مؤدي خدمات التصدیق على التوقیع اإللكتروني

القانون الفرنسي الخاص بالتوقیع اإللكتروني إال أنرغم أهمیة هذه المسؤولیة 

، 2004والقانون المصري الخاص بالتوقیع اإللكتروني الصادر سنة ،2000الصادر سنة 

وعلیه فإن القواعد العامة المتعلقة ،)1014(بنصوص خاصةمنهما هذه المسؤولیةالم ینظم أی

.إللكترونيبالمسؤولیة المدنیة هي التي تطبق على مؤدي خدمات التصدیق ا

تكون شھادات التصدیق اإللكتروني التي یمنحھا مؤدي خدمات التصدیق "على أن 15/04من قانون 63تنص المادة )1011(
صدیق اإللكتروني المقیم في اإللكتروني المقیم في بلد أجنبي نفس قیمة الشھادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات الت

."الجزائر بشرط أن یكون مؤدي الخدمات األجنبي ھذا قد تصرف في إطار إتفاقیة لإلعتراف المتبادل أبرمتھا السلطة
.229مخلوفي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص )1012(
، مرجع "تجاه الغیر المتضررتوثیق التعامالت اإللكترونیة ومسئولیة جھة التوثیق "إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، )1013(

.1877-1876سابق، ص 
تنبھت بعض التشریعات إلى األھمیة المترتبة على تنظیم مسؤولیة ھذه الجھات فأفردت لھا نصوص خاصة كما فعل )1014(

المشرع األوروبي في التوجیھ األوروبي الصادر بشأن التوقیعات اإللكترونیة، كذلك المشرع الجزائري والتونسي 
.اتي والبحریني، في حین أغفلت تشریعات أخرى ذلك التنظیم كما ھو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي والمصريواإلمار
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نجد أنه قد بین یناإللكترونیوالتصدیقالتوقیعبالمتعلق04-15بالرجوع إلى قانون

.التي تقع على مؤدي خدمات التصدیقالمسؤولیة 

وفقا للقواعد العامةمسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق -1

تظهر طبیعة المسؤولیة التي تقع على مؤدي خدمات التصدیق بسبب األخطاء التي 

التي تنتج عن العقد المبرم بینه وبین ،أثناء ممارسة نشاطه للمسؤولیة العقدیة،یرتكبها

وسبب به صاحب شهادة التصدیق، أو للمسؤولیة التقصیریة الناتجة عن الخطأ الذي ارتكبه 

.ضررا

المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق على التوقیع اإللكتروني -أ

تصدیق اإللكتروني وصاحب التوقیع اإللكتروني عالقة تربط بین مؤدي خدمات ال

هذا العقد عبارة عن اتفاق یعقد بین الموقع ومؤدي ،)1015(تحكمها المسؤولیة العقدیة

یلتزم بمقتضاه مؤدي الخدمة بالتصدیق على توقیع الموقع خالل مدة معینة ،)1016(الخدمة

بشروط معینة، یتم االتفاق علیها بین الطرفین مقابل دفع الموقع اشتراك لمقدم الخدمة طوال 

.)1017(فترة العقد

، وأن أن یكون هناك عقد صحیح یربط بین الطرفین،یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة

یترتب على هذا و ،)1018(عن هذا العقدبالتزام ناشئ مباشرة)مؤدي الخدمة(یخل المدین 

اإلخالل وبین هذا وأن تقوم العالقة السببیة بین هذا ،اإلخالل ضرر للدائن أو لخلفه

، مجلة الحقوق، "المسؤولیة المدنیة لمجھز خدمات التصدیق على التوقیع الرقمي تجاه الغیر"آالء یعقوب یوسف، )1015(
.319، ص 2006وق، ینایر المجلد الثالث، العدد األول، جامعة البحرین، كلیة الحق

.321نور خالد المحسن العبد الرزاق، مرجع سابق، ص )1016(
.85أیمن سعد سلیم، مرجع سابق، ص )1017(

.236آالء یعقوب النعیمي، مرجع سابق، ص )1018(
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بمجرد عدم قیامه بااللتزامات ،تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق العقدیةالضرر، بالتالي 

.)1019(للموقعوالمتمثلة أساسا في إصدار شهادة التصدیق اإللكتروني ،الملقاة على عاتقه

مؤدي خدمات و كما ینبغي أن یؤخذ في االعتبار أن االتفاق المبرم بین الموقع 

الذي حصل على شهادة الموقعمعهو المتعاقد،)الغیر(یستفید منه شخص ثالث،التصدیق

شهادة لیطمأن على صحة التوقیع هذه الحیث أن الغیر سیعتمد على اإللكتروني،صدیقالت

یمكن تطبیق قواعد وعند هذه الحدود، ویمضي بالتالي إلى التعاقد مع الموقع ،اإللكتروني

.)1020(ق م ج116وقفا لما نظمه المشرع الجزائر في االشتراط لمصلحة الغیر

فیما إذا كان التزام ببذل عنایة أم بتحقیق ،لتحدید نوع التزام مؤدي خدمات التصدیق

الغالب ویمكن القول في هذا الصدد أن.نتیجة، ننظر إلى طبیعة العقد المبرم بین الطرفین

،)1021(یكون التزام مؤدي خدمات التصدیق على التوقیع اإللكتروني التزاما ببذل عنایة

مهنته حتى یمنع قیام لقواعدوفقا ،)1022(وبالتالي یستطیع أن یثبت أنه قد بذل الجهد المعقول

وكما ال تقوم هذه المسؤولیة إذا كان الضرر الذي أصاب الموقع حین ،مسؤولیته العقدیة

استعمال التوقیع اإللكتروني ناتجا عن إهماله أو خطئه الشخصي، أو عن استعمال غیر 

.)1023(قانوني للتوقیع تسبب فیه الموقع نفسه

دي خدمات التصدیق على التوقیع اإللكتروني المسؤولیة التقصیریة لمؤ -ب

تربط بین مؤدي خدمات التصدیق وطالب شهادة التصدیق على التوقیع اإللكتروني 

التي تقوم ،)1024(، عالقة تحكمها المسؤولیة التقصیریة)المرسل إلیه، المتعاقد مع الموقع(

.224زھیرة كیسي، مرجع سابق، ص )1019(
.314، آالء یعقوب یوسف، مرجع سابق، ص293زروق یوسف، مرجع سابق، ص )1012(
.219عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع اإللیكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص )1021(
.165ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص )1022(
.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین15/04من قانون 57المادة راجع )1023(
.329یوسف، مرجع سابق، آالء یعقوب )1024(
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هذا الضرر لجبر الضرر الناتج عن خطأ من أحد األشخاص لشخص أخر دون أن یكون 

.ناجما من إخالل بالتزام تعاقدي بین المخطئ والمتضرر

قیام عناصر )1025(جق م 124یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة وفقا لنص المادة 

لة مؤدي خدمات التصدیق ئوتطبیقا لذلك، ولمسا،خطأ وضرر وعالقة سببیة بینهما:ثالثة

بالتعویض، یجب على الشخص المتضرر أن یثبت عن تقصیره بتنفیذ التزاماته ومطالبته 

والضرر الذي لحق به وعالقة السببیة بینهما، ویقع عبء إثبات الخطأ ،خطأ المكلف

على صدیقطالب شهادة التوالضرر وعالقة سببیة بینهما في هذه الحالة على عاتق 

.)1026(التوقیع

15/04وفقا لقانون مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق-2

لما لها من أهمیة ،الجزائري بمسألة مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیقالمشرعاهتم 

المادة نظمتو ،كبیرة في منح الثقة للمتعاملین في إطار المعامالت التجاریة اإللكترونیة

"على ما یلي جاء نصهاو ،مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیقبالقواعد الخاصة،)1027(53

وني الذي سلم شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة یكون مؤدي خدمات التصدیق اإللكتر 

اعتمد على شهادة ،مسؤوال عن الضرر الذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي

:یخصفیما وذلك ،التصدیق اإللكتروني هذه

في ،جمیع المعلومات الواردة في شهادة التصدیق اإللكتروني الموصوفةصحة.1

التاریخ الذي منحت فیه، ووجود جمیع البیانات الواجب توفرها في شهادة التصدیق 

اإللكترونیة الموصوفة ضمن هذه الشهادة، 

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان "من ق م ج على أن 124تنص المادة )1025(
".سببا في حدوثھ بالتعویض

.90أیمن سعید سلیم، مرجع سابق، ص )1026(
من قانون المعامالت والتجارة 24والمادة من التوجیھ األوروبي بشأن التوقعات اإللكترونیة، 6تقابلھا المادة )1027(

من قانون التجارة 18من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونیة التونسي، والمادة 22اإللكترونیة إلمارة دبي، والفصل 
.اإللكترونیة البحریني
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التأكد عند منح شهادة التصدیق اإللكتروني أن الموقع الذي تم تحدید هویته في .2

شهادة التصدیق اإللكتروني الموصوفة، یحوز على كل بیانات إنشاء التوقیع الموافقة لبیانات 

أو المحددة في شهادة التصدیق اإللكترونیة، /التحقق من التوقیع المقدمة و

.كانیة استعمال بیانات إنشاء التوقیع والتحقق منه بصفة متكاملةالتأكد من إم.3

إال في حالة ما إذا قدم مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني ما یثبت أنه لم یرتكب أي 

."إهمال

تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني بمجرد مخالفته ،حسب هذه المادةو 

وهي قرینة مفترضة على مؤدي خدمات التصدیق الذي أصدر شهادة أحد البنود الوردة فیها،

في حالة ارتكابه إهماال یلحق ضررا بكل شخص اعتمد على الشهادة بصفة ، التصدیق

كون أنها قرینة بسیطة -)1028(معقولة، مع ذلك یمكن إثبات عكس ما دلت علیه هذه القرینة

،)1029(إذ یكفي لمؤدي خدمات التصدیق أن یثبت أنه لم یرتكب أي إهمال سبب به ضرر-

ثبت أن الضرر الذي لحق بمن یأو أن ،وأنه التزم بكل الواجبات القانونیة المفروضة علیه

زورة أو كتقدیم أوراق م،اعتمد على الشهادة بصفة معقولة یرجع لفعل قام به صاحب الشهادة

أن صاحب شهادة التصدیق اإللكتروني لم یحترم شروط استعمال بیانات إنشاء التوقیع 

.اإللكتروني

من قانون التوقیع اإللكتروني هي 53یالحظ أن المسؤولیة المقررة في نص المادة 

منه،في المادة السادسة1999/93رقم التي نص علیها التوجیه األوروبي،نفس المسؤولیة

أن المشرع الجزائري سار مسار التوجیه األوروبي فیما یخص تحدید مسؤولیة وهذا یعني 

، على أن التوجیه األوروبي لم یشر الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق اإللكتروني

في حالة عدم إلغاء الشهادة ،إلى مسؤولیة الجهة التي تصدر شهادات التصدیق اإللكتروني

.140عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص )1028(
.325قوب یوسف، مرجع سابق، ص ، آالء یع165عبد الحمید ثروت، مرجع سابق، ص )1029(
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وضع على عاتق التي،الجزائريالتوقیع اإللكتروني قانون من 54ادة عكس ما جاء في الم

الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصدیق اإللكتروني ،مؤدي خدمات التصدیق مسؤولیة

.والذي یلحق بصاحبها

أجل إقامة نظام تصدیق إلكتروني یتمتع بدرجة عالیة من نرى من جهتنا أنه من

ع الجهات التي تمارس نشاط إصدار شهادات التصدیق اإللكترونیة المصداقیة واألمان، ولدف

ومصالح األشخاص الذین ،إلى األمام، البد من إجراء التوازن بین مصالح هذه الجهات

یعتمدون على الشهادات اإللكترونیة التي تصدرها، ولتحقیق هذا التوازن یجب السماح 

.تهالجهات التصدیق اإللكترونیة بتحدید نطاق مسؤولی

الجزائري لمؤدي خدمات التصدیق ینوالتصدیق اإللكترونیالتوقیعأجاز قانون وقد 

الذي یعتمد على ،)1030(في بعض األمور أن یقید بها مسؤولیته تجاه الغیر،اإللكتروني

الشهادة التي یصدرها، وتتلخص هذه القیود في إشارة مؤدي الخدمة في شهادة التصدیق 

، أو )1031(إلى الحدود المفروضة على استعمالها في نوع محدد من المعامالت،اإللكتروني

ال یجوز معها لمن یعتمد على الشهادة إبرام معاملة قیمتها ،وضع قیمة محددة للمعامالت

التصدیق و التوقیعمهما یكن من أمر فإن قانونو .)1032(تتجاوز الحد األقصى المذكور بها

قد تم اإلشارة إلیه في شهادة التصدیق ،الجزائري یشترط أن یكون ذلك القیدیناإللكترونی

.اإللكتروني بصفة واضحة ومفهومة من طرف الغیر

إلى جانب هذه القیود التي تحدد نطاق مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني 

إللكتروني على عاتق صاحب شهادة التصدیق ا،الجزائريوضع قانون التوقیع اإللكتروني 

وفي حالة ،مسؤولیة الحفاظ على سریة بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني،فور التوقیع علیها

.161-160راجع سند حسن سالم صالح، مرجع سابق، ص ص )1030(
.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین04-15من قانون رقم 55أنظر المادة )1031(
.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین04-15من قانون رقم 56أنظر المادة )1032(
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للمعلومات المتضمنة في شهادة التوقیع ،إفشاء سریة تلك البیانات أو أصبحت غیر مطابقة

یجب علیه إخطار مؤدي خدمات التصدیق قصد إلغائها، كما ال یجوز له ،اإللكتروني

م الشهادة بعد انتهاء صالحیتها أو استعمالها ألغراض أخرى غیر تلك التي منحت استخدا

.من أجلها



الفصل الثاني

التجارة نازعاتالقانون الواجب التطبیق في م

اإللكترونیة
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اإللكترونیة وتحدید التجارةاآلثار القانونیة التي تترتب على معامالتمن الضروري لمعرفة 

عن أن قانون الواجب التطبیق علیها فضالالتحقق من صحتها وفقا لل،حقوق والتزمات أطرافها

یكون ضروریا لتسویة المنازعات التي تثیرها هذه المعامالت، وٕاذا كانت الصورة ،تحدید هذا القانون

ى سكت األطراف عن مت،على القضاءیتم عن طریق عرضهاة هذه المنازعاتالغالبة لتسوی

تحدید القانون ،ینطریقا لحل منازعاتهم، ویكون من الضروري في كلتا الحالتاختیار التحكیم

اإللكترونیة، إذ أن هذه المعامالت تدخل في المجال التجارةعلى معامالتالواجب التطبیق

أو نظام ،سواء من ناحیة تحدید االختصاص القضائي الدولي،الخاصللقانون الدولي الخصب 

التحكیم الذي یتم في إطاره تسویة ما تثیره من منازعات أو من ناحیة حل مشكلة تنازع القوانین 

فیما ،بتحدید القانون الواجب التطبیق علیها، ذلك أن هذه المعامالت تتم في العدید من الحاالت

تلفة سواء من ناحیة جنسیتهم أو موطنهم أو محل إقامتهم، فضال عن بین أطراف من دول مخ

.إمكانیة وقوع محلها أو محل إبرامها أو تنفیذها في دول تختلف عن دولة أطرافها أو بعضهم

اإللكترونیة ارتكاب المتعاملین فیها التجارة فقد یقترن بإجراء معامالت ،ومن ناحیة أخرى

ا یسبب أضرار تلحق بالغیر، أو یقترفون أعماال أو تصرفات جرائم أو وقوعهم في أخطاء مم

الال بالقوانین الساریة في الدول، ویلزم في كل هذه تنطوي على مخالفات أو تجاوزات تشكل إخ

.عرفة القانون الواجب التطبیقمالحاالت 

القانون حاول في األول تحدید لذلك یتعین دراسة هذا الفصل في مبحثین متتالیین على أن ن

على معامالت التجارة اإللكترونیة بإخضاعها لقواعد التنازع التقلیدیة في مسائل ،الواجب التطبیق

كما سنتناول قواعد العقود الدولیة، السیما في ظل غیاب ضوابط إسناد خاصة بتلك المعامالت، 

تطویعها لتحدید تحدید االختصاص القضائي في القوانین الداخلیة واالتفاقیات الدولیة ومحاولة 

.المحكمة المختصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة

وسنعالج في الثاني التحكیم اإللكتروني باعتباره من أهم وسائل حسم منازعات التجارة 

التي تتعلق بالوسیلة اإللكترونیة التي،اإللكترونیة، الذي واجه العدید من التحدیات التقنیة والقانونیة

إلى غایة ،من قبل األطراف وغیره من اإلجراءات،یتم بها إبرام اتفاق التحكیم وكتابة والتوقیع علیه

.صدور حكم هیئة التحكیم في النزاع القائم بین األطراف، ثم كتابته والتوقیع علیه وٕاعالنه لهم
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المبحث األول

تنازع القوانین في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

بسبب أن التجارة اإللكترونیة تلغي الحدود الجغرافیة بین الدول،انطالقا من حقیقة

النمو السریع والمتزاید في تكنولوجیا الحاسب اآللي، المعتمدة على اإلنترنت الذي یسمح 

والمستهلكین بالتعامل، مع بعضهم البعض بشكل مستقل عن الحدود للمشروعات التجاریة 

المادیة، كما لو كانوا یتعاملون وجها لوجه رغم أنهم في أقطار مختلفة، وبالتالي یؤدي إلى 

إذابة الحدود الجغرافیة أمام هذه التجارة، التي تتم في غالب األحوال دون أن یتعرف أحد 

العدید من المشاكل فیما یتعلق بتحدید القانون الواجب طرفي العقد على اآلخر، مما یثیر

كما یتعلق األمر كذلك بتحدید المحكمة المختصة ،)1033(التطبیق على العقد اإللكتروني

إذ إنه من األهمیة ،)1034(بنظر النزاع الذي قد ینشأ من عملیة التجارة اإللكترونیة،دولیا

التي تطبق في هذا المجال فهل تكون قواعد تنازع القوانین ،بمكان معرفة القواعد القانونیة

المعمول بها في نطاق عقود التجارة اإللكترونیة أم ال ؟ وٕاذا كانت اإلجابة بالنفي فما هي 

القواعد التي یتم إعمالها في مجال عقود التجارة اإللكترونیة ؟

سوف یتحدد من ،رونیةالواقع أن القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكت

التي ،خالل منهج التنازع في مسائل العقود الدولیة، وذلك على الرغم من الصعوبات العدیدة

(1033)
Il s’agit d’un environnement essentiellement international, qu’un rapport de la chambre de

commerce et d’industrie de Haute-Savoie décrit en ces termes: « La différence spécifique entre le
commerce par internet et les autre moyens de commerce qui recourent à l’électronique (télématique,
téléachat) est la dimension transfrontalière. En effet, chaque proposition commerciale, chaque message
publicitaire est accessible par quiconque, où qu’il se trouve dans le monde. Le contrat étant conclu en
ligne, l’on se trouve face à une multitude de lois applicables aux contenus très différents : loi du
vendeur, loi de l’acheteur ou toute autre loi désignée par les règles de conflit de loi ». Cité par :
VERBIEST Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique, éd Larcier , Paris, 2004, p.157.

الجمعیة ،المجلة المصریة للقانون الدولي، "عقود التجارة اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص"أشرف وفا دمحم، )1034(
.192، ص 2001للقانون الدولي، القاھرة، المجلد السابع والخمسون، المصریة 
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تعترض إعمال هذه القواعد السیما فیما یتعلق بتحدید أماكن إقامة األطراف ومكان إبرام أو 

.الخ...تنفیذ العقد

في نطاق القانون الدولي ،القانونیةیجب أن نشیر إلى أن دخول العالقة أو الرابطة 

بطة بالصفة الدولیة، بالرجوع للقواعد العامة في القانون االخاص أمر مرهون باتصاف تلك الر 

ویطلق علیه ،األول:بالطابع الدولي وفقا ألحد معیارین،الدولي الخاص تتسم العالقة

المعیار القانوني ووفقا له تكون العالقة دولیة إذا احتوت على عنصر أجنبي، كما هو الحال 

وقد یتعلق العنصر األجنبي بمكان إبرام ،بالنسبة الختالف جنسیة أطراف العالقة أو موطنهم

.إلخ...العقد أو بمكان التنفیذ

فإنه یسبغ ،المعیار االقتصاديوهو ما اصطلح على تسمیته ب،أما المعیار الثاني

إذا تعلقت بمصالح التجارة الدولیة، وهي تكون متعلقة بتلك ،على الرابطة الصفة الدولیة

.المصالح إذا ترتب على العقد تدفق للسلع والمنتجات أو الخدمات عبر الحدود

أمر مرتبط في المقام،یعد حسم المنازعات المتعلقة بعقود التجارة اإللكترونیة

سواء كانت تلك القواعد مشتقة من قوانین الدول ،األول بتطبیق أسلوب قواعد تنازع القوانین

، ولما كانت عقود التجارة اإللكترونیة التي الوطنیة أو منصوصا علیها في المعاهدات الدولیة

هي عقود دولیة ویتأكد بالتالي خضوع عقود التجارة اإللكترونیة ،تتم عبر شبكة اإلنترنت

، التي تحكم العقود الدولیة فیما یتعلق بتحدید القانون الواجب )1035(لقاعدة التنازع التقلیدیة

لتطبیق باتفاق األطراف التطبیق، والتي تتمثل في حریة اختیار القانون الواجب ا

).المطلب األول(المتعاقدة

(1027)
DRAETTA Ugo, Internet et commerce électronique en droit international des affaires, éd FEC,

Paris, 2003, p.196.
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ب غالبیة األنظمة القانونیة الختصاص محاكمها بالنزاع المعروض علیها كما تتطل

تربط بین هذا العقد المعروض على محاكمها وبین هذه الدولة، كأن ،وجود عالقة أو صلة

أو أن یكون أحد أطراف العقد مقیما على إقلیم هذه ،یجري إبرام العقد أو تنفیذه على إقلیمها

و غیر ذلك من الروابط، وكل هذا معلق على شرط خاص في الدولة، أو یحمل جنسیتها أ

.)المطلب الثاني(العقد یحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع

المطلب األول

)اإلسناد الشخصي(اختیار القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة

تقتضي المبادئ العامة لتنازع القوانین بخضوع عقود التجارة الدولیة للقانون الذي 

فاإلرادة هي .تختاره إرادة المتعاقدین، باختیار القانون الذي یطبق على العقد المبرم بینهم

نوني فهي التي تنشئه وهي التي تحدد آثاره، وهذا المبدأ الذي یعرف أساس التصرف القا

من كافة األنظمة القانونیة على مستوى العالم ،بمبدأ سلطان اإلرادة یعد مبدأ معترفا به

قدرة المتعاقدین على خلق عقد بینهم یحتوى على كل التفاصیل ،ویقصد بمبدأ سلطان اإلرادة

.في حدود نصوص القانون

ر مبدأ سلطان اإلرادة من المبادئ التي تقررت منذ فترة طویلة لالعتراف بحق یعتب

وقد أصبح ثابتا في القانون المقارن حیث ،)1036(األطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق

تعترف به كافة التشریعات الوطنیة، وتعترف به أیضا االتفاقیات الدولیة كما أنه مبدأ عاما 

.ء الداخلي والدوليمعترفا به من القضا

نذكر منها اتفاقیة روما ،رادةإلمن بین االتفاقیات الدولیة التي اعترفت بمبدأ سلطان ا

طبیق على االلتزامات بخصوص القانون الواجب الت،1980یونیو 19الموقعة في 

.303، ص 2002الجزائر، ، ، دار ھومة"تنازع القوانین"أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص )1036(
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یسري على العقد القانون الذي "التي تنص في المادة الثالثة على أنه و ، )1037(التعاقدیة

.)1038(..."اختاره األطراف

أن القواعد العامة في القانون المدني الجزائري ،بالنسبة للنظم القانونیة الوطنیةنجد

،)1039(ق م ج18وذلك من خالل نص المادة،أقرت بمشروعیة إعمال قانون اإلرادة

ونالحظ أن هذه المادة جاءت غامضة، حیث تظهر في أول وهلة أن سلطان اإلرادة هو 

ضابط إسناد احتیاطي، عكس ما أخذت به التشریعات األخرى، وأن الضابط األصلي هو 

.)1040(قانون محل اإلبرام

نجد أنه أثبت غیر ذلك حیث 18لكن بالرجوع إلى التفسیر الحقیقي لنص المادة

هو ضابط إسناد رئیسي أما قانون محل اإلبرام فهو ضابط إسناد ،ن اإلرادةأقرت أن قانو 

یرجع له في حالة سكوت األطراف عن تحدید القانون الواجب التطبیق على ،استثنائي

.)1041(العقد

وما ینتج عنها من حریة األطراف في اختیار ،رغم استقرار قاعدة قانون اإلرادة

القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، لكن القواعد القانونیة التي تحكمها ما 

من قبل األطراف مما ال یتفق في غالب ،زالت ترتكز على وجود دعائم ورقیة مكتوبة وموقعة

من سرعة في إنجاز عملیاتها ،)1042(مع ما تقتضیه عقود التجارة اإللكترونیة،األحیان

(1037)
BUREAU Dominique, « A la pointe de la modernité ? Le contrat électronique international,

Revue des contrats », n° 2, 01 avril 2005, p.451.
:، المصدر1980فاقیة األمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع، فیینا عام إت)1038(

www.1umn.edu/…anrts/arabic/vienna Law Treaty CONV.html
یسري على االلتزامات التعاقدیة القانون المختار من التعاقدین إذا كانت لھ "ق م ج على مایلي 18/1تنص المادة )1039(

."لعقدصلة حقیقیة بالمتعاقدین أو با
، مطبعة "تنازع القوانین"، الجزء األول "مقارنا بالقوانین العربیة"زروتي الطیب، القانون الدولي الخاص الجزائري)1040(

.217، ص 2000الجزائر، الكاھنة،
شویرب خالد، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، فرع )1041(
.109، ص 2009لكیة فكریة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، م
.153سلطان عبد هللا محمود الجواري، مرجع سابق، ص )1042(
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وهذا ما یدخل الشك في عدم إمكانیة تطبیق ،وصفقاتها من خالل استخدام وسائط إلكترونیة

.مبدأ سلطان اإلرادة على عقود التجارة اإللكترونیة

یبدو غیر صحیح على إطالقه ألن القواعد السائدة حالیا، سواء كانت ،لكن هذا القول

بق على عملیات التجارة الدولیة وعلى الوقائع القانونیة المرتبط بها في وطنیة أو دولیة، تط

إال في ،آن واحد، فضال عن أن العقود اإللكترونیة ال تختلف كثیرا عن العقود التقلیدیة

وسیلة التعاقد الذي یتم من خالل استخدام الوسائط اإللكترونیة لتحل محل الدعائم 

.)1043(الورقیة

تشیر إلیه قاعدة التنازع لذيسنحاول بیان مضمون قانون اإلرادة ا،انطالقا من ذلك

ثم نوضح النتائج المترتبة على خضوع عقود التجارة ،في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

.اإللكترونیة لقانون اإلرادة

الفرع األول

مضمون قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

مبدأ قانون اإلرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة ألهمیةا نظر

رفة هذه األهمیة وعقود التجارة اإللكترونیة بصفة خاصة، یتعین علینا لمع،بصفة عامة

لمفهوم قانون اإلرادة، مع بیان كیفیة تحدید إرادة المتعاقدین الصریحة أو التعرض بالدراسة

.الضمنیة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

.331صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1043(
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مفهوم قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة :أوال

واجبالتقوم فكرة قانون اإلرادة على االعتراف لطرفي العقد في تحدید واختیار القانون 

،)1044(وقد استقر على ذلك الفكر القانوني المعاصرعلى العقود الدولیة المبرمة،التطبیق

الذي یعتبر أن القانون الذي یحكم االلتزامات یستند إلى إرادة األطراف المتعاقدة أي إلى 

فاإلرادة ینحصر سلطانها أو استقاللها لیس في تحریر العقد من سیطرة ،"إرادتهم السیادیة"

.)1045(بل في تعیین القانون الذي یضفي على العقد الصفة القانونیة،القانون

كون أن االختالف قائم بین الفقهاء ،إن األخذ بهذه القاعدة على إطالقها محل نظر

حول تحدید المقصود بقانون اإلرادة الذي تشیر إلیه ،وأحكام القضاء والنصوص التشریعیة

وما ،قواعد اإلسناد، وهذا ما یثیر التساؤل عن مدى حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد

؟ةتجارة اإللكترونیة لقانون اإلرادهي اآلثار المترتبة عن خضوع عقود ال

حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد-1

عات القانونیة في العالم لألفراد حریة اختیار القانون الذي یحكم سلمت التشری

المتاحة )1047(إال أن هذه الحریة تحتاج إلى تفصیل لمعرفة مقدار الحریة،)1046(عقدهم

،وقد )1048(یة مطلقة أم هي على العكس مقیدةوفیما إذا كانت حر لألفراد الختیار قانون العقد

في تحدید حریة قانون ،القضائیة والنصوص التشریعیةاختلفت االتجاهات الفقهیة واألحكام 

اإلرادة الذي تشیر إلیه قواعد اإلسناد في حكم العقد، ویمكن تلخیص هذا الخالف في ثالث 

:اتجاهات

(1044)
VERBIER Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique, op cit, paragraphe 324, p.191.

.12شویرب خالد، مرجع سابق، ص )1045(
(1046)

BUREAU Dominique, op cit, p.452.
ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي،  )1047(

.128، ص 2001اإلسكندریة، 
ناصر، العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت مع التركیز على عقد البیع الدولي للبضائع،  دار حمودي دمحم )1048(

.466، ص 2012الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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االتجاه المنادي بتقیید قانون اإلرادة-

إلى ضرورة تقیید حریة المتعاقدین في اختیار قانون ،ینادي أنصار هذا االتجاه األول

وهو ما یمكن أن نطلق علیه نظریة االختیار التنازعي المقید وخالصة ،)1049(العقد الدولي

مؤداها أن اإلرادة تعد معیار ،أن تقیید حریة المتعاقدین یرتد إلى فكرة أساسیة،هذا االتجاه

مشرع في دولة القاضي لتكشف عن القانون التي وضعها ال،اإلسناد في قاعدة التنازع

ومن هنا فإن اختیار قانون اإلرادة ال ،)1050(الواجب التطبیق على الروابط العقدیة الدولیة

أو على قاعدة مادیة من قواعد القانون الدولي الخاص، ،یقوم على مطلق سلطان اإلرادة

یجوز أن ینحرف المتعاقدون في ، ومن ثم فال )1051(وٕانما على قاعدة من قواعد تنازع القوانین

عن أهداف قاعدة اإلسناد في دولة القاضي والتي تسعى إلى حل ،اختیارهم لهذا القانون

التنازع بین القوانین المتزاحمة لحكم الرابطة العقدیة الدولیة، وهي بالضرورة القوانین التي 

.تتصل بهذه الرابطة على نحو أو على آخر

عند تعدیله للقانون المدني في سنة ،أخذ به المشرع الجزائرينجد أن هذا االتجاه 

یسري على االلتزامات "على أنه تنصوالتي 18وذلك في الفقرة األولى من المادة ،2005

".التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین إذا كان له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد

د من حریة األفراد في تحدید القانون الواجب التطبیق قد قی،ویكون بذلك المشرع الجزائري

إذ )الصلة الحقیقة(لمصطلح ق م ج 18من خالل استعماله في المادة ،على العقد الدولي

.ألزم األطراف أن یقوموا باختیار قانون له صلة حقیقیة بهم أو بالعقد المبرم بینهم

أن هذا االتجاه یضیق فكرة قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة ،یرى بعض الفقه

على أساس أن تطبیق هذا المنهج یترتب علیه تطبیق قواعد وطنیة یتم تطبیقها ،اإللكترونیة

(1049)
MAYER Pierre, « Actualité du contrat international », Les petites affiches, n° 90, 05 mai 2000,

p.57.
.وما یلیھا96سلطان عبد هللا محمود الجواري، مرجع سابق، ص )1050(
.290ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص )1051(
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على العقود الداخلیة، وبالتالي ال تنطبق على عقود التجارة اإللكترونیة التي تتمیز بأنها عقود 

قد یؤدي إلى ،القوانین الوطنیة على عقود التجارة اإللكترونیةدولیة، فضال عن تطبیق  

واختالف األحكام القضائیة أیضا الختالف القوانین من دولة ألخرى ،الغش نحو القانون

.)1052(بصدد تلك النوعیة من المنازعات التي تتم عبر الخط

أن توافر شرط الصلة ضروري لتطبیق القانون الذي یختاره نرى من جهتنا

یستبعد هإضافة إلى تقیید إرادتهما بالنظام العام والغش نحو القانون الذي على إثر ،المتعاقدان

.فیها هذا القانون

االتجاه المنادي بإطالق الحریة في االختیار -

یرى أنصار النظریة الموضوعیة الطلیقة أنه یجب إعطاء ،على عكس االتجاه السابق

الحریة الكاملة للمتعاقدین في اختیار قانون العقد، حیث إن اختیار المتعاقدین لقانون العقد 

لمشكلة تنازع القوانین في الروابط العقدیة ذات الطابع الدولي،هو الحل الذي قرره المشرع

لكن هذا االتجاه یضیف إلى ذلك عدم اشتراط ،)1053(مما یؤدي خضوع العقد لحكم القانون

ذلك أن القانون الدولي الخاص وخالفا ،)1054(صلة ما بین قانون العقد والرابطة العقدیة

یهدف أساسا إلى حمایة المصالح الفردیة دون اهتمام كبیر بالتدخل اآلمر ،للقانون الداخلي

للحد من حریة اإلرادة تنظیما للحمایة ورعایة للصالح ،الذي یسعى إلیه القانون الداخلي

مما یتعین علیه إسناد العالقة العقدیة لقواعد ذات صبغة عالمیة مثل القواعد ،)1055(العام

.)1056(واستقرت بین الجماعات العاملة في مجال التجارة اإللكترونیةتالتي نشأ،العرفیة

.332صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1052(
(1053)

MAYER Pierre, op cit, p 55.
الواجب التطبیق على العقد اإللكتروني الدولي في القانون األردني والمقارن، رسالة لنیل دمحم یوسف الزغبي، القانون )1054(

.69، ص 2004درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
op cit, p 56.(1055) MAYER Pierre,

.663، فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص 269صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1056(
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األونسیترال لعام (حرص خبراء األمم المتحدة بمناسبة وضع قانون التجارة اإللكترونیة 

كان التركیز على على ترسیخ مبدأ حریة التعاقد إذ كانوا یرون أنه من األهمیة بما ،)1996

االتفاق بین أطراف العقد بصورة حرة، بغیة تفادي الفهم الخاطئ ما تقتضیه و ،مبادئ التعاقد

وتفرضه حاجات التجارة اإللكترونیة الدولیة من جانب ،لتعاقد على المستوى الدوليطبیعة ا

.)1057(المشرعین ولضمان ثقة أصحاب األعمال في هذا القانون

على أساس أنه یطلق الحریة للمتعاقدین في ،انتقد  جانب من الفقه هذا االتجاه

على نحو اإلفالت من األحكام اآلمرة في القوانین التي ،اختیار القانون الذي یحكم العقد

.)1058(وهذا ما قد یؤدي إلى الغش نحو القانونوثیقااترتبط بالعقد ارتباط

االتجاه المنادي بالتوفیق بین تقیید وٕاطالق الحریة في االختیار-

القانون حاول اتجاه معتدل التوفیق بین تقیید وٕاطالق الحریة للمتعاقدین في اختیار 

على عقود التجارة اإللكترونیة عمال بحقهم المقرر بموجب قاعدة اإلسناد ،الواجب التطبیق

واحتراما لتوقعاتهم، ولكنه یحرص في ذات الوقت على أال تصل هذه الحریة إلى حد إطالق 

في اختیار قانون على نحو قد یؤدي إلى الغش نحو القانون أو اإلفالت ،حریة المتعاقدین

، فهذا الحل یقیم نوعا من التوازن بین حریة )1059(ألحكام اآلمرة في القوانین المختارةمن ا

.اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد وٕاسناد هذه الحریة على أسس مشروعة

1955من اتفاقیة 6فالمادة ،یجد هذا االتجاه أساسه في بعض االتفاقیات الدولیة

تنص صراحة على  ،على البیوع الدولیة للمنقوالت المادیةبشأن القانون الواجب التطبیق

وهذا ما ،)1060(استبعاد تطبیق القانون المحدد بموجب االتفاقیة إذا تعارض مع النظام العام

.107إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1057(
.664فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1058(
.274مرجع سابق، ص صالح المنزالوي،)1059(
.161دمحم فضل، مرجع سابق، ص سلیمان أحمد :نقال عن)1060(
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بخصوص القانون )1062(1980من اتفاقیة روما لعام 1فقرة 7أیضا المادة )1061(ذهبت إلیه

عند تطبیق قانون بلد "على أنه تنصحیث ،الواجب التطبیق على البیوع الدولیة للبضائع

وذلك فیما لو كانت هذه النصوص واجبة ،آخر یرتبط بهذه العالقة المطروحة بصلة وثیقة

".التطبیق بموجب قانون البلد الذي تنتمي إلیه بغض النظر عن قانون العقد

جعل المشرع الجزائري اإلرادة هي ضابط اإلسناد ،على غرار النظم القانونیة

األصلي، وال شك أن إعمال قانون اإلدارة یستلزم فرضین هما حالة وجود اتفاق صریح على 

ن عن هذا االختیار، وهو احالة ما إذا سكت المتعاقدوفي اختیار القانون الواجب التطبیق، 

.ر الضمنيما یقودنا إلى الحدیث عن االختیار الصریح واالختیا

اآلثار المترتبة على خضوع عقود التجارة اإللكترونیة لقانون اإلرادة-2

عدة آثار یمكن انیترتب على خضوع عقود التجارة اإللكترونیة لقانون إرادة المتعاقد

:تلخیصها فیما یلي

ن في تجزئة العقد اإللكترونياحریة المتعاقد-أ

ألكثر من اوذلك عن طریق إخضاع عقدهمن اإن تجزئة العقد قد یتوالها المتعاقد

، وقد تتم التجزئة من قبل المشرع وذلك عن طریق تجزئة المركز أو العالقة )1063(قانون واحد

حیث تتعدد ضوابط اإلسناد التي یضعها المشرع لحل مشكلة ،القانونیة محل اإلسناد

(1061)
VERBIEST Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique, op cit, paragraphe 326,

p.192.
(1062)

L’article 7-1 de la convention de Rome : « 1. Lors de l’application, en vertu de la présente
convention, de la loi d’un paye déterminé, il pourra être donnée effet aux dispositions impérative de la
loi d’un autre paye avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit
de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour
décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de
leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-
application. »

.136ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص )1063(
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وذلك بهدف ،مسندةفي صدد الرابطة المطروحة بعد تفتیتها إلى عدة أفكار ،)1064(القوانین

كما أن التجزئة ،تعیین القانون األكثر مناسبة في شأن كل مسألة من المسائل محل اإلسناد

من نطاق ،)1065(خراج بعض المسائلإلاعندما یرى ذلك ضروریقد تتم من قبل القاضي

أو لقواعد ترتبط مع العقد برابطة تطبیق القانون المختار لیخضعها لقواعد البولیس

.)1066(وثیقة

إلى مسألة إمكانیة الرجوع إلى ج ق م 18لم ینتبه المشرع الجزائري في نص المادة 

لتنظیم الشروط الموضوعیة للعقد من قبل المتعاقدان، رغم أنه ذكر في المادة ،قوانین مختلفة

من حیث شروطه الموضوعیة وشروطه الشكلیة فنصت ،مكانیة تجزئة العقدإج ق م 19

تخضع التصرفات القانونیة المشتركة أو للقانون في جانبها الشكلي"على أنه 19المادة 

ویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین .فیهتمتالذيالمكانلقانون

".أحكامها الموضوعیةأو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على

أنه یمكن للمتعاقدین إخضاع القواعد الموضوعیة ج ق م 18نفهم من نص المادة 

،لقانون یختارانه، وقد یكون هذا القانون غیر تابع لدولة إبرام العقد

برام كقاعة التي تخضع الشروط الشكلیة لقانون بلد اإلج، ق م 19ها المشرع بالمادة وقد تال

.عامة، وبذلك تتحقق تجزئة العقد في بعض الحاالت

هذا بالنسبة للتجزئة التي تتم من قبل المشرع أو القاضي، لكن من ناحیة أخرى یمكن 

فیمكن ألطراف ،للمتعاقدین االتفاق على أن یخضع كل جانب من جوانب العقد لقانون معین

ن دولة إبرامه، وٕاخضاع تنفیذه لقانون الدولة العقد أن یتفقا على إخضاع تكوین العقد لقانو 

.482ھشام علي صادق، مرجع سابق ، ص )1064(
.99شویرب خالد، مرجع سابق، ص )1065(
.164سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1066(
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لقانون لالواجب التنفیذ فیها، فإن تعددت محال التنفیذ فلهما الحق في إخضاع كل التزام 

.)1067(المتفق على تنفیذه فیه

أن إعالء مبدأ قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة لن ،یرى الفقه الغالب

ٕاسناد كل جانب إلى لقواعد التي تسمح بتجزئة العقد و ل،یتحقق إال من خالل المرونة النسبیة

كالوفاء -، كون أن هناك مسائل خاصة تتم عبر الشبكات اإللكترونیة)1068(قانون معین

باالستناد إلى هذا الرأي الفقهي نجد أنه .)1069(عن العقدتتلقى تعامال منفصال-اإللكتروني

وذلك بإخضاع بعض عناصره لقانون ،ال یوجد ما یمنع أطراف العقد اإللكتروني تجزئة العقد

في حین تخضع األجزاء والعناصر األخرى لقانون دولة أخرى أو لبعض عادات ،دولة ما

ت التعامل اإللكتروني والعقود الدولیة بشكل التجارة الدولیة أو اإللكترونیة، ذلك أن مقتضیا

تقضي بأن یكون لألطراف حریة اختیار أكثر من قانون معین لحكم العقد، فالعقود ،عام

اإللكترونیة لم تعد تتمیز بالبساطة، بل هي في غایة التعقید، وذلك فإن واقع هذه العقود 

.العقدیقضي بترك الحریة لألفراد في اختیار أكثر من قانون لحكم

الذي یرى أن تجزئة العقد ال تتناسب مع العقود المبرمة ،هناك جانب أخر من الفقه

إلكترونیا، ألن هذه العقود تمتاز بالسرعة في إبرامها وفي بعض الحاالت یكون بدون الدخول 

، كما قد یؤدي تطبیق هذا المبدأ إلى اإلخالل بالربطة العقدیة، )1070(طویلةفي مفاوضات

فمن الممكن تنظیم جزء من العقد بقانون ،الختالف القوانین المطبقة على هذا العقدوذلك 

بینما یتم تنظیم الجزء اآلخر من العقد بقانون ال یقبل مثل ،یقر بحجیة التوقیع اإللكتروني

.98-97دمحم یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص ص )1067(
.233محمود دمحم زیدان دمحم، مرجع سابق، ص )1068(
.276المنزالوي، مرجع سابق، ص صالح )1069(
.109إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1070(
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وهذا ما یؤدي إلى اإلخالل بانسجام الرابطة العقدیة، وأیضا قد تؤدي هذه ،هذه التصرفات

.)1071(إفالت العقد من سلطان القانونالتجزئة إلى

ن حریة اختیار القانون واجب التطبیق امن جانبنا نرى أنه یجب أن نترك للمتعاقد

ن اعلى عقود التجارة اإللكترونیة، بشرط أال تصل هذه الحریة إلى حد إطالق حریة المتعاقد

قد یؤدي إلى الغش في القانون أو اإلفالت من األحكام اآلمرة ،في اختیار قانون على نحو

.في القوانین المختارة

عدم لزوم توافر الصلة بین القانون المختار والعقد -ب

ألطراف تتمثل هذه اإلشكالیة التي هي محل اختالف فقهي في منح الحریة المطلقة

المنتمین لدول مختلفة اختیار قانون ما بدون أیة صلة موضوعیة أو صلة ،)1072(العقد

شخصیة بالعقد، بل أحیانا ما یجرى التعبیر عن إرادة المتعاقدین بغرض تجنب واحدة أو 

.أكثر من القوانین واجبة التطبیق

لم تعالج هذه اإلشكالیة بشكل صریح فهي تقر ،1980یالحظ أن اتفاقیة روما لعام 

بدون تحدید مدى دولیة العقد الذي یخضع للقانون المختار عن طریق ،حریة االختیارمبدأ 

، حیث )1073(على أساس أن التحلیل الشخصي یؤدي إلى تطبیق قانون غیر معلوم،األطراف

حینما ال یتم اختیار القانون الواجب "من هذه االتفاقیة على أنه 1فقرة 4تنص المادة 

فإن العقد سوف یحكم بواسطة قانون الدولة األكثر ارتباطا بها، ........التطبیق على العقد

".ومع ذلك یمكن على سبیل االستثناء أن یحكم بواسطة قانون هذه الدولة

.469دمحم ناصر، مرجع سابق، ص ، حمودي 671فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1071(
ترك للمتعاقدین حریة اختیار بأنھمن القانون المدني الجزائري مطلقا غیر مقید بأي قید مما یفید 18جاء نص المادة )1072(

القانون الواجب التطبیق على عقدھما حتى ولو لم یكن لھ صلة بالعقد، ویتماشى ھذا الموقف مع ما تستوجب متطلبات 
.التجارة الدولیة

.118إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1073(
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أن الحق في االختیار ال یجب أن یكون مطلقا، فال یملك ،یرى جانب أخر من الفقه

بین العقد وقانون اإلرادة هي التي أطراف العقد اختیار قانون ال عالقة له بالعقد، ألن الصلة

تبرر هذا االختیار، وقد تتمثل هذه الصلة في قانون الدولة التي تم إبرام العقد فیها أو 

فإذا انعدمت الصلة بین القانون ،الواجب التنفیذ فیها أو قانون جنسیة المتعاقدین أو موطنهم

.)1074(المختار والعقد انعدم هذا االختیار

ال یمكن تقیید حریة األطراف باختیار ،التجارة اإللكترونیةفي مجال عقود 

، ذلك أنهم یتعاقدون في فضاء افتراضي، ثم أن اإلنترنت یرتبط بكل دول العالم )1075(القانون

بین أي قانون مختار من قبل األطراف وبین العقد الذي ،مما یمكن القول معه بوجود رابطة

.أبرم عن طریق الشبكة

-المفترض وجودها بین القانون المختار والعقد مرتبطة بعناصر مادیة كما أن الصلة 

فقد یكون مكان إبرام العقد أو تنفیذه ، وٕاذا كانت هذه العناصر محتملة -كما بینه أعاله 

)1076(إال أنه یصعب تحققها في عقود التجارة اإللكترونیة،الوجود في عقود التجارة الدولیة

التي تسمح ،وذلك لصعوبة توطین العالقات القانونیة التي تتم عبر الشبكة اإللكترونیة

راف في اختیار أي قانون باالتصال بكافة الدول مما یتعین معه إطالق حریة األط

.)1077(یریدونه

.233محمود دمحم زیدان دمحم، مرجع سابق، ص )1074(
یمكن للمتعاقدین أن یختاروا القانون الواجب التطبیق على عقودھم الدولیة، ویتعین أن تكون حریتھم في ھذا الشأن )1075(

طلیقة، ومن ثم ال یجوز للقاضي أن یصحح اختیارھم لقانون العقد بدعوى أنھ ال یعبر عن مركز الثقل في العالقة العقدیة أو 
ھذه العالقة، ذلك أن مثل ھذا المسلك یخل باألمان القانوني ویتنافى على ھذا النحو أنھ یفتقد إلى الصلة المتصلة بینھ وبین

مع االحترام المتطلب لتوقعات األفراد بوصفھ من أھم أھداف القانون الدولي الخاص المعاصر؛ أنظر في ھذا المعنى، ھشام 
.438علي صادق، مرجع سابق، ص 

.169-168ص سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1076(
.673فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1077(
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رفض فكرة اإلحالة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة    -ج

تقضي نظریة اإلحالة بتطبیق قواعد التنازع في القانون األجنبي المختص طبقا 

في حالة اختالف ضابطي اإلسناد في القانونین وكان التنازع سلبیا ،لقانون القاضي

ألنه قد ،)1079(وقد رفض الفقه الغالب فكرة اإلحالة في مجال الروابط العقدیة،)1078(بینهما

وتطبیق نظم قانونیة علیهم لیسوا خاضعین ،حقوق األطرافینجر عن األخذ بها اإلجحاف ب

لها أصال وغیر مقررة في بالدهم، ورفض اإلحالة یعني التزام القاضي الوطني بتطبیق 

.)1080(في القانون المختار ولیس قواعد التنازع في ذلك القانون،القواعد الموضوعیة

من شأنه المحافظة على ،رفض فكرة اإلحالة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

وحتى ال یفاجئ األطراف بقواعد التنازع في القانون ،المعامالت التي تجري عبر اإلنترنت

.المختار سیؤدي إلى اإلخالل بتوقعاتهم واضطراب تعامالتهم

تحرص العقود الخاصة بالمراكز التجاریة على شبكة اإلنترنت على عدم األخذ بفكرة 

store(لى ذلك عقد اإلحالة، ومن األمثلة ع Apple(الذي ینص في أحد شروطه العامة،

store(على أن تخضع كل عقود البیع التي یكون  Apple( طرفا فیها لقانون كالیفورنیا، ثم

.)1081("دون أي أثر لنصوص التنازع الواردة به"أضاف ذلك 

االختیار الصریح واالختیار الضمني في مجال عقود التجارة اإللكترونیة :ثانیا

یتعرض أطراف العقد صراحة لتحدید القانون الواجب التطبیق، وقد یغفل األطراف 

مما یستدعي إستنتاج ذلك القانون ،عند إبرام العقد في تحدید مسألة القانون الواجب التطبیق

.102زروتي الطیب، مرجع سابق، ص )1078(
.170سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1079(
.282مرجع سابق، ص صالح المنزالوي،)1080(
.283المرجع نفسھ، ص )1081(
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حالة االختیار الصریح، وحالة االختیار عي الوقوف عند وهذا ما یستدبصفة ضمنیة،

.الضمني

وجود اإلرادة الصریحة -1

بوجود إرادة صریحة فإن على القاضي أن یعتد بهذه اإلرادة باعتبار أنها ضابط 

اإلسناد وفقا لنظریة االختیار التنازعي، فقاعدة التنازع هي التي خولت لألطراف إمكانیة 

، لذلك یلتزم القاضي بإعمال اختیار قانون ما لیحكم العقد نزوال )1082(داختیار قانون العق

على حكم المشرع الذي خول لهم هذه الرخصة، ویمتثل القاضي لهذا االختیار متى تعلق 

بعقد دولي، ولم یكن ثمة غش نحو القانون وتوافرت صلة مشروعة بین العقد والقانون 

.)1083(المختار

كالما كان أو كتابة أو ،المظهر الذي اتخذه المتعاقدینیكون التعبیر صریحا إذا كان

إشارة أو نحو ذلك، مظهرا موضوعیا في ذاته للكشف عن اإلرادة حسب المألوف بین األفراد، 

.)1084(حیث یلتزم القاضي باإلرادة الصریحة إن وجدت

یعتبر االختیار الصریح أفضل وسیلة لحسم مسألة القانون الواجب التطبیق على 

أطرافه على تحدیده بنص صریح في العقد أو في بین إذا ما وجد اتفاق ،ود اإللكترونیةالعق

.)1085(اتفاق الحق مستقل نص على اختیار قانون دولة ما لحكم العقد

في مجال عقود الشبكة، ونظرا للصعوبات التي یمكن أن تثور بشأن ضوابط اإلسناد 

األخرى في حالة عدم االختیار الصریح، فإن أفضل وسیلة لحسم مسألة القانون الواجب 

.139دمحم فواز المطالقة، مرجع سابق، ص )1082(
.189یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص دمحم)1083(
.190المرجع نفسھ، ص )1084(
:من معاھدة روما على أن3المادة تنص )1085(

« le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou
résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. »
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تتمثل في اتفاق أطرافها على تحدیده بنص صریح في ،التطبیق على العقود اإللكترونیة

مقدما القواعد التي تساعد على حل ما یمكن أن یثور في العقد، وال مانع من أن یحددوا

.المستقبل من منازعات، وأن یختاروا صراحة القانون الواجب التطبیق على عقودهم

الشك أن اختیار األطراف الصریح للقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة 

، إال أن هناك )1086(بالیجنبهم العدید من المشاكل التي یمكن أن تحدث مستق،اإللكترونیة

من الحاالت أین یتم التعاقد عبر الشبكة اإللكترونیة ال یتیح مثل تلك الحریة، ألن العمل 

ولن یكون أمام المستخدم ،جرى على إعالن األطراف صراحة عن القانون الواجب التطبیق

في لیعلن قبوله، دون أن تمنح له الفرصة "نعم"أو "أنا أقبل"سوى الضغط على مؤشر 

وفي هذا الصدد وضعت العدید من اإلجراءات لضمان علم المتعاقد .مناقشة ذلك القانون

بالشرط الخاص باختیار القانون الواجب التطبیق، كأن یقوم المورد بوضع تصمیم على 

أما في الحاالت األخرى التي یكون ،الشبكة یجذب انتباه المستخدم لهذه الشروط العامة

یمكن للمتعاقدین التفاوض على القانون الواجب ،عاقدات القابلة للتفاوضالتعاقد من قبیل الت

.)1087(التطبیق على عقدهم

أن یضمن المتعاقدون عقدهم شرطا أو بندا یحدد االختصاص ،من األهمیة بمكان

التشریعي، وبالتالي یخضع كل عقد للقانون المنصوص علیه فیه دون اشتراط وجود أي صلة 

،رونیةحقیقیة أو جادة بین القانون المختار والعقد، ومثال ذلك العقد النموذجي للتجارة اإللكت

لیحكم المعامالت 1998أفریل عام 30اریس في الصناعة ببالذي وضعته غرفة التجارة و 

، وینص هذا العقد في أحد بنوده على أن القانون )1088(التي تتم بین المهنیین والمستهلكین

واجب التطبیق هو القانون الفرنسي، وذلك بصرف النظر عن جنسیة المتعاقدین، أو ال

.201أشرف وفا دمحم، مرجع سابق، ص )1086(
.174سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1087(
.284صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1088(
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إجماعا متنامیا على أن مبدأ موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل تنفیذه، وهذه العقود تعكس 

یجب أن یحظى باحترام مناسب في ظل القانون كوسیلة لتسهیل التجارة ،احترام العقود

.اإللكترونیة وتوقعات األطراف في بیئة قانونیة معقدة

إذا كان بإمكان للمتعاقدین في عقد دولي اختیار القانون الواجب التطبیق عند إبرامهما 

قي السماح لهما بتعدیل هذا االختیار في أي فترة الحقة على إبرام فإنه من المنط،للعقد

رام شریطة أن یتم احت2فقرة 3العقد، وهو الحكم الذي نصت علیه اتفاقیة روما في المادة 

.حقوق الغیراألوضاع الظاهرة و 

اإلرادة الضمنیة والتحدید القضائي لها-2

بصفة صریحة، ولكن قد یحدث أن ال األفراد لهم مصلحة في اختیار قانون العقد 

یضمنوا عقدهم بمثل هذا االتفاق، إما أن یكون ذلك عن إهمال أو نسیان، وٕاما أن یكون ذلك 

قصدا، وال یكون بوسعهم إال أن یتم االنتقال إلى اإلرادة الضمنیة، أین یجب على القاضي أن 

بالعقد الدولي، وهنا عن طریق تفحص الظروف المحیطة ،یحدد القانون الواجب التطبیق

،في تحدید القانون الواجب التطبیق اعتمادا على القرائن،یتمتع القاضي بسلطة واسعة

اإلرادة الضمنیة هي إرادة حقیقیة ولكنها غیر معلنة، یستطیع القاضي أن یكشف عنها من ف

.خالل ظروف التعاقد

ضمنیة في حالة عدم نجد أن المشرع المصري قد دعم فكرة االنتقال إلى اإلرادة ال

هذا ما لم "ق م مصري العبارة التالیة 19وجود إرادة صریحة، حیث جاء في نهایة المادة 

حیث أن نص .)1089("یتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانونا آخر الذي یراد تطبیقه

فقرة لم یضع غیر أن المشرع الجزائري ،المادة واضح في وجوب استخالص اإلرادة الضمنیة

تقرر االعتداد باإلرادة الضمنیة للمتعاقدین في حالة عدم وجود ،ق م ج18في نص المادة 

.نجد ھذه العبارة في قانون كل من سوریا والكویت والعراق واألردن والسودان والیمن)1089(
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دون ،إرادة صریحة لهما، وأنها جاءت عامة بإقرارها لألطراف حریة اختیار القانون المطبق

ة مما یفید بأن المشرع الجزائري ال یعتد إال باإلراد،)1090(أن تتولى تحدید أنواع هذا االختیار

.)1091(الصریحة للمتعاقدین

شمل االتفاق الصریح تأن اإلرادة هنا تعتبر مطلقة ،نرى حسب رأینا في هذه المسألة

والضمني، فنص المشرع الجزائري جاء عاما ومطلقا، والمطلق یجرى على إطالقه ما لم 

.رادة الصریحة واإلرادة الضمنیةیقید، وبالتالي فإن المشرع الجزائري ساوى بین اإل

على وجود عدة قرائن أو عالمات تدل على اإلرادة ،القضاء التقلیدیانقد استقر الفقه و 

الضمنیة بخصوص قانون العقد، حیث ال یكفي عادة بواحدة منها للداللة على تلك النیة غیر 

بل الغالب أن یجمع القضاء بین أكثر من مؤشر أو عالمة لیستوثق من نیة ،المعلنة

وبالتالي .والنیة المقصودة هي نیة كال الطرفین ولیست نیة طرف واحد، )1092(المتعاقدین

أن یقوم باستظهار اإلرادة الضمنیة المفروضة من خالل نصوص العقد ،یجب على القاضي

وظروف التعاقد ومالبساته، أو من خالل اللغة التي حرر بها العقد أو العملة التي اتفق على 

أو بمحل إقامتهم أو من خالل مكان اضي بجنسیة المتعاقدین یعتد القالوفاء بها، بل أحیانا

ذلك إنما یعتمد عند عدم وجود اإلرادة الصریحة للكشف و ، )1093(إبرام العقد أو مكان تنفیذه

عن النیة، وذلك عن طریق تركیز العقد باالعتماد على مؤشرات أو قرائن من داخل العقد أو 

.من خارجه

ما مدى إمكانیة توافق هذه المؤشرات :المقام هولكن السؤال الذي یطرح في هذا 

في ظل المعامالت اإللكترونیة والعقد ،وداللتها في إسناد الرابطة العقدیة للقانون المختص

اإللكتروني الدولي؟ 

.48شویرب خالد، مرجع سابق، ص )1090(
.309أعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص )1091(
.332صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1092(
.288المنزالوي، مرجع سابق، ص صالح  )1093(
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یمكن القول أن المؤشرات والقرائن التي أقرها الفقه والقضاء باعتبارها ضوابط 

لوحدها أساسا كمؤشر على االرتباط بالقانون المختار ال تصلح،الستخالص اإلرادة الضمنیة

.في مجال التجارة اإللكترونیة

أنه یجب أن ال یكون اختیار العملة كمؤشر على االرتباط ،یرى جانب من الفقه

بالقانون المختار، ذلك أن االتفاق على الدفع بعملة دولة معینة بحد ذاته غیر كاف إال 

مع فكرة أن الدفع ال یشكل عادة الفعل امتعلق بمؤشرات أخرى وهذا تطابق،كمؤشر ثانوي

الممیز، خاصة إذا ما تم الدفع من خالل تحویل األموال أو عن طریق بطاقة وفاء أو غیر 

.)1094(ذلك من الوسائل اآللیة األخرى

كما أن االعتماد على اللغة كضابط لتحدید قانون العقد غیر مجدي، خاصة بعد أن 

التي تتم عبر شبكات االتصال اإللكترونیة ،صبحت اللغة الرسمیة في مجال الروابط العقدیةأ

وفي حالة استخدام لغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة فإنها تترجم بطریقة ،هي اللغة اإلنجلیزیة

.)1095(على الحاسبات اآللیةةآلیة إلى اللغة اإلنجلیزیة بواسطة برامج موجود

-)1096(باستثناء العقارات-األخذ كذلك بموضوع العقد الستخالص اإلرادة الضمنیة 

یعتبر ضابط ضعیف، ألن وجود األموال في دولة معینة ال یفید بانصراف إرادة المتعاقدین 

.إال إذا اجتمع مع مؤشرات أخرى فیمكن أن یكون ذا داللة،لتطبیق ذلك القانون

قد یتناقض مع مقتضیات التعامل اإللكتروني الشك أن ضابط مكان إبرام العو 

التي تتمیز بها العقود اإللكترونیة كونها قد تبرم وتنفذ أیضا في بیئة غیر ،فالخصوصیة

تجعل من الصعوب تركیز العقد مكانیا، حیث یجري بین نظم معلومات ومواقع ،ملموسة

.179-178سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص ص )1094(
.202أشرف وفاء دمحم، مرجع سابق، ص )1095(
ق م ج إذا كانت منشئة أو معدلة أو مھنیة 18/2تخضع العقود المتعلقة بالعقارات إلى قانون موقع العقار طبقا للمادة )1096(

.225في ذلك زروتي الطیب، مرجع سابق، ص أنظر.لحقوق عینیة أو أصلیة
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الشيء یقال على مكان لیس من السهل تحدید مكانها أي تحدید مكان انعقاد العقد، ونفس 

خاصة في العقود التي یتم االتنفیذ فیما یتعلق بالتعاقد اإللكتروني، فیبدو هذا المؤشر ضعیف

تنفیذها على شبكة اإلنترنت، لتنزیل أو تحمیل كتاب من خاللها مثال، حیث یصعب إن لم 

.نقل یستحیل تحدید مكان التنفیذ فیه

الفرع الثاني

محاولة تطبیق قواعد اإلسناد الموضوعیة على عقود التجارة اإللكترونیة

استقرت في معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر فقها وقضاء وقانونا قاعدة خضوع 

ره القانون الذي أراد األطراف تطبیقه على نزاعهم وأمام هذه باعتبا،)1097(العقد لقانون اإلرادة

نجد كثیرا ما یغفل أطراف العقد عن االختیار الصریح لقانون معین عند إبرامه، بل ،اإلرادة

قد یتعذر على القاضي الكشف عن نیة األطراف الضمنیة، وهنا قد یلجأ قاضي النزاع إلى 

لرابطة العقدیة لضوابط جامدة ومعلومة سلفا للمتعاقدین تطبیق قواعد احتیاطیة، وذلك بإسناد ا

مثل قانون الموطن المشترك أو قانون بلد إبرام العقد، وقد یلجأ قاضي النزاع إلى تطبیق 

وذلك ،قانون بلد تنفیذ العقد، باإلضافة إلى ذلك یمكن أیضا للقاضي إسنادها لضوابط مرنة

الذي یصلح ألن یكون ضابط إسناد رئیسي لتعیین ،بتطبیق قانون الدولة األكثر صلة بالعقد

.)1098(قانون العقد، وهو ما یعرف بفكرة األداء الممیز

أن خصوصیة هذه العقود تقتضي حسم المنازعات ،بینما یرى جانب من الفقه

في ضوء قانون مستقل مستمد من العادات واألعراف الدولیة السائدة في مجال المتعلقة بها،

لذلك سوف نقوم بالبحث في هذه الضوابط الموضوعیة من خالل دراسة ، التجارة اإللكترونیة

تحدید القانون الواجب التطبیق من قبل اإلرادة یسمو على أیة عالقة قانونیة أخرى، سواء توافر موطن مشترك بین )1097(
المتعاقدین، أو لم یكن فھذا ال یؤثر على اإلرادة، ألن قانون اإلرادة یسمو على أي قانون آخر بشرط أن ال یخرج عن 

.129جتمع، دمحم فواز المطالقة، مرجع سابق، ص المضمون العام للقواعد القانونیة التي تنظم الم
USUNIER Laurence, op cit, p.379.

(1098)
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اإلسناد المرن للرابط العقدیة ،)أوال(اإلسناد الجامد للرابط العقدیة :النقاط الثالثة التالیة

).ثالثا(عقود التجارة اإللكترونیة لقانون مستقل إخضاع،)ثانیا(

اإلسناد الجامد للرابط التعاقدیة:أوال

ق م من 3و18/2نظم المشرع الجزائري ضوابط اإلسناد االحتیاطیة في نص المادة 

، وتتمثل هذه القواعد في الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة أو محل إبرام العقد، وهي ج

لم تضع في اعتبارها إمكانیة إنجازها عبر شبكة االتصاالت اإللكترونیة، والتي قواعد تقلیدیة

وهذا ما سنحاول ،قد ال یتوافر لها بالضرورة مقومات عوامل اإلسناد أو االرتباط التقلیدیة

.التصدي له عن طریق دراسة هذه الضوابط

إسناد الرابطة العقدیة لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین-1

كضابط إسناد ثاني بعد ضابط اإلرادة ،المشرع الجزائري بالموطن المشتركجاء 

بالنظر ألهمیة الموطن المشترك في المعامالت ،ویرجع سبب أخذ المشرع بهذا الضابط

فترضة لألطراف باعتباره معلوما المالیة والتعاقدیة، كما ینظر إلیه على أنه اإلرادة الم

.معروفا لدى كل منهماو 

إال أنه یصعب تطبیقه في مجال ،م أهمیة اإلسناد على أساس الموطن المشتركغر و 

ذلك أن التعامل عبر شبكة اإلنترنت یعتمد على العناوین ،)1099(المعامالت اإللكترونیة

ال على العناوین الحقیقیة وهذه العناوین ال تعطي داللة واضحة على العنوان ،اإللكترونیة

).UK(فهناك مواقع على الشبكة تحمل عناوین ترتبط ببلدان معینة مثل ،)1100(الحقیقي

بالنسبة إلنجلترا، ومع ذلك ال یوجد لها مكان عمل حقیقي، كما أن هناك عناوین أخرى ال 

فالعناوین اإللكترونیة لم تصمم أصال بمنظور .).org(أو .)com(ترتبط ببلدان معینة مثل 

.475حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1099(
.334صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1100(
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ي حركة دائمة والمتعاقد یمارس أنشطته االقتصادیة بصرف ومواقع الویب تكون ف،جغرافي

.)1101(النظر عن توطین مواقع الویب أو مقدمي الخدمات

هذا ما یبین لنا صعوبة تطبیق ضابط الموطن المشترك على عقود التجارة 

ال تشكل بأي حال ،التي تتم عبر شبكة اإلنترنت كون أن العناوین اإللكترونیة،اإللكترونیة

عالوة على أن هناك عناوین ،محل إقامة ثابت بالمعنى المفهوم في االتفاقیات الدولیة

.إلكترونیة ال تحمل أي مؤشرات صحیحة تدل على تطابق توطینا حقیقیا لألطراف

إسناد الرابطة العقدیة لقانون الجنسیة المشتركة للمتعاقدین-2

األحوال ورا في مجال العالقات العائلیة و قد لعب دإذا كان ضابط الجنسیة المشتركة

وعقود التجارة اإللكترونیة ،الشخصیة، فإن نجاحه في مجال عقود التجارة الدولیة عامة

رغم أن بعض الفقه یعتقدون بأن الجنسیة المشتركة للمتعاقدین ،)1102(خاصة قد بدا محدودا

في تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد إذا كان المتعاقدان ،یمكن أن یكون لها دور

فیمكن افتراض أن قصدهما إخضاع العقد المبرم بینهما لقانون الدولة التي ،من جنسیة واحدة

.)1103(ینتمیان إلیها بجنسیتهما

نجد أن إسناد الرابطة العقدیة إلى قانون الجنسیة المشتركة للمتعاقدین یعتبر ضابط 

االعتماد علیه في مجال عقود الشبكة لضعف الصلة بین القانون الواجب ،الصعبمن 

العقد، كما أن االعتداد بجنسیة المتعاقدین یتطلب التحقق من هذا األساس و التطبیق وفقا ل

وهذا أمر صعب تحقیقه في التجارة وتحدید أماكن تواجدهم لحظة إبرام العقد،هویة األطراف

.)1104(اإللكترونیة

.204سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1101(
.475حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1102(
.143هللا محمود الجواري، مرجع سابق، ص سلطان عبد)1103(
.333صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1104(
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إسناد الرابطة العقدیة لقانون محل إبرام العقد   -3

أن هذه القاعدة من أفضل قواعد اإلسناد وأسهلها في التطبیق ،یعتبر بعض الفقه

.)1105(العملي، ألن مكان إبرام العقد ال یتعدد وهو دائما موجود ومعروف لدى المتعاقدین

یمكن األطراف من معرفة القانون الواجب التطبیق على ،والواقع أن اإلسناد لقانون بلد اإلبرام

في نفوسهم األمر الذي من شأنه أن یحقق لهم األمان القانوني،)1106(العقد مقدما

واالطمئنان على حقوقهم، ذلك أن تطبیقه یستلزم توافر عناصر الرضا والعلم بنصوص هذا 

.)1107(القانون المختار

محل إبرام العقد إال أن المشرع الجزائري لم رغم األهمیة التي یحظى بها ضابطو 

یمنح له األفضلیة في الترتیب، وقد منحه الموقع الثالث في الترتیب بعد قانون الموطن 

جق م18وفقا للتدرج الوارد في المادة ،المشترك بالمتعاقدین وقانون الجنسیة المشتركة

.القانون الذي یحكم العقدوذلك في حالة غیاب اتفاق بین المتعاقدین على اختیار 

بعد شیوع التعاقد عبر وسائل االتصال الحدیثة وجه بعض الفقه انتقادات الذعة 

التي تبرم وذلك نتیجة لصعوبة تحدید مكان إبرام العقود اإللكترونیة،لضابط قانون إبرام العقد

نظم ، تجعل من الصعب تركیز العقد مكانیا، حیث یجرى بین )1108(في بیئة غیر ملموسة

ومعلومات ومواقع لیس من السهل تحدید مكانها، فالتعاقد من خالل اإلنترنت یفترض اتصال 

، ومتطلبات إنجاز التعاقد عبر )1109(العقد أثناء إبرامه بجمیع الدول المرتبطة بالشبكة الدولیة

بطریقة غیر محسوسة وفي فضاء إلكتروني مما ال یمكن ،شبكة الحواسیب اآللیة تجري

تركیزه في مكان دون آخر إال على أساس افتراضي، وهنا ال تظهر بوضوح نقاط ارتباط 

.553ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص )1105(
.339صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1106(
الدكتوراه في الحقوق، ، رسالة لنیل درجة "دراسة مقارنة"سامي مصطفي فرحان، تنازع القوانین في التجارة الدولیة )1107(

.135، ص 2006القاھرة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،
.691فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1108(
.180إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1109(
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محددة بین التعاقد وبین مكان معین، مما یمكن أن ینعقد له دون غیره االختصاص 

ة تتعارض مع الطابع اإلقلیمي التشریعي والقضائي بحكم العقد ومنازعاته، فالعقود اإللكترونی

.لقواعد القانون الواجب التطبیق

نالحظ أن هذه الصعوبات ال تثار في حالة إبرام التعاقد بوسائل االتصال التقلیدیة 

مسبقا مكان إرسال القبول نعرفو یمثل الفاكس أو الهاتف، ألن المتعاقدین عبر تلك الوسائل 

.ي لدولة االتصال التي یطلبونهامن خالل الرقم الكود،أو مكان تسلیمه

إلى أن طبیعة التعاقد اإللكتروني تبرر إعادة بحث مسألة زمان ،یجب اإلشارة كذلك

وهي مسألة ترتبط ارتباطا -لتحدید مكان إبرام العقد اإللكتروني -)1110(ومكان انعقاد العقد

دولیة، بحیث إذا لم یتفق بتحدید القانون الواجب التطبیق عند التعاقد عبر الشبكة ال،وثیقا

األطراف على هذا القانون، فإنه ال مفر من الرجوع إلى قواعد تنازع القوانین في قانون دولة 

.ضي النزاعاق

)ضابط األداء الممیز(اإلسناد المرن للرابطة العقدیة :ثانیا

ویتحدد تقوم فكرة األداء الممیز على أن كل عقد ینفرد بأداء یمیزه ویحدد خصائصه، 

هذا األداء بمقتضى عملیة تركیز موضوعي بحت، وال مكان ألي عنصر شخصي للرابطة 

العقدیة، فعند انتفاء اإلرادة وغیاب االختیار الصریح أو الناتج على نحو مؤكد من أحكام 

الجتهاده وتقدیره لیقوم بتركیز العقد اواسعالعقد أو ظروف القضیة، یترك للقاضي مجاال

وهو تكریس )1111(د الذي تربطه به أوثق صلة في ضوء ظروف التعاقد ومالبساتهلقانون البل

.475حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1110(
.137، ص 2006، سامي مصطفى فرحان، مرجع سابق)1111(
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لنظریة األداء الممیز، التي كان للقضاء السویسري فضل السبق في إرساء دعائم هذه 

.)1112(النظریة

یعتمد ضابط األداء الممیز على أساس تنوع معاملة العقود وتحدید القانون الواجب 

أو حسب أو مكان الوفاء بااللتزام،حسب أهمیة االلتزام األساسي فیه،التطبیق على العقد

عبر عن مركز الثقل الوزن القانوني فیه واألهمیة الواقعیة لألداء، فهذه االلتزامات ت

بسهولة العلم على أساس أنه ضابط یتسم،)1113(االقتصادي للعملیة التعاقدیةاالجتماعي و 

ویسمح للقاضي بربط النزاع ،)1114(وع من أنواع العقودالمسبق به ومرونته ومالءمته لكل ن

.)1115(بقانون الدولة التي یرتبط بها العقد برابطة وثیقة

لما كان للعقد الملزم للجانبین طرف یكون له دور فعال وظاهر عند إبرامه فهو الذي 

یبیع ویمنح القروض وما إلى غیر ذلك، وهو صاحب مركز الثقل في العقد أما الطرف 

ال دور له في إبرام عقد البیع أو النقل أو غیره، ویتمثل ،اآلخر فهو مجرد عمیل عادي

وهو التزام البائع التزامه دائما في دفع مبلغ من النقود، وهنا یسهل تحدید األداء الممیز للعقد،

المقاولة بتسلیم المبیع أو التزامه بنقل الملكیة للمشتري، والتزام المورد بتورید الخدمة في عقود 

وهذه االلتزامات تعبر عن مركز الثقل االقتصادي واالجتماعي في ،)1116(وعقود الوكالة

.)1117(الرابطة العقدیة

.239دمحم یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص )1112(
.197إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1113(
.563القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص ھشام علي صادق،)1114(

(1115)
USUNIER Laurence, op cit, pp 379-380.

.337سابق، ص صالح المنزالوي، مرجع)1116(
.241دمحم یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص )1117(
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األداء الذي یسمح "على هذا األساس عرف بعض الفقه األداء الممیز للعقد على أنه 

داء الذي األ"وهناك من یعرفه أیضا أنه ".بوصف العقد وتمییزه عن غیره من العقود األخرى

.)1118("بمقتضاه یكون دفع المقابل النقدي واجبا

أحد أهم المبادئ الرئیسیة لقانون التجارة الدولیة، ولقد تبنته ،الممیزیعد ضابط األداء

العدید من تشریعات القانون الدولي الخاص وكذا االتفاقیات الدولیة، ومن بین هذه االتفاقیات 

والمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على االلتزامات التعاقدیة قد ،1980نجد اتفاقیة روما 

عند -1"على أنه 4حیث نصت في المادة ،)1119(أخذت بضابط األداء الممیز للعقد

واجب التطبیق على العقد، یسري على هذا األخیر السكوت المتعاقدین عن اختیار القانون 

.اقانون الدولة التي له بها أكثر الروابط وثوق

للطرف المعتادمحل اإلقامة التي یوجد بهاموجودة في الدولةالروابط وتعتبر تلك -2

...."الملتزم بتقدیم األداء الممیز وقت إبرام العقد

قرینة قانونیة مفادها أن الدولة التي یكون یفهم من ذلك أن اتفاقیة روما قد وضعت 

هي تلك التي فیها للطرف الطبیعي الذي سیقوم بااللتزام الرئیسي ،للعقد رابطة قویة معها

محل إقامة معتادة، أو فیها مركز اإلدارة الرئیسي للشخص المعنوي، وال شك أن المقصود 

د هو التزام ذلك الجانب، أما العقود من االلتزام األساسي، هذا في العقود الملزمة لجانب واح

.الملزمة للجانبین فیكون المقصود هو التزام تقدیم خدمة أو تسلیم بضاعة

فنجد على إذا أردنا إعمال ضابط األداء الممیز في مجال عقود التجارة اإللكترونیة

شركة التي سبیل المثال، أن العقد الذي یبرم بین مقدم الخدمة المراد إدخالها على الشبكة وال

تتولي معالجة، تلك الخدمة إلكترونیا وتحمیلها كمادة على موقع اإلنترنت، إذا لم یتفق فیه 

.336صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص :نقال عن)1118(
.703فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1119(
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األطراف على القانون الواجب التطبیق، فإن الذي یسري هنا هو قانون الدولة التي بها مقر 

حل المدینة باألداء الممیز للعقد م-مقدمة الخدمة اإللكترونیة -أو مركز تلك الشركة 

.)1120(النزاع

یرى جانب من الفقه أنه یجب استبعاد نظریة األداء الممیز في مجال عقود التجارة 

)1121(ألنها تمیل بال سبب إلى تحقیق منفعة للمورد على حساب المستهلك،اإللكترونیة

، إذا ما تم إسناد العقد لقانون الطرف )المستهلك(وبذلك تمس بمصلحة الطرف الضعیف 

).المورد(قة العقدیة األقوى في العال

ال تحسم مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على ،كما أن تطبیق هذه النظریة

العقد في كل األحوال، ویستبعد تطبیقها في الحالة التي ال تستطیع المحكمة تحدید ما هو 

وینفذ عبر على مكان تنفیذ العقد خاصة إذا كان هذا األخیر یبرم باالعتماد األداء الممیز،

مادیة الحیث أنه ال یوجد إقلیم معین یتم فیه تنفیذ العقد بسبب البیئة غیر ،شبكة اإلنترنت

وهذا ما یفید أنه لیس هناك نقاط ارتباط محددة بین التعاقد وبین ، التي ینفذ العقد من خاللها

فضال عن ذلك،)1122(مما یمكن أن ینعقد له االختصاص للنظر في النزاع،مكان معین

ین األداء الممیز للعقد ألن االلتزامات یالتي یصعب معها تع،هناك بعض العقود المركبة

.)1123(اممیز الها نفس األهمیة بحیث یمكن اعتبار أي منها أداء،الناتجة عن هذه العقود

أن أغلب التشریعات الوطنیة تعتمد على محل إقامة األطراف في ،نحن نرى بدورنا

المكان الثابت في هذا المقام تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد، واإلقامة یقصد بها 

والدائم الذي تتم فیه العقود، وهذه الشروط غیر متوفرة في التي تبرم من خالل شبكة 

التقلیدیة ال یمكن تطبیقها لتسویة مسائل التنازع إذ ینبغي اإلنترنت، لذلك فإن عوامل االرتباط 

381.
(1120)

USUNIER Laurence, op cit, p.

BUREAU Dominique, op cit, p.453.
(1121)

.211فضل، مرجع سابق، ص سلیمان أحمد دمحم)1122(
.344صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1123(
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أن إبرام عقود التجارة اإللكترونیة وما یستلزمه من عرض وقبول ،األخذ بعین االعتبار

مما یصعب معه تركیز العقد في ،یجري بطریقة غیر ملموسة وفي فضاء إلكتروني،وتنفیذ

یعدو أن یكون من ضروب االفتراض إال على أساس افتراضي وهو ال ،مكان دون آخر

.القانوني

بسبب هذه االنتقادات التي یثیرها تطبیق منهج التنازع عند إعماله في عقود التجارة 

ياإللكترونیة، ینادي بعض الفقه بضرورة إخضاع المنازعات المتعلقة بهذه العقود لقانون ذ

لمجال، وهذا ما سنتعرض له یتكون من العادات واألعراف السائدة في هذا ا،طبیعة خاصة

.بالدراسة في النقطة التالیة

إخضاع عقود التجارة اإللكترونیة لقانون مستقل:ثالثا

تعد تعامالت التجارة اإللكترونیة التي تتم على شبكة اإلنترنت في حاجة إلى إنشاء 

ألن الحدود قانون خاص بها، وٕالى مؤسسات قانونیة تهتم بهذه التجارة الرقمیة الجدیدة، ذلك 

كما أن الدول عجزت عن فرض ،)1124(الجغرافیة لیس لها أي اعتبار في عالم اإلنترنت

وذلك ألن العقود الدولیة اإللكترونیة لها ،سیطرتها على الفضاء اإللكتروني لتطبیق أوامرها

وتتطلب قانونا ذا طبیعة خاصة كي یخاطب مجموعة من األشخاص هم ،معطیاتها الخاصة

كة اإلنترنت ومقدمو خدمة اإلنترنت، وینظم معامالتهم اإللكترونیة العابرة مستخدمو شب

.للحدود

إن المفاهیم التقلیدیة لالختصاص التشریعي والقضائي التي وضعت لتنظیم مجتمع 

یفصل بینها حدود سیاسیة وجغرافیة ال تتالءم مع مجتمع افتراضي ینقسم ،مقسم إلى دول

ین ومواقع ویب، ولذالك فإن الكثیر من الفقهاء ینادونا إلى شبكات اتصال ومجاالت دوم

وعیة تقوم على نظام قانوني مستقل بإنشاء قواعد موض،بضرورة إعمال فكرة التنظیم الذاتي

(1124)
USUNIER Laurence, op cit, p.363.
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mercatoria(األعراف التجاریة الدولیة العادات و عن القوانین الوطنیة، وذلك بالرجوع إلى

IexLa()1125(.

محال )1126(بإرساء القواعد الموضوعیة للتجارة اإللكترونیةكانت فكرة التنظیم الذاتي 

للعدید من الدراسات القانونیة في اآلونة األخیرة، والوقوف على مدى مالءمتها كوسیلة لحل 

منازعات عقود التجارة اإللكترونیة، وقد ذهب جانب من الفقه إلى تسمیتها بمبدأ الكفایة 

Theorie()1127(الذاتیة للعقد de l’auto suffisance du contrat international.(

یتمتع هذا المبدأ بتنظیم ذاتي مرده إرادة األطراف وحدهم دون الرجوع إلى أیة قاعدة قانونیة، 

فهو نظام قانوني ذاتي له القدرة على إیجاد قواعد قانونیة مبنیة أساسا على عادات التجارة 

.)électronicalex()1128(اإللكترونیة 

مجموعة قواعد قانونیة "بأنها ،ف القواعد الموضوعیة للتجارة اإللكترونیةهناك من عر 

تقدم تنظیما مباشرا وخاصا لیحكم المعامالت التي تتم عبر شاشات أجهزة الحواسب اآللیة 

استقرت في المجتمع االفتراضي وطورتها و وتتكون من العادات والممارسات التي نشأت

وهناك .)1129("في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمستخدمون الهیئات والحكومات و 

اإللكترونیةالقانون الذي تتمثل مصادره في الممارسات التعاقدیة"امن یعرفها كذلك بأنه

في األوساط المهنیة للعالم الرقمي باإلضافة إلى القواعد ،واألعراف والعادات المستقرة

ذات الطابع االتفاقي الدولي والتوجیهات األوروبیة وتوصیات األمم المتحدة ،الموضوعیة

)1130(".الصادرة في هذا الشأن 

.97ص .208أشرف وفا دمحم، مرجع سابق، ص )1125(
تعددت المصطلحات المستخدمة في الفقھ للتعبیر عن القواعد المعنیة بتنظیم المعامالت التي تتم عبر شبكة اإلنترنت، )1126(

lexومن أمثلة تلك المصطلحات، مصطلح القانون اإللكتروني  électronica والقانون االفتراضي ،lex vertual وقانون ،
lexاإلنترنت  net وقانون موضوعي لإلنترنت ،.Substantive internet law

.304إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1127(
(1128)

JACQUET Jean-Michel, op cit, p.98.
.233صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1129(
.487حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1130(
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در اجتمعت وكونت لها انشأت هذه القواعد الموضوعیة للتجارة اإللكترونیة من عدة مص

:وهذه المصادر هياوممیز مستقالاقانونیاالعناصر الالزمة لتصبح نظام

، وهي مجموعة من الشروط العامة التي استقرت )typesContrats(العقود النموذجیة -1

في عادات التجارة الدولیة، وهذه الشروط یتفق علیها تجار سلعة معینة ویخصصونها في 

ویلتزمون بإرادتهم الحرة بإتباعها فیما یبرمونه من صفقات تتعلق بهذه ،منطقة جغرافیة معینة

هذه الشروط العامة في الوقت حتى صارت تشمل أنواعا عدیدة من السلع السلعة، وقد ذاعت

وضعتها جمعیة لندن لتجارة الشروط العامة التي :وتغطي مناطق جغرافیة شاسعة، ومثالها

London)الغالل society for the gain trade) والشروط العامة التي وضعتها اللجنة

.)1131(األدوات واآلالت الالزمة لتجهیز المصنعاالقتصادیة األوربیة بشأن تورید 

في مجال التجارة اإللكترونیة یمكن ذكر كمثال عن العقود النموذجیة اإللكترونیة 

حیث أنها تستهدف إیجاد إطار اتفاقي ملزم لتنظیم العالقات ،اتفاقیة التبادل اإللكتروني

وفي فرنسا ومن أجل ،)1132(المتبادلة بین مستخدمي أنظمة التبادل اإللكتروني للبیانات

عقد النموذجي الفرنسي بین تسهیل المعامالت التي تتم على شبكة اإلنترنت، فقد تم وضع ال

.)1133(والمستهلكین، وكذلك العقود الخاصة بالمراكز التجاریة االفتراضیةالتجار 

والتي قواعد السلوك التي یضعها المتعاملون مع شبكة اإلنترنت بأنفسهم لتطبق علیهم -2

یتم تدوینها، من قبل الهیئات والمؤسسات المهنیة المعنیة بوضع مبادئ وأسس التعامل عبر 

.)1134(الشبكة الدولیة لالتصاالت

.308إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1131(
.139دمحم یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص )1132(
.101أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط في قانون المعامالت اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1133(
.237سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1134(
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ضي في إنشاء قواعد القانون كما ساهمت األعراف والعادات في العالم االفترا

وذلك بطریقة تلقائیة من خالل ما استقر من عادات وأعراف ،الموضوعي للتجارة اإللكترونیة

.)1135(في األوساط المهنیة لهذا النوع من المعامالت

االتفاقیات والتوصیات التي لعبت دورا فعاال في توحید القواعد الموضوعیة بین الدول في -3

الخاصة بحمایة )108(با رقم و اإللكترونیة، نذكر منها مثال اتفاقیة مجلس أور مجال التجارة 

وكذلك قواعد ،1981ذات الطابع الشخصي وتدفقها عبر الحدود والمعتمدة عام ،البیانات

2001/44أو ما یسمى تشریع بروكسل رقم ،بي عن طریق القرار الالئحيو االتحاد األور 

.)1136(راف بتنفیذ األحكام في المواد المدنیة والتجاریةبشأن االختصاص القضائي واالعت

استنادا إلى ما تقدم یذهب أنصار فكرة مبدأ الكفایة الذاتیة إلى طرح فكرة إنشاء قانون 

آلیة مبتكرة في تنظیم استخدام هذه حال مثالیا و لشبكة اإلنترنت یعد ،"Cyberlaw"ذاتي

وسندهم في ذلك أن ،وهؤالء هم الذین ینادونا بوضع شریعة خاصة بشبكة اإلنترنت،الشبكة

لهم الحق في تحدید قواعد السلوكیة الخاصة بهم، ،المتعاملین في مجال التجارة اإللكترونیة

مالت هؤالء، وظهور العدید من السیما مع وجود صعوبة أمام المشرع في تنظیم تعا

التي ل العالقات اإللكترونیة الدولیة، المعاهدات الدولیة التي تغطي جوانب متعددة في مجا

.)1137(وات متالحقة وسریعة یصعب تداركهابدأت تخطو خط

نون مستقل مبنیا أساسا على عرف رغم ما ذهب إلیه االتجاه القائل بضرورة وضع قاو 

اإللكترونیة، یحكم مسائل تنازع القانون في مجال عقود التجارة عادات التجارة و 

یجعل القانون یعاصر التقدم التكنولوجي والتغیر السریع في طبیعة ،)1138(اإللكترونیة

.489حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1135(
.235سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص :عننقال )1136(
.305إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1137(
.116صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1138(
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تلك الطبیعة التي تتجاهل الحدود بین الدول بینما ال تستطیع التشریعات الوطنیة ،اإلنترنت

.تجاهل هذه الحدود

القائل أنه من غیر الصواب القول بتطبیق القواعد الموضوعیة للتجارة نؤید الرأي 

في مجال العقود اإللكترونیة الدولیة، ذلك أن الهدف الحقیقي من وراء جعل ،اإللكترونیة

La(عادات التجارة اإللكترونیة  lex electronica(، هو الوقوف إلى جانب المشروعات

.ات والبضائع وتجاهل مصالح الطرف المتعاقد اآلخرالمصدرة للمنتج،والشركات األجنبیة

هي من وضع رجال القانون في -والسابقة ألوانها -فالعادات التجاریة المزعومة 

والتي ستكون دون شك محققة لمصالح من بیدهم صنع التكنولوجیا المتقدمة ،الدول الغربیة

ننا أن نؤكد على أن المناداة واستنادا إلى هذا یمك،على حساب مصالح الدول المستوردة

في هذا المجال لیس وراءه من هدف سوى الرغبة في استبعاد قوانین ،بتطبیق عادات التجارة

بمصالح الدول اوٕاحالل عادات التجارة محلها، مما یلحق ضرر ،الدول الوطنیة استبعادا كلیا

.النامیة

اإللكترونیة ال تحتوي على قواعد باإلضافة إلى ذلك فإن القواعد الموضوعیة للتجارة 

دقیقة على حسم المسائل المتعلقة بمنازعات التجارة اإللكترونیة فهي عادات قلیلة ،تفصیلیة

.محددةاوال تتناول إال أمور 

مبدأ –في ضوء ما سبق بیانه بشأن فكرة التنظیم الذاتي المتولدة من سلوك األطراف 

المشرع، ال تصلح في الوقت المعاصر لحل بعیدا عن تدخل -حریة إرادة األطراف 

المنازعات المتعلقة بعقود التجارة اإللكترونیة، لكنها على كل حال سوف تعتبر بمرور الوقت 

قاعدة قانونیة ملزمة قابلة للتطبیق أمام المحاكم، وعلیه یجب أن تعدل صیاغة قواعد التنازع 

.تالءم مع عقود التجارة اإللكترونیةالتقلیدیة السائدة في مجال العقود التقلیدیة حتى ت
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المطلب الثاني

ةالجهات المختصة بنظر منازعات عقود التجارة اإللكترونی

یعتبر موضوع القانون الواجب التطبیق على العقود اإللكترونیة من أصعب وأعقد 

المواضیع في القانون الدولي الخاص، والخوض فیه یحتاج إلى كثیر من العناء، وذلك لما 

وٕاثارة التنافس فیما بینها ،یؤدي إلیه هذا الموضوع من استفزاز لمنهج القانون الدولي الخاص

.استمالة العقد ومحاولة السیطرة علیه بحیث یدخل تحت هیمنتها،وذلك من أجل

االختصاص الدولي للمحاكم في منازعات عقود التجارة تعتبر مشكلة ضوابطو 

إذا كان كال من ضوابط اإلسناد من مشكلة ضوابط اإلسناد ألنه،اإللكترونیة أصعب بكثیر

في أنهما یعتمدان بصفة أساسیة على فكرة المكان، وهو ما ،االختصاص یشتركان معاو 

إال أن منهج ضوابط ،اإللكترونیةیتعارض مع الطابع غیر المكاني لمنازعات عقود التجارة

التي تنطبق مباشرة على منازعات التجارة ،اإلسناد ظهر إلى جانبه منهج القواعد الموضوعیة

عن ي الدولي تعمل كآلیة وحیدة للكشفاإللكترونیة، بینما تبقى ضوابط االختصاص القضائ

الوطنیة بهذا الخصوص، اختصاص المحاكم الوطنیة بهذه المنازعات، وذلك بتطبیق قواعدها 

االتفاقیات الدولیة المنظمة لمسائل لتي یمكن أن تتضمنها المعاهدات و إلى جانب القواعد ا

.التنازع القضائي والتشریعي

سوف یتم التعرض في هذا المطلب لمعاییر االختصاص القضائي الدولي في مجال و 

حلول تنازع االختصاص القضائي ثم نتطرق لدراسة،)الفرع األول(عقود التجارة اإللكترونیة 

).الفرع الثاني(وفقا التجاهات التطویر في التنظیمات واالتفاقات اإلقلیمیة 
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الفرع األول

یةمعاییر االختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة اإللكترون

تقوم بعض ضوابط االختصاص القضائي الدولي على أساس شخصیة، كضابط 

الذي تعطي االختصاص لمحكمة الدولة التي یتمتع المدعي ،)1139(جنسیة المدعى علیه

وهناك أیضا ضابط موطن المدعى علیه الذي یمكن اعتباره ضابطا شخصیا ،علیه بجنسیتها

.ذا طابع مكاني

القانونیة الختصاص محاكمها بالنزاع المعروض علیها كما تتطلب غالبیة األنظمة 

أو صلة تربط بین هذا العقد المعروض على محاكمها وبین هذه الدولة وذلك ،وجود عالقة

)1140(.كضابط مكان نشأة االلتزام أو ضابط مكان تنفیذ االلتزام،على أساس ضوابط مكانیة

ضوابط اإلسناد في العقود وٕاذا كانت األمور مضبوطة وواضحة في ما یخص إعمال 

یثور السؤال على مدى انطباق هذه الضوابط على عقود التجارة اإللكترونیة؟،التقلیدیة

عقود وعلیه سنقوم بدراسة الضوابط الشخصیة لالختصاص القضائي في منازعات 

التجارة اإللكترونیة، ثم نتبعه بدراسة الضوابط المكانیة لالختصاص القضائي في منازعات 

.التجارة اإللكترونیةود عق

الضوابط الشخصیة لالختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة اإللكترونیة:أوال

ذات الطابع الدولي ،یتعلق مضمون الضوابط الشخصیة باألشخاص أطراف العالقة

وهذا االرتباط إما أن یأتي عن -وأطراف العالقة هم المدعي والمدعى علیه -بدولة معینة 

، )ب،م،ن(أحمد شرف الدین، جھات االختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة، النسر الذھبي للطباعة، )1139(
.9، ص 2003

.710ص فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق،)1140(
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أو اإلقامة على إقلیم هذه ،أو عن طریق التوطن،جنسیة الدولة التي یتمتعون بهاطریق

.الدولة

االختصاص القائم على جنسیة المدعى علیه -1

جرى العمل على اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعوى التي ترفع على 

بغض النظر عن ما إذا كان له موطن أو محل إقامة معروف على ترابها وبغض ،مواطنیها

.اأو معنویاطبیعیاالنظر ما إذا كان كذلك شخص

نعقد االختصاص للمحاكم الجزائریة أیا كان نوع الدعوى وذلك یإذا توافر هذا الضابط 

ن إذا كان المدعى بناءا على كون المدعي أو المدعى علیه جزائري الجنسیة، وفي هذا الشأ

یجوز أن یكلف بالحضور كل "من ق إ م و إ تنص على أنه 42نجد المادة ،اعلیه جزائری

جزائري أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي، حتى ولو 

وٕا تنص من ق إ م 2فقرة 41المدعى جزائري فإن نص المادة كان أما إذا ".كان مع أجنبي

كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن "...على أنه 

".التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

مفاد قاعدة اختصاص محكمة جنسیة الطرف سواء كان مدعیا أو مدعى علیه كاف 

دون حاجة ،)1141(ها بجنسیتهالنعقاد االختصاص لمحكمة الدولة التي ینتمي إلی،في ذاته

هذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي و ،الشتراط أي رابطة أخرى بین النزاع ودولة هذه المحكمة

في االختصاص اأین جعل للفرنسیین امتیاز ،من القانون المدني15و14في نص المادتین 

.احیث ینعقد االختصاص للقضاء الفرنسي حتى وٕان كان العقد إلكترونی

، بحث مقدم إلى "تنازع االختصاص القانون والقضائي الدولیین في مجال التجارة اإللكترونیة"عصام الدین القصبي، )1141(
مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الرابع، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، في الفترة من 

.1632، ص 2003مایو 10-12
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الذي یعتبر أن تطبیق ،)1142(ذا الضابط للنقد من جانب الفقه الفرنسيتعرض ه

في مجال عقود التجارة اإللكترونیة یعرض المدعي لمواجهة العدید من ،ضابط الجنسیة

مثل صعوبة التحقق من شخصیة المدعى علیه وجنسیته، وكذا ،الصعوبات عند رفع دعواه

وبصفة خاصة المواقع التي ال تمثل شركة تجاریة ،صعوبة تحدید جنسیة المواقع اإللكترونیة

.قائمة لها جنسیة محددة وموطن معروف

االختصاص القائم على محكمة موطن المدعى علیه -2

كل من االختصاص القضائي یعتبر هذا الضابط من أهم الضوابط التي یقوم علیها 

-الذي یعتبر عقد دولي -عند إبرام عقد إلكتروني ،االختصاص الداخلي للمحاكمالدولي و 

،)1143(عن القواعد العامة في االختصاص الدولي للمحاكم،لیس هناك ما یدعو للخروج

أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه استنادا إلى نص المادة ،ویمكن رفع الدعوى

الداخلیة اإلجراءات إ التي تضمنت القاعدة العامة المستقر علیها في قانون من ق إ م و37

".ة موطن أو محل إقامة المدعى علیهاختصاص محكم"هي أو الدولیة و 

بالتالي المدعي هو الذي یسعى لمحكمة المدعى علیه لیقاضیه أمامها، وأساس ذلك 

ومراعاة العتبارات أن األصل هو براءة ذمة المدعى علیه إلى أن یثبت المدعي العكس،

تي تقتضي توفیر الرعایة للمدعى علیه بمقاضاته أمام العدالة وحاجة المعامالت الدولیة ال

.محكمة موطنه

یرى جانب من الفقه أنه من الصعب إعمال ضابط موطن أو محل إقامة المدعى 

ذلك إلى صعوبة تحدید موطن األطراف ویرجع ،)1144(في العالم االفتراضي لإلنترنت،علیه

USUNIER Laurence, op cit, p. 393.
(1142)

.238أشرف وفا دمحم، مرجع سابق، ص )1143(
.262سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1144(
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التزام على األطراف بكتابة بیاناتهم حیث أنه ال یوجد بوضوح في عقود شبكة اإلنترنت

.)1145(ومحل إقامتهم، ویبدو األمر أكثر صعوبة في العقود التي تبرم وتنفذ عبر الشبكة

نحن بدورنا نرفض فكرة الموطن االفتراضي، ألن المورد یمكن أن یخلق موطنا 

فضال عن أنه یمكن أن یضع العدید من العراقیل أمام وصول المدعي للعدالة بأن ،مصطنعا

أو یفاجئه بضرورة رفع دعواه في دولة بعیدة وتستعمل لغة غیر مفهومة ،یخفي علیه موقعه

.ال یتوقعهاق قانونیبالنسبة له وتطب

إللكترونیة بشأن التجارة ا،2000یونیه عام 8بي الصادر في و كما أن التوجیه األور 

ال یمثل منشأة للمورد وذلك یكفي ،أمر بأن وجود مسألة تقنیة وتكنولوجیة لتورید المعلومات

.)1146(لرفض فكرة الموطن االفتراضي

وكذا اتفاقیة األمم ،1996حاول القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة الصادر عام 

تحدید ،2005المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونیة في العقود الدولیة لسنة 

أماكن األطراف في التجارة اإللكترونیة، بوضع معیار یسترشد به القضاء لتحدید موطن 

العتبارامع األخذ في "المقر األوثق صلة بالعقد"األطراف عبر شبكة اإلنترنت، وهو معیار 

المقر األوثق "وقد یستخلص القاضي ،الظروف والمالبسات التي حدثت عند أو قبل التعاقد

التي تمت بین األطراف على مقر عمل مادي ،من خالل المراسالت العادیة"صلة بالعقد

أو خالل أرقام تلیفونات أحد األطراف التي تحمل مفتاحا ،محدد خارج الوسط اإللكتروني

.)1147(لدولة محددة

.513حمودي دمحم ناصر، مرجع سابق، ص )1145(
(1146)

USUNIER Laurence, op cit, p 366.
.359صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1147(
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اختصاص المحكمة المتفق اللجوء إلیها -3

یمكن ألحد أطراف النزاع اختیار المحكمة المختصة للفصل في منازعاتهم حتى وٕان 

لم تكن مختصة بحسب األصل، وهو ما حرص المشرع الجزائري على النص علیه في المادة 

اإلقلیمي للجهة وفي حالة اختیار موطن، یؤول االختصاص "....من ق إ م وٕا 37

".القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون على خالف ذلك

من الضروري ترك حریة أطراف النزاع الناشئ عن العقد اإللكتروني لتحدید المحكمة 

ومثل هذا االتفاق یعد من أهم الحلول التي تملیها البیئة ،)1148(المختصة في نظر النزاع دولیا

.إلزالة العقبات التي تتعارض مع القواعد التقلیدیة لالختصاص القضائي الدولي،اإللكترونیة

یرى الفقه الغالب أن اختصاص محكمة الدولة التي یقع بها الموطن المختار للشخص 

سمح لألطراف باختیار محكمة معینة حتى التي ت،)1149(منبثق عن فكرة الخضوع االختیاري

ولهذا نجد الكثیر من المواقع اإللكترونیة تشیر ،وٕان كانت غیر مختصة بحسب األصل

إلى موطن لها على موقعها اإللكتروني غیر موطنها الحقیقي حتى یكون موطنا ،صراحة

وتفادیا إلنكار الطرف األخر لالتفاق على االختصاص، فإنه یلزم التنبه علیه ،مختارا لها

.بأن یوقع صراحة على إعالن یوضح فیه قبول شرط االختصاص القضائي

ن أو األطراف على تحدید المحكمة المختصة بنظر ییشترط لصحة اتفاق المتعاقد

:وهي)1150(النزاع توافر عدة شروط

.1634عصام الدین القصبي، مرجع سابق، ص )1148(
.266سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1149(
، وصفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص 711أنظر فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1150(

362.
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طویا على غش، وذلك بما یحمله هذا االتفاق من خطورة خضوع أن ال یكون االتفاق من-

ة لمصلحة الطرف في العقود اإللكترونی–وهو في الغالب المستهلك –الطرف الضعیف 

.القوي في العقد

.أن تكون مصلحة مشروعة للطرف لجعل االختصاص لمحكمة معینة بالذات-

.المحكمة التي اتفق على تقریر االختصاص لهاالنزاع و ة توافر رابطة جدیة بین ضرور -

یجوز أن یكون االتفاق على تحدید محكمة بالذات صراحة أو ضمنیا، ویجوز أن یكون -

.هذا االتفاق سابقا على نشؤ النزاع أو بعد نشؤ هذا االتفاق

زاعنشیر في األخیر إلى أن االتفاق المحدد للمحكمة المختصة دولیا للفصل في الن

هم لقضاء معین یعني أن قضاء هذه الدولة یحقق وؤ یحقق مصلحة مشتركة لألطراف، فلج

.مصالح مشروعة لكال الطرفین

ضابط مكان نشأة االلتزام في عقود التجارة اإللكترونیة :ثانیا

العقد اإللكتروني یبرم بوسائل إلكترونیة على شبكة االتصاالت العالمیة التي ال تحتل 

ا محسوسا، مما حثا بالتشریعات الخاصة بالتجارة اإللكترونیة إلى إیجاد قواعد حیزا مكانی

على النحو الذي تعرضنا إلیه سابقا -لتحدید مكان انعقاد عقود التجارة اإللكترونیة ،خاصة

اقتضته الضرورة العملیة والقانونیة بالنظر إلى األهمیة ،فهو إذن تحدید قانوني افتراضي-

مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذه كضابط یلجأ إلیه في مسائل قانونیة شتى ،القصوى لمعرفة

.ومن بینها تحدید اختصاص المحكمة المكاني

مة ضابطي مكان نشأة االلتزام، ومكان تنفیذ ءوعلیه سنتعرض بالدراسة إلى مدى مال

.االلتزام للتطبیق في مجال عقود التجارة اإللكترونیة
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م االلتزام في عقود التجارة اإللكترونیةضابط مكان إبرا-1

یعتبر تحدید مكان نشأة االلتزام مسألة متعلقة بتفسیر قاعدة اختصاص وطنیة مما 

وبالرجوع إلى التشریع ن القاضي المعروض علیه النزاع،بشأنها إلى قانو ،یلزم الرجوع

تضمنت ضابط مكان إبرام ،)1151(إمن ق إ م و3فقرة 39الجزائري نجد نص المادة 

االتفاق أو تنفیذه، حتى ولو كان أحد األطراف غیر مقیم في ذلك المكان، وذلك في مجال 

.التوریدات التي یكون موضوع االلتزام فیها عقد البیع الدولي للبضائع

لما كانت عقود التجارة اإللكترونیة ذات طابع دولي تبرم بین حاضرین في الزمان 

فإن تحدید مكان إبرام العقد یتم وفقا للمعاییر المتبعة في هذا الصدد وقد ،مكانوغائبین في ال

في المكان اعتد المشرع الجزائري بنظریة العلم بالقبول، واعتبر التعاقد بین غائبین قد تم

.ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك،الزمان الذین یعلم فیهما الموجب بالقبولو 

د التجارة اإللكترونیة أن یوجد مكان مقدم خدمة المعلومات في یحدث عادة في عقو 

مكان یختلف عن مكان المرسل إلیه، ونظرا لصعوبة تحدید المكان الحقیقي لمقدم المعلومات 

وذلك باالعتماد على ،)1152(أخذ قانون التجارة اإللكترونیة النموذجي بنظریة تسلیم القبول

المنهج االفتراضي، عن طریق افتراض أن الرسالة المحتویة على القبول سلمت في مقر 

.عمل المرسل إلیه

بنظریة 2004كما أخذت غرفة التجارة اإللكترونیة بشأن التعاقد اإللكتروني لسنة 

في حالة ما إذا أرسلت الرسالة من مقدم خدمة المعلومات الذي عینه المرسل ،تسلیم القبول

یفترض استالمها بمجرد دخولها إلى نظام مقدم خدمات المعلومات أما ،له فإن هذه الرسالة

ما إذا استلمت الرسالة إلى مقدم خدمات المعلومات غیر الذي عینه المرسل إلیه ،في حالة

.2008أبریل 23صادر بتاریخ 21جریدة رسمیة عدد )1151(
.من قانون األنسیترال النموذجي4و3الفقرة 15أنظر المادة )1152(
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إال في الوقت الذي یعلم فیه المرسل إلیه بمضمون الرسالة ،ستلمتفال تعتبر الرسالة قد ا

.)1153(وهذا معناه أنها أخذت كذلك بنظریة العلم بالقبول

نحن نؤید الرأي الفقهي القائل أنه یجب على أطراف العقد االتفاق صراحة على تحدید 

محدد وفي حالة مكان إبرام العقد، من خالل وضع شروط تعاقدیة تفید أن العقد تم في مكان

مكان إبرام العقد فإنه یتعین على القضاء العودة إلى المنهج االفتراضي، والذي ،عدم تحدید

.ینتهي إلى اعتبار مكان إبرام العقد هو مقر عمل المرسل إلیه

ضابط مكان تنفیذ االلتزام في عقود التجارة اإللكترونیة -2

محكمة ،إ نجد أنه یمكن أن تختصومن ق إ م 3فقرة 39بالرجوع إلى نص المادة 

ویرجع في تحدید معنى تنفیذ االلتزامات ،مكان تنفیذ العقد بغض النظر عن مكان إبرامه

بحسبان أن األمر یتعلق بتفسیر إحدى قواعد االختصاص ،العقدیة إلى قانون القاضي

دات عاالوطنیة، وللقاضي أن یسترشد في هذا الصدد بنیة األطراف وطبیعة العقد و 

.)1154(التجارة

في مجال عقود التجارة اإللكترونیة ال یوجد أیة صعوبة في تحدید مكان تنفیذ االلتزام 

وتنفذ في العالم المادي وٕانما الصعوبة تكمن في ،في العقود التي تبرم عبر شبكة اإلنترنت

من خالل اتحدید محل تنفیذ العقد في حالة تنفیذ كل من طرفیه اللتزاماته تنفیذا إلكترونی

.شبكة اإلنترنت

بسبب هذه الصعوبة دعا بعض الفقه لوضع قاعدة اختصاص احتیاطیة، تقضي 

إذا لم یكن له مقر عمل ،باختصاص محكمة مقر عمل المرسل إلیه أو محل إقامته المعتاد

التي 15/4في نص المادة ،هذا ما اتجه إلیه بالفعل القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة

.271سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1153(
.713فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1154(
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إذا لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیه على غیر ذلك یعتبر أن رسالة البیانات قد "أنهتقضي

من المكان الذي یقع فیه مقر عمل المنشئ أو المرسل، ویعتبر أنها استلمت في ،أرسلت

".المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه

ة احتیاطیة عندما على أساس أنه ال توجد حاجة لوضع قاعد،تعرض هذا الرأي للنقد

تكون قواعد االختصاص األصلیة كافیة، وفي هذا الصدد نجد مثال تشریع بروكسل لعام 

قد حدد مكان التنفیذ بأنها محكمة الدولة التي ،بشأن االختصاص القضائي الدولي2001

بحسب نصوص العقد في عقود بیع البضائع، وعندما یتعلق ،یوجد بها مكان تسلیم البضاعة

.)1155(مكان الذي ینبغي فیه أداء هذه الخدمةالبخدمة فإن مكان التنفیذ هو األمر

الفرع الثاني

تطویر القواعد التقلیدیة لالختصاص القضائي وفقا للتنظیمات واالتفاقیات اإلقلیمیة

د الضوابط التي تحدد یالدولي الخاص لكل دولة الحق في تحدیعطي القانون 

في العالقات ذات الطابع الدولي أو التي لها ارتباطات مع ،االختصاص القضائي للمحاكم

أكثر من دولة واحدة، لكن هذا الوضع من الصعب إعماله في عقود التجارة اإللكترونیة ألنه 

مؤكد بالنسبة لألطراف النظر في النزاع غیر اختصاص محكمة بذاتها لل،یجعل من البدایة

مع عدد كبیر من القواعد اإلجرائیة الداخلیة، وهذا ما یستدعي إعادة ،وتتطلب منهم التعامل

للفصل في منازعات عقود التجارة ،النظر في القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم

.اإللكترونیة

القضائي عمدت بعض التنظیمات اص إزاء صعوبة تطبیق الضوابط التقلیدیة لالختص

إلى وضع بعض القواعد الجدیدة بشأن االختصاص في المواد المدنیة ،االتفاقیات اإلقلیمیةو 

.361مرجع سابق، ص صفوان حمزة إبراھیم عیسى،)1155(
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بروكسل ولوجانو في نطاق الجماعة يالتنظیم ذلك الذي وضعته اتفاقیتوالتجاریة، ومثل هذا

.لمواد المدنیة والتجاریةبشأن االختصاص وتنفیذ األحكام القضائیة في ا،االقتصادیة األوربیة

التي جاءت بها اتفاقیتي بروكسل ولوجانو، ةسنتعرض للقواعد الجدید،على ضوء ذلك

مع بیان القواعد التي تهدف إلى حمایة المستهلك اإللكتروني في مجال االختصاص 

.القضائي

تحدید االختصاص القضائي في اتفاقیة بروكسل ولوجانو :أوال

بي و بیة واإلتحاد األور و والتكامل االقتصادي داخل الجماعة األور بالنظر إلى التعاون

عن سبل التعاون والتكامل في ما یخص القانون الدولي الخاص، خاصة في ،بدأ البحث

على مسافةكون أن العالقات المتبادلة لألطراف یكون لها ،مجال االختصاص القضائي

معرفة المحكمة المختصة للفصل فیه، بي، ومن مصلحتهم عند حدوث نزاع و اإلقلیم األور 

وقدرت ،یثور التساؤل عن مدى االعتراف بالقرار،وعند صدور قرر من المحكمة المختصة

بي؟و تنفیذه بسهولة عبر اإلقلیم األور 

لوضع قواعد عامة 1968سبتمبر 27جاءت اتفاقیة بروكسل بتاریخ ،في هذا الصدد

باو في تحدید االختصاص القضائي، وبعد ذلك أعلنت دول التبادل االقتصادي الحر في أور 

)L’AELE()1156( ، بي في مجال و رغبتها في عقد معاهدة مع دول اإلتحاد األور

على اتفاقیة 1988سبتمبر 16وبالفعل تم التوقیع بتاریخ ،)1157(االختصاص القضائي

.)1158(التي تشمل تقریبا نفس القواعد الواردة في اتفاقیة بروكسللوجانو

(1156)
VERBIEST Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique, op cit, paragraphe 279,

p.176.
(1157)

N.WATTÉ, A.NUYTS et H.BOULARBAH, « Le règlement « Bruxelles I » la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commercial », Journal des tribunaux droit européen n° 91
septembre 2002, p.163. Voir le site : www.dipulb.be

.720فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1158(
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2001/44أدخلت تعدیالت على اتفاقیة بروكسل بمقتضى القرار الالئحي رقم 

كل وتش)1159(2002مارس 1الذي دخل حیز النفاذ في ،2000دیسمبر 22المؤرخ في 

وأصبح تحدید االختصاص ،)1160("بيو قاعدة المجال القضائي األور "،هاتین االتفاقیتین

بیة األطراف في اتفاقیتي بروكسل و في الدول األور ،القضائي في المواد المدنیة والتجاریة

.)1161(ولوجانو یخضع للقواعد الواردة بهما

جرى تطویر ،با لوضع حلول متكاملة لعصر االقتصاد الرقميو ضمن مسعى أور 

ومنه تم التوقیع على اتفاقیة ،بي لیتالءم مع اآلثار الجدیدة لعصر المعلوماتو القانون األور 

سبتمبر 16اتفاقیة لوجانو الصادرة في ،لتحل محل2008توبرأك30لوجانو الجدیدة بتاریخ 

بشأن االعتراف باالختصاص القضائي وتنفیذ األحكام في المواد المدنیة 1988

ومن ثم أصبحت ،2001/44ولتكمل المبادئ التوجیهیة للقرار الالئحي رقم ،)1162(والتجاریة

ب التطبیق على الخاصة بالقانون الواج1980إضافة إلى اتفاقیة روما لسنة ،هذه االتفاقیة

إطارا هاما لضمان ،بیةو بي وتمثل المحكمة األور و أحد ركائز تكامل اإلتحاد األور ،العقود

.بيو التكامل واالنسجام القانوني في اإلتحاد األور 

عند تطبیق األحكام الجدیدة لتحدید االختصاص القضائي على العقود المبرمة 

ود اتفاق بین أطراف العقد یمكن للمدعي بالطرق اإللكترونیة، نجد أنه في حالة عدم وج

وبین محاكم المكان الذي جرى فیه تنفیذ االلتزام ،االختیار بین محاكم موطن المدعى علیه

.أو كان واجبا تنفیذه فیه

(1159)
N.WATTÉ, A.NUYTS et H.BOULARBAH, op cit, p.162.

.371صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1160(
.27مرجع سابق، ص جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة، أحمد شرف الدین، )1161(

(1162)
PÉTIAUD Anaïs, « Le règlement « BRUXELLES I », règlement communautaire n° 44/2001

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et exécution des décisions en matiére civil et
commerciale », INC Hebdo, n° 1307, 12-18 juillet 2004, p.2.
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مكان تنفیذ )1163(في البند األول من المادة الخامسة2001/44حدد القرار الالئحي 

االلتزام، وهو المكان الذي یجرى فیه أو كان واجب أن یجرى فیه تسلیم المبیع أو أداء 

زاع البحث بهذا التحدید لمكان التنفیذ لن تحتاج المحكمة المعروض علیها الن.)1164(الخدمة

كون القاعدة الخاصة بتحدید ،)1165(عن القانون الواجب التطبیقطبقا لقواعد االختصاص، 

تفترض أن طرفي العقد قد حددا في العقد مكان تسلیم المبیع أو أداء ،كمة المختصةالمح

الخدمة، وٕاذ لم یتم هذا التحدید فیحدد مكان تنفیذ االلتزام محل النزاع طبقا للقانون الواجب 

.التطبیق على العقد

إذا كان تحدید االختصاص القضائي یسیر في العقود المبرمة عبر شبكة اإلنترنت 

فإن الصعوبة تثور ،التي یتم تسلیمها بالمناولة المادیة في مكان محدد،ي األشیاء المادیةف

عقود أداء الخدمات مثل خدمات حالة ك،في العقود التي تبرم وتنفذ على الخط مباشرة

العقود التي یجرى انجاز االلتزام فیها بالطرق اإللكترونیة كعقود حالةاإلنترنت من جهة، و 

.تورید برامج الحاسوب من جهة أخرى

باالتفاق مكان أداء الخدمة في العقد، یكون إذ لم یحدد،بالنسبة للحالة األولى

بة أما بالنس.االحتمال وارد في االختیار بین مكان تواجد مورد الخدمة أو مكان تواجد متلقیها

كون أن االحتمال وارد بین ،فیوجد صعوبة في تحدید مكان تنفیذ التزام المورد،للحالة الثانیة

أو المكان الذي ،هو المكان الذي یوجد فیه الحاسب اآللي للمشتري،أن یكون هذا المكان

التابع للبائع باإلضافة إلى ذلك نجد صعوبة في تحدید موطن ،یوجد فیه نظام المعلومات

(1163)
Article 5-1 de la convention Bruxelles I : « Le défendeur domicilié sur le territoire d’un état

contractant peut être attrait, dans un autre état contractant :
1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée. »

.275سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1164(
.30اإللكترونیة، مرجع سابق، ص أحمد شرف الدین، جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة)1165(
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إذا كان نظام المعلومات الذي یستخدمه یقع في مكان یختلف عن المكان الذي یوجد ،ئعالبا

.)1166(فیه مركز أعماله

بالنسبة للمدعي في مثل هذه الحاالت لكي یتفادى الدفع بعدم ،نرى أنه من األفضل

.أن یرفع دعواه في المكان الذي یوجد فیه مركز أعمال البائع أو مورد الخدمة،االختصاص

االختصاص القضائي لمحكمة موطن المستهلك في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

نظرا لعدم ،یثیر االختصاص القضائي مشكلة المساس بحقوق المستهلك اإللكتروني

وقد تحتوى ،)1167(العقد لحظة إبرامه على الشبكةتمكنه في بعض الحاالت مناقشة شروط 

ومنها الشروط التي تفید منح االختصاص هذه الشروط على أحكام تخل بحقوق المستهلك،

.لمحكمة دولة أخرى غیر دولة موطن المستهلك

االتفاق بین طرفي النزاع إذا ما توافرت شروط 1968أجازت اتفاقیة بروكسل لعام 

خالفا "بشرط االختصاص القضائي"وهو ما یعرف ،)1168(المختصةمعینة اختیار المحكمة 

بشأن تحدید االختصاص القضائي بمنازعات العقود مع ،للقواعد التي وضعتها االتفاقیة

:في)1169(وتتمثل هذه الشروط،المستهلكین

.724مرجع سابق، ص فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، )1166(
GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.125.

)1167(

PÉTIAUD Anaïs, op cit, p.6.
)1168(

(1169)
Article 23-1de la convention « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire

d’un état membre, sont convenues d’un tribunal ou tribunaux d’un état membre pour connaitre des
différends nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit convention contraire des parties. Cette
convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établie entre elle, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties
avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et
régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la
branche commercial considérée ».
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،أن یكون االختیار مكتوبا أو شفویا مع وجود دلیل كتابي على ذلك-1

،أن یبرم العقد في شكل مطابق للعادات الموجودة بین األطراف-2

أن یبرم العقد في مجال التجارة الدولیة في شكل یتالءم مع أعراف هذا الفرع من فروع -3

.التجارة

ف بشروط االختصاص إلى االعترا)1170(تتجه حالیا التشریعات واالتفاقیات الحدیثة

هذا 2001/44كما سایر القرار الالئحي رقم،القضائي عندما ترد في صورة كتابة إلكترونیة

على االعتراف بشروط االختصاص القضائي 23في المادة ،االتجاه فقد نص صراحة

.عندما یرد االتفاق في صورة مكتوبة حتى وٕان كانت الكتابة إلكترونیة

،اتفاق مكتوب بین األطراف على اختیار المحكمة المختصةهذا إذن في حالة وجود

اوضعت نصوص،1968وفي حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق فإن اتفاقیة بروكسل لسنة 

بمنازعات العقود مع المستهلكین على خالف القاعدة العامة ،لتحدید االختصاص القضائي

الطرف الضعیف –وذلك بهدف حمایة المستهلك ،)1171(في اختصاص موطن المدعى علیه

المحكمة التي یختارها -الطرف القوي المهني -من أن یفرض علیه المتعاقد معه –

أن یرفع دعواه أمام محاكم الدولة التي یقع فیه موطن أو محل ،وأعطت للمستهلك الحق

.إقامة المستهلك

بشأن 2000/31وأیضا التوجیھ األوروبي رقم )أ/7و6/1(جي للتجارة اإللكترونیة في المواد أخذ بھ القانون النموذ)1170(
بعض الجوانب القانونیة للتجارة اإللكترونیة في التجارة الداخلیة، وفي نفس المعنى مشروع اتفاقیة الھاي بشأن االختصاص 

اكتفى في االتفاق أن یكون مكتوبا أو جرى إبرامھ بوسیلة الذي1997واألحكام األجنبیة في المواد المدنیة والتجاریة لسنة 
.اتصال تكفل استرجاع المعلومات الحقا

.372صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1171(
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منازعات العقود مع غیر أنه یشترط النطباق قواعد االختصاص القضائي ب

خصوصا عندما یختار المستهلك التقاضي أمام محاكم موطنه، وكان العقد ،المستهلكین

:)1172(فينالتمثین معا و امتعلق بتورید السلع والخدمات أن یتوافر شرط

،أن یكون إبرام العقد جاء نتیجة عرض خاص وجهه البائع إلى دولة المستهلك-1

.أن یكون المستهلك قد أتم اإلجراءات الضروریة إلبرام العقد في دولته-2

عن مدى إمكانیة تحقق هذه الشروط في عقود التجارة اإللكترونیة ،یبقي أن نتساءل

نصوص االتفاقیة على قواعد االختصاص في منازعات عقود المستهلكین ،حتى تنطبق

اإللكترونیین؟

أن شروط االختصاص في منازعات عقود المستهلكین التي ،)1173(یرى بعض الفقه

من غیر الممكن تطبیقها على المستهلك اإللكتروني 1968اتفاقیة بروكسل لسنة ،وضعتها

الوارد في عجز شروط االتفاقیة الذي یفید أن هذا "عرض خاص"إلى عبارة ،وذلك بالنظر

وهو ما ال یمكن ،)1174(جغرافي معینالعرض ینبغي أن یكون محدد جغرافیا، أو داخل نطاق

كما أن اعتبار المستهلك قد أتم اإلجراءات الضروریة في ،حدوثه في عروض شبكة اإلنترنت

دولته، فهو شرط یصعب التحقق من توافره في عقود التجارة اإللكترونیة إذا كان یقصد به 

قبل ،على الموقع اإللكترونيمكان انعقاد العقد، ألن قیام المستهلك اإللكتروني بكتابة بیاناته

.الشراء هو تصرف ال یمكن تركیزه مادیا في دولة موطن المستهلك أو في موطن أخر

.279سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1172(
.34-33ص ص أحمد شرف الدین، جھات اإلختصاص بمنازعات التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، )1173(

(1174)
VERBIEST Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique, op cit, paragraphe 332,

p.193.
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أن نصوص -الذي نؤیده -)1175(یرى جانب أخر من الفقه،على العكس من ذلك

.االتفاقیة یمكن أن تنطبق على المستهلك اإللكتروني بحكم إمكانیة تحقق الشرطین

فإنه یمكن أن یتحقق في "العرض الخاص"الخاص بفكرة ،الشرط األولفیما یخص 

عقود التجارة اإللكترونیة، وذلك بأن یقصر العارض عرضه على الموقع اإللكتروني على 

إقلیم محدد ویعین ذلك صراحة، كما یمكن أن یوجه الموقع اإللكتروني خطابات عبر البرید 

في إقلیم واحد ویقتصر العرض اإللكتروني على مثال ألشخاص مقیمین جمیعا،اإللكتروني

.هذا اإلقلیم فقط

والخاص بإتمام اإلجراءات الالزمة إلبرام العقد في دولة ،أما عن الشرط الثاني

المستهلك، فیعد هذا الشرط متوفرا كذلك في عقود التجارة اإللكترونیة، وذلك بقیام المستهلك 

من جانب البائع وقیام المستهلك بإتمام ،العرض المقدمبالرد اإلیجابي بطریقة إلكترونیة على 

ال ینفي عنها أنها قد اتخذت في الدولة التي یقیم بها ،هذه اإلجراءات عبر شبكة اإلنترنت

.بما یسمح بتركیزها مكانیا في هذه الدولة

نظرا للشكوك التي تحوم حول عدم استطاعة تطبیق نصوص اتفاقیة بروكسل لسنة 

ستهلك اإللكتروني، وأمام انتشار عقود التجارة اإللكترونیة أثیرت مسألة إعادة على الم1968

النظر في نصوص اتفاقیة بروكسل الخاصة بحمایة المستهلك، وبعد الجهود المبذولة جاء 

،بيو بشأن االختصاص القضائي في دول اإلتحاد األور 2001/44تشریع بروكسل رقم 

وقد جاءت نصوص القرار الالئحي أكثر استجابة ،1968لیحل محل اتفاقیة بروكسل لسنة 

لمتطلبات المعامالت اإللكترونیة بالمقارنة بما هو معمول به في ظل اتفاقیة بروكسل لسنة 

.بشأن االختصاص القضائي1968

.725فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1175(
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مفهوم المستهلك اإللكتروني، حیث نص 2001/44استوعب تشریع بروكسل رقم 

إذا كان قد أبرم عقده مع شخص یمارس ،المستهلكعلى اختصاص محكمة دولة موطن 

أو كان بأي وسیلة قد وجه نشاطه نحو هذه الدولة ،أنشطة تجاریة أو احترافیة في هذه الدولة

.)1176(ة أو معها مجموعة من الدول، وكان إبرام العقد قد تم نتیجة لهذه األنشطةدمنفر 

و استعمال الوسائل ه–بتوجیه النشاط بأي وسیلة –نشیر إلى أن المقصود 

فالمهني الذي یوجه أنشطته باستخدام شبكة اإلنترنت ،اإللكترونیة لممارسة األنشطة التجاریة

علیه أن یتحمل تكلفة االنتقال إلى محاكم الدولة التي وجه أنشطته ،لعرض السلع والخدمات

.إلیها

د تطبیق معیار عن2001/44ینبغي أن یؤخذ في االعتبار دائما وفقا للقرار الالئحي 

اللغة التي استخدمها الموقع ،)1177(توجیه النشاط لتحدید الدولة التي وجه إلیها هذا النشاط

.)1178(اإللكتروني، وعملة الوفاء، والدول التي یمكن للموقع تسلیم بضاعتها فیها

معیار توجیه –من خالل وضع هذا المعیار )القرار الالئحي(أراد تشریع بروكسل 

في جعل االختصاص لمحكمة ،مراعاة مصلحة المستهلك اإللكتروني–لتحدید الدولة النشاط 

موطنه أو محل إقامته، وكذا مراعاة مصلحة المهني الذي یمارس نشاطه عبر شبكة 

.اإلنترنت في عدم مقاضاته أمام محكمة لم یوجه إلى إقلیمها أي نشاط

بشأن االختصاص القضائي 1997نشیر كذلك إلى أن مشروع اتفاقیة الهاي لسنة 

قد أخذت بمعیار توجه النشاط للدولة التي ،وتنفیذ األحكام في المجالین التجاري والمدني

حیث یمكن للمستهلك رفع ، )1179(أنشطته إلیها الختصاص محكمة موطن المستهلكتوجه

N.WATTÉ, A.NUYTS et H.BOULARBAH, op cit, p.166.(1176)

GHAZOUANI Chiheb, op cit, p.126.
)1177(

N.WATTÉ, A.NUYTS et H.BOULARBAH, op cit, p.164.
)1178(

.من اتفاقیة الھاي7أنظر المادة )1179(
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وذلك إذا كانت الدعوى ،)1180(دعواه أمام محاكم الدولة التي یقع فیها محل إقامته المعتاد

تتصل بتجارة المدعى علیه أو بنشاطه المهني في تلك الدولة أو قام بتوجیهها إلیها خصوصا 

.بأیة وسیلة إعالن

كان سبب أخذ مشروع اتفاقیة الهاي بهذا االشتراط هو صعوبة تطبیق االشتراط 

ه لمتطلبات وعدم مالءمت-اشتراط العرض الخاص-)1181(في اتفاقیة بروكسل،الوارد

توجیه النشاط -غیر أن هذا المعیار الذي وضع مشروع اتفاقیة الهاي .التجارة اإللكترونیة

قد یتسبب في وضع عوائق أمام المعامالت، مادام أن -بصفة خاصة في هذه الدولة 

بصفة خاصة في ،العرض المقدم على اإلنترنت ال یمكن أن یقتصر على ممارسة النشاط

لوسائل االتصال المستخدمة في انجاز ،دولة المستهلك بالنظر إلى الطابع العالمي

كما أنه أغفل معالجة مسألة التواجد العابر للمستهلك خارج ،)1182(المعامالت اإللكترونیة

حدود دولة موطنه أو محل إقامته، ومن ثم قیامه باإلجراءات الضروریة للتعاقد عبر شبكة 

وفي هذه الحالة ال تطبق قواعد رنت في دولة أخرى غیر دولة الموطن أو محل إقامته،اإلنت

.االختصاص القضائي التي تحمي المستهلك الواردة في مشروع االتفاقیة

رغم أن مثل هذه المحاوالت التي قامت بها هذه االتفاقیات لحسم الخالفات المتعلقة 

وهذا ما یدل ،)1183(لم تصل إلى تذلیل كافة الصعوباتفإنها،بقواعد االختصاص القضائي

مع خصوصیات التجارة اإللكترونیة یتطلب فكرا یستجیب لطبیعتها ومساندا ،على أن التعامل

.الحتیاجاتها

فإن األمر الثابت وال خالف علیه هو أن المنازعات الخاصة بعقود ،مهما یكنو 

تختص بنظرها محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك، وتلك القاعدة ،االستهالك اإللكتروني

(1180)
PÉTIAUD Anaïs, op cit, p.4.

.726فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1181(
.37سابق، ص جھات اإلختصاص بمنازعات التجارة اإللكترونیة، مرجعأحمد شرف الدین،)1182(
.38المرجع نفسھ، ص )1183(
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التي تحرص على وضع أحكام ،قد تم تبنیها في التشریعات الوطنیة واالتفاقیات المعاصرة

وضوابط خاصة بحمایة المستهلك، وهي قاعدة ملزمة لصالحه ولیست ضده، بمعني أن له 

حكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه، حق اختیار محكمة موطنه أو محل إقامته، أو م

أو المحكمة التي تم االتفاق على اختصاصها، أو محكمة محل إبرام أو تنفیذ العقد، وال 

.یجوز االتفاق مقدما على عدم اختصاص محكمة موطن المستهلك أو محل إقامته

المبحث الثاني

التحكیم اإللكتروني

كشفت التطورات الحدیثة التي لحقت وسائل المعلومات واالتصاالت عن بعد عن 

یمكن أن تستخدم كأسلوب لحل منازعات التجارة الدولیة ،ظهور آلیة جدیدة سریعة

وهي ولیدة االستخدام المضطرد لشبكة اإلنترنت، وتتمیز بما على حدا سواء،واإللكترونیة

یمیز تلك الشبكة من حیث اختزالها للوقت والجهد والنفقات، وتتماشي مع طبیعة المعامالت 

التي تتم عبر شبكات االتصاالت العالمیة، ومن هنا ظهرت األهمیة للجوء إلى طرق 

كالمفاوضات ،ار التجارة اإللكترونیةلحسم المنازعات الناشئة في إطالتقاضي البدیلة 

ویمكن تعریف ،والوساطة والتوفیق والتحكیم الذي یعد أحد أبرز هذه البدائل وأكثرها انتشارا

Alternative(الوسائل البدیلة لفض المنازعات  Dispute Resolution Mechanisme(

رفع النزاع والفصل فیه بأنها الطرق غیر القضائیة لحل النزاع، والتي یتم )ADR(واختصارا

.خارج المحكمة

هذه الوسائل تستخدم منذ زمن بعید في حسم المنازعات الناشئة في إطار كانت

التجارة الداخلیة والدولیة، وبعد انتشار التجارة اإللكترونیة أخذت مظهر أخر من خالل 

اءات فض تقنیة المعلومات واالتصاالت التي توفرها شبكة اإلنترنت، في إجر ،استخدام

On)،اإللكترونیة لفض المنازعاتوسائل اللذا أصبحت تسمى ب،المنازعات line Dispute
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Resolution)(1184)واختصار(ODR) ویقصد بها تلك الوسائل غیر القضائیة لنظر النزاع

.)1185(والفصل فیه خالل شبكات الحاسب

تنظم هذه تساهم هذه الوسائل البدیلة بتجاوز مشكالت غیاب القوانین التي 

الموضوعات في عدد كبیر من الدول، كما تتیح تخطي مشكالت صعوبة تحدید االختصاص 

التي تعتمد على توفر الشروط القانونیة ،والقانون الواجب التطبیق ومشكالت تنفیذ األحكام

عوضا عن فاعلیتها من حیث قدرة جهات التقاضي البدیلة بنظر هذه ،)1186(لصحة التنفیذ

على مسائل تقنیة وٕاداریة معقدة والمنطویة أیضا على أدلة وبیانات قد ،ویةطنالمنازعات الم

في النظم القانونیة التي تتبع إلیها المحاكم القضائیة فیما لو عرضت علیها ،ال تكون مقبولة

.بدال من جهات التحكیم

أن أنسب وسیلة لحسم منازعات التجارة اإللكترونیة هي نظام ،یرى بعض الفقه

مع إدخال بعض التعدیالت الجوهریة علیه حتى یصبح مناسبا ومالئما لطبیعة ،یمالتحك

التجارة اإللكترونیة، وتتمثل هذه التعدیالت أساسا في جعل نظام التحكیم یستخدم وسائل 

حتى یتوافر له جمیع الشروط المطلوبة التي ،االتصال الحدیثة كشبكة اإلنترنت الدولیة

علیها تم تغیر اوالتي بناء،زعات التجارة اإللكترونیة دون منازعتجعله قادرا على حسم منا

.)1187(مسماه من مجرد نظام تحكیم تقلیدي إلى نظام تحكیم إلكتروني

وجد المتعاملون في مجال التجارة اإللكترونیة ضالتهم المنشودة في التحكیم 

اإللكتروني، الذي ال یقتصر اللجوء إلیه لفض المنازعات الناشئة عن التجارة اإللكترونیة 

العدد األول، المجلد الثاني، جامعة ،مجلة الحقوق، "التحكیم اإللكتروني"مصلح أحمد الطراونة، نور حمد الحجایا، )1184(
.206، ص 2005البحرین، ینایر 

-التحكیم -الوساطة والتوفیق -المنازعات الوسائل اإللكترونیة لفض "دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم اإللكتروني )1185(
.13، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، "المفاوضات المباشرة

مجلة العلوم القانونیة ، "التحكیم اإللكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة اإللكترونیة"بالل عبد المطلب بدوى، )1186(
.88، ص 2006نة واألربعون، جامعة عین الشمس، كلیة الحقوق، ینایر ، العدد األول، السنة الثامواالقتصادیة

، دار "حكم التحكیم-عملیة التحكیم-إتفاق التحكیم-التجارة اإللكترونیة"دمحم مأمون سلیمان، التحكیم اإللكتروني )1187(
.59، ص 2011الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
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فحسب، بل أنه من الممكن الرجوع إلیه لحل المنازعات الناشئة عن عقود تبرم بطریقة 

.)1188(الفكریة وعقود التأمین وعقود المستهلكمثل عقود الملكیة ،تقلیدیة

وخاصة منها ،وهناك اتجاه متنام یشجع على اللجوء لتطبیق وسائل التقاضي البدیلة

التدریب على وسائل بدیلة و ،خالل إقامة مراكز فض المنازعاتالتحكیم اإللكتروني وذلك من 

اتخاذ تدابیر تشریعیة تساهم في كذا و ،ة في مجال التجارة اإللكترونیةلحل المنازعات الناتج

تنظیم وسائل التقاضي البدیلة وتتجاوز العراقیل أمام فعالیتها، وفي هذا اإلطار اعتمدت 

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة آلیة شاملة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة، تنطوي على 

البنود التعاقدیة واالتفاقیاتشأنم المعجل، ورابع بینظام للوساطة وأخر للتحكیم وثالث للتحك

.الموصى بها لالحتكام

نقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتعرض في األول ،ذلك سوفضوء على 

.ألحكام العامة للتحكیم اإللكتروني، أما الثاني سندرس فیه مراحل التحكیم اإللكترونيل

المطلب األول

األحكام العامة للتحكیم اإللكتروني

هو نظام للقضاء الخاص تقضى فیه خصومة معینة عن ،التحكیم بصفة عامة

أما التحكیم ،)1189(ویعهد به إلى أشخاص یختارون للفصل فیها،اختصاص القضاء العادي

ولكنه یمتاز ،وفقا للقواعد األساسیة للتحكیم التقلیدي،ال یخرج عن كونه تحكیمافاإللكتروني 

.)1190(بتطبیق تقنیات االتصال اإللكترونیة المتنامیة باستمرار على هذه القواعد

، 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دراسة مقارنة"التجاري اإللكتروني سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم )1188(
.8ص 

.91، ص 2008دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، دار الكتب القانونیة، القاھرة، )1189(
(1190)

SCHULTZ Thomas, op cit, 2005, p.183.
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تعتبر جدة التحكیم اإللكتروني كأسلوب لحل منازعات التجارة اإللكترونیة سمة هذا 

التي یمكن أن یصطدم بها والمتمثلة العصر، ألهمیته الكبیرة وتزاید اللجوء إلیه رغم العقبات 

التي تحكم التحكیم التقلیدي تتسم ببعض التأخر عن مواكبة الثورة ،في أن النصوص القائمة

والتطورات المتسارعة في وسائل نقل المعلومات واالتصال عن بعد، ،التقنیة المعاصرة

.تتمیز بالطابع الخاصوبالتالي فإن األحكام العامة التي تنظم عملیة التحكیم اإللكتروني

على ضوء ما تقدم سنقوم بدراسة مفهوم التحكیم اإللكتروني وبیان مزایاه وعیوبه 

ثم سنحاول تمییز التحكیم اإللكتروني عما یشتبه به من أنظمة حل المنازعات ،)الفرع األول(

نتعرض بالدراسة لتحدید المصادر التي یستقي منها أحكامه س، كما)الفرع الثاني(اإللكترونیة 

.)الفرع الثالث(

الفرع األول

مفهوم التحكیم اإللكتروني

كم استنادا إلى فكرة أن التحكیم نظام قانوني قوامه اتفاق خصوم على تكلیف مح

یفصل في المنازعات الناشئة أو التي ستنشأ بینهم، مفضلین عدم اللجوء إلى قضاء الدولة 

صحیحة إلى حد بعید في تعریفها ،)التحكیم نظام قانوني(وعلى الرغم  أن هذه الفكرة 

ال تتناسب مع كینونة التحكیم اإللكتروني، الذي یفتقد وجود إال أنهما،للتحكیم التقلیدي

یة تعترف به، حتى وٕان كان التحكیم  اإللكتروني ال یختلف عن التحكیم نصوص تشریع

التقلیدي إال من حیث الطریقة التي یتم بها إتمام إجراءات التحكیم، كون أن التحكیم 

في مجال تبادل ،اإللكتروني یتم بطریقة إلكترونیة باستخدام وسائل االتصال الحدیثة

ل الحدیثة أصبح التحكیم یتوافر فیه جمیع الشروط وبهذه الوسائ،المعلومات واالتصاالت

على حسم منازعات التجارة اإللكترونیة دون منازع، والتي بناء ،المطلوبة التي تجعله قادرا

علیها تم تغیر مسماه من مجرد نظام تحكیم تقلیدي إلى نظام تحكیم إلكتروني، الذي أصبح 
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ألهمیته الكبیرة وتزاید اللجوء إلیه كأسلوب لحل ،في الوقت الحاضر سمة هذا العصر

.منازعات التجارة اإللكترونیة

بها التحكیم اإللكتروني سنتناول تعریف التحكیم ظىنظرا لهذه األهمیة التي یح

.اإللكتروني وبیان مزیاه وعیوبه

تعریف التحكیم اإللكتروني:أوال

أحد الوسائل البدیلة لحسم المنازعات بصفة عامة باعتباره،البحث في تعریف التحكیم

حتى نستطیع أن ننتقل منه إلى تعریف التحكیم اإللكتروني الذي لم یعد فقط ،أمرا ضروریا

بل یعتبر أفضل وسیلة لحسم منازعات التجارة ،أحد الوسائل البدیلة لحسم المنازعات

ه التقلیدي، فقد عرفه البعض وقد تعددت التعریفات الفقهیة المقدمة للتحكیم بشكل،اإللكترونیة

آلیة من آلیات حل المنازعات الناشئة عن عالقات تعاقدیة دولیة أو داخلیة والتي "بأنه 

بواسطتها یتفق طرفان أو أكثر، قبل أو بعد نشوب النزاع، على إخضاع منازعاتهم ألشخاص 

ي عادة ما یكون نهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، یفصلون في النزاع بحكم تحكیمییتم تعی

.)1191("ملزما للطرفین

هو وسیلة بدیلة لحل المنازعات الناشئة عن عالقات تعاقدیة ،التحكیم بهذا المعني

دولیة أو داخلیة، وتجرى إجراءاته وتنفذ أحكامه بالطریقة التقلیدیة المتبعة أمام القضاء 

.)1192(الوطني

.18سابق، ص سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع )1191(
(1192)

HOLLAND Alain, « Les avantages de l’arbitrage pour le règlement des litiges entre sociétés
françaises », Gazette du palais, n° 179, 28 juin 2007, p.48.
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األطراف بأن یتم الفصل في الذي یتعهد بمقتضاه االتفاق "أنهكما عرف التحكیم ب

المنازعات الناشئة بینهم أو المحتمل نشوئها من خالل التحكیم، ویكون إتفاق التحكیم دولیا 

.)1193("إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولیة

نظام قضائي خاص یختار "هناك كذلك من یعرف التحكیم الدولي بوجه عام بأنه 

إلیه بمقتضى اتفاق أو شرط خاص مكتوب بمهمة تسویة ،ویعهدونهم ءفیه األطراف قضا

المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بینهم بخصوص عالقاتهم التعاقدیة أو غیر 

والتي یجوز تسویتها بطریق التحكیم بإنزال حكم القانون علیها ،التعاقدیة ذات الطابع الدولي

.)1194("وٕاصدار قرار قضائي ملزم لهم

أو كانعراض هذه التعریفات یتضح أن التحكیم بصفة عامة سواء تقلیداباست

هو عبارة عن وسیلة یلجأ إلیها األطراف لحسم المنازعات القائمة بینهم أو التي ،إلكترونیا

بعیدا عن ساحات القضاء على الرغم من الفرق الموجود بینهما ،سوف تنشأ بینهم مستقبال

یتم مباشرته منذ البدایة وحتى نهایته إلكترونیا عبر ،لكترونيوالمتمثل في كون التحكیم اإل

.)1195(وهذا ما یجعله یتالءم مع طبیعة منازعات التجارة اإللكترونیةشبكة اإلنترنت الدولیة

عبارة عن نظام قضائي من نوع "بالتالي یمكن تعریف التحكیم اإللكتروني بأنه 

یتفق بموجبه األطراف على إحالة النزاع وبشكل اختیاري إلى طرف ثالث محاید ،خاص

هیئة التحكیم (لتعیین شخص أو عدة أشخاص ،)مقدم خدمة التسویة اإللكترونیة(

بحث مقدم للمؤتمر السادس ، )"التحكیم عبر اإلنترنت(ماھیة وإجراءات التحكیم اإللكتروني "توجان فیصل الشریدة، )1193(
.1091، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، ص )التحكیم التجاري الدولي(عشر 

.325إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1194(
ظھرت فكرة حل المنازعات إلكترونیا في بدایة التسعینات، فبعد طھور الوساطة التي تتم عن طریق التلیفون في )1195(

Henryنھایة الثمانینات، نادي األستاذ  Perrit وألول مرة بفكرة حل المنازعات بطریقة إلكترونیة، وذلك قبل 1992عام
Davidوبعد عام من ھذا التاریخ، بدأ األستاذ .1993البدء في وضع ھذه الفكرة موضع التنفیذ في عام  Johnson في دراسة

االحتماالت والتصورات إلمكانیة حل المنازعات الناشئة عن التجارة اإللكترونیة بطریقة إلكترونیة، احتماالت وتصورات 
ازعات یتم بالطریقة ذاتھا وھكذا أصبح حل المن.تتفق مع خصائص الشبكة المعلوماتیة التي تجرى من خاللھا ھذه التجارة

سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع :التي تتم بھا إبرام التصرفات القانونیة التي تنشأ عنھا ھذه المنازعات، راجع في ذلك
.14سابق، ص 
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مالئمة ،لتسویة النزاع باستخدام وسائل االتصال الحدیثة وفقا لقواعد تنظیمیة،)اإللكتروني

.)1196("بنیة إصدار حكم ملزم لألطرافلموضوع النزاع وأسلوب التسویة

تفق بموجبه األطراف على تذلك التحكیم الذي "كما عرف التحكیم اإللكتروني بأنه 

إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت، غالبا بوسائل إلكترونیة، إلى شخص ثالث 

سائل یفصل فیها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع، وباستخدام و 

.)1197("اتصال حدیثة تختلف عن الوسائل التقلیدیة المستخدمة في التحكیم التقلیدي

ه بشكل كامل أو جزئي عبر ؤ التحكیم الذي یمكن أن یتم إجرا"عرف كذلك بأنه 

.)1198("اإلنترنت أو وسائل االتصال اإللكترونیة األخرى

أن التحكیم التقلیدي یختلف عن التحكیم اإللكتروني في أن ، إلىنخلص مما سبق

لجلسات التحكیم في دولة مقر التحكیم، أما الثاني فیتم عبر ،األول یتم بحضور األطراف

بل أن الجلسات تتم باستخدام وسائل االتصال ،شبكة اإلنترنت دون حضور مادي لألطراف

تزامني مع محكمهم باستخدام وسائل االتصال اإللكترونیة التي تسمح لألطراف بااللتقاء ال

Videoمثل فیدیو كونفرانس،الحدیثة Conference)( ، حتى وٕان كان التحكیم اإللكتروني

فإنه ال یوجد ما یمنع من أن یتم بأكمله أو جزء منه إلكترونیا، ،یتم عبر وسائط إلكترونیة

لمادي ألطراف ومن ثم تتم مراحله األخرى بالطرق التقلیدیة التي تتمثل في ضرورة التواجد ا

.العملیة التحكیمیة

.492دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1196(
، ص 2009دولیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة ال)1197(

248.
.64دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1198(
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ممیزات وعیوب التحكیم اإللكتروني :ثانیا

اللجوء إلیه وتبنیه كوسیلة لحل لكل نظام قانوني مزایا تدفع األطراف المتنازعة إلى 

منازعاتهم، كما أنه یتضمن عیوب تدفع المتعاملین إلى اإلحجام عن اتخاذه وسیلة لحل 

.المنازعات

ممیزات التحكیم اإللكتروني-1

یتمیز التحكیم اإللكتروني بعدة ممیزات ترتبط كلها بالوسیلة اإللكترونیة التي یباشر 

یتمیز عن التحكیم التقلیدي على الرغم أن هذا األخیر یتشابه بها إجراءاته، وهذا ما یجعله 

مع التحكیم اإللكتروني في كثیر من الجوانب، لكن الطبیعة اإللكترونیة التي یتحلى بها 

:تجعله ینفرد بالعدید من الممیزات التي نعرضها فیما یلي

ة ایاهالوقت مقارنأهم میزة للتحكیم اإللكتروني هو السرعة في فصل النزاع ویوفر ذلك-أ

)1200(أو من إخضاع النزاع إلحدى المحاكم القضائیة في دولة ما،)1199(بالتحكیم التقلیدي

ال یكلف أطراف التحكیم مشقة االنتقال إلى ،میزة توفیر الوقت في التحكیم اإللكترونيو 

محكمة التحكیم التي قد تبعد عن المكان أو الدولة التي یتواجدون بها، كما أن مبدأ المواجهة 

وهذا على خالف ،بالدلیل یتجسد عن طریق البرید اإللكتروني أو أیة وسیلة إلكترونیة أخرى

ر األطراف بأنفسهم أو بواسطة األمر بالنسبة للتحكیم التقلیدي الذي یتطلب حضو 

.)1201(همئوكال

(1199) HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, Réflexions sur l’arbitrage électronique dans
le commerce international, Gazette du palais, n° 11, 11 janvier 2000, p.6.

أمیرة حسن الرافعي، التحكیم في المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونیة في ظل االتفاقیات الدولیة والتشریعات )1200(
.448، ص 2010الوطنیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

.94عمر حلمي فھمي، مرجع سابق، ص )1201(
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)1203(المهنیة المتمیزة)1202(خبرةیقوم األطراف باختیار محكم  یمتاز عادة بالكفاءة وال-ب

في مجال منازعات التجارة اإللكترونیة -التي ال تتوافر عادة في القاضي الوطني-

المنازعات یتسم المعروض علیه، مما یؤدي إلى إصدار حكم تحكیمي إلكتروني في هذه

.هبالصحة والوضوح وثقة األطراف فی

اللجوء إلى التحكیم اإللكتروني یغني أطراف النزاع من عدم مسایرة القانون والقضاء -ج

،)1204(سواء من الناحیة القانونیة أو من الناحیة القضائیة،العادي للتجارة اإللكترونیة

عند اختیارهم للتحكیم اإللكتروني صعوبة ،وبالتالي ال یجد أطراف عقود التجارة اإللكترونیة

على عقودهم وتحدید المحكمة المختصة للنظر في النزاع ،تحدید القانون الواجب التطبیق

.)1205(یتحمله األطراف من مشقة عند اختیارهم عرض النزاع للقضاء العادي،وهذا ما

یم اإللكتروني بالسریة في جمیع مراحله ونتائجه، مما یحول دون إلحاق یتحلى التحك-د

یسهل علیهم الحصول على الحكم بسبب تقدیم اكم،)1206(الضرر بسمعة أطراف النزاع

من خالل الواجهة الخاصة المزودة بمفتاح السر التي صممت من ،المستندات عبر اإلنترنت

.الحصول على األحكام موقعة من المحكمینیانات و لتقدیم الب،یم اإللكترونيقبل مركز التحك

مخاطر وعیوب التحكیم اإللكتروني-2

یحقق التحكیم اإللكتروني عدة مزایا التي تحفز األطراف للجوء إلیه لحسم منازعاتهم 

-على بعض العیوب التي تجعل المتعاملین في مجال التجارة اإللكترونیة ،ولكنه ینطوي

ب وموضوع النزاع، والتجارة اإللكترونیة تكون بأمس تساعد ھذه الخبرة الفنیة المحكم البحث عن الحلول التي تتناس)1202(
الحاجة لھذه الخبرة الفنیة لتقدمھا وازدھارھا، على خالف القضاء المعروض علیھ النزاع على أحد القضاة الذي قد ال یكون 

.على درایة وخبرة كافیة لفض النزاع
.40سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1203(

(1204)
LUZI Olivia, arbitrage commercial : Les spécificités chinoises, Gazette du Palais, n° 173, 21

juin 2008, p.74.
.250خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1205(
.182سامي مصطفى فرحان، مرجع سابق، ص )1206(
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یحجمون عن األخذ به كطریق لوضع حد لمنازعاتهم، ویمكن -خاصة فئة المستهلكین 

:تيآلتلخیص لهذه العیوب في ا

یتردد األطراف في عقود التجارة اإللكترونیة من اللجوء إلى التحكیم اإللكتروني، بسبب -أ

خاصة ،)1207(الخشیة من عدم تطبیق القواعد اآلمرة المنصوص علیها في القانون الوطني

لیحكم العقد ،طرف مستهلكا وتم اختیار قانون آخر غیر قانون دولة المستهلكإذا كان هذا ال

من تطبیق القواعد اآلمرة في ،ما یؤدي بالنتیجة إلى حرمان المستهلك،)1208(المبرم بینهم

قانون دولته ألن المحكم غیر ملزم بتطبیق تلك القواعد، كما له سلطة في استبعاد أي قواعد 

وله صالحیات واسعة في تحدید القانون الواجب التطبیق ،یرى عدم مناسبتها لفض النزاع

.)1209(على النزاع

دافع بعض الفقه عن التحكیم اإللكتروني مؤكدین أن هذا التحكیم ،إزاء هذه االنتقادات

ال یهمل المصالح العامة، فقد یطبق القواعد اآلمرة في قانون دولة المستهلك أو قد یطبق أي 

.قانون آخر یرى فیه تحقیق العدالة

على قبول شرط التحكیم خاصة في العقود التي الایمكن أن یجد المستهلك نفسه مجبر -ب

حول هذا الشرط أو یكون ذلك عندما یوجد شرط تحكیم في العقد وال ،تعطي فرصة للتفاوض

بشكل كاف أو لعدم إما ألنه یكون غیر بارز على صفحات الواب،)1210(یعلم به المستهلك

ألنه قد یؤدي إلى حرمان المستهلك ،)1211(خبرة وجهل المستهلك لمدى هذا الشرط وخطورته

في حالة ما إذا كان اختیار هذا الشرط قبل حدوث النزاع الوطنيإلى القضاء،من اللجوء

LUZI Olivia, op cit, p.74.
(1207)

.وما یلیھا500دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1208(
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، "اإلطار القانوني التفاق التحكیم اإللكتروني"آال یعقوب النعیمي، )1209(

.213، ص 2009، 6المجلد ،2العدد 
.320سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1210(
.355إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1211(



التجارة اإللكترونیةمنازعاتالقانون الواجب التطبیق في الفصل الثاني

430

وبالتالي یصبح ملزما على المستهلك قبول شرط التحكیم، وال یمكن الرجوع عنه إال باتفاق 

.)1212(الطرفین

الخوف من وذلك على أساس الخشیة و ،)1213(العدالةهناك من یرى وجود خطر إنكار-ج

اتفاق األطراف على خضوع جمیع المنازعات التي تحدث بینهم إلى التحكیم ،أن یؤدي

دون ضمان إیجاد حل لتلك المنازعات، وهذا ما یؤدي إلى حرمان الطرف ،اإللكتروني

باإلضافة إلى ،من اللجوء إلى القضاء الوطني للمطالبة بحمایة حقوقه،اآلخر في االتفاق

للثقة في اللجوء إلى التحكیم اإللكتروني ،جارة اإللكترونیةذلك یفتقد المتعاملین في مجال الت

الناتجة من عدم التأكد من تنفیذ حكم التحكیم الصادر إلكترونیا، لعدم توافر الشروط التي 

إلصباغ حكم التحكیم بالصیغة ،)1214(ومنها الكتابة على وجه الخصوص،یتطلبها القانون

في الدولة التي یراد د القانونیة المتعلقة بالنظام العامخرق القواع،التنفیذیة أو ألن هذا الحكم

.)1215(تنفیذ حكم التحكیم على ترابها

نرى أنه لنجاح التحكیم ،بإمعان النظر في الممیزات والعیوب التي تعرضنا إلیها

یستوجب وضع االتفاقیات الدولیة الملزمة التي تعترف ،اإللكتروني ولتشجیع اللجوء إلیه

كوسیلة بدیلة للتحكیم التقلیدي وعلى المشرع الوطني في كافة الدول ،بالتحكیم اإللكتروني

وضع قواعد قانونیة منظمة وكافلة لتنفیذ أحكام ،المؤهلة للتعامل مع الوسائل اإللكترونیة

.التحكیم اإللكتروني

(1212)
Dans des domaines tels que le commerce électronique, les directives européennes nous

demandent de prévoir des modes alternatifs de règlement des litiges, les grandes entreprises devront
s’organiser pour gérer les petits litiges avec le consommateur. Cité par : HOLLAND Alain, op cit,
p.50.

.321سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1213(
دمحم عبد الوھاب العداسین، التحكیم اإللكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة اإللكترونیة، رسالة مقدمة للحصول )1214(

، ص 2009جامعة آل البیت، األردن، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة،على شھادة ماجستیر في القانون، قسم الحقوق،
32.

.46سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1215(
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الفرع الثاني

تمییز التحكیم اإللكتروني عن النظم المتشابهة معه

مع ازدیاد حجم العقود المبرمة عن طریق اإلنترنت والتجارة اإللكترونیة بدأ التفكیر في 

ولم یتمخض عن ذلك لحسم المنازعات الناشئة عنها،یلةالعثور على بعض الوسائل البد

إلى جانبه وسائل أخرى تتمثل في المفاوضات ت، وٕانما ظهر فقطظهور التحكیم اإللكتروني

وكذا التوفیق اإللكتروني ولم تبق هذه الوسائل منعزلة ،والوساطة اإللكترونیة ،اإللكترونیة

خدام وسائل االتصال الحدیثة في حسم حیث قامت باست،عن التطور العلمي والتكنولوجي

ویالحظ أن هذه الوسائل البدیلة تشترك في استعمال نفس ،منازعات التجارة اإللكترونیة

–وفي المنازعات التي یتم النظر فیها –وسائل االتصال الحدیثة –الوسیلة لحل المنازعات 

غیره من التحكیم اإللكتروني و ولهذا كان الزما التمییز بین–منازعات التجارة اإللكترونیة 

.األنظمة األخرى

المفاوضات اإللكترونیة:أوال

وأقلها تعقیدا وقد اتعد المفاوضات من أكثر الطرق البدیلة لحل المنازعات انتشار 

وسیلة من وسائل تسویة المنازعات تتم بین أطراف النزاع مباشرة دون تدخل "بأنها ،عرفت

یتمثل النوع األول في ،)1217(وهناك نوعان من المفاوضات اإللكترونیة.)1216("طرف ثالث

المفاوضات اآللیة التي تعتمد على البحث عن مصالحة عرفیة دون الرجوع إلى شخص 

األطراف على وٕانما یعتمد،ري في عملیة التسویةثالث، أي دون أي تدخل من العنصر البش

.)1218(برامج كمبیوتر خاص لتسویة النزاع

.298سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1216(
(1217)

SCHULTZ Thomas, op cit, p.183.
.23الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص سامي عبد )1218(
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مركز (من أهم مراكز التسویة التي تقدم خدمة التفاوض اآللي نجد مثال 

(Cybersettleو ،) مركزmClaimroo(،و) مركزClicknsettle()1219(، ویتم عملیة

من قبل طرفي ،عن طریق عروض المصالحة المرموزة والمقدمة،المفاوضة اإللكترونیة

بین عروض األطراف للتوصل إلى حل ،النزاع وبعدها یقوم الحاسب اآللي بإجراء المقارنة

ن سیلتزمان مسبقا بالحل الذي ستسفر عنه هذه یوسط توفیقي بینهما، مع العلم أن الطرف

.المفاوضات

ث عن وفیها یقوم األطراف بالبح،أما النوع الثاني فیتمثل في المفاوضات بالمساعدة

أثناء المفاوضة ودون استخدام برامج كمبیوتر ،إیجاد اتفاق عرفي دون تدخل شخص ثالث

كآلیة ،)1220(خاص للتسویة، وٕانما تجرى المفاوضات بین األطراف بمساعدة شبكة اإلنترنت

ویقتصر دور مراكز ،)1221(الحلول المقترحة للتسویةتصال بینهم لتبادل وجهات النظر و لال

بعد تزویدهم برقم سري ،التسویة التي تتولى إدارة مثل هذه المفاوضات في تمكین األطراف

أو تسهیل دخولهم إلى مواقع إلكترونیة مؤمنة ،یسمح لهم من خالله باستخدام برامج اتصال

،وصل إلیهاوتطرح علیهم حلول نموذجیة أو حلول تم الت،أو تقدیم برامج تدیر الحوار بینهما

من أولى ،)Squartrade()1223(ویعد مركز وساطة ،)1222(من قبل في منازعات مماثلة

.المراكز التي قدمت مثل تلك الخدمات عبر شبكة اإلنترنت

:مشار لھذه المراكز على المواقع اآلتیة على التوالي)1219(
http://www.cybersettle.com
http://www.claimroom.com
http://www.clicknsettle.com

-التحكیم -الوساطة والتوفیق -الوسائل اإللكترونیة لفض المنازعات (دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم اإللكتروني )1220(
.22، مرجع سابق، ص )المفاوضات المباشرة

لتسویة منازعات عقود التجارة اإللكترونیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بودیسة كریم، التحكیم اإللكتروني كوسیلة )1221(
.15، ص 2012تیزي وزو، -في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

(1222)
SCHULTZ Thomas, op cit, p.185.

:مشار لھذا المركز على الموقع )1223(
tp://www.squaretrade.comht
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أن الفرق األساسي بین المفاوضات اإللكترونیة والتحكیم ،یالحظ مما تقدم

یكمن في سریان إجراءات حل المنازعات عن طریق المفاوضات دون تدخل ،اإللكتروني

إلى محكم تكون له ،بینما یعرض األطراف في التحكیم منازعاتهم–محكم –شخص ثالث 

الذي ینهي النزاع القائم بین األطراف ولبلوغ ،سلطة النظر في النزاع وٕاصدار حكم التحكیم

هذه الغایة یطبق المحكم قواعد قانونیة محددة، أما بالنسبة للمفاوضات اإللكترونیة فغالبا ما 

وكما أن النزاع ینتهي ،غیر مستمدة من قواعد قانونیة محددة،یتم اللجوء إلى حلول عرفیة

.باتفاق یوقعه الطرفان

لكترونیة الوساطة اإل :ثانیا

عبارة عن قیام األطراف باختیار طرف "عرف بعض الفقه الوساطة اإللكترونیة بأنها 

بدور الوسیط بینهم من خالل إجراء مناقشات إلكترونیة معهم وال ،ثالث ویقوم هذا األخیر

لألطراف وٕانما مجرد اقتراحات یمكن أن یقبلها األطراف أو املزمایصدر هذا الوسیط قرار 

.)1224("ایرفضونه

باالتصال بأطراف -وهم من الغیر-في ظل نظام الوساطة اإللكترونیة یقوم الوسطاء

بواسطة شبكة اإلنترنت مباشرة وعقد اللقاءات بالصوت والصورة من أجل التوصل إلى ،النزاع

ومن ثم فإن الوسیط یقوم بذات الدور الذي ،)1225(حل وسط یوافق علیه جمیع األطراف

وال یختلف عنه إال من حیث الوسیلة التي یستخدمها في ممارسة ،یؤدیه الوسیط التقلیدي

مهمة الوساطة، وهي الوسیلة اإللكترونیة وبالتالي فإن الوساطة اإللكترونیة ال تقل من حیث 

م مشاهدة بعضهم البعض عبر ثقة األطراف فیها عن الوساطة التقلیدیة، وذلك ألنه یت

.96دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1224(
(1225)

SCHULTZ Thomas, op cit, p.186.
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التي یتم من خاللها اجتماعهم بالصوت والصورة مما یؤدي إلى ،شاشات الحاسبات اآللیة

.)1226(تعزیز الطمأنینة وبث الثقة بینهم

في اجتماعاتها إال اوال یكون حاضر ،كما أن الوساطة اإللكترونیة تتم في سریة تامة

الوسیط واألطراف ومن یوافق األطراف على حضورهم، ویجب على الوسیط أن یحافظ على 

ویتحلى بالحیاد عند مباشرة مهمته، دون ابتغاء أیة مصالح شخصیة له أو ألحد ،هذه السریة

.األطراف

ظهرت عدة مراكز مختصة في حل المنازعات عن طریق الوساطة اإللكترونیة نذكر 

الذي یعد أول وأشهر المراكز المختصة في مجال حل ،)Trade)Square()1227منها مركز

إلى جانب هذا المركز یوجد مكتب الوساطة ،)1228(المنازعات بطریق الوساطة اإللكترونیة

Office(على الخط  Ombuds Online(، ویرمز له اختصارا)OOO( والذي أسس عام

التي یرغب )Cybrespace(على الخط ،وهو نظام لحل المنازعات الناشئة1996

.)1229(األطراف حلها عن طریق الوساطة اإللكترونیة

في عدة جوانب یمكن تلخیصها ،تختلف الوساطة اإللكترونیة عن التحكیم اإللكتروني

لي نجد المحكم في التحكیم وبالتا،بالنظر إلى أطراف النزاع والشخص الذي یفصل فیه

اإللكتروني یتمتع بسلطة تمنحه القدرة على إصدار أحكام وقرارات ملزمة للطرفین بینما نجد 

وٕانما یتمتع بسلطة اقتراح ،)1230(الوسیط في الوساطة اإللكترونیة ال یتمتع بمثل هذه السلطة

.96دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1226(
squareمشار لھذا المركز)1227( trade على الموقع:

http://www.squaretrade.com
-التحكیم -الوساطة والتوفیق -الوسائل اإللكترونیة لفض المنازعات (دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم اإللكتروني )1228(

.38المفاوضات المباشرة، مرجع سابق، ص 
.29سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1229(
ى مراكز التسویة اإللكترونیة التي تستخدم الوساطة النقد الموجھ لھا فیما یخص عدم امتالك الوسیط سلطة لكي تتفاد)1230(

إجبار األطراف على االلتزام بمشروعات التسویة التي یقدمھا لھم، نصت في لوائحھا دائما على إعطاء مدة معینة لألطراف 
=ھذه المدة دون تحقیق نتیجة، یعین المركز لألطراف محكما كي یتوصلون إلى تسویة من خالل الوساطة، فإذا انقضت 
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أما من حیث أطراف النزاع فیمكنهم االنسحاب في أیة مرحلة كانت ،الحلول على األطراف

في حین أنهم، ال یمكنهم ذلك إذا ما تم عرض النزاع على التحكیم علیها الوساطة اإللكترونیة

.)1231(اإللكتروني

التوفیق اإللكتروني:ثالثا

من الغیر یعد التوفیق عملیة إجرائیة بموجبها یقوم أطراف النزاع باالستعانة بشخص 

في الوصول -بطریقة محایدة ومستقلة وبدون أي رأي أو قرار ملزم -لمساعدتهم ،أو لجنة

للنزاع القائم بینهم سواء أكان هذا النزاع ناشئا عن عقد أو أي عالقة قانونیة ،إلى تسویة ودیة

تصال فإنه یكفي استعماله وسائل اال،للتوفیق بشكله التقلیدياإذا كان هذا تعریف،أخرى

حتى یصبح له طابع وسائل حسم و ،الحدیثة للنظر في منازعات التجارة اإللكترونیة

.المنازعات عبر شبكة اإلنترنت

حول مدى االختالف بین التوفیق والوساطة وخصوصا فیما ،ظهر خالف فقهي

الوسیط، ویرى بعض الفقه أن الموفق عكس طات التي یمتلكها كل من الموفق و یتعلق بالسل

سیط یمتلك سلطة التدخل واقتراح الحلول على األطراف، في حین یرى جانب أخر من الو 

.)1232(الفقه أن العكس هو الصحیح

سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع :أنظر .یملك القدرة على إصدار حكم ملزم لألطراف، وھو ما یسمى بالتحكیم اإللكتروني
.307سابق، ص 

ترونیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة دمحم محمود دمحم جبران، التحكیم اإللكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة اإللك)1231(
.36، ص 2009فلسطین، الماجستیر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط،

.33سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1232(
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كما أن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة تعرف الوساطة على أنها نوع من التوفیق أو 

ومنه فإن المنظمة تستخدم ،)1233(التي یتم بها التوفیق بین الخصوم،شكل من األشكال

.)1234(المصطلحین كمترادفین على غرار ما أخذ به بعض الفقه

یمكن القول أن التوفیق یعتبر اتفاق األطراف على محاولة إجراء تسویة ،مما تقدم

الذي یقع علیه اختیار األطراف، على أن یتولى )Conciliateur(عن طریق الموفق ،ودیة

ویقدم مقترحاته التي قد تحظى بقبول األطراف وینهى النزاع ،هذا الموفق تحدید مواضع النزاع

.أو ال تلقى منهم قبوال

التحكیم اإللكتروني نتائج قانونیة هامة لتفرقة بین التوفیق اإللكتروني و یترتب على ا

التحكیم فيمن الطرفین لكي یتوصل الموفق إلى حل وسط، بینمایتضمن تنازالت،فالتوفیق

ویرفض كل طلبات الطرف قد یلبي فیه كل طلبات أحد األطراف،المحكم حكمایصدر

.)1235(اآلخر، فهو ال یبحث عن حل وسط أو توفیقي

الفرع الثالث

مصادر أحكام التحكیم اإللكتروني

ترتكز معظم المصادر التي یستقي منها التحكیم اإللكتروني أحكامه على قواعد 

ستوى الدولي أو على الم،التي وضعتها الهیئات والمؤسسات المهتمة بالتحكیم،التحكیم

كقانون التحكیم النموذجي الذي أعدته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اإلقلیمي،

ھما مترادفان، ومن ثم فإن الھدف التوفیق والوساطة اصطالحان یتم استخدامھما في الغالب األعم من األحوال على أن)1233(
من نظام التوفیق أو الوساطة ھو تدخل شخص من الغیر للتقریب وجھات نظر األطراف للتوصل إلى صلح أو تسویة ودیة 

ھذان االصطالحان باعتبارھما مترادفان في )األونسیترال(بینھم، كما استخدمت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
أي عملیة، سواء أشیر إلیھا بتعبیر التوفیق أو الوساطة أو "التوفیق"یقصد بمصطلح "التي جاء فیھا  3فقرة 1ة نص الماد

، خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم 18بودیسة كریم، مرجع سابق، ص :أنظر في ھذا الصدد...".بتعبیر آخر ذي مدلول مماثل
.221ع سابق، ص اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونیة، مرج

.33سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1234(
.337إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1235(
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)CNUDCI(، وكذا تلك التي وضعها قانون التحكیم الذي أنجزته غرفة التجارة الدولیة

أسفرت ونفهم من ذلك أن معظم القواعد التي ،وغیرها من القوانین األخرى(CCI)بباریس

في مجال حل المنازعات اإللكترونیة ،عنها جهود العدید من المراكز والهیئات المتخصصة

مع إجراء بعض التعدیالت لتتناسب مع التقنیات ،مستوحاة من قواعد التحكیم التقلیدي

وعلیه ،التي یجرى بواسطتها التحكیم اإللكتروني،الحدیثة في مجال االتصاالت الحدیثة

ثم نتبعه بإلقاء ،لدراسة لجهود المنظمات الخاصة بالتحكیم اإللكترونيسوف نتعرض با

.قع اإللكترونیةاالضوء على التحكیم الخاص بأسماء المو 

جهود المنظمات الخاصة بالتحكیم اإللكتروني:أوال

االتحادات المهنیة المهتمة بمواكبة التطور أعدت بعض التنظیمات االقتصادیة و 

أنظمة خاصة بالتحكیم اإللكتروني وذلك لمواجهة خصوصیات منازعات ،التكنولوجي السریع

أمام تأخر الكثیر من الدول في إصدار تشریعات وطنیة أو إعداد ،التجارة اإللكترونیة

،تضع حلوال سریعة للمشكالت القانونیة التي تواجه التجارة اإللكترونیة،اتفاقیات دولیة

:یئات في اآلتيالهوسنقوم بعرض بعض هذه المنظمات و 

بي   و تحاد األور إل ا-1

بي بالتحكیم اإللكتروني باعتباره أهم وسیلة تساعد المتعاملین و اعتنى اإلتحاد األور 

فئة للحسم منازعاتهم وفقا لقواعد تضمن لهم حمایة فعالة خاصة ،على شبكة اإلنترنت

وقد تجسد ذلك ،باعتبارهم الطرف الضعیف في المعامالت اإللكترونیة،)1236(المستهلكین

بي هو و من خالل مجموعة من التوصیات والقواعد القانونیة، وأول ما قام به االتحاد األور 

تحول على عدم وضع عقبات قانونیة في تشریعاتهم الداخلیة،توجیه الدول األعضاء وحثهم

(1236)
THIEFFRY Patrick, commerce électronique : droit international et européen, éd Litec, Paris,

2002, paragraphe 523, p 224.
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ه دون استخدام آلیات تسویة المنازعات، بعیدا عن القضاء فنصت المادة األولى من التوجی

یجب أن تسمح الدول "على أنه 2000/31األوروبي المتعلق بالتجارة اإللكترونیة رقم 

األعضاء لموردي خدمات المعلومات والمتعاملین معهم بتسویة منازعاتهم بعیدا عن أروقة 

.)1237("المحاكم وباستخدام التكنولوجیا في العالم اإللكتروني

من نفس التوجیه نصت على السماح للدول األعضاء في )1238(17كما أن المادة 

بین مقدمي خدمة المعلومات والمتعاملین معهم بتسویة هذه الخالفات خارج ،حالة النزاع

.المحاكم وباستخدام الوسائل اإللكترونیة

السیما المتعلقة -وقد أصدرت اللجنة األوروبیة المختصة بتسویة المنازعات 

اد سلسلة من التوصیات بخصوص حل المنازعات على الخط باعتم-بالمستهلكین 

:)1239(منها

بتأسیس شبكة أوروبیة لتسویة المنازعات مباشرة 2000مایو 25التوصیة الصادرة في -

على الخط، وكذا حل كافة المنازعات المتعلقة بالمستهلك األوروبي خاصة في قطاع 

نب الدول األعضاء عند تسویة الخدمات، ووضع مبادئ عامة یتوجب مراعاتها من جا

.منازعاتهم عبر اإلنترنت

.740دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص فیصل دمحم)1237(
(1238)

Article 17 directive 2000/31/CE : «Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la
société de l'information et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle à l'utilisation
des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le
droit national, y compris par des moyens électroniques appropriés.
2. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire, notamment en ce qui
concerne les litiges en matière de consommation, à fonctionner de manière à assurer les garanties
procédurales appropriées pour les parties concernées.
3. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer
à la Commission les décisions importantes qu'ils prennent en matière de services de la société de
l'information ainsi que toute autre information sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au
commerce électronique. »

.384صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص :نقال عن)1239(
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بشأن المبادئ الواجب مراعاتها 2001أفریل 4المؤرخة في 2001/310التوصیة رقم -

.من جانب الدول األعضاء عند تسویة منازعاتهم عبر اإلنترنت

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -2

منظمة دولیة تكرس جهودها للتشجیع على تعد المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

استخدام وحمایة حقوق الملكیة الفكریة، وهي تقوم بدور فعال من أجل تطویر التجارة 

20اإللكترونیة فیما یتصل بحقوق الملكیة الفكریة، وقد تجسد ذلك من خالل عقد مؤتمر في 

لحق المؤلف، والثانیة هي األولى هي اتفاقیة الویبو،لوضع اتفاقیتین دولیتین1996دیسمبر 

).الفونوجرام(اتفاقیة الویبو لفناني األداء والتسجیالت الصوتیة 

وضعت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة نظما لتسویة طائفة من منازعات التجارة 

بهدف تقدیم خدمات،1994یتمثل في مركز تحكیم ووساطة كان قد أنشئ سنة ،اإللكترونیة

،)1240(لحل منازعات التجارة بین األشخاص الخاصة في الملكیة الفكریة،اطةالتحكیم والوس

الوساطة، :وهي،لحل المنازعات)Extrajudiciaires(وتقدم أربعة إجراءات غیر قضائیة

.)1241(والتحكیم، والتحكیم المستعجل، والوساطة التي تتبع التحكیم عند وجود اتفاق

وتفعیل نظام التحكیم الخاص بالتجارة اإللكترونیة هذا ما ساهم بقدر كبیر في تطویر 

الخاصة باإلنترنت السیما تلك المتعلقة ببرامج الكمبیوتر، وقواعد ،وتنظیم المنازعات

وفي هذا اإلطار قام مركز التحكیم التابع ،وأسماء الدومینوالعالمات التجاریة،البیانات،

باشرة من خالل شبكات االتصال دون لهذه المنظمة، بتطویر نظام لتسویة المنازعات م

.)1242(الحاجة للتواجد المادي لألشخاص أو األشیاء

(1240)
THIEFFRY Patrick, op cit, paragraphe 524, p.225.

:وھي متاحة على الموقع.2014مارس 5إلى 3الدورة التاسعة، جنیف، من ،)(wipo/ACE/9/4وثیقة الویبو رقم )1241(
wipo.int/…mdocs/ar/wipo-ace-9-2.docx.www

HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p.7.(1242)
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القاضي االفتراضي-3

Virtualاالفتراضيتبلور مشروع نظام القاضي  Magistrate Project)( الذي

من قبل أساتذة مركز القانون ،)1243(1996في أمریكا عام(VMP)، یرمز له اختصارا

المركز الوطني ،)1244(منهاوتولى إدارته واإلشراف علیه عدة جهاتوأمن المعلومات، 

National(ألبحاث المعلوماتیة Centre For Automated Information

Research()1245(الفضاء ، ومعهد قانون)Cyberspace Law Institute()1246( وجمعیة

.)American-Arbitration-Association()1247(التحكیم األمریكیة

القاضي االفتراضي بمباشرة عملیة التحكیم عبر مواقع على شبكة یقوم نظام

وذلك من خالل إنشاء مواقع ،قصد حسم المنازعات بواسطة التحكیم اإللكتروني،اإلنترنت

ن الذي قد ینشأ أو سوف ینشأ بین األطراف الذین یختارو ،على الشبكة من أجل حل النزاع

هذا النظام تشكیل هیئة التحكیم واختیار أعضائها ویتولى،اللجوء لنظام القاضي االفتراضي

.)1248(من بین الخبراء القانونیین المتخصصین

التحكیم وفقا لهذا النظام بطریقة إلكترونیة أین یقوم أحد األطراف تجرى إجراءات 

إلى تلك الهیئة عن طریق البرید اإللكتروني، وبعد ذلك تقوم الهیئة بإخطار ،بإرسال شكواه

یصدر فیها حكمه ویخطره لألطراف عن لیفصل في النزاع في مدة زمنیة وجیزة،قاض محاید

.)1249(طریق البرید اإللكتروني

.742فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1243(
263خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1244(
w.cilp.org/ncairhttp://ww:راجع موقع المركز الوطني ألبحاث المعلوماتیة على الموقع التالي)1245(
.http://www.11:راجع موقع معھد قانون الفضاء على الموقع التالي)1246( georgetown.edu/ic/cli.html
http://www.ard.org:راجع موقع جمعیة التحكیم األمریكیة على الموقع التالي)1247(
.315سابق، ص دمحم مأمون سلیمان، مرجع )1248(
یقوم القاضي االفتراضي المتخصص بالتحاور مع األشخاص الراغبین في الخضوع لھذا النظام على أن یفصل )1249(

.ساعة تبدأ سیریانھا من اللحظة التي یعرض فیھا الموضوع علیھ72القاضي في النزاع خالل 
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تجدر اإلشارة إلى أن الحكم الذي یصدره القاضي االفتراضي یكون مجردا من القیمة 

)1250(.كما أن هذه الخدمة مجانیة تتم دون مقابل،القانونیة إال إذا قبله األطراف

المحكمة االفتراضیة-4

Le)(1251)ور مشروع جهاز المحكمة االفتراضيط Cyber tribunal) من قبل مركز

Centre(األبحاث بقسم القانون العام de Recherché en Droit Public(، بكلیة

اإلعالن عنه وتمت الموافقة علیه و ،)1252(1996تمبر بكندا في سبلیارموتیالحقوق بجامعة 

وتختص هذه المحكمة بالفصل في المنازعات التي ،)1253(1998سنة یونیو 4رسمیا في 

قوق المؤلف والعالمات التجاریة السیما المتعلقة منها بح،تثار في مجتمع الفضاء اإللكتروني

التجارة اإللكترونیة، مع استبعاد ما و أي كل ما یمس قطاعات األعمال اإللكترونیة ،المنافسةو 

.اختصاصهایتعلق بالنظام العام من مجال

تستخدم المحكمة االفتراضیة لحسم المنازعات المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة نظام 

.ونظام الوساطة اإللكترونیة وفقا لقواعد محددة سلفا في نظامها الداخلي،التحكیم اإللكتروني

أصدرت شهادات مصادقة على المواقع اإللكترونیة التي ،ولبث الثقة في هذا النظام الداخلي

وذلك تعبیرا عن ،)1255(تستوفي شروط المحكمة المطلوبةو ،)1254(تتعامل بالتجارة اإللكترونیة

.164صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص )1250(
(1251)

Le cybertribunal est un organisme québécois qui propose, sur son site Web
), de résoudre en ligne des litiges sur les inforoutes. Ce service, qui a unwww.cybertribunal.org(

caractère expérimental, est gratuit. Voir :HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p.6.
، فیصل دمحم دمحم 458، أمیرة حسن الرافعي، مرجع سابق، ص 508، مرجع سابق، ص دمحم سعید أحمد إسماعیل)1252(

.164، صالح المنزالوي، مرجع سابق، ص 743كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص 
.314سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص ، 49سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1253(
.389صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1254(
.59، ص 2010حازم دمحم الشرعة، التقاصي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )1255(
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بتسویة منازعاتهم مع المستخدمین وفقا لنظام وٕاجراءات عنهاهذه المواقع أو المسئولین لتزاما

.)1256(هذه المحكمة االفتراضیة

بقیام الطرف الراغب في الخضوع لهذا إجراءات نظام المحكمة االفتراضیةتسیر 

النظام، بملء نموذج إلكتروني موجود على موقع المركز اإللكتروني ویختار كلمة مرور 

دون تدخل وبعد فحص إمكان قبول الطلب تقوم المحكمة بتعیین المحكم، )1257(شخصیة له

فتح ملف الدعوى الذي یمكن الوصول إلیه على ، وت)1258(من قبل أحد األطراف في اختیارها

من قبل األطراف الذین یمكن لهم اإلطالع فقط على الجزء الخاص بهم في ،موقع القضیة

ویجوز ألطراف النزاع االتفاق على أن یكون حكم المحكمة االفتراضیة قابال ،ملف القضیة

للطعن فیه أمام المحاكم العادیة، أو أن یكون النزاع قابال للطرح مرة أخرى أمام القضاء 

.)1259(الوطني إذا لم یرضى أحد األطراف بالحكم

رنسیة، مما یؤدي إلى من ممیزات هذا النظام أنه یقدم خدماته باللغتین اإلنجلیزیة والف

فیما یتعلق بالتجارة اإللكترونیة ،توحید القواعد القانونیة بین أنظمة ذات ثقافات قانونیة متباینة

.وسبل فض المنازعات المتعلقة بها

مجال اختصاص المحكمة االفتراضیة أوسع من القاضي ،أنإلىنشیر في األخیر

فیما یتعلق بالمنازعات التي یكون أحد أطرافها االفتراضي، مما حثها على بذل عنایة خاصة 

من المستهلكین، من خالل تفسیر العقود محل النزاع لصالح المستهلك، والقانون الواجب 

.التطبیق هو قانون المستهلك، وكما تسمح للمحكم أن یجتهد لتقدیم حمایة أفضل للمستهلك

، دار الفكر الجامعي، )اإللكترونیة وإجراءاتھا أمام المحاكمالدعوى (خالد ممدوح إبراھیم، التقاضي اإللكتروني )1256(
.40-39، ص ص 2008اإلسكندریة، 

.وما بعدھا63حازم دمحم الشرعة، مرجع سابق، ص )1257(
یمنح لألطراف مھلة یومین إلعالن موافقتھم أو رفضھم للمحكم، وھذه المھلة إلزامیة فإذا انقضت مھلة الیومین دون )1258(

.لك یعتبر دلیال على موافقة األطراف على المحكم الذي تم اختیاره من قبل ھذه المحكمةاعتراض فإن ذ
.314سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1259(
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التحكیم الخاص بأسماء الموقع اإللكترونیة:ثانیا

اسم الموقع بمثابة العالمة التجاریة في مجال التجارة اإللكترونیة یستخدم لغرض یعد 

التي سارعت إلى امتالك مواقع عبر ،یتعلق بشركة أو مؤسسة أو مجموعة اقتصادیة،تجاري

،منتجاتها وخدماتها كخطوة أولى لممارسة أعمال التجارة اإللكترونیة،الشبكة لتعرض فیها

تحمل اسمها وعالمتها التجاریة حتى تمیز ،تار عناوین إلكترونیةوقد حرصت على أن تخ

عن المواقع األخرى التي تمتلكها شركات منافسة، ولهذا أصبحت أسماء ،الموقع الخاص بها

رغم االختالف الموجود ،)1260(مكمال للعالمات التجاریة في أغلب األحیان،الموقع عنصرا

ذلك أن اسم الموقع مجرد عنوان أو نطاق معین على شبكة االنترنت، فهو موقع یمكن ،بینها

وذلك ،من خالله الوصول إلى شركة أو مؤسسة أو مجموعة اقتصادیة على شبكة اإلنترنت

.من أجل تسویق سلع أو خدمات تنتجها أو تقدمها هذه الكیانات االقتصادیة

مة تجاریة مسجلة كاسم موقع من طرف قد تثور المشكلة عندما یتم تسجیل عال

أشخاص ال عالقة لهم بهذه العالمة، ویكون الغرض من هذا التسجیل هو اكتساب ملكیة 

بعد الحصول على ،إلعادة بیعه إلى المالكین األصلیین للعالمة التجاریة،اسم الموقع

أو یقومون ببیع منتجات مماثلة أو ،)1261(للتخلي عن ملكیة اسم الموقعتعویض مالي كبیر

.)1262(محققین بذلك منافسة غیر مشروعة،تقدیم خدمات مماثلة لما تحمله هذه العالمات

بظهور شبكة اإلنترنت كوسیلة ،وارتبط ظهور هذه الصورة من صور القرصنة اإللكترونیة

في توزیعها على ال تحدها األنظمة القانونیة التقلیدیة التي تعتمد،اتصال عالمیة وسریعة

.عوامل الحدود الجغرافیة

.423سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص دمحم )1260(
، العدد الشریعة والقانونمجلة ، "المنازعات حول العالمات التجاریة وأسماء مواقع اإلنترنت"رامي دمحم علوان ، )1261(

.267، ص 2005ینایر جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون،الثاني والعشرون، 
.190-189دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، عقود التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص ص )1262(
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والتي تتمثل في كیفیة ،إزاء هذه المشاكل القانونیة التي تتعلق بالعالمات التجاریة

واستخدامها بشكل ال یتعارض مع حقوق أصحاب العالمات ،تنظیم تسجیل أسماء المواقع

مات التجاریة المشهورة، وخاصة بعد انتشار ظاهرة القرصنة التي تعرضت لها العال،التجاریة

في الوالیات المتحدة األمریكیة ،فقد اقترحت اإلدارة الوطنیة للمعلومات واالتصال عن بعد

على ،ال تهدف إلى تحقیق الربح یعهد إلیها باإلشراف،إنشاء مؤسسة خاصة1998سنة 

كما طلبت اإلدارة ،)ICANN()1263(وسمیت هذه المؤسسة ،نظام أسماء الموقع وتسجیلها

،)الویبو(من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ،األمریكیة المعنیة بشؤون التجارة المشهورة

تسویة و ،وى الدولي لتنظیم أسماء الموقعیمكن قبوله على المست،)1264(لوضع نظام موحد

)1265(.المنازعات المتعلقة بالتدخل بینها وبین العالمات التجاریة

أصدرته ذيللتوصیات والتوجیهات العامة التي تضمنها التقریر األول الاستجابة 

یكان المختصة بتسجیل العناوین آل، تبنت شركة ا1999أفریل 30منظمة الویبو في 

اإللكترونیة الدولیة العدید من الوثائق یأتي في مقدمتها وثیقتان، األولى تضمنت السیاسة 

أوت 26ع، والمسماة بوثیقة المبادئ وصدرت في الموحدة لتسویة منازعات أسماء الموق

، والثانیة تناولت قواعد إجراءات نظام 1999دیسمبر 1ودخلت حیز التنفیذ في 1999

وهي مجموعة من 1999أكتوبر 24التسویة، والمسماة القواعد الموجهة وصدرت في 

.)1266(القواعد الموحدة لتسویة نزاعات أسماء المواقع

المجلة الجزائریة  ، )"نظرة عالمیة(إللكترونیة اإلشكاالت القانونیة الناشئة عن استعمال أسماء الموقع ا"یشوي لندة، )1263(
.496، ص 2009، 3، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة

، )الدورة االستثنائیة الحادیة والعشرون(، الدورة الحادیة وأربعون )(WO/GA/41/17REV.2وثیقة الویبو رقم )1264(
:وھي متاحة على الموقع التالي .2012أكتوبر 9إلى 1جنیف، من 

2.doc-rev-17-41-ga-www.wipo.int/...ody/ar/wo
.54محمود دمحم زایدان دمحم، مرجع سابق، ص )1265(
.259كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، )1266(
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وقد تضمنت ،)1267(إلى وضع حل سریع لمنازعات أسماء الموقعتهدف هذه القواعد

،)1268(ألشخاص اللجوء إلیه للتسویة الودیة لمنازعاتهملیمكن ،إجراء إداري اختیاري

أصدرتها اآلیكان كالئحة تنفیذیة لهذه القواعد وتسمى ،أخرىباإلضافة إلى قواعد إجرائیة 

Uniform)،"قواعد تطبیق القواعد الموحدة لتسویة نزاعات أسماء الموقع" Domain Name

Dispute Resolution Policy) ویرمز لها اختصارا(UDRP))1269(.

علیه سوف نتعرض بالدراسة لبیان اإلطار الموحد لحل المنازعات الناشئة عن 

االستخدام أو االستغالل غیر المشروع للموقع اإللكتروني، كما نبین كذلك سریان اإلجراء 

.اإلداري وانقضائه

اإلطار الموحد لتسویة منازعات أسماء الموقع-1

دعت الصعوبات في تحدید المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق التي غالبا 

التجاریة من جانب من تم لصالحهم تسجیل أسماء مالك العالمات واألسماء ،ما یواجهها

مواقع اإللكترونیة، عند طلب الحمایة من القضاء الوطني بشطب هذه األسماء الوعناوین 

یكان بإعداد نظام تحكیم آلوقد قامت مؤسسة ا.التي یتم استخدامها بدون وجه حق،والعناوین

كما،ت المتعلقة بأسماء الموقعیشرف على اإلجراءات المتخذة لتسویة المنازعا،)1270(خاص

ویطلق على هذه الجهات اسم بإدارة نظام التسویةیكان لبعض الجهاتآلرخصت مؤسسة ا

.)1271(موردي خدمات تسویة المنازعات المعتمدین

(1267)
Du point de vue du volume d’affaires, le succès de la procédure de l’ICANN est appréciable,

plus de 11000 litiges ayant été traités en moins de cinq ans. Voir : SCHULTZ Thomas, op cit, p.191.
لكیة الفكریة على شبكة اإلنترنت، دار الجامعة الجدیدة، الكریم عبد هللا، الحمایة القانونیة لحقوق المعبد هللا عبد )1268(

.291، ص 2008اإلسكندریة، 
(1269) SCHULTZ Thomas, op cit, p.189.

.62سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1270(
:من بین الجھات المعتمدة لتسویة منازعات أسماء موقع اإلنترنت نذكر)1271(
المركز اآلسیوي لحل منازعات أسماء المواقع                                                                                     -

Asian Domain Name Dispute Resolution Center(DND);Voir le site suivant :
http://www.adndrc.org/adndrc/index.html
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مصدره في االتفاقیات التي تبرمها ،یكان لتسویة المنازعاتآلیجد االلتزام بنظام ا

لترخیص لهم باالضطالع بمهمة تخصیص ،نترنتألیكان مع موردي خدمات اآلمؤسسة ا

أسماء الموقع وتسجیلها، كما تنظر في النزاعات الناشئة عنها وفقا للقواعد الموضوعیة 

یكان من خالل تطبیق القواعد الموحدة لتسویة نزاعات أسماء آلالتي وضعتها ا،واإلجرائیة

.الموقع والالئحة التنفیذیة لها

من قبل كل المسجلین ألسماء الموقع المتعمدین من مؤسسة تم تبني هذه القواعد 

Genericیكان، في المجاالت الدولیةآلا Top Level Domains)(ویرمز لها إختصارا

)gTLDs( التي تنتهي ب".info .net,org.,com.")1272(، وبالتالي فإن القواعد

قد سجل عنوانه اإللكتروني في أحد هذه المجاالت ،الموحدة تطبق عندما یكون المدعى علیه

رغم ذلك ال یجد أي مانع من تطبیق ،الدولیة باعتبارها قواعد أصیلة وخاصة بهذه العناوین

Country(على العناوین اإللكترونیة الوطنیة،هذه القواعد Code Top Level

Domains(ویرمز لها اختصارا،)ccTLDs(بتنتهي مثالوهي".eg,.uk.us,,fr.

,dz.")1273(،ال تتضمن نصا یمنع اللجوء ،مادام أن القواعد الموجهة والالئحة التنفیذیة لها

.إلى تطبیق هذه القواعد عندما تكون منازعة حول العناوین اإللكترونیة الوطنیة

مركز الویبو للتحكیم والوساطة   -
WIPO Arbitration and Mediatior Center (WAMC) ; Voir le site suivant :

http://arbiter.wipo.int/center/index.html
ویة ومنع المنازعات مؤسسة تس

Conflict Prevention and Resolution (CPR); Voir le site suivant :
http://www.cpradr.org

Nationalالوطنيمجمع التحكیم - Arbitration Forum (NAR) Voir le site suivant :
http://www.arb-forum.com/domains/index.asp

(1272)
HAAS Gérard et ASTIER Stéphane, Guide juridique de l’e-commerce « 7 règle à connaitre pour

la sécurisation juridique et la valorisation d’un site e-commerce », Edition ENI, 2012 p.16.
(1273)

FÉRAL-SCHUHL Christiane, op cit, p.534.

، رامي دمحم علوان، المنازعات حول 295-294عبد هللا عبد الكریم عبد هللا، مرجع سابق، ص ص :راجع في ذلك أیضا
.وما بعدھا250العالمات التجاریة وأسماء مواقع اإلنترنت، مرجع سابق، ص 
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على تهدف القواعد الموحدة إلى توفیر آلیة للتسویة اإلداریة لتمكین أصحاب الحقوق 

وغیرها من حقوق الملكیة الفكریة لتسویة المنازعات التي قد تثور في حالة ،العالمة التجاریة

وفي هذا ،)1274(للعالمات التجاریة الستخدامها كاسم موقع على اإلنترنت،التسجیل بسوء نیة

نظرا لتوقیع ،)1275(یكان لتسویة منازعات أسماء الموقعآلالسیاق یعود االختصاص لنظام ا

على اتفاقیة التسجیل المبرمة مع أحد مسجلي المواقع اإللكترونیة ،مسجل اسم الموقع

والتي تتضمن شرط التسویة اإلداریة یلتزم بموجبه حائز الموقع ،یكانآلالمعتمدة من مؤسسة ا

التي قد تنشأ عن استخدام اسم الموقع عن طریق اإلجراء ،االلكتروني بحل المنازعات

.یكانآلداري وفقا لالئحة الموحدة لمؤسسة ااإل

یكون بذلك اللجوء إلى اإلجراء اإلداري لحل منازعات أسماء الموقع إجباري بالنسبة 

وهو مسجل اسم الموقع، واختیاري من جانب مالك العالمة التجاریة الذي ،للمدعى علیه

،أمام المحاكم الوطنیة المختصةفیمكن له أن یرفع دعواه، إما على عالمته،یدعي االعتداء

، ویجوز له أن یرفع )1276(یكانآلأو تقدیم إدعاءه أمام اللجنة اإلداریة المعتمدة من قبل ا

یكان أو أیة مؤسسة أخرى آلباستثناء مؤسسة ا،دعواه ضد أي شخص طبیعي أو معنوي

وٕانما كون أن هذه المؤسسات ال یخضع لإلجراء اإلداري،،مختصة بتسجیل أسماء الموقع

یمكن مقاضاتهم أمام القضاء العادي عن أي تقصیر أو إهمال في واجباتهم إعماال لقواعد 

.)1277(المسؤولیة العقدیة

قواعد الموجهة توافر ثالث شروط لقبول خضوع المن )a()1278(فقرة 4تشترط المادة 

:لإلجراء اإلداري وتنحصر هذه الشروط في اآلتي،النزاع المتعلق باالسم الموقع

.463دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1274(
.512یشوي لندة، مرجع سابق، ص )1275(
.75سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1276(

(1277)
FÉRAL-SCHUHL Christiane, op cit, 2010, p.540.

http://www.arbiter.wipo.int/events:أنظر الئحة األنشطة التي ینظمھا مركز الویبو على الموقع التالي)1278(
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تطابق أو تشابه اسم الموقع المسجل مع عالمة تجاریة بشكل یثیر الخلط في أذهان -1

.الجمهور

.الموقعق باسم عدم وجود أي حقوق أو مصالح مشروعة للمسجل له تتعل-2

.أن یكون تسجیل اسم الموقع قد تم بالفعل مع استخدامه بسوء نیة-3

یقع عبء إثبات توافر هذه الشروط على عاتق مالك العالمة التجاریة، ولهذا فقد 

أمثلة على حاالت یتوفر فیها سوء النیة في تسجیل ،من نفس المادة)b(تضمنت الفقرة 

تسجیل اسم الموقع بقصد بیعه أو تأجیره أو نقل )1279(ن هذه الحاالتاالسم واستخدامه، وم

فوق بكثیر رسوم ی،لصاحب العالمة التجاریة أو ألحد منافسه مقابل دفع مبلغ كبیر،ملكیته

بقصد حرمان مالك العالمة التجاریة من تسجیلها ،)1280(أو تسجیل اسم الموقعالتسجیل

الموقع بقصد اإلضرار بأعمال أحد المنافسین أو واستخدامها كاسم موقع، أو تسجیل اسم 

من جرى التسجیل لصالحه إلى تحقیق مكاسب مالیة عن طریق جذب ،اتجاه قصد

لموقعه نتیجة للخلط بین اسم الموقع المسجل والعالمة التجاریة ،مستخدمي اإلنترنت

.للشخص المضرور

أسماء الموقع على من أهم خصائص نظام تسویة منازعات،أنهإلىتجدر اإلشارة

وهذا ،تجري من خالل آلیات إلكترونیة على شبكة اإلنترنتاإلنترنت، أن إجراءات التسویة

والالئحة حدة ما یمیزه عن غیره من الطرق الودیة لتسویة النزاعات، وقد اهتمت القواعد المو 

االختصاص القضائي بمنازعات جھات ، أحمد شرف الدین، 70سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع نفسھ، ص )1279(
.72، مرجع سابق، ص التجارة اإللكترونیة

(1280)
TGI Paris 10 février 2009 LINXEA N° 08/05498 « À ce titre, le jugement rendu par le TGI de

Paris le 10 février 2009 à propos de la réservation de 24 noms de domaine « linxea » est intéressant en
ce qu’il a considéré que le dépôt d’un nom de domaine intégrant une marque antérieure ne constitue
pas un usage à titre de marque mais un acte de concurrence déloyale, puisque réalisé dans le seul but
d’empêcher la réservation par la société LINXEA de nouveaux noms de domaine (…) et donc de
développer son activité de vente de produits d’assurances et financiers par Internet (…) et de bloquer
ou ralentir le développement d’un concurrent ». cite par : HAAS Gérard et ASTIER Stéphane, op cit, p
21.
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من جانب سریان إجراءات التسویة بدءا من تقدیم الشكوى ،التنفیذیة لها بتحدید خطوات

.وحتى انتهاء اإلجراءات بصدور قرار فاصل في موضوع النزاع،المدعي

سریان اإلجراء اإلداري وانقضائه-2

مكتوبة )دعاءاإل(بتقدیم شكوى اإلداریة لحل منارعات أسماء الموقع،تبدأ اإلجراءات

مالك العالمة التجاریة متضمنة ،من المدعي)1281((e-mail)ة یعلى دعامة إلكترون

من الالئحة التنفیذیة وتقوم )b()1282(المذكورة في المادة الثالثة فقرة ،مجموعة من البیانات

-وهي أحد موردي خدمة تسویة المنازعات المعتمدین من مؤسسة األیكان -الجهة اإلداریة

وذلك ،بفحصها للتأكد من أنها تتضمن كافة البیانات الواجبة الذكر،التي وصلتها الشكوى

في بیانات هذه افي غضون ثالثة أیام من استالم الشكوى، وٕاذا اكتشفت الجهة اإلداریة نقص

الشكوى، فإنها تخطر المدعي بذلك وتمنحه مهلة خمسة أیام لیستكمل البیانات الناقصة وٕاذا 

.، تصبح الشكوى كأنها لم تكن وال تعیر لها أي اهتماممضت هذه المدة دون رد المدعي

إذا ما تأكدت الجهة اإلداریة من توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة الالزمة لصحة 

اإلجراءات، فإنها تبدأ بإرسال الشكوى إلى المدعى علیه المعتدي على العالمة التجاریة الذي 

بالرد على الجهة اإلداریة في وثیقة ،ى إلیهمن إرسال الشكو اخالل عشرین یوم،یقوم بدوره

وبانتهاء هذه المدة تقوم الجهة اإلداریة المختصة ،)1283(ومثبتة على دعامة إلكترونیةمكتوبة 

على أساس ما جاء في إدعاءات األطراف ،فصل في النزاعبال-تسمى لجنة إداریة -

م الرد تقوم اللجنة اإلداریة بالنظر في یوٕاذا امتنع المدعى علیه عن تقد،المقدمة في الشكوى

(1281)
SCHULZT Thomas, op cit, p.190.

.من الالئحة التنفیذیةbفقرة 3أنظر المادة )1282(
.471دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1283(
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والفصل فیه وفقا لما ورد في الشكوى التي قدمها المدعي، إال في ظروف استثنائیة ،النزاع

.)1284(تقدرها الجهة المخول لها الفصل في النزاع

بمعرفة األطراف أو ،بمجرد فوات مدة الرد یتم تعیین اللجنة اإلداریة المكلفة بالتسویةو 

إلداریة، من بین األسماء الواردة في القائمة التي یقوم مورد خدمة التسویة اإلداریة الجهة ا

.)1285(نشرها

األطراف على تسویة النزاع بعضو واحد، تقوم الجهة اإلداریة بتعیین هذا تإذا اتفق

العضو من بین قائمة األسماء التي لدیها، وذلك خالل خمسة أیام عمل تبدأ حسابها من 

وفي هذه ،رد المدعى علیه أو من مضي المدة التي یجب أن یرد فیها،تلقي الجهة اإلداریة

ویجب أن ،مصاریف سریان اإلجراء اإلداري أمام اللجنةالحالة سیتحمل المدعي أتعاب و 

.یدفعها خالل عشرة أیام من تقدیم الشكوى، وٕاال فإن اللجنة اإلداریة سوف تتجاهل الشكوى

فإن للنظر في النزاعاألطراف لجنة إداریة مكونة من ثالثة أعضاء،تأما إذا اختار 

أسماء من القائمة التي تمسكها ةإلى اختیار ثالث،من الطرفینكالودعتالجهة المختصة 

على أن یوضح كل من المدعي والمدعى علیه في اختیاره ترتیب األفضلیة ،الجهة اإلداریة

بین من یقع علیهم اختیاره، على أن تعین بنفسها العضو الثالث من قائمة مكونة من خمسة 

.)1286(یتكفل بها المدعيأسماء، وفي هذه الحالة فإن األتعاب والمصاریف سوف

إذا ما تعارضت الرغبات، واختار المدعي إخضاع النزاع للجنة مكونة من محكم 

واحد، بینما یختار المدعي علیه عرض النزاع على لجنة بتشكیلة ثالثیة، فإنه یجب على 

اه، قائمة مكونة من ثالثة المدعي أن یرسل خالل خمسة أیام من رد المدعي علیه على شكو 

وعندئذ ستعین اللجنة بنفس اإلجراءات التي یتم متابعتها عند توافق رغبات الطرفین أعضاء،

.من الالئحة التنفیذیة5أنظر المادة )1284(
.من الالئحة التنفیذیةeفقرة 6أنظر المادة )1285(
.75، مرجع سابق، ص جھات االختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیةأحمد شرف الدین، )1286(
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ةبإخضاع النزاع للجنة مكونة من ثالثة أعضاء، وهنا سیتم تقسیم المصاریف واألتعاب منصف

.)1287(بین الطرفین

تخطر الجهة اإلداریة المختصة األطراف بهذه التشكیلة ،متى تم تعیین اللجنة اإلداریة

على أن تجرى اإلجراءات باللغة التي اتفق ،وبالتاریخ الذي ستبدأ فیه اللجنة النظر في النزاع

علیها أطراف النزاع، وفي حالة عدم وجود اتفاق فإن اللغة ستكون لغة اتفاقیة التسجیل، ما لم 

.)1288(لظروف النزاعأكثر مالءمةة اإلداریة لغة أخرىتختار اللجن

وتحقیقات الخبراء من خالل شبكة ،عند االنتهاء من تبادل المحررات اإللكترونیة

اإلنترنت، وبعد نظر اللجنة في جمیع البیانات والمستندات التي یقدمها الخصوم من تلقاء 

أربعة عشرة خالل ،)1289(الفاصل في النزاعأنفسهم أو بناءا على طلبها، تقوم بإصدار قرارها

یوم من تاریخ تعیینها وبنفس طریقة تبادل المحررات والتحقیقات من خالل شبكة 

.)1290(اإلنترنت

المدعي في اإلثبات أمام اللجنة اإلداریة بصحة ما ورد في شكواه في حالة نجاحو 

اسم الموقع محل االعتداء من جانب المدعى علیه ونقله ،بوقف استخداماتصدر اللجنة قرار 

وتقوم اللجنة بعد ذلك بتبلیغ القرار للجهة اإلداریة التي تقوم بدورها بتبلیغه ،إلى المدعي

ویجرى نشر القرار على النحو الذي یتمكن ،ومؤسسة اإلیكانوالمسجلألطراف النزاع

خالل عشرة أیام من ،ن ینفذ قرار التسویةالجمهور من االطالع علیه، ویجب على المسجل أ

.78سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع)1287(
.من الالئحة التنفیذیةaفقرة 15أنظر المادة )1288(
نظام التسویة اإلداریة أن القرارات الصادرة منھا لیست ملزمة ألطراف النزاع ، إذ یجوز ألي منھما اللجوء یعیب )1289(

كاسم موقع برفع إذ یقوم صاحب العالمة التجاریة المسجلة .إلى القضاء ورفع دعوى الستصدار حكم في موضوع النزاع
دعوى ضد مسجل اسم الموقع دون وجھ حق ویكون ذلك بالنسبة ألسماء المواقع الوطنیة المكونة من رموز الدول المسجلة 
لدى الجھات التي ال ترغب بالخضوع لإلجراءات التي وضعتھا منظمة اإلیكان لتسویة منازعات أسماء الموقع، ویرفع 

حاكم الوطنیة حسب قوانین اإلجراءات المدنیة واإلداریة في الدولة التي یمكن رفع صاحب العالمة دعوى عادیة أمام الم
أنظر رامي علوان، المنازعات حول العالمات التجاریة وأسماء مواقع اإلنترنت، مرجع سابق، ص ص .الدعوى فیھا

312-313.
.من الالئحة التنفیذیةbفقرة 15أنظر المادة )1290(
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وال یحتاج تنفیذ قرارات اللجان اإلداریة إلى إصباغها بالصیغة التنفیذیة من ،تاریخ إخطاره به

.)1291(المحاكم الوطنیة

وتأكدت من وجود حق أو مصلحة ،أما إذا رفضت اللجنة اإلداریة حجج المدعي

.مشروعة للمدعى علیه من تسجیل اسم الموقع ومن ثم ترفض طلب المدعي

وفقا لما تقدم نستنتج أن اللجنة ال تملك سلطة إصدار قرار یلزم أحد األطراف 

عن األخطاء التي یمكن أن یتسبب فیها أحد الطرفین حتى ولو تثبتت اللجنة من ،بالتعویض

ذلك إذا ما اختار المدعي ،كم بالتعویض یدخل في اختصاص المحاكم العادیةوجودها، فالح

رفع دعواه أمامها بدال من اختیار اإلجراء اإلداري للتسویة، أو في حالة ما إذا قام المدعي 

أو یرفع دعوى أمام أمام القضاء العادي،علیه بالطعن في القرار الصادر من اللجنة اإلداریة

.)1292(دعي خالل عشرة أیام من تاریخ إخطاره بقرار اللجنة اإلداریةنفس الجهة ضد الم

المطلب الثاني

اإلطار القانوني للتحكیم اإللكتروني

منازعات التجارة الدولیةیمكن القول أن التحكیم العادي هو الطریق الطبیعي لحسم 

لحسم منازعات التجارة اإللكترونیة واقع ،إال أن التحول إلى طریق التحكیم اإللكتروني

ونظرا لألهمیة العملیة التي یقوم بها ،في وسائل االتصال الحدیثةالمتسرعیفرضه التطور 

ظمات والهیئات التحكیم اإللكتروني في فض منازعات التجارة اإللكترونیة، اتجهت بعض المن

استجابة ،تقوم على القواعد التقلیدیة إلى تطویر هذه القواعدتيالو ،العاملة في مجال التحكیم

ویجب على النظام القانوني الذي یسیر .لمقتضیات استخدام الوسائل اإللكترونیة في التحكیم

في ،أن یراعي متطلبات المعاهدات واالتفاقیات الدولیة المبرمة،علیه التحكیم اإللكتروني

.476إبراھیم، مرجع سابق، ص دمحم سعید أحمد )1291(
.78أحمد شرف الدین، جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1292(
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الذي ال یتم في بیئة إلكترونیة كما هو الحال علیه بالنسبة ،)1293(مجال التحكیم التقلیدي

للتحكیم اإللكتروني، ورغم ذلك یشترط للقیام بعملیة التحكیم سواء في شكله التقلیدي أو 

وط الشكلیة والموضوعیة مع ما یترتب على توافرها من توافر مجموعة من الشر ،اإللكتروني

.أثار، وذلك حتى یمكن البدء في مباشرة إجراءاته، وانتهاءه بصدور حكم التحكیم وتنفیذه

للحدیث عن التحكیم اإللكتروني كطریق لحل منازعات التجارة اإللكترونیة یقتضي و 

ترنت، تبدأ من اللحظة التي یتم فیها للمراحل التي یمر بها عبر شبكة اإلن،التعرضذلكمنا

من أحد األطراف أو كلیهما وصوال إلى صدور حكم ،قبول مركز التحكیم الطلب المقدم

وٕاجراءات ،)الفرع األول(تناول اتفاق التحكیم اإللكترونيالتحكیم وتنفیذه، وعلیه سوف یتم

.)الفرع الثالث(وأخیرا سنتعرض لحكم التحكیم اإللكتروني،)الفرع الثاني(التحكیم اإللكتروني

الفرع األول

اتفاق التحكیم اإللكتروني

للجوء إلى التحكیم اإللكتروني ،یسمح اتفاق التحكیم ألطراف عقود التجارة اإللكترونیة

هذهد فض المنازعات التي قد تنشأ بینهم، وبدون هذا االتفاق ال یمكن ألي طرف من قص

ولم یكن اتفاق التحكیم بمعزل عن ،أن یطلب حسم النزاع عن طریق التحكیم،األطراف

ألنه یتم االتفاق علیه في الغالب كبند من ،التطور الهائل في عالم االتصاالت والمعلومات

في إبرام اتفاق ،من خالل شبكة اإلنترنت التي یتم استخدامها،لكترونیةبنود عقود التجارة اإل

وبنفس الكیفیة التي یتم فیها التعاقد اإللكتروني دون أن یكون هناك ،التحكیم اإللكتروني

ومن المقرر أنه یجب لالعتراف بصحة اتفاق التحكیم ،تقابل مادي بین األطراف

إلى هیئات التحكیم ،أن تكون إلرادة األطراف القدرة على إحالة النزاع القائم بینهم،اإللكتروني

وهذا ما یجعل ،نظام التحكیم تحدده هذه اإلرادة،اإللكتروني للفصل فیه وفقا لشروط وقواعد

.744فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1293(
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هو جوهر التحكیم اإللكتروني مما یتعین علیه الوقوف عند دراسته على ثالثة ،اتفاق التحكیم

، شكل اتفاق التحكیم )أوال(مفهوم اتفاق التحكیم اإللكتروني:ساسیة على النحو التالينقاط أ

.)ثالثا(مضمون اتفاق التحكیم اإللكتروني، )ثانیا(اإللكتروني

مفهوم اتفاق التحكیم اإللكتروني:أوال

، فإنه البد أن نتعرف أوال وبیان صورهقبل التعرض لتعریف اتفاق التحكیم اإللكتروني

أال وهو االتفاق على ،واحداى اتفاق التحكیم التقلیدي، كون أن مضمون وهدف كل منهمعل

التحكیم لحسم المنازعات القائمة بین األطراف، إال أن اتفاق التحكیم اإللكتروني یتم بطریق 

.وهذا ما یمیزه عن اتفاق التحكیم التقلیدي،إلكترونیة عبر شبكة اإلنترنت

یم اإللكترونيتعریف اتفاق التحك-1

اتفاق األطراف على تسویة المنازعات التي نشأت بینهم "عرف اتفاق التحكیم على أنه 

بصدور قرار ملزم من قبل هیئة التحكیم التي ،أو التي قد تنشأ في المستقبل

.)1294("یختارونها

)1295(من قانون األنسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي1فقرة 7عرفته المادة 

اتفاق بین الطرفین على أن یحیال إلى التحكیم جمیع أو بعض "بأنه 1985الصادر سنة 

المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن عالقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت ،المنازعات

أو غیر تعاقدیة، ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو في 

".نفصلصورة اتفاق م

.111دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1294(
:قانون األنسیترال النموذجي للتحكیم التجاري، المصدر)1295(

www.uncitral.org/...al_texts/arbitration/1985/Model



التجارة اإللكترونیةمنازعاتالقانون الواجب التطبیق في الفصل الثاني

455

بأنه )1296(من ق إ م إ1011المشرع الجزائري اتفاق التحكیم في نص المادة عرف

اتفاق التحكیم هو االتفاق الذي یقبل األطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على "

".التحكیم

سوى أنه ما ورد أعاله من تعریفاتعن ،تعریف اتفاق التحكیم اإللكترونيال یختلف

باستخدام الوسائل اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنت، فقد عرفه البعض -كما قلنا سابقا-یتم

اعتماد أطراف التحكیم على استخدام وسائل االتصال اإللكترونیة في اتفاق على "بأنه 

عبارة عن اتفاق األطراف على التحكیم بطریقة "كما عرف كذلك بأنه .)1297("التحكیم

أو التي سوف تقوم بینهم والتي تتعلق بالمعامالت ،ت القائمة بینهمإلكترونیة لحسم المنازعا

.)1298("التجاریة التي تتم بینهم إلكترونیا عبر شبكة اإلنترنت الدولیة

نستنتج من التعریفات المقدمة أعاله أن اتفاق التحكیم اإللكتروني یتفق مع اتفاق 

ویتشابه معه من حیث أنهما طریقان لتسویة المنازعات الناشئة أو التي ،التحكیم التقلیدي

سوف تنشأ مستقبال بین األطراف، وبالتالي ال تختلف طبیعة اتفاق التحكیم اإللكتروني عن 

طبیعة اتفاق التحكیم بصورة عامة، فاتفاق التحكیم اإللكتروني یعد بدوره تصرفا قانونیا من 

هو أنه یبرم عبر وسائل إلكترونیة، وبناء علیه یعتبر اتفاق التحكیم إال أن ما یمیزه،جانبین

وذلك نظرا ألن إبرامه یتم مثل سائر العقود ،ذو طبیعة عقدیة-اكان أو إلكترونیاتقلیدی-

.)1299(الرضائیة  بتطابق اإلیجاب والقبول

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21جریدة رسمیة عدد )1296(
.250، مرجع سابق، ص دمحمأشرف وفا)1297(
.74دمحم محمود دمحم جبران، مرجع سابق، ص )1298(
ال تشترط بعض الدول شكال معینا لالتفاق على التحكیم، ومن ثم یكفي التراضي وال تلزم الكتابة لصحتھ، بینما )1299(

.من ق إ م إ1012تشترط الكثیر من الدول أن یتم االتفاق على التحكیم كتابة، وھذا ما یستلمھ المشرع الجزائري في المادة  
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صور اتفاق التحكیم  -2

علیه في التحكیم التقلیدي، إما یكون اللجوء للتحكیم اإللكتروني كما هو الحال

وذلك قبل نشوب النزاع وٕاما ،بواسطة شرط التحكیم یتم وضعه في العقد المبرم بین األطراف

ویسمى هذا ،بین األطراف بعد نشوب النزاع-عقد إلكتروني مستقل -بواسطة اتفاق یبرم 

تحكیم وهذا یعني أن هناك صورتین التفاق ال،االتفاق باتفاق التحكیم أو مشارطة التحكیم

.مشارطة التحكیموهما شرط التحكیم و 

شرط التحكیم اإللكتروني -أ

فال ینتظر في هذه الصورة یكون اتفاق التحكیم اإللكتروني سابقا على قیام النزاع

عتماد علیها أطراف عقود التجارة اإللكترونیة، نشوب النزاع بینهما لتحدید الوسیلة التي یتم اال

على إخضاع النزاع الذي قد ،بل یتخذ القرار بشكل مسبق حیث یتفق األطراف،)1300(لحله

ولذلك یتم غالبا إدراج شرط ،مستقبال بسبب تلك العقود إلى التحكیم اإللكتروني،ینشئ بینهما

لكن ال یشترط دائما أن ،)1301(ضمن الشروط العامة في عقود التجارة اإللكترونیة،التحكیم

یدرج شرط التحكیم كبند في العقد الذي یبرم بین األطراف، إذ یمكن أن یتفق األطراف علیه 

فالعبرة في هذه الصورة من صور اتفاق ،)1302(فیأتي اتفاق التحكیم مستقال عن العقد،الحقا

وفیما عدا ذلك یستوي أن یأتي ،هي أن یتم االتفاق على التحكیم قبل قیام النزاع،التحكیم

وبالتالي فإن الذي یمیز شرط ،كبند في العقد نفسه أو یأتي مستقال عنه،اتفاق التحكیم

وٕانما كونه یتم االتفاق علیه قبل حدوث ،التحكیم لیس هو وروده كبند من بنود العقد

ازعة محتملة لم المنازعات بین األطراف، وهذا ما یجعل شرط التحكیم اإللكتروني یتعلق بمن

.تنشأ بعد

.218ي التفاق التحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص آالء یعقوب النعیمي، اإلطار القانون)1300(
.275خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1301(
.116دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1302(
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مشارطة التحكیم اإللكتروني  -ب

إذا تم االتفاق بین ،یتخذ اتفاق التحكیم اإللكتروني صورة مشارطة التحكیم اإللكتروني

فاتفاق ،)1303(بینهم فعالأاألطراف على اللجوء إلى التحكیم اإللكتروني لفض نزاع نش

زاع، وهذا ما یعني أن اتفاق التحكیم في هذه التحكیم في هذه الحالة یكون تالیا لقیام الن

فهو إذن اتفاق عن العقد األصلي المبرم بین األطراف،الحقا ومستقالاالصورة یكون اتفاق

في نزاع معین، على عرض هذا النزاع على -كون أن النزاع قائم فعال -بین الخصوم 

.)1304(التحكیم اإللكتروني بدال من عرضه على القضاء الوطني

أنه یمكن االتفاق على مشارطة التحكیم حتى ولو تم إحالة النزاع إلىتجدر اإلشارة

في هذا ،إلى القضاء الوطني، ولكن یشترط أن یتم ذلك قبل صدور حكم قضائي نهائي

من ق إ م إ على أنه 1013المادة تحیث نص،وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائريالنزاع

".أثناء سریان الخصومة أمام الجهة القضائیةىالتحكیم، حتیجوز لألطراف االتفاق على"

كما یجوز كذلك الجمع بین شرط ومشارطة التحكیم اإللكتروني، وذلك في حالة ما إذا 

فیقوم األطراف باالتفاق في مشارطة ،كان شرط التحكیم لم یشمل الفصل في منازعات معینة

على إحالة هذه المنازعات إلى التحكیم اإللكتروني، وذلك بین ذات األطراف وفي ،التحكیم

والتي تتعلق بالعقد السابق إبرامه بینهم إال أن إبرام هذه ،ذات العالقة القانونیة القائمة بینهم

ال یؤدي إلى إلغاء شرط التحكیم المبرم مسبقا إال إذا اتفق األطراف على غیر ،المشارطة

.)1305(ذلك

.111عمر حلمي فھمي، مرجع سابق، ص )1303(
.276اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم )1304(

(1305)
C.Paris (1er ch. C), 13 septembre 2007 : Comptoir commercial Blieen C. Union Invivo- RG n°

2005/17475. Voir : Gazette du Palais, 22 novembre 2007 n° 326, p.35.
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شكل اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثانیا

یلزم لصحة اتفاق التحكیم اإللكتروني توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وذلك 

یتم إبرامه مثل سائر العقود بتوافر كل ،ارضائیاباعتبار اتفاق التحكیم اإللكتروني عقد

التي یجب أن تتوافر في غیره من العقود الرضائیة األخرى، من حیث ،الشروط واألركان

والشكلیة التي تتمثل في كتابة اتفاق ،)الشروط موضوعیة(صحة التراضي واألهلیة والمحل 

.)الشروط الشكلیة(التحكیم اإللكتروني

الشكل الكتابي التفاق التحكیم اإللكتروني-1

حتى وٕان )1306(اشتراط الشكلیة في اتفاق التحكیماختلفت تشریعات الدول حول مدى 

اتفاق التحكیم في ،القوانین الوطنیة والمعاهدات الدولیة تتفق على ضرورة إفراغ،كان أغلب

ونجد من بین القوانین الوطنیة التي نصت على ذلك ،)1307(كشرط لصحتهقالب مكتوب 

یحصل "من ق إ م إ على أنه 2و1فقرة 1012الذي نص في المادة ،التشریع الجزائري

ویجب أن یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطالن، موضوع .االتفاق على التحكیم كتابیا

".النزاع وأسماء المحكمین، أو كیفیة تعیینهم

تحكیم أن المشرع الجزائري یشترط الكتابة لصحة اتفاق ال،یتبین من خالل هذا النص

وكذلك في مجال المعاهدات ،ویوقع جزاء البطالن إذا تخلف هذا الشرط الشكلي

7نجد أن البعض منها یشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكیم، فقد نصت المادة ،)1308(الدولیة

1985جوان 21في )1309(من القانون النموذجي للتحكیم الصادر عن األمم المتحدة2فقرة 

.418مرجع سابق، ص المسؤولیة اإللكترونیة، دمحم حسین منصور، )1306(
(1307)

INGEN-HOUSZ Arnaud, « Arbitrage », Gazette du palais, n° 152, 31 mai 2003, p.40.

92مرجع سابق، ص أحمد شرف الدین،جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة،:أنظر كذلك
HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p.8.

)1308(

(1309)
Article 7-2 de la loi type de la C.N.U.D.C.I disposes que: « La convention d’arbitrage doit se

présenter sous forme écrite. »
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كما نصت اتفاقیة نیویورك المتعلقة ،اتفاق التحكیم في شكل مكتوبعلى ضرورة أن یكون 

على ضرورة أن یكون 2في المادة 1958باالعتراف وتنفیذ األحكام األجنبیة الصادر عام 

.)1310(اتفاق التحكیم مكتوبا

،أن التشریعات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة استلزمت الكتابة)1311(یرى اتجاه من الفقه

ره ركنا أو شرطا من شروط صحة اتفاق التحكیم مثلما هو مبین في النصوص لیس باعتبا

.المذكورة أعاله، بل هي وسیلة إلثبات مضمون االتفاق

مهما یكن من أمر طبیعة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكیم، فإن التساؤل یثور حول 

في اتفاق التحكیم -الذي كان یتوافر بالكتابة الخطیة التقلیدیة-هذا الشرط ،مدى توافر

الذي یتم بین األطراف بوسائل االتصال الحدیثة مثل الرسائل اإللكترونیة التي ،اإللكتروني

تحرر بالكتابة اإللكترونیة؟ 

Principe)باالستناد إلى مبدأ التكافؤ الوظیفي الكامل  de l’équivalence) الذي

ویقصد به المساواة في القانون بین التجارة یقوم علیه القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة، 

فإن هذا المبدأ یسوي في تطبیق القواعد القانونیة التي وضعت ،التقلیدیة والتجارة اإللكترونیة

أصال لتنظیم التجارة التقلیدیة على التجارة اإللكترونیة، بما تقرره من إلزامیة أن یكون اتفاق 

ات القواعد یجب أن تشمل كذلك اتفاق التحكیم التحكیم مكتوبا وموقعا علیه یدویا، فذ

.)1312(اإللكتروني الذي یحرر ویوقع بطریقة إلكترونیة

325سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1310(
.370زمزمي، مرجع سابق، ص إبراھیم بن أحمد بن سعید )1311(
.108سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1312(
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أن یتم حفظ البیانات المتداولة ،)1313(الكاملیشترط إلعمال مبدأ التكافؤ الوظیفي

الرجوع إلیها عند الخالف كدلیل معد ٕامكانیة بطریقة سلیمة و ،إلكترونیة على دعامة إلكترونیة

.مسبقا ودون إمكانیة تغییر محتواها أو تعدیله

نذكر منها القانون ،أقرت بعض القوانین الدولیة هذا النهج في إبرام العقود اإللكترونیة

على أنه 11حیث نص في المادة ،)1314(الیونسیترال النموذجي للتجارة اإللكترونیة الدولیة

ن العقود، وما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك یجوز استخدام رسائل البیانات في سیاق تكوی"

للتعبیر عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بیانات في تكوین العقد، ال یفقد 

".ذلك العقد صحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

لمتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونیة في كما أخذت به كذلك اتفاقیة األمم ا

حینما یشترط "التي جاء فیها ما یلي 2فقرة 9في نص المادة ،2005العقود الدولیة لعام 

القانون أن یكون الخطاب أو العقد كتابیا أو ینص على عواقب لعدم وجود كتابة، فإنه یعتبر 

نیة إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فیه ذلك االشتراط قد استوفي بالخطابات اإللكترو 

.)1315("مستمر على نحو یتیح استخدامها والرجوع إلیها الحقا

یوجد الكثیر من الدول التي نصت قوانینها على ،على مستوى التشریعات الوطنیة

ومن بینها التشریع الجزائري الذي ،)1316(تماثل المحررات اإللكترونیة مع المحررات الورقیة

یعتبر اإلثبات بالكتابة في "من القانون المدني على أنه 1مكرر 323نص في المادة 

الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص 

".الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها

.من ھذه الرسالة235راجع الصفحة )1313(
.قانون األنسیترال النموذجي، مرجع سابق)1314(
.288مرجع سابق، ص التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة،خالد ممدوح إبراھیم،:نقال عن)1315(
، 1316-3المتعلق بالقانون المدني في نص المادة 2000مارس 13ذلك في التشریع الفرنسي الصادر في ورد )1316(

.بشأن تنظیم التوقیع اإللكتروني2005لسنة 15والقانون المصري رقم 
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نقول أنه یصح أن یتم إبرام اتفاق التحكیم اإللكتروني عبر شبكة ،ما تقدمبناء على

سواء عن طریق المواقع اإللكترونیة أو البرید اإللكتروني أو أي وسیلة أخرى من ،اإلنترنت

وسائل االتصال اإللكترونیة الحدیثة، على شرط أن یوجد بها ضمانات تبعث على الثقة في 

.محتواها

الشروط الموضوعیة المتعلقة باتفاق التحكیم اإللكتروني  -2

عن سائر العقود التي ،ال یختلف اتفاق التحكیم اإللكتروني من حیث القواعد العامة

توجب لصحتها وجود الرضا واألهلیة عند االتفاق على التحكیم، وأن یكون محل التحكیم 

.مشروعا حتى تتحقق صحة ومشروعیة التحكیم

الرضا -أ

یتعین في اتفاق التحكیم تالقي إرادة الطرفین على اتخاذ التحكیم كوسیلة لحسم 

یرى و .وأن یكون الرضا خالیا من عیوب اإلرادة،المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بینهما

بعض الفقه أنه یشترط أن تكون إرادة األطراف صریحة على اختیار التحكیم كوسیلة لحسم 

محتمل الورود في ،في حین یرى البعض اآلخر أن التعبیر الضمني عن اإلرادة،)1317(النزاع

،العمل فیها بإدراج شرط التحكیمىبین أطراف النزاع التي یجر ،حالة وجود عالقة متصلة

دون أن یرد فیه بند ینص ،)1318(ثم یبرمان عقدا من نفس النوعفي العقود التي تقوم بینهما

حالة یؤخذ باالجتهاد على أن اتفاق التحكیم متوفر نظرا لتواتر على التحكیم، ففي هذه ال

العمل بینهما على التحكیم، ما لم یتبین من العقد الجدید أن الطرفین قد تعمدا إسقاط ذكر 

.)1319(شرط التحكیم ألنهما یریدان إقصاءه عن العقد

.103دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص )1317(
INGEN-HOUSZ Arnaud, op cit, p.41.

)1318(

.363ص إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق،)1319(
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األهلیة -ب

وال تكفي في هذا ،)1320(أن تتوافر لدى أطراف اتفاق التحكیم أهلیة التصرفیجب

من 1فقرة 1006وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خالل المادة ،الصدد أهلیة األداء

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له "على أنه تنصق إ م إ التي 

وهذا یعني أن اتفاق التحكیم المبرم من جانب القصر أو المحجور ".مطلق التصرف فیها

.یهم یكون مشوبا بالبطالنعل

كما یصح لألشخاص الطبیعیین االتفاق على التحكیم، فإنه یجوز أیضا لألشخاص 

وهذا ما یستفاد من نص ،االعتباریة كالشركات المدنیة أو التجاریة عامة كانت أم خاصة

یقصد هو و "یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم"قال المشرع ماالمادة المذكور سالفا عند

االعتباریة، مع مراعاة الشروط التي یستلزمها القانون لإلقرار بذلك األشخاص الطبیعیة و 

.بالشخصیة المعنویة

إذا كان من السهل التحقق من توافر األهلیة لدى الشخص المهني صاحب الموقع 

رغم أنه ملزم بتقدیم ،أن األمر لیس بنفس السهولة فیما یتعلق المستهلكف،)1321(التجاري

عند إبرامه ألي عقد من عقود التجارة اإللكترونیة، إال أنه ،معلومات شخصیة لتحدید هویته

ومن أجل التحقق من ،من الصعب التحقق من دقة و صحة هذه المعلومات التي یقدمها

ترونیا مهمة التأكد من أن المتعامل إلك،هویة أطراف اإلتفاق یعهد إلى مقدم خدمة التصدیق

.)1322(قدم بیانات دقیقة وصحیحة عن هویته الشخصیة

.51بودیسة كریم، مرجع سابق، ص )1320(
في الغالب بأن یقوم بإدراج رقم قیده في السجل التجاري في الصفحة الرئیسیة -خاصة إذا كان تاجرا -یلزم المھني )1321(

.الشروط التي یستلزمھا القانون لممارسة النشاط التجاري واكتساب صفة التاجر فیھللموقع، وھذا یتح التأكد من توافر جمیع 
.224مرجع سابق، ص ،"اإلطار القانوني التفاق التحكیم اإللكتروني"آالء یعقوب النعیمي،)1322(
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یجب الذكر أن أهلیة األطراف تثیر عدة صعوبات في مجال التحكیم اإللكتروني ذلك 

یتم إبرامه بین أشخاص ال یوجد بینهم اتصال مادي مباشر، ومن ثم ،أن اتفاق التحكیم

لیة المتعاقد اآلخر عند إبرام یصبح من الصعب على أي من المتعاقدین التحقق من كمال أه

.اتفاق التحكیم

المحل-ج

عبر االتفاق على التحكیم،حسمهیقصد بمحل التحكیم موضوع النزاع الذي یراد 

واألصل أن المتعاقدین السیما في التجارة الدولیة، یتمتعان بحریة كبیرة في تحدید المسائل 

تفرض قیودا على حریة ، ومع ذلك فإن بعض التشریعات)1323(التي تخضع للتحكیم

التي تشترط أن ،في إخضاع النزاع للتحكیم وذلك وفقا لما أملته القواعد العامة،األطراف

یكون محل التحكیم مما ال یخالف النظام العام أو اآلداب العامة، وٕاال كان االتفاق باطال 

ریق ال یجوز حلها عن ط،ویضاف إلى ذلك ما قد یستبعد بنص القانون من منازعات

ال یجوز "من ق إ م إ على أنه 2فقرة 1006المادة علیه التحكیم ومن ذلك ما نصت 

".التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهلیتهم

لعل أكثر القیود تأثیرا في قابلیة حسم النزاع عن طریق التحكیم اإللكتروني هي تلك 

التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك التي تمنع االتفاق الذي یبرم بین التاجر ،التي أتت بها

تحدید القانون الواجب التطبیق على عقدهما أو النزاع الذي یثور ،والمستهلك ویكون مضمونه

وذلك بالحمایةینمرده رغبة المشرع في إحاطة المستهلك،)1324(التضییقبشأنه ومثل هذا 

متنازلین بذلك من االلتزام بإخضاع منازعاتهم إلى قضاء بعید كثیرا عن موطنهم ،مبأن یجنبه

ریة الجزائري، حسب آخر تعدیل لقانون اإلجراءات المدنیة واإلدا"مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات )1323(
.108، ص 2010دار الھدى، الجزائر، 

یتم ھذا التضییق في بعض األحیان عن طریق استخدام مساحة االختیار التي قد تتركھا بعض االتفاقیات الدولیة )1324(
یورك من المتعلقة بالتحكیم إلبداء بعض التحفظات، ومن ذلك ما تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة األولى من اتفاقیة نیو

إعطاء الدول المنضمة لالتفاقیة حق قصر تطبیقھا على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة التي 
.94تعتبر تجاریة طبقا لقانونھا الوطني، مشار إلیھ لدى سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص 
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ها لهم التشریع السري في لعن بعض الحقوق األساسیة التي تستهدف حمایتهم والتي یكف

.الدولة التي یحملون جنسیتها

آثار اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثالثا

م اإللكتروني كوسیلة لتسویة یترتب على اتفاق األطراف على اختیار التحكی

التي نشأت أو سوف تنشأ بینهم أثران هامان أحدهما إیجابي واآلخر سلبي وبناء ،المنازعات

لآلخر في استعمال حقه افإنه یتعین على األطراف عدم عرقلة كل منهم،على هذین األثرین

ن على محاكم القضاء كطریق لتسویة منازعاتهم كما یتعی،في اللجوء إلى التحكیم اإللكتروني

نظر الاالمتناع عن نظر النزاع موضوع اتفاق التحكیم اإللكتروني لعدم اختصاصه ب،الوطني

.فیه

یتمثل األثر اإلیجابي للتحكیم اإللكتروني في أن كل طرف من أطراف اتفاق التحكیم 

أوله الحق في اللجوء إلى نظام التحكیم اإللكتروني لحسم المنازعات الناشئة ،اإللكتروني

والخاصة بالعقود التجاریة اإللكترونیة بدال من عرضها على القضاء ،التي تنشأ بینهم

بعرض تلك المنازعات على هیئة التحكیم ،العادي، كما یجب على الطرف اآلخر االلتزام

.)1325(فاق التحكیمالتي قاموا باختیارها في ات

یترتب ف،أما األثر السلبي أو ما یسمي كذلك األثر المانع التفاق التحكیم اإللكتروني

بعدم اللجوء إلى القضاء العادي لحسم ،علیه التزام كل من أطراف التحكیم اإللكتروني

األطراف من من وٕاعماال لهذا األثر الذي یمنع كل ،)1326(منازعات موضوع هذا االتفاق

لحقه في االلتجاء إلى التحكیم اإللكتروني بدال من عرضه ،استعمال الطرف اآلخرعرقلة

الواجب علیه االمتناع عن نظر أي نزاع قد اتفق أطرافه على حسمه ،على القضاء العادي

.408ص صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، )1325(
.222فادى دمحم عماد الدین أبو السعود توكل، مرجع سابق، ص )1326(
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اتفاق األطراف على التحكیم لتسویة ما هو قائم أو سوف یعدو ،بواسطة التحكیم اإللكتروني

عات بمثابة تنازل مسبق من هؤالء األطراف عن اللجوء إلى القضاء من مناز ،یقوم بینهم

.)1327(العادي في الدولة لتسویة هذه المنازعات

التفاق على فقد أجزت لألطراف حق ا،معظم القوانین الدولیة والوطنیةبذلك تقد أخذ

أهمها هو ذلك االلتزام السلبي محل الحدیث والذي ،التحكیم وما یترتب على ذلك من آثار

بعدم عرض النزاع موضوع اتفاق التحكیم على ،یتمثل في التزام یقع على عاتق األطراف

ویجب على المحكمة التي یرفع أمامها نزاع یوجد بشأنه ،)1328(القضاء العادي في أي دولة

.اإلختصاصاتفاق تحكیم أن تقضي بعدم 

نجد قانون األنسیترال النموذجي للتحكیم ،الدولیة التي ذهبت إلى ذلكمن تلك القوانین 

على محكمة التي ترفع أمامها دعوى "على أن 8/1حیث نص في المادة ،التجاري الدولي

إلى التحكیم إذا طلب منها أحد ،في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكیم أن تحیل الطرفین

.)1329(..."یم بیانه األول في موضوع النزاعفي موعد أقصاه تاریخ تقدالطرفین ذلك 

الجزائري تشریعالنجدفالتي ذهبت إلى ذلك )1330(بالنسبة للتشریعات الوطنیةأما

یكون القاضي غیر مختص بالفصل في "ق إ م إ على أنه 1045نص في المادة الذي

موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكیمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على 

یتبین من هذه المادة أن عدم اختصاص القاضي یكون في و ".فاأن تثار من أحد األطر 

د أطراف الخصومة إلى القاضي الوطني فإن هذا األخیر ولجأ أح،خصومة تحكیمیة قائمة

.278دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1327(
.279المرجع نفسھ، ص )1328(
.قانون األنسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق)1329(
من قانون اإلجراءات 1458المادة القانون الفرنسي أحكاما مشابھة بخصوص تحدید آثار اتفاق التحكیم في نص یقدم )1330(

إذا رفع أمام قضاء الدولة نزاع اتصلت بھ محكمة تحكیم بمقتضي اتفاق تحكیم، فیجب على ھذا "التي تنص على أنھ المدنیة
تصل بعد بھیئة التحكیم فعلى  القضاء إعالن عدم اختصاصھ طالما أن القضاء إعالن عدم اختصاصھ أما إذا كان النزاع لم ی

".اتفاق التحكیم لیس واضحا بطالنھ
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سیقضي بعدم اختصاصه، وكذلك إذا تبین للقاضي المعروض علیه النزاع أن هناك اتفاق 

فیكون ألحدهم أن یثیر عدم االختصاص ویجب إثارة هذا الدفع قبل أي ،تحكیم بین األطراف

.)1331(دفع في الموضوع

اإللكترونيمضمون اتفاق التحكیم -رابعا

أصبح التحكیم اإللكتروني أكثر الوسائل التي یلجأ إلیها األطراف لحل منازعات 

التجارة اإللكترونیة التي تنشأ بینهم، خاصة في ظل ظهور هیئات تحكیمیة إلكترونیة تتولى 

الذي یتم بسهولة وسرعة فائقة، حتى یتالءم مع ،مباشرة هذا التحكیم عبر شبكة اإلنترنت

.الخاصة بمثل هذا النوع من التجارةالطبیعة 

نظرا لما تتمیز به العملیة التحكیمیة اإللكترونیة من طبیعة خاصة تمیزها عن نظیرتها 

التقلیدیة، نجد أنه البد من تمكین األطراف لتحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات 

.التحكیم وموضوعه

القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم اإللكتروني -1

منذ بدایتها ،في تنظیم العملیة التحكیمیة اإللكترونیةاكبیر اتلعب القواعد اإلجرائیة دور 

وبالتالي فإن هذه القواعد هي التي تحدد كیفیة ،حتى نهایتها بصدور حكم التحكیم اإللكتروني

انعقاد جلسات التحكیم، وتحدید أنظمة اإلثبات، وتحدید بدء إجراءات التحكیم، وكیفیة

.المواجهةمراعاتها في احترام حق الدفاع و الوسائل التي یجب

ء عن طریق قیام اسو األصل یعود اختیار تلك القواعد اإلجرائیة إلرادة األطرافوفي 

، )1332(دولي إجرائياألطراف، باالتفاق مباشرة على تلك القواعد أو اختیارهم لقانون وطني أو 

، مجلة المجلة األكادیمیة للبحث القانوني، "دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي"تعویلت كریم، )1331(
.144، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق، بجایة، ص 01/2010عدد-سداسیة

VALMACHINO Stefania, op cit, p.16.HUET Jérôme et
)1332(
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كما یمكن لهم اإلحالة على الئحة أحد مراكز أو هیئات التحكیم الدائمة، أو باستخالص 

.قواعد إجرائیة مزدوجة من جمیع تلك القواعد دون التقید بنظام معین

تحدید القانون اإلجرائي الواجب التطبیق على العملیة التحكیمیة في حالة لجوء یعود

HocArbitrage(لتحكیم الحر إلى نظام ا،األطراف Ad( إلى إرادة األطراف الذین

سواء فیما بینهم وبإرادتهم المنفردة على تحدید تلك القواعد اإلجرائیة،یقومون باالتفاق

باإلحالة إلى قانون معین، لتنظیم اإلجراءات أو قیامهم باالتفاق على تطبیق اإلجراءات 

ومعنى ،)1333(إلحدى الهیئات التحكیمیة اإللكترونیةالمنصوص علیها، في اللوائح الداخلیة 

وذلك بالرجوع إلى لوائح هیئات ،ذلك أن إرادة األطراف هي التي تقوم بإنشاء هذه القواعد

عند إطالق الحریة إلرادة األطراف في اختیار القانون .)1334(تحكیم وكذا القوانین الوطنیة

یمكن أن تثور مشكلة في حالة اختیار األطراف إخضاع إجراءات ،اإلجرائي الواجب التطبیق

التحكیم اإللكتروني إلجراءات التحكیم التقلیدیة، ألنه ال یتصور أن تواجه هذه القواعد 

خصوصیات العالم االفتراضي، وٕان كان یمكن التغلب على هذه المشكلة باتفاق تكمیلي 

.)1335(فنیة التي یفرضها العالم االفتراضيم وتسایر المسائل الئللقواعد التقلیدیة تال

إذا كان تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات العملیة التحكیمیة اإللكترونیة 

،أنه یمكن أن یغیب قانون اإلرادة في اتفاق التحكیمفیتم في األساس بواسطة إرادة األطراف، 

فقد نصت في )1336(یة نیویوكویمكن في هذه الحالة األخذ بالحل الذي أشارت إلیه اتفاق

على طلب الخصم الذي بناءتنفیذ الحكمو االعترافرفضیجوزال"على أنه د/5/1المادة 

یحتج علیه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها 

.405دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1333(
.256أشرف وفا دمحم، مرجع سابق، ص )1334(
.333سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص)1335(
دراسة في ضوء االتفاقیات الدولیة "حسام الدین فتحي ناصف، التحكیم اإللكترونیة في منازعات التجارة الدولیة )1336(

.14، ص 2005، دار النھضة العربیة، القاھرة، "ولوائح ھیئات التحكیم الدولیة والقوانین المقارنة
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یخالف ما اتفق االعتراف والتنفیذ الدلیل على أن تشكیل هیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم 

.)1337("علیه األطراف أو تخلف قانون البلد الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم االتفاق

الحریة التامة لألطراف في اختیار القانون ،وفقا لما تقدم أعطت اتفاقیة نیویورك

الواجب التطبیق على اإلجراءات التحكیمیة، بینما وضعت قانون مكان التحكیم كقانون 

.)1338(یطبق إال في حالة عدم اتفاق األطراف على قانون معین واجب التطبیقال،احتیاطي

إذا كان من السهل تحدید مكان تحكیم معین یجلس فیه المحكمون في التحكیم 

فإن األمر على عكس ذلك في التحكیم اإللكتروني الذي یجد صعوبات كثیرة ،)1339(التقلیدي

وٕازاء هذا .)1340(التحكیم في العالم االفتراضيتعیین مكان بخاصة فیما یتعلق ،بهذا الشأن

الوضع تعددت الحلول التي أبدیت لتحدید مكان التحكیم على الشبكة، ومن بین هذه الحلول 

المكان المقترحة نجد مكان وجود المحكم، وكذلك التركیز على مكان وجود العقد، أو 

التي نالحظ أنها ال تخرج غیرها من الحلول األخرىو ، )serveur(الجغرافي لخادم التحكیم 

ال یمكن إعمالها في ظل هذا النوع من التحكیم الذي یتسم بالطابع على كونها مجرد افتراض

)1341(.غیر الجغرافي الكائن في إقلیم دولة معینة

یبدو أن الحل األنسب هو ترك الحریة إلرادة األطراف لتحدید القانون الواجب و 

التحكیمیة اإللكترونیة، واستثناءا یمكن لهیئة التحكیمعلى إجراءات العملیة ، التطبیق

:)1342(ذلك في أحد هذین الفرضیناإللكترونیة تحدید هذا المكان و 

، یتضمن انضمام 1988جانفي 05مؤرخ في 223-88نشرت ھذه االتفاقیة في الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم )1337(
.1988لسنة 28المتعلقة باعتماد قرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا، جریدة رسمیة عدد "نیویورك"الجزائر في اتفاقیة 

(1338)
HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p.17.

LUZI Olivia, op cit, p.75.
(1339)

.1105الشریدة، مرجع سابق، ص توجان فیصل )1340(
، فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، 110دمحم أمین الرومي،النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص )1341(

.752مرجع سابق، ص 
.410-409دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص ص )1342(
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إذا قام األطراف باللجوء لنظام التحكیم الخاص اإللكتروني للفصل في :الفرض األول

لتطبیق على إجراءات القائمة بینهم وعدم اتفاقهم على القواعد اإلجرائیة الواجبة ا،المنازعات

.ةیالعملیة التحكیم

إذا قام األطراف باللجوء إلى نظام التحكیم المؤسسي وذلك باالتفاق فیما :الفرض الثاني

إلحدى مراكز أو هیئات التحكیم اإللكترونیة التي تتولي مباشرة ،بینهم على عرض النزاع

الواردة بلوائحها ،لحسم النزاع القائم بین األطراف وفقا للقواعد اإلجرائیة،العملیة التحكیمیة

.)1343(الداخلیة دون أن یكون إلرادة األطراف دور في اختیار القواعد اإلجرائیة

القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم اإللكتروني-2

أنه ال یوجد اختالف بین التحكیم التقلیدي والتحكیم اإللكتروني إلىنشیر في البدایة

الذي یقوم ،على موضوع النزاع كون أن المبدأ األساسي،فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق

ن هو مبدأ سلطان اإلرادة، ومن ثم فإن لألطراف مطلق الحریة في اختیار هذا اعلیه النظام

ویسري ذلك على جمیع العقود سواء كانت عقود دولیة أو وطنیة وأن عقود ،)1344(القانون

ویرجع ذلك إلى أن شبكة اإلنترنت ال یقتصر ،التجارة اإللكترونیة ال تخرج عن هذا المبدأ

بل أنه من خاللها یعبر كل طرف عن إرادته وبالتالي ،دورها على عملیة الربط بین األطراف

.ى القانون الواجب التطبیق على تلك العقود اإللكترونیةیتم من خاللها االتفاق عل

الصادرة )CCI(ذهبت إلى ذلك قواعد التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس قد 

لألطراف حریة االتفاق على القواعد الواجب "حیث نصت على أنه 1998في ینایر عام 

LUZI Olivia, op cit, p.76.(1343)

لألطراف الحق في تعیین أو تحدید القانون الذي یحكم منازعاتھم الناشئة عن العقد طالما أن ذلك ال یتعارض مع )1344(
النظام العام في دولة تنفیذ الحكم التحكیمي، وبالتالي سیكون ھذا القانون ھو الذي یحكم موضوع المنازعة التي تعرض على 

ما یالئمھم من حلول قد ال تكون موجودة في قانون معین، وتؤسس ھذه التحكیم وذلك كونھم ھم األقدر على تصور وضع 
.الحریة في الواقع على األصل االتفاقي للتحكیم والذي یمیزه عن القضاء
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تفقوا على ذلك طبقت هیئة التحكیم على هیئة التحكیم تطبیقها على موضوع النزاع، فإذا لم ی

.)1345("القواعد التي تراها مالئمة

یتضح من ذلك أن تحدید القانون الواجب التطبیق یتم أساسا بواسطة إرادة األطراف و 

وذلك باختیارهم لهذا القانون الموضوعي، إال أنه یمكن أن ال یقوم األطراف باالتفاق على 

وهذا یعني أنهم اتفقوا فیما بینهم على تفویض مركز أو هیئة ،تحدید هذا القانون الموضوعي

في تحدید القانون الوطني الذي توجد بینه وبین النزاع أو العقد صلة ،التحكیم اإللكتروني

عند تحدید هذا القانون العادات كما یمكن لهیئة التحكیم أن تأخذ في االعتبار ،)1346(وثیقة

.)1347(اإللكترونیةاألعراف السائدة في مجال التجارةو 

نجد أن هیئات التحكیم اإللكتروني قد نصت في لوائحها الداخلیة على قیامها بتحدید 

على موضوع النزاع مع األخذ في االعتبار مالئمة هذا القانون ،القانون الواجب التطبیق

ونذكر منها على سبیل المثال ما ذهبت إلیه محكمة التحكیم التابعة لغرفة ،لموضوع النزاع

حیث قررت بأنه في حالة عدم اتفاق األطراف على القانون ،)CCI(التجارة الدولیة بباریس 

الواجب التطبیق فإن هیئة التحكیم تقوم بتحدیده مع مراعاة أن یكون األكثر ارتباطا واتصاال 

)1348(.بموضوع النزاع

یجب عدم اإلغفال أنه سواء اختار األطراف القانون الواجب التطبیق أو اختاره 

ولقد تضمنت اتفاقیة نیویورك ،)1349(المحكم فیجب آال یتعارض ذلك مع قواعد النظام العام

(1345)
Article 17-1 du Règlement d’arbitrage de la CCI: « 1. Les parties sont libres de choisir les règles

de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. À défaut de choix par les parties des
règle de droit applicable, l’arbitre appliquera les règles de droit qu’il juge appropriées ». La même
solution est consacrée par la convention de Genève article (VII) et par la loi type de la C.N.D.C.I. sur
l’arbitrage commercial international (article 28).

، فیصل دمحم دمحم كمال عبد العزیز، 114دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص )1346(
.754مرجع سابق، ص 

.256أشرف وفا دمحم، مرجع سابق، ص )1347(
HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p.18.

)1348(

LUZI Olivia, op cit, p.76.
)1349(
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،هذا الحكم1958المتعلقة باالعتراف بأحكام المحكمین األجنبیة وتنفیذها الصادرة عام 

یمكن أن یكون ،هتنفیذو أن االعتراف بحكم التحكیملىع5/2نصت في المادة حیث 

.)1350(مرفوضا إذا كان ذلك الحكم مخالفا للنظام العام في البلد الذي یتم التمسك فیه بالحكم

الفرع الثاني

اإلجراءات المتبعة أمام هیئة التحكیم اإللكتروني

تتم إجراءات التحكیم بطریقة إلكترونیة على موقع هیئات أو مراكز التحكیم 

التي قامت بإعداد مشروعات لفض منازعات التجارة اإللكترونیة على شبكة ،اإللكترونیة

روني، وتبادل المستندات اإلنترنت، وتشمل تلك اإلجراءات كیفیة تقدیم طلب التحكیم اإللكت

وكذلك كیفیة اجتماع األطراف مع هیئة التحكیم اإللكترونیة عبر شبكة بطریقة إلكترونیة،

وعندما یتفق األطراف على اللجوء للتحكیم لتسویة ما قد یثور بینهم من منازعات، ،اإلنترنت

.ئة التحكیم اإللكترونيفإنهم یختارون وفقا التفاق التحكیم اإلجراءات الواجب إتباعها أمام هی

)الحر(تختلف طریقة اختیار اإلجراءات الواجب إتباعها في نظام التحكیم الخاص 

Hoc)Ad( عن نظام التحكیم المؤسسي)ویقوم األطراف في نظام التحكیم الحر )المنظم ،

أمام هیئة التحكیم حیث تكون إرادتهم مطلقة في تحدید هذه ،بتحدید اإلجراءات المتبعة

أما في النظام المؤسسي فإن إرادة األطراف تقف عند حد ،)1351(اإلجراءات دون قید أو شرط

وهذه )1352(إلى إحدى هیئات التحكیم المؤسسي الدائمة،االتفاق على إحالة النزاع القائم بینهم

.والخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین األجنبیة واالعتراف بھا1958من إتفاقیة نیویورك الموقعة سنة 5/2أنظر المادة )1350(
:ونصوص االتفاقیة متاحة على الموقع

1958-www.aladalacenter.com/...omla/extensions/130
، "جراءات المدنیة واإلداریة الجزائريحسب آخر تعدیل لقانون اإل"مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات )1351(

.50مرجع سابق، ص 
، )(AAA، وھیئة التحكیم األمریكیة )CCI(مثال التحكیم المؤسسي نذكر تحكیم غرفة التجارة الدولیة في باریس )1352(

، ومحكمة التحكیم الدائمة في الھاي، ومنظمة الملكیة الفكریة العالمیة )LCIA(والمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار 
.)WIPO(في جنیف 
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یكون لها لوائحها التي تحدد وتنظم اإلجراءات المتبعة خالل سیر ،الهیئات في الغالب

.)1353(العملیة التحكیمیة أمامها

وعلیه فإن إجراءات التحكیم المتبعة أمام هیئات التحكیم اإللكتروني یتم تحدیدها إما 

والتي یقوم األطراف،أو بواسطة إحدى هیئات التحكیم اإللكترونیة،بإرادة األفراد المنفردة

.باالتفاق على اللجوء إلیها، وهذه اإلجراءات تمر بعدد من المراحل حتى صدور الحكم

طلب اللجوء للتحكیم اإللكتروني -أوال

یقدم طلب التحكیم باعتباره أول إجراء من إجراءات العملیة التحكیمیة إلى هیئة 

في كل هیئة التي تتولى اللوائح المنصوص علیها ویتم ذلك وفقا للقواعد و ،كترونیةالتحكیم اإلل

.تحدید كیفیة تقدیم البیانات المطلوب توافرها فیه

یتعین على األطراف التوجه إلى الموقع الخاص بالهیئة أو المركز التحكیمي المبین 

المعد سالفا من ظهر على الشبكة نموذج لطلب التحكیم اإللكترونيیعلى شبكة اإلنترنت، ف

وفق البیانات التي تحددها تلك الهیئة ،فیقوم المدعي بملء هذا الطلب،)1354(هذه الهیئة

ویوجهه إلى السكرتاریة أو األمانة العامة الخاصة بهذه الهیئة، التي تتولى بدورها إعالن 

.إجراءات التحكیم اإللكترونيأالمدعى علیه بهذا الطلب حتى تبد

انتهجته العدید من التشریعات المعاصرة هذا المبدأ أخذت به القوانین الدولیة كما 

لى من هذا النظام ع3/2مثال نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة تنص في المادة ،فنجد

ومحكمة التحكیم ،المراسالت الموجهة من األمانة العامةإلبالغ اإلخطارات و ،تحدید طرق

ه ؤ الطرف المذكور، ویتم إجراى بهلإلى طرف من األطراف، أو من یمثله إلى آخر عنوان أد

-التحكیم -الوساطة والتوفیق -الوسائل اإللكترونیة لفض المنازعات (التحكیم اإللكتروني دمحم إبراھیم أبو الھیجاء، )1353(
.68مرجع سابق، ص ،)المفاوضات المباشرة

.124الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص دمحم أمین )1354(
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بالبرید أو الفاكس أو التلكس أو توجیه ببرقیة أو بأي وسیلة أخرى من وسائل 

.)1355(االتصال

تركت "بأي وسیلة أخرى من وسائل االتصال"یتضح أن الغرفة عند إضافتها لعبارة 

ص إرسال أمام طرق أخرى غیر التي ذكرتها، وبالتالي یمكن طبقا لهذا الن،االباب مفتوح

.طلب التحكیم بطریقة إلكترونیة

أي نص یقضي بصفة صریحة على إمكانیة إرسال طلب ،إ لم نجد في ق إ م و 

التحكیم بطریقة إلكترونیة، غیر أنه یمكن أن نستنتج ذلك بصفة ضمنیة فیما ورد في المادة 

البطالن تحت طائلة یجب من حیث الشكل، و "على أنه تنصمن ق إ م و إ التي 1040/2

نفهم من ".أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأي وسیلة اتصال أخرى تجیز اإلثبات بالكتابة

وهذا ما نستشفه من العبارة المذكورة ،ذلك أن اتفاق التحكیم یمكن أن یقع بطریقة إلكترونیة

مانع ، فال یوجد أي"بأي وسیلة اتصال أخرى تجیز اإلثبات بالكتابة"في نص المادة أعاله 

الوسیلة المستخدمة تقدم دلیال كتابیا تمادام،من أن یكون إرسال طلب التحكیم إلكترونیا

.یفید اإلرسال

نجد أن طلب التحكیم اإللكتروني له أهمیة كبیرة في العملیة التحكیمیة اإللكترونیة 

نین الدولیة وكذلك القوا،في أن غالبیة الهیئات التحكیمیة اإللكترونیة،لك األهمیةتوتتمثل 

تبدأ من تاریخ تلقي هیئة التحكیم ،قد ذهبت إلى أن إجراءات العملیة التحكیمیة،والوطنیة

.طلب التحكیم وفي ذلك الحین تبدأ جلسات الهیئة التحكیمیة في االنعقاد

(1355)
Article 3/2 du Règlement d’arbitrage de la CCI « Tout les notification ou communication du

secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire
ou de l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise
contre-reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de
télécommunication permettant de fournier une preuve de l’envoi. »
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جلسات التحكیم اإللكتروني  -1

هیئات یتطلب للفصل في المنازعات المعروضة سواء على القضاء العادي وعلى 

عقد جلسات لألطراف بهدف إبداء كل طرف من األطراف دفاعه ،التحكیم اإللكترونیة

إال أن نظام ،وذلك احتراما لمبدأ حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بالدلیل بین الخصوم،وأدلته

ال تتقید بالشكلیات والمواعید والقواعد التي تحكم ،الجلسات أمام هیئة التحكیم اإللكترونیة

وٕانما یترك تحدید هذه الشكلیات لهیئة ،)1356(م الجلسات أمام القضاء العادينظا

التي تقوم بوضعها وفقا لنظامها الداخلي تسیر علیه هذه الجلسات، حیث ،)1357(التحكیم

وبما أن هیئات التحكیم .تحدد مواعیدها وكیفیة انعقادها وغیرها من القواعد اإلجرائیة األخرى

فیما یتعلق بانعقاد الجلسات وتكون بذلك قد ،ال تتقید بالقواعد المطبقة أمام القضاء العادي

یقوم علیه نظام جلسات القضاء العادي أال وهو مبدأ علنیة ،اسيخرجت عن مبدأ أس

وعند حدیثنا ،كون أن ما یمیز نظام التحكیم اإللكتروني هو سریة جلسات التحكیم،الجلسات

بطریقة إلكترونیة عبر شبكة ،جلسات التي تعقدها هیئات التحكیم اإللكترونيالعن سریة 

في ظل هذه الشبكة ،عن كیفیة ضمان هذه السریةاإلنترنت یتبادر إلى أذهاننا البحث 

.المفتوحة على العالم والعلن

وذلك بوسیلة ،تعقد الجلسات بین هیئة التحكیم واألطراف بطریقة سمعیة بصریة

)Confférence Video()1358(في شكل محادثة إلكترونیة،التي تتم عبر شبكة اإلنترنت

ویتم عقد هذه الجلسات عن طریق قیام ، )1359(دون أن یكون ثمة تقابل مادي بین األطراف

Le)،اإلنترنتشبكةعلىبإنشاء موقع الدعوى ،الهیئات التحكیمیة اإللكترونیة site de

l’affaire) ومن خالل هذا الموقع یقوم األطراف بتقدیم دفعوهم ومستنداتهم كما یمكن لكل

.493أمیرة حسن الرافعي، مرجع سابق، ص )1356(
.349دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1357(

HUET Jérôme et VALMACHINO Stefania, op cit, p 22.
)1358(

.382إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1359(
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،وجوده على هذا الموقعطرف اإلطالع على جمیع ما یقدمه الطرف األخر من خالل 

إال بالنسبة لألطراف ،وحفاظا على سریة الجلسات ال یكون الدخول إلى هذا الموقع متاحا

.)1360(والسكرتاریة التابعة لهیئة التحكیم وذلك بموجب أرقام سریة

تبادل الوثائق اإللكترونیة   -2

اإللكترونیة عبر شبكة تسمح هیئات التحكیم اإللكترونیة بتبادل الوثائق والمحررات 

وذلك عن طریق إدخالها على الموقع اإللكتروني الخاص بالنزاع بواسطة الطرف ،اإلنترنت

ومن بین هذه الهیئات التي تجیز تبادل ، )1361(الذي یرید تقدیمها لهیئة التحكیم اإللكتروني

نجد قواعد محكمة التحكیم اإللكترونیة التابعة للمنظمة ،المستندات عبر شبكة اإلنترنت

التي نصت على إمكانیة نقل الوثائق إلكترونیا باستثناء ،)OMPI(العالمیة للملكیة الفكریة 

الوثائق األصلیة التي ترسل بالبرید المستعجل، وهكذا فإن تبادل المستندات والوثائق 

أو بینهم وبین هیئة التحكیم اإللكترونیة یتم سواء بین األطراف،والمحررات اإللكترونیة

عبر وسائل االتصال الحدیثة دون حاجة إلى انتقال األطراف مادیا من ،بطریقة إلكترونیة

.)1362(أجل تبادلها أو اإلطالع علیها

Cyber(قررت المحكمة الفضائیة  Tribunal( في لوائحها الداخلیة بأنه یجب على

المحافظة على سریة المعلومات الخاصة بالمنازعات التي تتم من ،هیئة التحكیم اإللكترونیة

بالرقم السري للسماح ،تزود األطراف المعنیة بالنزاعوذلك عن طریق ،خالل هذه المحكمة

.)1363(لهم بالدخول إلى موقع الویب الخاص بمحكمة التحكیم التي تنظر في النزاع

.136سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص )1360(
.111-110مرجع سابق، ص ص جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة، أحمد شرف الدین، )1361(
.125أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص دمحم)1362(
.513دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1363(
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،والتشفیر وغیرها من الوسائل األخرىنرى أن استعمال هیئات التحكیم لألرقام السریة 

كضمانات تقنیة للمحافظة على سریة جلسات التحكیم وما یتداول خاللها من معلومات 

.ووثائق، مما یمنح األمان والثقة ألطراف عملیة التحكیم اإللكتروني

حكم التحكیم اإللكتروني     :ثانیا

من حیث كیفیة الوصول لهذا الحكم یماثل حكم التحكیم اإللكتروني األحكام القضائیة

بین أعضاء هیئة التحكیم والتصویت على ما توصلوا إلیه ،وذلك من خالل إجراء المداولة

ومن ثم فإن مفهوم حكم التحكیم ،وصیاغته في قالب مكتوب وٕامهاره بتوقیعهم،من أراء

إال من حیث الوسیلة التي یتم بها مباشرة ،)1364(اإللكتروني ال یختلف عن نظیره التقلیدي

بدءا بإجراءات المداولة حتى نهایته ،إجراءات الوصول إلیه الستخدامه الوسائل اإللكترونیة

.بإعالن الحكم للخصوم

كیفیة صدور حكم التحكیم اإللكتروني -1

جلساتها تقوم هیئة التحكیم اإللكترونیة عقب االنتهاء من العملیة التحكیمیة وانتهاء 

،وٕاحالة القضیة إلى الدراسة والتوصل بعد ذلك للحكم الفاصل في النزاع،بقفل باب المرافعة

قد تتشكل من محكم واحد أو عدد من المحكمین وذلك ،ونجد أن هیئة التحكیم اإللكترونیة

لمداولة وفقا التفاق األطراف أو قواعد التحكیم لدى هیئات التحكیم، وبالتالي یتم إحالة النزاع ل

إذا كانت هیئة التحكیم تتشكل من عدة محكمین، وال حاجة للحدیث عن المداولة إذا كانت 

.)1365(هیئة التحكیم تتشكل من محكم واحد

، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانیة، )"دراسة مقارنة(ني فعالیة قرار التحكیم اإللكترو"إبراھیم إسماعیل إبراھیم، )1364(
.358، ص 2013جامعة بابل العراقیة، ،2العدد 21المجلد 

.416صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1365(
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جراء المداولة السابقة لم تشترط القوانین الوطنیة والدولیة طریقة أو وسیلة معینة إلو 

ویفهم بمفهوم المخالفة أنها ال تمانع من إجراء تلك المداولة عبر وسائل ،الحكمعلى إصدار 

هذا ما ذهبت إلیه قواعد نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة ، )1366(االتصال الحدیثة

.)1367("یجوز لهیئة التحكیم المداولة في أي مكان تراه مناسبا"حیث نصت على أنه ،بباریس

.)1368(مع ذلك تشترط القوانین الوطنیة والدولیة أن تتم المداولة في سریة تامة

سریة المداولة السابقة إلصدار حكم ،المشرع الجزائري صراحة في ق إ م و إأقر 

وهذا یعني ".تكون مداوالت المحكمین سریة"على أنه 1025التحكیم حیث نص في المادة 

تصدر أرائها المختلفة أثناء هذه المداولة علنا، ویرجع ذلك أال ،أنه یتعین على هیئة التحكیم 

في إصدار واتخاذ حكم التحكیم وأن من شأن ،لكون هذه السریة ضمانا ضروریا وأساسیا

.مخالفة سریة المداولة سیؤدي إلى بطالن حكم التحكیم

صدور الحكم مكتوبا وموقعا إلكترونیا من المحكمین-2

بطریقة إلكترونیة عبر شبكة اإلنترنت -كما رأینا -یتم نظام التحكیم اإللكتروني 

یتم أیضا بذات الطریقة ،فإن حكم التحكیم باعتباره جزء ال یتجزءا من هذا النظام،وبالتالي

.سواء من حیث كتابة الحكم أو توقیعه أو تبلیغه كذلك لألطراف

كتابة حكم التحكیم اإللكتروني-أ

جه كتابة حكم التحكیم اإللكتروني عدة صعوبات تتمثل أساسا في مدى حجیة هذا یوا

خاصة وأن بعض الدول ،واالعتراف به من قبل التشریعات الوطنیة حال تنفیذه،الحكم

.496دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق ،ص )1366(
(1367)

Article 14-3 du Règlement d’arbitrage de la CCI « Le tribunal arbitral peut délibérer en tout
endroit qu’il considère opportun. »

.497دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1368(
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الذي ینفذ على ترابها أن یكون مكتوبا من المحكمین على دعامة ،تشترط في حكم التحكیم

.)1369(بالكتابة اإللكترونیة لحكم التحكیمبمعني أنها ال تعترف ورقیة

هذه الصعوبات التي تتعلق بكتابة حكم التحكیم اإللكتروني من قبل المحكمین ومدى 

یمكن التغلب علیها وذلك من خالل االعتراف بالمستخرجات والمحررات اإللكترونیة ،حجیته

.التي تتضمن هذا الحكم

ت بالمحررات اإللكترونیة وأعطت لها ذات نجد أن غالبیة القوانین الوطنیة قد اعترف

وبالتالي فإنها أقرت كتابة حكم التحكیم ،)1370(التي كانت للمحررات التقلیدیة،الحجیة

ومن بین هذه القوانین نجد المشرع الجزائري الذي اشترط أوال في ق إ م و إ ،)1371(إلكترونیا

ام على أنه  یجب أن یتضمن أحك1027حیث ذكر في نص المادة ،كتابة حكم التحكیم

ثم تالها بنص ،أوجه دفاع األطراف مع إلزام تسبیب الحكمو ،التحكیم عرضا موجزا للوقائع

.التي أتت بمجموعة من البیانات التي یجب أن یتضمنها حكم التحكیم1028المادة 

من القانون المدني 1كررم323الجزائري في نص المادة كما اعترف المشرع

ومنحها حجیة المحررات العرفیة بشكلها التقلیدي باإلضافة إلى ذلك ،بالمحررات اإللكترونیة

بحجیة ینالتصدیق اإللكترونیو یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع15/04أقر في قانون

تالي فإن المشرع الجزائري وبال،التوقیع اإللكتروني الذي یمكن تذییله على المحرر اإللكتروني

قد اشترط كتابة حكم التحكیم واعترف أیضا بالكتابة اإللكترونیة، وهكذا یمكن أن نقول دون 

تردد أنه قد اعترف بالكتابة اإللكترونیة لحكم التحكیم اإللكتروني، وهذا یكون انعكاسا ومسایرة 

.االتللتطور المستمر والمذهل في عالم تكنولوجیا المعلومات واالتص

من قانون المرافعات 1057/2المادة :تستلزم بعض النصوص صراحة أن یكون حكم التحكیم مكتوبا ومن مثال )1369(
من قانون التحكیم 43/1من قانون التحكیم السویدي، والمادة 17البلجیكي، والمادة من القانون 1701الھولندي، والمادة 

.60أنظر حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص .1994لسنة 27المصري رقم 
.من ھذه الرسالة318راجع الصفحة )1370(
.361إبراھیم إسماعیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )1371(
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التوقیع على حكم التحكیم اإللكتروني-ب

یتولى أعضاء هیئة التحكیم عقب االنتهاء من كتابة الحكم بالتوقیع علیه ویعتبر هذا 

التوقیع شرطا أساسا في حكم التحكیم، وذلك أنه یؤكد أن هذا الحكم منسوب لهؤالء 

الذین قاموا بإصداره وأنهم وافقوا على ما هو مكتوب أعال التوقیع، كما یعد التوقیع ،األعضاء

على الحكم شرط أساسي لتنفیذ حكم التحكیم في أي من الدول المراد التنفیذ بها، وٕاذا ما 

.أغفله أعضاء هیئة التحكیم فإنه یترتب على ذلك بطالن حكم التحكیم

فإن ذلك غیر متیسر ،حكم التحكیم العادي بخط الیدإذا كان من السهل التوقیع على 

لذا اقترح البعض إلیجاد حل لمشكلة توقیع المحكمین بخط الید ،في التحكیم اإللكتروني

نسخة مطبوعة من الحكم إلى أعضاء لجنة التحكیم لتوقیعها، إال أن هذا الحل ،وذلك بإرسال

ونجد أن .)1372(لذي یجرى فیه التحكیمال یمكن قبوله ألنه یخرج عن اإلطار اإللكتروني ا

التي أصدرت العدید من القوانین الدولیة ،الحل األمثل هو  ما قررته  لجنة األمم المتحدة

أن توقع على حكم التحكیم توقیعا إلكترونیا ،التي تؤكد أنه یجوز لهیئة التحكیم اإللكترونیة

7أقرت في نص المادة الذي،ومنها مثال القانون النموذجي للیونسیترال للتجارة اإللكترونیة

المستخدم كطریقة لتعیین هویة الموقع والتدلیل على موافقته على ،صحة التوقیع اإللكتروني

)1373(.المعلومات الواردة في رسالة البیانات

اشترطت القوانین الوطنیة توقیع هیئة التحكیم على حكم التحكیم الصادر عنها، وقد 

ق إ م إ 1029الذي نص في المادة ،ومن بین هذه القوانین ما أتى به التشریع الجزائري

توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین وفي حالة امتناع األقلیة عن التوقیع "على أنه 

".لى ذلك، ویترتب أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمینیشیر بقیة المحكمین إ

.761العزیز، مرجع سابق، ص فیصل دمحم دمحم كمال عبد)1372(
.من قانون األنسترال النموذجي7أنظر المادة )1373(
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،اإللكترونيیل حكم التحكیمیرغم أن المشرع الجزائري لم یورد أي نص یلزم فیه تذ

بالتوقیع اإللكتروني إال أنه اعترف بمثل هذا التوقیع في أكثر من موضع، ومنه ال یوجد ما 

.یمنع تضمین حكم التحكیم بالتوقیع اإللكتروني

اإلخطار بالحكم التحكیمي-ج

بعد صدور حكم التحكیم اإللكتروني والتوقیع علیه یجب على هیئة التحكیم 

أن یتم ذلك التبلیغ من خالل نشر حكم التحكیم بموقع غه لألطراف، ویمكن یاإللكتروني تبل

ولكي یتحقق ذلك فإنه ،)1374(بشرط أال یؤثر على سریة التحكیم،الهیئة على شبكة اإلنترنت

التي قامت بإصدار الحكم أن تقوم بوضعه على الموقع ،یجب على هیئة التحكیم اإللكترونیة

وٕارساله لألطراف بطریقة مشفرة حتى ال یسمح لغیرهم من اإلطالع علیه وذلك ،اإللكتروني

.ضمانا لسریة التحكیم

فاء شروط ینرى أن نشر حكم التحكیم اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ال یكفي الست

التي تتطلب إخطار الحكم التحكیمي إلى األطراف، األمر الذي یقتضي ،قوانین التحكیم

.)1375(حكم على الشبكة، إرسال برید إلكتروني آمن مع رسالة لعلم الوصولإضافة لنشر ال

25/4التي نصت في المادة ،أشارت الئحة المحكمة اإللكترونیة في قواعدها الداخلیة

تتولى السكرتاریة نشر الحكم على موقع القضیة، وتبلیغه لألطراف بكل وسیلة "على أنه 

ءت عامة لم تبین كیف یحدث اإلخطار وهذا ما الواضح أن هذه المادة جا.)1376("ممكنة

، والراجح هو أن یتم اإلخطار عن طریق البرید "بكل وسیلة ممكنة"نفهمه من عبارة 

.التسلیمبشعارشفرة مع إماإللكتروني بإرسال وثیقة إلكترونیة 

.389إبراھیم بن أحمد بن سعید زمزمي، مرجع سابق، ص )1374(
.584دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1375(
.156نقال عن سامي عبد الباقي أو صالح، مرجع سابق، ص )1376(
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اإلخطار بالحكم الصادر عن هیئة التحكیم اإللكتروني ،أنإلى تجدر المالحظةو 

هام في تحدید سریان بعض المدد مثل تصحیح األخطاء المادیة ، ویقوم بدور أهمیة خاصة

.أو تفسیر الغموض الذي یقع فیها أو النظر في الطعن في الحكم،والحسابیة

الفرع الثالث

تنفیذ حكم التحكیم اإللكتروني

لن تكون لحكم التحكیم قیمة قانونیة أو عملیة إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غیر 

فتنفیذ حكم التحكیم یمثل أساس ومحور نظام التحكیم نفسه وبه یحصل كل ،قابلة للتنفیذ

ومن المفترض أن یتم تنفیذ حكم التحكیم طوعیة وبطرق ،طرف من أطراف النزاع على حقه

ودیة من قبل المحكوم علیه، وفي حالة تقاعسه عن التنفیذ یكون للمحكوم له أن یلجأ إلى 

في الدولة المطلوب تنفیذ الحكم فیها للحصول على أمر تنفیذ ،القضاء العادي المختص

محكوم علیه على التنفیذ، لكن قبل والذي من خالله یمكن إجبار ال،)1377(الحكم التحكیمي

یجب القیام بمجموعة من العملیات القانونیة ،البدء في عملیة التنفیذ لحكم التحكیم اإللكتروني

التي من خاللها یتم الحصول على أمر التنفیذ، وكذا تحدید قانون البلد الذي صدر فیه الحكم 

).مكان التنفیذ(التحكیمي 

حكم التحكیم اإللكترونياستصدار أمر بتنفیذ :أوال

یتعین على من صدر حكم التحكیم اإللكتروني لصالحه أن یستصدر أمرا بتنفیذه من 

ولن یتسنى الحصول على هذا األمر إال بعد المحكمة المختصة في البلد المراد تنفیذه فیه،

أوراق (المتمثلة أساسا في تقدیم المستندات المطلوبة أو وثائق التنفیذ ،توافر بعض الشروط

مجموعة من الشروط لتنفیذ أحكام التحكیم وقد أوردت اتفاقیة نیویورك، )التنفیذ

.من ق إ م إ605راجع المادة )1377(
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والتي تتمثل في إرفاق ،من االتفاقیة4أولها شروط شكلیة جاءت في المادة ،)1378(األجنبیة

بق األصل منه وأصل اتفاق التحكیم، وٕاذا كانت إحدى طلب التنفیذ بأصل الحكم أو صورة ط

یجب ترجمة رسمیة ،هاتین الوثیقتین محررة بلغة غیر لغة الدولة المطلوب تنفیذ الحكم فیها

تتمثل في عدم توفر أوجه البطالن المشار إلیها ،وثانیا شروط موضوعیة،)1379(معتمدة لها

.)1380(االتفاقیةمن 5في المادة 

الجزائري فقد نظم مسألة االعتراف بتنفیذ الحكم التحكیمي في القانون أما عن المشرع 

اإلداریة  أین خصص لها قسما خاصا جاءت متضمن قانون اإلجراءات المدنیة و ال08/09

،"في االعتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذها الجبري وطرق الطعن فیها"تحت عنوان 

ك التي انضمت إلیها ر كیدا إلحكام اتفاقیة نیویو مسایرا في ذلك التشریعات المقارنة وتأ

.الجزائر

وعلیه یتم تقدیم طلب التنفیذ من طرف المعني إلى رئیس المحكمة التي یمتد 

الذي صدر فیه الحكم التحكیمي إذا صدر الحكم في الجزائر أما ،اختصاصها إلى المكان

.432-431مرجع سابق، ص ص التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة،خالد ممدوح إبراھیم،)1378(
.من اتفاقیة نیویورك4أنظر المادة )1379(
ال یجوز رفض االعتراف وتنفیذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي -1"من اتفاقیة نیویورك على أنھ 5تنص المادة )1380(

:یحتج علیھ بالحكم إال إذا قدم ھذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیھا االعتراف والتنفیذ الدلیل على 
ي المادة الثانیة كانوا طبقا للقانون الذي ینطبق علیھم عدیمي األھلیة أو أن االتفاق أن أطراف االتفاق المنصوص علیھ ف-أ

المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعھ لھ األطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فیھ 
.الحكم

أن الخصم المطلوب تنفیذ الحكم علیھ لم یعلن إعالنا صحیحا بتعیین المحكم أو بإجراءات التحكیم أو كان من المستحیل -ب
.علیھ لسبب آخر أن یقدم دفاعھ

ومع ذلك .أن الحكم فصل في نراع غیر وارد في مشارطة التحكیم أو في عقد التحكیم أو تجاوز حدودھما فیما قضى بھ-ج
صلھ عن باقي أجزاء الحكم الغیر یجوز االعتراف وتنفیذ جزء من الحكم الخاضع أصال للتسویة بطریق التحكیم إذا أمكن ف

.متفق على حلھا بھذا الطریق
الذي تم فیھ التحكیم في حالة أن تشكیل ھیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالف لما اتفق علیھ األطراف أو لقانون البلد-د

.عدم االتفاق
.یھا أو بموجب قانونھا صدر الحكمأن الحكم لم یصبح ملزم للخصوم أو ألغتھ أو أوقفتھ السلطة المختصة في البلد التي ف-ه
یجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیھا االعتراف وتنفیذ حكم المحكمین أن ترفض االعتراف والتنفیذ إذا تبین -2

:لھا 
أن قانون ذلك البلد ال یجیز تسویة النزاع عن طریق التحكیم أو                                                                   -أ

".أن في االعتراف بحكم المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في ھذا البلد-ب
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فیعود اختصاص إصدار األمر بالتنفیذ لرئیس محكمة ،إذا صدر خارج التراب الجزائري

وحتى یعتبر الحكم التحكیمي الصادر في الجزائر أو .)1381(الجهة التي یطلب فیها التنفیذ

نص بدلیلخارجها قابال للتنفیذ فیها فإنه یخضع لنفس الشروط المذكورة في اتفاقیة نیویوك، 

االعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في یتم "من ق إ م و إ التي جاء فیها 1051المادة 

الجزائر، إذا ثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غیر مخالف للنظام العام 

".الدولي

من ق إ م و إ تقدیم أصل الحكم واتفاق 1052وإلثبات وجود حكم التحكیم ألزمت المادة 

یمكن له تقدیم النسخ ،صلیةالتحكیم، فإذا لم یتمكن المنفذ من الحصول على الوثائق األ

إلى بلد التنفیذ بشرط أن تصدر عن مترجم ،المصادق علیها أو النسخ التي تمت ترجمتها

.4/2نیویورك في المادة اتفاقیةكذلك وهذا ما أكدته ،)1382(رسمي

ق إ م و إ شرطا قانونیا یتمثل في عدم مخالفة التحكیم 1051/1وضعت المادة 

ویظهر من خالل هذه المادة أن دور القاضي یقتصر على فحص للنظام العام الدولي،

من عدم مخالفته للنظام العام الدولي وال یمتد إلى مراجعة الحكم ،ومراقبة الحكم التحكیمي

فیما یخص تنفیذ 606و605التحكیمي، وهو نفس الحكم الذي أخذه في نص المادتین 

.األحكام والسندات الرسمیة األجنبیة

ذه الشروط مجتمعة تصدر المحكمة المختصة األمر بالتنفیذ وهو إجراء بتوافر ه

وٕاذا ،ویأمر بمقتضاه إعطاء القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي،یصدر من القاضي المختص

یس على لال یثیر أیة صعوبات فاألمر ،كانت شروط طلب تنفیذ الحكم التحكیمي التقلیدي

المعلوماتیة ال تمیز بین أولهما أن وذلك لسببین ،رونينفس المنوال في مجال التحكیم اإللكت

.من ق إ م وإ1035راجع المادة )1381(
یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة "من ق إ م وإ على أنھ 8/2تنص المادة )1382(

".إلى ھذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول
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الصورة، وثانیهما وجود بعض الصعوبات تتعلق بالتصدیق على الوثائق األصل و 

.اإللكترونیة

في هذا الصدد نجد أن اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونیة 

لمشكلة تقدیم صورة مطابقة ألصل الوثیقة قد قدمت حال،2005في العقود الدولیة لعام 

حیثما تستخدم وسائل البیانات في "على أنه 20حیث نصت في المادة ،)1383(اإللكترونیة

أو نفاذه لمجرد استخدام وسائل بیانات لهذا ،تكوین عقد ال یجوز إنكار صحة ذلك العقد

حیثما "التي تنص على أنه 9/2وقد أكدت االتفاقیة ذلك مرة أخرى في نص المادة ".الغرض

یشترط القانون أن یكون الخطاب أو العقد كتابیا، أن ینص على عواقب لعدم وجود كتابة 

یعتبر ذلك االشتراط قد استوفى بالخطابات اإللكترونیة، إذا كان الوصول إلى المعلومات 

جلي من هذه ویت.)1384("الواردة فیه متیسرا على نحو یتیح استخدامها في الرجوع إلیها الحقا

بین معلومات مكتوبة على الورق ومعلومات تم إرسالها في ،النصوص أنه ال یوجد فرق

إذ تبقى هذه األخیرة صحیحة ومنتجة آلثارها القانونیة وتكون قابلة ،شكل رسالة بیانات

.للتنفیذ

هو االعتراف بالخطابات و ،تجدر اإلشارة إلى أهم ما جاء في هذه االتفاقیة

تفاقیات ومعاهدات دولیة حددتها في الوالتي تخضع ،اإللكترونیة المتبادلة في العقود الدولیة

اتفاقیة نیویورك لالعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذها ،ومنها20من المادة 1الفقرة 

وبذلك جنبتنا هذه االتفاقیة عدم النص على الكتابة اإللكترونیة في هذه 1958لعام 

.)1385(فاقیةاالت

.423صفوان حمزة إبراھیم عیسى، مرجع سابق، ص )1383(
.288التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، )1384(
.288المرجع نفسھ، ص )1385(
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أن األمر لیس بهذه الصعوبة مادام أن العدید من التشریعات ،یظهر مما سبق

،الوطنیة والدولیة، وكذلك االتفاقیات الدولیة والهیئات التحكیمیة اإللكترونیة الدائمة أقرت

كتابة حكم التحكیم بطریقة إلكترونیة وتبلیغه بذات الطریقة ومن ثم ال تكون هناك صعوبات 

.نفیذهحال ت

تحدید مكان محكمة التحكیم اإللكتروني:ثانیا

من الصعب تحدید مكان صدور حكم التحكیم اإللكتروني نظرا لصدوره من هیئة 

وٕانما تجتمع عبر شبكة اإلنترنت التي یفترض أن یكون ،تحكیم ال تجتمع في دولة معینة

المحكمین في دول مختلفة، وهذا ما یؤدي إلى عدم وجود عالقة فعلیة بین حكم التحكیم 

ونظرا ،ونظام قانوني لدولة معینة یتم بسط رقابتها القضائیة على هذا الحكم،اإللكتروني

فقد حاول بعض الفقه توطین ذلك الحكم ،لهذه الصعوبة في تحدید مكان التحكیم اإللكتروني

الصادر عن هیئة التحكیم من حیث ما ،في إقلیم دولة ما مما یسمح في تحدید جنسیة الحكم

.)1386(وهذا األمر له أهمیة حال تنفیذه،إذا كان حكما وطنیا أو أجنبیا

یرى بعض الفقه أن مكان صدور حكم التحكیم اإللكتروني هو مكان المقر المادي 

المعلن بوضوح على الموقع اإللكتروني لهذا المركز، وقد لمركز التحكیم اإللكترونی،حقیقيال

تعرض هذا الرأي للنقد على أساس أنه ال یوجد في الموقع اإللكتروني مقر مادي دائم لمركز 

التحكیم اإللكتروني، وحتى ولو فرض ذلك جدال فإن هذه المراكز ال تلزم المحكمین بالتواجد 

المادي للمركز، عند إجراء عملیة التحكیم إضافة إلى ذلك فإن الكثیر من مراكز بالمقر

.)1387(التحكیم اإللكترونیة ال یوجد لها مقر مادي حقیقي

.108-107أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص ص دمحم)1386(
.342سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1387(
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الذي یعد الفقه یعتبر أن مكان التحكیم هو المكان الذي یوجد فیه المحكمبعضهناك 

یعاب على هذا ،التحكیموفي هذا المكان یتم صدور حكم، )1388(محور العملیة التحكیمیة

فیمكن أن یكون مكان موطن المحكم أو الرأي أنه لم یبین المقصود بالمكان في هذا المقام،

وكما یمكن أن یكون مكان تواجده عند البدء في اإلجراءات ،مكان تواجده أثناء نظر المنازعة

.)1389(أو مكان تواجده لحظة صدور الحكم

و مكان موقع القضیة على حكم التحكیم هبینما یرى رأي أخر أن مكان صدور

Site)(اإلنترنت de l’affaire en coursقواعد التجارة اإللكترونیة في ،حیث یتم تطبیق

هذا الشأن وأعراف التجارة الدولیة ذات الطبیعة اإللكترونیة، وبالنظر كذلك إلى أنه مكان 

منطقي إلى حد ما إال أنه منتقد رغم أن هذا الرأي و .)1390(محاید لیس له عالقة باألطراف

أساس أن مكان الموقع اإللكتروني ال یرتبط بدولة معینة ىوذلك عل،من طرف بعض الفقه

وبالتالي ال یمكن أن یخضع لقانون ،التي یمكن إصباغها للحكم التحكیمي،وال یأخذ جنسیتها

عرضي -عنوان -أي دولة مما یصعب تنفیذه، وكما أن الموقع اإللكتروني یعتبر موقع

.)1391(یزول بمجرد انتهاء العملیة التحكیمیة وصدور حكم التحكیم

كما أن بعض الفقه یقترح عدم تحدید مكان معین للتحكیم اإللكتروني أي أن یكون 

األمر الذي یجعله غیر قابل للخضوع لنظم ،)1392(غیر مقید بمكان معین،اطلیقاتحكیم

وهذا في حقیقة األمر ال یمكن تصوره ألن صدور حكم التحكیم اإللكتروني ،التنفیذ الوطنیة

المطبق على تسمح بتحدید القانون ،في حقیقة األمر مسألة واقعیة ولیست افتراضیةوه

.المحكمة المختصة الستصدار أمر التنفیذالتحكیم اإللكتروني و 

.482أمیرة حسن الرافعي، مرجع سابق، ص )1388(
، دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم 231فادي دمحم عماد الدین أبو السعود توكل، مرجع سابق، ص )1389(

.111اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
.37، حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، 343سلیمان أحمد دمحم فضل، مرجع سابق، ص )1390(
.552دمحم مأمون سلیمان، مرجع سابق، ص )1391(
.502دمحم سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص )1392(
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ب على الصعوبات التي بأنه یمكن التغل–یده ؤ وهو الرأي الذي ن–خر أیرى رأي 

وذلك بقیام أطراف النزاع بتحدید هذا ،تواجه تحدید مكان صدور حكم التحكیم اإللكتروني

وحتى وٕان أغفال ذلك فإنه یمكن أن یتم االتفاق ،المكان صراحة أو ضمنیا في اتفاق التحكیم

ذلك الحقا، وفي حالة عدم اتفاق األطراف على تحدید المكان تقوم هیئة التحكیم ىعل

في الحكم الصادر منها مع مراعاة أن یكون ،اإللكترونیة بتحدید مكان صدور حكم التحكیم

.)1393(مة لهذا الحكمءهذا المكان أكثر األماكن مال

التي اشترطت على هیئة الرأي العدید من القوانین واالتفاقیات الدولیةأخذت بهذا

أن تحدد في حكمها هذا المكان باعتباره مكان صدور حكم التحكیم، ومن بین هذه ،التحكیم

المعدلة والصادرة في )(CCIبباریسغرفة التجارة الدولیة ،القوانین نجد قواعد التحكیم لدى

تحدد المحكمة "حیث نصت على أنه )1394(14/1في نص المادة 1998أول ینایر سنة 

".مكان التحكیم إذا لم یكن األطراف قد اتفقوا علیه

وكذا ،من الضروري إجراء تعدیالت على االتفاقیات الدولیة،في األخیر نشیر إلى أنه

علیه یمكن أن هوالقوانین الوطنیة التي تتقید بقانون دولة مقر التحكیم، فترك الحال على ما

ببعض القوانین الوطنیة التي ال تعترف بصحة ،تدام حكم التحكیم اإللكترونيصیؤدي إلى ا

.لكتروني وبالتالي یستحیل تنفیذهإجراءات التحكیم اإل

، دمحم سعید 111أحمد شرف الدین، جھات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص )1393(
، 111، دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، مرجع سابق، ص 503أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص 

.546ناصر، مرجع سابق، ص حمودي دمحم
(1394) Article 14-1 du Règlement d’arbitrage de la CCI « La cour fixe le lieu de l’arbitrage à
moins que les parties ne soient convenues de celui-ci ».
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لموضوع التجارة اإللكترونیة في ظل التشریع الجزائري، نخلص إلى دراستناوفي نهایة 

، نرى أنه من المفید أن یراعیها المشرع الجزائري عند وضعه لقانون ٕاقتراحاتعدة نتائج و 

.ینظم التجارة اإللكترونیة في الجزائر

النتائج-1

توصلت إلیها نظرا لما على الرغم من أهمیة التجارة اإللكترونیة والمكانة البارزة التي 

تتمتع به من ممیزات، بید أنه مازالت تحیط بها بعض التحدیات التي تعیق تقدمها وتطورها 

.م التشریعي الكامل لهایوانتشارها والتي تتمثل في عدم توافر التقنیة الفنیة والتنظ

كترونیة في ظل یتضح لنا من خالل دراستنا لموضوع النظام القانوني للتجارة اإللولهذا 

:التشریع الجزائري ما یلي

تعرف التجارة اإللكترونیة بأنها األعمال التجاریة التي تتم بین التجار والمستهلكین أو بین -

.عن طریق التبادل اإللكتروني للبیانات وباستخدام وسیلة إلكترونیة،بعضهم البعض

، )الدولة(مستوى الدولي والمحلي تحقق التجارة اإللكترونیة العدید من الفوائد، على ال-

والمستهلك، وبالرغم من الفوائد العدیدة التي تحققها تلك التجارة إال أنه تحفها والتاجر 

.العدید من المخاطر القانونیة والمعلوماتیة

)B2B(من أهم صور التجارة اإللكترونیة الشائعة نجد تجارة إلكترونیة بین الشركات -

وتجارة إلكترونیة بین الشركات ،)B2G(الحكومات والمنتجین وتجارة إلكترونیة بین

، بالرغم من أن الطائفة األخیرة تمثل من حیث القیمة االقتصادیة )C2B(والمستهلكین 

النسبة األقل، فإنها قد حظیت باهتمام قانوني أكثر نظرا لعدم التعادل في الخبرة بین التاجر 

.ایة القانونیةوالمستهلك وحاجو هذا األخیر إلى الحم
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اإلنترنت شبكة اتصال عالمیة تتیح لكل مستخدم لها االتصال بالعالم كله والحصول على -

من أهداف تجاریة أو علمیة أو ثقافیة أو فنیة أو ترفیهیة إلى غیر ذلك من ،ما یبتغیه

.المجاالت في فترة وجیزة

كترونیة أسفر عن صدور القانون اهتم المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولیة بالتجارة اإلل-

، والذي وضع قواعد عالمیة بإمكان الدول 1996في عام النموذجي لألمم المتحدة األنسیترال

.بها حین تنظم قواعد التجارة اإللكترونیة في قوانینها الداخلیةاالسترشاد 

ها، مثل غرفة اهتمت المنظمات اإلقلیمیة بالتجارة اإللكترونیة، ومحاولة وضع قواعد لتنظیم-

التجارة الدولیة، والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، ومنظمة التعاون والتنمیة في المجال 

.االقتصادي، واإلتحاد األوروبي من خالل توجیهاته المتمیزة في هذا المجال

اهتمت القوانین المقارنة بدورها أیضا بتنظیم التجارة اإللكترونیة نظرا للتطور التكنولوجي-

السریع في هذا المجال والذي یجب أن یواكبه تطور تشریعي، وضرورة االهتمام بحمایة 

وأنظمتها ووسائلها من أي اعتداء علیها، ومن أمثلة هذه مواقع هذه التجارة اإللكترونیة 

.والقانون التونسيالقوانین القانون األمریكي والقانون الفرنسي

اتفاق یلتقي فیه اإلیجاب بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة العقد اإللكتروني هو عبارة عن -

.وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل التفاعل بین الموجب والقابل،لالتصال عن بعد

إال أنه یتمیز عنها ،العقد اإللكتروني بالرغم من اتفاقه مع العقد التقلیدي في أغلب القواعد-

".اإلنترنت"الوسیلة اإللكترونیة بصورة أساسیة في وسیلة اإلبرام أال وهي 

وهل یندرج تحت طائفة عقود ،بالرغم من الخالف الفقهي السائد حول طبیعة هذه العقود-

.اإلذعان أم المساومة إال أنه في الغالب األعم یندرج تحت طائفة عقود المساومة
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م بین أطراف في دول إن عقود التجارة اإللكترونیة یغلب علیها الطابع الدولي ألنه غالبا یت-

.متعددة

تعد العقود اإللكترونیة المبرمة عبر اإلنترنت من العقود الرضائیة التي یتوجب تطابق -

اإلیجاب والقبول، لكي یتم إبرامه إبراما صحیحا دون اإلدعاء بتوافر أي عیب من عیوب 

.اإلرادة، وٕاال فإنه یكون عرضة للبطالن

عبر شبكة اإلنترنت إیجابا صادرا من شخص یرغب للكافة یعتبر اإلعالن الموجه -

بعد اإلطالع على ،بالتعاقد، وما على الجمهور إال القیام بالتعاقد مع صاحب اإلعالن

شروط المرفقة به، والبحث في مدى مطابقتها له فإذا رغب بالتعاقد فإنه یتوجب على العمیل 

اسوب، یتم اإلطالع على شروط القیام بالنقر على خانة القبول التي تظهر في شاشة الح

التعاقد، وكذلك القیام بإعالم الملتزم عن المواصفات التي یرغب توافرها بالمحل فإذا حصل 

تطابق وتوافق في اإلرادتین، فإن العقد یكون قد أبرم ویكون ملزما ألطرافه، ویعد التعاقد عبر 

.رفي العقد في مجلس العقداإلنترنت تعاقدا صحیحا كالتعاقد التقلیدي الذي یتم بتواجد ط

یتبین من خالل هذه الدراسة أن تبادل الرضى یتم عبر شبكة اإلنترنت عن طریق -

ال یختلف عن اإلیجاب التقلیدي في المضمون، إنما اإلیجاب والقبول، فاإلیجاب اإللكتروني 

لذي غالبا یختلف عنه في الوسیلة التي یتم من خاللها، وكذلك الحال في القبول اإللكتروني ا

.ما یأتي على شكل تسلیم ببنود موضوعة مسبقا ضمن إطار محدد

أما بشأن القبول أهم اإلشكاالت التي أثارها الفقه حول مدى إمكانیة التأكید من وصول -

والذي یقصد به عدم اإلكتفاء ،القبول من عدمه إلى الموجب من خالل فكرة التأكد الالحق

لمستهلك حول مضمون العقد أو لبقبول القابل، وٕانما یشترط فوق ذلك ورود تأكید من المهني 

.معقولةةعند تنفیذ العقد أو عند تسلیم العقد وذلك خالل مد



الخاتمة

492

فضال عن إختالف التشریعات ،تثیر مشكلة األهلیة عبر شبكة اإلنترنت صعوبة إثباتها-

ما یقوم به بعض القصر أو ناقصو األهلیة ،ومن تطبیقات هذه المشكلةة األداءبشأن أهلی

في إجراء عملیات البیع والشراء عبر اإلنترنت ،من استخدام البطاقات المصرفیة لذویهم

.األمر الذي یترتب علیه النزاع حول صحة العقد أو قابلیته لإلبطال

یمكن أن یبرم وینفذ عبر اإلنترنت د التقلیدیة بأنهتتمیز عقود التجارة اإللكترونیة عن العقو -

اإلضافة إلى إحالل وسائل الدفع اإللكترونیة بدون حاجة إلى الوجود المادي الخارجي، هذا 

وازدیاد التعامل بأسلوب التجارة اإللكترونیة ،محل النقود العادیة في ظل التطور التكنولوجي

وتتضمن وسائل الدفع اإللكترونیة المستخدمة لسداد المدفوعات في مثل هذه المعامالت،

.إللكترونیة، والنقود اإللكترونیةعدة طرق، منها البطاقات البنكیة، واألوراق التجاریة ا

حرصت التشریعات على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي على منح الحمایة -

الالزمة والكافیة للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونیة، وٕان كان هناك اختالف في النطاق 

الذي تسري علیه هذه الحمایة، ما بین اتجاه یضیق من المستهلك، آخر یرى التوسع في هذا 

مایة على المزید من المستهلكین المهنیین خارج نطاق تخصصهم المهني، المفهوم لبسط الح

یقوم بعملیة شراء بعیدا عن نطاق تخصصه یكون في نفس باعتبار أن المهني عندما 

.المستوى مع المستهلك العادي من حیث انعدام خبرته بالمبیع

الشخص الذي یتعاقد أخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الضیق للمستهلك، وذلك بقصره على -

من أجل االستهالك الشخصي أو العائلي دون الشخص الذي یتعاقد من أجل نشاطه المهني 

.أو الحرفي أو التجاري

یلزم التاجر ومقدم الخدمة في عقود التجارة اإللكترونیة بإعالم المستهلك بعدد من -

ة المستهلك اإللكتروني، البیانات، ویعد االلتزام باإلعالم من أهم األحكام الخاصة بحمای

ویعرف االلتزام باإلعالم بأنه التزام یقع على عاتق التاجر اإللكتروني أو مقدم الخدمة الذي 
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ناته التجاریة وبكافة البیانات یتعاقد مع المستهلك بمقتضاه یخبر المستهلك بشخصه وبیا

قدام على التعاقد أو عدم الجوهریة المتعلقة بالعقد والتي بناء علیها یتخذ المستهلك قراره باإل

.التعاقد بناء على إرادة حرة مستنیرة

یترتب على إخالل المدین بااللتزام باإلعالم قیام مسؤولیته، ولم یتعرض المشرع الجزائري -

لهذه المسؤولیة في نصوص خاصة، وهذا ما دفعنا للبحث في أحكام المسؤولیة المدنیة 

.والسیما التقصیریة منها

انون المدني الجزائري بعض النصوص الهامة التي تعد في الحقیقة تطبیقا تضمن الق-

مكرر من 140للمسؤولیة عن الخطأ خالل المرحلة السابقة على التعاقد، ومنها نص المادة 

التي تنص على مسؤولیة 05/10ق م التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب التعدیل 

م حتى یكون مسؤوال على أي عیب في المنتوج، حیث باإلعالالمنتج الناتجة على االلتزام 

یكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه، حتى ولو لم "نصت على أنه 

".تربطه بالمتعاقد عالقة عقدیة

یشترط ألداء االلتزام باإلعالم صحیحا أن یتم ذكر البیانات الجوهریة المتعلقة بالتعاقد -

لة على المقصود منها، وأن تكون سهلة القراءة، وأن یستخدم المدین بعبارات واضحة الدال

.بااللتزام الوسائل اإللكترونیة في اإلعالم

یعد الحق في العدول من أهم وسائل حمایة المستهلك مالئمة لخصوصیات التجارة -

ها إال في ذلك یعود إلى أن المستهلك ال یرى السلعة التي یتعاقد علیاإللكترونیة، والسبب 

.عند استالمها
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یقصد بالحق في العدول حق المستهلك في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة في خالل مدة -

معینة یحددها القانون، دون إبداء أیة مبررات، مع التزام التاجر أو مقدم الخدمة بحسب 

.األحوال برد قیمتها، مع تحمل المستهلك مصاریف الرجوع فقط

یشترط لممارسة المستهلك حقه في العدول أن یستعمل هذا الحق خالل المدة القانونیة، -

وٕاال یكون العقد المبرم مع المستهلك من العقود المستثناة من نطاق الحق في العدول أو ممن 

.تحتاج إلى اتفاق خاص، وال یوجد اتفاق

م المسائل المهمة لقیام العقد خاصة إن إثبات التعاقد في مجال التجارة اإللكترونیة من أه-

عند نشوب نزاع حول بنود هذا العقد، حیث ثبت من خالل الدراسة أن للكتابة اإللكترونیة و 

المحررات اإللكترونیة والتوقیع اإللكتروني حجیة قانونیة تساوي ما للكتابة التقلیدیة و 

.شروط القانونیة الخاصة بهاالمحررات التقلیدیة من قوة في اإلثبات متى كانت مستوفیة لل

فقط وألعطاه حجیة قانونیة كاملة وصوفاعتد المشرع الجزائري بالتوقیع اإللكتروني الم-

، وٕانما تتوقف حجیته في اإلثبات، في حین لم یعط التوقیع اإللكتروني العادي هذه الحجیة

.على السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

جهات -ثبات اإللكتروني على إیجاد طرف ثالث عملت التشریعات التي نظمت اإل-

من البیانات یقوم بإصدار شهادة إلكترونیة تحتوي على مجموعة -التصدیق اإللكتروني 

.وظیفتها تأكید العالقة ما بین الموقع وتوقیعه اإللكتروني

التصدیق بدور الوسیط بین األطراف الذین یعتمدون على الوسائط مؤدي خدمات تقوم -

عن كل خطأ یرتكبه -مدنیا وجزائیا -لكترونیة في إبرام التصرفات، فإنها تعد مسؤولة اإل

.یلحق به ضرر لألطراف أو للغیر
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إن أهم ضوابط اإلسناد التقلیدیة المعمول بها في المنازعات التجارة اإللكترونیة ضابط -

لعقود االتفاق صراحة سلطان اإلرادة المقرر في كافة التشریعات، والذي یجیز ألطراف هذه ا

.أو ضمنا على القانون الواجب التطبیق

ا، یلجأ القاضي عادة إلى تطبیق یفي حالة عدم تحدید قانون اإلرادة صراحة أو صمن-

:معاییر اإلسناد االحتیاطیة، وهي

.إعماله عادة یستلزم بالضرورة تحدید موطن األطراف:قانون الموطن المشترك_

.یقصد به ارتباط العقد مع مكان إبرامه:قانون بلد إبرام العقد_

.ویقصد به ارتباط العقد مع مكان تنفیذه:بلد تنفیذ العقد_

األداء الممیز تنهض على أساس تفرید معاملة العقود وتحدید القانون إن فكرة ضابط-

األهمیة الواقعیة لألداء أو االلتزام لى كل عقد، حسب الوزن القانوني و الواجب التطبیق ع

به أو تقدیمه، ولما كان ذلك األداء أو االلتزام لیس واحد األساسي في العقد، ومكان الوفاء 

.عي أن یختلف القانون الذي یحكمه في كل عقد على حدةفي كل العقود، فمن الطبی

صعوبة تطبیق ضوابط االختصاص القضائي في مجال عقود التجارة اإللكترونیة، حیث -

كالجنسیة والموطن یصعب تحدیدها في المجال ،أن الضوابط الشخصیة لالختصاص

تبین أن فكرة المكان أو رغم المحاوالت الفقهیة التي بذلت في هذا اإلطار، كما،اإللكتروني

التركیز الجغرافي ال تتوافق مع معطیات هذا المجال اإللكتروني، مما یجعل الضوابط 

الرغم ىلمنازعات عقود التجارة اإللكترونیة عل،المكانیة في اختصاص المحاكم غیر مالئمة

.من المحاوالت التي بذلت لتحدید المكان عبر شبكة اإلنترنت
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برز دور مراكز التسویة اإللكترونیة نتیجة صعوبة تطبیق ضوابط االختصاص الدولي -

للمحاكم الوطنیة، وكذلك نتیجة المشاكل التي واجهتها قواعد االختصاص الدولي في مجال 

.حمایة المستهلك

هم یرغب أطراف التجارة اإللكترونیة في اللجوء إلى نظام التحكیم اإللكتروني لحسم منازعات-

بعیدا عن ساحات القضاء الوطني لما یتضمن من زیادة النفقات وبطء اإلجراءات وٕافشاء 

.األسرار التجاریة عبر الجلسات العلنیة

یفضل أطراف التجارة اإللكترونیة نظام التحكیم اإللكتروني عن نظیره التقلیدي لكونه یتفق -

خدام ذات الوسائل اإللكترونیة التي تتم مع الطبیعة اإللكترونیة لهذه التجارة، وذلك نظرا الست

كز تحكیم بها التجارة بعیدا عن الوسائل التقلیدیة خاصة أن الواقع یشهد على وجود مرا

.افتراضیة في كثیر من العالم، تعمل في مجال التوفیق والتحكیم

ن توجد صعوبة تكتنف مكان صدور التحكیم اإللكتروني ما بین الرأي القائل باعتبار مكا-

صدور حكم التحكیم اإللكتروني هو المقر المادي لمركز التحكیم اإللكتروني، والرأي األخر 

القائل باعتبار مكان تواجد المحكم أو مكان موقع القضیة على اإلنترنت، وكلها محاوالت 

للتركیز المكاني للتحكیم مسایرة للقواعد التقلیدیة، وتحتاج إلى إعادة النظر من قبل المشرع 

.المستویین الدولي والوطني في شأن التحكیم اإللكترونيعلى

كتروني، بما فیها أنه من الممكن تطبیق كافة قواعد التحكیم التقلیدیة على التحكیم اإلل-

تنفیذ الحكم الذي تصدره هیئة التحكیم سواء عن طریق تدخل قضاء الدولة، لمراجعة هذا 

.الحكم واعتماده أو عن طریق اإلنترنت
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قتراحاتالا-2

لمواجهة التحدیات التي تواجه التجارة اإللكترونیة كوسیلة إلجراء المعامالت 

:اإللكترونیة واإلرتقاء بها إلى المستوى المطلوب، فإننا نقترح التوصیات التالیة

دعوة المشرع الجزائري إلى اإلسراع في إصدار قانون متعلق بالتجارة اإللكترونیة خاصة -

المتعلق بالتوقیع والتصدیق یحدد القواعد العامة04-15للقانون رقم بعد إصداره

یكون ، الذي  یجب أن یتضافر معه إصدار تشریع خاص بالتجارة اإللكترونیة یناإللكترونی

واضحا ومحددا آخذا في اعتباره حقوق المتعاقدین خاصة المستهلك باعتباره الطرف 

.الضعیف

بالتجارة اإللكترونیة بما یضمن الوصول إلى فكرة مستقل العمل على نشر الوعي المعرفي-

بشأنها، ویكفل الشفافیة في التعامالت اإللكترونیة، وذلك یتأتي من خالل بذل جهد مستمر 

من قبل الخبراء في مجال التقنیة لتحقیق األمن والثقة وحمایتها من عبث قراصنة اإلنترنت 

.ومسیرة التطور التكنولوجي المستمر

ارت التجارة والمالیة والعدل بإنشاء بنیة ى أهمیة قیام وزارة االتصال بالتنسیق مع وز نر -

وذلك من خالل إنشاء شبكات اتصاالت ومعلومات ،تحتیة أساسیة لخدمة التجارة اإللكترونیة

فعالة یتوافق مع نظم االتصاالت العالمیة، یكمن االعتماد علیها لتسهیل عملیات التجارة 

، كما یجب علیها التأكید على أهمیة إعداد وتأهیل كوادر في مجاالت االقتصاد اإللكترونیة

تكون قادرة على تفعیل التجارة اإللكترونیة ومواكبة ،والقانون واألمن والتكنولوجیا وغیرها

.التطور الهائل في هذا المجال عالمیا

تحدید زمان انعقاد عقود التجارة اإللكترونیة ومكانه بصورة واضحة، ففي حالة عدم وجود -

فإنه یمكن األخذ بنظریة العلم ،انعقاد العقداتفاق بین طرفي العقد على تحدید زمان ومكان 
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وٕامعانا في حمایة المستهلك فإن ،بالقبول ووصول التعبیر عن اإلرادة كقرینة على العلم به

إفادة بعلم وصول قبوله وتأكیده ،العقد یتم وقت أن یستقبل المستهلك بالطریق اإللكتروني

ألنها األكثر مالئمة لطبیعة التعامالت عبر شبكة ،بوصول هذا القبول إلى مقدم الخدمة

.ائري بما یوافق ذالكمن القانون المدني الجز 67وبالمقابل یجب تعدیل المادة ،اإلنترنت

العمل على وضع نظام بنكي متطور یتالئم مع شبكات االتصال ویقبل التعامل فیها ویقدم -

مستلزمات إنجاز المعامالت التجاریة اإللكترونیة والتوسع في استخدام البطاقات البنكیة 

العملیات المصرفیة إلكترونیا الضامنة ألداء وتسهیل الحصول علیها، وفتح االعتمادات  

التجاریة على اإلنترنت، مع ضرورة إقرار نظام فعال لحمایة أنظمة الدفع اإللكترونیة، وذلك 

.بغرض زرع الثقة بین المتعاملین عبر شبكة اإلنترنت

وقمع حمایة المستهلك بالمتعلق03-09رقم ضرورة القیام بتعدیل تشریعي في قانون-

لمستهلك عبر شبكة اإلنترنت أو عبر أي وسیلة ، وذلك بإضافة مواد خاصة بحمایة االغش

.أخرى مستحدثة

مؤرخ في 04-15رقم ضرورة اإلسراع في إصدار األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام قانون-

التوقیع والتصدیق اإللكترونیین، خاصة بیحدد القواعد العامة المتعلقة2015فبرایر سنة 01

ق اإللكتروني، والجهة المختصة بذلك، السیما األنظمة المتعلقة بإصدار شهادات التصدی

منها الهیئة المكلفة باعتماد آلیات إنشاء التوقیع اإللكتروني والتحقق منه والسلطة الوطنیة 

سنوات المحددة إلنشائها والمذكورة في )5(للتصدیق اإللكتروني قبل مضي مدة خمسة 

بإصدار هذه األنظمة ألنها تعتبر من هذا القانون، لذا یجب اإلسراع 80، و97، 78المواد 

.ق اإللكترونیینالعمود الفقري لقانون التوقیع والتصدی

تهدف التشریعات الخاصة بالتوقیعات اإللكترونیة، في المقتم األول إلى تحقیق مبدأ -

04-15التكافؤ الوظیفي بین التوقیعات اإللكترونیة والتوقیعات التقلیدیة، ونجد أن القانون 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق اإللكترونیین، قد أغفل عن ذكر هذا 

ق م ج أجازت اإلثبات بالكتابة على 1مكرر323المبدأ بصفة صریحة، كما أن المادة 

اإللكترونیة كاإلثبات بالكتابة على الورق، فأجازت استخدام الكتابة والتوقیع اإللكتروني كأدلة 

قط ولیس كشرط صحة العقود الشكلیة، لذا نرى من الضروري توسیع استخدام الكتابة إثبات ف

.والتوقیع اإللكتروني لصحة التصرفات من الناحیة الشكلیة وكذا لإلثبات

القاضي (مثال لكترونيإلضرورة وضع االتفاقیات الدولیة التي تعترف بوسائل التحكیم ا-

المشرع الوطني فإن ائل بدیلة للتحكیم التقلیدي، وأیضا كوس)المحكمة الفضائیةاالفتراضي،

في كافة الدول المؤهلة للتعامل مع الوسائل اإللكترونیة مدعو للنظر في وضع قواعد قانونیة 

منظمة وكافلة لتنفیذ أحكام التحكیم التي تتم بطرق إلكترونیة، أسوة بالقواعد التشریعیة التي 

.تنظم التحكیم في شكله التقلیدي
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.2013الماجستیر في القانون العام، قسم إدارة الموارد البشریة، البنك المركزي العراقي، 

، عقد التجارة اإللكترونیة، مذكرة لنیل شهادة فادى محمد عماد الدین أبو السعود توكل-10

.2008القانون التجاري، ة القاهرة كلیة الحقوق قسم الماجستیر في الحقوق، جامع

، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد اإللكتروني، مذكرة لنیل شهادة فالح فهد العجمي-11

.2011فلسطین، ،الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط

یم اإللكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة ، التحكمحمد عبد الوهاب العداسین-12

كلیة قسم الحقوق،مذكرة مقدمة للحصول على شهادة ماجستیر في القانون، ،اإللكترونیة

.2009جامعة آل البیت، األردن،الدراسات الفقهیة والقانونیة،

كوسیلة لحل منازعات التجارة ، التحكیم اإللكتروني محمد محمود محمد جبران-13

اإللكترونیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط، 

.2009قسم القانون الخاص، ،كلیة الحقوق

ادة الماجستیر ، التراضي في العقود اإللكترونیة، مذكرة لنیل شهمرزوق نور الهدى-14

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع المسؤولیة المهنیة،،في القانون

.2012تیزي وزو، 

في  ، النظام القانوني للدفع اإللكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرواقد یوسف-15

تیزي وزو، ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريتخصص قانون التعاون الدولي،القانون،

2011.

:المقاالت-3

مجلة جامعة ، )"دراسة مقارنة(فعالیة قرار التحكیم اإللكتروني "، إبراهیم إسماعیل إبراهیم-1

 -357ص(، 2013، جامعة بابل العراقیة، 2العدد  21، المجلد بابل للعلوم اإلنسانیة

  .)370ص
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في ضوء أحكام القانون اإلماراتي (إبرام العقد اإللكتروني "، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل-2

:المصدرلدلیل اإللكتروني للقانون العربي،ا: ، المصدر)والقانون المقارن

www.arablawinfo.com ،)74ص-1ص(.   

، )"دراسة مقارنة(التوقیع اإللكتروني ومدى حجیته في اإلثبات "،--3

، محلق العدد الثالث، السنة التاسعة والعشرون، جامعة الكویت، كلیة الحقوق،  مجلة الحقوق

  .)195ص -105 ص( ،2005سبتمبر 

توثیق التعامالت اإللكترونیة ومسئولیة جهة التوثیق تجاه "،--4

، بحث مقدم لمؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، "الغیر المتضرر

كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الخامس، جامعة اإلمارات العربیة 

  .)1913ص -1845ص(، 2003مایو 12-10المتحدة، في الفترة من 

مجلة جامعة دمشق ، "وتكییفها الشرعيبطاقة االئتمان حقیقتها "، إبراهیم محمد شاشو-5

 -651ص(، 2011، دمشق، 27، العدد الثالث، المجلد للعلوم االقتصادیة والقانونیة

  .)672ص

، بحث مقدم إلى "عقود التجارة اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص"، أحمد الهواري-6

مجلد الرابع، جامعة دبي، في مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، ال

  .)1664ص -1645-ص( ، 2003مایو 12-10الفترة من 

دراسة :التعاقد بطریق الحاسوب"منصور عبد السالم الصرایرة،، أحمد راتب عبد الدائم-7

، جامعة 23، المجلد 5، العدد مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "في التشریع السوري واألردني

  ).79ص -55ص(، 2008مؤتة، عمان، 

القانون (اإلنترنت والقانون الدولي الخاص بحث مقدم إلى "، أحمد عبد الكریم سالمة-8

، المجلد الثاني،  كلیة الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة ")والكمبیوتر واإلنترنت

.)387ص -360ص (، 2000مایو 3-1المتحدة، في الفترة  من 

وفق مناهج القانون (حمایة المستهلك في العقود الدولیة اإللكترونیة "،--9

:، بحث منشور على الموقع التالي)"الدولي الخاص

www.arablawinfo.com
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المجلة العربیة ، "حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات"، بن غانم العبیديأسامة -10

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 28، المجلد 56، العدد للدراسات األمنیة والتدریب

  ).197ص - 141ص( الریاض،

المجلة ، "عقود التجارة اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص"، أشرف وفا محمد-11

  .)264ص -189ص(، 2001، المجلد السابع والخمسون المصریة للقانون الدولي

مجلة جامعة ، "اإلطار القانوني التفاق التحكیم اإللكتروني"، آال یعقوب النعیمي-12

  ).249ص -205ص(، 2009، 6، المجلد 2، العدد الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة

مفهومه والعالقات القانونیة :على التوقیع الرقميالتصدیق "،--13

،العدد األول، جامعة اإلسكندریة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتصادیة، "الناشئة عنه

  ).304ص -211ص(، 2011كلیة الحقوق، 

المسؤولیة المدنیة لمجهز خدمات التصدیق على التوقیع الرقمي "، آالء یعقوب یوسف-14

، العدد األول، المجلد الثالث، جامعة البحرین، كلیة الحقوق،مجلة الحقوق، "تجاه الغیر

  ).332ص -316ص(، 2006ینایر 

واقع : نظام المعلوماتیة في القانون الجزائري"، وأحمد عمراني، األزرق بن عبد اهللا-15

البیئة ، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة حول "وآفاق

، الریاض، 2010أبریل 7-6المفاهیم والتشریعات والتطبیقات، یومي :المعلوماتیة اآلمنة

.السعودیة

خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع "، أیمن مساعدة، عالء خصاونة-16

، العدد السادس واألربعون، جامعة اإلمارات العربیة مجلة الشریعة والقانون، "المسافة

  .)210ص -157ص(، 2011المتحدة، كلیة القانون، أبریل 

األبعاد االقتصادیة والمالیة للتجارة اإللكترونیة مع التطبیق على "، إیهاب الدسوقي-17

، السنة الثالثة وتسعون،جامعة القاهرة، 468-467، العدد مجلة مصر المعاصرة،"مصر

  ).105ص -45ص(، 2002أكتوبر 

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة ، "الكتابة اإللكترونیة كدلیل إثبات"، باطلي غنیة-18

  .)489ص -461ص(، 2011، العدد الثاني، جامعة اإلسكندریة،واالقتصادیة
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، بحث مقدم إلى الملتقي الوطني حول "لإلنترنت والتجارةالبنیة التحتیة"، بختي إبراهیم-19

أبریل 23-22، یومي  )المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید(

 .)33ص -21ص(، 2003

والمشاكل التي -معامالتها -ماهیتها (البنوك اإللكترونیة "، بالل عبد المطلب بدوي-20

، العدد األول، السنة السادسة واألربعون، جامعة م القانونیة واالقتصادیةمجلة العلو ، ")تثیرها

  ).125ص -79ص(، 2004عین الشمس، كلیة الحقوق، ینایر 

المجلة ، "دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي"، تعویلت كریم-21

، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة 01/2010عدد-، مجلة سداسیةاألكادیمیة للبحث القانوني

  ).154ص -141ص(الحقوق، بجایة، 

التحكیم عبر (ماهیة وٕاجراءات التحكیم اإللكتروني "، توجان فیصل الشریدة-22

، جامعة اإلمارات )التحكیم التجاري الدولي(، بحث مقدم للمؤتمر السادس عشر ")اإلنترنت

  ).1111ص -1089ص(العربیة المتحدة، كلیة القانون، 

، ورقة عمل "حمایة حقوق الملكیة الفكریة في مجال اإلنترنت"، حسام الدین األهواني-23

، 2000تموز 11-10مقدمة إلى المؤتمر العالمي األول حول الملكیة الفكریة، یومي

  ).58ص - 22ص(جامعة الیرموك، إربد، األردن، 

دراسة مقارنة بین قوانین (الشكلیة في العقود اإللكترونیة "، حمدي أحمد سعد أحمد-24

، العدد الرابع مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، )"المعامالت اإللكترونیة والفقه اإلسالمي

  ).845ص -711ص(، 2009والعشرون، الجزء الثاني، 

النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء قانون التوقیع اإللكتروني "، حنان ملیكة-25

مجلة جامعة دمشق ، )"دراسة قانونیة مقارنة(، 25/2/2009الصادر بتاریخ /4/السوري رقم

  ).573ص -549ص(، 2010، 26د الثاني، المجلد ، العدللعلوم االقتصادیة والقانونیة

تطور مفهوم الدلیل اإللكتروني في ضوء التقنیات "، خالد عبد التواب عبد الحمید-26

، كلیة الملك فهد األمنیة، 44، العدد مجلة البحوث األمنیة، )"دراسة مقارنة(الحدیثة 

  . )195ص -183ص(، 2009الریاض، نوفمبر 
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االلتزام باإلعالم اإللكتروني وشفافیة التعامل في مجال التجارة "، خلیفي مریم-27

،2011، العدد الرابع، جامعة تیزي وزو، جانفي دفاتر السیاسة والقانون، "اإللكترونیة

  ).223ص -201ص(

، "المنازعات حول العالمات التجاریة وأسماء مواقع اإلنترنت"، رامي محمد علوان-28

، العدد الثاني والعشرون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة مجلة الشریعة والقانون

  ).327ص -239ص(، 2005القانون، ینایر 

التعبیر عن اإلرادة عن طریق اإلنترنت وٕاثبات التعاقد "،--29

، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرین، جامعة الكویت، دیسمبر مجلة الحقوق، "اإللكتروني

  ).281ص-229ص(، 2002

مجلة البحوث القانونیة ، "النظام القانوني للعقد اإللكتروني"، رضا متولي وهدان-30

، 2007، العدد الثاني واألربعون، جامعة عین الشمس، القاهرة، أكتوبر واالقتصادیة

   ).67ص -34ص(

دفاتر السیاسة ، "اإللكتروني)التصدیق(النظام القانوني لجهات التوثیق "، زهیرة كیسي-31

  ).227ص -213ص(، 2012، جوان تمنراست يجامعالمركز ال، العدد السابع، والقانون

، بحث "المنظور اإلسالمي لوسائل حمایة المستهلك اإللكتروني"، سید حسن عبد اهللا-32

مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة دبي، في الفترة 

  ).1266ص-1218ص(، 2003مایو 12-10من 

، بحث مقدم إلى "محفظة النقود اإللكترونیة رؤیة مستقبلیة"، شریف محمد غنام-33

انون، جامعة اإلمارات كلیة الشریعة مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والق

، 2003مایو 12-10، في الفترة بین 1والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد 

  ).128-ص101ص(

دراسة تحلیلیة لدور النقود اإللكترونیة في "، حسني محمد الحمالويمحمد صالح -34

األعمال المصرفیة "، بحث مقدم إلى مؤتمر"التجارة اإللكترونیة والعملیات المصرفیة

في  ، بحوث المؤتمر، المجلد األول، كلیة الشریعة والقانون،"اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

  ).265ص -221ص( ،2003ماي 12-10الفترة من 
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، بحث مقدم لمؤتمر المعامالت "مجلس العقد اإللكتروني"، طارق كاظم عجیل-35

، جامعة اإلمارات، مركز اإلمارات )الحكومة اإللكترونیة-التجارة اإللكترونیة (اإللكترونیة 

  ).360ص -297ص(، 2009مایو 25-19والدراسات اإلستراتیجیة، في الفترة من 

وث مجلة مركز بح، "اإلطار القانوني لعقود المعامالت اإللكترونیة"، عادل حسن-36

، 2007، الجزء األول، العدد الثاني والثالثون، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، یولیو الشرطة

 ).373ص -281ص(

، ")الجزء الثاني(حجیة رسائل البیانات اإللكترونیة في المواد المدنیة"عادل حسن علي،-37

   ).316ص - 277ص(، 2006، العدد الثالثون، یولیو مركز بحوث الشرطة

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال "اإللكتروني) الدفع(الوفاء "، إبراهیم سرحانعدنان -38

المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة 

-297ص(،2003مایو 12-10دبي، المجلد األول، جامعة اإلمارات، في الفترة من 

  ).304ص

تنازع االختصاص القانون والقضائي الدولیین في مجال "، عصام الدین القصبي-39

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة "التجارة اإللكترونیة

والقانون، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الرابع، جامعة اإلمارات 

).1644ص-1611ص(، 2003مایو 12-10العربیة المتحدة، في الفترة من 

، بحث مقدم "زمان انعقاد العقد اإللكتروني في التشریع اإلماراتي"، علي هادي العبیدي-40

، جامعة )الحكومة اإللكترونیة-التجارة اإللكترونیة (إلى مؤتمر المعامالت اإللكترونیة 

مایو 25-19اإلمارات، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة، في الفترة من 

  ).397ص -361ص(، 2009

، مركز دراسات األلوفةمجلة ، "القوة القانونیة للمستند اإللكتروني"، عمار كریم كاظم-41

  ).196ص -173ص(، 2007العدد السابع، 

التحكیم اإللكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة "، بالل عبد الطلب بدوي-42

، العدد األول، السنة الثامنة واألربعون، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، "اإللكترونیة

  ).119ص -85ص(، 2006جامعة عین الشمس، كلیة الحقوق، ینایر 
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، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "التوقیع اإللكتروني"، قاشي عالل-43

  ).193ص -175ص(، 2007، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 1

التجربة التونسیة في مجال تنظیم المعامالت المدنیة والتجاریة "، كریملطفي بن -44

، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي األول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة "اإللكترونیة

).22ص -1ص(، 2009أكتوبر 30-27الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، في الفترة من 

مدى حجیة شهادة المصادقة اإللكترونیة األجنبیة "، أبو الهیجاءمحمد إبراهیم عرسان -45

، الجمعیة مجلة الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، )"دراسة مقارنة(في اإلثبات 

-356ص( ،2011العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاهرة، العدد الثالثون، أكتوبر 

.)364ص

اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنقود "، الشافعيمحمد إبراهیم محمود -46

، "األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون"، بحث مقدم إلى مؤتمر "اإللكترونیة

،2003ماي 12-10ن، في الفترة من بحوث المؤتمر، المجلد األول، كلیة الشریعة والقانو 

  ).188ص -129ص (

، ")ماهیتها، مخاطرها وتنظیمها القانوني(النقود اإللكترونیة "،--47

، 2004، السنة الثانیة عشر، العدد األول، كلیة شرطة دبي، ینایر مجلة األمن والقانون

  ).177ص -143ص(

مؤتمر ، بحث مقدم إلى "التجارة الدولیة اإللكترونیة عبر اإلنترنت"، محمد السید عرفة-48

القانون والكمبیوتر واإلنترنت، المجلد األول، كلیة الشریعة والقانون جامعة اإلمارات العربیة 

     ).                  328ص-279ص (،2000مایو  3إلى  1المتحدة، الفترة من 

ماهیة بطاقة االئتمان وأنواعها، وطبیعتها القانونیة، وتمییزها عن "، محمد رأفت عثمان-49

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة "هاغیر 

اإلمارات، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الثاني، في الفترة بین 

.                                         )635ص -615ص(، 2003مایو 10-12

ماهیتها والعالقات الناشئة عن استخدامها (بطاقة االئتمان "، محمد عبد الحلیم عمر-50

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة )"بین الشریعة والقانون
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والقانون، جامعة اإلمارات، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الثاني 

                               ).693ص -659ص(، 2003مایو 12-10بین ، الفترة

في ضوء قانون المعامالت (البیع عبر اإلنترنت وحمایة المستهلك "، محمد سعد خلیفة-51

اإللكترونیة البحریني)"، مجلة الحقوق، المجلد الخامس، جامعة البحرین، كلیة الحقوق، (ص 

                                                                          ).119ص -8

مدحت صالح غایب، "الحوالة التجاریة اإللكترونیة"، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة  -52

واالقتصادیة، العدد 17، المجلد 6، جامعة تكریت، كلیة اإلدارة و االقتصاد، تكریت، سنة 

                                                             ).86ص -75ص(، 2010

مصلح أحمد الطراونة، نور حمد الحجایا، "التحكیم اإللكتروني"، مجلة الحقوق، العدد  -53

              ).244ص-204ص (، 2005األول، المجلد الثاني، جامعة البحرین، ینایر 

منصور حاتم محسن، "حق المستهلك في العدول"، مجلة المحقق الحلي للعلوم  -54

القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة الرابعة، جامعة بابل العرقیة، كلیة الحقوق، 2011، 

                                                                      ).85ص -49ص(

ظیم المعامالت اإللكترونیة المدنیة التجربة التشریعیة الجزائریة في تن"، ناجي الزهراء-55

، بحث مقدم إلى المؤتمر الغاربي األول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة "والتجاریة

          ).22ص - 1ص(، 2009أكتوبر29-28الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، یومي 

، األساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة عن بعد، ناصر خلیل جالل-56

www.lawjo.net/vb/showthred.php?33159 :المصدر

دراسة (حمایة المستهلك في التعامالت اإللكترونیة "، نبیل محمد أحمد صبیح-57

مقارنة)"، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانیة والثالثون، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 

                                                    ).269ص -163ص(، 2008یونیو 

، بحث )"دراسة مقارنة(اإللكتروني والنقود الرقمیةالشیك "، نبیل صالح محمود العربي-58

مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون 

وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد األول، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، في الفترة من 

                                             ).71ص -63ص(، 2003مایو 10-12
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، "الحمایة المدنیة لبرامج الكمبیوتر في القوانین الوضعیة"، نزیه محمد الصادق الهادي-59

بحث مقدم إلى بحوث مؤتمر القانون والكمبیوتر واإلنترنت، الطبعة الثالثة، المجلد الثاني، 

،2000مایو 3-1ون، الفترة من جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقان

                                                                  ).544ص -507ص(

على ضوء (دور الرسالة اإللكترونیة في اإلثبات في القانون األردني "، نسرین محاسنة-60

القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة)"، مجلة الحقوق، المجلد الثالث، جامعة الیرموك، كلیة 

                                                      ).347ص -331ص(الحقوق، 

اإلشكاالت القانونیة الناشئة عن استعمال أسماء الموقع اإللكترونیة "، یشوي لندة-61

(نظرة عالمیة)"، المجلة الجزائریة، للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، 

                                  ).528ص -491ص(، 2009، 3العدد  كلیة الحقوق،

وسائل حمایة التوقیع الرقمي التي جعلته "الفي محمد درادكة،، یوسف محمد عبیدات-62

دراسة تحلیلیة في قانون المعامالت :عنصرا مهما في زیادة التعامل عبر اإلنترنت

اإللكترونیة األردني"، مجلة مؤتة والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد 

                               ).68ص -41ص(، 2009الرابع والعشرون، العدد األول، 

مجلة البنوك، العدد 8،  ، الدراسة الشاملة حول التجارة اإللكترونیة، یونس عرب -63

، صادرة عن جمعیة البنوك األردنیة، تشرین أول وتشرین ثاني 18الجزء األول، المجلد 

1999.

:النصوص القانونیة-4

االتفاقیات  -أ

متضمن مصادقة الجزائر على 1975ینایر 9مكرر مؤرخ في 02-75أمر رقم -1

، 1967یولیو 14اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة باستكهولم في 

.1975فبرایر 14صادر بتاریخ 13جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن انضمام الجزائر 1988جانفي 05مؤرخ في  223-88ي رقم مرسوم رئاس-2
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المتعلقة باعتماد قرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذها، جریدة رسمیة عدد "نیویورك"في اتفاقیة 

.1988لسنة 28

النصوص التشریعیة - ب

المستهلك، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر 7مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

.)ملغى(1989فبرایر 8، صادر بتاریخ 06جریدة رسمیة عدد

13یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

.1995مارس 08صادر بتاریخ 

یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003یولیو 19مؤرخ في 05-03أمر رقم -3

.2003یولیو 23صادر بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد 

ومتمم ، یتعلق بالنقد والقرض، معدل 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -4

صادر 52، جریدة رسمیة عدد 2010أوت  26المؤرخ في 04-10بموجب األمر رقم 

.2003أوت  27بتاریخ 

ى الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة عل2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -5

.2004یونیو 27، صادر بتاریخ 41التجاریة، جریدة رسمیة عدد 

156-66، معدل ومتمم لألمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -6

صادر 71المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جویلیه 8المؤرخ في 

.2004نوفمبر 10بتاریخ 

58-75معدل ومتمم لألمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -7

صادر 44المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.2005ان جو 26بتاریخ 

59-75معدل ومتمم لألمر رقم 2005فبرایر05مؤرخ في 02-05قانون رقم -8

صادر 11المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.2005فبرایر 09بتاریخ 
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07-95المعدل والمتمم لألمر رقم 2006فبرایر 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -9

12صادر بتاریخ 15جریدة رسمیة عدد،المتعلق بالتأمینات1995ینایر 25مؤرخ في 

.2006مارس 

كافحة التهریب، جریدة رسمیة ممتعلق ب2005غشت 23المؤرخ في06-05أمر رقم-10

.2005أوت  28صادر بتاریخ  59عدد 

156-66معدل ومتمم لألمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في 07-06قانون رقم -11

صادر 84المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966یة جویل8المؤرخ في 

.2006دیسمبر 24بتاریخ 

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -12

.2008أبریل 23صادر بتاریخ 21جریدة رسمیة عدد واإلداریة،

03-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -13

 20خ ، صادر بتاری36والمتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو 19المؤرخ في 

.2008یولیو 

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -14

.2009مارس 8، صادرة بتاریخ 15جریدة رسمیة عدد 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم -15

.2015فیفري 10الصادر بتاریخ 6والتصدیق اإللكترونیین، جریدة رسمیة عدد 

النصوص التنظیمیة -ج

بضمان المنتوجات یتعلق1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -1

).ملغى(1990سبتمبر 19صادر بتاریخ 40والخدمات، جریدة رسمیة عدد 

یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1990ینایر 31، صادر بتاریخ 5الغش، جریدة رسمیة عدد 
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، یتعلق بغرفة المقاصة جریدة رسمیة 1997نوفمبر 17مؤرخ في  03-97رقم  تنظیم-3

.1998مارس 25صادر بتاریخ  17عدد 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2007مایو 30مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي رقم -4

والمتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل 2001مایو سنة 9المؤرخ في  123-01رقم 

نوع من أنواع الشبكات بما فیها الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت 

.2007یونیو  7خ صادر بتاری37السلكیة والالسلكیة، جریدة رسمیة عدد 

وكیفیات متضمن شروطال 1998نوفمبر 21المؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم -5

.1998غشت 25صادر بتاریخ 63استغاللها، جریدة رسمیة عدد و " أنترنت"إقامة خدمات 

، معدل ومتمم للمرسوم رقم 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05مرسوم تنفیذي رقم -6

، والمتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، جریدة 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90-367

.2005دیسمبر 25صادر بتاریخ 83رسمیة عدد 

:الوثائق-5

:اتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع، المصدر-1

www.1umn.edu/…anrts/arabic/vienna Law Treaty CONV.html

:نصوص اتفاقیة نیویورك، المصدر-2

www.aladalacenter.com/...omla/extensions/130-1958

قانون األنسیترال المنوذجي بشأن التجارة اإللكترونیة مع الدلیل التشریعي -3

مكرر اإلضافیة بصیغتها النهائیة المنعقد 5لمادة ، ومع ا1996دیسمبر 16الصادر في 

:؛ المصدر2000، األمم المتحدة، نیورك 1998في 

www.uncitral.org/…lectronic_commerce/1996Model.html

دیسمبر 12قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة صادر بتاریخ -4

:على الموقعمتاحشریعه،، مع دلیل ت2001

http//www.or.at/uncitral

یتعلق بالمبادالت  2000أوت  9، مؤرخ في 2000لسنة 83القانون التونسي رقم -5

:المصدر؛2000أوت  11، مؤرخ في 64اإللكترونیة التونسي ج ر عدد التجاریة 
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www.justice-lawhome.com

معامالت یتعلق بقانون ال2001دیسمبر 31مؤرخ في 2001/85قانون رقم -6

:، متاح على الموقع التالي4524اإللكترونیة األردني، ج ر، رقم 

www.aauopil.org/2012/03/blog-post_4858.html

والتجارة اإللكترونیة، صادر في دبي بتاریخ بشأن المعامالت2002لسنة 2قانون رقم -7

:، دولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ المصدر2002شباط /فبرایر12

http://www.arablaw.org/Arab%20ecommerce.htm

أبریل 21، المؤرخ في 15قانون التوقیع اإللكتروني المصري رقم -8

:المصدر2004أفریل 22، الصادر في 17، جریدة رسمیة العدد 2004

www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4105

اإللكترونیة؛ اإللكترونیة التشریعي للقانون النموذجي للتجارةالدلیل-9

:        رالمصد

http://www.glosbe.com/…Enactment%20of%20the%20UNCITRAL %20Model

،الدورة التاسعة، جنیف، من ) wipo/ACE/9/4) رقم الدورة التاسعة، وثیقة الویبو-10

:؛  متاحة على الموقع2014مارس  5إلى  3جنیف، من 

www.wipo.int/…mdocs/ar/wipo-ace-9-2.docx

 الدورة(الدورة الحادیة وأربعون )(WO/GA/41/17REV.2وثیقة الویبو رقم -11

:؛ المصدر2012أكتوبر  9إلى  1، جنیف، من )روناالستثنائیة الحادیة والعش

2.doc-rev-17-41-ga-www.wipo.int/...ody/ar/wo

دلیل دلیل تشریع قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة الدولیة مع-12

مكرر اإلضافیة بصیغتها الجدیدة المعتمدة في عام 5ومع المادة 1996التشریع عام 

.2000، األمم المتحدة، نیویورك، .V.99.4، منشورات األمم المتحدة رقم 1998

مجموعة من المبادئ الموحدة للعقد الدولي التي قام بإعدادها المعهد الدولي لتوحید -13

:ویمكن مراجعتها عبر اإلنترنت على الموقع التالي)بروما(القانون الخاص 

www.UNIDROIT.org
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إعالن القاهرة، الوثیقة العربیة، نحو مجتمع معلومات عربي، خطة العمل المشترك، -14

:؛ المصدر2003"حزیران"یونیو  18القاهرة في 

www.itu.int/wsis/docs/cairo/dec/aration-ar.doc

؛ 2003ت، جنیف في سبتمبر دول أعمال القمة العالمیة لمجتمع المعلوماج-15

www.itu.int/wsis/indexar.html :لمصدرا

:الئحة األنشطة التي ینظمها مركز الویبو، المصدر-16

http://www.arbiter.wipo.int/events

:قانون األنسیترال النموذجي للتحكیم التجاري؛ المصدر-17

Modelwww.uncitral.org/...al_texts/arbitration/1985/

:مقال بعنوان أساسیات التجارة اإللكترونیة، المصدر-18

www.arabwebtalk.com/showthread.php?t=190

:الموقع اإللكتروني لمنظمة لآلیكان-19

www.icann.org

مركز الویبو للتحكیم والوساطة   -20

WIPO Arbitration and Mediator Center (WAMC)

.htmlhttp://arbiter.wipo.int/center/index
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B2B--------------------------40(التجارة اإللكترونیة بین وحدة أعمال ووحدة أعمال: أوال
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73---------------------------التشریعات الوطنیة المنظمة للتجارة اإللكترونیة:لثالثالفرع ا
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83-----------------------------------مفهوم عقود التجارة اإللكترونیة:المطلب األول

84------------------------------------تعریف عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول
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86--------------------------------تعریف العقود اإللكترونیة وفقا للقوانین المقارنة:ثانیا

90----------------------------------خصائص عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع الثاني

90---------------------------------العقد اإللكتروني من العقود المبرمة عن بعد - أوال
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91------------------------في بعض الفروضمتعاصرتصور حدوث مجلس افتراضي -ثانیا

92--------------------------------------عقود التجارة اإللكترونیة عقود دولیة-ثالثا

93---------------------------عقود التجارة اإللكترونیة الدولیة تتسم بالطابع التجاري-رابعا

94----------------ن بعض العقود األخرىعصور عقود التجارة اإللكترونیة وتمییزها :الفرع الثالث

95------------------------------------------صور عقود التجارة اإللكترونیة: والأ

102-------------تمییز عقود التجارة اإللكترونیة عن العقود المحیطة بها في البیئة اإللكترونیة-ثانیا

106----------------------------الطبیعة القانونیة لعقود التجارة اإللكترونیة:المطلب الثاني

107----------------موقع عقود التجارة اإللكترونیة من تقسیم العقود من حیث االنعقاد:األول الفرع

112------------------------------عقود التجارة اإللكترونیة والعقود التقلیدیة:الفرع الثاني

113---------------------------مدى توافر صفة اإلذعان في عقود التجارة اإللكترونیة: أوال

118---------------------------إللكترونیة أحد العقود التي تبرم عن بعدعقد التجارة ا:ثانیا

122---------------ضرورة التعبیر اإللكتروني عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع الثالث

129----------اإللكترونیةتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة تحوالت القواعد القانونیة الم:الفصل الثاني

131--------------------------------------تكوین العقد اإللكتروني:األولالمبحث

131-------------------------------عناصر الرضا في العقد اإللكتروني:المطلب األول

132------------------------------------------اإلیجاب اإللكتروني:الفرع األول

134-------------------------------------------مفهوم اإلیجاب اإللكتروني: أوال

142-----------------------من طرق إعالن الرغبة في التعاقد تمییز اإلیجاب عن غیره:ثانیا

148---------------------------بعض المسائل القانونیة المتعلقة باإلیجاب اإللكتروني:ثالثا

151----------------------------------أساس القوة الملزمة لإلیجاب اإللكتروني-رابعا
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153-------------------------------------------القبول اإللكتروني:الثاني الفرع

154--------------------------------------------مفهوم القبول اإللكتروني: أوال

156-------------------------------------طرق التعبیر عن القبول اإللكتروني:ثانیا

169-----------------------------------اإللكترونيالحق في العدول عن القبول :ثالثا

175-------------------------------------------صحة التراضي:المطلب الثاني

175----------------------------------سالمة اإلرادة و خلوها من العیوب:الفرع األول

177----------------------------------------------------عیب الغلط: أوال

179--------------------------------------------------عیب التدلیس-ثانیا

182--------------------------------------------------عیب اإلكراه-ثالثا

183------------------------------------------------یب االستغاللع - رابعا

185----------------------------نعقاد عقود التجارة اإللكترونیةزمان ومكان ا:الفرع الثاني

185------------------------------------------زمان إبرام العقد اإللكتروني: أوال

196------------------------------------------اإللكترونيمكان إبرام العقد:ثانیا

200----------------------------------د التجارة اإللكترونیةتنفیذ عقو :المبحث الثاني

201----------------------------------------التزام المورد بالتسلیم:األولالمطلب

202------------------------------أنواع التسلیم في عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

202----------------------------------------االلتزام بتسلیم األشیاء المادیة - أوال 

205----------------------------------------االلتزام بتسلیم األشیاء المعنویة-ثانیا

206----------------------------------التزاماتهجزاء إخالل المورد بتنفیذ:الفرع الثاني

209-----------------------------------التزام العمیل بالوفاء بالثمن:المطلب الثاني
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211----------------------------------------ماهیة الوفاء اإللكتروني:الفرع األول

211--------------------------------------------مفهوم الوفاء اإللكتروني - أوال

215--------------------------------------الطبیعة القانونیة للوفاء اإللكتروني:ثانیا

218----------------------------------------صور الوفاء اإللكتروني:الفرع الثاني

219--------------------------وسائل الدفع اإللكترونیة المطورة عن وسائل وفاء تقلیدیة: أوال

233-------------------------------------الوسائل المستحدثة للدفع اإللكتروني:ثانیا

الباب الثاني

250اإللكترونيونیة في نطاق التجارة الحمایة القان

253---------------------------------حمایة عقود التجارة اإللكترونیة-األولالفصل 

255----------------------------------حمایة المستهلك اإللكتروني-المبحث األول

257---------------------------التزام المهني بإعالم المستهلك اإللكتروني:المطلب األول

257-----------------اإللكترونيفي إطار عقود التجارة المقصود بالمستهلك والمهني:الفرع األول

258------------------------------------------اإللكترونيتعریف المستهلك: أوال

266...........................................اإللكتروني

266-----------------------------------------مفهوم اإلعالم اإللكتروني: أوال

277----------------------------اإللكترونيجزاء اإلخالل بااللتزام بإعالم المستهلك:ثانیا

283------------------------------في العدولاإللكترونيحق المستهلك:المطلب الثاني

284----------------------------------------مفهوم الحق في العدول:الفرع األول

284----------------------------------------------المقصود بحق العدول: أوال
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287--------------------------------------الطبیعة القانونیة للحق في العدول:ثانیا

290----------------------------------------نطاق الحق في العدول:الفرع الثاني

290-----------------------------------------حق في العدولالمهلة ممارسة : أوال

294------------------------------------استثناء حاالت معینة من حق العدول:ثانیا

296---------------------------------------------آثار الحق في العدول:ثالثا

301---------------------------------ةاإللكترونیإثبات عقود التجارة:المبحث الثاني

304---------------------------االعتراف بالمحرر اإللكتروني كدلیل كتابي:األولالمطلب

304---------------------------------------مفهوم المحرر اإللكتروني:الفرع األول

307-----------------------------------------المقصود بالمحرر اإللكتروني: أوال

310-----------------------------الشروط الواجب توافرها في المحررات اإللكترونیة:ثانیا

318-------------------مبدأ التكافؤ الوظیفي بین المحررات اإللكترونیة والمحررات الورقیة-ثالثا 

320-------------------------الحجیة القانونیة للمحررات اإللكترونیة في اإلثبات:الفرع الثاني

321------------------------------حجیة المحررات اإللكترونیة الرسمیة في اإلثبات: أوال

327------------------------------حجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة في اإلثبات-ثانیا

334----------------------------------ینالتوقیع والتصدیق اإللكترونی:المطلب الثاني

335---------------------------------------إنشاء التوقیع اإللكتروني:الفرع األول

336--------------------------------------------مفهوم التوقیع الكتروني - أوال

344---------------------------------------حجیة التوقیع اإللكترونيشروط -ثانیا

351--------------------------------------تصدیق التوقیع اإللكتروني:الفرع الثاني

351-----------------------------النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق اإللكتروني: أوال
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359------------------------------------مسؤولیة جهات التصدیق اإللكتروني-ثانیا

366---------------------القانون الواجب التطبیق في مجال التجارة اإللكترونیة:الثانيالفصل

368-----------------------تنازع القوانین في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:المبحث األول

370-----)الشخصياإلسناد(اختیار القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة:المطلب األول

372---------------------مضمون قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:األول الفرع

373---------------------------ي مجال عقود التجارة اإللكترونیةمفهوم قانون اإلرادة ف: أوال

382-----------------االختیار الصریح واالختیار الضمني في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

388-------------نیةاإللكترو محاولة تطبیق قواعد اإلسناد الموضوعیة على عقود التجارة:انيالفرع الث

389-----------------------------------------اإلسناد الجامد للرابط التعاقدیة: أوال

392----------------------------ضابط األداء الممیز(اإلسناد المرن للرابطة العقدیة :ثانیا

396-------------------------------مستقلإخضاع عقود التجارة اإللكترونیة لقانون :ثالثا

      401 ------------------ ةالجهات المختصة بنظر منازعات عقود التجارة اإللكترونی:المطلب الثاني

402-----------معاییر االختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

402------------اإللكترونیةالضوابط الشخصیة لالختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة : أوال

407---------------------------ضابط مكان نشأة االلتزام في عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

410------تطویر القواعد التقلیدیة لالختصاص القضائي وفقا للتنظیمات واالتفاقیات اإلقلیمیة:الفرع الثاني

411-------------------------ولوجانوتحدید االختصاص القضائي في اتفاقیة بروكسل: أوال

414----------االختصاص القضائي لمحكمة موطن المستهلك في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

420-----------------------------------------التحكیم اإللكتروني:المبحث الثاني

422--------------------------------األحكام العامة للتحكیم اإللكتروني:المطلب األول
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423---------------------------------------مفهوم التحكیم اإللكتروني:األول الفرع

424-------------------------------------------تعریف التحكیم اإللكتروني: أوال

427--------------------------------------ممیزات وعیوب التحكیم اإللكتروني:ثانیا

431------------------------تمییز التحكیم اإللكتروني عن النظم المتشابهة معه:الفرع الثاني

431--------------------------------------------المفاوضات اإللكترونیة - أوال

433----------------------------------------------الوساطة اإللكترونیة-ثانیا

435-----------------------------------------------التوفیق اإللكتروني-ثالثا

436----------------------------------مصادر أحكام التحكیم اإللكتروني:الفرع الثالث

437--------------------------------نظمات الخاصة بالتحكیم اإللكترونيجهود الم: أوال

443---------------------------------التحكیم الخاص بأسماء الموقع اإللكترونیة:ثانیا

452-------------------------------اإلطار القانوني للتحكیم اإللكتروني:المطلب الثاني

453---------------------------------------اتفاق التحكیم اإللكتروني :الفرع األول

454----------------------------------------اتفاق التحكیم اإللكترونيمفهوم: أوال

458----------------------------------------شكل اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثانیا

464-----------------------------------------آثار اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثالثا

466-------------------------------------مضمون اتفاق التحكیم اإللكتروني-رابعا

471--------------------------اإلجراءات المتبعة أمام هیئة التحكیم اإللكتروني:الفرع الثاني

472---------------------------------------طلب اللجوء للتحكیم اإللكتروني - أوال

476--------------------------------------------حكم التحكیم اإللكتروني:ثانیا

481------------------------------------تنفیذ حكم التحكیم اإللكتروني:الفرع الثالث
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481--------------------------------بتنفیذ حكم التحكیم اإللكترونياستصدار أمر  - أوال

485-----------------------------------تحدید مكان محكمة التحكیم اإللكتروني-ثانیا

588---------------------------------------------------------الخاتمة

500-----------------------------------------------------قائمة المراجع

  544 --------------------------------------------------------- الفهرس



الفهرس
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10---------------------------------------------------------مقدمة

الباب األول

17اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونیة

20-----------------------------الطبیعة القانونیة للتجارة اإللكترونیة:الفصل األول

22-----------------------------------ماهیة التجارة اإللكترونیة:ألول المبحث ا

22---------------------------------------مفهوم التجارة اإللكترونیة:المطلب األول

23----------------------------------------التجارة اإللكترونیةتعریف :الفرع األول

23--------------------------تعریف التجارة اإللكترونیة في المنظمات الدولیة واإلقلیمیة: أوال

27-----------------------------------تعریف التجارة اإللكترونیة القانون المقارن:ثانیا

34--------------------------------------التعریف الفقهي للتجارة اإللكترونیة:ثالثا 

39---------------------------------------أشكال التجارة اإللكترونیة:الفرع الثاني 

B2B(--------------------------40(لتجارة اإللكترونیة بین وحدة أعمال ووحدة أعمالا: أوال

40-------------------------------التجارة اإللكترونیة بین وحدة األعمال والمستهلك:ثانیا

41-----------------------------التجارة االلكترونیة بین مستهلك ومستهلك أخر:ثالثا

42--------------------------------التجارة اإللكترونیة بین وحدة أعمال والحكومة:رابعا

43------------------------------------للتجارة اإللكترونیةالبنیة التحتیة :الثالثالفرع 

44-----------------------------------------------مفهوم شبكة اإلنترنت: أوال

51-----------------------------------------------اإلنترنت في الجزائر:ثانیا

56-----------------في تنظیم التجارة اإللكترونیةدور المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة:المطلب الثاني
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57------------------------------المصادر الدولیة لقوانین التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

58------------------------------------لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة: أوال

60----------------------------------------------منظمة التجارة العالمیة:ثانیا

62----------------------------------------المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة:ثالثا

64-----------------------لمؤسسات اإلقلیمیة في تنظیم التجارة اإللكترونیةدور ا: الفرع الثاني

64---------------------------------------منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة: أوال

66-------------------------------------------------اإلتحاد األوروبي:ثانیا

69-------------------------------------المؤسسات اإلقلیمیة المتعددة األطراف:ثالثا

73---------------------------التشریعات الوطنیة المنظمة للتجارة اإللكترونیة:لثالثالفرع ا

73--------------------------------التشریعیة في الوالیات المتحدة األمریكیةاآللیات: أوال

75-------------------------------------------التشریعیة في فرنسااآللیات:ثانیا

76--------------------------------------------التشریعیة العربیةاآللیات:ثالثا

82--------------------------------------عقود التجارة اإللكتروني:المبحث الثاني

83-----------------------------------مفهوم عقود التجارة اإللكترونیة:المطلب األول

84------------------------------------تعریف عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

84---------------------------------------تعریف العقود اإللكترونیة وفقا للفقه: أوال

86--------------------------------تعریف العقود اإللكترونیة وفقا للقوانین المقارنة:ثانیا

90----------------------------------خصائص عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع الثاني

90---------------------------------العقد اإللكتروني من العقود المبرمة عن بعد - أوال

91------------------------في بعض الفروضمتعاصرتصور حدوث مجلس افتراضي -ثانیا
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92--------------------------------------عقود التجارة اإللكترونیة عقود دولیة-ثالثا

93---------------------------عقود التجارة اإللكترونیة الدولیة تتسم بالطابع التجاري-رابعا

94----------------ن بعض العقود األخرىعصور عقود التجارة اإللكترونیة وتمییزها :الفرع الثالث

95------------------------------------------صور عقود التجارة اإللكترونیة: والأ

102-------------تمییز عقود التجارة اإللكترونیة عن العقود المحیطة بها في البیئة اإللكترونیة-ثانیا

106----------------------------الطبیعة القانونیة لعقود التجارة اإللكترونیة:المطلب الثاني

107----------------عقود التجارة اإللكترونیة من تقسیم العقود من حیث االنعقادمكانة:الفرع األول

112------------------------------عقود التجارة اإللكترونیة والعقود التقلیدیة:الفرع الثاني

113---------------------------مدى توافر صفة اإلذعان في عقود التجارة اإللكترونیة: أوال

118---------------------------حد العقود التي تبرم عن بعدعقد التجارة اإللكترونیة أ:ثانیا

122---------------ضرورة التعبیر اإللكتروني عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع الثالث

129----------اإللكترونیةتعلقة بالعقود تحت تأثیر التجارة تحوالت القواعد القانونیة الم:الفصل الثاني

131--------------------------------------تكوین العقد اإللكتروني:المبحث األول

131-------------------------------عناصر الرضا في العقد اإللكتروني:المطلب األول

132------------------------------------------اإلیجاب اإللكتروني:الفرع األول

134-------------------------------------------مفهوم اإلیجاب اإللكتروني: أوال

142-----------------------من طرق إعالن الرغبة في التعاقد تمییز اإلیجاب عن غیره:ثانیا

148---------------------------بعض المسائل القانونیة المتعلقة باإلیجاب اإللكتروني:ثالثا

151----------------------------------أساس القوة الملزمة لإلیجاب اإللكتروني-رابعا

153-------------------------------------------القبول اإللكتروني:الفرع الثاني
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154--------------------------------------------مفهوم القبول اإللكتروني: أوال

156-------------------------------------طرق التعبیر عن القبول اإللكتروني:ثانیا

169-----------------------------------الحق في العدول عن القبول اإللكتروني:ثالثا

175-------------------------------------------صحة التراضي:الثانيالمطلب

175----------------------------------سالمة اإلرادة و خلوها من العیوب:الفرع األول

177----------------------------------------------------عیب الغلط: أوال

179--------------------------------------------------عیب التدلیس-ثانیا

182--------------------------------------------------عیب اإلكراه-ثالثا

183------------------------------------------------عیب االستغالل-رابعا

185----------------------------نعقاد عقود التجارة اإللكترونیةزمان ومكان ا:الفرع الثاني

185------------------------------------------زمان إبرام العقد اإللكتروني: أوال

196------------------------------------------اإللكترونيمكان إبرام العقد:ثانیا

200----------------------------------د التجارة اإللكترونیةتنفیذ عقو :المبحث الثاني

201----------------------------------------التزام المورد بالتسلیم:األولالمطلب

202------------------------------أنواع التسلیم في عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

202----------------------------------------االلتزام بتسلیم األشیاء المادیة - أوال 

205----------------------------------------االلتزام بتسلیم األشیاء المعنویة-ثانیا

206----------------------------------التزاماتهجزاء إخالل المورد بتنفیذ:الفرع الثاني

209-----------------------------------التزام العمیل بالوفاء بالثمن:المطلب الثاني

211----------------------------------------ماهیة الوفاء اإللكتروني:الفرع األول
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211--------------------------------------------مفهوم الوفاء اإللكتروني - أوال

215--------------------------------------الطبیعة القانونیة للوفاء اإللكتروني:ثانیا

218----------------------------------------صور الوفاء اإللكتروني:الفرع الثاني

219--------------------------وسائل الدفع اإللكترونیة المطورة عن وسائل وفاء تقلیدیة: أوال

233-------------------------------------الوسائل المستحدثة للدفع اإللكتروني:ثانیا

الباب الثاني

250اإللكترونيونیة في نطاق التجارة الحمایة القان

253---------------------------------حمایة عقود التجارة اإللكترونیة-األولالفصل 

255----------------------------------حمایة المستهلك اإللكتروني-المبحث األول

257----------------------------التزام المهني بإعالم المستهلك اإللكتروني:المطلب األول

257-----------------اإللكترونيفي إطار عقود التجارة المقصود بالمستهلك والمهني:الفرع األول

258------------------------------------------اإللكترونيتعریف المستهلك: أوال

264-------------------------------------------------تعریف المهني:ثانیا

266---------------------------المستهلكمضمون االلتزام باإلعالم للمستهلك :الفرع الثاني

266-------------------------------------------مفهوم اإلعالم اإللكتروني: أوال

277----------------------------اإللكترونيجزاء اإلخالل بااللتزام بإعالم المستهلك:ثانیا

283------------------------------في العدولاإللكترونيحق المستهلك:الثانيالمطلب

284----------------------------------------مفهوم الحق في العدول:الفرع األول
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284----------------------------------------------المقصود بحق العدول: أوال

287--------------------------------------الطبیعة القانونیة للحق في العدول:ثانیا

290----------------------------------------نطاق الحق في العدول:الفرع الثاني

290-----------------------------------------حق في العدولالمهلة ممارسة : أوال

294------------------------------------استثناء حاالت معینة من حق العدول:ثانیا

296---------------------------------------------آثار الحق في العدول:ثالثا

301---------------------------------ةاإللكترونیإثبات عقود التجارة:المبحث الثاني

304---------------------------االعتراف بالمحرر اإللكتروني كدلیل كتابي:المطلب األول

304---------------------------------------مفهوم المحرر اإللكتروني:الفرع األول

307-----------------------------------------المقصود بالمحرر اإللكتروني: أوال

310-----------------------------الشروط الواجب توافرها في المحررات اإللكترونیة:ثانیا

318-------------------مبدأ التكافؤ الوظیفي بین المحررات اإللكترونیة والمحررات الورقیة-ثالثا 

320-------------------------الحجیة القانونیة للمحررات اإللكترونیة في اإلثبات:الفرع الثاني

321------------------------------حجیة المحررات اإللكترونیة الرسمیة في اإلثبات: أوال

327------------------------------حجیة المحررات العرفیة اإللكترونیة في اإلثبات-ثانیا

334----------------------------------ینالتوقیع والتصدیق اإللكترونی:المطلب الثاني

335---------------------------------------إنشاء التوقیع اإللكتروني:الفرع األول

336--------------------------------------------الكترونيمفهوم التوقیع  - أوال

344---------------------------------------شروط حجیة التوقیع اإللكتروني-ثانیا

351--------------------------------------تصدیق التوقیع اإللكتروني:الفرع الثاني
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351-----------------------------النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق اإللكتروني: أوال

359------------------------------------مسؤولیة جهات التصدیق اإللكتروني-ثانیا

366---------------------القانون الواجب التطبیق في مجال التجارة اإللكترونیة:الفصل الثاني

368-----------------------تنازع القوانین في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:المبحث األول

370-----)الشخصياإلسناد(اختیار القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة:المطلب األول

372---------------------مضمون قانون اإلرادة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

373---------------------------ي مجال عقود التجارة اإللكترونیةمفهوم قانون اإلرادة ف: أوال

382-----------------االختیار الصریح واالختیار الضمني في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

388-------------نیةاإللكترو محاولة تطبیق قواعد اإلسناد الموضوعیة على عقود التجارة:الفرع الثاني

389-----------------------------------------اإلسناد الجامد للرابط التعاقدیة: أوال

392----------------------------)ضابط األداء الممیز(اإلسناد المرن للرابطة العقدیة :ثانیا

396-------------------------------اإللكترونیة لقانون مستقلإخضاع عقود التجارة :ثالثا

      401 ------------------ ةالجهات المختصة بنظر منازعات عقود التجارة اإللكترونی:المطلب الثاني

402-----------معاییر االختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:الفرع األول

402------------عقود التجارة اإللكترونیةالضوابط الشخصیة لالختصاص القضائي في منازعات : أوال

407---------------------------ضابط مكان نشأة االلتزام في عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا

410------تطویر القواعد التقلیدیة لالختصاص القضائي وفقا للتنظیمات واالتفاقیات اإلقلیمیة:الفرع الثاني

411-------------------------تحدید االختصاص القضائي في اتفاقیة بروكسل ولوجانو: أوال

414----------االختصاص القضائي لمحكمة موطن المستهلك في مجال عقود التجارة اإللكترونیة:ثانیا
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420-----------------------------------------التحكیم اإللكتروني:المبحث الثاني

422--------------------------------األحكام العامة للتحكیم اإللكتروني:األولالمطلب

423---------------------------------------مفهوم التحكیم اإللكتروني:الفرع األول

424-------------------------------------------تعریف التحكیم اإللكتروني: أوال

427--------------------------------------ممیزات وعیوب التحكیم اإللكتروني:ثانیا

431------------------------تمییز التحكیم اإللكتروني عن النظم المتشابهة معه:الثاني الفرع

431--------------------------------------------المفاوضات اإللكترونیة - أوال

433----------------------------------------------الوساطة اإللكترونیة-ثانیا

435-----------------------------------------------التوفیق اإللكتروني-ثالثا

436----------------------------------مصادر أحكام التحكیم اإللكتروني:الثالث الفرع

437--------------------------------نظمات الخاصة بالتحكیم اإللكترونيجهود الم: أوال

443---------------------------------التحكیم الخاص بأسماء الموقع اإللكترونیة:ثانیا

452-------------------------------اإلطار القانوني للتحكیم اإللكتروني:المطلب الثاني

453---------------------------------------اتفاق التحكیم اإللكتروني :الفرع األول

454----------------------------------------مفهوم اتفاق التحكیم اإللكتروني: أوال

458----------------------------------------شكل اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثانیا

464-----------------------------------------آثار اتفاق التحكیم اإللكتروني:ثالثا

466-------------------------------------ن اتفاق التحكیم اإللكترونيمضمو -رابعا

471--------------------------اإلجراءات المتبعة أمام هیئة التحكیم اإللكتروني:الفرع الثاني

472---------------------------------------طلب اللجوء للتحكیم اإللكتروني - أوال
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476--------------------------------------------حكم التحكیم اإللكتروني:ثانیا

481------------------------------------تنفیذ حكم التحكیم اإللكتروني:الفرع الثالث

481--------------------------------استصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم اإللكتروني - أوال

485-----------------------------------تحدید مكان محكمة التحكیم اإللكتروني-ثانیا

588---------------------------------------------------------الخاتمة

500-----------------------------------------------------قائمة المراجع

  536 --------------------------------------------------------- الفهرس



النظام القانوني للتجارة اإللكترونیة في ظل التشریع الجزائري

Le régime juridique du commerce électronique en droit Algérien

ملخص الرسالة باللغة العربیة

على  - على المدى المتوسط والبعید -یتوقف استفادة الجزائر، من التجارة االلكترونیة 

وضع إمكانیات تقنیة وبشریة، تمكنھا من تحقیق قفزة اقتصادیة نوعیة، وتتخطى عدة عقبات 

، وحتى یتمكن الجزائریون من الدخول إلى )مادیة، تكنولوجیا، اقتصادیة، قانونیة وغیرھا(

.ة متینةتحتیاإللكترونیة من بابھ الواسع، یجب وضع إمكانیات عملیة، وبنیة عالم التجارة 

01مؤرخ في 04-15انطالقا من ھذا المبدأ، قام المشرع الجزائري بإصدار قانون رقم 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین، بھدف التكفل 2015فبرایر 

بالمتطلبات القانونیة، التنظیمیة والتقنیات التي ستسمح بخلق جو من الثقة المواتیة لتعمیم 

.طویر التجارة اإللكترونیةوت

Résumé de la thèse en langue Française

Les bénéfices à moyen et long terme que l’Algérie pourra retirer

du commerce électronique dépendra de la mise en perspective des

divers avantages que cette façon de commercer pourra leur apporter et

de la résolution des nombreux obstacles (physique, technologique,

économique, juridique et autres) que les Algériens sauront élaborer

dans la réalisation des conditions de base à la pratique du commerce

électronique.

Partant de ce principe, le législateur Algérien à promulguer la loi n°

15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la

signature et à la certification électronique, en visant la mise en place

du cadre légal pour la prise en charge des exigences juridiques,

organisationnelles et au développement du commerce électronique.


