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 مقدمة
يعتبر االستيبلؾ ظاىرة اجتماعية قديمة قدـ البشرية، فبل يمكف فصؿ الفرد عف ىذه 

كر الذم عرفتو البشرية حكؿ التطلكف الظاىرة التي يعتمد عمييا بغرض تمبية حاجاتو، 
إلى أنكاع جديدة مف المنتكجات أكثر  ؛نمط االستيبلؾ مف مكاد طبيعية كمكاد بسيطة

فرض االىتماـ أكثر بالنشاط االستيبلكي خاصة في العالـ األمر الذم تعقيدا كخطكرة، 
إذ يمجأ العديد مف األشخاص إلى شبكة  االنترنت لعرض مختمؼ السمع  الرقمي،
 ات عبر مكاقع الكتركنية تعتبر بمثابة متاجر افتراضية ال تعرؼ حدكدا جغرافية. كالخدم

يمتمؾ المحترؼ المتدخؿ في عممية االستيبلؾ في العالـ المادم قدرة       
فيذا التفاكت  ، -المستيمؾ-اقتصادية كخبرة فنية تجعمو يتفكؽ عمى الطرؼ المقابؿ

ستيبلكية بشكؿ يتطمب حماية المستيمؾ كفقا يتسبب في اختبلؿ التكازف في العبلقة اال
نظرا لعجز أحكاـ نظرية االلتزاـ إلعادة  - قانكف حماية المستيمؾ –ألحكاـ قانكف خاص 

يزداد التفاكت حَدة بيف المحترؼ كالمستيمؾ في ، حيث التكازف بيف أطراؼ ىذه العبلقة
لتحقؽ مف صحة البيانات بمكاصفات المنتكج كا اإللماـي بسبب صعكبة اللكتركنالعالـ ا

الذم  مما يؤكد ضركرة فرض التزامات عمى عاتؽ المحترؼ ،كافتراضيةفي بيئة رقمية 
 يتبلءـ مع المتطمبات الحديثةبشكؿ  يسيطر عمى العبلقة االستيبلكية عبر االنترنت،

 . االلكتركني حماية المستيمؾ

 ة،ثكرة التكنكلكجيالنيضة العممية كال في ظؿااللكتركني  المستيمؾ مصطمح ظير
، فبفضؿ إستغبلؿ تقنيات التعاقد فييا يتـالبيئة التي كتسب الصفة اإللكتركنية مف تحيث 

عف طريؽ كذلؾ المعمكمات أتيح التعامؿ بيف أشخاص ال يتكاجدكف في نفس المكاف، 
االستيبلؾ تجسيد إرادة أطراؼ يتـ مف خبلليا التي ك البيانات اإللكتركنية، رسائؿ  تبادؿ

، نظرنا لما تكفره االتصاؿ الحديثة كسائؿ شبكة األنترنت أىـمما يجعؿ مف  ،اللكتركنيا
حيث مف خدمات كتقنيات  تمعب دكرا ميما في مختمؼ مجاالت حياة الفرد كالمجتمع، 

 في ظيكر كتطكير ما يسمى بالتجارة اإللكتركنية. ساىمت
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سكاؽ كالمتاجر القائمة أصبحت شبكة االنترنت فضاء تجاريا إلكتركنيا منافس الؤل
عف بعد  تمبية إحتياجاتيـ االستيبلكية مستعممي االنترنت في العالـ المادم، حيث يمكف ل

دكف عناء لمتنقؿ مف متجر آلخر، إذ غالبا ما يقكـ العديد مف المحترفيف بعرض 
ابؽ منتكجاتيـ عمى متاجر إلكتركنية، مما ُيَمكِّف المستيمؾ مف اختيار المنتكج الذم يتط

كفقا لمفيـك التجارة االلكتركنية الذم  مع ذكقو كيتكافؽ مع ميكالتو كرغباتو االستيبلكية
 أحدث تغيرا في القكاعد االقتصادية ك القانكنية السائدة.

تنقسـ التجارة االلكتركنية بحسب صفة  االطراؼ المتعاقدة فييا، فنجد التجارة 
(، أك القائمة بيف األفراد B2Bمز ليا بػ ) االلكتركنية القائمة بيف المؤسسات كالتي ير 

(، أك القائمة بيف المؤسسات كاألفراد كالتي يرمز ليا بػ ) C2Cكالتي يرمز ليا بػ ) 
B2C كيشكؿ النكع األخير الذم يجمع بيف المحترؼ ك المستيمؾ أكثر أنكاع التجارة ،)

جؿ إعادة التكازف بيف االلكتركنية إنتشارا، كالذم يستكجب تدخؿ تشريعي ك تنظيمي مف أ
 أطراؼ العبلقة االستيبلكية االلكتركنية.

يتفؽ الفقو كالقانكف عمى إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي الذم  
بعيدا عف أغراضو ك  ؛يحصؿ عمى المنتكج بمقابؿ أك مجانا إلشباع حاجاتو الشخصية

راؼ التعامؿ محؿ ترتبط صفة المستيمؾ بضركرة كجكد تفاكت بيف أط ؛ حيثالمينية
نما يجب أف يتكاجد ك االستيبلؾ، فبل يكفي الغرض الشخصي مف استعماؿ المنتكج،  ا 

الدائف أم الشخص مقدـ المنتكج في كضعية المحترؼ الذم يتميز بمؤىبلت فنية 
 ال تقارف بمؤىبلت الشخص المديف الذم يسعى إلشباع احتياجاتو الشخصية. ؛كاقتصادية

تقـك عمى المبرمة عف بعد، حيث االلكتركني مف العقكد يعتير عقد االستيبلؾ 
طرفي  االلكتركني إلرادة التعبير، كالتي تسمح بإلكتركنية االتصاؿ بكسائؿاالستعانة 

 مفلضماف أ شركط فنية االستيبلكية تستكجب تكفر. فالعبلقة االستيبلؾ االلكتركني
ستغبلؿ تكنكلكجيا المعمكمات يسمح باكجكد نظاـ معمكماتي معالج مع ضركرة ، المعمكمات

التقميدية إال مف  ما ىك كارد في القكاعدقانكنية ال تختمؼ عف  كاالتصاؿ.إلى جانب شركط
 المبـر عبر األنترنت. لعناصر عقد االستيبلؾ حيث ما تفرضو الطبيعة اإللكتركنية
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ة؛ فقد إمكانية إبراـ معامبلت تتفاكت مف حيث األىميستعممييا لم االنترنتتتيح شبكة 
التي يتـ إبراميا  اليكمية تصّنؼ ضمف العقكد اليكمية المألكفة لؤلفراد، كالعقكد االستيبلكية

التي يتطمب  الميمة بصكرة فكرية دكف المجكء ألم مرحمة تمييدية، عمى خبلؼ الصفقات
، إذ ال يتككف دفعة كاحدة، بؿ بعد المكجب المحترؼلعرض  تككيف اإليجاب فييا مدة معينة

عالمية شبكة األنترنت كفقا لتقنيات التفاكض اإللكتركني، حيث أف ة مف الّنقاش كالمساكمة فتر 
كعدـ اقتصارىا عمى بمد معيف، يتطمب ضركرة تفاكض األطراؼ مف أجؿ اإللماـ بجميع الّنقاط 

 التي تحيط بالعقد المراد إبرامو، ككذا التأكد مف سبلمة كنجاعة الصفقة.

عبر االنترنت، حيث  عقد االستيبلؾني مكانة ميمة في  يحتؿ التفاكض اإللكترك 
يقكـ بدكر فعاؿ في التحضير لمعقد بما يتماشى مع مصمحة كؿ طرؼ فيو، بشكؿ يحكؿ 
دكف قياـ خبلفات بشأف العقد المراد إبرامو في المستقبؿ، خاصة كأّف ىذه العقكد تتـ عف 

صب عمى معامبلت تتسـ بالتركيب كرقمية، تن إلكتركنيةبعد، مف خبلؿ االستعانة بكسائؿ 
كالتعقيد الفّني كالقانكني، مما يفرض عمى األطراؼ ضركرة االستعانة بالتفاكض 

 .اإللكتركني، حتى يتمكنكا مف إنشاء العقد عمى أسس سميمة ككاضحة

يقكـ األطراؼ أثناء إجراء التفاكض اإللكتركني بتبادؿ اآلراء كمناقشة العركض، 
مكف الرجكع كالتي يذلؾ في مستندات تتناكؿ المسائؿ المتفؽ عمييا،  كغالبا ما يتـ إفراغ

كفقا لما يقتضيو مبدأ سمطاف االردة، كالذم تـ تكريسو  إلييا في حالة نشكب نزاع بشأنيا،
عمى طرفي األمر الذم ال ينطبؽ في القكاعد التقميدية بيف أطراؼ متعاقدة متكافئة، 

  اف بعدـ تساكم في المراكز القانكنية.  االستيبلؾ االلكتركني، المذاف يمتز 

يرد عمى التعامؿ عبر األنترنت حاالت يستبعد فييا دكر إرادة األطراؼ المشتركة  
العقكد النمكذجية )النمطية( التي تظير في المكقع عمى غرار  في تككيف اإليجاب.

معدة نية لكترك إ عمى شكؿ استمارةإذ تككف عمى شبكة األنترنت، لممحترؼ  االلكتركني
الصفقة،  إبراـ، تتضمف تفاصيؿ التعاقد بنفس الشركط لكافة الجميكر الراغب في مسبقا

بحيث ال تككف قابمة لممناقشة أك التعديؿ، كتستبعد فييا أم مفاكضة أك مساكمة. فالمتعاقد 
بعض  ، إذا لـ يرغب في أحد أكأساسا الصفقة إبراـيككف ممزمنا بقبكليا أك عدـ اإلقداـ عمى 



 مقدمة                                                       المركز القـانوني للمستيلك اإللكتروني  

4 
 

ذعاف، حيث اإلعقكد  يتقارب معتكييؼ ىذه العقكد  ، مما يجعؿالشركط المعركضة عميو
مسبقا مف قبؿ الطرؼ المعدة العقد  الخضكع لشركطفييا مذعننا بمجرد  المستيمؾ يككف 

 مناقشة فييا. بأمؽ مصمحتو دكف أف يسمح يتحق يعمؿ عممى، الذم المحترؼا

لعبلقة االستيبلكية اإللكتركنية، فيي أساس تعتبر رسائؿ البيانات حجر زاكية في ا
تسمح بعرض التي  ،ترؼ كالمستيمؾ عبر الكسائط االلكتركنيةمحالعبلقة التي تجمع بيف ال

عبرىا، إذ يتـ االتفاؽ عمى محؿ االاستيبلؾ عمى أساس ما تـ تدكينو في  ك إقتناء السمع
الرقمية لتقنيات مختمؼ اف، كنيافكفقا لمتطمبات االعبلف ك االعبلـ االلكتر  رسائؿ البيانات

تقـك مقاـ المستندات الكرقية، فرسائؿ البيانات كسائؿ فعالة  لبلتصاؿ عبر االنترنت
 .لمتعبير عف اإلرادة عبر األنترنت

يقـك المحترؼ كالمستيمؾ االلكتركني بالتعبير عف إرادتيما في التعاقد إيجابا كقبكالن 
 قبكاليعتبر  المحترؼالرد االيجابي لعرض فكتركنية، كذلؾ اعتمادنا عمى دعائـ رقمية كال

تعبير عف  ماعف ككني افال يخرج عبر األنترنتالقبكؿ االيجاب ك  مفيـكف ،إلكتركني
 ا.يعتمد عمييتمكف في طبيعة الكسيمة التي  مااإلرادة، كأف كجو الخصكصية فيي

الحصكؿ عمى  يرتبط قياـ المستيمؾ االلكتركني بالتعاقد عبر االنترنت بضركرة 
مف قبؿ أحد مقدمي الخدمات االلكتركنية ، كغالبا ما يتمثؿ في ذلؾ تـ كيخدمة االنترنت، 

الكلكج إلى في ىذه الخدمة مف  المشترؾ يتمكف أيف ،شخص يدعى بمقدـ خدمة االنترنت
عمى غرار  ،لنقؿ البيانات الرقمية (1)باستخداـ مختمؼ التقنيات  التكنكلكجيا االنترنتشبكة 

الخطكات الفنية الضركرية  إتباع، مع (2)"(ADSLؾ الرقمي غير المتماثؿ )"اشتر تقنية اال
 لتفعيؿ الخدمة.

                                                           
، خط DIAL -UPقنية االتصاؿ الياتفييتكجد العيدد مف التقنيات التي تمكف المشترؾ مف استخداـ االنترنت ،كت - 1

 أظر: كيكيبيديا، المكسكعة الحرة، المكقع االلكتركني.’ FTTH، األلياؼ الضكئية لممنازؿ DSLاالشتراؾ الرقمي 
https://ar.wikipedia. Org/ WIKIPEDIA ? ORG/WIKI/. 
2

 - «  ADSL :Asymetric Digital Suscriber Line,selon la définition retenue par France télécom dans ces 

conditions générales d’abonnement cela sinifie «  ligne d’abonné numérique asymétrique » ; c'est-à-dire une 

technologie qui permet de transmettre des signaux numériques  haut débit sur le reseau d’accés téléphonique 

existant, elle permet d’avoir un haut débit en direction de l’abonné et une voie de retour de plus faible débit 

vers  le reseau » L . GRYNBAUM, C. LE GOFFIC, L. MORLET- HAIDARA, droit des activités 

numériques, 1ere ed, DALLOZ, paris 2014, p 232 . 
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يتطمب تنفيذ مقدـ خدمة االنترنت اللتزامو بتفعيؿ الخدمة كتمكيف المشترؾ مف 
إلى جانب بعض الكسائؿ المادية  ،استغبلليا ضركرة تكفر ىذا األخير عمى خط ىاتؼ

التكنكلكجيا الرقمية مثؿ جياز المكداـ ،الذم يتـ بكاسطتو تزكيد األجيزة  البلزمة لترجمة
 .(1)باالنترنت  -كجياز الحاسكب مثبل-االلكتركنية الخاصة بالمشترؾ

يتحصؿ المشترؾ عمى األجيزة الضركرية لتفعيؿ الخدمة مف طرؼ مقدـ خدمة 
، -اؾ في خدمة االنترنتأم عقد االشتر - األصمياالنترنت مف خبلؿ عقكد تكميمية لمعقد 

اقتناء األجيزة دفع مقابؿ يمتـز المشترؾ بدفع مبمغ االشتراؾ، إلى جانب التزامو ب أيف
 .الضركرية إلطبلؽ الخدمة

المشترؾ ال يتدخؿ مقدـ خدمة االنترنت في محتكل البيانات التقنية التي يتمقاىا 
عمى تكفير الكسائؿ التي  حيث يقتصر االنترنت، إذ يتسـ دكره بالطابع الفني، مستعمؿ

 كف عبر االنترنتي،عمى خبلؼ الكسطاء التقنتسمح لممشتركيف باالتصاؿ بشبكة االنترنت
كمتعيد االيكاء، كصاحب كناقؿ المعمكمة، الذيف يمكف ليـ التحكـ في المحتكل 

 المعمكماتي لمعممية االستيبلكية االلكتركنية. 

ت الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا اإلتصاؿ، لتطكراامكاكبة إلى عمد المشرع الجزائرم 
رقـ تنظيـ إستغبلؿ األنترنت كنشاط إقتصادم مقنف، بمكجب المرسـك التنفيذم ب أيف قاـ

، أيف فرض 2شركط ككيفية إقامة خدمات األنترنت كاستغبللياالذم يضبط  257  -98

                                                           
جيزة االلكتركنية الخاصة بالمشترؾ باالنترنت استغبلؿ الخطكط الياتفية مف خبلؿ معالجة يتطمب تزكيد األ - 1

"مكديكالتكر" يتكفر عميو جياز المرسؿ، كالتعامؿ مع ىذه البيات مف  MODULATORالبيانات كتعديميا بكاسطة جياز 
ديبلتكر" الذم يقـك بالعممية " ديمك  « Demodulator »طرؼ المرسؿ إليو بفؾ التعديؿ يتطب تكفره عمى جياز 

العكسية لؤلكؿ، كلقد تـ التكصؿ إلى جياز يثبت مع كؿ مشترؾ يقـك بالعمميتيف التعديؿ كفؾ التعديؿ يدعى بجياز 
" يحمؿ بداخمو الجيازيف االثنيف معا ،ك مف ىنا جاءت تسميتو، أيف يحمؿ ثبلث الحركؼ األكلى MODEMالمكدـ "

اإلسكندرية المجمع الثقافي، أبك ظبي،  مطبعة ، 4ط االنترنت،خدمات محمكد رياف،  مف كبل الجيازيف أنظر: أحمد
 .64، 63، ص ص 2001

، يضبط شركط ككيفية إقامة خدمات األنترنت 1998أكت  25مؤرخ في  257 -98مرسـك تنفيذم رقـ  -2
 .)معدؿ كمتمـ( 1998أكت  26صادر بتاريخ   63كاستغبلليا،  ج.ر، عدد
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مف  (1)شركط مكضكعية تتعمؽ باألشخاص الذيف يحؽ ليـ إستغبلؿ خدمات األنترنت
تستكجب الخضكع لتصريح  كالتي ،جية، كيحدد الشركط الشكمية لممارسة ىذا النشاط

 خدمات األنترنت.مسبؽ مف أجؿ استغبلؿ 
اعترؼ المشرع الجزائرم بإستغبلؿ خدمات األنترنت، كعمؿ عمى تنظيـ كتحديد 
 شركطيا، كما أشار إلى العديد مف مظاىر المعامبلت اإللكتركنية في نصكص قانكنية

الكتابة كالتكقيع المتعمقة ب ت.ـ.ج  1مكرر  323مكرر ك 323اد ك الم عمى غرارمتفرعة، 
المتعمؽ  162-07مف المرسـك التنفيذم رقـ مكرر  03اإللكتركني، ككذا المادة رقـ 

بنظاـ إستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية كالكيربائية كعمى 
كما أشار إلى كسائؿ الدفع ، (2)السمكية كالبلسمكية مختمؼ الخدمات المكاصبلت

-05مف األمر  03كالمادة رقـ  (3)11-03مف األمر رقـ  69اإللكتركني في المادة رقـ 
كسائؿ ، (5)المتضمف تعديؿ التقنيف التجارم 02-05كأضاؼ بمكجب القانكف رقـ  ،(4)06

اؽ تجارية جديدة مضافة تبادؿ إلكتركنية، عند نصو عمى بطاقات السحب كالدفع كأكر 
 الشيؾ كالسند ألمر.ك  السفتجةعمى غرار لؤلكراؽ التجارية الكبلسيكية 

لى العديد مف مظاىر االستيبلؾ االلكتركني التي يقبؿ إالمشرع الجزائرم  أشار
غرار القانكف رقـ بنصكص قانكنية عمى  كقد خص بعضيا، االنترنتعبر  األفرادعمييا 

الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ  تضمف القكاعدالم 09-04
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع  الذم 04-15كالقانكف رقـ  ،(6)كاالتصاؿ كمكافحتيا

                                                           
 .يضبط شركط ككيفية إقامة خدمات األنترنت، مرجع السابؽالذم  257 -98 رقـ تنفيذمالمرسـك المف  04المادة  -1
تعمؽ بنظاـ إستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ أنكاع الشبكات، ي، 2001مام  09مؤرخ في  123 -01مرسـك تنفيذم رقـ  -2

 13صادر بتاريخ  27كالبلسمكية، ج ر عدد بما فييا البلسمكية كالكيربائية كعمى مختمؼ الخدمات المكاصبلت السمكية 
 )معدؿ كمتمـ(. 2001مام 

أكت  27صادر بتاريخ  52عدد  ر.تضمف قانكف النقد كالقرض، ج ، ي2003أكت  26مؤرخ في  11-03أمر رقـ  -3
 )معدؿ كمتمـ(. 2003

أكت  28ريخ صادر بتا 59تعمؽ بمكافحة التيريب، ج ر عدد ي، 2005أكت  23 فيمؤرخ  06 -05أمر رقـ  -4
 .)معدؿ كمتمـ( 2005

 30صادر بتاريخ  78ج ر عدد  يتضمف القانكف التجارم، ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في   59 -75أمر رقـ  -5
 (.معدؿ كمتمـ) 1975سبتمبر 

، يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا 2009أكت  05مؤرخ في  04-09قانكف رقـ  - 6
 .2009أكت  16صادر بتاريخ  47كاالتصاؿ كمكافحتيا، ج.ر عدد  اإلعبلـ
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، الذم 2ـ اعداد مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركنيةتكما  ،1كالتصديؽ االلكتركنييف
مما يثير التساؤؿ حكؿ  الخاصة باالستيبلؾ االلكتركني. تـ فيو تنظيـ العديد مف المسائؿ

 لخصكصية حماية المستيمؾ االلكتركني؟المنظكمة التشريعية مدل إلماـ 
مما  )الباب األّكؿ(،ترجع خصكصية المستيمؾ االلكتركني لتأثره بالبيئة االلكتركنية 

 ثاني(.)الباب التبايف في القكاعد القانكنية الخاصة بحمايتوال أدل إلى 

                                                           
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، ج.ر 2015فيفرم  01مؤرخ  04-15قانكف رقـ  - 1

 .2015فيفرم  10صادر بتاريخ  06عدد 
رة البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسكية كالتكنكلكجيا مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية الصادر عف كزا - 2

 .2018فيفرم  20الرقمية، المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني بتاريخ 
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يعرؼ العالـ تطكرات متبلحقة كمستمرة في مجاؿ التكنكلكجيا كالمعمكمات، مما أدل 
إلى ظيكر تقنيات إتصاؿ مذىمة، أفرزت كاقعا جديدنا يتمثؿ في المعامبلت اإللكتركنية 

اليكمية مف أجؿ تمبية   ضضمؼ جكانب حياتيمالتي يستعيف بيا األفراد، في مخت
متطمباتيـ مف سرعة كسيكلة في إبراـ مختمؼ التصرفات مع كافؽ تإحتياجاتيـ، بما ي

لكتركنية، مف خبلؿ تبادؿ البيانات ك التي تتـ في بيئة إفتراضية ، ك كالمعامبلت القانكنية ا 
 مما ساىـ في ظيكر االقتصاد الرقمي. الرقمية،

االلكتركني بالتعاقد في بيئة إلكتركنية مفتكحة عمى العالـ، إذ ال يقـك المستيمؾ 
يمكف التقيد فييا بالحدكد السياسية أك الجغرافية، كما ال يقتصر التعامؿ عبرىا عمى 
نما يمتد كذلؾ إلى التعامؿ مع أنظمة كبرمجيات  األشخاص الطبيعية أك المعنكية فقط، كا 

ل ألى تغيير حقيقي في بعض المفاىيـ القائمة في خاصة بأجيزة إلكتركنية ذكية، مما أد
، كذلؾ كمو كانعكاس البيئة اإللكتركنية عمى المستيمؾ الذم يقـك باقتناء نظرية االلتزاـ

 المنتكج عبر األنترنت.

يتـ عقد االستيبلؾ عبر األنترنت دكف لقاء فعمي بيف المحترؼ اإللكتركني 
إلى االشتراؾ في خدمة الدخكؿ لؤلنترنت ؿ طرؼ ككالمستيمؾ اإللكتركني، حيث يمجأ 

كفقا ألحكاـ عقد يجمع كؿ كاحد منيما مع مقدـ خدمة األنترنت، مما يمكنيما مف 
استعماؿ األنترنت، غير أف عرض كاقتناء المنتكج عبر األنترنت يتكقؼ عمى الحصكؿ 

ة اإليكاء، عمى خدمات إلكتركنية يقـك بيا الكسطاء التقنييف عبر األنترنت مف مقدمي خدم
كناقؿ كصاحب المعمكمة، كغيرىا مف األشخاص المساعدة لطرفي االستيبلؾ اإللكتركني، 
فالمستيمؾ اإللكتركني يتميز عف نظيره التقميدم مف حيث تعدد األطراؼ المتعاممة 

 معو)الفصؿ األكؿ(.
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البيئة اإللكتركنية عمى طرفي عقد االستيبلؾ عبر األنترنت، بؿ  ال يتكقؼ تأثير
متد إلى الكسيمة المعتمدة في التعاقد كالمحؿ الذم يرد عميو، حيث يفرض البعد التعاقدم ي

االستعانة بكسائؿ االتصاؿ األلكتركنية نتيجة لمغياب المادم المتزامف لممستيمؾ كالمحترؼ 
عبر األنترنت، حيث تسمح تقنيات االتصاؿ المباشر مف خبلؿ المشاىدة كالمحادثة إلى 

د افتراضي، األمر الذم ال يَمكف المستيمؾ اإللكتركني مف فحص تجسيد مجمس عق
المنتكجات التي يرغب في اقتنائيا، سكاء التقميدية منيا كالتي يتـ عرضياعبر األنترنت 
كاستبلميا في العالـ المادم، أك المنتكجات الرقمية التي يتـ عرضيا كاستبلميا رقميا عبر 

 قد المستيمؾ اإللكتركني )الفصؿ الثاني(.يؤكد تطكر تقنية تعااألنترنت، مما 
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 الفصؿ األكؿ

 لمتعاممة مع المستيمؾ االلكتركنيتعدد األطراؼ ا
تعتبر االنترنت مف األساليب األكثر استخدامان في شراء كبيع السمع كالخدمات عف 

سريعة ال تتطمب تكاليؼ كبيرة، حيث ال يحتاج البائع ك  كسيمة سيمةبعد ، كذلؾ باعتبارىا 
إال التخاذ مكقع لو عمى شبكة اإلنترنت، أك إنشاء بريد إلكتركني يستطيع مف خبللو 
االتصاؿ بالعمبلء في مختمؼ دكؿ العالـ، كالتي قد ال يككف مف الممكف الكصكؿ إلييـ 

 بالكسائؿ التقميدية، التي تكمؼ الكثير مف الجيد كالنفقات.

، بكة االنترنتاصؿ التي تكفرىا شعماؿ تقنيات التك ستااللكتركني اليمجأ المستيمؾ 
 الذم يقـكك  االلكتركني، المحترؼة بخاصال ةكتركنيقع االامك الك أكالبريد االلكتركني 

و، جاتك منتكافة البيانات المتعمقة بتقديـ كصؼ ك مف خبلؿ  ؛بتركيج كعرض سمعو كخدماتو
قتناء ما شباع حاجاتإ عمىالمستيمؾ االلكتركني  يساعداالمر الذم  يحتاج إليو عف و، كا 

  بعد، كفي أم مكاف يتكاجد فيو. 
مف االطبلع عمى منتكجات يعرضيا االلكتركني  تمكف شبكة االنترنت المستيمؾ

شبكة االنترنت ال ، فدكؿ العالـ أم دكلة مفمف  كاحد أك عدة محترفيف إلكتركنييف محترؼ
، حيث تتكقؼ يبلكيةالعممية االست سيكلة، مما أدل إلى جغرافيةحدكد سياسية أك تعرؼ ف

،حيث يعتبر مستعممكا االنترنت كأطراؼ عمى إمكانية اتصاؿ أطرافيا بشبكة االنترنت
يستكجب االتصاؿ بمقدمي إال أف ذلؾ )المبحث االكؿ(، لمعبلقة االستيبلكية االلكتركنية

 الخدمات االلكتركنية كالكسطاء التقنييف عبر االنترنت)المبحث الثاني(.
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 ؿاألكالمبحث 

 ةاإللكتركني يةعبلقة االستيبلكالكأطراؼ  االنترنت كامستعمم
ال يقتصر تدخؿ المحترؼ في عممية عرض المنتكج عمى العالـ المادم، إذ يمتد 

أيف يعتمد عمى تقنيات االتصاؿ التي تكفرىا شبكة االنترنت  كذلؾ إلى العالـ اإللكتركني،
حتياجات الخدمات، التي تتك  مف أجؿ عرض العديد مف السمع ماشى مع مختمؼ أذكاؽ كا 

خبرة فنية ك  المستيمؾ االلكتركني، غير أف امتبلؾ المحترؼ االلكتركني لقدرات اقتصادية
تجعمو يتفكؽ عمى الطرؼ المقابؿ الذم يتعامؿ معو، مما يتسبب في اختبلؿ التكازف في 

 العبلقة االستيبلكية االلكتركنية.
ة كفقا ألحكاـ قانكف االستيبلؾ بتحقؽ صفة ترتبط االستفادة مف الحماية المقرر  

المستيمؾ في الشخص المديف)المشترم(؛ كصفة المحترؼ في الشخص الدائف)البائع(. 
حيث أف التعامؿ الذم يتـ بيف فئة المستيمكيف أك بيف فئة التجار ال يخضع لقكاعد حماية 

ي ألحكاـ القانكف المستيمؾ، إذ يتـ خضكع األكؿ ألحكاـ القانكف المدني كيخضع الثان
 التجارم. 

يتـ إستعماؿ االنترنت مف قبؿ أشخاص طبيعية أك معنكية؛ إما بيدؼ عرض 
المنتكجات؛ أك بيدؼ االطبلع كتمقي العركض عبر األنترنت، فمستعمؿ االنترنت يمكف 
أف يككف في الحالة األكلى محترؼ الكتركني)المطمب االكؿ(، أك مستيمؾ الكتركني في 

 نية )المطمب الثاني(.   الحالة الثا
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 األكؿالمطمب 

 كمحترؼ االنترنتالعارض عبر 

يعتبر االنترنت إحدل كسائؿ االتصاؿ عف بعد التي أسفرت عف ظيكر نكع جديد  
إذ يقـك المحترؼ باستغبلؿ االنترنت مف أجؿ عرض المنتكج لبلستيبلؾ  ،مف المعامبلت

التي تعرؼ إقباال كبيرا نظرا لما تكفره مف ، ك عف بعد كفقا لما يسمى بالتجارة اإللكتركنية
 مزايا، األمر الذم يشجع األفراد عمى االستيبلؾ اإللكتركني.

محترؼ كآخر  يدرج االستيبلؾ اإللكتركني ضمف التجارة اإللكتركنية التي تقـك بيف طرؼ 
بية "، فبل يكفي كجكد شخص يقـك بالتعاقد مع آخر بغرض تمB2C" كالتي يرمز ليا بػ مستيمؾ

احتياجاتو مف أجؿ كصؼ العبلقة بعبلقة إستيبلكية، كفرض إلتزامات كفقا ألحكاـ قانكف 
يتكقؼ ذلؾ عمى تحقؽ عناصر تحديد  بؿالمنتكج،  عمى اقتناء المستيمؾ عمى الشخص الذم يقدـ

صفة المحترؼ في الشخص العارض )الفرع األكؿ(، أيف ُيَمكِّف االعتماد عمى ىذه العناصر مف 
 صفة المحترؼ اإللكتركني عمى العارض عبر االنترنت )الفرع الثاني(.تطبيؽ 

 األكؿالفرع 

 المحترؼعناصر تحديد صفة 

ينص قانكف حماية المستيمؾ عمى فرض مجمكعة مف اإللتزامات عمى الشخص 
المحترؼ، الذم يتدخؿ في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ، كذلؾ بغاية منع استغبلؿ 

بشكؿ يخدـ مصالحو عمى حساب  ،كخبرتو كمؤىبلتو الفنية ،قتصاديةالمحترؼ لنفكذه اال
 مصالح الشخص المستيمؾ الذم يتعامؿ معو.

يعتبر الشخص الذم يمارس نشاطا عمى كجو االعتياد كالتنظيـ بيدؼ الحصكؿ  
فتحديد صفة المحترؼ تتكقؼ عمى ثبلث عناصر أساسية كىي:  ،(1)عمى الربح محترفا

                                                           
كؿ » :مف يعرفو عمى أّنو نجدإذ  "Le professionnel" -أك الميني -دد التعاريؼ الفقيية بشأف المحترؼعتت - 1

كالذم يظير في العقد كميني محترؼ، فيك الشخص الذم يعمؿ مف أجؿ  شخص طبيعي أك معنكم، خاص أك عاـ،
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بغاية ، )ثانيا( ، ممارسة نشاط منظـ عمى كجو االعتياد)أكال( قانكنيةالتمتع بالشخصية ال
 )ثالثا(. تحقيؽ الربح

 التمتع بالشخصية القانكنية-أكال

تتكقؼ مساءلة المحترؼ عف التزاماتو تجاه المستيمؾ عمى مدل تمتعو بالشخصية    
كف العاـ في ، فتدرج شخصيتو ضمف أشخاص القانكف الخاص أساسا أك القان(1)القانكنية

 حالة المؤسسات العمكمية ذات الطابع االقتصادم.

                                                                                                                                                                                

حاجات نشاطو الميني سكاء كاف ىذا النشاط تجارم أـ صناعي أـ زراعي، فيمتمؾ مكاننا أك محبلن تجارينا بقصد 
دار ال أمف المستيمؾ االلكتركني،، خالد ممدكح إبراىيـ: «.أك يشترم البضاعة بقصد إعادة بيعيا ممارسة نشاطو،

  .29ص  ،2008الجامعية، اإلسكندرية، 
كؿ شخص يتصرؼ عمى كجو االعتياد كالحرفة في نطاؽ أنشطتو المينية بغرض تحقيؽ الربح سكاء أكاف شخصنا  »

حماية المستيمؾ في أسامة أحمد بدر،  : «األخير سكاء كاف عامنا أك خاصناطبيعينا أك اعتبارينا كفي ىذا النطاؽ 
أنظر : األكدف سمير . ك 79، ص 2005، اإلسكندرية ،، دار الجامعة الجديد لمنشر-دراسة مقارنة -ركنيالتعاقد االلكت
أيضا: الجريدلي جماؿ زكي أنظر . ك 119منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. س. ف، ص العقد اإللكتركني، عبد السميع، 

دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالفقو - نترنتاالالمسؤكلية المدنية الناشئة عف بيع السمع المقمدة عبر  اسماعيؿ،
حماية : خالد عبد الفتاح محمد خميؿ، أيضاأنظر  .72، ص 2011قانكنية، اإلسكندرية، مكتبة الكفاء ال ،-القانكني

 .38، ص2009 ،اإلسكندرية ،، دار الجامعة الجديدة لمنشرالمستيمؾ في القانكف الدكلي الخاص

« Le professionnel est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et 

organisée de production, de distribution ou de prestation de service » : CALAIS- AULOY Jean et 

STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 6
ème

 éd, Dalloz, Paris, 2003, p.6.    

« Toute personne qui dans un but patrimonial exerce une activité habituelle et organisée » : DORANDEU.N, 

GOMY.M, ROBINNE.S, VALLETTE-ERCOLE.V, Tout le droit de la consommation, Ellipses, Paris, 2008, 

p. 34. 

Et : CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit français, 

droit libanaise et LG. DJ, édition Alpha, Paris, 2010, p. 17.  
 30صادر بتاريخ  78، ج ر عدد تضمف القانكف المدنيي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقـ  - 1

  .(لمعدؿ كمتمـ) 1975سبتمبر 
 52 -49كفي المكاد  عمى األحكاـ التي تتعمؽ بالشخص الطبيعي،ت.ـ  48 -25رم في المكاد المشرع الجزائ نص

نظريتا القانكف كالحؽ إبراىيـ منصكر،  إسحاؽ كذلؾ:نظر أ .-المعنكم -الشخص االعتبارم عمى أحكاـت.ـ 
 .  246 -217ص  ، ص2004، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 7ط كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،
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 بالنسبة ألشخاص القانكف الخاص -أ

ا طبيعينايمكف أف  ا معنكينا خاصاأك  يككف المحترؼ شخصن يتخذ شكؿ  ،شخصن
بحيث يستكم  ،شركات تجارية، كال يؤثر في ذلؾ حجـ النشاط االقتصادم أك طبيعتو

 رية، الفبلح، الصانع، الحرفي كأصحاب الميف الحرة.التاجر البسيط كالشركة التجا

 03المادة تبنى المشرع الجزائرم فكرة الشخصية القانكنية في تعريؼ المحترؼ في 
التي تنص:  (1)المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09قانكف رقـالمف  07فقرة
 يتدخؿ في عممية عرض المنتكجات شخص طبيعي أك معنكمالمتدخؿ: كؿ »

 .«لئلستيبلؾ

المتعمؽ  03-03رقـ  مف األمر 01فقرة  03الفكرة في المادة ذات كما كردت
أينا كانت طبيعتو  شخص طبيعي أك معنكم كؿ :المؤسسة»التي تنص عمى:  (2)بالمنافسة

 .«يمارس بصفٍة دائمة، نشاطات اإلنتاج أك التكزيع أك الخدمات

نية لممحترؼ في نظاـ القانكف اإلشكاؿ الذم يطرح بصدد فكرة الشخصية القانك 
الخاص، يثار عند مزاكلة مينة أك احتراؼ نشاط عمى شكؿ مقاكلة التي ال تتمتع 

عند تحديد  مما يفرض شخصية المقاكؿ ،لقانكنية في ظؿ القانكف الجزائرمبالشخصية ا
ىذه الحالة، عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم يقر  مثؿ صفة الشخص المحترؼ في

 .(3)ذك المسؤكلية المحدكدة اكؿ الفردمبنظاـ المق

                                                           
صادر  15ر عدد .تعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، جي، 2009فيفرم  25مؤرخ في  03 -09قانكف رقـ  - 1

 .2009مارس  08 بتاريخ
جكيمية  20 بتاريخصادر  43ر عدد .، يتعمؽ بالمنافسة، ج2003جكيمية  19 مؤرخ في 03 -03أمر رقـ  - 2

 . معدؿ كمتمـ() 2003
3- Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 ,relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, JORF 

n°0137 du 16 juin 2010 .  
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 بالنسبة ألشخاص القانكف العاـ -ب

بتحديد صفة المحترؼ، فإف كاف مفيـك ىذا األخير تكفير حماية المستيمؾ  رتبطي 
يشمؿ كؿ مف الشخص الطبيعي كالمعنكم، فالتساؤؿ يكمف في مدل إمكانية إدراج 

كذلؾ لتحديد مدل  ىذا المفيكـ، ضمف -المؤسسات العمكمية -أشخاص القانكف العاـ 
تمتع المنتفع مف خدمات المرفؽ العاـ بصفة المستيمؾ، كبالتالي إفادتو بالحماية المقررة 

 بمقتضى قكاعد قانكف حماية المستيمؾ.

م كمؤسسات تنقسـ المؤسسات العمكمية إلى مؤسسات عمكمية ذات طابع إقتصاد 
امة االقتصادية تمؾ المؤسسات العمكمية المؤسسة الع كيقصد ،عمكمية ذات طابع إدارم

التي تمارس نشاطنا تجارينا أك صناعينا، تسعى لتقديـ سمع كخدمات منافسة لتمؾ التي 
يقدميا الخكاص، فتمجأ الستعماؿ مختمؼ أساليب التركيج لتسكيؽ منتجاتيا كجذب الزبائف 

خاص القانكف مماثمة لكضعية أش المؤسساتبغرض تحقيؽ الربح أساسنا، فكضعية ىذه 
 .(1)الخاص الذيف يمارسكف نفس النشاط

 (2)المشرع الجزائرم المؤسسة العامة االقتصادية لقكاعد القانكف الخاص يخضعك  
في العديد مف الجكانب، بما في ذلؾ عبلقاتيا مع المتعامميف معيا، فمف جية فإف إنشاء 

الشركات التجارية  المؤسسات العمكمية االقتصادية كتنظيميا كسيرىا يخضع ألحكاـ
مف  12فقرة  02، كمف جية أخرل فإف المادة (3)المنصكص عمييا في القانكف التجارم

                                                           
المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية  ،"مفيـك المستيمؾ كالمحترؼ في التشريع الجزائرم"عمي أحمد صالح،  - 1

 .193ص  ،2011ائر، الجزائر، ، جامعة الجز 01عدد  كالسياسية،
ا مف التجارية، لكف بالمقابؿ تبقى شخ بخاصية المتاجرة عمى غرار الشركاتتتميز المؤسسات العامة االقتصادية  - 2 صن

أشخاص القانكف العاـ، بحيث تككف الدكلة مالكة لكؿ رأسماؿ قبؿ الخكصصة، أك غالبيتو بعد الخكصصة، كما أف 
 قرار مف السمطة المختصة، فيذه األحكاـ تجعميا ذات طبيعة مزدكجة.يتكقؼ عمى صدكر  اإنشائي

يي تضمف القانكف التكجيي ،1988جانفي  12مؤرخ في  01-88رقـ قانكف مف  01فقرة  45تنص المادة  - 3
تخضع »عمى أنو :  (جزئيا )ممػػغى 1988جانفي  13 بتاريخصادر  02عدد  ر .ج ،لممؤسسات العمكمية اإلقتصادية

في عبلقتيا مع الدكلة كتعد تاجرة في  اإلدارةئة العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم لمقكاعد المطبقة عمى اليي
 «عبلقتيا مع الغير كتخضع لقكاعد القانكف التجارم...
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تنص عمى عدـ  (1)بقانكف الصفقات العمكمية المتعمؽ 250 -02مرسـك الرئاسي رقـ ال
 .(2)خضكع ىذه المؤسسات ألحكامو

القتصادية سة العامة احؿ النزاعات التي تككف المؤسيختص القضاء الخاص ب 
، بحيث استبعدىا المشرع الجزائرم عند حصره لمييئات التي تخضع لمقضاء طرفنا فييا

باإلجراءات المدنية  الخاص 09 -08رقـ  مف قانكف 801ك 800العاـ في كؿ مف المادة 
 .(3)كاإلدارية

يخضع نشاط المؤسسات العامة اإلدارية ألحكاـ القانكف العاـ، كيختص القضاء  
تختمؼ بذلؾ عف المؤسسات االقتصادية التي  النظر في النزاعات المتعمقة بو، إذاإلدارم ب

تخضع عند تعامميا مع الجميكر ألحكاـ القانكف الخاص، كيخص الفضاء الخاص 
بالنظر في النزاعات التي تجمعيا مع األفراد، فالمؤسسات العامة اإلدارية تمثؿ األساس 

 ف اإلدارم. الذم تقـك عميو مختمؼ نظريات القانك 

لكف ىذه المؤسسات بدكرىا تنقسـ إلى نكعاف، إذ نجد المؤسسة العامة اإلدارية  
التقميدية التي تتميز بتقديـ خدمات جماعية مجانية مثؿ مرافؽ العدالة، الشرطة، التعميـ 

فبل يصح  كغيرىا، فيذه المرافؽ يجمع الفقو عمى عدـ جكاز اعتبارىا مف فئة المحترفيف،
إذ يحتمكف مراكز تنظيمية محددة بصفة  تفعيف مف خدماتيا بالمستيمكيف،كصؼ المن

 .(4)مكضكعية كمجردة عف طريؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية

                                                           
ر .ج ، يتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ،2002جكيمية  24مؤرخ في   250 -02 رقـ مرسـك رئاسي - 1
، 2015سبتمبر 16مؤرخ فيال 247-15بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  )ممػػغى(، 2002جكيمية  28بتاريخ صادر  52دد ع

 -01أمر رقـ .2015سبتمبر 20صادر بتاريخ  50المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، ج.ر عدد
صصتيا، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ ك تسييرىا كخ عمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكميةيت ،2001 أكت 20مؤرخ في  04
 .2008 مارس 02 بتاريخصادر  15ر عدد .، ج2008 فيفرم 28المؤرخ في  01 -08
صصتيا، المعدؿ ك عمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية تسييرىا كخيت ،2001 أكت 20مؤرخ في  04 -01أمر رقـ  - 2

 .2008 مارس 02 بتاريخصادر  15ر عدد .، ج2008 فيفرم 28المؤرخ في  01 -08كالمتمـ باألمر رقـ 
 21ر عدد .ج ،نكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، يتضمف قا2008 فيفرم 25مؤرخ في  09 -08قانكف رقـ  - 3

 . 2008 أفريؿ 23 بتاريخصادر 
 .194مرجع سابؽ، ص  ،"مفيـك المستيمؾ كالمحترؼ في التشريع الجزائرم" عمي أحمد صالح، - 4
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كالتي  مؤسسات اإلدارية التي تقدـ خدمات بالمقابؿ مثؿ المستشفيات،الكما تكجد  
كانية إضفاء صفة يذىب الفقو في فرنسا إلى اعتبارىا مف فئة المحترفيف كبالتالي إم

  .(1)المستيمؾ عمى المنتفعيف منيا

 ممارسة نشاط منظـ عمى كجو االعتياد -ثانيا

يتـ اكتساب صفة المحترؼ بممارسة نشاط عمى كجو االعتياد كالتنظيـ بغرض  
تقديـ منتكج لبلستيبلؾ، إذ تتبايف طبيعة النشاط الذم يزاكلو المحترؼ، فيشمؿ جميع 

 لمسمعة أك الخدمة. (2)نشاء األكلي إلى مرحمة العرض النيائياألنشطة مف مرحمة اإل

مف المرسـك  01فقرة  02أشار المشرع الجزائرم لطبيعة نشاط المحترؼ في المادة 
» ... التي تنص عمى:  (3)المتعمؽ بضماف المنتكجات كالخدمات 266-90التنفيذم رقـ 

اجر أك مستكرد، أك مكزع، "المحترؼ" ىك منتج، أك صانع، أك كسيط، أك حرفي، أك ت
كعمى العمكـ، كؿ متدخؿ ضمف إطار مينتو، في عممية عرض منتكج أك الخدمة 

 .(4)«لبلستيبلؾ، ... 

                                                           
المدرسة الكطنية  مجمة إدارة، ،"مدل خضكع المؤسسة العامة كمرتفقييا لقانكف حماية المستيمؾ" دالي محمد،بك  - 1

 كأنظر:، 56 -55، ص ص 2002، الجزائر، 24لئلدارة، عدد 
CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p.5,  

 أنظر أيضا:
DORANDEU. N, GOMY. M, ROBINNE. S, VALLETTE-ERCOLE. V, Tout le droit de la consommation, 
Op.cit, p.36. 

 .أك المشركع في المجاؿ االقتصادم التكزيع كتقديـ الخدمات أنشطة تتضمف مفيـك فكرة المؤسسةك  اإلنتاجيعتبر  - 2
ار الكتاب الحديث، د، -مع القانكف الفرنسي دراسة مقارنة–حماية المستيمؾ في القانكف المقارف بكدالي محمد، نظر: أ

 .33ص   ،2006القاىرة، 
  40ر عدد .، يتعمؽ بضماف المنتكجات كالخدمات، ج1990سبتمبر  15مؤرخ في  266-90مرسـك تنفيذم رقـ  - 3

 )ممغى(. 1990سبتمبر  19 بتاريخصادر 
، يتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية 1989 فيفرم 07مؤرخ في  02-89قانكف رقـ مف  01فقرة  02تشير المادة  - 4

إّف » : ما يميإلى نفس الفكرة حيث نصت عمى  ،)ممغى( 1989فيفرم  08 بتاريخصادر  06 ر عدد.المستيمؾ، ج
عممية عرض المنتكج ك/أك الخدمة لبلستيبلؾ تشمؿ جميع المراحؿ مف طكر اإلنشاء األكلي إلى العرض النيائي 

 «.قبؿ المستيمؾ لبلستيبلؾ قبؿ االقتناء مف 
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الذم يحدد القكاعد المطبقة  02-04مف القانكف رقـ  01فقرة  03كجاء في المادة  
في أك عكف اقتصادم: كؿ منتج أك تاجر أك حر »  ما يمي:( 1)عمى الممارسات التجارية

مقدـ خدمات أينا كانت صفتو القانكنية، يمارس نشاطو في اإلطار المحترؼ العادم أك 
 «.بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا

 مف القانكف رقـ 07فقرة  03المادة  اكتفى المشرع الجزائرم في تعريؼ المتدخؿ 
شخص يتدخؿ عمى ككنو يتمثؿ في أم  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09-03

، دكف ذكر مختمؼ األنشطة التي يمكف أف يتصؼ (2)في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ
بيا خبلؿ ىذه العممية، كفتح بذلؾ المجاؿ لمختمؼ األنشطة التي قد يسفر عنيا تطكر 

 .(3)الحياة االجتماعية

 الممارسة كطبيعة المنتكج، فإذا كاف اتتتعدد فئة المحترفيف بحسب نكع النشاط 
، فئة (5)، فئة الحرفييف(4)المنتكج عبارة عف سمعة، فالمحترؼ قد يككف ضمف فئة المنتجيف

، كعمى العمـك أم فئة مف (6)فئة المكزعيف أك فئة التجار الصانعيف، فئة المستكرديف،
 األشخاص يتخذكف مينة يساىمكف خبلليا في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ.

                                                           
 41ر عدد .، يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج2004جكاف  23مؤرخ في  02-04قانكف رقـ  - 1

 )معدؿ كمتمـ(.  2004جكاف  27 بتاريخصادر 
 منو تعرؼ عممية 08فقرة  03، المادة المرجع السابؽمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، ال 03-09قانكف رقـ  - 2

 «.جزئة تمجمكع مراحؿ اإلنتاج كاالستيراد كالتخزيف كالنقؿ كالتكزيع بالجممة كبال» كضع المنتكج لبلستيبلؾ بػ 
 أنظر أيضا: 

FILALI.D, FETTAT.F et BOUCENDA.A, « Concurrence et protection du consommateur dans le domaine 

alimentaire en Algérie », Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, université 

d’Alger, n° 01, 1998, p.65. 
، فرغـ عدـ النص عمييـ االنترنتينطبؽ ىذا االستنتاج عمى مقدمي خدمات االتصاؿ كالكسطاء التقنييف عبر  - 3

 أحكاـإال أنو ال مانع مف تطبيؽ  ، -عمى غرار المشرع الفرنسي -صراحة في قانكف االستيبلؾ أك في قانكف خاص
 لككنيـ ينطبؽ عمييـ تعريؼ المحترؼ. ،ستيبلؾ بالنسبة لممتعامميف معيـقكاعد اال

 .مكرر ت.ـ 140لية المنتج في المادة أحكاـ مسؤك  المشرع الجزائرمنظـ  - 4
يحدد القكاعد التي  ،1996جانفي  10مؤرخ في  01-96أمر رقـ أحكاـ الحرفي في:  المشرع الجزائرمتناكؿ  - 5

 .1996جانفي   14 بتاريخ صادر 3ر عدد .تحكـ الصناعة التقميدية كالحرؼ، ج
  ت.ت. 01المادة  في األحكاـ التي تخص التاجر كالشركات التجارية المشرع الجزائرم تناكؿ - 6
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ذا كاف المنتكج عبارة عف   خدمة فالمحترؼ في ىذه الحالة يككف ضمف فئة كا 
، عمى غرار الطبيب، دمكف خدمات يستفيد منيا المستيمؾالذيف يق (1)أصحاب الميف الحرة

الذيف الذم ينتمكف لمختمؼ فئات المحترفيف المحامي، المحاسب كغيرىـ مف األشخاص 
   يقكمكف مف خبلؿ أنشطتيـ المينية بتقديـ الخدمات. يقكمكف

تدخؿ في عممية محترؼ يب حماية المستيمؾ التحكـ في النظاـ القانكني لكؿ تتطم 
، كقد ُكفؽ  المشرع (2)عرض المنتكج لبلستيبلؾ إلى جانب أحكاـ قانكف حماية المستيمؾ

إال أف تعدد ىذه  الجزائرم بتنظيـ كؿ نشاط تقـك بو فئة مف المحترفيف عمى حدل،
اإللماـ بأحكاـ كؿ منيا، مما يستكجب ضركرة  األنظمة القانكنية يصعب عمى المستيمؾ

نشر الكعي كالثقافة االستيبلكية لمكاجية المحترؼ الذم يتكاجد في كضعية تفكؽ كضعية 
المستيمؾ، نظرا لممعمكمات الفنية كالمعارؼ التقنية التي يتمتع بيا في مجاؿ اختصاص 

 نشاطو الميني.

 غاية تحقيؽ الربح -ثالثا

عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ أساسا بغرض الحصكؿ يتدخؿ المحترؼ في  
، كاستثناءنا قد يتـ (3)عمى مقابؿ في شكؿ أرباح أك أتعاب لمخدمة أك السمعة التي يقدميا

                                                           
ستكجب الممارسة الشخصية يقصد بالميف الحرة تمؾ الميف التي يمعب فييا النشاط الذىني دكرا أساسيا، كالتي ت - 1

 بكؿ حرية كاستقبللية دكف الخضكع لسمـ إدارم، كتشمؿ مجاالت عديدة في المجتمع، فنجد:
 الميف الطبية كشبو الطبية: مثؿ األطباء كأطباء األسناف الذم يعممكف لحسابيـ الخاص... الخ. -
 ائييف... الخ.الميف في المجاؿ القضائي: مثؿ المحاميف، المكثقيف، المحضريف القض -
 الميف التقنية: مثؿ الميندسيف، كالميندسيف المعمارييف كمحاسبيف... الخ. -
بكراكم فتحي، "النظاـ  نظر:أ .اصاتيـ كالكتاب كالممحنيف... الخالميف الفنية كاألدبية: تشمؿ الفنانيف بمختمؼ اختص -

، القسـ البيداغكجي، منتديات الكفاءة المحترفة لقانكنيةمنتديات الحقكؽ كالعمـك االجبائي لمميف الحرة: جباية المحامي"، 
  //:dz.com/forum/showthread.php?t=3207-www.droit  http المكقع اإللكتركني:متكفر عمى  .لممحاماة

 02-89قانكف رقـ مف  01فقرة  01القانكنية لممحترؼ في المادة  ظمةاألنة تعدد ر عمى فك المشرع الجزائرمنص  - 2
ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد القكاعد » مرجع سابؽ، عمى أنو:  )الممغى(، تعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ،الم

كميما كاف كعيتيا العامة المتعمقة بحماية المستيمؾ طكؿ عممية عرض المنتكج ك/أك الخدمة لبلستيبلؾ اعتبارا لن
 «. النظاـ القانكني لممتدخؿ

 .30مرجع سابؽ، ص  أمف المستيمؾ اإللكتركني،خالد ممدكح إبراىيـ،  - 3

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=3207
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عرض المنتكج عمى المستيمؾ دكف مقابؿ مثؿ التبرعات التي تدخؿ في إطار النشاطات 
 .(1)التي تقدميا الجمعيات

 )بصفة أساسية( ؿ عمى مقابؿ مالينشاط المحترؼ ييدؼ لمحصك –أ 

حيث يمجأ إليو عمى كجو االعتياد  يعتمد المحترؼ عمى نشاطو كمصدر لمكسب، 
، فبل يعقؿ أف يتعب كيجيد نفسو دكف (2)كالتنظيـ بغاية الحصكؿ عمى عكائد مالية

لمكسب بطرؽ غير  كايسع مف المحترفيف كاإلشكاؿ أف البعض الحصكؿ عمى مقابؿ،
حايؿ عمى المستيمؾ كخداعو ،أيف يستغؿ المحترؼ معارفو التقنية كالفنية التب ،مشركعة

 التي يمتاز بيا.

 )بصفة ثانكية( مالي مقابؿاط المحترؼ ال ييدؼ لمحصكؿ عمى نش –ب 

لصرؼ منتجاتو دكف تحقيؽ  يمجأ المحترؼ أثناء مزاكلة نشاطو إلى استعماؿ طرؽ 
بالتخفيض كالبيع في حالة تصفية  كسائؿ مشركعة كالبيعسكاء باستعماؿ الربح، 

، أك بكسائؿ غير مشركعة كإعادة بيع السمعة بسعر أدنى مف سعر (3)المخزكنات 
عمى  كيككف ذلؾ عمى التنازؿ عمى منتكجاتو دكف مقابؿالمحترؼ ـ قدِ أحيانا يُ ف، (4)تكمفتيا

                                                           
تعمؽ بالجمعيات، ي، 2012 جانفي 12مؤرخ في  06-12قانكف رقـ نشاط الجمعيات في  المشرع الجزائرمنظـ  - 1

 .2012جانفي  15 بتاريخصادر  02ج.ر عدد 
2

 - DORANDEU. N, GOMY. M, ROBINNE. S, VALLETTE-ERCOLE. V, Tout le droit de la 

consommation, Op.cit, p 37. 
-06تنفيذم رقـ قد نظـ المشرع الجزائرم ذلؾ في مرسـك أحيانا يقـك المحترؼ ببيع منتكجاتو بأقؿ مف أسعارىا، ك  - 3

ع بالتخفيض كالبيع التركيجي كالبيع في حالة يحدد شركط ككيفيات ممارسة البي، 2006 جكاف 18مؤرخ في  215
 41ر عدد .تصفية المخزكنات كالبيع عند مخازف المعامؿ كالبيع خارج المحبلت التجارية بكاسطة فتح الطركد، ج

 .2006جكاف  21 بتاريخ صادر
سة أسعار يحظر عرض األسعار أك ممار »  :تعمؽ بالمنافسة، عمى أنوي، 03-03مف أمر رقـ  12تنص المادة  - 4

بيع مخفضة بشكؿ تعسفي لممستيمكيف مقارنة بتكاليؼ اإلنتاج كالتحكيؿ كالتسكيؽ، إذا كانت ىذه العركض أك 
 .«.الممارسات تيدؼ أك يمكف أف تؤدم إلى أبعاد مؤسسة أك عرقمة أحد منتكجاتيا مف الدخكؿ إلى السكؽ

 –المؤسسة  –ية لحرية المنافسة، إذ يتعمد المحترؼ مخفضة لممستيمكيف ممارسة مناف بأسعارعرض سمع  لمبيع يعتبر  
يتـ ثـ السيطرة عمى السكؽ كاحتكار السمعة ل الخسارة بيدؼ إبعاد غيره مف المنافسيف في نفس النشاط الذم يمارسو،

حماية المنافسة مف التعسؼ في عرض " نظر: لعكر بدرة،. أتدارؾ ىامش الخسارة مف أجؿ رفع سعرىا العادم أك أكثر
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عمى  – مثبل مراكز المسنيف أك دار اليتامىك – شكؿ تبرع لصالح فئة مف المستيمكيف
 بصفة تطكعية كبأغراض غير مربحة. (1)غرار األعماؿ التي تؤدييا الجمعيات

تقديـ المنتكج مجانا ال يستبعد تطبيؽ أحكاـ قانكف حماية المستيمؾ، بحكـ نص  
، إذ يعتبر (2)المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  02المادة 

رغـ أنو ال يتحصؿ عمى  مجانا مستيمكا كمقدميا حرفيا، المستفيد مف المنتكجات التي تقدـ
عكائد مالية، مما جعؿ بعض المؤلفيف يركف أف التمتع بصفة المحترؼ غير مرتبط 

 .(3)بمعيار غاية نشاط المحترؼ، سكاء ييدؼ إلى تحقيؽ عكائد مالية أك ال

نتكج يبقى األصؿ في احتراؼ أم مينة تحقيؽ الكسب فييا، فقد يتـ تقديـ الم 
استثمار الستقطاب جميكر المستيمكيف، فالكسب ىنا يككف بصفة ككمجانا، كخطكة أكلية 

، عمى خبلؼ الجمعيات التي (4)غير مباشرة، كبالتالي ال تستبعد الغاية المالية بصفة كمية
تسخر معارؼ ككسائؿ بصفة تطكعية ألغراض غير مربحة مف أجؿ ترقية األنشطة 

ديف االجتماعية، فإذا ساىمت في عممية عرض المنتكج كتشجيعيا في مختمؼ الميا
عمى كجكب تحقؽ عنصر ا يرد استثناء بذلؾ لبلستيبلؾ فيي بمثابة المحترؼ، كتعتبر

 غاية الربح في نشاط المحترؼ المتدخؿ في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ.
                                                                                                                                                                                

السياسية، ، كمية الحقكؽ كالعمـك مجمة المفكر، "ك ممارسة أسعار بيع مخفضة لممستيمكيف كفقا لقانكف المنافسة الجزائرمأ
 .https://www.univ-biskra.dz، منشكرة عمى المكقع: 361، د.س.ف، ص 10جامعة محمد  خيضر، بسكرة، عدد 

تعتبر الجمعية في مفيـك » جمعيات، الجمعيات عمى أنيا: المتعمؽ بال 06-12مف القانكف رقـ  02تعرؼ المادة  - 1
ىذا القانكف تجمع أشخاص طبيعييف ك/أك معنكييف عمى أساس تعاقدم لمدة محددة أك غير محددة. كيشترؾ ىؤالء 
األشخاص في تسخير معارفيـ ككسائميـ تطكعا كلغرض غير مربح، مف أجؿ ترقية األنشطة كتشجيعيا، السيما في 

 «..كاإلنساني مميني كاالجتماعي كالعممي كالديني كالتربكم، كالثقافي كالرياضي كالبيئي كالخير المجاؿ ال
تطبؽ أحكاـ ىذا »ما يمي:  عمى ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  02تنص المادة  - 2

 «.القانكف عمى كؿ سمعة أك خدمة معركضة لبلستيبلؾ بمقابؿ أك مجانا...
3

 - « Généralement, la profession est exercée pour en retirer un profit : son but est lucratif, mais il faut, à 

notre avis, élargir la notion à certaines activités qui, tout en ayant un caractère habituel et organisé, n’ont pas 

pour but de réaliser un bénéfice : notamment les coopératives, les mutuelles, voire certaines associations qui 

fournissent des biens ou des services, ces organismes sont, dans leur relation avec leur clients 

consommateurs, dans une position de force qui justifie nous semble-t-il, l’application du droit de la 

consommation. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas intégré le but lucratif dans la définition du 

professionnel » ; voir : CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation, op.cit, pp. 

4 – 5. 
4

 - DORANDEU. N, GOMY. M, ROBINNE. S, VALLETTE-ERCOLE. V, Tout le droit de la 

consommation, Op.cit, pp. 37 – 38. 
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 الفرع الثاني

 العارض عبر االنترنتك  اإللكتركني المحترؼ

ت فضاءا تجاريا إلكتركنيا مكازيا لؤلسكاؽ كالمتاجر القائمة في العالـ يعتبر االنترن 
المادم، كعرض المنتكج عبر االنترنت ال يستبعد تطبيؽ االلتزامات المنصكص عمييا في 
ظؿ قانكف حماية المستيمؾ، كالتي يجب عمى الشخص المحترؼ الذم يتدخؿ في عممية 

ظر عف كيفية ممارسة نشاطو الميني، سكاء عرض المنتكج لبلستيبلؾ احتراميا بغض الن
 في العالـ المادم أك اإللكتركني.

حقؽ صفة المحترؼ في عارض المنتكج عبر االنترنت يجسد مفيكـ المحترؼ ت 
اإللكتركني )أكال(، لكف ال ينطبؽ كصؼ المحترؼ عمى كؿ مستعمؿ لبلنترنت الذم يقكـ 

إلى جانب عبر االنترنت )ثانيا(،  بعرض المنتكج، مما يؤدم إلى تبايف صفة العارض
 ىكيتو )ثالثا(.صعكبة تحديد 

 مفيكـ المحترؼ اإللكتركني -أكال
ال يقتصر تدخؿ المحترؼ في عممية عرض المنتكج عمى العالـ المادم، إذ يمتد  

، ثـ متطمبات تعريؼ المحترؼ اإللكتركني )أ(كذلؾ إلى العالـ اإللكتركني، يتـ التطرؽ ل
 محترؼ اإللكتركني )ب(.ال نشاط ممارسة

 تعريؼ المحترؼ اإللكتركني-أ
(، ثـ مف الناحية 1يتـ تعريؼ المحترؼ اإللكتركني مف الناحية الفقيية) 

 (.2التشريعية)
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 التعريؼ الفقيي لممحترؼ اإللكتركني-1
يرتبط تطبيؽ قكاعد قانكف حماية المستيمؾ بتكفر صفة االحتراؼ في الشخص  

، بغض النظر عف الطريقة أك الكسيمة المعتمدة في إبراـ (1)مؾالذم يتعامؿ معو المستي
لكتركني، حيث يعرؼ ككف ذلؾ في العالـ المادم  أك اإلعقد اإلستيبلؾ، فيستكم أف ي

الشخص الذم يعمؿ مف أجؿ حاجات نشاطو »المحترؼ في العالـ المادم عمى أّنو: 
فيمتمؾ مكانا أك محبل  الميني: سكاء كاف ىذا النشاط تجارم أـ صناعي أـ زراعي،

  .(2)«تجاريا بقصد ممارستو لنشاطو، أك يشترم البضائع بقصد إعادة بيعيا

يقصد بالمحترؼ اإللكتركني كؿ شخص طبيعي أك معنكم يمارس نشاطا يتدخؿ  
 مف خبللو في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ، كيستعيف في ذلؾ بشبكة االنترنت. 

 اإللكتركنيالتعريؼ التشريعي لممحترؼ -2
اىتمت التشريعات الكضعية بتنظيـ المعامبلت اإللكتركنية، مما ساىـ في دعـ  

كتطكير التجارة اإللكتركنية كشجع اإلقباؿ عمى االستيبلؾ عبر االنترنت، غير أف معظـ 
، إذ (3)القكانيف الخاصة بالتجارة اإللكتركنية ال تنص عمى تعريؼ المحترؼ اإللكتركني

                                                           
، فمك كاف مكرد الخدمة ال يمارس نشاطا تجاريا عمى ينبغي أف يتصؼ طرفا العقد بالميني )المحترؼ( كالمستيمؾ" - 1

ا، كمف ثـ ال يتكافر لو كصؼ االحتراؼ، كعندئذ ال يككف كجو االعتياد كالحركة كبغرض تحقيؽ الربح فبل يعد تاجر 
لنصكص تقنيف االستيبلؾ مجاال لمتطبيؽ، حيث أف العمة الكاممة في نصكص ىذا التقنيف ىي حماية الطرؼ الضعيؼ 

دراسة -حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني، أسامة أحمد بدر، )المستيمؾ( الميني )الطرؼ األقكل(". أنظر: 
 .35مرجع سابؽ، ص ،-اربةمق
 .29مرجع سابؽ، صأمف المستيمؾ اإللكتركني، إبراىيـ،  خالد ممدكح - 2

 كأنظر:
CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit français, droit 

libanais et égyptien, op.cit, p.17. 

« C’est une personne physique ou morale agissant dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de 

production, distribution ou de prestation de service ».  
ال تقتصر المعامبلت اإللكتركنية عمى االستيبلؾ اإللكتركني، الذم يدرج ضمف إحدل األنكاع التي تشمؿ عمييا  - 3

لكتركنية، فبل يصح كصؼ كؿ متعامؿ عبر االنترنت بمحترؼ إلكتركني كمستيمؾ، حيث يتكقؼ ذلؾ بتحقؽ التجارة اإل
 مجمكعة مف العناصر. ككثيرا ما يصطمح عمى المحترؼ عدة ألفاظ لمداللة عميو فنجد المزّكد، المكرد الميني كالمتدخؿ.

كف المنافسة، كعكف اقتصادم في ظؿ قانكف الذم كما تتبايف تسميتو بحسب القكانيف إذ يدعي بالمؤسسة في ظؿ قان
 يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية.
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ما تتضمنو قكاعد حماية المستيمؾ، ككذا البا في ظؿ العالـ المادم كفقا لِ يقتصر تعريفو غ
 القكاعد الخاصة بتنظيـ الممارسات التجارية كالمنافسة.

 03-09مف القانكف رقـ  07فقرة  03عّرؼ المشرع الجزائرم المحترؼ في المادة  
بيعي أك معنكم المتدخؿ: كّؿ شخص ط»المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش عمى أّنو: 
   .(1)«يتدخؿ في عممية عرض المنتكجات لبلستيبلؾ

مف  04فقرة  05أما المحترؼ اإللكتركني فقد عّرفو المشرع الجزائرم في المادة  
المكرد اإللكتركني: كؿ شخص »مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية كما يمي: 
السمع أك الخدمات عف طريؽ طبيعي أك معنكم يقكـ بتسكيؽ أك إقتراح تكفير 

 .(2)«االتصاالت اإللكتركنية

المشرع الجزائرم في كبل التعريفيف ألفاظا مختمفة مف أجؿ التعبير عمى  استعمؿ 
المحترؼ، أيف اعتمد لفظ "المتدخؿ" في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ، بينما استعمؿ لفظ 

مفظي "الميني لركنية، باإلضافة "المكرد" في ظؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكت
ك"المحترؼ" في ظؿ نصكص قانكنية أخرل، األمر الذم كاف عميو تجنبو، إذ يستحسف 
تكحيد المصطمحات القانكنية التي تعبر عف الشخص المحترؼ، إلستبعاد الكقكع في أم 

 ُلبس.

المتعمؽ بحماية  03-09كسع المشرع في مفيكـ المحترؼ في ظؿ قانكف رقـ  
يمؾ، أيف أضفى صفة المحترؼ عمى كؿ شخص يتدخؿ في عممية عرض المنتكج المست

 لبلستيبلؾ، فيستكم أف يككف منتجا، أك حرفيا أك تاجرا أك مستكردا أك ناقبل.

بينما ذىب المشرع في ظؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية إلى  
مى الشخص الذم يقـك التضييؽ مف مفيكـ المحترؼ، أيف اقتصر كصؼ المحترؼ ع

                                                           
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع سابؽ. 03-09مف القانكف رقـ  07فقرة  03المادة  - 1

مف  01فقرة  03: المادة المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ، كأنظر أيضا 03-03فقرة "أ" مف األمر رقـ  03كالمادة 
 مرجع سابؽ.الذم يحدد القكاعد المطبقة، عمى الممارسات التجارية،  02-04القانكف رقـ 

 .مرجع سابؽ، مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 04فقرة  05المادة  - 2
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بتسكيؽ أك اقتراح تكفير المنتكج عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية، مما يستبعد فئات 
 ،عرض المنتكج لبلستيبلؾ كاإلنتاج المحترؼ التي تتدخؿ في باقي مراحؿ عممية

 كالنقؿ، كالتكزيع بالجممة كبالتجزئة. راد، كالتخزيف،يكاالست

كتسكيؽ المنتكج بالعالـ المادم،إال أنو ال يمكف  ترتبط المراحؿ السابقة عمى عرض 
أيف نجد مثبل نكعا آخر مف االنتاج الخاص  إستبعادىا كميا في ظؿ العالـ االلكتركني،

باألشياء المعنكية، كما أف المحترؼ االلكتركني يضمف إيصاؿ كنقؿ المنتكج الذم يعرضو 
ما يؤكد ضركرة تكسيع صفة عبر االنترنت لممستيمؾ الذم يقكـ بإقتنائو عف بعد ،م

المحترؼ اإللكتركني، الذم  ال يقتصر نشاطو  عمى تسكيؽ أك إقتراح تكفير المنتكج، مما 
يستكجب إعادة صياغة التعريؼ بشكؿ يستكعب كؿ فئات األشخاص المحترفيف 
المتدخميف في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ، حيث أف االختبلؼ بيف المحترؼ في 

ادم كنظيره في العالـ اإللكتركني يكمف في استعانة ىذا األخير باالتصاالت ظؿ العالـ الم
 .  (1)اإللكتركنية، التي تضفي عميو كصؼ اإللكتركني

 شركط ممارسة المحترؼ اإللكتركني لنشاطو-ب
رتبط ممارسة التجارة اإللكتركنية بخضكع المحترؼ اإللكتركني لمقيد في السجؿ ت 
 (.2أسماء النطاؽ ) (، ككذا إيداع1)التجارم 

 خضكع المحترؼ اإللكتركني لمقيد في السجؿ التجارم-1
مف مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية الشركط التي  08ك 07كرد في نص المكاد  

يمكف أف تتكقؼ عمييا ممارسة نشاط التجارة اإللكتركنية في الجزائر، كالتي تستكجب 
 التجارم.خضكع المحترؼ اإللكتركني لمقيد في السجؿ 

يعتبر القيد في السجؿ التجارم إجراء إدارم تخضع لو فئة التجار في العالـ  
، حيث يتكقؼ اكتساب صفة التاجر بالتسجيؿ في (2)المادم دكف باقي الفئات األخرل

                                                           
 ابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع س 03-09القانكف رقـ مف  08فقرة  03 المادة - 1
المتعمؽ بشركط ممارسة االنشطة ، 2004أكت  14المؤرخ في  08-04مف القانكف رقـ  09، 08، 07المكاد  - 2

 .2004أكت  18صادر بتاريخ  52، ج.ر عدد التجارية
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، فعدـ قياـ التاجر بالقيد يعتبر مخالفا لمتشريع مما يعرضو لجزاءات (1)السجؿ التجارم
تجارم يسمح عف جمع المعمكمات عف التاجر كنشاطو، كما يضبط السجؿ الف، (2)قانكنية

 .كيمكف مف مراقبة مزاكلة النشاطات التجارية كالصناعية

يعتبر التاجر اإللكتركني إحدل الفئات المتدخمة فمي عرض المنتكج لبلستيبلؾ،  
ف كاف القيد في السجؿ التجارم مرتبط بممارسة النشاط التجارم مف جية، كيعد شرط ا كا 

ية باقي فئات إلمكانية ممارسة التجارة اإللكتركنية في الجزائر، مما يطرح مدل إمكان
ي عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ لممارسة نشاط التجارة اإللكتركنية المحترؼ المتدخمة ف

ضفاء عمييا صفة المحترؼ اإللكتركني، كبالمقابؿ إضفاء صفة المستيمؾ عمى  كا 
 عبر األنترنت. مع ىذه الفئاتتعامميف األشخاص غير المختصيف الم

 نشر العنكاف اإللكتركني لممحترؼ عمى االنترنت-2
الميني عبر االنترنت ضركرة يتطمب ممارسة المحترؼ اإللكتركني لنشاطو  
فسو مف خبلليا بالتعريؼ بن يقـكعمى عنكاف إلكتركني لمكقع أك صفحة  حصكلو

بضع في لممستيمؾ اإللكتركني أف يتبعرض منتكجاتو فييا، حيث يمكف كبنشاطو، ك 
، كذلؾ بفضؿ إدخاؿ العناكيف اإللكتركنية لممكاقع االنترنت شبكةالمتاجر اإلفتراضية عمى 

كالصفحات الخاصة بالمحترؼ الذم يقكـ بعرض المنتكج الذم يرغب المستيمؾ باقتنائو 
 عف بعد عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية.

رة نشر المحترؼ اإللكتركني لمكقعو اإللكتركني الجزائرم عمى ضرك نص المشرع  
  .(3)في الجزائرم بامتداد مستضاؼ  في نطاؽ كصفحتو اإللكتركنية عمى االنترنت

، إذ ال يمكف ممارسة (1)كطنية مؤىمةث يتـ منح أسماء النطاؽ مف قبؿ ىيئة حي 
الكطني لمسجؿ نشاط التجارة اإللكتركنية إال بعد إيداع اسـ النطاؽ لدل مصالح المركز 

                                                           
 ت.ت ج 21، 20، 19المكاد  - 1
ة االنشطة التجارية بشركط ممارسالمتعمؽ  08-04مف القانكف رقـ  41إلى  31ت.ت.ج، كالمكاد مف  28المادة  - 2

 ، مرجع سابؽ
 .، مرجع سابؽبالتجارة اإللكتركنية مف مشركع القانكف المتعمؽ 7المادة  - 3
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ف المحترؼ مف الحصكؿ عمى بطاقة كطنية لممكرديف التجارم، األمر الذم يمكّ 
 . (2)اإللكتركنييف

  االنترنتصفة العارض عبر  تبايف -ثانيا

بحسب كيفية إقبالو عمى عممية العرض في  االنترنتتتبايف صفة العارض عبر  
 اليتيف: العالـ االفتراضي، فتدرج صفتو ضمف إحدل الفئتيف الت

 عمى المكاقع االلكتركنية   يفمالمسج   يففئة البائع –أ 

ؿ عمى المكاقع االلكتركنية في أشخاص يقدمكف عمى تتمثؿ فئة البائع المسج   
، فعممية (4)بيدؼ عرض أشياء لمبيع (3)تسجيؿ أنفسيـ في مكاقع الكتركنية متخصصة

قع بشكؿ عرضي أك تصدر مف العرض ىذه التي تتـ في العالـ االفتراضي عادة ما ت
، مما يستبعد غالبا الصبغة االستيبلكية التي تتطمب (5)أشخاص ال ينتمكف لفئة المحترفيف

                                                                                                                                                                                
 .، مرجع سابؽ مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 42-41المكاد  - 1
 .، مرجع نفسومف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 8المادة  - 2
الذم  "Amazonإال أف أشيرىا عمى الصعيد العالمي نجد مكقع "أمازكف" "ال يمكف حصر ىذه المكاقع اإللكتركنية،  - 3

، إلى جانب المكقع األمريكي "أم بام" "يمكف شراء كؿ ما تتخيمو فيو ابتداءن مف اإلبرة إلى الصاركخ"يقاؿ عنو، 
"Ebay" "أما عمى الصعيد الكطني فاألفراد كثيرا ما ُيقبمكف عمى مكقع "كادكنيس ،"Ouedkniss"،  كمكاقع التكاصؿ

 ".facebook" مثؿ الفيسبكؾ " les réseaux sociauxاالجتماعي"
أيف يتـ عرض كؿ األشياء فييا بما في ذلؾ المنقكؿ كالعقار مثؿ  ،اإللكتركنية مف جية لمكاقع شاممةتنقسـ المكاقع  - 4

نجد مكاقع متخصصة في مجاؿ  كمف جية أخرل ،الجزائرم" Ouedkniss""كادكنيس" العالمي"أمازكف" كمكقع  المكقع
 نظر :. أي العقار عبر مختمؼ كاليات الكطف"الكرية" المتخصص ف "LKERIA"معيف مثؿ المكقع اإللكتركني الجزائرم 

.comlkeriahttps://www.
   

 –نظرا لككف ىذه الفكرة  ،ؽ بمشركعيتيايتعمفيما  االنترنتاإلشكاؿ بصدد األشياء التي تعرض عبر شبكة  يثار
 نسبية تختمؼ مف بمد آلخر كبالمقابؿ نجد أف العالـ االفتراضي ال يعرؼ حدكدا جغرافية غالبا. –المشركعية 

غالبا ما يمجأ الكثير مف األشخاص لعرض األشياء التي يمتمككنيا لمبيع عبر المكاقع اإللكتركنية عمى غرار المكقع  - 5
الجزائرم "كاد كنيس"، بحيث يكثر اإلقباؿ عميو سكاء لمعرض أك لبلقتناء، فالعبلقة التي تجمع أطراؼ  اإللكتركني

فييا المراكز القانكنية إذ تتساكل  ،"C 2 Cلمستيمؾ "-المعامبلت غالبا ما تصنؼ في التجارة اإللكتركنية مف مستيمؾ 
 ،2012 ،اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة ،  لكتركني،حماية المستيمؾ اال ،ككثر سعيد عدناف خالد ظر:نأ. لؤلطراؼ

 .70ص

https://www.lkeria.com/
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 ،اإللكتركنية التكازف في العبلقة التي تجمعيـ مع المتعامميف معيـ عبر ىذه المكاقع إعادة
 . (1)لمستيمؾكيجعميا تقتصر عمى ككنيا عبلقة عقدية ال تستكجب تطبيؽ أحكاـ حماية ا

أما فيما يخص الطبيعة االلكتركنية ليذه المعامبلت، فيذا يتكقؼ عمى مدل  
االعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ فييا، فاإلشكاؿ ال يثار بالنسبة لممعامبلت التي تبـر كتنفذ 
عبر المكاقع االلكتركنية المخصصة لمتسكيؽ االلكتركني، عمى خبلؼ المعامبلت التي تتـ 

 بالتقنيات االلكتركنية في إحدل المراحؿ مف اإلبراـ أك التنفيذ دكف األخرل.  باالستعانة

غالبا ما يقتصر دكر التقنيات الرقمية في العركض التي تقدـ في بعض مف  
المكاقع االلكتركنية أك عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى االتصاؿ كتبادؿ المعطيات 

اضي، كىذا ما جعؿ بعض مف المؤلفيف ينفكف الطبيعة دكف إمكانية التنفيذ في العالـ االفتر 
إال أف االتجاه الراجح يذىب لككنيا عقكدا الكتركنية، فالعبرة  ،االلكتركنية لمثؿ ىذه العقكد

 . (2)بتدخؿ أم كسيمة الكتركنية في أم مرحمة مف مراحؿ إبراـ أك تنفيذ العقد

  االنترنتعبر  يففئة المحترف –ب 

إلى جانب األشخاص المحترفيف في  االنترنتعبر شبكة  يفتشمؿ فئة المحترف 
العالميف المادم كاالفتراضي أشخاص يقتصر نشاطيـ االحترافي في العالـ الرقمي، بحيث 
يساىمكف في العممية االستيبلكية باالستعانة بالشبكة العالمية لبلتصاؿ، كقد اصطمح 

 كة. المشرع الفرنسي عمى ىذه الفئة اسـ البائع عبر الشب

التي نشاط المحترؼ كالبائع عبر الشبكة لممستيمؾ العديد مف الخيارات يكفر  
عناء التنقؿ، إال أف ىذه الفئة تكبد ربح الكقت دكف إلى جانب ، كأذكاقو توارغب تتماشى مع

                                                           
إف تطبيؽ أحكاـ حماية المستيمؾ يككف بيدؼ إعادة التكازف لمعبلقة التي يككف أحد أطراؼ محترفا متفكقا تقنيا  - 1

زاـ نظرية االلتللقانكنية نكتفي بالقكاعد العامة ، كفي حالة تساكم المراكز ا-المستيمؾ  –كماليا عمى الطرؼ المقابؿ 
 ، مع إمكانية االستعانة بأحكاـ القانكف التجارم إف كاف األطراؼ مف فئة التجار.كتطبيؽ أحكاـ القانكف المدني

يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبير » ت.ـ.ج الذم جاء كالتالي: 59ذلؾ مف نص المادة إستنتاج يمكف  - 2
عبر  اإليجاب كالقبكؿتبادؿ ف يتمثؿ في تكافؽ إرادتيف أك أكثر إلنتاج أثر قانكني، فالعقد «عف إرادتيما المتطابقتيف...

 المكاقع اإللكتركنية يكفي أف يضفي عميو الصبغة اإللكتركنية.
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غالبا ما تسعى لمتنصؿ مف مسؤكليتيا كعدـ الخضكع لبللتزامات التي حددىا المشرع عمى 
 . (1)را لصعكبة تحقيؽ الرقابة في العالـ الرقمي كاالفتراضيفئة المحترفيف، نظ

في العالـ تحديد صفة المحترؼ في العالـ المادم بعض مف الصعكبات يثير  
اد في العالـ االفتراضي، خاصة إذا اقتصر نشاطو االحترافي عمى الشبكة دالتي تز المادم 

خص يمارس عممية البيع الرقمية، لذا سعت بعض التشريعات المقارنة إلخضاع أم ش
 ميما كانت صفتو لمقكاعد الخاصة بالتجارة االلكتركنية. االنترنتعبر 

 االنترنتىكية العارض عبر  تبايف -ثالثا

يمجأ العديد مف األشخاص لعرض منتكجاتيـ عبر المتاجر االفتراضية مف خبلؿ  
في  االنترنتمؿ التسجيؿ في المكاقع اإللكتركنية المخصصة ليذا الغرض، فيمتـز مستع

ىذه الحالة بالتعريؼ بنفسو عند تعاممو مع غيره مف ركاد العالـ االفتراضي مف خبلؿ 
 االنترنتاتخاذه السـ متميز، يتـ معرفتو كتحديده بكاسطتو،فعارض السمعة كالخدمات عمى 

تتكفر فيو أىمية التعاقد  في حالة حصكلو عمى ترخيص مسبؽ لممارسة نشاطو 
 .(2)الميني

لككنيا تتكقؼ عمى مدل صحة  االنترنتعب تحديد ىكية العارض عبر يص 
البيانات الشخصية التي يقـك العارض بتدكينيا حكؿ نفسو، فغالبا ما يتعمد إعطاء بيانات 

أم االسـ المدني  خاطئة، كيستعمؿ أسماء مستعارة ال عبلقة ليا بيكيتو الحقيقية،
ة صادرة عف ىيئات رسمية، تسمح بتعريؼ الذم يثبت لو بكاسطة كثائؽ إداري (3)لمشخص

 الشخص كتمييزه عف غيره مف أفراد المجتمع.

                                                           
امعة الجزائر، كمية ، أطركحة دكتكراه، تخصص قانكف، ج-دراسة مقارنة–عقد البيع االلكتركني حكحك يمينة،  - 1

 .45ص، 2012الحقكؽ، 
 ،–دراسة مقارنة  -النظاـ القانكني لمعقد االلكتركني كالمسؤكلية عف االعتداءات االلكتركنيةكىداف رضا،  متكلي - 2

 .35ص  ،2008دار الفكر القانكني، اإلسكندرية، 
الجزء  ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةنظر في تفاصيؿ االسـ المدني : جعفكر محمد سعيد، أ - 3
 .362-352، ص ص 2011 اني، دار ىكمة، الجزائر،الث
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ف االنترنتيعتبر االسـ الذم يتبناه العارض عبر   ال  كاف ىكية افتراضية، كا 
إال أنيا غالبا ما تتمثؿ في أسماء مستعارة يمكف  يستبعد تطابقيا لميكية الحقيقية لمشخص،

لكؿ مكقع مف المكاقع اإللكتركنية التي يرتاد عمييا تغييرىا عند تسجيؿ الدخكؿ 
 .(2)عمى خبلؼ كؿ مف اليكية الرقمية كاليكية اإللكتركنية ،(1)العارض

يتمخص مفيـك اليكية الرقمية في مجمكعة مف البيانات التي تعكس المعطيات  
، مما  االنترنتفي فضاء   التي تعبر عف كجكدهك  ،االنترنتالرقمية المتعمقة بمستعمؿ 

 ،"Adresse IP"سكبو االتابع لجياز ح( 3)االنترنتبرتكككؿ يسمح بتحديده مف خبلليا مثؿ 
كذلؾ باالعتماد عمى تقنيات فنية مف طرؼ جيات أمنية مختصة كالتكقيع كالتصديؽ 

 . (4)االلكتركني

التي تتضمف بيانات  ،(5)أما اليكية اإللكتركنية فتتجسد في بطاقة اليكية البيكمترية 
شخصية تصدر عف جيات إدارية رسمية يتـ استعماليا بدال مف الكثائؽ التقميدية التي 
تثبت شخصية الفرد في المجتمع، بما يتماشى مع عصرنة القطاع العمكمي كالحككمة 

 االلكتركنية.

 إطارصعكبة ال يمكف تجاىميا في  االنترنتيشكؿ التأكد مف ىكية مستعمؿ  
 آليات تساعد عمى حؿ ىذه المشكمة، إيجادالبد مف محاكلة لذا  اإلستيبلؾ اإللكتركني،

                                                           
في تقديـ  األفرادمجمكع الصفات كالرمكز كالبيانات التي يستخدميا » ػػػ تعرؼ اليكية االفتراضية عمى أنيا :  1

اليكية " بايكسؼ مسعكدة، نظر:أ .«أنفسيـ لآلخريف في المجتمعات االفتراضية كيتفاعمكف معيـ مف خبلليا
مجمة العمـك  ،"-دراسة استكشافية عمى عينة مف المشتركيف في المجتمعات االفتراضية-خصائص كاألبعادال االفتراضية:

عدد خاص بالممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية في ظؿ التحكالت  كاالجتماعية، اإلنسانية
http://dspace.univ-  مقاؿ متكفر عمى المكقع: السكسيكثقافية،

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf               
 .36-34ص ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة–عقد البيع االلكتركني حكحك يمينة،  - 2 

 اإللكتركني عمى مكاقع االلكتركنية، حسابككذا ال اسـ اإللكتركني ككممة السر، بريداليضاؼ إليو كذلؾ عنكاف  -  3
  .البنكي حسابالكأرقاـ 

الذم يحدد  ،2015فيفرم  01المؤرخ  04-15تـ اعتماد ىذه التقنية مؤخرا في الجزائر بمكجب القانكف رقـ  -  4
 .2015فيفرم  10الصادر في  06ج ر عدد  ف،القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنيي

  .مثؿ جكاز السفر البيكمترم كبطاقة التعريؼ البيكمترية -ػ 5

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf


تعدد األطراف المتعاملة مع المستيلك االلكتروني                     الفصل األول: -الباب األول  

32 
 

 ،االنترنتفبل يمكف التقيد باسـ المستخدـ كالكممات السرية لمتحقؽ مف ىكية مستعمؿ 
، كبيذا الصدد لككنيا معرضة لمسرقة أك النسخ أك حتى إعادة استعماليا مف طرؼ الغير

حديد اليكية االلكتركنية في الشيادات في ت األشكاؿأحدث الكسائؿ التقنية لمكاجية  تتمثؿ
    أك الصكت كقزحة العيف. ،األصبعالتكثيقية االلكتركنية، كبصمات 

إلى  بحسب طبيعتيا، االنترنتيمكف تصنيؼ كسائؿ التحقؽ مف ىكية مستعمؿ  
أك بكسائؿ تتعمؽ بما يستعممو  كسائؿ تتعمؽ بما يمتمكو الشخص مف بطاقات إلكتركنية،

ة أك أسماء مستعارة مستكحاة مف حياتو الشخصية، إلى جانب الكسائؿ مف كممات سري
   .(1)أك قزحة العيف أك الصكت األصبعالتي تتعمؽ بخصائص الشخص  مف بصمات 

 المطمب الثاني

 كمستيمؾ االنترنتعبر متمقي العرض 

االنترنت المنتكج عف بعد دكف عناء لمتنقؿ مف متجر آلخر، إذ  اك يقتني مستعمم
ما يقـك العديد مف المحترفيف بعرض منتكجاتيـ عمى متاجر إلكتركنية، مما ُيَمكِّف غالبا 

المستيمؾ مف اختيار المنتكج الذم يتطابؽ مع ذكقو كيتكافؽ مع ميكالتو كرغباتو 
 االستيبلكية.

عمى خبلؼ الشخص المستيمؾ الذم يسعى لتمبية احتياجاتو االستيبلكية، فإف  
مؿ معو يسعى لتحقيؽ الربح، أيف يمكف أف يتعمد مف أجؿ الشخص المحترؼ الذم يتعا

ذلؾ غش كخداع المستيمؾ، مما يفرض حماية ىذا األخير كفقا ألحكاـ قانكف االستيبلؾ، 
أيف تكجد عناصر ُتمكِّف مف تحديد صفة المستيمؾ )الفرع األكؿ(، كاالعتماد عمى ىذه 

ي عمى متمقي العرض عبر العناصر يحدد إمكانية تطبيؽ صفة المستيمؾ اإللكتركن
 االنترنت )الفرع الثاني(.

                                                           
، الشركة العربية لمتسكيؽ كالتكريدات، القاىرة، 2ط التجارة االلكتركنية،خطاب عز الديف، ك برىاف محمد نكر  - 1

 .269، ص 2011
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 األكؿالفرع 
 د صفة المستيمؾيعناصر تحد

 بتحقؽ صفةترتبط االستفادة مف الحماية المقررة كفقا ألحكاـ قانكف االستيبلؾ  
تمبية احتياجاتو  كالذم ييدؼ إلىمحترؼ الالذم يتعامؿ مع  في الشخص المستيمؾ

 قيؽ الربح التي يصبك إلييا الشخص المحترؼ.كمتطمباتو بعيدا عف غاية تح

يتـ تحقؽ صفة المستيمؾ في كؿ شخص يتمتع بالشخصية القانكنية )أكال(،  
 يحصؿ عمى المنتكج )ثانيا(، بغرض اإلستيبلؾ )ثالثا(.

 الشخصية القانكنية لممستيمؾ -أكال
كرة لى ضر ممستيمؾ، إذ يذىب البعض إلنت اآلراء الفقيية في كضع تعريؼ تباي 

، بحيث يقتصر عمى الشخص الذم يتحصؿ عمى المنتكج بيدؼ تمبية (1)ويؽ مفيكمضيت
 أغراضو الشخصية، مما يجعؿ صفة المستيمؾ تقتصر عمى الشخص الطبيعي. 

ليشمؿ كؿ شخص  (2)بينما يرل البعض اآلخر ضركرة تكسيع مفيكـ المستيمؾ 
ج تخصصو الميني، مما يسمح يقتني المنتكج لتمبية أغراضو الشخصية أك المينية خار 

 بإضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص المعنكم إلى جانب الشخص الطبيعي.
                                                           

فطبقا ليذا ىيف، كيشّكؿ االتجاه المضيؽ لمفيـك المستيمؾ أحدىما، ينقسـ الفقو في تعريؼ المستيمؾ إلى اتجا - 1
مما يستبعد مف نطاؽ  ،فإف مفيـك المستيمؾ يقتصر عمى الشخص الذم يتعاقد ألغراض شخصية أك عائمية االتجاه

ت المقارنة الحماية الشخص الذم ييدؼ لتحقيؽ أغراض مينية، كلقد تـ اعتماد ىذا االتجاه مف قبؿ العديد مف التشريعا
لتعامؿ ىك التي تجعؿ صفة المستيمؾ مرتبطة بالشخص الطبيعي دكف الشخص المعنكم، كالغرض الشخصي مف ا

دراسة –الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية نظر: مكفؽ حماد عبد، أ .الذم يبرر ىذه الكضعية
 .14 - 13، ص ص 2011غداد، مكتبة السنيكرم كمنشكرات زيف الحقكقية، ب ،–مقارنة 

يرل االتجاه المكسع لمفيـك المستيمؾ أف ىذا المصطمح يشمؿ كؿ شخص يبـر تصرفا قانكنيا مف أجؿ تمبية  - 2
فإف الميني الذم يتعامؿ خارج تخصصو سيتكاجد في كضعية شبيية  ،حسب ىذا االتجاهأغراض شخصية أك مينية، فب

نظر: أ". Le non-Professionnelكيطمؽ عميو مصطمح "غير الميني" أم" "مما يستدعي حمايتو  ،كضعية المستيمؾل
  .185 – 184مرجع سابؽ، ص ص  ،"مفيـك المستيمؾ كالمحترؼ في التشريع الجزائرم"عمي أحمد صالح، 

م مكتبة السنيكر  دراسة مقارنة،–الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية مكفؽ حماد عبد، : أنظرك 
 .13ص  ،2011شكرات زيف الحقكقية، بغداد، كمن
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 المستيمؾ شخص طبيعي  –أ 

يتفؽ الفقو كالقانكف عمى إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي الذم  
إلشباع حاجاتو الشخصية بعيدا عف أغراضو  يحصؿ عمى المنتكج بمقابؿ أك مجانا

ر اقتصار صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي بالغرض الشخصي مف رّ ُيب، (1) المينية
االستيبلؾ، فبل يمكف تصكر شخص معنكم يسعى لتمبية حاجاتو مف ممبس كمأكؿ كغير 

مع االتجاه  يتبلءـذلؾ مف األمكر التي ترتبط باألشخاص الطبيعية، كىذا المفيكـ 
 .المضيؽ لمفيـك المستيمؾ

يمؾ بضركرة كجكد تفاكت بيف أطراؼ التعامؿ محؿ االستيبلؾ، ترتبط صفة المست 
نما يجب أف يتكاجد الدائف أم ك فبل يكفي الغرض الشخصي مف استعماؿ المنتكج،  ا 

الشخص مقدـ المنتكج في كضعية المحترؼ الذم يتميز بمؤىبلت فنية كاقتصادية ال 
 . (2)شخصيةتقارف بمؤىبلت الشخص المديف الذم يسعى إلشباع احتياجاتو ال

يتطمب ىذا االختبلؿ في تكازف العبلقة االستيبلكية تدخؿ القانكف لحماية الطرؼ  
مما يضفي عميو صفة المستيمؾ  المديف الذم يتميز بنقص المعرفة كاإلمكانيات المالية،

                                                           
لمعارؼ، منشأة ا دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  - 1

مرجع  حماية المستيمؾ في القانكف الدكلي الخاص،: خالد عبد الفتاح محمد خميؿ، نظركأ. 24، ص2004اإلسكندرية، 
، ص 2010اإلسكندرية،  دار الجامعة، ،أمف الجريمة االلكتركنية: خالد ممدكح إبراىيـ، أنظر أيضاك  .19، ص سابؽ
  .24 - 23ص 

 كأنظر أيضا:
 CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p.06.  

 كأنظر كذلؾ:
CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit français, droit 

libanais et égyptien, op.cit,  p. 18. 
 تساكم بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية، عمى خبلؼ ما ىك سائدالإّف ضركرة حماية المستيمؾ أمر ناتج مف عدـ  - 2

الحماية القانكنية "، كريمةبركات أنظر:  .عد القانكف المدنيحكاميا ضمف قكاة التي تـ تنظيـ أيبيف أطراؼ العبلقة الدائن
م كزك كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيز  ، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية،"لممستيمؾ في عقكد اإلذعاف

 –حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتركني نظر أيضا: أسامة أحمد بدر، . أ276-275، ص ص:2011، 02عدد
 .22 - 18، ص ص مرجع سابؽ ،-دراسة مقارنة 
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كالنصكص التنظيمية المرافقة  تتجسد في قانكف االستيبلؾخاصة  نصكصكفقا ل يحظىك 
 عد الخاصة بممارسة النشاطات التجارية كالمنافسة.لو إلى جانب القكا

 رقـ مف القانكف 01فقرة  03نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ المستيمؾ في المادة  
المستيمؾ: كؿ شخص » :عمى ما يميالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش  03- 09

ماؿ النيائي مف طبيعي أك معنكم يقتني بمقابؿ أك مجانا، سمعة أك خدمة مكجية لبلستع
 «..أك حيكاف متكفؿ بوية أك تمبية حاجة شخص آخر شخصال وأجؿ تمبية حاجات

 المستيمؾ شخص معنكم  –ب 

، فإف كاف (1)بشأف إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص المعنكم يكجد اختبلؼ 
مف فئة المستيمكيف، فإف االتجاه المكسع  هه المضيؽ لمفيكـ المستيمؾ يستبعداالتجا
عمى غرار الشخص  معنكمالشخص الصفة المستيمؾ إلى  مكانية امتدادإيرل 

فبل ييـ الغرض مف االستيبلؾ سكاء لسد حاجات شخصية أك مينية مادامت الطبيعي، 
ال تدخؿ في مجاؿ اختصاص الميني لمشخص المعنكم، مما يسمح بإدراجو ضمف فئة 

 المستيمكيف. 

المعنكم عمى أساس نقطتيف،  يمكف تبرير إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص 
األكلى في حالة ككف الشخص المعنكم ال يمارس نشاطا مينيا يدر عميو باألرباح، 

مف المجاؿ الذم يتعامؿ فيو كخركجو  –الشخص المعنكم -كالثانية عدـ تمكنو أم 
مما يجعمو في كضعية تتطمب تكفير الحماية لو عمى غرار  ،عف نطاؽ نشاطو الميني

 .المستيمؾ

ذىب ىذا االتجاه إلى التكسيع مف الحماية المقررة لممستيمؾ لتشمؿ الشخص ي 
الذم يمكف أف يتكاجد في مركز ضعيؼ بالنسبة لمشخص المحترؼ المقابؿ لو، مما يجعمو 

                                                           
منشأة المعارؼ،  ،-دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  - 1

 . 25 - 24ص ص ، 2004اإلسكندرية، 
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 . (1)في كضعية تشبو المستيمؾ يصطمح عميو اسـ "غير الميني" أك "غير المحترؼ"
المعنكم المحترؼ عمى خركج  عمى الشخص المحترؼصفة غير  إضفاءيتكقؼ  

، ككذا عدـ االرتباط (2)التصرؼ محؿ االستيبلؾ مف مجاؿ دائرة اختصاص نشاطو الميني
كىذا  ،(3)المباشر بيف تخصص النشاط الميني لشخص معنكم كالتصرؼ محؿ االستيبلؾ

 الحكـ يصح تطبيقو عمى األشخاص المعنكية الخاصة مثؿ الشركات التجارية. 
لؤلشخاص المعنكية العامة التي تمثؿ الدكلة، فبل يمكف إضفاء صفة  أما بالنسبة 

يستبعد أف تتكاجد في كضعية الضعؼ  المستيمؾ عمييا لككنيا صاحبة سيادة كسمطة،
، كفي حالة كجكد تفاكت في العبلقة التي تتدخؿ فييا الدكلة (4)التي يتميز بيا المستيمؾ

                                                           
 -أيضا "الميني"  الذم يدعى -ُيعبر عف أطراؼ العبلقة االستيبلكية بمصطمحيف اثناف كىما "المحترؼ"  - 1

دكف أف يعبر عف طرؼ ثالث، ككؿ  -"المينيأك"غير -" المحترؼقد نجد مصطمحا ثالث يتمثؿ في "غير ك  كالمستيمؾ،
ما في األمر أف مفيـك ىذا األخير يتكقؼ عمى حسب اتجاه تعريؼ المستيمؾ الذم يتـ تبنيو، فبل مجاؿ لمحديث عف 

مفيـك المستيمؾ، حيث يتـ إدراجو دكف تمييز عف غيره مف المينييف ضمف "غير الميني" في إطار االتجاه المضيؽ ل
فئة المحترؼ، غير أف الكضع مغاير لدل االتجاه المكسع لمفيـك المستيمؾ، حيث نجد إلى جانب الشخص المستيمؾ، 

و مثمو مثؿ شخص محترؼ في األساس لكف يجيؿ فنيات المجاؿ الذم يتـ التعامؿ فيو، فيتكاجد في كضع يتطمب حمايت
التشريع  إلىظيكر ىذا المصطمح كيرجع  ،"المحترؼالمستيمؾ، فيتـ إدراجو ضمف فئة المستيمؾ تحت مصطمح "غير 

ص ص مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة  –حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتركني أسامة أحمد بدر، نظر: أ .الفرنسي
 أنظر:. 38 - 35مرجع سابؽ، ص ص  ،مة االلكتركنيةأمف الجري ، ككذلؾ: خالد ممدكح إبراىيـ،60 - 57

CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit,  pp 11 – 13.  

 كأيضا:
CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit français, droit 
libanais et égyptien, op.cit, pp. 19 – 25. 

" ضمف فئة المستيمؾ كفقا لمعيار االختصاص عمى أساس عدـ ممارستو المحترؼيدرج الشخص "غير  - 2
إبراـ التصرؼ القانكني محؿ التعامؿ، كرغـ المزايا التي يتضمنيا ىذا المعيار إال أنو لـ يسمـ الختصاصو الميني عند 

مرجع سابؽ، ص ص:   ،-دراسة مقارنة  –حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتركني در، أسامة أحمد ب . أنظر:مف النقد
 .36ص:  مرجع سابؽ، أمف المستيمؾ اإللكتركني،خالد ممدكح إبراىيـ، نظر أيضا: أ. ك 69 - 63

ي لمشخص يتطمب معيار الرابطة المباشرة  التحقؽ مف الصمة التي تربط بيف التصرؼ محؿ التعامؿ كالنشاط المين - 3
ف كاف ىذا المعيار يحدد الشخص  لبلتجاه  االذم يجب حمايتو كفق المحترؼالذم يسعى الكتساب صفة المستيمؾ، كا 

الحماية عمر محمد عبد الباقي، المكسع لمفيـك المستيمؾ، إال أنو محؿ انتقادات عديدة، أنظر في تفاصيؿ ذلؾ: 
أسامة أحمد بدر، ؛ ككذلؾ :74 - 70 مرجع سابؽ، ص ص انكف،دراسة مقارنة بيف الشريعة كالق–العقدية لممستيمؾ 

 .  74-70ص ص مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة  –حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتركني 
ف تعاممت بعيدا عف إمتيازاتيا، فيي تبقى دائما في مركز  - 4 تعتبر الدكلة شخص معنكم ذات سمطة كسيادة؛ كحتى كا 

حماية ككثر سعيد عدناف خالد، نظر: أ .لذم تتعامؿ معو، كبالتالي ال يجكز كصفيا بالمستيمؾقكم مع الطرؼ اآلخر ا
 .90 - 88 ص ص، 2012ة، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندري المستيمؾ االلكتركني،
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ية ذات الطابع االقتصادم كالتجارم، فإف بصفتيا التجارية مف خبلؿ المؤسسات العمكم
  غالبا.  ىذا االختبلؿ يميؿ لصالح الدكلة

   عمى المنتكج المستيمؾ حصكؿ -ثانيا

يعتبر المستيمؾ الطرؼ النيائي في عممية االنتاج فالشراء مف أجؿ إعادة البيع  
د تعريفو يستبعد تطبيؽ أحكاـ قانكف حماية المستيمؾ، حيث اشترط المشرع الجزائرم عن

لممستيمؾ أف يككف اقتناء السمعة أك الخدمة مكجيا لبلستعماؿ النيائي، مما يستبعد 
، أم المحترؼ الذم يتصرؼ ألغراض مينية، فيقـك باستعماؿ منتكج (1)المستيمؾ الكسيط

  .  (2)مف أجؿ إعادة التصنيع كاالنتاج كليس استعماؿ المنتكج لبلستيبلؾ

فقرة  03لمنتكج الذم عرفو المشرع الجزائرم في المادة يتمثؿ محؿ االستيبلؾ في ا 
المنتكج »كما يمي:  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  10

 «. كؿ سمعة أك خدمة يمكف أف يككف مكضكع تنازؿ بمقابؿ أك مجانا

ر يعتب»ت. ـ. ج كاآلتي:  02مكرر فقرة  140كما كرد تعريفو كذلؾ في المادة  
منتكجا، كؿ ماؿ منقكؿ كلك كاف متصبل بعقار، السيما المنتكج الزراعي كالمنتكج 
الصناعي كتربية الحيكانات كالصناعة الغذائية كالصيد البرم كالبحرم كالطاقة 

 فبحسب ىذا التعريؼ فإف المنتكج يقتصر عمى السمعة دكف الخدمة. ، «الكيربائية

 سمعة حصكؿ المستيمؾ عمى –أ 
شرع الجزائرم السمعة في األشياء المنقكلة المادية التي يتحصؿ عمييا حصر الم 

 03-09القانكف رقـ مف  17فقرة  03المستيمؾ بمقابؿ أك مجانا، حيث ينص في المادة 
السمعة كؿ شيء مادم قابؿ »يمي:  عمى ما المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 «.لمتنازؿ عميو بمقابؿ أك مجانا
                                                           

مف المرسـك  09فقرة  02نص المشرع الجزائرم عمى إضفاء صفة المستيمؾ عمى المستيمؾ الكسيط في المادة  - 1
مف  03مف المادة  10الذم يتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، مما يتناقض مع مضمكف الفقرة  39-90التنفيذم رقـ 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش. 03-09القانكف رقـ 

 .30مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي – حماية المستيمؾ في القانكف المقارفبكدالي محمد،  - 2
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ت. ـ. ج عمى سبيؿ  02مكرر فقرة  140الجزائرم في المادة أشار المشرع  
 فذكر ،التي يمكف اعتبارىا منتكجا (1)المثاؿ عمى مجمكعة مف األشياء المنقكلة المادية

كالصيد  (5)كالصناعة الغذائية (4)كتربية الحيكانات (3)كالمنتكج الصناعي (2)لزراعيا المنتكج
 . (8)ئيةكالطاقة الكيربا (7)كالبحرم (6)البرم

                                                           
ت.ـ العقار، ككؿ ما ال  683، حيث عرفت المادة اتكعقار  تبتقسيـ األشياء إلى منقكال المشرع الجزائرمقاـ  - 1

كؿ شيء غير مستقر بحيز كغير  المنقكؿ يتمثؿ في عميو تعريؼ العقار يعتبر منقكؿ، فبمفيـك المخالفة فإف يتطابؽ
 ثابت، يمكف نقمو مف دكف تمؼ.

ديسمبر  02مؤرخ في ال 405-95نكنية التي نظمت المنتكج الزراعي، المرسـك التنفيذم رقـ مف بيف النصكص القا - 2
معدؿ  ؛1995ديسمبر  06صادر بتاريخ  75عدد  تعمؽ برقابة الصحة النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي، ج.رالم، 1995

 . 1999جكيمية  25ادر بتاريخ ص 49ر عدد  .ج ،1999جكيمية  20مؤرخ في  156-99كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

تعمؽ بنكعية الفكاكو كالخضر الطازجة المكجية الم، 1994جانفي  08ككذلؾ: القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
 لبلستيبلؾ كعرضيا. 

-97تطرقت العديد مف النصكص القانكنية إلى تنظيـ المنتكج الصناعي كنذكر مف بينيما: المرسكـ التنفيذم رقـ  - 3
يحدد شركط ككيفيات صناعة مكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني كتكضيبيا الذم ، 1997جانفي  14مؤرخ في لا 37

المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك  ،1997جانفي  15صادر بتاريخ  04ر عدد .كاستيرادىا كتسكيقيا في السكؽ الكطنية، ج 
 .2010أفريؿ  21يخ صادر بتار  26ر عدد .، ج2010أفريؿ  18مؤرخ في  114-10التنفيذم رقـ  

يحدد كيفيات التفتيش البيطرم لمحيكانات الحية  ،1995نكفمبر  11مؤرخ في  363-95المرسـك التنفيذم رقـ  - 4
صادر  68ر عدد .كالمنتكجات الحيكانية أك المنتكجات اآلتية مف أصؿ حيكاني المخصصة لبلستيبلؾ البشرم، ج

 74عدد  ر.، ج98أكتكبر  03مؤرخ في  315-98مرسـك التنفيذم رقـ المعدؿ كالمتمـ بال ،1995نكفمبر  12بتاريخ 
  .1998أكتكبر  05صادر بتاريخ 

، يحدد شركط ككيفيات صناعة مكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني 1997جانفي  14مؤرخ في ال 37-97المرسـك التنفيذم رقـ 
المعدؿ كالمتمـ  ،1997جانفي  15بتاريخ  صادر 04ر عدد  .كتكضيبيا كاستيرادىا كتسكيقيا في السكؽ الكطنية، ج

 .2010أفريؿ  21صادر بتاريخ  26ر عدد .، ج2010أفريؿ  18مؤرخ في ال 114-10بالمرسـك التنفيذم رقـ  
صادر  27ر عدد .تعمؽ بتأييف المكاد الغذائية، جي، 2005أفريؿ  11مؤرخ في ال 118-05المرسـك الرئاسي رقـ - 5

   .2005أفريؿ  13بتاريخ 
، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي ككيفياتيا، 2007جكيمية  24مؤرخ في  227-07المرسـك التنفيذم رقـ - 6
 .2007جكيمية  29الصادر بتاريخ  48ر عدد .ج
، يحدد تدابير حفظ الصحة كالنظافة المطبقة عند 1999جكيمية  20مؤرخ في  158-99المرسـك التنفيذم رقـ  - 7

 .1999جكيمية  25صادر بتاريخ  49ر عدد .ت الصيد البحرم لبلستيبلؾ، جعممية عرض منتكجا
 ج..ع.ت 350تأخذ الكيرباء عمى غرار المياه كالغاز حكـ األشياء المنقكلة بنص المادة  - 8
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يمكف أف تككف السمعة كطنية أك مستكردة، كال يشترط أف يككف المنتكج في شكمو  
مف خبلؿ عرضيا لبلستيبلؾ، فبل يصح  (1)النيائي فالعبرة في كضع السمعة محؿ التداكؿ

اعتبار الشيء المنقكؿ منتكجا إذا كاف الغرض منو القياـ بتجارب، أك كاف متداكال بدكف 
رؼ الذم يمتمكو ففي حالة سرقة منتكج لـ يتـ عرضو لمتداكؿ ال رضا الشخص المحت

 يمكف لمف يحكزه أف يستفيد مف الحماية المقررة لممستيمؾ.
عمى الشيء المنقكؿ  يقتصر مفيـك المنتكج في مجاؿ السمع في القانكف الجزائرم 
ابة الجكدة المتعمؽ برق 39-90المرسـك التنفيذم رقـ  مف 01فقرة  02لممادة  كفقا المادم

كّؿ شيء منقكؿ مادم يمكف أف يككف »التي ُتعرِّؼ المنتكج عمى أنو:  كقمع الغش
عد العقار مف مجاؿ تطبيؽ أحكاـ قانكف حماية بمما يست، «مكضكع معامبلت تجارية

المستيمؾ، كاإلشكاؿ الذم يثار بصدد التعامؿ االلكتركني ىك استبعاد األشياء المنقكلة 
كالمصنفات  (2)الرقمية كبرامج الحاسكب القائمة في البيئة المصنفات عمى غرار ،المعنكية

البيئة  العقد الرقمي القائـ في رغـ أف ،مف الحماية المقررة لممستيمؾالفكرية المرقمنة 
 ستكعب غير األشياء المعنكية.  ياالفتراضية ال 

 خدمة حصكؿ المستيمؾ عمى –ب 
 03-09مف القانكف رقـ    16فقرة  03ة المشرع الجزائرم الخدمة في الماد عّرؼ 

كؿ عمؿ مقدـ غير تسميـ السمعة، حتى كلك كاف ىذا التسميـ »  تتمثؿ في:عمى أّنيا 
 «.تابعا أك مدعما لمخدمة المقدمة

                                                           
ضركرة تكفير شركط أخرل مف أجؿ كصفو بالمنتكج، حيث يجب طرحو لمتداكؿ بغاية  يشترط في الماؿ المنقكؿ - 1

  المنتج. برضاالبد أف يككف ذلؾ تسكيقو، ك 
مؤرخ في ال 05-03مف األمر رقـ  27حيث تنص المادة  ،ة لقكانيف خاصة بالممكية الفكريةتخضع األمكاؿ المعنكي - 2

عمى  ؛2003جكيمية  23صادر بتاريخ  44ر عدد .المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، ج ،2003جكيمية  19
تغبلؿ مصنفو بأم شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ كالحصكؿ عمى عائد مالي منو، كما يحؽ يحؽ لممؤلؼ اس» ما يمي: 

لو دكف سكاه مع مراعاة أحكاـ ىذا األمر، أف يقـك أك يسمح لمف يقـك عمى الخصكص باألعماؿ اآلتية: استنساخ 
ميكر بكاسطة المصنؼ بأم كسيمة كانت، كضع أصؿ المصنؼ السمعي البصرم أك نسخ منو رىف التداكؿ بيف الج

تبيف ىذه المادة إمكانية التعامؿ بالمصنفات الرقمية كفقا لما  ،«التأجير أك التأجير التجارم لبرامج الحاسكب...
لككف مصطمح السمعة  يصطمح عميو باالقتصاد الرقمي، غير أف طبيعتيا البلمادية ال تسمح بإدراجيا ضمف المنتكجات،

 كم.يقتصر عمى المنقكؿ المادم دكف المعن
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تتمثؿ الخدمة في كؿ عمؿ يؤديو المحترؼ لصالح المستيمؾ، بحيث يمكف تقكيـ  
مثؿ تصميح األشياء المادية أك  -مممكس –، سكاء كاف العمؿ مادم (1)ىذا األداء بثمف

 . (2)عمى غرار التشخيصات الطبية أك االستشارات القانكنية تركيبيا، أك معنكم

يستثنى مف الخدمة عممية التسميـ التي تعتبر مف قبيؿ االلتزامات التي تقع عمى  
 حتى لك كاف ىذا التسميـ تابعا أك مدعما لمخدمة.   ،عاتؽ المحترؼ

اؤؿ في ىذا اإلطار حكؿ الخدمات المالية التي تؤدييا بعض المصارؼ، يثار التس 
حيث تثير مركز الزبكف المدخر كمدل إمكانية إضفاء عميو صفة المستيمؾ، أيف أقر 

بي ضركرة عدـ استبعاده مف دائرة الحماية رغـ تناقض مفيـك االستيبلؾ ك التشريع األكر 
يتكاجد المدخر في  أيف جمع بيف األطراؼعدـ تكافئ العبلقة التي تف، (3)مع االدخار

دفع إلى ضركرة اعتبار ىذه الخدمات المالية منتكج يكضعية شبيية بكضعية المستيمؾ 
 يستكجب حماية الشخص الذم يستفيد منيا. 

 الغرض مف استيبلؾ المنتكج -ثالثا

يتكقؼ إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي أك المعنكم عمى الغرض  
ؾ المنتكج، فيذىب البعض مف الفقو إلى إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص مف استيبل

الذم ييدؼ لتمبية أغراضو الشخصية )االتجاه المضيؽ لمفيكـ المستيمؾ(، في حيف يرل 
البعض األخر امتداد صفة المستيمؾ عمى الشخص الذم يمبي أغراضو الشخصية 

الميني لممحترؼ )االتجاه اط النشكالمينية، عمى أف يككف التعامؿ خارج التخصص 
 المكسع لمفيـك المستيمؾ(. 

                                                           
 .190 - 189ص ص  مرجع سابؽ، ،"مفيـك المستيمؾ كالمحترؼ في التشريع الجزائرم" عمي أحمد صالح، - 1
تتنكع طبيعة الخدمة في مجاؿ االستيبلؾ، فنجد الخدمة ذات الطبيعة المادية مثؿ التصميح أك التنظيؼ، كالخدمة  - 2

   . أنظر:لفكرية مثؿ اإلرشادات القانكنيةاذات الطبيعة المالية مثؿ التأميف، كالخدمة ذات الطبيعة 
CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p. 08. 

 . 190-189مرجع سابؽ، ص ص ،"مفيـك المستيمؾ كالمحترؼ في التشريع الجزائرم، "عمي أحمد صالح أنظر:ك 
ص المدخر كالشخص المستيمؾ، فعمى نقيض الثاني الذم يسعى إلى يذىب رجاؿ االقتصاد إلى التفرقة بيف الشخ - 3

 أنظر:استيبلؾ أمكالو بيدؼ تمبية احتياجاتو، فإف األكؿ ييدؼ إلى إدخار أمكالو. 
CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p.p. 13 – 14. 
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 اقتصار الغرض مف استيبلؾ المنتكج عمى تمبية الحاجيات الشخصية  –أ 

يقتصر الغرض مف استيبلؾ المنتكج حسب االتجاه المضيؽ لمفيـك المستيمؾ  
عمى تمبية حاجات شخصية أك عائمية، بحيث تستبعد األغراض المينية مف الحماية 
المقررة لممستيمؾ، فالشخص الذم يقـك بإبراـ تصرفات قانكنية لتمبية حاجات في مجاؿ 

مف دائرة الحماية،  ءهيتمتع بمؤىبلت كقدرات تبرر إقصااختصاص نشاطو الميني، 
لمركز الطرؼ  لشخص المحترؼ تجعمو في مركز مساك  فالخبرة كالمعرفة التي يتمتع بيا ا
ة الضعؼ التي تستدعي الحماية في حالة التعامؿ الذم المقابؿ لو، حيث تنتفي فيو صف

 . (1)يتـ بيف المستيمؾ كالمحترؼ

حدد المشرع الجزائرم الغرض مف استيبلؾ المنتكج عند تعريفو لممستيمؾ في  
مف أجؿ تمبية حاجاتو الشخصية أك تمبية حاجة » عمى أنو يككف :  01فقرة  03المادة 

المشرع الغرض مف استيبلؾ المنتكج عمى اقتصر  .(2)«شخص أخر أك حيكاف يتكمؼ بو
تمبية الحاجات الشخصية بعيدا عف األغراض المينية ،كىذا ما نص عميو بصريح العبارة 

كؿ » المتعمؽ بالممارسات التجارية:  02-04مف القانكف رقـ  02فقرة  03في المادة 
عرضت  شخص طبيعي أك معنكم يقتني سمعا قدمت لمبيع أك يستفيد مف خدمات

 . (3)«عميو

 

                                                           
يمؾ تصرفات المحترؼ التي تيدؼ لتمبية أغراض مينتو، كالتي تتعمؽ يستبعد في إطار أحكاـ حماية المست - 1

 باختصاص نشاطو الميني. 
 03كالمادة رقـ ، مرجع سابؽ، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  01فقرة  03المادة  - 2

 ، مرجع سابؽ.التجارية القكاعد المطبقة عمى الممارسات الذم يحدد 02-04القانكف رقـ مف  02فقرة 
القانكف رقـ مف  01فقرة  03تبنى المشرع الجزائرم الغرض الشخصي عف تعريفو لممستيمؾ في كؿ مف المادة  - 3

 .  02-04مف القانكف رقـ  02فقرة  03كالمادة رقـ مرجع سابؽ،  ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09-03
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 امتداد الغرض مف استيبلؾ المنتكج ألغراض غير شخصية  –ب 

ع لمفيـك المستيمؾ إلى تكسيع نطاؽ الحماية المقررة يذىب االتجاه المكسّ  
اختصاص نشاطو الميني مجاؿ لممستيمؾ، لتشمؿ الشخص المحترؼ الذم يتعامؿ خارج 

محؿ االستيبلؾ، فالتصرؼ يككف خارج دكف كجكد رابطة مباشرة بيف اختصاصو كالتعامؿ 
، مما يجعمو مكاجية المحترؼ الذم يتعاقد معو طرفا ضعيفا عند مؤىبلتو المينية، كيككف

 . (1)في كضعية مماثمة لكضعية المستيمؾ

، (2)بمعيار التخصص كالرابطة المباشرة المكسع لمفيـك المستيمؾ يأخذ االتجاه 
الذم تشمؿ فيو الحماية في مجاؿ االستيبلؾ  فيركز عمى الخبرة كالمعرفة، بالشكؿ

 ،مختصيفك المحترؼ الذم ال خبرة لو في التعامؿ الذم يجريو مع أشخاص محترفيف 
 حتى لك كاف الغرض لتمبية حاجاتو المينية. 

ىذا االتجاه صفة المستيمؾ عمى كؿ مف الشخص الطبيعي كالمعنكم، كىذا يضفي  
بكاسطة  تراضياالفستيبلكية التي تتـ في العالـ أكثر عمى المعامبلت اال يتبلءـما 

الكسائؿ االلكتركنية، حيث تتميز إلى جانب عدـ كجكد تكازف بيف أطراؼ العبلقة 
بكجكد مخاطر ناتجة عف البعد التعاقدم كالبيئة الرقمية، مما ، (3)االستيبلكية االلكتركنية

اصو كعدـ كجكد رابطة يؤكد ضركرة التكسيع مف مفيـك المستيمؾ في إطار عدـ اختص
 مباشرة بيف التعامؿ محؿ االستيبلؾ كاختصاص نشاطو الميني. 

                                                           
 .62 – 61،  مرجع سابؽ، ص ص -دراسة مقارنة  –ي التعاقد االلكتركني حماية المستيمؾ فأسامة أحمد بدر،  - 1

ص ص ، مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  كأنظر:
30 - 31  . 

أسامة أحمد  أنظر:ك  .38 - 36ص ص مرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  - 2
 .77 - 75ص ص مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة  –حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتركني بدر، 

 . 82 - 80ص ص مرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  - 3
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 الفرع الثاني

 متمقي العرض عبر االنترنتك المستيمؾ اإللكتركني 

بات االنترنت فضاءا تجاريا إلكتركنيا، يتـ اإلقباؿ عميو مف أجؿ عرض المنتكجات 
رات، التي تقكـ عمى أساس المفاضمة بيف المتنكعة، التي تكفر لممستيمؾ العديد مف االختيا

ما يتـ عرضو ضمف مختمؼ المكاقع اإللكتركنية، فاالستيبلؾ اإللكتركني ال يستبعد 
نما يتطمب تعزيز ىذه األحكاـ بشكؿ يتماشى مع مفيـك  تطبيؽ أحكاـ حماية المستيمؾ، كا 

يتطابؽ دائما مع المستيمؾ اإللكتركني )أكال(، إال أّف مفيكـ المستيمؾ اإللكتركني ال 
 ىذا األخير )ثالثا(.  ت، إذ تتبايف صفة )ثانيا(، ىكيةمتمقي العرض عبر االنترن

 مفيكـ المستيمؾ اإللكتركني -أكال 
أصبح إقباؿ األفراد عمى االستيبلؾ عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية ضركرة  

الذم يفرض المستيمؾ اإللكتركني )أ(،  فظير بذلؾ مفيـكيصعب االستغناء عنيا، 
 )ب(.فيو ضركرة التكسيع 

 تعريؼ المستيمؾ اإللكتركني -أ 
(، ثـ مف الناحية التشريعية 1يتـ تعريؼ المستيمؾ اإللكتركني مف الناحية الفقيية ) 

(2.) 

 التعريؼ الفقيي لممستيمؾ اإللكتركني-1
يعتبر لفظ المستيمؾ اإللكتركني مصطمح حديث ال يختمؼ عف مفيكـ المستيمؾ  

قميدم، إال مف خبلؿ اإلستعانة بكسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية في عقد االستيبلؾ عف الت
يتعاقد بأحد الكسائؿ كؿ شخص طبيعي أك إعتبارم فيعرؼ عمى أنو  بعد عبر االنترنت،

مف أجؿ الحصكؿ عمى السمع كالخدمات إلشباع احتياجاتو الشخصية أك  ،اإللكتركنية
 .اؽ تخصصوالعائمية، أك احتياجاتو خارج نط
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كؿ شخص طبيعي أك معنكم يتعاقد ؼ المستيمؾ اإللكتركني عمى أّنو كما يعر  
بكسيمة إلكتركنية بشأف المنتجات التي تمزمو ىك كذكيو، كالتي ال ترتبط بمينتو أك 

 .(1)حرفتو

يترتب عمى تطابؽ مفيـك المستيمؾ اإللكتركني مع نظيره التقميدم؛ أف يثبت  
بلت اإللكتركنية المبرمة عف بعد كافة الحقكؽ التي يتمتع بيا لممستيمؾ في ظؿ المعام

المستيمؾ كفقا لقكاعد حماية المستيمؾ، إلى جانب قكاعد خاصة تتماشى مع االستيبلؾ 
عف بعد، ككذا استعماؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية، فالمستيمؾ اإللكتركني يصطمح عمى 

ج أك استعمالو خارج نطاؽ اختصاصو كّؿ شخص طبيعي أك معنكم يقـك باقتناء المنتك 
 الميني.

 التعريؼ التشريعي لممستيمؾ اإللكتركني-2
تكاد القكانيف الخاصة بتنظيـ المعامبلت اإللكتركنية تخمك مف تعريؼ المستيمؾ  

اإللكتركني عمى غرار المحترؼ اإللكتركني، حيث تيتـ بالتعاقد اإللكتركني كالتجارة اإللكتركنية 
ف االعتناء باالستيبلؾ اإللكتركني الذم يعتبر تطبيقا خاصا لممعامبلت بصفة عامة، دك 

 اإللكتركنية، مما يستكجب الرجكع لمقكاعد التقميدية الخاصة بحماية المستيمؾ في تعريفو.

المستيمؾ: كّؿ »عمى أّنو:  01فقرة  03عّرؼ المشرع الجزائرم المستيمؾ في المادة  
ؿ أك مجانا، سمعة أك خدمة مكجية لبلستعماؿ النيائي شخص طبيعي أك معنكم يقتني بمقاب

 .(2)«مف أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أك تمبية حاجة شخص آخر أك حيكاف متكفؿ بو

مف مشركع  03فقرة  05أما تعريؼ المستيمؾ اإللكتركني فقد كرد في المادة  
، كؿ شخص طبيعي المستيمؾ اإللكتركني»القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية كما يمي: 

                                                           
 -انكف الفرنسي كالتشريعات العربيةدراسة في الق–االلتزاـ باإلعبلـ في عقكد االستيبلؾ أبك عمرك مصطفى أحمد،  - 1

 .95-94، ص ص 2010دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 مرجع سابؽ.، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  01فقرة  03المادة  - 2
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أك معنكم، يقتني بعكض أك بصفة مجانية سمعة أك خدمة عف طريؽ االتصاالت 
 .(1)«.اإللكتركنية مف المكرد اإللكتركني بغرض االستخداـ النيائي

يتميز المستيمؾ اإللكتركني عف نظيره التقميدم باالستعانة باالتصاالت  
مع تعريؼ المستيمؾ التقميدم، حيث  اإللكتركنية، أما في غير ذلؾ فإف تعريفو يتطابؽ

يمكف أف يككف شخصا طبيعي أك معنكم يقتني المنتكج أك يحصؿ عميو مجانا بغرض 
االستعماؿ النيائي، إال أّف المشّرع الجزائرم اشترط في ظؿ تعريؼ المستيمؾ اإللكتركني 

تكفر قبؿ شخص ت أف يقـك بالحصكؿ عمى المنتكج عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية مف
 المحترؼ اإللكتركني.  فيو صفة

مف أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أك حاجة شخص آخر أك »تـ إسقاط عبارة:  
الذم  (2)تفيد الغرض الشخصي مف اقتناء كاستعماؿ المنتكج التيك  ،«.حيكاف متكفؿ بو

ُيضيؽ مف مفيـك المستيمؾ، حيث ترتبط الحاجات الشخصية بالشخص الطبيعي، مما 
 المشرع الجزائرم مف مفيـك المستيمؾ اإللكتركني.يفيد تكسع 

 ع في مفيـك المستيمؾ اإللكتركنيضركرة التكسّ -ب  
، حيث يعرفكنو عمى أّنو: (3)يذىب أغمبية الفقو إلى التضييؽ مف مفيكـ المستيمؾ 

ف ، (4)«كّؿ مشتر غير ميني ألمكاؿ االستيبلؾ التي تخّصص الستعمالو الشخصي» كا 
يبيف ذاتية المستيمؾ، فضبل عف تمييزه بالبساطة كالدقة القانكنية، مما  كاف ىذا االتجاه

يسير مسألة تطبيؽ قانكف حماية المستيمؾ، إال أف ىذا االتجاه يؤدم إلى إخراج طائفة 
مف األشخاص التي تنطبؽ عمييـ عناصر صفة المستيمؾ، كيتـ استبعادىـ بالنظر لككنيـ 

                                                           
 مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ. 03فقرة  05المادة  - 1
يؼ ظذكر المشرع الجزائرم االستخداـ النيائي لممنتكج، غير أف االستخداـ كثير ما يرد عمى عبلقة العمؿ كالك  - 2

 بصدد االستعماؿ كاالستغبلؿ كاالنتفاع. نككفالعمكمي، أما في مجاؿ الماؿ كالممكية، 
 . كأنظر:77ع سابؽ، صمرج ،-ةدراسة مقارن-التعاقد اإللكتركني، حماية المستيمؾ في أسامة بدر أحمد،  - 3

CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit,  p.10. 
 .77مرجع سابؽ، ص ،-ةرندراسة مقا-حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني، أسامة بدر أحمد،  - 4
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كال  ،سب رأييـ فيـ يممككف خبرة فنية كقدرة اقتصاديةيحترفكف نشاطا مينيا، كبالتالي بح
 طبؽ عمييـ أحكاـ القانكف التجارم.قكاعد قانكنية خاصة تحمييـ، بؿ تنيحتاجكف ل

ترتبط ضركرة تكفير الحماية عمى األشخاص غير المحترفيف، بككف المعامبلت  
جاؿ التي يبرمكنيا ال تدخؿ في مجاؿ اختصاص نشاطيـ الميني، حيث أف في م

المحترؼ التحكـ في معامبلتو التي تتـ غالبا خارج  عمى المعامبلت اإللكتركنية يصعب
تخصص نشاطو، إذ يتعرض إلى نفس المخاطر التي يكاجييا المستيمؾ، أيف ال يستبعد 
أف يككف ضحية القرصنة اإللكتركنية كمخاطر الكفاء اإللكتركني، ككذا عدـ تسميـ المنتكج 

مطابؽ، فالتطكر السريع كالمستمر لمتجارة اإللكتركنية ُيصعِّب عمى  أك تسميـ منتكج غير
ف كاف يتمتع بخبرة فنية؛ أف يقكـ بمسايرة مختمؼ  المشترم عبر االنترنت حتى كا 
التطكرات الحاصمة، حيث يتصؼ بضعؼ المعرفة خارج مجاؿ تخصصو، مما يتطمب 

 كد رابطة مباشرة.كعدـ كج عميو كفقا لمعيار كعدـ االختصاصإضفاء الحماية 

  االنترنتصفة متمقي العرض عبر  تبايف -ثانيا

تعاممو  ، فإذا تكاجد ىذا األخير أثناء إجراءاالنترنتتتبايف صفة متمقي العرض عبر 
لمطرؼ الذم يقابمو فيقتصر كصفو عمى أنو مشترم، أما إذا  االلكتركني في مركز مساك  

عمى متمقي  ي، فتضفاالنترنتالمتعاقدة عبر جد تفاكت في المراكز القانكنية لؤلشخاص كُ 
 العرض صفة المستيمؾ.

  االنترنتعبر  المشترم –أ 

، فيتمثؿ (1)المشترم عمى االنترنتمتمقى العرض عبر  يمكف أف يقتصر كصؼ 
حينيا في كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقدـ عمى إبراـ تصرفات قانكنية في البيئة 

                                                           
 ،–دراسة مقارنة  -ف االعتداءات االلكتركنيةالنظاـ القانكني لمعقد االلكتركني كالمسؤكلية عكىداف رضا،  متكلي - 1

 . 29، ص 2008دار الفكر القانكني، اإلسكندرية، 
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يتكاجد  في مركز قانكني مساكم لمركز الطرؼ ك  ،يةاالفتراضية عبر الكسائؿ االلكتركن
 . (1)الذم يقابمو، إذ ال يصح نعت كؿ شخص مشترم بالمستيمؾ

ؼ نضمف فئة األعماؿ التي تص تتجسد ىذه المعامبلت في إطار التجارة االلكتركنية 
( أك مف B2Bمحترؼ لمحترؼ )مف  ضمف إحدل الفئات القائمة في التجارة اإللكتركنية

 ، فيكصؼ مقدـ العرض بالبائع، كمتمقي العرض بالمشترم. (2)(C2Cؾ لمستيمؾ )مستيم

تكاجد أطراؼ التعامؿ االلكتركني في مراكز قانكنية متساكية يستبعد تطبيؽ إف  
أحكاـ حماية المستيمؾ، حيث تكفي القكاعد العامة لنظرية االلتزاـ لحماية المديف، إال أف 

ة كرقمية مف خبلؿ االستعانة بالكسائؿ االلكتركنية يضفي إجراء التعامؿ في بيئة افتراضي
خصكصية، يصعب عمى القكاعد العامة ضمف  نكعا عمى ىذه المعامبلت االلكتركنية

أحكاـ التقنيف المدني استيعابيا،مما يؤكد ضركرة األخذ بقانكف خاص بالمعامبلت 
صداره خبلفا لمعديد مف االلكتركنية الذم تجاىؿ المشرع الجزائرم أىميتو، كامتنع عف إ

 التشريعات المقارنة الغربية كالعربية.

 االنترنتعبر  المستيمؾ –ب 
بصفة المستيمؾ في حالة تعاممو مع شخص  االنترنتيتصؼ متمقي العرض عبر  

محترؼ يفكقو في الخبرة كالمعرفة، إذ تضاؼ إلى المديف صفة المستيمؾ نتيجة عدـ قدرتو 
ممنتكج، مما يتطمب ضركرة تطبيؽ أحكاـ قانكف حماية لقتنائو مكاجية المحترؼ عند ا ىعم

 المستيمؾ إلى جانب قكاعد نظرية االلتزاـ كاألحكاـ الخاصة بالمعامبلت اإللكتركنية.

                                                           
 .94ص مرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  - 1
ة األعماؿ فنجد التجارة االلكتركنية بيف كحد يتكقؼ شكؿ التجارة اإللكتركنية عمى صفة أطراؼ العبلقة التجارية، - 2

التجارة االلكتركنية بيف كحدات األعماؿ ككحدات ك  -Business To Consumer (B2C) - كالتي يرمز ليا كالمستيمؾ
التجارة االلكتركنية بيف كحدات األعماؿ ، إلى جانب -Business To Business (B2B)- كالتي يرمز ليا األعماؿ األخرل

-التجارة االلكتركنية بيف كالمستيمكيف كالحككمةك  -Business To Government E- Commerce (B2G-كالحككمة
Consumer To Government E- Commerce (C2G) - . النظاـ القانكني لعقكد التجارة بف سعيد لزىر، : أنظر

عقكد التجارة  أبك الييجاء محمد ابراىيـ،: . كأنظر28-26ص ص ، 2012دار ىكمة، الجزائر، االلكتركنية، 
 .42- 41ص ص ،2011 ،عماف ،، دار الثقافة2ط  نية،االلكترك 
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يشمؿ الميني الذم يتعامؿ خارج نطاؽ  تبنى التعريؼ الكاسع لممستيمؾ بشكؿ 
عمى خبلؼ التعريؼ  ،الشخص المعنكم يسمح باستيعاب، (1)اختصاص نشاطو الميني

المضيؽ لمفيـك المستيمؾ الذم ُيقصي الشخص االعتبارم، فرغـ أف بعض مف الفقو يرل 
إال أف المخاطر التي يتعرض ليا المستيمؾ في العالـ الرقمي  ضركرة تضييؽ مفيـك المستيمؾ،

عنكم يسعى مف خبلؿ اقتنائو لممنتكج مك ألتشمؿ كؿ شخص طبيعي  ،يفرض تكسيع الحماية
 ي البيئة الرقمية كاالفتراضية إلى سد احتياجاتو خارج دائرة مجاؿ اختصاصو الميني. ف

ال يختمؼ المستيمؾ االلكتركني عف المستيمؾ التقميدم ،غير أنو يمتاز بالمجكء  
لكسائؿ االتصاؿ خبلؿ تعاممو محؿ االستيبلؾ، مما يعني أنو يتمتع بجميع الحقكؽ 

مع ضركرة مراعاة خصكصية إستعماؿ الكسائؿ  ،يبلؾمنصكصة عمييا في قانكف االستال
 .  (2)االلكتركنية في ظؿ الغياب المادم ألطراؼ التعامؿ

عمى الغرض الشخصي مما يفيد تبنيو المشرع الجزائرم في ظؿ قكانيف االستيبلؾ  نص 
، مما يستبعد فئة مف األشخاص الذيف يتعاممكف خارج نطاؽ (3)ممفيـك الضيؽ لممستيمؾل

ـ الميني مف الحماية المقررة لممستيمؾ، كىذا ما ال يتماشى مع متطمبات البيئة تخصصي
 مما يستكجب ضركرة تكسيع مفيـك المستيمؾ في القانكف الجزائرم. ،الرقمية كاالفتراضية

 االنترنتمتمقي العرض عبر ىكية  تبايف -ثالثا
مستيمؾ عمى سكاءن كمشتر  أك  االنترنتيتكقؼ تحديد ىكية متمقي العرض عبر  

 االعتماد عمى بعض التقنيات المستعممة في الفضاء الرقمي.
 تحديد ىكية متمقي العرض مف خبلؿ البطاقة البنكية –أ 
يمكف تحديد ىكية متمقي العرض مف خبلؿ البطاقة البنكية التي يستعمميا في دفع  

تحديد ىكية بالبطاقة ه عبر المتاجر االفتراضية، حيث تسمح ىذه ؤ تـ اقتنايثمف المنتكج الذم 

                                                           
 ."المحترؼيصطمح عمى الشخص الذم يتعامؿ خارج مجاؿ اختصاصو الميني مصطمح "غير  - 1
 . 25ص ، 2006دار الفكر الجامعي، السكندرية،  حماية المستيمؾ عبر شبكة االنترنت،، بيكمى حجازل عبد الفتاح - 2

  ، المتعمؽ  بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع سابؽ.03-09انكف رقـ مف الق 1فقرة  03المادة  - 3
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إلى  ،مستعمميا مف خبلؿ مجمكعة مف البيانات الشخصية، كاالسـ كالمقب، العنكاف كالجنسية
 .(1)جانب البيانات التي تخص البنؾ، بشكؿ ال يسمح لحامميا بتغيير ىذه المعطيات

يتـ التعرؼ عمى ىكية مقتني المنتكج عند عممية الدفع اإللكتركني، فبمجرد إدخاؿ  
مف خبلؿ نظاـ  ،عمكمات الخاصة ببطاقة الدفع اإللكتركني يتأكد البنؾ مف صحتياالم

مزكد ببرنامج لضماف سرية البيانات، حيث يسمح لمبائع  االنترنترقمي متصؿ بشبكة 
 فقط التأكد مف أىمية متمقي العرض مف خبلؿ ممئ خانة مخصصة لتحديد السف.

بكاسطة بطاقة الدفع اإللكتركني  يثار اإلشكاؿ في حالة قياـ القاصر بالدفع 
 ألشخاص بالغيف سف الرشد، إذ يذىب بعض مف الفقو إلى ترجيح مصمحة مقدـ العرض

استقرار عمى لمحترؼ كفقا لنظرية حماية الظاىر حفاظا البائع أك ا عبر االنترنت
إلى ضركرة النظر إلى  ت.أ.ج 83المعامبلت، إال أّف المشرع الجزائرم يذىب في المادة 

معامبلت النافعة لمقاصر بيا كيقر بصحتيا في حالة ال إذ ُيؤخذطبيعة ىذه التصرفات، 
النفع بيف ا، كتعتبر باطمة إذا كانت ضارة ضررا  محضا، أما إذا كانت دائرة نفعا محض

، كىذه األحكاـ ال تساير متطمبات البيئة (2)كالضرر فيي تتكقؼ عمى إجازة الكلي
ة القاصر الذم يستعمؿ ىذه البطاقة إلى اإلضرار بمصمحة حماي تؤدم االفتراضية، حيث

 العارض مقدـ المنتكج.
غالبا ما يتـ االعتماد عمى بطاقة الدفع االلكتركنية مف أجؿ تحديد أىمية الشخص  

لكف يمكف أف يتـ إستعماؿ ىذه البطاقة مف طرؼ شخص  ،االنترنتالمقتني لممنتكج عبر 
عادة طرح دنا إلى نقطة البديمما يع قاصر، كلتفادم الدكراف في  مف جديد، اإلشكاؿاية كا 

 بضركرة األخذ كالعمؿ بحماية الظاىر. اإلقرارحمقة مفرغة يذىب أغمبية الفقو إلى 

                                                           
، دارالنيضة العربية، 2، ط-دراسة مقارنة -الجماؿ سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة - 1

 .158-157، ص ص 2005القاىرة، 
حة إذا ما كقعت بيف النفع كالضرر، غير أف تعتبر صحي األىميةيذىب بعض الفقياء إلى أف تصرفات ناقص  - 2

النظاـ القانكني لمعقد االلكتركني كالمسؤكلية متكلي كىداف رضا، نظر: أالقيـ.  نفاذىا يتكقؼ عمى إجازة الكلي، الكصي،
 .31ص مرجع سابؽ،   ،–دراسة مقارنة  -عف االعتداءات االلكتركنية
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 تحديد ىكية متمقي العرض مف خبلؿ بريده اإللكتركني –ب 
يمكف تحديد ىكية متمقي العرض مف خبلؿ البريد اإللكتركني، حيث يتطمب  

، لبيانات التي تسمح بتحديد اليكيةالمكاقع اإللكتركنية تقديـ مجمكعة مف ا التسجيؿ عمى
، فيقدـ ىذه المعطيات الذم يسجمياصحة ىذه البيانات عمى إرادة الشخص حيث تتكقؼ 

غالبا بشكؿ ال يتطابؽ مع ىكيتو الحقيقية، إال أف اليكية اإللكتركنية ممزمة لصاحبيا 
ية التعرؼ عمى الشخص المكقع كتحديد مصدر كيمكف لسمطة المصادقة اإللكتركن

عمى  باستعماؿ كسائؿ تقنية مخصصة لذلؾكذلؾ المعاممة كىكيتو مف خبلؿ التأكد منيا، 
 إصدار شيادة المصادقة اإللكتركنية. غرار

تحديد ذاتو، خكفا مف حياتو بيتعمد المستيمؾ عدـ تقديـ ىكيتو الحقيقية التي تسمح  
مما جعؿ المحترؼ  في البيئة االفتراضية،  ؽ كعدـ االحتراـالخاصة التي تيدد بالخر 
يضع نماذج لعقكد معدة مسبقا بشكؿ مبسط  االنترنتالعارض لممنتكج عبر 

،بغرض تفادم اإلقباؿ عمييا مف قبؿ الفئات غير المرغكب فييا  األشخاص-كمفيـك
البالغيف ،حيث يتـ النص صراحة عمى عدـ قبكؿ األشخاص غير  االنترنتعبر  -القصر

 .(1)الرغبة في التعاقد إبداءسف الرشد، مع التنبيو إلى ضركرة  قراءة ىذه النماذج قبؿ 

 المبحث الثاني

 كمساعديف ألطراؼ العبلقة االستيبلكيةاإللكتركنية خدمات ال كامقدم
إذ البد أف  ،ال تقتصر العبلقة االستيبلكية في العالـ االلكتركني عمى طرفييا

معمكمات كاالتصاؿ، في مجاؿ تكنكلكجيا الييا بأشخاص مختصيف يستعيف كؿ طرؼ ف
  .ف أجؿ تمكينيـ مف التعاقد عف بعدم بمقدمي الخدمات اإللكتركنية ييـيصطمح عم كالذيف

اإللكتركني االستفادة مف  الخدمات االلكتركنية لطرفي االستيبلؾ كيضمف مقدم
ت يككف لؾ عمى شكؿ خدماتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عف بعد، أيف يتـ ذ

الخدمات اإللكتركنية أشخاصا تجارية تسعى  كمقدمإذ يعتبر  ،الحصكؿ عمييا عادة بمقابؿ
                                                           

 .32ص  مرجع سابؽ، ،العقد اإللكتركنياألكدف سمير عبد السميع،  - 1
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عمى غرار مقدـ خدمة الدخكؿ إلى  ،تنطبؽ عمييـ صفة المحترؼ، ك لتحقيؽ الربح
 ."le fournisseur d’accès au réseau"االنترنت 

، شبكة االنترنتخبلؿ مف  تركنيافااللك مستيمؾالمحترؼ ك يتـ التكاصؿ بيف ال
)المطمب مع مقدمي خدمة الدخكؿ لبلنترنت عقد االشتراؾ األمر الذم يستكجب إبراـ

في العالـ االفتراضي يستمـز االستعانة بكسطاء تقنييف  سكؽإال أف االتجار كالت ،األكؿ(
 .عبر االنترنت )المطمب الثاني(

 المطمب األكؿ

 تمقدمكا خدمة الدخكؿ لؤلنترن
بيدؼ عرض منتجاتو عمى  االنترنتيستعيف المحترؼ في العالـ اإللكتركني ب

المستيمؾ اإللكتركني، إال أف ذلؾ يتطمب اتصاؿ كؿ منيما بشبكة االنترنت مف خبلؿ 
أطراؼ خدمة  يمثبلف، فالمشترؾ كمقدـ الخدمة تاالشتراؾ في خدمة الدخكؿ لبلنترن

ت شخصا تجاريا تضفي عميو مقدـ خدمة االنترن يعتبرفاألكؿ(، )الفرع  الدخكؿ لبلنترنت
 ،عمى خبلؼ المشترؾ الذم تتبايف صفتو بيف المحترؼ كالمستيمؾ ،صفة المحترؼ

  .ت )الفرع الثاني(رنتبايف تبعا لذلؾ أحكاـ عقد الدخكؿ لبلنتتك 

 األكؿالفرع 

 بلنترنتل الدخكؿ خدمة تنظيـ

نترنت بغرض التكاصؿ كالتعاقد االستيبلؾ االلكتركني لمقدـ خدمة اال ايمجأ طرف
مما  ،دكف االلتقاء في العالـ المادم -االنترنت–عف بعد عبر شبكة اإلتصاؿ العالمية 
)أكال(، أيف تتبايف األحكاـ كالقكاعد التي  االنترنتيممي ضركرة تحديد أطراؼ خدمة 

مما يبيف  ،تخضع ليا العبلقة القائمة بيف مقدـ الخدمة كالمشترؾ حسب صفة ىذا األخير
 ) ثانيا(. االنترنتأىمية تحديد صفة المشترؾ في خدمة 
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 تحديد أطراؼ خدمة الدخكؿ لؤلنترنت -أكال
تتمثؿ أطراؼ خدمة الدخكؿ لؤلنترنت في مقدمة خدمة االنترنت)أ(، كالمشترؾ في خدمة 

 الدخكؿ لؤلنترنت)ب(. 

 بلنترنتالدخكؿ ل مقدـ خدمة تحديد-أ
 (، كالتشريعي لمقدـ الدخكؿ لؤلنترنت)ب(.1قيي )يتـ التطرؽ  لمتعريؼ الف  

  التعريؼ الفقيي لمقدـ خدمة األنترت-1
عمى أنو:  «Le fournisseur d’accès à l’internet» االنترنتيعرؼ مقدـ خدمة  

كّؿ شخص طبيعي أك معنكم يكفر لعمبلئو الكسائؿ التقنية التي تسمح لو بالحصكؿ »
ىمزة  االنترنتفيعتبر مقدـ خدمة دخكؿ  .(1)«.االنترنتعمى الخدمات المعمكماتية عبر 

 .    االنترنتكبيف ىؤالء كالكسطاء التقنييف عبر  ،فيما بينيـ االنترنتكصؿ بيف مستعممي 

مف خبلؿ عقد  االنترنتبربط المشتركيف بشبكة  (2)االنترنتيمتـز مقدـ خدمة    
عالمية لبلتصاؿ باستخداـ مختمؼ االشتراؾ، أيف يقـك المشترؾ بالكلكج إلى الشبكة ال

ؾ الرقمي غير المتماثؿ اشتر عمى غرار تقنية اال ،لنقؿ البيانات الرقمية(3)التكنكلكجيا تقنيات
"ADSL"

 الخطكات الفنية الضركرية لتفعيؿ الخدمة. إتباع، مع (4) 

                                                           
ر النيضة العربية، ، دا2ط التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة، دراسة مقارنة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  - 1

 .298ص ، 2008القاىرة، 
عيد الخدمة أك مزكد/ مكفر عدة مصطمحات، نجد منيا متعيد الكصكؿ أك مت االنترنتيطمؽ عمى مقدـ خدمة  - 2

مقاؿ متكفر  ،1ص ،«االنترنتمدل المسؤكلية القانكنية لمقدمي خدمة »كيبلني عبد الفتاح محمكد،  ر:. أنظالخدمة
  https:// www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdfعمى المكقع:

خط ك ، DIAL -UPيكتقنية االتصاؿ الياتف االنترنت،لمشترؾ مف استخداـ مف التقنيات التي تمكف ا العديدتكجد  - 3
 .FTTHاأللياؼ الضكئية لممنازؿ ك ، DSLالمشترؾ الرقمي 

 ./https://ar.wikipedia.Org/WIKIPEDIA?ORG/WIKI:       مكسكعة الحرة، المكقع االلكتركنيظر: كيكيبيديا، النأ 
4

 - «  ADSL :Asymetric Digital Suscriber Line, selon la définition retenue par France télécom dans ces 

conditions générales d’abonnement cela signifie (ligne d’abonné numérique asymétrique) ; c'est-à-dire une 

technologie qui permet de transmettre des signaux numériques  haut débit sur le réseau d’accès téléphonique 

existant, elle permet d’avoir un haut débit en direction de l’abonné et une voie de retour de plus faible débit 

vers  le réseau » :  

http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf
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اللتزامو بتفعيؿ الخدمة كتمكيف المشترؾ مف  االنترنتيتطمب تنفيذ مقدـ خدمة  
ليا ضركرة تكفر ىذا األخير عمى خط ىاتؼ ثابت، إلى جانب بعض الكسائؿ استغبل

الذم يتـ بكاسطتو تزكيد  المادية البلزمة لترجمة التكنكلكجيا الرقمية مثؿ جياز المكداـ،
 .(1) االنترنتخدمة ب -كجياز الحاسكب مثبل-األجيزة االلكتركنية الخاصة بالمشترؾ

الضركرية لتفعيؿ الخدمة مف طرؼ مقدـ  يتحصؿ المشترؾ عمى ىذه األجيزة 
أم عقد االشتراؾ في خدمة - األصميمف خبلؿ عقكد تكميمية لمعقد  االنترنتخدمة 
، إذ يمتـز المشترؾ بدفع مبمغ االشتراؾ، إلى جانب التزامو باقتناء األجيزة -االنترنت

 .(2)الضركرية إلطبلؽ الخدمة

 نترنتاال  الدخكؿ التعريؼ التشريعي لمقدـ خدمة-2
يتـ التطرؽ لتعريؼ مقدـ خدمة الدخكؿ لؤلنترنت في التشريع الفرنسي،ثـ في 

 التشريع الجزائرم. 

  الفقرة األكلى: في التشريع الفرنسي 
يتمثؿ مقدـ خدمة الدخكؿ لؤلنترنت في الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يمكف  

المشرع  وفعرّ كلقد ، (3)ماألفراد مف االتصاؿ كدخكؿ لبلنترنت مقابؿ دفع إشتراؾ نقد

                                                                                                                                                                                
GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, 1

ère
 éd, 

DALLOZ, Paris 2014. p. 232. 
استغبلؿ الخطكط الياتفية مف خبلؿ معالجة  االنترنتيتطمب تزكيد األجيزة االلكتركنية الخاصة بالمشترؾ ب - 1

ات ان"مكديكالتكر" يتكفر عميو جياز المرسؿ، كالتعامؿ مع ىذه البي MODULATORالبيانات كتعديميا بكاسطة جياز 
" ديمكديبلتكر" الذم يقـك بالعممية  « Demodulator »تكفره عمى جياز  بممف طرؼ المرسؿ إليو بفؾ التعديؿ يتط

العكسية لؤلكؿ، كلقد تـ التكصؿ إلى جياز يثبت مع كؿ مشترؾ يقـك بالعمميتيف التعديؿ كفؾ التعديؿ يدعى بجياز 
الحركؼ األكلى  ةثبلثالكمف ىنا جاءت تسميتو، أيف يحمؿ  يحمؿ بداخمو الجيازيف االثنيف معا، "MODEM"المكدـ 

مطبعة اإلسكندرية المجمع الثقافي، أبك ظبي،  ،4، طاالنترنتخدمات مف كبل الجيازيف أنظر: أحمد محمكد رياف، 
 .64-63، ص ص 2001

2
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op-cit, p.p 

233-234. 
دراسة تحميمية مقارنة في التشريعات العربية -العقكد الرقمية في قانكف االنترنت انيا، صبحي محّمد عزب ر  - 3

 .52صمرجع سابؽ،  ،-األمريكية كاألكركبية
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 يتمثؿ في، عمى أنو (1)مف قانكف الثقة في االقتصاد الرقمي 06الفرنسي في المادة 
 » االنترنتيمارس نشاط تكفير خدمات التكاصؿ االلكتركنية لمستخدمي  الذم شخصال

les internautes » ،مما يتيح ليـ االتصاالت العالمية شبكةحيث يضمف ليـ الدخكؿ ل ،
 .عبرىا التكاصؿ كجمع المعمكمات فرصة

في محتكل البيانات التقنية التي يتمقاىا مستخدـ  االنترنتال يتدخؿ مقدـ خدمة 
حيث يقتصر عمى تكفير الكسائؿ التي تسمح  ، إذ يتسـ دكره بالطابع الفني،االنترنت

 .(2)االنترنتلممشتركيف باالتصاؿ بشبكة 

ضمف قكاعد تقنيف االستيبلؾ،  االنترنت نظـ المشرع الفرنسي أحكاـ مقدـ خدمات 
 contacts de services de » ة"أيف نص عمى "عقكد خدمات االتصاؿ االلكتركني

communications électroniques »،  االنترنتحيث يخضع مقدـ خدمة الدخكؿ 
 .(3)لمجمكعة مف االلتزامات تجاه المستيمؾ الذم يتعامؿ معو

 الجزائرم في التشريع الفقرة الثانية:
عند تعريفو لمقدمي  (4)االنترنتتناكؿ المشرع الجزائرم تعريؼ مقدـ خدمة  

عمى ما يمي:  (1)04-09فقرة "د" مف القانكف رقـ  02الخدمات، حيث نص في المادة 

                                                           
1

 - Article 06 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, J. O .R.F 

n° 43 du 22 juin 2004 ; définit le fournisseur d’accès au réseau d’internet comme une personne « … dont 

l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public » 
2

 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques op.cit, p 

230. 
3
- Article L 224 -30 du C.Consom, crée par ordonnance n° 2016 -301 du 14 mars 2016 : « tout 

contact souscrit par un consommateur avec un fournisseur de service de communication 

électronique comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et 

aisément accessible…. ». 
، 2003نة لس 10عرؼ المشرع المصرم مقدـ خدمة لمدخكؿ لبلنترنت في قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم رقـ  - 4
 ي:اإللكتركن المكقع ىعم  تكفرم

file:///C:/Users/client/Downloads/EG_Ar_Telecommunication%20Regulation%20Law_2003.doc.pdf  

كيقـك بتكفير  أم شخص طبيعي أك اعتبارم يستخدـ خدمات االتصاؿ أك يستفيد منيا،» منو عمى أنو: 10المادة  في
 .«ةأك تشغيؿ االتصاالت أيا كانت الكسيمة المستعمم

 2002لسنة  االنترنتأما المشرع الككيتي فقد عرفو في القرار الكزارم بشأف أسس كضكابط التراخيص لمقدمي خدمة 
كمراكز التسمية كمحبلت  االنترنتيشمؿ مقاىي  االنترنتمقدمي خدمة »عمى أف :  02ك 01فقرة  01دة في الما
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أم كياف عاـ أك خاص يقدـ لمستعممي خدماتو، القدرة عمى  -1مقدمي الخدمات: »
 .(2)«ك/أك نظاـ لبلتصاالتاالتصاؿ بكاسطة منظكمة معمكماتية 

-2000مف القانكف رقـ  08فقرة  08في المادة  تعريؼ مكفر الخدمات كما كرد 
كؿ شخص معنكم أك طبيعي يقدـ خدمات مستعمبل كسائؿ »عمى أنو  (3) 03

 «.المكاصبلت السمكية كالبلسمكية

فيذم في المرسـك التن االنترنتؽ المشرع الجزائرم إلى شركط إقامة خدمات تطرّ  
، ات إقامة خدمات " أنترنات" كاستغبلليايضبط شركط ككيفب المتعمؽ (4)257-98رقـ 
منو أف االستغبلؿ التجارم ليذه الخدمات عبارة عف نشاط  04يبيف في المادة  أيف

يتـ ممارستو مف طرؼ أشخاص معنكية أك طبيعية تخضع لمقانكف ك  ،اقتصادم مقنف
أف ممارسة ىذا النشاط يتكقؼ  ؛مف المرسـك ذاتو 05أضاؼ في المادة كما الجزائرم، 

                                                                                                                                                                                

بجميع أنكاعيا، سكاء كاف  االنترنتكمراكز الكمبيكتر كأية ىيئات أك جيات أك مراكز عامة أك خاصة تقدـ خدمات 
 .ذلؾ بمقابؿ أك بدكف مقابؿ

الرئيسية كالفرعية المرخصة مف قبؿ كزارة المكاصبلت لتقديـ خدمات  نتاالنتر : تشمؿ شركات االنترنتمزكدم خدمة 
لممشتركيف، بما في ذلؾ المشتركيف مف مقدمي  االنترنتالمرخصة مف قبؿ كزارة المكاصبلت لتقديـ خدمات  االنترنت
مف ىذه  02لفقرة مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف المشرع الككيتي تطرؽ لمقدـ خدمة أنترنت في ا «..االنترنتخدمة 

 بصفة عامة.اإللكتركنية  خدماتالالمادة، أما في الفقرة األكلى فقد تناكؿ مقدمي 
كجيا ، يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكل2009أكت  05 مؤرخ في 04-09قانكف رقـ  - 1

، حيث استعمؿ المشرع الجزائرم 2000أكت  16، صادر بتاريخ 47عدد ، ج.ر ،اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا
، كقد خص مقدـ االنترنتمصطمح مقدمي الخدمات لمتعبير عف األطراؼ التقنية التي تتدخؿ في تقديـ كاستغبلؿ شبكة 

 12عف بقية الفئات التي تدخؿ ضمف مصطمح " مقدمي الخدمات" الذم أخضعو لكحده ألحكاـ المادة  االنترنتخدمة 
 مف ىذا القانكف.

 .االنترنتفي الجزء الثاني مف ىذه الفقرة إلى الكسطاء التقنييف عبر شبكة  يشير - 2
كاصبلت السمكية م، يحدد القكاعد العامة المتعمؽ بالبريد كال2000أكت  05مؤرخ في  03-2000قانكف رقـ  - 3

 .2000أكت  06صادر بتاريخ  48عدد  ج.ركالبلسمكية، 
ات إقامة خدمات " أنترنات" ي، يضبط شركط ككيف1998أكت  25مؤرخ في  257-98مرسـك تنفيذم رقـ  - 4

 307-2000، المعدؿ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 1998أكت  26، صادر بتاريخ 63عدد  ،كاستغبلليا، ج.ر
 .2000أكتكبر  15صادر بتاريخ ، 60دد ع، ، ج.ر2000أكتكبر 14المؤرخ في 
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عمى مجمكعة مف اإلجراءات الشكمية الضركرية لمحصكؿ عمى الترخيص مف طرؼ 
 الجيات اإلدارية المختصة.

مما  ،(1)كنشاط إقتصادم مقنف االنترنتـ المشرع الجزائرم استغبلؿ خدمات نظّ  
طا مينيا عمى كجو االعتياد متعامؿ اقتصادم يمارس نشا االنترنتيجعؿ مقدـ خدمة 

يخضع عند ك تنطبؽ عميو صفة المحترؼ،  ، فبذلؾكالتنظيـ بيدؼ الحصكؿ عمى الربح
 المستيمؾ لمقانكف الخاص بحماية المستيمؾ. المشترؾ تعاممو مع

 االنترنتالمشترؾ في خدمة  – ب
في الشخص الطبيعي أك المعنكم  االنترنتفي خدمة  »  « abonnéيتمثؿ المشترؾ 

بشبكة  مف أجؿ إبراـ عقد تكريد خدمة االتصاؿ ،(2)الذم يمجأ لمقدمي خدمات االتصاؿ
مقابؿ  ،االنترنتمف استعماؿ  لكي يتمكف ،الحصكؿ عمى خط ىاتفي كبضركرة، االنترنت

 .(3)دفع مبمغ اشتراؾ نقدم

بيدؼ تزكيد الكسائؿ اإللكتركنية بخدمة االتصاؿ  االنترنتيتـ اإلشتراؾ في خدمة  
بعد عبر الشبكة العالمية لبلتصاؿ، فغالبا ما يككف المشترؾ في الخدمة نفس  عف

الذم يقصد بو كّؿ شخص يّتصؿ ك ، « L’internaute »الشخص المستعمؿ لبلنترنت 

                                                           
1  - BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse de 

Doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 

2014, p.p.119-120. 
عقكد التجارة ر خالد، زريقات عمبمستعممي كمقدمي خدمات االتصاؿ. أنظر:  االنترنتيرتبط مفيـك مقدـ خدمة  - 2

  .84، ص 2007، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عماف، دراسة تحميمية -االنترنت عبر عقد البيع -اإللكتركنية
في الجزائر في كؿ مف شركة "اتصاالت الجزائر" التابعة لمدكلة، كالتي تقدـ  شركات التي تقدـ خدمات االتصاؿ مثؿتت

مياتؼ النقاؿ في الجزائر لتعامؿ المإلى جانب شركة أكراسكـك " mobilisيمييس" "خدمات الياتؼ الثابت كالمحمكؿ "مكب
 " حاليا.Ooredoسابقا ك"أكريدك" "" Nedjmaكمتعامؿ " نجمة " "،Djezzy"جيزم" "

. كأنظر: 54ص، 2011، دار الثقافة، عماف، 2ط ،-دراسة مقارنة -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا،  - 3
مرجع سابؽ، ص ص ، -دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة عبد العزيز، ير حامد الجماؿ سم

284-285.  
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بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات أك إرساليا أك تبادليا عبر ىذه  االنترنتبمكقع مف مكاقع 
 العنكاف الخاص بالمشترؾ. ، األمر الذم يمكف مف تحديد(1)الشبكة

مف خبلؿ   ،(2)بعقد التزكيد بخط الياتؼ االنترنتيترافؽ إبراـ عقد تكريد خدمة   
تقديـ ممؼ إدارم يتطمب عادة تقديـ بعض الكثائؽ التي تسمح بتحديد ىكية الشخص 

 .(3)المشترؾ، ككذا تسبيب كضعيتو تجاه العقار الذم يكد تزكيده بالخدمة

" abonné"في بنكد العقد الذم يمضي عميو المشترؾ  االنترنتة ـ خدميدرج مقدّ  

لمتذكير بجزاء االستعماؿ غير المشركع لكسائؿ االتصاؿ، كعرض  ،بعض المعمكمات
مخالفة لآلداب كالنظاـ العاـ، ككذا عدـ احتراـ أك المساس  االنترنتمكاضيع عمى شبكة 
 بالمصنفات الفكرية.

مع مقدـ الخدمة الستغبلؿ الكسائؿ الحديثة  يسعى المشترؾ مف خبلؿ تعاممو 
ضركرة تمكف المشترؾ شخصيا مف لكف ىذا ال يعني  ،االنترنتلبلتصاؿ مف خبلؿ شبكة 

إذ يكفي أف يقـك رب األسرة الذم قد ال يحسف استعماؿ تقنيات االتصاؿ عف بعد  ،ذلؾ
آخر مف استغبلؿ باالشتراؾ في الخدمة، ليفتح المجاؿ لباقي أفراد األسرة أك أم شخص 

 .(4)التي تحصؿ عمييا االنترنتخدمة 

                                                           
يختمؼ كضع مستعمؿ االنترنت عف نظيره مستعمؿ تقنيات االتصاؿ، ففي ىذه األخيرة يسيؿ تحديد ىكية  - 1

األحكاـ المكضكعية –القانكف الجنائي االنترنت ك مستعممييا عمى خبلؼ األكؿ. أنظر: الصغير جميؿ عبد الباقي، 
 .165، ص 2002دار النيضة العربية، القاىرة، ، -لمجرائـ المتعمقة باالنترنت

يعتبر االتصاؿ بالياتؼ خطكة فنية ضركرية مف أجؿ الحصكؿ عمى االنترنت، فالمشترؾ البد أف يتكفر عمى خط  - 2
الياتؼ –كؿ عمى خدمة االنترنت عبر ىذه الكسيمة األخيرة ىاتؼ ثابت أك خط خاص في الياتؼ النقاؿ، غير أف الحص

مو المشترؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى شريحة األكؿ الذم يقدّ  اإلدارميتطمب إجراء خاص، بحيث يكفي الممؼ  ال -النقاؿ
 الياتؼ.

 ."ADSL"" ػعمى شكؿ  ال االنترنتىذه اإلجراءات مف أجؿ الحصكؿ عمى خدمة  إتباعيتـ  - 3
 كاحدا. ابالضركرة شخص" utilisateur d’internet" االنترنت مستعمؿك  "Abonné"المشترؾ كؿ مف  ال يككف - 4
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في خدمة  المشترؾ نفسو مع الشخصدائما  االنترنتمستعمؿ  ال يككف 
ف مكِّ يمكف أف يككف ىذا األخير جاىبل لفنيات االتصاؿ عف بعد، لكف يُ  ، إذ(1)االنترنت

فة أطراؼ العقد غيره مف استعماليا كاستغبلليا، كىذا ما يثير صعكبة في تحديد ىكية كص
الذم يقدمو المشترؾ لمقدـ  اإلدارميسمح الممؼ  في إطار االستيبلؾ االلكتركني، حيث

لكف قد ال يككف األمر  ،فتراضياالخدمة االتصاؿ بتحديد ىكيتو عند تكاصمو في الفضاء 
بيذه السيكلة في حالة ككف أحد أطراؼ التعامؿ االلكتركني كمستيمؾ أك محترؼ 

 رنت غير الشخص المشترؾ في الخدمة.مستخدما لبلنت

نترنت في طرفاف، فنجد مقدـ خدمة أطراؼ عقد تكريد خدمة الدخكؿ لبل يتمثؿ 
الذم يكصؼ بالمحترؼ كالمشترؾ الذم تتبايف صفتو بيف المستيمؾ كالمحترؼ،  االنترنت

يف ككذا العركض التي يقدميا لممشترك ،االنترنتكتختمؼ تبعا لذلؾ التزامات مقدـ خدمة 
 .(2)أم الزبائف

 تحديد صفة المشترؾ ضركرة-ثانيا

بصفة الزبكف المشترؾ في الخدمة، إذا يخص  االنترنتترتبط التزامات مقدـ خدمة  
الذيف  األفرادالذيف يحممكف صفة المحترؼ بعركض خاصة عف غيرىـ مف  األفراد فئة

بحسب  النترنتايحممكف صفة المستيمؾ، كيختمؼ تبعا لذلؾ عقد االشتراؾ في خدمة 
 (.بيثير التساؤؿ عف جراء الغمط في صفة المشترؾ ) مما(، أصفة المشترؾ )

 بحسب صفة المشترؾ االنترنتعقد االشتراؾ في خدمة  طبيعة اختبلؼ – أ
لشركط محددة مسبقا يتـ تجسيدىا عمى  اكفق االنترنتيتـ إبراـ عقكد تكريد خدمة  

أيف ال يتكفر  ،االنترنتمحتكرا فعميا لخدمة  شكؿ عركض، إذ يعتبر مقدـ خدمة االتصاؿ
 المشترؾ عمى إمكانية المناقشة، بؿ يكتفي بالمكافقة عمى احد العركض المعدة سمفا.

                                                           
النظاـ القانكني لمعقد متكلي كىداف رضا، أنظر: نادرا ما يتـ تعاقد مقدـ خدمة االنترنت كمستعمؿ االنترنت مباشرة.  - 1

، 2008، دار الفكر القانكني، اإلسكندرية، –ارنة دراسة مق -االلكتركني كالمسؤكلية عف االعتداءات االلكتركنية
 .26ص

2
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, p 

236. 
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كبل  غالبا ما يستيدؼ خبلليا، ك (1)عمى تقديـ عدة عركض االنترنتيعمؿ مقدـ خدمة  
كانت الفئة التي ينتمي إلييا  يمتـز المشترؾ ميماأيف المحترفيف، مف الفئتيف مف المستيمكيف ك 

ففي العركض  بتقديـ ممؼ إدارم يتضمف مجمكعة مف الكثائؽ تتبايف حسب صفة المشترؾ،
الخاصة بفئة المحترؼ يجب تقديـ كثيقة يثبت مف خبلليا المشترؾ ممارستو لنشاط ميني 

مما  ترافية،معيف عمى كجو االعتياد كالتنظيـ ،حيث يتـ تقديـ دليؿ يؤكد مف خبللو صفتو االح
 .(2)يمكنو مف االشتراؾ كفقا لمعرض الذم يرغب فيو كالمكجو لفئة المحترفيف 

تمتاز العركض المقدمة لفئة المستيمكيف بالبساطة كعدـ التعقيد في الكثائؽ  
جراءات إبراـ عقد تزكيد خدمة  ، ككذا انخفاض ثمف االشتراؾ، لكف بالمقابؿ االنترنتكا 

 عمى عكسامتيازىا بالجكدة العالية في الخدمة المتحصؿ عمييا، تتميز ىذه األخيرة بعدـ 
 .يفلعركض المقدمة لفئة المحترفا

يصعب عمى المشترؾ المستيمؾ أك المحترؼ لنشاط ميني خارج مجاؿ االتصاؿ  
الذم ك  ،االنترنتاستيعاب الشركط المختمفة المقدمة ضمف العركض المتباينة لمقدـ خدمة 

ات تقنية يتـ تبسيطيا لممشترؾ بشكؿ غير سميـ غالبا، خاصة أف عمى مصطمح فييا يعتمد
بعض التركيجات التجارية  يبررمحترؼ يسعى لتحقيؽ الربح، كىذا ما  االنترنتمقدـ خدمة 

ضركرة تكسيع  يممي، مما (3)االنترنتالمضممة التي يعتمدىا بعض متعاممي مقدمي خدمات 

                                                           
في الجزائر إلى تصنيؼ العركض التي  يقدمكنيا لممشتركيف إلى فئتيف، إذ نجد فئة  االنترنتخدمات  كايسعى مقدم - 1

ك"مكبيميس"  "Djawabجكاب" """ ةالخكاص عمى غرار مقدـ الخدمؾ التي يطمؽ عمييا البعض تسمية "المستيم
"Mobilis" اتصاالت الجزائرلمقدـ خدمة االتصاالت العمكمي " التابعيف" "Algerie Telecom أما المتعامؿ في القطاع ،"

ئة، بينما تطمؽ تسمية " المينييف" أك المؤسسات "أك " فيطمؽ تسمية األفراد عمى ىذه الفDjezzyالخاص " جازم" "
 الشركات" عمى فئة المحترفيف أنظر:

https://www.Mobilis.dz 

https://www.algerietelecom.dz  

https://www.ooredoo.dz 
ذا أراد ىذ كيتطمب مقدم - 2 ا خدمات االتصاؿ عند الحصكؿ عمى خط ىاتفي ممؼ يتـ تحديد فيو صفة المشترؾ، كا 

 بفئة المحترفيف، يجب عميو تقديـ كثيقة تثبت صفتو. ةكفقا لعركض خاص االنترنتالمشترؾ االستفادة مف خدمة 
مكبميس" أفضؿ مقدمي عركض االتصاؿ ك  "Djaweb"الخدمات التابعييف لمقطاع العاـ "جكاب"  كيعتبر مقدم - 3
لتقديمو  " Ooredoo "ـ تركيج المتعامؿ " أكريدك" مف الجكدة كالسعر، كتقؿ ىذه الجكدة كيرتفع السعر رغ االنترنتب

ف لممشترؾ عدـ صحة تركيجاتو التجارية، كىذا ما تبيف بالمقابمة بيف ألفضؿ العركض، إال أف االشتراؾ في عركضو يبيّ 
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، أم فئة األفراد المينييف في عقكد االتصاؿ لتشمؿ غير عمى األشخاص المشتركيف الحماية
 المحترفيف لمينة معينة خارج مجاؿ االتصاالت.ك  االنترنت خدمةالمشتركيف في 

كجكد أحكاـ مختمفة  االنترنتيفترض االختبلؼ في العركض التي يكفرىا مقدـ خدمة  
 ه الصفة.متعمقة بكؿ فئة مف العقكد بحسب صفة المشترؾ، مما يثير جزاء الغمط في ىذ

بما في ذلؾ عقد تكريد خدمة  ،تجاىؿ المشرع الجزائرم تنظيـ عقكد خدمة االتصاؿ 
 224L-26مف  ، عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم خصصيا بأحكاـ تناكلتيا المكاداالنترنت

، أيف بيف مف خبلليا أف العقكد التي يتمتع فييا المشترؾ بصفة ت.إ.ؼمف  224L-42إلى 
مف  224L (1)-42حكاـ قانكف االستيبلؾ، كأضاؼ في المادة رقـ المستيمؾ تخضع أل

دائرة الحماية ىذه تمتد لتشمؿ الشخص المشترؾ غير الميني، أم المحترؼ الذم  ت.إ.ؼ
 .(2)االنترنتيتعامؿ خارج مجاؿ اختصاصو الميني عند إبرامو لعقد تكريد خدمة 

 جزاء الغمط في صفة المشترؾ عند إبراـ العقد - ب
تتبايف بحسب صفة  ـ تجسيد عقكد االتصاؿ عمى شكؿ عركض معدة سمفا،يت 

 المشترؾ كمستيمؾ أك محترؼ.

 االحتماالت الممكنة لمغمط في صفة المشترؾ – 1
كالمشترؾ الذم  االنترنتفي النزاع الذم ينشب بيف مقدـ خدمة  الغايةتمثؿ ت 

دل إمكانية تطبيؽ في م ؛يبـر عقد الدخكؿ لبلنترنت كفقا لعركض غير مكجية لو

                                                                                                                                                                                

" كعرض 2000" الكيف  "la win 2000"كالذم يتمثؿ في  "Mobilis"عرضيف بنفس الثمف األكؿ لممتعامؿ " مكبميس" 
 "Ooredoo"أما العرض الثاني لممتعامؿ " أكريدك  ،https://www.Mobilis.dzأنظر "offres post payées"دفع البعدم لم

 .https://www.ooredoo.dz" بخدمة الدفع المسبؽ أنظر la plus 2000المتمثؿ "
فنص عمى حماية  يذىب المشرع الفرنسي إلى تكسيع الحماية عمى المشتركيف في خدمة االتصاؿ االلكتركن - 1

 التي تنص عمى ما يمي: ت.إ.فرنسي L 224-42 في المادة الشخص غير المحترؼ
« Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des 
professionnels et des non-professionnels. »   

في عقكد االتصاؿ االلكتركنية يشمؿ كؿ شخص تتكفر فيو صفة  المحترؼطمح غير يفيـ مف خبلؿ ذلؾ أف مص - 2
 المحترؼ لنشاط خارج مجاؿ االتصاالت. 
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أحكاـ قانكف االستيبلؾ التي تكفر حماية أكثر لممشترؾ، كتثير مسؤكلية أكبر لمقدـ 
 .االنترنتخدمة 

فتعمد المشترؾ الذم يحمؿ صفة المحترؼ إلبراـ عقد مكجو لفئة المستيمؾ، ال  
يمكنو مف االستفادة مف األحكاـ الخاصة بحماية المستيمؾ في مجاؿ العقكد الخاصة 

 .(1)الخدمات االلكتركنية، باستثناء المحترؼ الذم يتعامؿ خارج نشاطو المينيب

أما لجكء المستيمؾ إلبراـ عقد مكجو لفئة المحترفيف مف أجؿ تمبية أغراضو  
بإبطاؿ  االنترنتما لـ يقـ مقدـ خدمة ، (2)الشخصية ال يستبعد تطبيؽ قانكف االستيبلؾ

عمى إبراـ العقد، ما أقدـ ك عمـ بصفتو الحقيقية لراضي، فمىذا العقد لكجكد عيب في الت
خدمات االتصاؿ عمى طمب ممؼ تضمف مجمكعة مف  كمقدم يمكف أف يطمبليذا 

 .(3)الكثائؽ مف بينيا تمؾ التي تؤكد صفة المحترؼ مف خبلؿ إثبات ممارسة نشاط معيف

 

                                                           
1

 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, p.p. 

237 -238. 
يا بمجمكعة مف المكاد أيف خصّ  ،الستيبلؾلعقكد إلى أحكاـ تقنييف اىذه ا إخضاعنص المشرع الفرنسي صراحة عمى  - 2

، عمى خبلؼ المشرع الجزائرم الذم تجاىؿ تنظيـ عقكد االتصاؿ االلكتركني، غير L 224-26 إلى   L224-46مف 
ى ، مرجع سابؽ، التي تنص عمالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  02مادة أف بحسب ال

تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى كؿ سمعة أك خدمة معركضة لبلستيبلؾ بمقابؿ أك مجانا كعمى كؿ متدخؿ في جميع »
يمكف إخضاع عقكد خدمة الدخكؿ لبلنترنت ألحكاـ قانكف االستيبلؾ، لككف أطرافيا  «مراحؿ عممية العرض لبلستيبلؾ

المتعمؽ  03-09رقـ  مف القانكف 01فقرة  03المادة ك  07فقرة  03ممادة ل كالمستيمؾ كفقا ينطبؽ عمييما تعريؼ المتدخؿ
كالمستيمؾ في حالة تعاقد المشترؾ لتمبية حاجتو الشخصية أك أم شخص آخر يتكفؿ بو،  بحماية المستيمؾ كقمع الغش

لمتعمؽ ا 03-09قانكف رقـ مف ال 16فقرة  03مادة كخدمة الدخكؿ لبلنترنت ينطبؽ عمييا تعريؼ الخدمة الكارد في ال
 بحماية المستيمؾ كقمع الغش.

كثائؽ الممؼ  أساسرغـ أنو مف الناحية النظرية يستبعد كقكع المتعامؿ في غمط في تحديد صفة المشترؾ عمى  - 3
غير أف تعاكف بعض المكظفيف عمى مستكل الككاالت التجارية لمقدمي خدمات االتصاؿ مع المشترؾ قد  الذم يقدمو،

 تحديد صفة المشترؾ في خدمة االنترنت. صددبالناحية، مما يثير إشكاؿ  ىذه يسمح بإحداث تبلعب مف
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 المستيمؾ المشترؾ الجزاءات الممكنة في الغمط في صفة – 2
عمى إىمالو لتقصي صفة المشترؾ عند إقبالو عمى  االنترنتـ خدمة خذ مقداؤ يُ  

أبراـ العقد، مما يجعمو يرتكب خطأ ينفي مسؤكلية المشترؾ، كيمكف ىذا األخير مف 
د المشترؾ إخفاء صفتو، مّ عأحكاـ حماية المستيمؾ، أما إذ تَ االحتجاج كالتمسؾ بتطبيؽ 

 .(1)العقد إنياءفيحؽ لمقدـ الخدمة 

مف فسخ  الدخكؿ لبلنترنت خدمةمكف مقدـ تحديد األساس القانكني الذم يُ يتطمب  
ستيمؾ الرجكع ألحكاـ شترؾ الممكجو لممال عرضلمالذم يتـ إبرامو كفقا عقد المحترؼ 

ىذه اآلليات القانكنية في الغمط في الشخص  كتتمثؿنظرية العقد كقكاعد التقنييف المدني، 
 المتعاقد أك التدليس.

بما في ذلؾ الغمط في  ،ت.ـ.ج أحكاـ الغمط 84إلى  81 مف لمكادتناكلت ا 
الشخص المحترؼ عمى  إقداـ إطارطرحو في  إمكانيةالذم تثار  ،(2)شخصية المتعاقد

كفقا لعركض مكجية لطائفة المستيمكيف، مما يمكنو مف  االنترنتاالشتراؾ في خدمة 
 االنترنتخدـ مصمحة مقدـ خدمة الحماية كفقا ألحكاـ قانكف االستيبلؾ، كىذا ما ال ي

 الذم يسعى إلبطاؿ عقد ىذا األخير.

يتـ إبطاؿ العقد عمى أساس الغمط في شخصية المتعاقد في حالة العقكد  
ال ينتمي إلى ىذه الطائفة مف العقكد، إذ  االنترنتالشخصية، غير أف عقد تكريد خدمة 

 إبطاؿمما يصعب  ،(3)مسبقةيعتبر مف عقكد اإلذعاف التي تعرض عمى الجميكر بشركط 
 ىذه العقكد عمى أساس الخطأ في شخصية المتعاقد.

                                                           
1

 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, p : 

338. 
ككانت تمؾ الذات  ...إذا كقع في ذات المتعاقد أك صفة مف صفاتو،» ت.ـ.ج عمى أنو : 3فقرة  82تنص المادة  - 2

 «.صفة السبب الرئيسي في التعاقدالأك 
عمى أنيا تمؾ التي يككف فييا أحد األطراؼ في مركز المحتكر القانكني أك الفعمي لمسمعة أك  اإلذعافتعرؼ عقكد  - 3

ضمي أنظر: فا .المقابؿ دكف مناقشتيا أك تعديمياالخدمة مكضكع التعاقد، مما يمكنو مف فرض شركطو عمى الطرؼ 
. 51-49، ص ص2007 ، قصر الكتاب، الجزائر،-ة المنفردةدار العقد، اإل-الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـإدريس، 
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العقد المكجو لفئة المستيمؾ كالمبـر مف  إبطاؿ إمكانية االنترنتخدمة  مقدـل يمكف 
بحيث لك عمـ مقدـ الخدمة بحقيقة صفة  ،(1)التدليس أساسطرؼ المحترؼ عمى 

 لككنو عرضا مكجيا أساسا لفئة المستيمكيف. المشترؾ، ال ما أقبؿ عمى إبراـ العقد معو،

التدليس إثبات قياـ المشترؾ بتدليس  أساسيتطمب إبطاؿ مقدـ الخدمة لمعقد عمى  
عقد التعكيض عف الضرر البلحؽ بو، دكف  إبطاؿمما يمكنو مف  إرادتو كاستغبلؿ جيمو،

ي الزمف، إذ يتعذر إمكانية إرجاع المتعاقديف لمحالة التي كاف عمييا لككف العقد ممتد ف
منيا خبلؿ مدة سرياف العقد، فبالتالي فسخ العقد  الخدمة التي استفاد إرجاععمى المشترؾ 

 .(2)ببل سبب إثراءكاسترجاع المشترؾ لثمف االشتراؾ يعتبر 

يراعي في تقدير الحيمة المككنة لمتدليس المعيار الشخصي، فالميـ تأثر الشخص  
 اإلفصاحغيره مف الناس، كمف ذلؾ نجد الكتماف عند ضركرة بالحيمة حتى لك لـ تؤثر عمى 

  ت.ـ.ج. 02فقرة  86كالبياف عف صفة المشترؾ الحقيقية بحسب ما نصت عميو المادة 

، ففي حالة تعمد مقدـ الخدمة إبراـ االنترنتيثار حسف النية في إبراـ عقد تكريد خدمة  
ئة المستيمؾ مع حسف نية المحترؼ، كفقا لعرض مكجو لف ؛العقد مع مشترؾ ذك صفة محترؼ

يمتـز بالخضكع ألحكاـ قانكف االستيبلؾ بما يتماشى مع  خدمة الدخكؿ لبلنترنت فالمقدـ
 .(3)العرض، كما يمكف لمقدـ  الخدمة أف يقترح عمى المشترؾ إبراـ عقد يتبلءـ مع صفتو

                                                                                                                                                                                

، ديكاف 7، ط-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  أنظر:ك 
 .27 -26ص ، ص 2006المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

منو ما يمي:  86حيث جاء في المادة  ت.ـ 87ك 86نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ التدليس في المكاد  - 1
 يجكز إبطاؿ العقد لمتدليس، إذا كانت الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف أك النائب عنو مف الجسامة، بحيث»

 د.لما أبـر الطرؼ الثاني العق لكالىا
عمدا عف كاقعة أك مبلبسة، إذ ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لك عمـ بتمؾ  كيعتبر تدليسا، السككت 

 .«.الكاقعة أك ىذه المبلبسة
مف العقكد غير المسماة التي لـ ينص المشرع الجزائرم عمى أحكاميا، غير أنو يمكف  االنترنتيعتبر عقد دخكؿ  - 2

 تصنيفو ضمف العقكد المستمرة في الزمف.
3  - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, pp. 239 - 240. 
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 انيالفرع الث
 عقد الدخكؿ لبلنترنتأحكاـ 

مع بيف مقدـ خدمة االنترنت كالمشترؾ فييا بمكجب عقد يتـ تنظيـ العبلقة التي تج
يتضمف مجمكعة مف العقكد التبعية، مما يثير  يمكف أفالذم ، ك "عقد الدخكؿ لبلنترنتػ "يدعى ب

 في آثاره القانكنية )ثانيا(. يترتب عنو االختبلؼك  ،القانكنية )أكال( توصعكبة في تحديد طبيع

  دخكؿ لبلنترنتالطبيعة القانكنية لعقد ال -أكال 
كؿ لبلنترنت كفقا بتكفير خدمة الدخ أساساتجاه المشترؾ  االنترنتيمتـز مقدـ خدمة  

يتطمب مجمكعة مف المكاـز التي  االنترنتغير أف تمكنو مف استعماؿ  ،(ألعقد أصمي )
 (.بيتـ الحصكؿ عمييا كفقا لعقكد تبعية )

 تاالنترنلبلشتراؾ في خدمة  األصميطبيعة العقد  – أ
لكف يختمؼ  ،(1يتفؽ عمى إدراج عقد الدخكؿ لبلنترنت ضمف عقكد اإلذعاف ) 

 (.2فيما إذا كاف يمكف تصنيفو ضمف عقكد البيع أك المقاكلة )

 عقد الدخكؿ لبلنترنت ضمف عقكد اإلذعاف إدراج – 1
بكؿ إحدل يقتصر دكر المشترؾ في إطار إبراـ عقد الدخكؿ لبلنترنت عمى ق 

دكف مناقشة الشركط التي تتضمنيا، مما  ،قبؿ مقدـ الخدمةمفا مف العركض المعدة س
يبيف عدـ تساكم إرادة أطراؼ العقد، بحيث أف مقدـ الخدمة يممي شركطو، كالمشترؾ 

 .(1)ميما كانت صفتو مستيمكا أك محترفا يذعف ليا

يخضع تعامؿ مقدـ الخدمة مع المشترؾ المستيمؾ ألحكاـ قانكف االستيبلؾ، بينما  
قكاعد التي تنظـ النشاط التجارم،  المحترؼتتكفر فيو صفة  المشترؾ تعامؿخضع ي

                                                           
ينطبؽ عمى عقد الدخكؿ لبلنترنت أحكاـ عقد اإلذعاف، حيث يعتبر مقدـ الخدمة طرفا محتكرا لمخدمة يممي شركطو  - 1

ة دار العقد، اإل-الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـمي إدريس، فاض . أنظر:عقكد اإلذعاف راجع في أحكاـلممشترؾ المذعف، 
 .28مرجع سابؽ، ص المسؤكلية االلكتركنية،محمد حسيف منصكر، . كأنظر: 49، مرجع سابؽ، ص المنفردة
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 70كالتي تتمثؿ في ىذه الحالة في المادة  ،(1)ألحكاـ العقد التي يتضمنيا القانكف المدنيك 
 .(2)عقد اإلذعافالخاصة بج .ـ.ت

ف يعني أف المشترؾ الذم ال يتمكف مف االستفادة مف األحكاـ الحمائية لقانك  
االستيبلؾ، يحظى عمى األقؿ بالحماية المقررة لمطرؼ المذعف في القانكف المدني، إذ 

كانت ىذه  اإذ ،يمكف لمقاضي تعديؿ الشركط المكضكعة مسبقا مف طرؼ مقدـ الخدمة
 تعسفية في حؽ المشترؾ. ةاألخير 

 مقاكلةالبيع أك ال ضمف عقدعقد الدخكؿ لبلنترنت تصنيؼ  – 2
، إلى جانب االنترنتة أساسا بتمكيف المشترؾ مف الدخكؿ لشبكة يمتـز مقدـ الخدم 

تكفير بعض الخدمات اإللكتركنية في الفضاء الرقمي مف خبلؿ المكقع اإللكتركني 
الخاص بو، مما يسمح لممشترؾ بإنشاء مكاقع إلكتركنية مثبل كغيرىا مف الخدمات في 

 الفضاء اإللكتركني.

عقد االشتراؾ الذم يتبايف تصنيفو بيف البيع  د ىذه الخدمات مف خبلؿييتـ تجس 
أمر غير صائب، لككف ىذا  (4)لكف اعتبار عقد الدخكؿ لبلنترنت كعقد بيع ،(3)كالمقاكلة

 .(5)األخير يتطمب نقؿ الممكية لشيء مادم أك ال مادم مقابؿ ثمف

الدخكؿ لبلنترنت مقابؿ ثمف دكف كجكد لنقؿ  خدمة يقـك مقدـ الخدمة بتكفير 
 .(1)مكية، مما يجعؿ العقد الذم يجسد ىذه الخدمة يكصؼ بعقد مقاكلةالم

                                                           
تعامؿ محترؼ مع محترؼ سكاء في العالـ المادم أك التقميدم، يجعؿ األطراؼ في مراكز متساكية، مما ينزع  - 1

 كالمدني. أساسايف التجارم تقنالقة التعاقدية التي تخضع ألحكاـ االستيبلكية لمعبلالصيغة 
يحصؿ القبكؿ في عقد اإلذعاف بمجرد التسميـ لشركط مقررة يضعيا » ت.ـ.ج عمى ما يمي:  70تنص المادة  - 2

 «.المكجب كال تقبؿ المناقشة فييا 
3  - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, pp. 

232 -233. 
عقد يمتـز بمقتضاه البائع بأف ينقؿ لممشترم »ت، ـ عمى أنو:  351يعرؼ المشرع الجزائرم عقد البيع في المادة  - 4

فرنسي  ت.ـ 1582سي فقد عرفو في المادة أما المشرع الفرن، «ممكية شيء أك حقا ماليا آخر في مقابؿ ثمف نقدم
 .« Est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer » كما يمي:

 -الكجيز في عقد البيعأنظر: سي يكسؼ زاىية حكرية،  .يعتبر عقد البيع ناقؿ لمممكية أك منشئ لبللتزاـ بنقميا - 5
 .19 -17، ص ص  2008دار األمؿ، الجزائر،  ،-ةدراسة مقارنة كمدعمة باجتيادات قضائية كفقيي
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 ؛عمى الكجو التكميمي بالبيع أك اإليجار االنترنتيمكف أف ترفؽ خدمة ربط المشترؾ ب 
 .االنترنتكاـز التي تسمح باتصاؿ األجيزة اإللكتركنية الخاصة بالمشترؾ بشبكة لمّ 

 االنترنتخدمة  طبيعة العقكد التبعية لبلشتراؾ في – ب 
، كفقا االنترنتيتطمب ربط المشترؾ بالشبكة تزكيده بمكاـز تسمح لو باالتصاؿ ب 

يثير  األصمي(، لكف إبطاؿ العقد 1) األصميلعقكد تبعية ذات طبيعة مختمفة عف العقد 
 (.2آثار ذلؾ عمى بقية العقكد التبعية لو)

 بيع أك إيجار عقكد االنترنتالعقكد التبعية لبلشتراؾ في خدمة  – 1
يتـ ذلؾ كفقا لمعقد ك لمقدـ الخدمة،  األساسيااللتزاـ  االنترنتيمثؿ ربط المشترؾ ب 

يتطمب تزكيده ببعض المكاـز كاألجيزة  االنترنتاألصمي، غير أف تمكينو الفعمي مف استعماؿ 
 .(2)مثبل، كفقا لعقكد تبعية لمعقد األصمي "MODEM"الضركرية عمى غرار جياز " المكداـ" 

لبلشتراؾ في خدمة  األصميتختمؼ طبيعة ىذه العقكد التبعية عف طبيعة العقد  
قكد بيع فقد تككف  ع لو العقكد التبعية ضمف عقكد المقاكلة، أما وتصنيف يمكفالذم  االنترنت

لصالح المشترؾ، كقد تككف عقكد  ة األجيزة محؿ ىذه العقكد التبعيةإف تـ التنازؿ عف ممكي
 .(4)مقابؿ ثمف دكف نقؿ لمممكية المكاـز كاألجيزة محؿ العقكد التبعية تـ استعماؿإذا  (3)إيجار

                                                                                                                                                                                
المقاكلة عقد يتعيد » ت.ـ.ج  التي تنص عمى ما يمي:  549عرؼ المشرع الجزائرم عقد المقاكلة في المادة  - 1

 أيضا: كانظر .«أف يصنع شيئا أك يؤدم عمبل مقابؿ أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر. بمقتضاه أحد المتعاقديف اآلخر
 .21-20اىية حكرية، مرجع سابؽ، ص ص سي يكسؼ ز 

عقكد تبعية تضمف الربط الفعمي كاالتصاؿ  االنترنتبتكفير خدمة الدخكؿ لشبكة  األصمييتفرع عف العقد  - 2
 .االنترنتاإللكتركني ب

عقد يمكف المؤجر بمقتضاه المستأجر »ت.ـ.ج عمى أنو:  467عرؼ المشرع الجزائرم عقد اإليجار في المادة  - 3
، يجكز أف يحدد بدؿ اإليجار نقدا أك بتقديـ أم عمؿ آخر مف   «.االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابؿ بدؿ إيجار معمـك

الكجيز في عقد سي يكسؼ زاىية حكرية، أنظر:  .النتفاع يستمر خبلؿ مدة مف الزمففيقـك عقد اإليجار عمى نقؿ ا
 .20 -19مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة كمدعمة باجتيادات قضائية كفقيية -البيع

4  - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, p.p. 

233 -234. 
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آثار إبطاؿ العقد األصمي عمى العقكد التبعية لعقد االشتراؾ في خدمة  – 2
 االنترنت

التكميمية لو فيي  التبعية يعتبر عقد الدخكؿ لبلنترنت عقد مقاكلة، أما العقكد 
غالبا ما تتعمؽ الطبيعة ك ، ال يا بحسب نقؿ الممكية فييا أكإذ يتكفؽ تكييف ،مختمفة عنو

 .(1)جار، أك العاريةيالقانكنية ليذه المعدات بالبيع، أك اإل

تبقى ىذه العقكد التبعية مرتبطة بالعقد األصمي رغـ اختبلؼ طبيعتيا، فإنياء العقد   
الدخكؿ يبطؿ بقية األصمي يمـز المشترؾ إرجاع المكاـز التي ال يمتمكيا، فإبطاؿ عقد 

العقكد ككؿ االتفاقيات المرتبطة بو، ما عدا عقد البيع التكميمي لبعض األجيزة التي ال 
 .(2)يمكف التراجع عنو

 الدخكؿ لؤلنترنتعقد خدمة ثار آ -نياثا

يثير عقد الدخكؿ لبلنترنت مجمكعة مف االلتزامات التي تقع عمى كؿ مف المشترؾ      
 .)ب( نتاالنتر )أ( كمقدـ خدمة 

 بالنسبة لممشترؾ-أ
القياـ بمجمكعة مف االلتزامات تجاه  االنترنتيترتب عمى عاتؽ مقدـ خدمة  

 المشترؾ.

 عقد الدخكؿ لبلنترنت ل العامة ثاراآل-1
لـ يقدـ المشرع الجزائرم بتنظيـ أحكاـ عقد الدخكؿ لبلنترنت، عمى خبلؼ المشرع  

عقد الدخكؿ لبلنترنت مف ثمف يدفع مف  التحديد الدقيؽ لمحؿ الفرنسي الذم يستكجب
 تخص العقد، التي تقنيةالتفاصيؿ الإلى جانب  ؛طرؼ المشترؾ كالخدمة المنجزة بالمقابؿ

                                                           
، دار الثقافة، عماف، 1، طالمستقبؿ الكاعد لؤلجياؿ القادمة -التجارة اإللكتركنيةمحمد عبد حسيف الطائي،  - 1

 .34، ص2010
2  - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op. cit, pp. 

233 -234. 
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سكاء بتخصيص أرقاـ ىاتفية أك عف طريؽ  لممشترؾمع ضركرة إتاحة ىذه المعمكمات 
اض غير ألغر ، مع التذكير بجزاء استعماؿ ىذه الخدمة الخاصة (1)مكاقع الكتركنية

 .(2)دابلسارية كمخالفة النظاـ العاـ كاآلبالتعدم عمى القكانيف ا ،مشركعة

المرفقة بعقد تكريد  (les services gratuits)يتطمب تحكيؿ الخدمات المجانية  
-L224لتشريع االستيبلؾ الفرنسي كبالتحديد المادة  امكافقة المشترؾ كفقن  االنترنتخدمة 

 (Les éventuelles modifications du contrat)تعديؿ العقد ، أما إمكانيات منو (3)34
ت إ ؼ مقدـ  L224-29 (4)فيي مرىكنة بكجكد جديد في الميداف الرقمي أيف تمـز المادة 

 .ترد عمى العقد مستقبؿ أفالخدمة بإدراج كافة التعديبلت التي يمكف 

عبلـ اإلإال بعد تعمد تغيير ثمف مقابؿ االشتراؾ  االنترنتال يحؽ لمقدـ خدمة  
مما  يعطي  ،ؿ التعديبلت حيز التنفيذ قبؿ دخككاحد شير ممشترؾ في ظرؼ المسبؽ ل

أك أف يقـك بفسخ العقد بدكف الحصكؿ  ،المشترؾ إما إمكانية القبكؿ مباشرة لمعرض الجديد
( أربعة أشير كفقا ألحكاـ نص المادة 04عمى غرامات أك تعكيضات خبلؿ ميمة )

224-33 L (5)ت.إ.ؼ. 

                                                           
كااللتزاـ بتكريد المكاد الضركرية لبلتصاؿ كااللتزاـ  ،الدخكؿ لبلنترنت التزامات مكممةعقد يتضمف  يمكف أف - 1

، 52ص ، ي لعقكد التجارة االلكتركنية،مرجع سابؽبف سعيد لزىر، النظاـ القانكن أنظر: . بصيانة كتطكير الشبكة
       Article L221-11 C.Consom                                                                               كأنظر:

مكاقع التي يمكف أف يتعرض ليا في حالة التعامؿ مع  يمتـز مقدـ خدمة االنترنت بتبصير المشترؾ بالمخاطر - 2
. قاـ المشرع 175مرجع سابؽ، ص ،المسؤكلية االلكتركنية أنظر: محمد حسيف منصكر، معينة أك الدخكؿ عمييا،

الذم  257-98مف المرسـك التنفيذم رقـ  7فقرة  11الجزائر بالنص عمى ىذا االلتزاـ في تبصير المشترؾ في المادة 
 . ياات إقامة خدمات " أنترنات" كاستغبللييضبط شركط ككيف

3
 - Article L 224-34 C.Consom stipule : « La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services 

accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de 

gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés.». 
4
 - Article L224-29 C.Consom stipule : « Toute offre de fourniture d'un service de communications 

électroniques est accompagnée d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications 

ultérieures des conditions contractuelles. ».
  

5
-  Article L224-33 C.Consom stipule : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de 

fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au 

consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois 

avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas 

expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à 

dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. ». 
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تتطمب عقكد الدخكؿ لبلنترنت المحددة المدة ضركرة تكفرىا عمى مختمؼ   
لككف أم تعديؿ لـ يتـ اإلشارة إلى إمكانية  ،(1)التعديبلت الممكنة خبلؿ سرياف العقد

  R 212-1كركده مسبقا يعتبر شرطا تعسفيا مف جانب مقدـ الخدمة بحسب نص المادة 
عديؿ في ىذه الحالة عبارة عف تصرؼ ناتج عف بحيث يككف الت ،ت. إ. ؼ L 212-1ك

 .(2)محض إرادة مقدـ الخدمة دكف أف يكافؽ عميو المشترؾ

يخضع المشترؾ لمقكاعد العامة الخاصة بأحكاـ العقد كعدـ التعسؼ في استعماؿ  
إساءة استعماؿ حقو في االتصاؿ بالمعمكمة، كذلؾ بالتقيد بالكاجب  فيجب عميو عدـالحؽ 

يفرض عميو ضركرة احتراـ الغير، ككذا التقيد باألحكاـ المتعمقة بالممكية العاـ الذم 
 .(3)الفكرية كحماية الحياة الخاصة

 ثار عقد الدخكؿ لبلنترنت بحسب صفة المشترؾآ-2
ديد الثمف فييا عقد الدخكؿ لبلنترنت مف قبيؿ عقكد االتصاؿ التي يتـ تح يعتبر 

ئف المشتركيف في  الخدمة مف كبل الفئتيف بغرض استقطاب الزبا ،دائما بصفة مسبقة
بينما تخضع   (4)إال أف الفئة األكلى تخضع لقانكف  االستيبلؾ المستيمؾ كالمحترؼ،

 .(5)الثانية ألحكاـ القانكف المدني كالتجارم

صؼ بالمستيمؾ ك صفتو محترفا تجاه المشترؾ الذم يب االنترنتيمتـز مقدـ خدمة  
الخدمة التي يؤدييا ككذا سعر المكاـز التقنية التبعية  أك غير الميني  بتحديد ثمف

 ،رنسي.فإت.  L212-1ك L111-1كادالضركرية الستعماؿ الخدمة بحسب نص الم
بطريقة كاضحة  بحيث أف بنكد العقد التي تنص عمى ذلؾ يجب أف تككف مكتكبة

كفي حالة كجكد غمكض فإف الشؾ  رنسي،.فإت. L 224-30بحسب المادة  ،كمفيكمة
 يفسر لصالح المستيمؾ أك غير الميني.

                                                           
1
-  GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, droit des activités numériques, op.cit. 

pp.241-242. 
2
 - Article L212-1 et R2212-1  C.Consom. 

 .55مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا،  - 3
4
- Article L224-30 C.Consom  

5
 - Article L441-6 C.Consom  
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يحؽ لممشترؾ الذم يحمؿ صفة المحترؼ أف يستفسر كيبحث في شفافية العركض  
بكضع كؿ البيانات الخاصة  االنترنتإذ يمتـز مقدـ خدمة المكجية لمفئة التي ينتمي إلييا،

 العقد عبر الكسائؿ إبراـكفي حالة  ،رنسي.فت.ت L 441-6بالعقد كفقا لممادة 
عمى كؿ مشترؾ ميما  رنسيت.ـ.ف 1فقرة4مكرر 1369االلكتركنية يتـ تطبيؽ المادة 

 كانت صفتو سكاء مستيمؾ أك محترؼ.

 بالنسبة لمقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت -ب
يخضع مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت لمجمكعة مف االلتزامات تجاه المشترؾ في  
 مجاؿ االتصاؿ محاربة الجريمة االلكتركنية.ككذا تجاه السمطات المعنية ب ،االنترنتخدمة 

 التزامات مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت تجاه المشترؾ-1
مف المرسـك التنفيذم رقـ  14بمكجب المادة يمتـز مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت  

تجاه المشترؾ بتكفير الخدمة الخاصة بالدخكؿ لبلنترنت لكؿ شخص  (1) 98-257
ة بأنجح الكسائؿ التقنية بما يكفؿ تسييؿ النفاذ إلى شبكة باالستعان يرغب في ذلؾ،

المشتركيف بشكؿ كاضح  ، مع ضركرة تقديـ المعمكمات التي تحيط بالخدمة لكؿاالنترنت
، إذ يعتبر التزامو بتنفيذ الخدمة التزاما لتحقيؽ نتيجة كليس ببذؿ عناية، (2)كمفيـك كدقيؽ

رنت بإنتاج كبث المعمكمات، مما يسمح لو إذ يمكف أف يقـك مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنت
 .(3)حينيا بإثارة مسؤكليتو العقدية كالتقصيرية

يتقيد مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت في إطار إنجاز ميامو بالمحافظة عمى سرية  
فبل يمكف لو أف يدلي بيا إال في  كؿ المعمكمات المتعمقة بالحياة الخاصة لممشتركيف،

 .(4)القانكفالحاالت التي نص عمييا 

                                                           
 سابؽ.ع مرج ات إقامة خدمات " أنترنات" كاستغبلليا،يضبط شركط ككيفالخاص ب 257-98المرسـك التنفيذم رقـ  - 1
كمية الحقكؽ  نيؿ شيادة دكتكراه في العمـك تخصص قانكف،لرسالة  التجارة االلكتركنية في الجزائر، حابت أماؿ، - 2

 .307، ص2015 تيزم كزك، جامعة مكلكد معمرم، كالعمـك  السياسية ،
 .58مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا،  - 3

ات إقامة خدمات " أنترنات" يضبط شركط ككيفالخاص ب 257-98مف المرسـك التنفيذم رقـ  02فقرة  14مادة ال - 4
  سابؽ.مرجع  كاستغبلليا،
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يتخذ مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت كؿ اإلجراءات البلزمة لضماف حراسة مضمكف  
قصد منع النفاذ إلى المكزعات التي تحتكم عمى ي ،المكزعات المفتكحة لممشتركيف

مع ضركرة إعبلميـ بالمسؤكلية  معمكمات تتعارض مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة،
 بمحتكل الصفحات التي يستخرجكنيا. المترتبة عمييـ فيما يتعمؽ

 التزامات مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت تجاه السمطات-2
يمتـز مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت بقكاعد حسف السيرة كعدـ األضرار  بغيره مف  

إذ يمكف مساءلتو عمى محتكل الصفحات كمكزعات المعطيات التي  مقدمي الخدمات،
دكف  االنترنتفي حالة مساىمتو في تقديـ المعمكمات عبر ، كذلؾ (1)يستخرجيا أك يأكييا

 .(2)أف يقتصر دكره عمى األداء الفني لمخدمة

 (3)04-09مف القانكف رقـ  11بمكجب نص المادة  االنترنتيخضع مقدـ خدمة  
أيف يجب عميو حفظ مجمكعة مف البيانات لمدة  ،لمجمكعة مف االلتزامات تجاه السمطات

كالمرسؿ إليو  االنترنتمعطيات تسمح بالتعرؼ عمى مستعممي خدمة سنة كاممة تتعمؽ ب
ككذا العناكيف االلكتركنية لممكاقع التي تـ االطبلع عمييا  كتاريخ ككقت كمدة االتصاؿ،

  كالتجييزات الطرفية المستعممة في الخدمة التكميمية المطمكبة.

 االنترنتالجزاءات القانكنية التي يخضع ليا مقدـ خدمة -3
نص المادة بالتزامات خاصة بو في  االنترنتخص المشرع الجزائرم مقدـ  خدمة  

أيف أكجب عميو  ،ة المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ بحماي 04-09مف قانكف رقـ  12
التدخؿ الفكرم لسحب المحتكيات التي يتيح االطبلع عمييا بمجرد العمـ بطريقة مباشرة أك 

كأخذ  ،كجعؿ الدخكؿ إلييا غير ممكنا ،عكؿية المفغير مباشرة بمخالفة لمقكانيف السار 

                                                           
ات إقامة خدمات " يضبط شركط ككيفالخاص ب 257-98مف المرسـك التنفيذم رقـ  06ك 05فقرة  14المادة  - 1

 سابؽ.مرجع  أنترنات" كاستغبلليا،
 .300مرجع سابؽ، ص  ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة سمير حامد عبد العزيز، الجماؿ  - 2

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع سابؽ.، 04-09القانكف رقـ  - 3
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الترتيبات التقنية التي تسمح بحصر إمكانية الدخكؿ إلى  المكزعات التي تخزف معمكمات 
  .(1)مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب

مى الجزاءات القانكنية التي يخضع ليا مقدـ خدمة عنص المشرع الجزائرم  
يتعرض لعقكبات  أفإذ يمكف  الخاص السارم المفعكؿ، نتيجة مخالفتو لمتشريع االنترنت

إدارية كالسحب المؤقت أك النيائي لمترخيص الخاص بمزاكلة نشاطو بحسب نص المادة 
ات إقامة خدمات يضبط شركط ككيفالخاص ب (2)257-98مف المرسـك التنفيذم رقـ  13

لى عقكبات جزائية تتراكح بيف الحبس م ،" أنترنات" كاستغبلليا ( أشير إلى 06ف ستة )كا 
دج  (500.000دج إلى ) (50.000( سنكات، كغرامة مالية تتراكح بيف )05خمس )

 تضمفالم 04-09" مف القانكف رقـ 09" ك"08فقرة " 11بحسب  ما نصت عميو المادة 
 .(3) لقكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمةا

                                                           
 L 224-308قاـ المشرع الفرنسي بالنص عمى التزامات يخضع  ليا مقدـ خدمة الدخكؿ لبلنترنت في المادة   - 1
 . أنظر: ؼ.إ.ت

CASTETD-RENARD. C, Droit de l’internet, droit français et européen, 2
ème

 éd. Lextenso éditions, Paris, 

2012 p.p.120-122 
 ات إقامة خدمات " أنترنات"يضبط شركط ككيفالخاص ب  257-98مف المرسـك التنفيذم رقـ  13تنص المادة  - 2

    يمكف أف يتـ سحب الرخصة مؤقتا أك نيائيا في الحاالت األتية:» :عمى ما يمي ،مرجع سابؽ كاستغبلليا،
 اإلخبلؿ بأحكاـ ىذا المرسـك -
 «.عندما يخؿ الشخص المؤىؿ لتمثيؿ مقدـ خدمات "أنترنات" بالتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما إخبلال خطيرا. -
مقكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة ل تضمفلما 04-09مف القانكف رقـ  09ك 08رة فق 11تنص المادة  - 3

دكف اإلخبلؿ بالعقكبات اإلدارية المترتبة عمى عدـ احتراـ »: عمى ما يمي ،كجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيابتكنكل
دم االلتزامات المنصكص عمييا في ىذه المادة تقـك المسؤكلية الجزائية لؤلشخاص الطبيعييف كالمعنكييف عندما يؤ 

( أشير إلى خمس 06ذلؾ إلى عرقمة حسف سير التحريات القضائية ،كيعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مف ستة )
 ( دج500.000دج إلى ) (50.000( سنكات كبغرامة مف )05)
 .«يعاقب الشخص المعنكم بالغرامة كفقا لمقكاعد المقررة في قانكف العقكبات. 
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 المطمب الثاني
 االنترنتيكف عبر الكسطاء التقن

لكؿ مف المستيمؾ اإللكتركني كالمحترؼ  االنترنتاالشتراؾ في خدمة  حيسم
، إال أف تشغيؿ كاستغبلؿ ىذه األخيرة يتطمب تدخؿ أشخاص االنترنتالدخكؿ إلى شبكة 

، حيث أف المعمكمات الرقمية التي تتعمؽ "االنترنتالكسطاء التقنييف عبر ػ "يدعكف ب
عمى الجميكر مف قبؿ  ثـ تعرض ،مكاقع إلكتركنية باالستيبلؾ االلكتركني يتـ تثبيتيا عمى

إلى مستعمؿ  )الفرع األكؿ(، إال أف المعمكمة ال تصؿ شخص يصطمح عميو متعيد اإليكاء
  .إال بعد مركرىا بأشخاص آخريف كصاحب كناقؿ كمقدـ المعمكمة )الفرع الثاني( االنترنت

ؾ االلكتركني بصفة يبقى التعامؿ في العالـ االلكتركني بصفة عامة كاالستيبل
لصعكبة التحكـ في البيئة اإللكتركنية، نظرا  ،خاصة يثير العديد مف المخاكؼ كعدـ الثقة

 يبيف ضركرةمما  العبلقة اإلستيبلكية اإللكتركنية، لبعد التعاقدم كعدـ التقاء أطراؼككذا ا
مقدـ  قبؿ مف اإللكتركنية معامبلتالالستعانة بأطراؼ محايدة مف أجؿ تأميف كتكثيؽ ا

 خدمة التصديؽ اإللكتركني )الفرع الثالث(. 

 األكؿالفرع 
 د اإليكاءمتعيّ 

، مما االنترنتيقكـ متعيد اإليكاء بعمؿ تقني مف خبلؿ تثبيت مكاقع عمى شبكة  
يسمح لمستعممي الشبكة باستغبلؿ مساحات رقمية مف أجؿ عرض كاقتناع السمع 

 كاء )أكال(، ثـ أحكاـ عقد اإليكاء )ثانيا(.كالخدمات، يتـ التطرؽ لتعريؼ متعيد اإلي
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 متعيد اإليكاء تعريؼ -أكال
 )ب(. ثـ التعريؼ التشريعي ،متعيد اإليكاء )أ(ل الفقيي عريؼلمت يتـ التطرؽ 
 لمتعيد اإليكاء التعريؼ الفقيي-أ
ليتـ التخزيف  االنترنتيتمثؿ عمؿ متعيد اإليكاء بتخصيص مساحة عمى شبكة  

، تتفؽ جؿ التعاريؼ (1)ت أك صكر أك رسـك لحساب الغير بمقابؿ أك دكف مقابؿفييا لكمما
بشأف متعيد اإليكاء عمى ككنو شخصا طبيعي أك معنكم يمتـز بحفظ المعطيات الرقمية مف 

مع تكفير  كييـ بمقابؿ أك مجانا،ألحساب األشخاص الذيف ي ،االنترنتبيانات كمعمكمات عبر 
 .(2)في أم كقت كفقا لعقد يدعى بعقد اإليكاء ،العكدة إلييا الكسائؿ الفنية التي تضمف

في كؿ شخص طبيعي أك  "Le fournisseur d’hébergement"يعرؼ متعيد اإليكاء  
معنكم يتكلى تخزيف كحفظ البيانات كالمعمكمات لعمبلئو، كيكفر الكسائؿ الفنية كالمعمكماتية 

   عمى مدار الساعة. االنترنتات عبر التي تسمح ليـ بالحصكؿ عمى البيانات كالمعمكم

                                                           
الذم يخصص مساحة إعبلنية يتـ فييا  ؛دير التحرير في الصحؼ المكتكبةتتشابو مياـ متعيد اإليكاء بعمؿ م - 1

عبلنات شركة معينةكضع إ نما فقط يثبتو عمى الشبكةفبل يمتمؾ متعيد اإليكاء ال ،شيار كا  مما يمكف صاحب  ،مكقع كا 
القانكنية لمقدمي خدمة مدل المسؤكلية »كيبلني عبد الفتاح محمكد،  نو. أنظر:المكقع مف استخدامو كالمعمف بتنفيذ إعبل

 .3ص ،مرجع سابؽ ،«االنترنت
نجد العديد مف التعاريؼ بشأف متعيد اإليكاء ضمف مختمؼ المؤلفات القانكنية إال أنيا تتقارب كال تختمؼ كثيرا   - 2

شخص طبيعي أك معنكم يتكلى تخزيف تطبيقات كالسجبلت المعمكماتية » : عف بعضيا فيعرؼ البعض عمى أنو
كيمدىـ بالكسائؿ التقنية كالمعمكماتية التي تمكنيـ مف الكصكؿ إلى ذلؾ المخزكف خبلؿ األربع كالعشركف  لعمبلئو،
  .170، صمرجع سابؽ ،المسؤكلية االلكتركنيةأنظر في ذلؾ: محمد حسيف منصكر،  ؛«ساعة

ظيا لمصمحة عمبلئو شخص طبيعي أك معنكم يتكلى تخزيف البيانات كالمعمكمات كحف» كيرل آخركف أنو يتمثؿ في :
كذلؾ بدؿ  االنترنت،كيكفر ليـ الكسائؿ الفنية كالمعمكماتية التي تسمح بالحصكؿ عمى ىذه البيانات كالمعمكمات عبر 

، منشكرات الحمبي -العقد االلكتركني في القانكف المقارف-العقكد الدكلية  ،لياسإ ناصؼ :نظرأ ؛«اشتراؾ متفؽ عميو
، مرجع سابؽ، -دراسة مقارنة -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا، . كأنظر: 266، ص2009بيركت،  ،الحقكقية

 .55ص
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 لمتعيد اإليكاء التشريعيالتعريؼ -ب

كيتمثؿ في كؿ  ،(1)يعتبر متعيد اإليكاء شخصا ميما في مجاؿ التجارة االلكتركنية 
شخص طبيعي أك معنكم الذم يضمف كلك بصفة مجانية كضع تحت تصرؼ الجميكر 

أصكات  ،صكر ،ارات أك المحرراتتخزيف اإلش ،اإللكتركنية خدمات االتصاؿ مف خبلؿ
 .(2)أك رسائؿ بأم شكؿ كانت

الخاص بالتجارة االلكتركنية دكر متعيد  31-2000رقـ بي ك لخص التكجيو األكر  
كفقا ألحكاـ نص  ،معو اإليكاء في تخزيف المعمكمات المقدمة مف طرؼ الشخص المتعاقد

اشترط  حيث عا لذلؾ مسؤكليتو،تب كتتقمصمما يقمص دكره تجاه عمبلئو  ،(3)منو 14المادة 
إذ يمتـز بعدـ تداكؿ كعرض المعمكمات أك المضمكف المخزكف  ،مف أجؿ قياميا ثبكت الخطأ

 .(4)الفنية إمكانياتو مع كفقا لبللتزاـ ببذؿ عناية تتناسب ،الذم يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب

أدنى مف  ذىب القضاء الفرنسي إلى تشديد مسؤكلية متعيد اإليكاء بفرض حد 
اتخاذ االحتياطات كذلؾ بضركرة  االلتزاـ باليقظة تجاه المضمكف المخزكف مف طرفو،

 .(5)االنترنتالمعقكلة لمنع األعماؿ غير المشركعة عبر شبكة 

                                                           
1
 -Article 14 alinéa 02 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, op.cit, stipule : « entrent 

également dans le champ du commerce électronique les services tel que ceux consistant a fournir des 

informations en linge, des communications commerciales et des outils de recherche ,d’accès et de 

récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y 

compris lorsqu’ il ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent »  
2
 - Article 06 alinéa 02 de loi sur la confiance dans économie numérique, stipule :  « Les personnes 

physiques ou morales qui assure même à titre gratuit , pour mise à disposition du public par des services 

de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages 

de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile 

engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si 

elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant 

apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi 

promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »   
3
- Article 14 de la directive 2000/31/ce du parlement Europe´ en et du conseil  du 8 juin 2000 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») 
CASTETD-RENARD. C, Droit de l’internet, droit français et européen, op.cit, pp. 289-290 : « Le point 
commun essentiel réside dans le fait que l’activité d’hébergement est une activité de stockage, il n’existe pas 
de restriction quand a la nature des données stockées ».  

 .171مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،   - 4
5
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op.cit, pp. 

255-253. 
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نما يمكف  لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى تعريؼ متعيد اإليكاء صراحة،  كا 
الذم يشمؿ كؿ فئة مف  استخبلصو ضمف التعريؼ الذم أدرجو لمقدمي الخدمات

؛ ركنية في مجاؿ االتصاؿ بصفة عامةاألشخاص التي تتدخؿ في تقديـ الخدمات االلكت
 04-09مف القانكف رقـ  2فقرة  2تعريؼ متعيد اإليكاء مع مضمكف نص المادة  تطابؽف

كأم »: يمي التي جاءت كما يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمةالذم 
ر يقكـ بمعالجة أك تخزيف معطيات معمكماتية خدمة االتصاؿ المذككرة أك كياف أخ

، كبعدىا يمجؤكف االنترنتالشتراؾ في خدمة با االنترنت يقكـ مستعممي، (1)«لمستعممييا
 .(2)رقميةالفضاءات اللمتعيد خدمة اإليكاء مف أجؿ إستغبلؿ 

 عقد اإليكاءأحكاـ  -ثانيا

كفؽ عقد  المتعاقد معو، االنترنتخدمة تجاه مستخدـ يمتـز متعيد اإليكاء بأداء ال 
 الذم يتـ تعريؼ )أ(، كتكييفو )ب(. يدعى بعقد اإليكاء

 تعريؼ عقد اإليكاء -أ

المبرمة عف بعد عادة ،إذ يمتـز بمكجبو  الرقمية ينتمي عقد اإليكاء إلى طائفة العقكد 
بأف يمكنو  " la personne hébergée""الشخص المؤكم"  -متعيد اإليكاء قبؿ المتعاقد معو

بشكؿ يسمح لو بتسيير  كاستخداـ  ،ات األجيزة كاألدكات المعمكماتيةبجزء مف إمكاني
 .(3)المكقع الذم خزف فيو المتعيد المعمكمات كالرسائؿ الخاصة بو

                                                           
كجيا يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلالذم  04-09مف القانكف  5فقرة  02ادة الم - 1

 مرجع سابؽ. ،اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا
تقديـ الخدمتيف معا كفقا لنص  األخيرأم يمكف ليذا  ،االنترنتيككف متعيد اإليكاء نفسو مقدـ خدمة  أفيمكف  - 2

ات إقامة خدمات " أنترنات" ٌضبط شروط وكٌفالخاص ب 257-98مف المرسـك التنفيذم  06ة فقر  14المادة 

تحمؿ مسؤكلية محتكل الصفحات كمكزعات المعطيات التي يستخرجيا » التي تنص عمى ما يمي :  ،واستغاللها
 «.كيأكييا...

القاىرة،  دار النيضة العربية، الكتاب األكؿ، لكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية،ا أسامة أبك الحسف مجاىد، - 3
  .153ص، 2007

حيث يحؽ لمشخص المؤكم نشر ما يشاء مف نصكص أك صكر أك تنظيـ مؤتمرات أك حمقات مناقشة أك إنشاء مكاقع 
 .55، مرجع سابؽ، ص-رنةدراسة مقا -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا، إلكتركنية. أنظر: 
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مما يضمف الدخكؿ  ينصب عقد اإليكاء عمى تقديـ الخدمة مف طرؼ المتعيد بو، 
 le site hébergé et messagerie"و كة كالخدمات الفنية المرافقة لشبلممكقع المؤكم عبر ال

associée"
(1). 

يتطمب زيادة حجـ االرتياد عمى المكقع االلكتركني المؤكم عبر الشبكة  أفيمكف  
مثؿ  مما يمزمو بتعديمو لبللتزامات األساسية لمعقد، قياـ متعيد اإليكاء بتطكير تقني،

ككذا  ،" l'espace de la mémoire à louer " التي تـ إيجارىاالتكسيع مف مساحة الذاكرة 
 ." l’accès au site hébergé "تعديؿ تقنيات الدخكؿ لممكقع المؤكم

غير أف في حالة اعتماد مقدـ  يككف تقديـ خدمة اإليكاء عادة بمقابؿ دفع ثمف، 
الخدمة في ىذه  ف يككف تقديـأركيج كاإلشيار االلكتركني فيمكف خدمة اإليكاء عمى الت

 .(2)الحالة مجانا

 تكييؼ عقد اإليكاء-ب

فككنو ينصب عمى تقديـ خدمة  بيف المقاكلة كاإليجار، يتبايف تكييؼ عقد اإليكاء   
تمكينو ب، المؤكم المتعاقد معو الشخصالقياـ بعمؿ تجاه ب ،مف خبلؿ التزاـ متعيد إيكاء

 " l’accès et la maintenance site hébergé "مف الدخكؿ لممكقع المؤكم كصيانتو 
 .(3)يجعؿ البعض يذىب إلى تكييؼ ىذا العقد عمى أنو عقد مقاكلة

                                                           
زريقات كأنظر:  .266ص مرجع سابؽ، ،-العقد االلكتركني في القانكف المقارف-العقكد الدكلية  ،لياسإ ناصؼ - 1

  .85مرجع سابؽ، ص ،-دراسة تحميمية -االنترنتعقد البيع  عقكد التجارة اإللكتركنية،عمر خالد، 
متعيد اإليكاء بالحؽ في اإلعبلـ كبخيار العدكؿ طبقا  لبلنترنت المؤكم مف طرؼ المستعمؿيستفيد الشخص 

 يمييا. ت.إ.ؼ كما L221-1لممادة
2
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, 

op.cit,  pp .249-252. 
 .56ص ،بف سعيد لزىر، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية،مرجع سابؽ  -3

L’hébergement peut être gratuit l’hébergeur se finance alors par des ressources publicitaires sinon il est 

évidement payant : GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités 

numériques, op.cit, p. 249. 
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بشكؿ  الذم تـ إيكائو االنترنتغير أف خدمة اإليكاء تتطمب تكفر إمكانيات فنية لمستخدـ  
اآلخر إلى  مما يدفع بالبعض ،" Data center" يسمح لو باستغبلؿ مساحة مف الفضاء الرقمي

 األشياء منو إلى المقاكلة. (1)بار عقد اإليكاء أقرب في طبيعتو القانكنية إلى إيجاراعت

 عقد اإليكاء مسؤكلية أطراؼ –ج 

 مستعمؿيرتب عقد اإليكاء مجمكعة مف االلتزامات تقع عمى عاتؽ كؿ مف    
 (.2( ككذا متعيد اإليكاء )1المأكم ) االنترنت

 االنترنت لمستعمؿبالنسبة  -1
المأكم بصفتو مستيمؾ أك غير ميني بحقو في اإلعبلـ  االنترنت مستعمؿيد يستف   

 .(2)كخيار العدكؿ المنصكص عميو في قانكف االستيبلؾ 

الذم يمجأ إلى إبراـ عقد اإليكاء عادة إلى دفع ثمف مقابؿ  االنترنت مستعمؿيمتـز  
 data " الذم يؤكيوالخدمة التي يتمقاىا بشكؿ يتناسب مع حجـ المساحة لمفضاء الرقمي 

center "، كما  ،ع االلكتركنية كفقا ألنماط عديدةكيتـ ذلؾ باالستعانة بمختمؼ كسائؿ الدف
 يككف الدفع مسبقا. ، أك أفيتـ دفع الثمف بالتقسيط يمكف أف

المأكم عبر الفضاء الرقمي باحتراـ  االنترنت مستعمؿتقتضي القكاعد العامة إلزاـ  
يذا الصدد دكف الحاجة إلى النص عمى ذلؾ بفيمكف مساءلتو  ،آلدابكاعد النظاـ العاـ كاق

يد التركيز عمى ىذه النقطة مف أجؿ رِ إال إذا أُ  في العقد الذم يجمعو مع متعيد اإليكاء،
 .(3)فسخ العقد لعدـ تنفيذ المستخدـ المؤكم اللتزاماتو

ضية المأجكرة يترتب عمى ارتكاب المستخدـ المؤكم لتجاكزات في المساحة االفترا 
إذا تـ النص في العقد عمى كافة القكاعد  ؛إمكانية قطع الخدمة مف طرؼ متعيد اإليكاء

                                                           
  .23مرجع سابؽ، ص ،االلكتركنية المسؤكليةمحمد حسيف منصكر،  -1

  د.تتعمؽ بالبيع كتقديـ الخدمة عف بع  رنسيت .إ. فيمييا  كما L221-1 المادة -2
3
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, droit des activités numériques, op.cit, pp. 

250-251. 
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 ،(1)األخبلقية التي ينبغي عدـ تجاكزىا خبلؿ االرتياد عمى المكقع اإللكتركني المؤكم
تقميد المصنفات الفنية كالتعدم عمى حقكؽ أك  كنشر مكاضيع تشجع التمييز العنصرم،

 le "شيارية غير المرغكب فييا المكاقع االلكتركنية بالرسائؿ اإلالفكرية، غرؽ ركاد الممكية 

" spamming،  كبصفة عامة عرض مضاميف غير مشركعة في المساحة الرقمية
المأجكرة، غير أنو إذا لـ يتـ النص عمى ىذه الشركط ضمف بنكد العقد فمتعيد اإليكاء 

ب المستخدـ المؤكم لتجاكزات في الفضاء الرقمي مقيد بقياـ الغير بإنذاره عمى ارتكا
 .(2)المأجكر 

 بالنسبة لمتعيد اإليكاء -2
تثكر مسؤكلية متعيد اإليكاء في حالة عدـ تقديـ اإلمكانيات الضركرية أك تكفيرىا     

بشكؿ يمكف المستفيد مف خدمة اإليكاء مف استغبلؿ الفضاء الرقمي  ،بصكرة غير فعالة
مكانية إرتياد الجميكر كفقا لما تنص عميو بنكد  لممكقع المؤكم،المأجكر كالدخكؿ  كا 

 .(3)العقد

المؤكم لمفضاء  الشخصتستبعد مسؤكلية متعيد اإليكاء في حالة سكء استعماؿ  
، نظرا (4)عممو بذلؾ أككيسبب أضرار لمغير ما لـ يتـ إثبات مشاركتو  الرقمي المأجكر،

 المشاركة في تقديـ المعمكمة.القتصار دكره عمى الجانب الفني دكف 

مراقبتيا أك  دكف إمكانية يعتبر متعيد اإليكاء كسيط محايد في نقؿ المعمكمات 
تثار  يمكف أف لكف ،يكفؿ عدـ التعدم عمى حقكؽ الغير فحص مدل مشركعيتيا بما

مسؤكليتو في حالة تجاكزه لدكره كمتعيد اإليكاء كلعب دكر منتج لممعمكمات أك مكرد 
 .(5)ليا

                                                           
 ص المؤكم.تثار في ىذه الحالة المسؤكلية العقدية لمشخ - 1
الصادر عف الغير الذم يفيد كجكد محتكيات غير مشركعة مف أجؿ إيقاؼ الخدمة،  باإلنذاريتقيد متعيد اإليكاء  - 2

 ، مرجع سابؽ.الفرنسي مف قانكف الثقة في االقتصاد الرقمي 6ك 14انظر نص المادة 
 .266مرجع سابؽ، ص، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف-العقكد الدكلية  ،لياسإ ناصؼ - 3
 .24مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،  - 4

5
 - CASTETD-RENARD. C, Droit de l’internet, droit français et européen, op.cit, pp. 289-290. 
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يسعى متعيد اإليكاء إلى تحديد مسؤكليتو لدرجة أنو أحيانا قد يقدـ عمى إخضاع  
، (1)إلى التػأميف ضد مخاطر ضياع المعمكمات الرقميالذم يؤكيو في الفضاء  الشخص

المؤكم إلغاؤىا بمكجب  الشخصكىذا األمر يعتبر ضمف الشركط التعسفية التي يمكف 
  .(2)ت إ ؼ R 212-1ك L212-1المكاد 

يصؼ متعيد اإليكاء التزامو بالتزاـ ببذؿ عناية نظرا لككف العمؿ الذم يقـك بو  
ما يتعارض مع حقيقة المنطؽ التي م فييا،يرتكز عمى متطمبات فنية يصعب التحكـ 

تفرض اعتبار خدمة تخزيف المعمكمات كجعميا متاحة لمجميكر مف قبيؿ االلتزاـ بتحقيؽ 
 .(3)نتيجة

لتجارة االلكتركنية في المادة با الخاص 31-2006رقـ  كبيذىب التكجيو األكر  
كلية جعميا مسؤ  أيف إلى عدـ تحمؿ متعيد اإليكاء لممسؤكلية المكضكعية، ،(4)منو 14

إنما عميو  فبل يكفي كجكد خطر يستدعي تحمؿ التبعية، ،شخصية تقـك عمى إثبات الخطأ
 .(5)كف المخالؼ لمقانكفيبذؿ العناية الكافية لمنع نشر المعمكمات كالمضم أف

 
 

 

 

 

                                                           
1
 - GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op.cit,  pp. 

251-252. 
2
 - Articles L 212-1 et R 212-1 C. Consom 

فيك كسيط محايد في نقؿ المعمكمة ال  ،لتي يقدميا لعمبلئوال يعتبر متعيد اإليكاء مسؤكال عف مضمكف المعمكمات ا - 3
العقكد  ،لياسإ ناصؼ نظر:أ لمغير.-معمكمة ال-ىذه األخيرة  ياتتسبب في أفيمكف مساءلتو عف األضرار التي يمكف 

 .267-266 ص مرجع سابؽ، ص، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف-الدكلية 
4
 - Toutefois il n’est pas acquis qu’une présentation qui consiste à stocker des données et à les rendre 

accessibles sera qualifiée d’obligation de moyens en jurisprudence, GRYNBAUM. L, LE GOFFIC. C, 

MORLET- HAIDARA. L, Droit des activités numériques, op.cit,  p. 251. 
الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  . كأنظر:171مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،  - 5

 .306سابؽ، صمرجع  ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة 
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 الثانيالفرع 

 صاحب كناقؿ كمقدـ المعمكمة

يقـك االستيبلؾ اإللكتركني باالعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية التي تقـك  
تصدر المعمكمة التي يتـ تداكليا في الفضاء عمى تبادؿ رسائؿ البيانات الرقمية، حيث 

لمقدـ  بإيصاليا( ثانيا( ليقكـ ناقؿ المعمكمة )أكالالرقمي مف طرؼ صاحب المعمكمة )
 .االنترنت مستعممي( الذم يكفرىا لجميكر ثالثاالمعمكمة )

 صاحب المعمكمة -أكال

، يتـ التطرؽ لتعريفو الشخص المنتج ليا االنترنتبر صاحب المعمكمة عب يقصد  
 )أ( ثـ تحديد مسؤكليتو )ب(. 

 تعريؼ صاحب المعمكمة -أ

صاحب المعمكمة عمى كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقـك بإنتاج يطمؽ مصطمح    
الذيف يسعكف لمحصكؿ عمييا في ك  ،االنترنت مستعمميمضمكف فكرم عمى الشبكة ييـ 

لذا يدعى  ،شكؿ رسائؿ البيانات يمكف إرساليا كتمقييا عمى لككنيا ،الفضاء الرقمي
"l'éditeur de contenu "صاحبيا بمؤلؼ الرسالة 

(1). 

إذ كانت سابقا ف ،في تصنيفيا كتبايف في مصادرىا اتنكع (2)المعمكمةتعرؼ  
ككذا المصادر السمعية  ،تنحصر في المصادر الكرقية مف مخطكطات ككتب كدكريات

في ظؿ التطكر لمتكنكلكجيا  مصادر حديثة في الشكؿ االلكتركني تظير  فقد البصرية،

                                                           
 .165مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،  - 1
بشأف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية أنظر  ،2002لسنة  02 رقـقانكف إمارة دبي  ي ظؿفالمعمكمة  تفعرّ  - 2

ة في معمكمات ذات خصائص الكتركني» منو عمى أنيا: 4فقرة  2في المادة ، https://www.arabruleoflaw.org المكقع:
 «.شكؿ نصكص أك رمكز أك أصكات أك رسكـ أك صكر أك برامج حاسب ألي أك غيرىا مف قكاعد البيانات.
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ي الفضاء الرقمي المتكفرة عمى ألقراص المضغكطة كالمعمكمة فالمعمكمات، عمى غرار 
 .(1)االنترنتمختمؼ المكاقع االلكتركنية في شبكة 

مصدر لممعمكمة كالتي يتـ تداكليا كفقا لمختمؼ أنظمة النشر في  االنترنتيعتبر       
 االنترنتيككف محتكل المضمكف المعمكماتي المتكفر عبر  أففيمكف  الفضاء الرقمي،

فقد ترد عمى شكؿ مناقشات أراء،أشكاؿ  ،العالـ المادمو في مكافقا ألم نمط متعارؼ عمي
قد تككف في شكؿ مادة كما  ،صائية أك دراسات تحميميةبيانات إح أدبية، حقائؽ عممية،

 .(2)مقركءة أك مسمكعة مرئية ثابتة أك متحركة

رغـ كفرتو عمى  االنترنتيذىب البعض إلى إقرار الصعكبة في البحث عبر        
في الحصكؿ عمييا في مختمؼ  المستيمؾ اإللكتركنيمعمكمات التي يرغب مختمؼ ال
ضؼ لذلؾ عدـ  نظرا لعدـ تحديث ىذه المكاقع، مف خبلؿ محركات البحث، ،المياديف

كىذا عائد لغياب جيات  ،(3)االنترنتصحة كؿ المعمكمات التي يمكف أف تكجد عبر 
خبلؼ المعمكمات الكاردة في  ىعم ،راجعتيا قبؿ نشرىا عبر الشبكةرقابية تقكـ بم

 المؤلفات الكرقية.

غير  ،التي تتيح عددا جما مف المعمكماتتكفر مكاقع الكيب العديد مف الصفحات       
لككف المضاميف التي تحتكم عمى  ،يمة كالمتاحة بالمجاف  قميمة جداأف المعمكمة الم

 جؿ الحصكؿ عمييا.معمكمات ذات الجكدة كالقيمة الرفيعة تخضع لرسـك كقيكد مف أ

                                                           
دراسة الستخداـ مصادر المعمكمات -استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية  إتاحة بمعباس عبد الحميد، - 1

تخرج لنيؿ شيادة ماجستير في عالـ المكتبات  مذكرة ،-االلكتركنية مف قبؿ طمبة الدراسات العميا بالمكتبة الجامعية
 .37-34، ص 2006جامعة الجزائر،  كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، كالتكثيؽ، قسـ عمـ المكتبات كالتكثيؽ،

جامعة نايؼ العربية لمعمـك  ،مصادر المعمكمات االلكتركنية في المكتبات الجامعية ،ممحـ عصاـ تكفيؽ أحمد - 2
 .275، ص2011لرياض، ا األمنية،

تحمؿ أراء مبنية عمى  أك ،بحيث تنحاز لرأم القائـ بإعدادىا ،معمكمات عبر االنترنت غير حياديةيمكف أف تككف ال - 3
 معتقدات شخصية غير مدعمة ببراىيف كأدلة مكضكعية.
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 مسؤكلية صاحب المعمكمة-ب

تتبايف مسؤكلية صاحب المعمكمة بحسب طبيعة اإلشكاؿ الذم يكجد في المضمكف،       
نكنية التي مسؤكلية الجنائية إذا احتكل المضمكف عمى ما يخالؼ القكاعد القاالفقد تثار 

قكؽ  ا في حالة التعدم عمى حأما مسؤكليتو المدنية فقد يتـ إثارتي ،تدخؿ في نطاؽ التجريـ
بحيث يدخؿ في قبيؿ ذلؾ انتياؾ الحؽ في الصكرة أك  ،الغير كالتسبب ليـ في أضرار

 .(1)المساس بحقكؽ المؤلؼ بالتعدم عمى المصنفات الفنية

 ( opérateur, transporteur) ناقؿ المعمكمة  -ثانيا

يا مف شخص يدعى بحيث يتـ نشرىا كتداكل ال تتكقؼ المعمكمة لدل منتجيا، 
 .بناقؿ المعمكمة

 تعريؼ ناقؿ المعمكمة-أ

يتـ النقؿ المادم لممعمكمة مف طرؼ شخص يدعى بناقؿ المعمكمة       
"opérateur"
كفقا لعقد  ، مف خبلؿ االستعانة بكسائؿ فنية تضمف الربط بيف الشبكات،(2)

 .(3)االنترنتب نقؿ المعمكمات بيف مختمؼ الحكاسب كاألجيزة االلكتركنية المتصمة

ؼ مف طر  الخاصة بنقؿ المعمكمات عبر االنترنت تنفذ مثؿ ىذا النكع مف العمميات 
 ،االنترنتأيف تمجأ إلى التعاقد مع مقدمي خدمات  ،مؤسسات مختصة في ميداف االتصاؿ

 .االنترنتككذا  أصحاب المشاريع كاالشتراكات التي تتـ عبر 

 مسؤكلية ناقؿ المعمكمة-ب

دكف أف يككف عمى دراية  ؿ دكر ناقؿ المعمكمة في ضماف إيصاؿ المعمكمةيتمث      
مما يستبعد مسؤكليتو في حالة المضمكف  فيك عادة غير مطالب  بمراقبتيا، ،بمضمكنيا

                                                           
 .166-165 ص مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،  -1
النظام القانونً متولً وهدان رضا، ص الناقميف لممعمكمة عبر شبكة االنترنت. لتفاصيؿ أكثر راجع: يتعدد األشخا -2

 . 56ص مرجع سابق، ،–دراسة مقارنة  -للعقد االلكترونً والمسؤولٌة عن االعتداءات االلكترونٌة

 56، مرجع سابؽ، ص-دراسة مقارنة -المسؤكلية التقصيريةالخبليمة عايد رجا،  -3
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إال  االنترنتفيمتـز بالحياد كالمحافظة عمى سرية المراسبلت التي تتـ عبر  غير المشركع،
 .(1)خبلؼ ذلؾ في الحاالت التي ينص القانكف عمى

يذىب القضاء الفرنسي إلى إثارة المسؤكلية العقدية لناقؿ المعمكمة في الفضاء      
كما يمكف  االفتراضي في حالة مخالفتو اللتزاماتو الكاردة في العقد الخاص بنقؿ المعمكمة،

متابعتو كذلؾ في حدكد ممارسة حرية االتصاؿ كالتعبير في حالة عممو بنقؿ معمكمات 
 .(2)مضمكف غير مشركع مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلدابذات 

 مقدـ المعمكمة -ثالثا

 .االنترنتيعتبر مكرد المعمكمة آخر شخص يتدخؿ في حمقة إيصاؿ المعمكمة لمستخدـ       

 تعريؼ مكرد المعمكمة-أ

يتمثؿ مكرد المعمكمة في كؿ شخص طبيعي أك معنكم يمعب دكر الكساطة بيف       
 ،" l’opérateur "مركرا بناقؿ المعمكمة  االنترنتااللكتركني كمستخدـ منتج المضمكف 

م شخص متصؿ بالشبكة مف مطالعة المعمكمات التي يقدميا مف خبلؿ ألحيث يمكف 
قيامو بتحميؿ النظاـ الرقمي بالمعمكمات التي قاـ بتأليفيا أك جمعيا حكؿ مكضكع 

ة المعمكماتية بشكؿ يضمف إيصاليا حيث يسعى الختيار كتجميع كتكريد الماد ،(3)معيف
 .(4)الذيف يرغبكف في اإلطبلع عمييااالنترنت شبكة  لمستعممي

 
 

 

                                                           
 .304-303 ص مرجع سابؽ، ص التجارة االلكتركنية في الجزائر، ابت أماؿ،ح -1
 .167-166ص  مرجع سابؽ، ص، المسؤكلية االلكتركنيةمحمد حسيف منصكر،  -2
 .313 ص مرجع سابؽ، ص، -دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -3
المعمكمة منتجا ليا، كما قد يقتصر دكره عمى مجرد اختيارىا كتجميعيا. أنظر : ناصؼ  ف يككف مقدـأيمكف  -4

المسؤكلية الخبليمة عايد رجا، . 270، مرجع سابؽ، ص-العقد االلكتركني في القانكف المقارف-، العقكد الدكلية إلياس
 .57، مرجع سابؽ، ص-دراسة مقارنة -التقصيرية
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 مسؤكلية مقدـ المعمكمة-ب

تصاؿ تشبيو عمؿ مقدـ المعمكمات بالعمؿ في مجاؿ كسائؿ اإلعبلـ كاال يمكف      
تعذر تطبيؽ غير أنو نظرا لطبيعة العالـ االفتراضي ي ،خاصة السمعية كالبصرية منيا

كىذا ما نصت عميو التكجييات األكركبية النعداـ جيات  ،(1)نفس النظاـ القانكني عميو
 .(2)االنترنتعميا تسيطر كتتحكـ في خدمة مقدـ المعمكمات عبر 

عمى غرار صاحب كناقؿ المعمكمة فإف مسؤكلية مقدـ المعمكمات ال تستبعد في       
فيتكقؼ نجاح مبلحقة  ،(3)لمنظاـ العاـ كاآلدابحالة تقديـ مضمكف غير مشركع مخالؼ 

حيث تتـ المساءلة  المخالفات المرتكبة عمى مدل تحديد القائميف عمى تقديـ المعمكمات،
 كفقا لمقكاعد  العامة لممسؤكلية.

 الفرع الثالث
 مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني

بلت االلكتركنية لككنو يمعب مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني دكرا ميما في التعام     
حة التكقيع االلكتركني مف خبلؿ التحقؽ مف ىكية األطراؼ كص يضفي الشفافية كالثقة،

فيككف بمثابة  ،، حيث يعتبر طرؼ ثالث محايد تثؽ بو األطراؼ المتعاقدةالخاص بيـ
ضماف لممتعاقديف عف بعد، أيف يتكلى مقدـ خدمة التصديؽ اإللكتركني مف التأكد مف 

صحة إرادة األطراؼ، بشكؿ يستبعد الغش كاالحتياؿ في التعامؿ االلكتركني ىكية ك 
 كيضفي عميو األمف كالسبلمة.  

 
 
 

                                                           
اـ مقدـ المعمكمة بيف بذؿ العناية كتحقيؽ نتيجة، بينما يرل البعض اآلخر إمكانية ينقسـ الفقو في تصنيؼ التز  -1

التعاقد عبر تقنيات الجماؿ سمير حامد عبد العزيز، تطبيؽ المسؤكلية المطبقة في مجاؿ النشر كالصحافة، انظر : 
 .271مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة-االتصاؿ الحديثة 

 .169-168مرجع سابؽ، ص ص ، ية االلكتركنيةالمسؤكلمحمد حسيف منصكر،  -2
 .271-270مرجع سابؽ، ص ص  ،-العقد االلكتركني في القانكف المقارف-، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -3
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 مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني تعريؼ -أكال
عمى كضع أحكاـ خاصة بمقدـ خدمة التصديؽ )أ(  ةنعممت التشريعات المقار      

 )ب(. ئرمااللكتركني عمى غرار ما ذىب إليو المشرع الجزا
 خدمة التصديؽ االلكتركني في التشريع المقارف تعريؼ-أ
 le prestataire de service de "يطمؽ مصطمح مقدـ خدمة التصديؽ اإللكتركني       

certification "   الذم يرمز لو"PSC" ،الذم يمجأ إليو المتعامميف  عمى الشخص الكسيط
 .(1)لكتركنيةعامبلتيـ االممف أجؿ تكثيؽ  االنترنتعبر 

شخص طبيعي أك معنكم » يعرؼ مقدـ خدمات التصديؽ اإللكتركني عمى أنو: 
يستخرج الشيادات اإللكتركنية، كيقدـ الخدمات األخرل المرتبطة بالتكقيعات اإللكتركنية، 
 ـكيضمف تحديد ىكية األطراؼ المتعاقدة كاالحتفاظ بيذه البيانات لمدة معينة، كيمتـز باحترا

 .«رفة السمطة المختصةعلمنظمة لعممو، كالتي يتـ تعديميا بمالقكاعد ا
عرؼ قانكف األكنستراؿ النمكذجي  بشأف التكقيعات  االلكتركنية مقدـ خدمة 

الذم يصدر  "ق" عمى أنو يتمثؿ في الشخص فقرة 02التصديؽ االلكتركنية في المادة 
 . (2)نيةشيادات إلى جانب أدائو لخدمات ذات صمة بالتكقيعات االلكترك 

تطرؽ المشرع الفرنسي لتعريؼ مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني في المرسـك رقـ     
أيف  نص عمى أنو يتمثؿ في كؿ  شخص  منو، 11فقرة  01في المادة  2001-272

 .(3)يسمـ شيادة الكتركنية أك يؤدم خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع االلكتركني
حيث تناكلت  قدـ خدمات التصديؽ إلكتركني،تعريؼ مبالتشريعات العربية  قامت 
كما كرد  تعريفو، (1)مف قانكف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية اإلماراتي 19فقرة  02ة الماد

                                                           
 .172ص  مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية ،بف سعيد لزىر - 1

2 -Article 02 alinéa 11 de la Directive 1999-93/CE du parlement européen et du conseil, du 13 

décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électronique, journal officiel n°13 du 19 

janvier 2000, disponible sur le site : www.eur-Lex.europa.eu    
3
 - Décret 2001-272 du 30 Mars 2001 ,pris pour l’application de l’article 1316 du code  civil et relatif a la 

signature électronique , Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1  

 Disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr,art 01 alinéa 11 stipule : «Prestataire de services de 

certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres 

services en matière de signature électronique. ». 

http://www.eur-lex.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9AB9548A840EE7A055C9B699ADE436AF.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033166292&idArticle=LEGIARTI000033168037&dateTexte=20170227&categorieLien=id#LEGIARTI000033168037
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تعريفو أيضا في القانكف التكنسي الخاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية في الفصؿ 
 .(2)الثاني منو

 لتشريع الجزائرماخدمة التصديؽ االلكتركني في  تعريؼ -ب

نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركنية ضمف قكاعد القانكف  
،حيث (3)الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف 04-15رقـ 

شخص طبيعي أك معنكم يقكـ » منو عمى تعريفو كما يمي: 12فقرة  02نصت المادة رقـ
ات تصديؽ الكتركني مكصكفة كقد يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التصديؽ بمنح شياد
 .«اإللكتركني

ادة التصديؽ االلكتركني المقصكد مف شي (4)مف نفس القانكف 15أكضحت المادة      
حيث تتمثؿ في شيادة الكتركنية تمنح مف قبؿ طرؼ ثالث مكثكؽ أك مقدـ  ،المكصكفة

مكقع دكف سكاه عمى أف تتضمف مجمكعة مف كأف يتـ تقديميا لم خدمات التصديؽ،
، حيث تتمثؿ (5)كالطرؼ المصدر ليا ،صاحبياك  ،البيانات التي تعنى بالشيادة ذاتيا

شيادات تصدرىا جيات التكثيؽ المرخص بيا مف قبؿ في تصديؽ اإللكتركنية الشيادات 

                                                                                                                                                                                
أم »منو تنص:  19فقرة  02 المادةرجع سابؽ، في م ،المعامبلت كالتجارة االلكتركنية بشأفقانكف إمارة دبي  -1

شخص أك جية معتمدة أك معترؼ بيا تقـك إصدار شيادات تصديؽ إلكتركنية أك أية خدمات أخرل أك ميمات 
 .«متعمقة بيا كبالتكاقيع االلكتركنية كالمنظمة بمكجب أحكاـ الفصؿ الخامس مف ىذا القانكف

 الخاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية متكفر عمى المكقع 2000لسنة  83رقـ الفصؿ الثاني مف القانكف التكنسي  -2
: https://www.e-justice.tn 
ر .ج يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف،فيفرم،  01مؤرخ في  04-15القانكف رقـ  -3

 .2015فيفرم  10صادر بتاريخ  06عدد
 .، مرجع نفسويحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف 04-15نكف رقـ مف القا 15المادة  -4
 ،162-07مف المرسـك التنفيذم رقـ  08فقرة  03قاـ المشرع الجزائرم بتعريؼ الشيادة االلكتركنية في المادة  -5

المتعمؽ بنظاـ  2001مام  09رخ في المؤ  ،123-01ـ المرسـك التنفيذم رقـ ميتيعدؿ ك  ،2007مام  30المؤرخ في 
ستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكصبلت اال

 ." كثيقة في شكؿ الكتركني تثبت الصمة بيف معطيات فحص التكقيع االلكتركني كالمكقع" السمكية كالبلسمكية كما يمي :
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لشخص السمطات المعنية، لتككف كدليؿ عمى صحة التكقيع اإللكتركني كنسبتو إلى ا
 . (1)المكقع

يتعيف عمى شيادة التصديؽ االلكتركني إلى جانب تضمينيا مجمكعة مف البيانات        
كتحدد مدة استعماليا في مجاالت معينة قصد تحقيؽ  اإللزامية أف تأخذ نمكذجا معينا،

 .(2)الكظائؼ المراد التكصؿ إلييا مف خبلليا

يحدد القكاعد العامة الذم  04-15ـ مف القانكف رق 11فقرة  02عرفت المادة      
شخص »الطرؼ الثالث المكثكؽ بو عمى أنو  المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف

كقد يقكـ خدمات أخرل متعمقة  معنكم يقكـ بمنح شيادات تصديؽ الكتركني مكصكفة،
مقارنة يتبيف مف خبلؿ  (3)«بالتصديؽ االلكتركني لفائدة المتدخميف في الفرع الحككمي.

مف نفس المادة الخاص بتحديد مقدـ تصديؽ خدمة  12ىذا النص مع نص الفقرة 
غير أف  تصديؽ الكتركني مكصكفة،لف شيادات اكبلىما يقدم أفالتصديؽ االلكتركني 

كينفرد  ة،يصفة الطرؼ الثالث المكثكؽ تنحصر عمى األشخاص المعنكية دكف الطبيع
 ميف في الفرع الحككمي.المتدخبإمكانية تقديـ خدمات لفائدة 

 مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني األحكاـ التي يخضع ليا -ثانيا

 نظـ المشرع الجزائرم شركط ممارسة مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني لميامو      
 )ب(.ككذا كيفية تأديتيا  )أ(،

 

 

 
                                                           

 .93-92، ص ص 2008دار الخمدكنية، الجزائر،  ،-دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنية سعداكم سميـ، -1
 .217-210ص ص  ،مرجع سابؽ ،-دراسة مقارنة–عقد البيع االلكتركني حكحك يمينة،   -2
لكتركنييف، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االالذم  04-15مف القانكف رقـ  11فقرة  02المادة  -3

 سابؽ.مرجع 
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 لنشاطومقدـ خدمة التصديؽ اإللكتركني  مزاكلةشركط -أ

ـ خدمة التصديؽ االلكتركني قبؿ ممارسة ميامو الحصكؿ عمى يتعيف عمى مقد     
كال  ،لتأدية خدمات التصديؽ االلكتركنيلكسائؿ البلزمة ابغرض تييئة  شيادة التأىيؿ،

تمنح ، حيث (1)ىذه الشيادة تأدية خدماتو إال بعد الحصكؿ عمى الترخيص لمصدريمكف 
تبميغيا في ظرؼ زمني أقصاه ستكف  شيادة التأىيؿ لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد، يتـ

  .(2)( يكـ، ابتداء مف تاريخ استبلـ الطمب المثبت بإشعار باستبلـ60)

يخضع نشاط تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني إلى ترخيص تمنحو السمطة       
في أجؿ ستكف  التأىيؿبعد الحصكؿ عمى شيادة  (3)االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني

كيككف  اءا مف تاريخ استبلـ طمب الترخيص المثبت بإشعار باالستبلـ،( يكما ابتد60)
 .(5)بصفة شخصية ال يمكف التنازؿ عميو (4)بمقابؿ دفع مبمغ مالي

                                                           
  .179-178ص ص  .2012دار ىكمة، الجزائر، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية، بف سعيد لزىر،  -1

 بشأف التكقيع اإللكتركني، مرجع سابؽ. 93-99رقـ  التكجيو األكركبيمف  1فقرة  03المادة 
العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، مرجع  يحدد القكاعدالذم  04-15مف القانكف رقـ  15المادة  -2

 .91-90 مرجع سابؽ، ص ص، -دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ، أنظر أيضا: . سابؽ
تعتبر السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني إحدل السمطات الثبلث التي نص عمييا المشرع الجزائرم ضمف  -3

صديؽ االلكتركني إلى جانب السمطة الكطنية لمتصديؽ االلكتركني كالسمطة الحككمية لمتصديؽ االلكتركني، سمطات الت
ؽ يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديالذم  04-15مف القانكف رقـ  30ك 29حيث نظميا في المكاد 

عيف السمطة المكمفة بضبط البريد كالمكاصبلت السمكية  ت» منو كما يمي: 29، أيف نص في المادة االلكتركنييف
  «.متصديؽ االلكتركني.لكالبلسمكية في مفيـك ىذا القانكف سمطة اقتصادية 

مرجع يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، الذم  04-15القانكف رقـ مف  39المادة  -4
 .نفسو

يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، الذم  04-15لقانكف رقـ امف  02فقرة  40لمادة ا -5
 .نفسومرجع 
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يتـ إرفاؽ الترخيص بدفتر شركط يحدد كيفيات تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني       
مف طرؼ السمطة  ككذا تكقيع شيادة التصديؽ االلكتركني الخاص بمؤدم الخدمات

مع إمكانية تجديده كفقا  ،( سنكات05المانحة، يككف ىذا الترخيص صالح لمدة خمس )
 .(1)لما ينص عميو دفتر الشركط

 مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني مياـ-ب 
و في اللكتركني لميام ينص المشرع الجزائرم عمى تأدية مقدـ خدمات التصديؽ 
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ الذم  04-15القانكف رقـ مف  41المادة 

يكمؼ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كفقا » يمي: التي جاءت كما االلكتركنييف،
لسياسة التصديؽ االلكتركني الخاص بو التي كافقت عمييا السمطة االقتصادية 

 .(2)«لمتصديؽ االلكتركني.

، (3)بمنح شيادة لكؿ شخص يقدـ طمبا بذلؾ يقكـ مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني 
يمتـز مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني  ،(4)بعد التحقيؽ مف ىكيتو كصفاتو الخاصة

كالحفاظ عمى سرية البيانات  (5)خبلؿ تأدية ميامو بمبدئي الشفافية كعدـ التمييز
ي جمع البيانات كال يشرع ف كالمعمكمات المتعمقة بشيادات التصديؽ االلكتركني الممنكحة،

                                                           
القانكف مف  15ك 14نظـ المشرع التكنسي شركط ممارسة نشاط مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركنية في المكاد  -1

   ، مرجع سابؽ.الخاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية
مرجع يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، الذم  04-15القانكف رقـ مف  41المادة  -2

 .سابؽ
 2فقرة  50 ال يمكف لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني رفض تقديـ خدماتو بدكف سبب كجيو بحسب نص المادة -3

 مرجع سابؽ.كقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتالذم  04-15القانكف رقـ مف 
لمشخص المعنكم المستعمؿ  يحتفظ بسجؿ يدكف فيو ىكية كصفة الممثؿ القانكني فيما يخص األشخاص المعنكية، -4

 بحيث يمكف تحديد ىكية ىذا الشخص الطبيعي عند كؿ استعماؿ ليذا التكقيع. ،لمتكقيع
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف، الذم  04-15القانكف رقـ مف  01فقرة  50لمادة ا -5

 مرجع سابؽ.
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كيقتصر عمى البيانات الضركرية لمنح كحفظ  الشخصية لممعني إال بعد مكافقتو الصريحة،
 .(1)في أغراض أخرل ياالتصديؽ االلكتركني دكف استعمال

يقدـ مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني بإلغاء شيادة التصديؽ االلكتركني بناء عمى 
أك في حالة تحقؽ إحدل الحاالت  ،جاؿ المحددةنياية اآلأك كفقا ل ،طمب صاحب الشيادة

ككذا تحكيؿ  ،فيمتـز حينيا بإببلغ صاحب الشيادة ،(2)الثبلثة التي نص عمييا القانكف
 المعمكمات لمسمطة االقتصادية مف اجؿ حفظيا.

 خدمة التصديؽ االلكتركني  أطراؼ مسؤكلية  -ثالثا

االلكتركني إلى جانب  نظـ المشرع الجزائرم مسؤكلية مقدـ خدمة التصديؽ 
 مسؤكلية صاحب الشيادة.

 مسؤكلية مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني-أ

إال في حالة إثباتو لعدـ ارتكابو أم  يعتبر مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني مسؤكال، 
إىماؿ تسبب في ضرر لشخص طبيعي أك معنكم عاـ أك خاص اعتمد عمى شيادة 

كالتأكد مف حيازة  يع المعمكمات الكاردة في الشيادة،التصديؽ االلكتركني فيما يخص جم
المكقع الذم تـ تحديد ىكيتو لكؿ بيانات التحقؽ مف التكقيع المقدمة أك المحددة في 

                                                           
 .90مرجع سابؽ، ص  ،-دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ،  -1
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع الذم  04-15القانكف رقـ مف  45بحسب المادة تتمثؿ ىذه الحاالت  -2

يمغي مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أيضا شيادة التصديؽ » مرجع سابؽ، فيما يمي :صديؽ االلكتركنييف، كالت
 االلكتركني عندما يتبيف:

عمى معمكمات خاطئة أك مزكرة، أك إذا أصبحت المعمكمات الكاردة في شيادة التصديؽ  ءأنو قد تـ منحيا بنا -1
 ا تـ انتياؾ سرية بيانات إنشاء التكقيع.أك إذ االلكتركني غير مطابقة لمكاقع ،

 أنيا لـ تصبح مطابقة لسياسة التصديؽ. -2
بحؿ الشخص المعنكم صاحب  أكأنو تـ إعبلـ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني بكفاة الشخص الطبيعي  -3

 .«شيادة التصديؽ االلكتركني...
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 ،ية استعماؿ بيانات إنشاء التكقيعالشيادة، كما يعتبر مسؤكال فيما يخص التأكد مف إمكان
 .(1)ديؽ االلكتركنيضرر الناتج عف عدـ إلغاء شيادة التصالكيسأؿ عف 

ف المشرع الجزائرم مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني مف تحديد مسؤكليتو في مكّ 
أك اإلشارة إلى قيمة المعامبلت التي تستعمؿ في  ،حالة تقرير مجاؿ استعماؿ الشيادة

تككف ىذه اإلشارة المحددة مسبقا مفيكمة ككاضحة مف  أفبشرط  حدكدىا ىذه الشيادة،
في ىذه الحاالت ال يككف مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني مسؤكال عف ك  طرؼ الغير،

 .(2) المسائؿالضرر الناتج مف التجاكزات التي تمس ىذه 

 الجزاءات التي يتعرض ليا مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني-ب

يخضع مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني عند عدـ احترامو ألحكاـ دفتر الشركط أك  
دارية، سياسة التصديؽ تختمؼ حسب درجة  الخاصة بو إلى تطبيؽ عقكبات مالية كا 
كيتعرض إلى السحب الفكرم لمترخيص في حالة انتياؾ لمقتضيات  ،تصنيؼ األخطاء

 التي  يتطمبيا الدفاع الكطني كاألمف العمكمي مع كضع تجييزات محؿ تدابير تحفظية.

يتعرض ليا مقدـ خدمة  أفيمكف نص المشرع الجزائرم عمى األحكاـ الجزائية التي      
يحدد القكاعد الذم  (3)04-15مف القانكف رقـ  75-66التصديؽ االلكتركني ضمف المكاد 

دفع الغرامات  ،حيث تتراكح بيف الحبس ،العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف
 المالية أك مصادرة تجييزاتو.

                                                           
مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة-اؿ الحديثة التعاقد عبر تقنيات االتصالجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -1

ص ، 2012دار ىكمة، الجزائر، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية، بف سعيد لزىر، . أنظر أيضا: 346-347
 .180-179ص 

مرجع  يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف،الذم  04-15القانكف رقـ مف  54-53المكاد 
 سابؽ.

في اآلجاؿ  يترتب عمى كقؼ مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني لنشاطو دكف إعبلـ السمطة االقتصادية لمتصديؽ -2
 ترخيص منو.الالمحددة قانكنا سحب 

كجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلالذم  04-09القانكف رقـ  -3
 مرجع سابؽ. ،كمكافحتيا



تعدد األطراف المتعاملة مع المستيلك االلكتروني                     الفصل األول: -الباب األول  

93 
 

 مسؤكلية صاحب الشيادة-ج

ادة بالحفاظ عمى شيادتو كضماف سبلمتيا بشكؿ يسمح يمتـز صاحب الشي 
  .(1)باستمرار أداء دكرىا

 تثار مسؤكلية صاحب الشيادة فكر تكقيعو عمييا عف سرية بيانات إنشاء التكقيع، 
يسعى  إلى إلغائيا مف طرؼ مقدـ خدمة التصديؽ مقدـ خدمة التصديؽ  أفإذ يجب عميو 

أك عدـ مطابقة ىذه   ،حفاظ عمى سرية بياناتياال حكؿشؾ كجكد االلكتركني في حالة  
 .(2)البيانات لممعمكمات الكاردة في الشيادة

يمتـز صاحب الشيادة باستعماؿ شيادة التصديؽ االلكتركني المكصكفة كفقا  
كبعدـ استعماؿ بيانات إنشائيا في حالة انتياء صبلحيتيا  لؤلغراض التي منحت ألجميا،

 .(3)أك عند إلغائيا

  
 

                                                           
ثباتوإيماف مأمكف احمد سميماف،  -1 ، د. ط. ف ،-الجكانب القانكنية لعقد التجارة االلكتركني -إبراـ العقد االلكتركني كا 

 .330، ص2008لجديدة لمنشر، اإلسكندرية، دار الجامعة ا
كجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلالذم  04-09القانكف رقـ  -2

 المرجع سابؽ.، كمكافحتيا
مذكرة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الدكلي ، -دراسة مقارنة–التكثيؽ في المعامبلت اإللكتركنية دحماني سمير،  -3

 .161-157،  ص ص 2015لؤلعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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 لفصؿ الثانيا

 تعاقد المستيمؾ االلكتركنيتقنية تطكر 
يقـك االستيبلؾ االلكتركني عمى االستعانة بكسائؿ االتصاؿ المزكدة بخدمة 
االنترنت، فعقد االستيبلؾ المبـر عبر االنترنت مف العقكد المبرمة عف بعد، حيث يتـ 

المادم لؤلطراؼ  إبرامو بيف أشخاص يتكاجدكف في أماكف متباعدة، مما ينفي الحضكر
الذيف يستعينكف بكسائؿ إلكتركنية مف أجؿ بعث كتمقي رسائؿ معمكمات رقمية، كالتي يتـ 
مف خبلليا التعبير عف إرادة أساسا، كما يمكف االعتماد عمى رسائؿ البيانات مف أجؿ 

 تسميـ المنتكجات الرقمية محؿ االستيبلؾ.

، فغالبا ما يتـ المجكء إلييا تعتبر االنترنت مف أىـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة
ستغبلؿ مساحاتيا الرقمية ككاجيات إفتراضية؛ مف أجؿ عرض مختمؼ السمع كالخدمات  كا 

 عبر األنترنت االستيبلكيةفالعبلقة التي يقبؿ عمى إقتنائيا االفراد عبر شبكة االنترنت، 
ككجكد  ،ةباإلضافة إلى تكفر شركط فني بيف طرفيف أحدىما محترؼ كآخر مستيمؾ،قـك ت

، كالذم يسمح باستعماؿ الكسائؿ االلكتركنية كالتحكـ فييا بغرض نظاـ معمماتي معالج
 التكاصؿ عبرىاعف بعد، كالتمكف مف إبراـ المعامبلت بكاسطتيا.

تفرض متطمبات حماية المستيمؾ االلكتركني ضركرة مراعاة تطكر تقنية التعاقد    
كؿ(، أك مف يمة التي يستعمميا)المبحث األالكسالتي يعتمدىا عف بعد، سكاء مف حيث 

 حيث محؿ االستيبلؾ الذم يتعاقد عميو)المبحث الثاني(. 
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 األكؿالمبحث 

 كتركنيلتطكر كسيمة تعاقد المستيمؾ اإل 
تمعب شبكة االنترنت دكرا ميما في االقتصاد الحالي، أيف يعتمد عمييا المحترؼ 

لكتركنية عبر االنترنت إقباال كبيرا مف في صرؼ منتكجاتو، فغالبا ما تمقى عركضو اإل
طرؼ المستيمكيف، نظرا لما تكفره ىذه الشبكة مف إمكانية التكاصؿ عف بعد، أيف يمكف 
لممستيمؾ الحصكؿ عمى  المنتكجات التي يرغب فييا دكف عناء التنقؿ ككافة المصاعب 

 التي يمكف أف تكاجيو في العالـ المادم.

عديد مف التقنيات التي تسمح بتكاصؿ األفراد كعرض تتكفر شبكة االنترنت عمى ال
السمع كالخدمات عف بعد، إذ تكجد العديد مف المكاقع اإللكتركنية التي تنافس المحبلت 
التجارية، أيف تمكف مستعممكا االنترنت مف اإلّطبلع عمى العديد مف المنتكجات، كذلؾ 

كالمعمكمات األساسية، كالتي  بإرفاقيا بالعديد مف الصكر، ككذا مجمكعة مف البيانات
تعتبر كعناصر جكىرية ضركرية في المعامبلت التقميدية، يتـ إيجادىا كذلؾ في 

 المعامبلت اإللكتركنية، مف خبلؿ كافة تقنيات التعاقد عبر االنترنت.

يعتبر االستيبلؾ اإللكتركني شكبل متطكرا لبلستيبلؾ القائـ في العالـ المادم، 
بلقة االستيبلكية باالستعانة بكسائؿ إلكتركنية؛ مف أجؿ التعاقد عف حيث يقـك أطراؼ الع

بعد، دكف تحقؽ مجمس عقد يجمع بينيـ في العالـ المادم، فعمى خبلؼ المستيمؾ 
التقميدم الذم يمتقي بالمحترؼ؛ كيتمكف مف فحص المنتكج الذم يرغب في اقتنائو، فإف 

بعد في ظؿ ما يدعى بالبعد التعاقدم المستيمؾ اإللكتركني يقـك بتمبية حاجياتو عف 
)المطمب األكؿ(، أيف يتـ تككيف إرادة المستيمؾ اإللكتركني عبر االنترنت )المطمب 

 الثاني(.
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 األكؿالمطمب 

 لكتركنيالبعد التعاقدم لممستيمؾ اإل 

يتـ االستيبلؾ اإللكتركني عف بعد، دكف ضركرة حدكث لقاء مادم بيف أطراؼ 
كذلؾ بفضؿ اإلستعانة بكسائؿ االتصاؿ التي شجعت عمى ظيكر  العبلقة االستيبلكية،

المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية، كالتي أحدثت تغيرا في المفاىيـ االقتصادية كالقانكنية 
 المتعارؼ عمييا.

تعرؼ التجارة اإللكتركنية إقباال كركاجا كبيرا مف طرؼ جميكر المستيمكيف نظرا 
جات التي يحتاج إلييا األفراد عبر االنترنت، مف خبلؿ التبضع إلمكانية اقتناء كافة المنتك 

في المتاجر االفتراضية، ليقكـ المحترؼ بتسميـ المنتكج محؿ االستيبلؾ اإللكتركني إما 
عبر االنترنت أك خارجو، كفقا لمتطمبات فكرة الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني )الفرع 

 بكسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية )الفرع الثاني(. األكؿ(، كالتي تفرض ضركرة االستعانة

 الفرع األكؿ

 الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني

يعتبر العقد المبـر بيف أطراؼ ال تتكاجد في نفس المكاف عقدا بيف غائبيف، حيث 
تجيز أحكاـ نظرية العقد التعامؿ الذم يتـ عف بعد عمى غرار االستيبلؾ اإللكتركني، إذ 

تكاصؿ عف بعد، فالعقد الذم يبـر خبلليا ينفرد عف  اتتقنيأىـ االنترنت عتبر شبكة ت
 ،كيحظى باىتماـ أكبر، نظرنا لككنو أساس التجارة اإللكتركنية المبرمة عف بعدالعقكد 

 التي ىزت العالميف االقتصادم كالقانكني.ك 

يعتبر العقد بيف غائبيف أصؿ فكرة الغياب في التعاقد عف بعد بصفة عامة، 
االستيبلؾ اإللكتركني بصفة خاصة )أكال(، مما يتطمب التحديد الفقيي لفكرة الغياب ك 

 المادم )ثانيا(، كالتشريعي )ثالثا(.
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 تأصيؿ فكرة الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني -أكال

 المادم دكف االلتقاء ،يقتني المستيمؾ اإللكتركني المنتكج عبر االنترنت عف بعد 
 Le défaut de"ؤلطراؼلالمادم المتزامف  -ـ الحضكردع–الغياب  مع المحترؼ، ففكرة

présence physique simultanée des parties"، معقد بيف غائبيف لظيكرىا  أصؿعكد ي
طكر الفكرة أكثر في ظّؿ عقكد التجارة تالعقكد المبرمة عف بعد بصفة عامة )أ(، لتك 

 .)ب( المبرمة عبر االنترنت اإللكتركنية

 فكرة الغياب المادمظيكر -أ

مف  ، كذلؾيعتبر العقد بيف غائبيف كأصؿ لفكرة الغياب المادم لؤلطراؼ المتعاقدة 
إاّل أنو سرعاف ما تـ التخمي  ،"La vente par correspondance"خبلؿ "البيع بالمراسمة" 
بكسائؿ االتصاؿ  "Les messagers"ؿ "الرسؿ" ااستبدتـّ حيث  ،عف ىذا النكع مف العقكد

 في ظّؿ العقد المبـر عف بعد. "Les moyens de communication à distance"عف بعد 

 بيف غائبيف فكرة الغياب المادم في ظّؿ العقد-1

كاحد  (1)ال يجمع بينيا مجمس عقد ؛يطمؽ عمى التعاقد بيف أطراؼ متباعدة جغرافيا 
النكع مف العقكد قائـ عمى ، فيذا "Le contrat entre absents" (2)تسميو العقد بيف غائبيف

                                                           
التي تبدأ باإليجاب الذم يعتبر كحّد فاصؿ بيف فترة مقّدمات ك  ،د بعّدة مراحؿ سابقة كالحقة لمرحمة مجمس العقدالعق ريم  -1

المجمس التي تتضمف المساكمة كالمفاكضات كفترة المجمس، كينتيي بتكافؽ إرادتيف عمى إحداث أك ترتيب اآلثار القانكنية كحّد 
راحؿ يصطمح عمييا الفقو بالمرحمة السابقة لمتعاقد، مرحمة التعاقد )في مجمس العقد( فاصؿ عف فترة ما بعد التعاقد. كىذه الم

 مجمس عقد البيع بيف النظرية كالتطبيؽ،باسـ محّمد سرحاف إبراىيـ، : كالمرحمة البلحقة لمتعاقد )أم تنفيذ العقد(. أنظر
دراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، أطركحة الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في الفقو كالتشريع، كمية ال

  .  thresies-all-edu.files-najah-http://www.Scholar      ، المرجع متكفر عمى المكقع:40-35. ص ص 2006

 .74-51، ص ص 2011، دار الكتب القانكنية، القاىرة، مقارنة دراسة -مجمس العقدمحمد صديؽ محمد عبد اهلل، كأنظر: 
، لتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـنظرية اال-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  -2

ماية الح، حمادة عبد ؽفمك : أنظرك  .253-252ص ص  ،2009ات الحمبي الحقكقية، بيركت، ، منشكر 3، ط1المجّمد 
 .179-178ص ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية 

كلية كالدار الثقافة، الدار العممية الد ،-دراسة مقارنة -التعاقد عف طريؽ االنترنت العجمكني أحمد خالد، كأنظر أيضا: 
  .23، ص2002عماف، 

http://www.scholar-najah-edu.files-all-thresies/
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 L’éloignement géographique des"عنصر التباعد الجغرافي لؤلطراؼ المتعاقدة 

contractants" ، عمى خبلؼ التعاقد الذم يتـ بيف حاضريف في مجمس عقد كاحد، أيف
دكف كجكد ألم فاصؿ  ،تككف األطراؼ المتعاقدة عمى اتصاؿ مباشر أثناء تبادؿ اإلرادة

العقد بيف غائبيف يتـ فيو تبادؿ اإلرادة مف خبلؿ المراسمة كالبريد أك فذلؾ،  زمني في
 .(1)الرسكؿ مثبل

أساس العقد المبـر  "La vente par correspondance" (2)يعتبر البيع بالمراسمة 
ا مع تزامن 1867، ليعرؼ تطكرا ابتداء مف سنة 1681الذم ظير سنة ك  ،(3)بيف غائبيف

نتيجة انتشار الخدمات  "Catalogue vente d’ouvrage"المراجع"  عظيكر "كتالكج بي
عمى أساس  بممارسة نشاطيا ظيرت مؤسسات اقتصادية محترفة تقـكحيث البريدية، 

"La redoute"البيع بالمراسمة مثؿ "الركدكت" 
 La" "البمكنش بكرت"ك، 1937سنة  (4)

Blanche porte"
"Les trois suisses""لي تركا سكيس" ك، 1923، سنة (5)

سنة  (6)
1932. 

لـ يقتصر البيع بالمراسمة عمى تكزيع الكتالكج، بؿ امتد إلى استغبلؿ تقنيات  
 .(7)لى ظيكر العقد المبـر عف بعدإ ، كأدتاالتصاؿ عف بعد، التي لقيت ركاجا أكبر

                                                           
المتعاقدة في نفس المكاف أثناء إبراـ العقد كبالتالي ال يمكف تصّكر  يتميز العقد بيف غائبيف بعدـ تكاجد األطراؼ -1

 ،إتماـ العقد في ظؿ ذلؾ بدكف الّمجكء إلى رسكؿ أك خدمات البريد )المراسمة(. أنظر: الجكارم سمطاف عبد اهلل محمكد
، 2010لحمبي الحقكقية، بيركت، منشكرات ا ،-دراسة قانكنية مقارنة- التجارة اإللكتركنية كالقانكف الكاجب التطبيؽعقكد 
نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر -الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،: . أنظر77ص

  .253، مرجع سابؽ، ص1المجّمد  ،-االلتزاـ
2
 - La vente par correspondance est un mode de vente où l’acheteur et vendeur ne se rencontrent pas, 

l’ensemble de la transaction, de la commande au paiement se fait à distance, voir sur le site suivant : 

https://fr.m.wikipedia.org>wiki>vente par correspondance    
 .18ص ،2008ار الخلدونٌة، الجزائر، د، -دراسة مقارنة - عقود التجارة االلكترونٌةسعداوي سلٌم،  -3

  la redoute : "com/hitoire-corporate-https://la redoute"اإللكتركني لشركة المكقع  -4
 //:la blanche porte : " www.jeme blanche porte bien.com histoirehttps"اإللكتركني لشركة  المكقع -5
   //:les trois suisses:"  marques 3 suisse-www.be.com https"لكتركني لشركة اإل المكقع -6

7
-« La vente à distance n’est effectivement pas nouvelle en tant que telle, puisqu’elle a été l’une des 

principales modalités du commerce ». Voir : BARBA Catherine et al., «Le commerce électronique : 

évolution ou révolution?», Entreprises et histoire, 2011 n° 64, p.168. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2011-3-page-167.htm.  
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 العقد المبـر عف بعد فكرة الغياب المادم في ظؿ -2

 ، أيفلعقد الذم يقـك بيف أشخاص متباعدة جغرافيايتمثؿ العقد المبـر عف بعد في ا 
يمثؿ شكبلن متطكرنا لمعقد بيف  إذاالعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ عف بعد،  فيو يتـ

ف كاف العنصر األكؿ فيو .، حيث يقـك عمى عنصريف(1)غائبيف  ، كالذم يتجسد فيكا 
عف بعد،  ـالعقد المبر عنصر الغياب المادم لؤلطراؼ المتعاقدة عنصر مشترؾ مع 

يميز العقد  ىك الذم االستعانة بكسائؿ االتصاؿ عف بعدالمتمثؿ في  فالعنصر الثاني
 عف العقد المبـر بيف غائبيف. عف بعد، المبـر

استعماؿ التساؤؿ عف كيفية  ،ير عنصر االستعانة بكسائؿ االتصاؿ عف بعدثي 
ة في إحدل مراحؿ التعاقد في التعاقد، فيؿ يكفي أف تككف االستعانة جزئي كسائؿ االتصاؿ

دكف األخرل أك البد أف تككف االستعانة بصفة كمية، فبيذا الصدد تعّددت كاختمفت اآلراء، 
عف بعد عمى أم عقد يتـ فيو االستعانة  إضفاء صفقة العقد المبـرفيناؾ مف يرجع 

بمعنى ، (2)في أّم مرحمة مف التعاقد دكف باقي المراحؿ األخرل ،بكسائؿ االتصاؿ عف بعد
 .(3)أف االستعماؿ لكسائؿ االتصاؿ ىذه يكفي أف يككف جزئينا

 يستكجبالمبـر عف بعد العقد صفة تأكيد أف إضفاء الرأم آخر إلى بينما يتجو  
أم ال يكفي أف يتـ التعبير عف  ،(4)بكسائؿ االتصاؿ عف بعد في التعاقد الكمية االستعانة

 ا بكسيمة أك عدة كسائؿ اتصاؿ عف بعد.ضركرة التعاقد حصرين  بؿ البد مف ،اإلرادة

                                                           
1
-« Le contrat à distance se présente donc comme étant le genre par rapport au commerce électronique qui 

serait l’espèce » : Geoffray Brunaux, Le contrat à distance au XXI
e
 siècle, L.G.D.J, et Lextenso éditions, 

Paris, 2012, p.10.   
مجرد ب عميو الصفة اإللكتركنية ءالبعض إلى إضفاتركني الذم يتجو يأخذ العقد المبـر عف بعد حكـ العقد اإللك -2

دراسة تحميمية -العقكد الرقمية في قانكف االنترنت  ،رانيا بمحّمد عز  صبحي :أنظر .االستعانة بأّم كسيمة اتصاؿ
 .125، ص2012اإلسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة ،-مقارنة في التشريعات العربية األمريكية كاألكركبية

يو اإليجاب كالقبكؿ عف بعد عبر شبكة االنترنت كميا أك فاالتفاؽ الذم يتبلقى  »عقد عبر االنترنت في: يتمثؿ ال -3
القانكنية، القاىرة، دار الكتاب  لمتعاقد عبر شبكة االنترنت، التنظيـ القانكنيالعجارمة مصطفى مكسى،  :«جزئيا

 .65، ص2010
4
 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIe siècle, op.cit, p.31. 
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أك عدة كسائؿ لبلتصاؿ عف  يستعيف المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد بكسيمة 
بعد، فيذه األخيرة كثيرة كمتنكعة، كذلؾ يرجع التطكر التكنكلكجي الذم حقؽ تقدما مذىبل 

مت في االتصاؿ عف بعد ساىفكسائؿ  ،(1)-مجاؿ االتصاؿ عف بعد–في ىذا المجاؿ 
تعتبر قناة لصرؼ كتسكيؽ ك التعامؿ عف بعد، فكّؿ كسيمة تمعب دكرنا ميما بحد ذاتيا، 

 .عف بعد المنتكجات

رغـ أىمية العقد المبـر عف بعد بصفة عامة، إاّل أّف نكعا كاحدا مف كسائؿ  
االتصاؿ عف بعد أحدث ىزة في العالـ االقتصادم كالقانكني، أيف تراجع اإلقباؿ عمى 

، التي (2)االنترنتد بباقي كسائؿ االتصاؿ عمى حساب كسائؿ االتصاؿ عبر شبكة التعاق
اإللكتركنية  كالمتمثؿ في التجارة ،دت نكعا جديدا مف التعامؿ غير معيكد سابقاجسّ 

 .(3)عمكما، كاالستيبلؾ اإللكتركني خصكصا

 االنترنتعبر  قد المبـرعالتطكر فكرة الغياب المادم في ظّؿ -ب

دكف االلتقاء المادم لؤلطراؼ المتعاقدة مف خبلؿ مختمؼ  االنترنتاقد عبر يتـ التع 
االتصاؿ ك (، 2(، البريد اإللكتركني )1اآلليات المستعممة لمتكاصؿ، كمكاقع الكيب )

 (.3المباشر)

 

                                                           
، حمادة عبد ؽفمك . وأنظر: 19ص مرجع سابق،، -دراسة مقارنة -عقود التجارة االلكترونٌةسعداوي سلٌم،  -1

 .114مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية 
2
- « En effet, un contrat à distance est potentiellement un contrat électronique s’il est conclu par l’utilisation 

voie électronique de communication empruntant la voie électronique de cette façon, les contrats conclus par 

la voie électronique constituent une sous-catégorie des contrats à distance » : GEOFFRAY Brunaux, Le 

contrat à distance au XXIe siècle, op.cit, p.215.  
ال تكجد طريقة خاصة لتعبير شخص عف إرادتو، فالشخص يعبر كما يشاء عف إرادتو دكف التقيد بطريقة معينة أك  -3

كنية الحديثة. أنظر: بشكؿ خاص، فيستكم أف يتـ ذلؾ لفظا أك كتابة بخط اليد أك باآللة أك غيرىا مف الكسائؿ اإللكتر 
 .23مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع، 
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 "Site web" فكرة الغياب المادم في ظؿ التعاقد عبر "مكقع الكيب"-1

التي تتضمف معمكمات عمى ك  ،ات العالميةتتمثؿ مكاقع الكيب في شبكة المعمكم 
 ، أكصكر ،أم مكتكبة تتضمف كممات، أرقاـ ،شكؿ صفحات مككنة مف أجزاء نصية

يتـ تبادليا بيف أجيزة إلكتركنية مرتبطة بشبكة ، ك "Vidéo"أك مرئية  ،"Audio"مسمكعة 
 .(1)االنترنت

خاصة بكؿ  (2)عناكيف يتـ ترجمة ىذه المعطيات الفنية مف الناحية الكاقعية بإعطاء 
، لذا نجد االنترنتلكؿ شخص يرغب في الحصكؿ عمى مكقع عمى شبكة  تابعة صفحة

، كما عمى الشخص الراغب في تمجاالمختمؼ  العديد مف المكاقع المتخصصة في
إال  ،الحصكؿ عمى إحدل المنتكجات التي يتـ عرضيا في إحدل المكاقع اإللكتركنية

 و بشكؿ يمكنو مف تحديد المنتكج الذم يرغب فيو.إدخاؿ عنكاف المكقع كتصفح

ذ تكفرت عمى الشركط الجكىرية التي يتـ ك  ،تتضمف صفحات الكيب إعبلنات  ا 
، فيتـ العقد بمجرد صدكر قبكؿ مف طرؼ متصفح المكقع (3)التعاقد عمييا اعتبرت إيجابا

ي بيف اإليجاب ، كعمبل بذلؾ فإنو ال يكجد فرؽ زمن(4)لمعقكد النمكذجية المعدة سالفا
أما إذا تضمف المكقع مجرد دعكل  ،(5)مما يجعؿ ىذا العقد عقدنا بيف حاضريف ،كالقبكؿ

المستيمؾ  بؿ ما يصدر مف متصفح المكقع ،يرقى إلى إيجاب ال لمتعاقد أك التفاكض فينا
                                                           

دراسة تحميمية مقارنة في التشريعات العربية األمريكية -العقكد الرقمية في قانكف االنترنت صبحي محّمد عزب رانيا،  -1
 ،لقانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتكأنظر: العجارمة مصطفى مكسى، التنظيـ ا .112مرجع سابؽ، ص ،-كاألكركبية

  .88-87مرجع سابؽ، ص ص 

: لما عبد تككف العناكيف اإللكتركنية ثابتة كمستمرة عمى مدار الساعة، يمكف الكلكج إلييا عبر شبكة االنترنت. أنظر -2
ية الّدراسات العميا، أطركحة الستكماؿ متطمبات الماجستير في القانكف، كم مجمس العقد اإللكتركني، اهلل صادؽ سميب،

 .67، ص.2008جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 
 .27 مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع،  -3
بحيث تككف غير  ،يتـ إعدادىا سمفا "Contrats types"عقكد نمطية نمكذجية  "Web"يتضمف التعامؿ عبر الكاب  -4

المتعاقد جيا لممستيمكيف، كما يمكف حصرىا عمى منطقة أك أشخاص محّدديف مسبقا فإذ تمثؿ إيجابا مك  ،قابمة لمنقاش
دراسة تحميمية -العقكد الرقمية في قانكف االنترنت صبحي محّمد عزب رانيا،  :أنظر .يخضع لشركط صاحب المكقع

 .116 صمرجع سابؽ،  ،-مقارنة في التشريعات العربية األمريكية كاألكركبية
 .94مرجع سابؽ، ص  ،صطفى مكسى، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتالعجارمة م -5
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كبالتالي القبكؿ يتـ مف طرؼ صاحب المكقع  ،ىك الذم يكصؼ باإليجاب اإللكتركني
لمعالجة كؿ الطمبات أك  ،الذم عادة ما يقـك بإعداد برنامج معمكمات معد سمفااإللكتركني 

التقديمات بشأف إعبلناتو عمى المكقع بصفة آنية كفكرية، كفي ىذه الحالة يتـ تبادؿ اإلرادة 
 بيف صاحب المكقع كالمتصفح لو بصكرة مباشرة.

لشخص المتصفح يككف اأيف ، "En ligne"يتـ التعاقد عف طريؽ الخط  يمكف أف 
، فإذا تكفرت (1)أك أم شخص آخر كمفة ىذا األخير ؛يتعامؿ مباشرة مع صاحب المكقع

ىذه الخدمة بصكرة دائمة كمستمرة، فالعقد يعتبر عقدنا بيف حاضريف مف حيث الزماف، أما 
فإف المتصفح يترؾ رسالة عمى المكقع  ،أذا لـ تتكفر الخدمة بصكرة مستمرة كدائمة

يتـ اإلجابة عميو في كقت الحؽ مف طرؼ المكقع اإللكتركني كبالتالي ىناؾ اإللكتركني ك 
 بيف غائبيف مف حيث الزماف كالمكاف. قائـ فارؽ زمني في تبادؿ اإلرادة مما يجعؿ العقد 

 فكرة الغياب المادم في ظّؿ التعاقد عبر البريد اإللكتركني-2

كالتعاقد بصفة  ،بصفة عامة يعتبر البريد اإللكتركني كسيمة فّعالة في االتصاؿ 
أم في ظّؿ الغياب المادم،  ،ف األشخاص مف التعامؿ دكف لقاء فعميمكِّ خاصة، لككنو يُ 

 ،حركؼ عمى شكؿ كتابةتبادليا مف خبلؿ الكيتـ  ،فكّؿ طرؼ يعبر عف إرادتو بكضكح
 "Fichier électronique"أك عمى شكؿ ممفات إلكتركنية  ،أك رمكز متعارؼ عمييا ،أرقاـ

في العنكاف  أك ممفات مرئية أك مسمكعة، لتظير بعد إرساليا ،ممحقة تتضمف صكر
 .(2)لدل الطرؼ المقابؿ مع إمكانية طبعيا كنسخيا اإللكتركني المناسب

                                                           
1 - « Il est intéressant de souligner également la manière dont le développement du commerce sur Internet 

vient éprouver l’organisation même des espaces de distribution et la mise en scène de l’offre, tout autant dans 

les magasins eux-mêmes que sur les sites Internet ». Voir : LICOPPE Christian, «Pratiques et trajectoires de 

la grande distribution dans le commerce alimentaire sur Internet Vers un autre modèle de coordination pour 

le commerce électronique ?», Revue économique, 2001/7 Vol. 52, p.201. Article disponible en ligne à 

l'adresse: http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-p.191.htm 
ـ العجارمة مصطفى مكسى، التنظي. كأنظر: 26 مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع،  -2

الحماية المدنية في عقكد ، حمادة عبد ؽفمك . كأنظر أيضا: 84ص  مرجع سابؽ، ،القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنت
 .147-146مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة –التجارة اإللكتركنية 
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إذا كجد فارؽ زمني  ،(1)يشبو ىذا النكع مف التعاقد الفاكس، البرقية أك البريد العادم 
مف  العقد عبر البريد اإللكتركني إذ يعتبر حينيا ،يابيف إرساؿ الرسالة اإللكتركنية كتمقي

 .(2)بيف غائبيف ةالمبرم كدقبيؿ العق

الفارؽ  فيو فينعدـ ،ي البريد اإللكتركنيفإذا كاف االتصاؿ مباشرنا بيف طر  أما 
بيف إرساؿ الرسالة كتمّقييا، فيعتبر التعاقد حينيا تعاقدنا بيف حاضريف مف حيث  الزماني

يضفي صفة العقد المبـر بيف غائبيف مف ل ،الغياب المادم يفرض نفسو الزماف، ليبقى
  .(3)ماثؿ التعامؿ عبر التمكستالتعاقد ي ، كىذه الكضعية فحيث المكاف

 فكرة الغياب المادم في ظّؿ التعاقد عف طريؽ االتصاؿ المباشر-3

لمباشرة، يتـ التعاقد مف خبلؿ االتصاؿ المباشر عف طريؽ المشاىدة أك المحادثة ا 
كىذا مف خبلؿ استعماؿ نفس البرنامج المعمكماتي بيف طرفي االتصاؿ الذم قد يكفر 

أك  ،عف طريؽ المحادثة كالمشاىدة "messagerie instantanée" االتصاؿ الفكرم خدمة
"Vidéo Conférence"أك خدمة مؤتمرات الفيديك  ،االتصاؿ بالكتابة

(4). 

بتبادؿ الحكار كالمناقشة بصكرة فكرية، فاألطراؼ  يتـ التفاعؿ مف خبلؿ ىذه اآللية 
 ،، مما يجعؿ مجمس العقد حكمياالفتراضييتـ االلتقاء بينيـ بصكرة حكمية في العالـ 

                                                           
 .72 ص مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة -نترنت التعاقد عف طريؽ اال، أحمد خالد العجمكني -1

 .94ص  مرجع سابؽ، ،التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتجارمة مصطفى مكسى، الع -2
، 2009، دار اليدل لمنشر، الجزائر، العقد اإللكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرممناني فراح،  -3

 .100 ص
 ،إذ يمثؿ اتصاال فكرم أك آلي ،زمنيا الحقيقييعتمد نظاـ االتصاؿ المباشر عمى مشاركة مصادر المعمكمات في  -4

العقكد  ،رانيا بمحّمد عز  صبحي :أنظر .االنترنتمما يتطمب كجكد كبل طرفي التعاقد متصميف في نفس الكقت بشبكة 
 .36مرجع سابؽ، ص ،-دراسة تحميمية مقارنة في التشريعات العربية األمريكية كاألكركبية-الرقمية في قانكف االنترنت 

 .90-89ص ص  مرجع سابؽ، ،، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتنظر: العجارمة مصطفى مكسىكأ
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نظرا لمتكاصؿ القائـ بيف األطراؼ الذم يشبو التعاقد بيف حاضريف مف حيث  ،افتراضي
 .(1)المكاف كالزماف

االتصاؿ المباشر تطكرنا حقيقينا لفكرة الغياب  عف طريؽ االنترنتيعتبر التعاقد عبر  
العقد بيف غائبيف مف خبلؿ المراسمة،  أساسا في ظؿ أحكاـ التي نشأتك  ،المادم

كانت البشرية تعتمد عمييـ في التكاصؿ،  الذيففاالتصاؿ المباشر حؿ محؿ الرسؿ 
المادم أيف أصبح الغياب  "hologramme"كأصبح االتصاؿ المباشر ضربا مف الخياؿ 

 .(2)لؤلطراؼ ينعت بحضكر افتراضي

 لممستيمؾ االلكتركني التحديد الفقيي لفكرة الغياب المادم-ثانيا
يتحقؽ عنصر غياب أطراؼ االستيبلؾ اإللكتركني بعدـ التكاجد في نفس المكاف 

، لذا يعتمد عمى البعد الجغرافي في تحديد فكرة الغياب المادم لممستيمؾ -مجمس العقد–
كني الذم يقـك عمى أساس معطيات مكانية كزمنية، كالتي تحدد مدل إمكانية اإللكتر 

 محادثة كمشاىدة األطراؼ لبعضيـ البعض.   

 البعد الجغرافي في تحديد فكرة الغياب المادم االعتماد عمى-أ
لككف ىذا األخير ، تحديد فكرة الغياب المادمأساس دراسة العقد بيف غائبيف تعتبر  
يظير ىذا البعد في تسمية العقد مف أيف  ،بعد الجغرافي لؤلطراؼ المتعاقدةال في ظؿيقـك 

، فاألطراؼ المتعاقدة التي ال تككف حاضرة في نفس مجمس (3)غائبيفخبلؿ مصطمح 
 العقد تعتبر غائبة.

                                                           
مجمكعات لتبادؿ النقاش  عمى شكؿذكم االىتمامات المشتركة  االنترنتيمكف أف يتجمع مجمكعة مف مستعممي  -1

لما عبد اهلل غالبا ما تككف مّجانية. أنظر: كالمعمكمات بصفة عامة، فإف ىذه الخدمة غير مقّيدة بزماف كمكاف معيف ك 
التنظيـ القانكني كأنظر: العجارمة مصطفى مكسى،  .11 مرجع سابؽ، ص مجمس العقد اإللكتركني،، صادؽ سميب

 .99ص  مرجع سابؽ، ،لمتعاقد عبر شبكة االنترنت

فبل يكجد حضكر مادم  "،Physiquement absent"تككف األطراؼ المتعاقدة عبر االنترنت غائبة مف الناحية المادية  -2
 Présence"لؤلطراؼ إذ يقتصر كجكدىـ عمى المكقع اإللكتركني كيككف بالتالي حضكرىـ افتراضي عبر االنترنت 

virtuelle."  :30، ص 2004ر النيضة العربية، القاىرة، دا عبر االنترنت،مشكبلت البيع محمد سعيد خميفة، أنظر. 
3 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIe siècle, op.cit, p.22. 
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الغياب المبس في المعنى الذم ُيراد اإلفصاح عنو مف  ير مصطمحثييمكف أف  
إذ يكجد كذلؾ ذات المصطمح في  د،العق أحكاـده عمى كرك خبللو، نظرا لعدـ اقتصار 

ا يتمثؿ في يككف لمصطمح الغائب ، أيف (1)الشخصية قكاعد األحكاؿ مفيكمنا خاصن
 .(2)الشخص الذم ينقطع عف مكطف إقامتو كمحؿ مسكنو

دكف المعنكم يتعمؽ الغياب في قانكف األحكاؿ الشخصية أساسا بالشخص الطبيعي 
فتنقطع بذلؾ أخباره  ،في مكطنو أك محؿ إقامتو كالذم قد يككف مفقكداغير الحاضر مادّيا 

قانكف العقكد  ظؿ الغياب في، بينما استعماؿ مصطمح (3)فبل تعرؼ حياتو مف مماتو
، كال عبلقة لو بمحؿ اإلقامة، إذ يتحدد عب كؿ مف الشخص الطبيعي كالمعنكميستك 

كال يشترط التأّكد مف عنصر الحياة  ،(4)عدـ الحضكر المتزامف في مجمس العقدالغياب ب
 . (5)فيو

                                                           
مف  31كالمادة ت.أ.ج  115إلى  110عمى غرار المكاد مف كرد مصطمح "الغائب" في العديد مف المكاقع القانكنية  -1

 .ت.ـ.ج
لو مكطف  جيؿ محؿ إقامتو كال يككفإاّل أّنو ي ،في الشخص الذم تككف حياتو معمكمة" L’absent"يتمثؿ الغائب  -2

عمى خبلؼ  ميو استحالة مباشرة شؤكنو بنفسومما يترتب ع ،، أك يككف لو محؿ إقامة أك مكطف معمـك خارج الببلدمعمـك
 -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد،  :المفقكد الذم غاب عف مكطنو دكف أف يعمـ إف كاف حيًّا أك مّيتنا. أنظر

نظريتا إسحاؽ إبراىيـ منصكر، : أنظرك  .23 ص، 2011 ،دار ىكمة، الجزائر، الجزء الثاني ،-دركس في نظرية الحؽ
 . 219ص، 2004مطبكعات الجامعية، الجزائر، ، ديكاف ال7ط القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،

المفيـك العاـ لمغائب يذىب الكثير إلى الخمط بيف مفيكمي المفقكد كالغائب كالمبلحظ أّف المشرع الجزائرم تبّنى  -3
 .أ.ج، التي اعتبرت المفقكد كؿ شخص غائب أم أف األّكؿ يعتبر حالة خاّصة لمثانيت. 109بحكـ المادة 
 ..ـ.جت 31المادة أنظر أيضا: 

يتمثؿ مجمس العقد في المكاف الذم يجتمع فيو األطراؼ المتعاقدة مف أجؿ تبادؿ اإلرادة إحداث العقد عند تكافقيا،  -4
عمى شرط مادم يتمثؿ في اتحاد المكاف )تكاجد األطراؼ في نفس المكاف( أك االتحاد الحكمي مف االتصاؿ عف  فيقـك

ال اعتبر مجمس العقد منفضا.  بعد الكسائؿ االلكتركنية، أما الشرط الثاني فيتمثؿ في استعماؿ األطراؼ المتعاقدة كا 
 .65-64ص ص  مرجع سابؽ، ،عبر شبكة االنترنت التنظيـ القانكني لمتعاقدأنظر: العجارمة مصطفى مكسى، 

اإلفصاح عف اإلرادة مف خبلؿ إبراـ العقد تأكيدا عمى تحقؽ عنصر الحياة في األطراؼ المتعاقدة، مما  يعتبر -5
يستبعد مسألة تحقؽ عنصر الحياة في مفيـك الغياب التعاقدم، عمى خبلؼ مفيـك الغياب في قانكف األحكاؿ 

 الشخصية.
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األطراؼ المتعاقدة  بيف "Absence Contractuelle"التعاقدم  بمفيكمو الغياب يقـك 
، ألطراؼ حاضرا كاآلخر غائباافيستبعد اعتبار أحد  ،سكاء أشخاص طبيعية أك معنكية

 مصطمح بط مفيكـيرتبينما  ،(1)إّما حضكر األطراؼ أك غيابيا فقانكف العقكد يفترض
بصفة متكّررة لفترة  الشخص عدـ حضكرب األحكاؿ الشخصية قكاعد قانكف الغائب في ظؿ

ة، كيقـك الغياب طبيعيالص اخاألش عمى قتصر، إذ يمعّينة عف مسكنو أك محّؿ إقامتو
 .(2)ذلؾ الشخص بالنسبة لممحيط الذم يعيش فيو

 Contrat"حاضريف  مصطمح العقد بيف غيرالمؤلفيف استعماؿ بعض  يفضؿ 

entre non présents"العقد بيف غائبيف" بدؿ ؛" "Contrat entre absents"،  ككذا
استعماؿ عبارة "عدـ الحضكر" بدؿ "الغياب المادم" مف أجؿ التعبير عف البعد التعاقدم، 

األحكاؿ العقكد ك  أحكاـالتخكؼ في الخمط بيف مفيـك الغائب في  كذلؾ راجع إلى
مع اقتراح  ،أّف الغالب يتجو إلى تفضيؿ االحتفاظ بتسمية العقد بيف غائبيف . إالّ الشخصية

" contractuelle Matière "تعريؼ خاص بالغياب في المجاؿ التعاقدم 
(3). 

 عناصر تحقؽ البعد الجغرافي-ب 
يتحقؽ البعد الجغرافي بعدـ تكاجد األطراؼ في نفس المكاف، أم عند كجكد مسافة  

اّل أّف مسألة المسافة الفاصمة بيف األطراؼ المتعاقدة مسألة نسبية، مما فاصمة بينيا، إ
يجعميا غير كافية في تحديد فكرة الغياب المادم، لذا أكجد الفقو بعض المفاىيـ النظرية 

 التي تعيف عمى ذلؾ.   

                                                           
1 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIE siècle, op.cit, p.p.43-44. 

بصفة  الشخص عدـ حضكر، كبالتحديد بفكرة الغياب المادمحكاؿ الشخصية األقكاعد  يرتبط مفيـك الغائب في ظؿ
 .متكّررة لفترة معّينة عف مسكنو أك محّؿ إقامتو

تحقؽ عنصر الحياة في محؿ ك ت بصفة عامة ك ب أك المفقكد بالحياة أك المغائيتعمؽ مفيـك الغياب سكاءن في حالة ال -2
 مما يجعؿ استحالة تحقؽ عنصر الحياة في الشخص المعنكم. ،أك مسكف معيف

3
 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIe siècle, op.cit, p.p. 43-44. 
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 أك الزمانية انقطاع الكحدة المكانيةاالعتماد عمى -1

 éloignement"عمى البعد الكاقعي  "L’unité de lieu"تتعمؽ الكحدة المكانية  

factuel"، تككف األطراؼ فيو غير حاضرة في نفس مجمس  ،فالعقد الذم يتـ بيف غائبيف
يككف العقد بيف  . لكف يمكف أف(1)العقد، إذ ال يككف أم التقاء مادم بيف كؿ طرؼ كآخر

مف خبلؿ  غائبيف مف حيث المكاف كحاضريف مف حيث الزماف، عمى غرار التعاقد
فاصمة فكجكد مدة زمنية  ،(2)عبر الياتؼ االتصاؿ المباشر عبر االنترنت المماثؿ لمتعاقد

ف  ،بيف غائبيف صفة العقد المبـرالعقد ؛ يضفي عمى بيف إرساؿ اإلرادة ككصكليا حتى كا 
 .(3)تكاجد األطراؼ في نفس المكاف

ي تحديد قياـ عنصر فالزمانية الكحدة المكانية دكف الكحدة  البعض عمى زيركّ  
المكّجية المادم، كيعتمدكف في ذلؾ عمى العقكد  البعد الجغرافي كتحقؽ فكرة الغياب

مركر  فييا يتطمب القبكؿبينما  ،قائما في لحظة معّينةفييا يككف اإليجاب  التيلمجميكر 
ة ؽ الكحدتحقّ عدـ ، أم (4)مّما يعني أف ىناؾ فارؽ زمني في تبادؿ اإلرادة ،مّدة زمنية
 مما يبّرر .كمع ذلؾ فإف ىذا النكع مف العقكد ال يدعى بالعقد بيف غائبيف ،الزمانية

                                                           
1

خالد أنظر:  .تصاؿ الحديثةقدا بيف غائبيف كالتعاقد عبر كسائؿ االمتباعديف مكانيا تعا أشخاصيككف التعاقد بيف  -
  .360ص. مرجع سابؽ، أمف المستيمؾ اإللكتركني،ممدكح إبراىيـ، 
 كأنظر أيضا:

GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIe siècle, op.cit, p.45. 
ذا ما كاف االتصاؿ بالرسائؿ اإللكتركنية، كغالبا  ينبغي التفريؽ بيف ما إذا كاف االتصاؿ شفكيا كمباشرا -2  في حالةكا 

مما يجعؿ العقد بيف حاضريف مف حيث الزماف كغائبيف مف حيث  ،االتصاؿ مباشرا يكجد فاصؿ زمني في تبادؿ اإلرادة
 ".la messagerie instantanée" المباشرةبرسائؿ  االتصاؿالمكاف عمى غرار 

ر النيضة الطبعة الثانية، دا ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة عزيز، الجماؿ سمير حامد عبد ال -3
 .135 ص ، 2008العربية، القاىرة، 

مف المؤلفيف العرب الذيف يركزكف عمى معيار  هعمى خبلؼ ما ذىب إليو الفقيو عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم كغير  -4
ليس أف يجمع  فالعبرة ،أم كجكد فاصؿ زمني في تبادؿ اإلرادة ،لمكجب بوكجكد فارؽ زمني بيف صدكر القبكؿ كعمـ ا

المتعاقديف مجمس العقد أك أال يجتمعا في مجمس كاحد بؿ إّف الممّيز ىك أف تفصؿ فترة مف الزمف بيف صدكر القبكؿ 
يتخّمؿ فترة مف الزمف العبرة ليس إذف باتحاد المجمس أك اختبلفو، بؿ »، يرل الفقيو السنيكرم أف: كعمـ المكجب بو

نظرية -الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  . أنظر:«بيف صدكر القبكؿ كالعمـ بو
 .254-253ص ص  ، مرجع سابؽ،1المجّمد  -االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ

. 179 ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –ركنية الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكت، حمادة عبد ؽفمك  كأنظر:
 .   362ص مرجع سابؽ، أمف المستيمؾ اإللكتركني،خالد ممدكح إبراىيـ،  :أيضا أنظرك 
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إف كاف العقد بيف غائبيف أك فكرة الغياب، كتقرير  تحديدفي  الزمانيةالكحدة استبعاد 
انقطاع الكحدة إذا في تحديد فكرة الغياب المادم يكمف بتحقؽ  صؿ. فاأل(1)حاضريف
انقطاع الكحدة  افؽر قد يك جد األطراؼ المتعاقدة في نفس المكاف. اعدـ تك أم  ،المكانية
 تكقؼي التي -الزمانيةيدعى بالكحدة أم ما  –اإلرادة  تككيففارؽ زمني في  المكانية

كسيمة التكاصؿ عف بعد المستعممة، فبعض الكسائؿ اإللكتركنية تقـك  تحققيا عمى نكع
 مف حيث المكاف يجعؿ العقد بيف غائبيف مما ،باإليصاؿ الفكرم لئلرادة لحظة إرساليا

 فقط دكف الزماف.

 في تحديد الغياب المادم كالزمانية المعطيات المكانية كفايةعدـ -2
ال يكفي االعتداد بيذه المسافة في تحديد البعد الجغرافي، كقياـ فكرة الغياب 

االستعانة بعنصرم  المادم، فبل يمكنو تكامؿ االنقطاع في الكحدة الزمانية كالمكانية، ككذا
 المحادثة كالمشاىدة.   

 الزمانيةتكامؿ االنقطاع في الكحدة المكانية كالكحدة الفقرة األكلى: 
تتطابؽ فكرة الغياب المادم في االستيبلؾ اإللكتركني مع البعد الجغرافي لؤلطراؼ  

لؤلطراؼ كعدـ المتعاقدة، إذ ُنقرُّ دائما بانقطاع الكحدة المكانية نظرنا لمتباعد المادم 
 .(2)مجمس العقد مكاف حضكرىـ في نفس

 اإللكتركنية بحسب كسيمة االتصاؿ يرتبطالزمانية االنقطاع في الكحدة  بينما 
يف غائبيف مف عقد بأف يككف يمكف  االنترنت، فالعقد المبـر عبر التعاقدالمعتمدة في 

يف مف حيث غائبيف مف حيث المكاف كحاضر عقدا بيف أك ، حيث الزماف كالمكاف

                                                           
اإلدارة المنفردة بكصفيا مصدرا لبللتزاـ " ،نظر في ذلؾ:  فكاز صالح، أالكعد بالجائزة المكجو لمجميكر عمى غرار -1

متكفر عف المكقع  .145، ص12، العدد 28، المجّمد شؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنيةمجمة جامعة دم، ")دراسة مقارنة(
  edu -university-https://www.damasاإللكتركني: 

 .62-61ص ص ، مرجع سابؽ حماية المستيمؾ االلكتركني، ،ككثر سعيد عدناف خالد -2

http://www.damas-university-edu/
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دكف أف يككف ىناؾ  ،الذم يفصؿ بيف األطراؼ المتعاقدةكحده أم أّف المكاف ، (1)الزماف
 ،ال تتعمؽ بالمسافة الكاقعية إلرادة. مما يعني أف الكحدة الزمانيةفارؽ زمني في تبادؿ ا

ّنما بنكع تقنيات االّتصاؿ المستعممة في التكاصؿ عف بعد.  كا 

كحدة ال تحقؽ انقطاعأم  ،ة عف بعد بالبعد الجغرافيتتمّيز كّؿ العقكد المبرم 
االتصاؿ  كسيمةفيي تتعمؽ أساسا بنكع الزمانية أّما الكحدة ، المكانية لؤلطراؼ المتعاقدة

لؤلطراؼ  المادمالبعد  مىالمعتمدة في التعاقد، غير أّف ىذه األخيرة تقـك أساسا ع
 . فمما يفصؿ بيفالكحدة الزمانيةالبعد عمى  مدل تأثير ىذا يطرح، مما (2)المتعاقدة

 ،بيف غائبيففالعقد يككف  الكيمكمترات األمتار أك مئاتب مسافة معتبرة تقدريف تعاقدمال
كسيمة اتصاؿ عف بعد أف تصؿ ب االستعانة كيستحيؿ دكف ،نظرا النقطاع الكحدة المكانية

  .(3)إرادة كؿ طرؼ لآلخر في نفس كقت صدكرىا

قياـ مف خبلؿ الغياب المادم لؤلطراؼ أساس  لمجّسدا البعد الجغرافي يعتبر
تحدد انقطاع يتكقؼ عمييا كسببا لبلستعانة بكسائؿ االتصاؿ التي  ،انقطاع الكحدة المكانية

أطراؼ التعاقد في بتكاجد  يرتبطفالغياب المادم إذف  .الزمانيةعدـ انقطاع الكحدة  كأ
، فيككف بذلؾ العقد (4)فترة زمنية معّينةأيف يتطمب تبادؿ اإلرادة مكانية مختمفة،  مكاقع

 عقدا بيف غائبيف.

                                                           
 ،-دراسة قانكنية مقارنة-عقكد التجارة اإللكتركنية كالقانكف الكاجب التطبيؽ سمطاف عبد اهلل محمكد،  الجكارم -1

مرجع  أمف المستيمؾ اإللكتركني،خالد ممدكح إبراىيـ،  أنظر:ك . 87ص. ،2010ات الحمبي الحقكقية، بيركت، منشكر 
 .365-364، ص ص. سابؽ

القرينة بسيطة تقبؿ  نة قانكنية عمى كجكد بعد مادم لؤلطراؼ، لكف ىذهيعتبر استعماؿ كسيمة اتصاؿ عف بعد قري -2
 .GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIE siècle, op.cit, p.p 48-49 . أنظر: إثبات العكس

عماف، ، دار حامد، -دراسة تحميمية -األنترنتعبر  عقد البيععقكد التجارة اإللكتركنية، زريقات عمر خالد،  -3
 .67ص ،2007

يتعّذر تحقيؽ مجمس العقد بمعناه المعركؼ في ظّؿ التعاقد عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية أيف يتـ التكاصؿ بيف  -4
مّدة زمنية  لنقؿ  تحقؽم أ ؛مما قد يترتب عميو كجكد إختبلؼ التكقيت الزمني تبعا لذلؾ ،أشخاص متباعدة مكانيا

 .62-61ص ص  ،مرجع سابؽ حماية المستيمؾ االلكتركني، ،اف خالدككثر سعيد عدن :أنظرك  .اإلرادة
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أيف يتزامف كقت صدكر اإلرادة مع  ؛الزمانيةيقـك العقد بيف حاضريف عمى الكحدة  
فيو  دكقت العمـ بيا. إاّل أّف التعاقد في ظّؿ الغياب المادم لؤلطراؼ ال يمكف االعتدا

ر عميو العمـ ذيتع ذم تكجو لو االرادةلككف الطرؼ ال ، ذلؾبكقت صدكر اإلرادة عف بعد
ستبلمو ليا إرساليا قبؿاإلرادة الصادرة عف بعد ب بكقت إرساؿ  مما يستكجب االعتداد ،كا 

التعاقد مف خبلؿ كسائؿ  في ظؿ تبادؿ اإلرادةلبداية ك ،اإلرادة عمى شكؿ معمكمات رقمية
 نياية تبادؿا يتعمؽ تحديد بينم ،(1)االلكتركنيعمى غرار االستيبلؾ  اإللكتركنية االتصاؿ
العقد بيف حاضريف  ، مما يخالؼ حكـعمى شكؿ معمكمات رقمية ياإستبلم بكقت اإلرادة

تتكّقؼ عمى مشيئة  رادةباإلنظرا لككف لحظة العمـ ، ك العمـ باإلرادة بكقت فيو الذم يعتد
عمـ بيا، يتفادل ال ، بمعنىفقد يتعّمد الشخص عدـ االطبلع عمييا ،الشخص الذم يتمقاىا

 إستبلـعمى خبلؼ لحظة  يالعمـ باإلرادة يتكقؼ عمى عنصر ذاتي أك شخص مما يجعؿ
دكف  ،التي تقكـ عمى عناصر مكضكعية ال تتعمؽ إاّل بكسيمة االتصاؿ عف بعد ،(2)اإلرادة

فالكحدة  ،دكر في تحديد ىذه الّمحظة الشخص التي تكجو لو أمأف يككف لمحض إرادة 
 مع كقت كصكليا. -أم اإلرادة-ل تزامف كقت إصدار المعمكمة تتعمؽ بمد الزمانية

 Les circonstances " عمى الظركؼ الكاقعيةالزمانية يقـك تقدير الكحدة المكانية ك  

factuelles" باألطراؼ تحيط المادية القائمة في العالـ المادم كالتيمرتبطة بالظركؼ ال 
المسائؿ التي حّميا يتطمب دراسة شرط  ة كتثير بعضمما يجعميا غير دقيق المتعاقدة،

 .األطراؼ لبعضيـ البعضكمحادثة إضافي يتمثؿ في مدل مشاىدة 

                                                           
عمميا، فإف ف اإذ ال ينعقد العقد بمجرد اإلعبلف عف اإلرادة بؿ بتصديرى،تتكافؽ ىذه الحالة مع لحظة تصدير اإلرادة  -1

دة المقصكدة في ىذه كىذا الزمف يمثؿ بداية مجمس العقد كاإلرا ،أرسؿ "Icone"ىذه المحظة تأتي بالضغط عمى أيقكنة 
 .تصدير القبكؿ المتعارؼ عمييا في تحديد زمف القبكؿ كقتنظرية  تماثؿالحالة تتمثؿ في اإليجاب، كىذه المسألة 

 مرجع سابؽ، ص ص ،-دراسة تحميمية -األنترنتعبر  عقد البيععقكد التجارة اإللكتركنية، زريقات عمر خالد،  :أنظر
نظرية االلتزاـ بكجو -الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  بد الرزاؽ أحمد،السنيكرم ع :. أنظر كذلؾ158-189

أمف المستيمؾ خالد ممدكح إبراىيـ، أنظر أيضا: . ك 257، مرجع سابؽ، ص.1المجّمد  -عاـ، مصادر االلتزاـ
 .  377ص مرجع سابؽ، اإللكتركني،

2
 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIE siècle, op.cit, p.p. 49-50. 
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 في تحديد فكرة الغياب المادمكالمحادثة المشاىدة  دكرالفقرة الثانية: 
يقكـ عنصر الغياب المادم لؤلطراؼ المتعاقدة عمى مدل انقطاع الكحدة المكانية  
، كمف أجؿ اإللماـ بيا فبل (1)تعتبر مفاىيـ مجّردة يصعب تحديدىاالتي  ،الزمانيةكالكحدة 

كليذا فإّف مشاىدة األطراؼ  ،بّد مف االعتداد بالظركؼ التي تحيط باألطراؼ المتعاقدةال
الذم يقـك عميو البعد  ،لبعضيـ البعض يمعب دكرا ميّما في تحديد عنصر الغياب المادم

 التعاقدم لممستيمؾ اإللكتركني.

بر البعد المادم لؤلطراؼ أم التباعد المكاني أساس اإلقرار بانقطاع الكحدة يعت 
شكاؿ المطركح بيذا الصدد يخّص إلاد عنصر الغياب المادم. غير أّف كتأكي، المكانية

 أم أقصر مسافة يمكف االعتداد بيا مف أجؿ إقرار ىذا البعد المكاني.، البعد األدنى

 ؛المسافة المادية الفاصمة بيف األطراؼ المتعاقدة تازداديمكف التسميـ بأّنو كمما  
المسافة المادية الفاصمة  إنقاصأم  ،فإّنيا تعتبر تعزيزا لمبعد المكاني، غير أف العكس

 .(2)بيف األطراؼ المتعاقدة ال يمغي عنصر البعد المكاني

 إالّ ، إذ يمكف تصّكر مسافة ال تتجاكز بعض السنتيمترات بيف األطراؼ المتعاقدة 
كمشاىدة األطراؼ لبعضيـ البعض. فمك  بالتقاءال يسمح  اأّف ىذه المسافة تتضمف حاجز 

ـّ العقد في ىذه الحالة، فيعتبر عنصر الغياب المادم لؤلطراؼ رغـ ، (3)اقائم المتعاقدة ت
المرئي  أم بقدر الحاجز-أّف البعد المكاني بيف األطراؼ ال يتجاكز بعض السنتيمترات، 

المحيطة  قائمة. كىذا ما يبّيف أىمية عنصر المشاىدة لمظركؼ ال-صؿ بينياالفا كالصكتي
يعتبر انشغاؿ األطراؼ المتعاقدة انشغاال تاما كمباشرا بالتعاقد شرطا ، إذ بعناصر العقد

                                                           
 .يصطمح عمييا بعض المؤلفيف، بأركاف مجمس العقد كىما الركف المادم كىك المكاف، كالركف المعنكم كىك الزماف -1

مؤسسة دار الكتب لمطباعة، الككيت،  االنترنت كالجكانب القانكنية لنظـ المعمكمات، ،رشدم محمد السعيدأنظر: 
 .28، ص.1997

2
 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXIE siècle, op.cit, p.p. 49-50. 

ف مجمس ع ب المادمال ينفي قياـ عنصر الغيا ؛إجراء تعامؿ بيف أشخاص متجاكريف في غرفتيف داخؿ مبنى كاحد -3
ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة تحميمية -االنترنت عقد البيع عقكد التجارة اإللكتركنية،زريقات عمر خالد، أنظر:  .العقد
 .68-67 ص
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، األمر الذم يتعذر تحققو في ظؿ عند عدـ إمكانية مشاىدة كمحادثة لقياـ مجمس العقد
 .(1)األطراؼ لبعضيـ 

 كتعاقد ،بعدـ كجكد فاصؿ زمني خبلؿ عممية تبادؿ اإلرادة الزمانيةلكحدة تقـك ا 
أم إشكاؿ في التبادؿ الفكرم  يـال يعترضك  ؛اجديف بقرب بعضيـ البعضاألشخاص المتك 

حالة ك ؛لئلرادة، أّما إذا كانت ىذه األطراؼ متقاربة لكف يكجد فاصؿ أك حاجز بينيا
 قائمةالظركؼ اليتكقؼ عمى ـ العقد في ىذه الحالة فقيا ،تكاجدىا في غرؼ متجاكرة مغمقة

تبعا ك  ،النقؿ الفكرم لئلرادةبأك ال  الذم يسمح، (2)طبيعة ىذا الحاجز كعمى ـالمحيطة بي
 .المتعاقدة اعتبار أك عدـ اعتبار قياـ عنصر الغياب المادم لؤلطراؼ لذلؾ يتـ

مكانية تحديد كؿ طرؼ إكبالتالي ، خرآلف عنصر المشاىدة رؤية كؿ طرؼ لكِّ مَ يُ  
ما يعني تحقؽ الكحدة المكانية، فالمشاىدة تستبعد البعد المادم ليكية الطرؼ المقابؿ؛ م

  .لؤلطراؼ

 كتحقؽالبعد الجغرافي أك المكاني قياـ عدـ رؤية كّؿ طرؼ لآلخر يتبيف مف خبلؿ 
 ،التباعد المادم نتيجة يككف غالبا  فعدـ المشاىدة أك الرؤية، االنقطاع في الكحدة المكانية
تكاجد في أماكف متقاربة تسمح بالتبادؿ الفكرم ال، إذ يمكف لكف ىذا األمر يبقى نسبي

تحديد ىكية كّؿ طرؼ  مما يحكؿ دكف إمكانية، دكف مشاىدة كؿ طرؼ لآلخرلئلرادة 
 اعتبار ىذا التصّرؼ قائما بيف حاضريف. كيؤثر في مدل

أساسا بانقطاع الكحدة المكانية التي  يككف قياـ عنصر الغياب المادم لؤلطراؼ 
فيككف العقد بيف غائبيف مف حيث المكاف كالزماف، كقد  ،الزمانيةمع الكحدة  تتكامؿ

بيف قائما العقد  ، فيعتبرالزمانيةيقتصر األمر عمى االنقطاع في الكحدة المكانية دكف 
التحكـ كاإللماـ  حيث أف ،حاضريف مف حيث الزمافقائما بيف ك  ،غائبيف مف حيث المكاف

كالمحادثة بيف األطراؼ المشاىدة  التحرم مف مدل تحقؽفي ىذيف الشرطيف البد مف 

                                                           
 .85ص مرجع سابؽ،  ،االنترنتلمتعاقد عبر شبكة  التنظيـ القانكنيالعجارمة مصطفى مكسى،  -1

2 - GEOFFRAY Brunaux, Le contrat à distance au XXI
e
 siècle, op.cit, p.p.52-53. 
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تحديد قياـ التي يتـ مف خبلليا ، لماـ بالظركؼ الكاقعيةيتطمب اإلالذم المتعاقدة، األمر 
 كّؿ مف الكحدة المكانية كالكحدة الزمانية.

 م لممستيمؾ اإللكتركنيلفكرة الغياب الماد التشريعيالتحديد -ثالثا

يعتبر االستيبلؾ االلكتركني شكبل مف أشكاؿ المعامبلت االلكتركنية التي اىتـ 
القانكف الكضعي بتنظيميا، يتـ التطرؽ لتحديد فكرة الغياب المادم في التشريع 

 المقارف)أ(، ثـ في التشريع الجزائرم )ب(.

 المقارف التشريع ظؿ في تحديد عنصر الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني  - أ

يرتبط تحديد فكرة الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني الذم يتزامف مع الغياب  
المادم لممحترؼ اإللكتركني بالعقد المبـر عف بعد، فعدـ حضكر األطراؼ في نفس 

 ،"L’éloignement géographique" -الجغرافي-مجمس العقد يعكد إلى البعد المكاني
االستعانة بكسائؿ  يفرض عمى األطراؼس عنصر الغياب المادم الذم أسا يعتبرالذم ك 

 مف أجؿ التكاصؿ كالتعامؿ عف بعد. االتصاؿ الحديثة

 مرجعا أساسيا تعتبر القكانيف الخاصة بتنظيـ العقكد عف بعد كالتجارة اإللكتركنية 
ركبي رقـ تحديد فكرة الغياب المادم لممستيمؾ االلكتركني، حيث تطرؽ التكجيو األك  في
لضركرة االستعانة  (1)منو 02المادة في   المتعمؽ بحماية المستيمؾ عف بعد 97-07

عف  بغاية التكصؿ إلبراـ العقد ،بكسيمة أك عدة كسائؿ االتصاؿ عف بعد ،بصكرة حصرية
، كأّكد المشّرع األكركبي كذلؾ عمى شرط االستعانة Le contrat à distance"(2)"بعد

الخاص بالخدمات المالية المقدمة  65-2002التكجيو األكركبي رقـ  بكسائؿ االتصاؿ في

                                                           
1
 - Directive 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997, concernant la protection des 

consommateurs en matière des contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 1997, article 02 stipule: «Aux fins 

de la présente directive, on entend par:"contrat à distance": tout contrat concernant des biens ou services 

conclu entre un fournisseur et 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 

techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du 

contrat elle-même; » 
2

المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم،  "،التنظيـ التشريعي لمتعاقد اإللكتركني"عجالي بخالد،  -
  .357، ص، العددتيزم كزك
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، دكف تحديد مصطمح "البعد" الذم يعكس جكىر فكرة الغياب المادم (1)عف بعد لممستيمؾ
لممستيمؾ اإللكتركني، مما يؤكد ارتباط بعد كغياب المستيمؾ اإللكتركني باإلستعانة 

" La distance factuelleد الكاقعي "بكسائؿ االتصاؿ عف بعد، التي يفرضيا البع
   الفاصؿ بيف أطراؼ التعامؿ عف بعد.

تـ تبني التكجييات األكركبية الخاصة بالعقكد المبرمة عف بعد في ظؿ التشريع  
إلى جانبيا بعض القكاعد الخاصة  ،مكاد تقنيف االستيبلؾبعض الفرنسي مف خبلؿ 

أكؿ كسائؿ " Télé Achatء عبر التمفاز "المبرمة عف بعد، إذ يعتبر عقد الشراالعقكد ب
، كالتي تجسد نكع مف االتصاؿ التي خصيا المشرع الفرنسي كاألكركبي بقكاعد خاصة

 تعريؼ ال نجد ، بالرجكع لؤلحكاـ الخاصة بيا إال أفّ  ،المبرمة عف بعدأنكاع العقكد 
أك  (2) 36-97 رقـ كركبي مف خبلؿ التكجيوسكاء عمى الصعيد األ "البعد" لممصطمح

 .(3)280-92التشريع الفرنسي مف خبلؿ المرسـك 

مى ضركرة الخاص بالتجارة اإللكتركنية ع 31-2000 األكركبي رقـ التكجيو نص
تكييؼ قكاعد العقد المبـر عف بعد عمى معامبلت التجارة اإللكتركنية، إال أّف ىذا التكجيو 

 La"المجتمع المعمكماتي ؽ بككؿ ما يتعم الجانب الفنيأما  بالجانب التعاقدم، ييتـ

société de l’informatique"  المعّدؿ بالتكجيو   34-98فقد تناكلو التكجيو األكركبي رقـ
عمى أنيا يتـ مجتمع المعمكمات خدمة ؼ يمنو تعر  01لمادة حيث جاء في ا، 98-48

                                                           
1 - Directive 2002/65/CE du parlement européen et du conseil du 23 Septembre 2002, concernant la 

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 

90/619/CEE du conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, J.O.C.E n°271,09. Oct. 2002, article 02 alinéa a stipule: «Aux 

fins de la présente directive, on entend par: 
a)"contrat à distance": tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et 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 techniques de communication à 

distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat; ». 
2 -Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 

89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, J.o n° L 202 

du 30 juillet 1997, disponible sur la site : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML 
3 -Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière 

de publicité, de parrainage et de télé-achat, disponible sur le site: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT 
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فكرد مصطمح "عف بعد" بجانب "عف طريؽ  ،عف طريؽ إلكتركنيك عف بعد  تقديميا
تكريد الخدمة بدكف كضع عمى أنو يتـ فيو في نفس الم "البعد"ؼ يعر كما تـ تني"، إلكترك 

حضكر متزامف لؤلطراؼ، مما يعني ربط البعد بالغياب عمى أساس المسافة الفاصمة بيف 
قياـ عنصر الغياب مف أجؿ تكفرىا يجب التساؤؿ عف المسافة التي  كىذا يطرحاألطراؼ، 

 المادم لؤلطراؼ المتعاقدة.

الخاص بإجراء  34-98األكركبي رقـ  تحديد البعد التعاقدم بحسب التكجيوـ تي 
اإلعبلـ في مجاؿ المعايير كالتنظيمات التقنية عمى أساس البعد المادم لؤلطراؼ. بينما 

مف التكجيو  02، كفقا لحكـ المادة باإلستعانة بكسائؿ االتصاؿ عف بعديرتبط البعد، 
التكجيو يعنى ىذا ، بحماية المستيمؾ في التعاقد عف بعدالمتعمؽ  07-97األكركبي رقـ 

 ،تنظيـ كتككيف العقدبيتـ الذم ال ي 98-34 رقـ بالمجاؿ التعاقدم عمى خبلؼ التكجيو
لذا فيي تتغاطى  ،إعبلـ السمطات بخصكص الترتيبات المتخذة في المجاؿ التقنيبلكف 

 عف المجاؿ التعاقدم.

-575 رقـ في القانكف 31-2000 ألكركبي رقـا تبنى المشرع الفرنسي التكجيو 
منو إلى التجارة  14المادة  أيف أشارتالخاص بالثقة في االقتصاد الرقمي،  2004

تقديـ السمع كالخدمات عف بعد كعف طريؽ  فيو ، يتـمكنشاط اقتصاد اإللكتركنية
 "بعدعف "ف اجاء كبل المصطمحف ،"a distance et par voie électronique"إلكتركني 

الخاص  34-98األكركبي رقـ  ف عمى غرار التكجيواتجاكر م "عف طريؽ إلكتركني"ك
 .(1)بإجراء اإلعبلـ في مجاؿ المعايير كالتنظيمات التقنية

   

                                                           
1
مع حكـ نص  الرقمي الخاص بالثقة في االقتصاد 2004-575 رقـ القانكفمف  14ال يتطابؽ مضمكف نص المادة  - 

ت.إ.ؼ التي تحدد العقد عف بعد في تحقؽ عدـ الحضكر المادم المتزامف لكؿ مف المحترؼ  1L-221المادة 
 كالمستيمؾ، أيف يتـ االستعانة فييا بصفة حصرية بكسيمة أك عدة كسائؿ اتصاؿ عف بعد.  
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 تحديد عنصر الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني في ظؿ التشريع الجزائرم-ب
التقنيف المدني في كؿ مف  ،تـ استعماؿ مصطمح الغياب في القانكف الخاص 

ا مفيكمن  األحكاؿ الشخصية لو في مجاؿ الغياب مصطمح لككفكتقنيف األسرة، كنظرنا 
ا عف الغياب في مادة العقكد، فتحديد عنصر الغياب يتطمب التركيز عمى ا مخالفن خاصن 

مف ت.ـ.ج التي جاء نصيا  64العقد بيف غائبيف الذم تـ النص عميو في المادة 
إليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دكف تحديد آجاؿ القبكؿ، إذا صدر ا»كاآلتي: 

فإف المكجب يتحمؿ مف إيجابو إذا لـ يصدر القبكؿ فكرنا، ككذلؾ إذا صدر اإليجاب مف 
 شخص إلى آخر بطريؽ الياتؼ بأم طريؽ مماثؿ.

غير أف العقد يتـ، كلـ يصدر القبكؿ فكرنا، إذ لـ يكجد ما يدؿ عمى أف المكجب  
إيجابو في الفترة ما بيف اإليجاب كالقبكؿ، ككاف القبكؿ صدر قبؿ أف  قد عدؿ عف

 «.ينقض مجمس العقد
العقد بيف حاضريف، كتـ التركيز  ت.ـ.ج 64 المادةتناكؿ المشرع الجزائرم في  

الحضكر في مجمس العقد كعدـ كجكد فارؽ زمني بيف اإليجاب  ، كىيخبلليا عمى نقطتيف
 يأخذكبالتحديد الياتؼ كما  ،اقد عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثةثـ أشار إلى التع ،كالقبكؿ
لعدـ كجكد فارؽ زمني في  ،بيف حاضريف قائمة مبرمة عف بعد كعقكدالعقكد مف ال حكمو

 Non rupture de"عدـ انقطاع الكحدة الزمانية البعض كىذا ما يطمؽ عميو  ،تبادؿ اإلرادة

l’unité de temps"،  في  أم تكاجد المتعاقديف  بالكحدة المكانية مليتمسؾ المشرع الجزائر
  .(1)قبؿ أف ينفض مجمس العقدنفس المكاف 

العقد بيف غائبيف في حالة عدـ حضكر األطراؼ في نفس مجمس العقد، أم  يككف 
كشرط أساسي  "La rupture de l’unité de lieu"تحقؽ شرط انقطاع الكحدة المكانية 

 La rupture de"قد تضاؼ إليو انقطاع الكحدة الزمانية  الذمك  ،لقياـ العقد بيف غائبيف

l’unité de temps"،  ذا لـ يتحقؽ فيككف العقد بيف غائبيف مف حيث المكاف كالزماف، كا 
 ،صكليا لعمـ مف كجيت إليو عمى غرار الياتؼك االنقطاع الزماني بيف صدكر اإلرادة ك 

أحكاـ خاصة بالعقد بيف غائبيف كبإسقاط ما تقدـ ذكره مف  ،فالعقد يككف بيف حاضريف
                                                           

1
 .ت.ـ.ج 64مف المادة  2الفقرة  -
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فإف عنصر الغياب المادم لممستيمؾ اإللكتركني يككف قائما بعدـ حضكر األطراؼ في 
كالذم يتطمب ضركرة االستعانة بالكسائؿ اإللكتركنية مف أجؿ  ،نفس مجمس العقد

 ،بلنقطاع في الكحدة الزمانيةل ، مع إمكانية إلغاء كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنيةالتكاصؿ
أك إذ كجد فارؽ زمني في تبادؿ اإلرادة  ،يككف الغياب مف حيث المكاف دكف الزمافف

 فالغياب يتحقؽ مف حيث الزماف كالمكاف.
تقـك فكرة الغياب المادم لؤلطراؼ المتعاقدة عمى كجكد يعد فاصؿ بيف كؿ متعاقد  

نكنية كآخر، كلقد استعمؿ المشرع الجزائرم مصطمح "عف بعد" في بعض المكاد القا
 22فقرة  03المتعمقة باالتصاؿ عف بعد كالمعامبلت اإللكتركنية، حيث جاء في المادة 

الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ  378-13مف المرسـك التنفيذم 
تقنية االتصاالت عف بعد: كؿ كسيمة بدكف الحضكر »تعريؼ االتصاالت عف كما يمي: 

متدخؿ كالمستيمؾ، يمكف استعماليا إلبراـ العقد بيف ىذيف الشخصي كالمتزامف لم
 .(1)«الطرفيف.

، كالعقد (2)كلد كذلؾ مصطمح "عف بعد" في تعريؼ التجارة اإللكتركنية 
في ظؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية، كالذم يرتبط  (3)اإللكتركني

المجكء إلييا نتيجة الغياب المادم باإلستعانة بكسائؿ االتصاؿ االلكتركنية التي يتـ 
كالمتزامف لؤلطراؼ المتعاقدة، إال أف المشرع الجزائرم تفادم  استعماؿ مصطمح "الغياب"، 
كأدرج بدال منو مصطمح "عدـ الحضكر"، كقد يككف ذلؾ راجعا لتفادم الخمط بيـ مفيـك 

                                                           
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيؾ،  378-13التنفيذم رقـ مف المرسـك  22فقرة  03المادة  -1

 مرجع سابؽ.
مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى تعريؼ "التجارة اإللكتركنية" كما  01فقرة  05تنص المادة  -2

السمع كالخدمات عف بعد لمستيمؾ النشاط الذم بمكجبو يقـك مكرد إلكتركني بإقتراح أك ضماف تكفير »يمي: 
 .«إلكتركني عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية

مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى تعريؼ "العقد اإللكتركني" كما يمي:  02فقرة  05تنص المادة  -3
يحدد القكاعد المطبقة عمى ، الذم 2004يكنيك  23المؤرخ في  02-04العقد اإللكتركني: العقد بمفيـك القانكف »

الممارسات التجارية، كالذم يتـ إبرامو عف بعد، دكف الحضكر الفعمي كالمتزامف ألطرافو بالمجكء حصريا لتقنية 
 .«االتصاؿ اإللكتركني
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لؤلحكاـ التي  الغائب في ظؿ قكاعد األحكاؿ الشخصية كالغياب في ظؿ نظرية العقد أم
تتعمؽ بالعقد بيف غائبيف، غير أف فكرة الغياب في ظؿ التعاقد عف بعد كاالستيبلؾ 
اإللكتركني يعكد أصؿ ظيكرىا تطكر مفيكـ العقد بيف الذم تأثر بطكر كسائؿ التعاقد عف 

 بعد بصفة عامة كالتعاقد عبر االنترنت )التعاقد اإللكتركني( بصفة خاصة.  

 الفرع الثاني

 عانة المستيمؾ اإللكتركني في التعاقد بالكسائؿ اإللكتركنيةاست
يفرض الغياب المادم ألطراؼ العبلقة االستيبلكية، ضركرة االستعانة بكسائؿ 

إذ يعتمد الستيبلؾ االلكتركني  االتصاؿ عف بعد، مف أجؿ إتماـ العممية االستيبلكية.
سمح بنقؿ االرادة مف خبلؿ رسائؿ عمى التعاقد عبر الكسائؿ االلكتركنية)أكال(، كالتي ت

 البيانات االلكتركنية)ثانيا(.

 مفيـك التعاقد عبر الكسائؿ اإللكتركنية-أكال 
)أ(،  الكسائؿ اإللكتركنيةتحديد  تفرض دراسة التعاقد اإللكتركني التطرؽ إلى 

(، مما يترتب عميو تميز التعاقد عبر ببتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ) تياارتباطك 
 (.جالنترنت عف التعاقد عبر باقي كسائؿ االتصاؿ عف بعد )ا

 تحديد الكسائؿ اإللكتركنية-أ
  مف المرسـك التنفيذم 03تقنية االتصاؿ عف بعد في المادة  عرؼ المشرع الجزائرم

كؿ كسيمة بدكف الحضكر الشخصي كالمتزامف لممتدخؿ » عمى أنيا:  378-13رقـ 
 د، كجاء تعريؼ العق(1)«اـ العقد بيف ىذيف الطرفيفكالمستيمؾ، يمكف استعماليا إلبر 

كما مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية  2 فقرة 05اإللكتركني في المادة 
يكنيك  23المؤرخ في  02-04العقد اإللكتركني:  العقد بمفيكـ القانكف  :»يمي

                                                           
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، مرجع  378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  03المادة  - 1

 .سابؽ
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كالذم يتـ إبرامو عف ، الذم يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 2004
بعد، دكنو الحضكر الفعمي كالمتزامف ألطرافو، بالمجكء حصريا لتقنية االتصاؿ 

  (1)«اإللكتركني

-09مف القانكف  رقـ  "ك"فقرة  02االتصاالت الئللكتركنية في المادة كتـ تعريؼ 
تصاؿ التضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ كاال 04

أم تراسؿ أك إرساؿ أك استقباؿ عبلمات أك إشارات أك كتابات » كمكافحتيا عمى أنيا: 
 .(2)«أك صكر أك أصكات أك معمكمات مختمفة بكاسطة أم كسيمة إلكتركنية

 إرتباط الكسائؿ اإللكتركنية بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ-ب 
ف الجماد بكاسطة "تكنكلكجيا م التي تعتبر يتـ التحكـ في الكسائؿ اإللكتركنية 

 (.2(، بشكؿ يسمح بالتعامؿ مف خبلليا بفضؿ ربطيا بشبكة االتصاؿ )1المعمكمات" )

 التحكـ في الكسائؿ اإللكتركنية بكاسطة "تكنكلكجيا المعمكمات"-1
كؿ نظـ »في:  "Technologie de l’information"تتمثؿ "تكنكلكجيا المعمكمات"  

تعامؿ مع األنساؽ الرمزية المعقدة مف المعرفة أك مع القدرات كأدكات الحاسكب التي ت
اإلدراكية في التعمـ كالذكاء، كبذلؾ تشكؿ تكنكلكجيا المعمكمات مطمة شاممة لكؿ عبلقات 

أدكات ككسائؿ تستخدـ »، كتعرؼ أيضا بأنيا: (3)«التكنكلكجيا بمعطيات الفكر اإلنساني
 .(4)«يا أك تكزيعيالجمع المعمكمات كتصنيفيا كتحميميا كخزن

                                                           
 ، مرجع سابؽ.مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 2فقرة  05لمادة ا - 1
تضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا ال 04-09قانكف رقـ فقرة "و" من ال 20المادة  - 2

 .مرجع سابؽ اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا،

 .20، ص2005دار المناىج، عماف،  معمكمات اإلدارية كتكنكلكجيا المعمكمات،أساسيات نظـ الغالب سعد ياسيف،  -3
االستخدامات -تكنكلكجيا المعمكمات في منظمات األعماؿالبلمي غساف قاسـ داكد كشكركلي البياتي أميرة،  -4

 .16، ص2010مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ، -كالتطبيقات
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رتبط تكنكلكجيا المعمكمات بالجانب التقني كالفني الستعماؿ كالتحكـ في الكسائؿ ت 
عمى  التي تعرؼ باستعمال البرامج المعلوماتية "Le matériel informatique"كاألجيزة اآللية 

" المحررة بمغة خاصة كالمستعممة مف Instructionsسمسمة مف التعميمات "»: اأني
مجمكعة الطرؽ كالبرامج »أك ،(1) «رؼ الحاسكب مف أجؿ تنفيذ عممية محددةط

 .(2)«المتعمقة بتشغيؿ الحاسكب
لؤلجيزة  "Hardware"يشمؿ مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات المككنات المادية  

كالكسائؿ اإللكتركنية كالتي تتمثؿ في مختمؼ األجزاء المممكسة المشكمة لمجياز اآللي 
يكجد اإلضافية التي ترتبط بو عمى غرار لكحة التحكـ، كشاشة الجياز. ككذا المعدات 

التي تعمؿ عمى إدارة المككنات المادية كتشغيميا،  "Software"المككنات البرامجية  كذلؾ
البرامج الرقمية بحسب الكظيفة التي تؤدييا فقد تككف نظامية، تأليفية، تطبيقية،  تتنكع

في مجمكعة  قكاعد البيانات تتمثؿ ،تعانة بقكاعد البياناتيتطمب تشغيؿ البرامجيات االسك 
أك معدات خارجية لخزف المعمكمات عمى  ،البيانات كالمعمكمات المخزكنة في الجياز

الربط "باالتصاالت البعيدة المدل" مع ضركرة غرار األقراص الصمبة كالمرنة، 
"Télécommunication" اإللكتركنية عمى  التي تسمح بتكاصؿ بيف مستعممي الكسائؿ

غرار شبكة االنترنت، حيث تعتبر التجارة اإللكتركنية عبر االنترنت مف أىـ تطبيقات 
 .(3)تكنكلكجيات المعمكمات

 
 

                                                           
. نقبل 12، ص2007دار الخمدكنية، الجزائر،  ،رامج الحاسكب في التشريع لمجزائرمحماية ببف زيطة عبد اليادم،  -1

 .Dictionnaire Hachette, Edition Algerienne-E.N.A.D,1993, p1135عف: 
 .13مرجع سابؽ، ص ،حماية برامج الحاسكب في التشريع لمجزائرمبف زيطة عبد اليادم،  -2
تكنكلكجيا المعمكمات في منظمات األعماؿ االستخدامات كلي البياني،  غساف قاسـ داكد البلمي كأميرة شكر -3

 .27-26، ص ص 2010، الكراؽ، عماف، كالتطبيقات
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 -االنترنت–العالمية  ربط الكسائؿ اإللكتركنية بشبكات االتصاؿ-2
 ف تكنكلكجيا المعمكمات بالتحكـ في الكسائؿ اإللكتركنية كربطيا بشبكاتمكِّ تُ  

 ،، كالتي يقصد بيا مجمكعة مف المحطات المتصمة فيما بينيا"Network"االتصاؿ 
األمر الذم يسمح بإجراء االتصاؿ فيما بيف ىذه المحطات فمكؿ محطة في الشبكة عنكاف 
مميز ليا عف باقي المحطات، بحيث يتطمب إرساؿ كتمقي رسائؿ المعمكمات عمى شكؿ 

لمحطات الصحيحة، فمجمكع العناكيف لممحطات الربط بيف عناكيف ا ،بيانات رقمية
 .(1)المشكمة لمشبكة يدعى بعناكيف النطاؽ

أكثر أنكاع شبكة االتصاالت، أيف تتككف مف  "Internet"تعتبر شبكة االنترنت  
 "Net"ك ،أم العالمية" International"" اختصار لكممة Interمصطمحيف "أنتر" "

 مما يعني شبكة االتصاالت العالمية. ،التصاالتأم شبكة ا "Network" اختصار لكممةك

يسمح ربط الكسائؿ اإللكتركنية بشبكات االتصاؿ العالمية مف تبادؿ المعمكمات  
عمى شكؿ رسائؿ بيانات مما يضفي السيكلة كالسرعة في االتصاالت اإللكتركنية، مما 

 .(2)إللكتركنيةشجع ظيكر التجارة اإللكتركنية كاتساع حجـ اإلقباؿ عمى المعامبلت ا

 غيره مف كسائؿ االتصاؿ عف بعدبتعاقد التمييز التعاقد عبر االنترنت عف -3
يتميز العقد المبـر عبر االنترنت عف غيره مف العقكد بالعنصر اإللكتركني، الذم  

، لكف غالبا ما يتـ المزج بينو كبيف العقكد (3)يستمده مف الكسيمة المعتمدة في التعاقد
د مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ عف بعد عمى غرار الياتؼ، الفاكس، التمكس المبرمة عف بع

                                                           
1
 - https://www.ar.m.wikipedia.org   

2
 - « …les progrès réalisés dans les technologies de communication se succèdent à un rythme rapide. En 

particulier, les découvertes sur le langage numérique et les fibres optiques ont permis d'accélérer la vitesse 

des flux d'informations, d'augmenter leur volume, et surtout de mettre en relation différents types de supports 

de communication (téléphone, télévision, ordinateur). On découvre ainsi actuellement toutes les possibilités 

que pourrait offrir un réseau universel de communication capable de mêler tous les médias. ». Voir : 

LESTRADE Sophie. « Le commerce électronique en France : perspectives de développement (Prospect of 

electronic commerce in France). In: Bulletin de l'Association de géographes français ». Milieux arides et 

sociétés anciennes. Géographie et télécommunications, p.2. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1998_num_75_2_2045. 
 .99المرجع السابؽ، ص ،التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة األنترنتالعجارمة مصطفى مكسى،  -3

http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1998_num_75_2_2045
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التي تقتصر في  ،كالمينتؿ، حيث تكصؼ كذلؾ ىذه األخيرة بالعقكد اإللكتركنية الحقيقية
 ات االتصاؿ عف بعد.، دكف باقي تقنيالحقيقة عمى العقكد المبرمة عبر االنترنت

 Contrat éléctronique conclu"رنت يشترؾ العقد اإللكتركني المبـر عبر االنت 

par Internet"  كالعقكد المبرمة عف بعد"Contrat à distance" في ككنيما تطكرا لمفيكـ ،
، أيف تـ استبداؿ الكسائؿ التقميدية عمى "Les contrats entre absent"العقد بيف غائبيف 

تكاجدكف في مجمس عقد ال ي أشخاصغرار البرقية أك الرسائؿ المعتمدة في التعاقد بيف 
كالتعاقد دكف ضركرة التكاجد  ،بكسائؿ تكنكلكجيا حديثة تمكف مف التكاصؿ عف بعد ،مكحد

 االنترنت جزءا مف الكؿ.يعتبر ك  ،مثؿ الكؿالمكاف، فكسائؿ االتصاؿ عف بعد تُ  في نفس

كف كقياـ االستيبلؾ اإللكتركني د ،"االنترنت" أساس ظيكر التجارة اإللكتركنية ُيعدُ  
 باقي كسائؿ االتصاؿ عف بعد.

تدعى بشبكة  ، لذلؾاتصاؿ عدة أجيزة إلكتركنيةيقصد باالنترنت تكنكلكجيا  
فيي خدمة تزكد بيا الكسائؿ اإللكتركنية، مف ىكاتؼ ذكية كحكاسب ككؿ أجيزة  ،الشكات
نشاء  ،اتصاؿ بيف كافة أرجاء المعمكرة، كالتي تسمح بالتي يتـ برمجتيا ،إلكتركنية عالـ كا 

  .(1)، الذم نعيش فيويكازم العالـ المادم ،إفتراضي كال مادم

يتطمب استعماليا ربطيا  ،حديثةالتكنكلكجيا ال في مجاؿ االنترنت خدمةيمثؿ  
التي يتـ إيصاليا بالشبكة العالمية ك  ،بأجيزة إلكتركنية  عمى غرار أجيزة الياتؼ الذكية

مختمؼ تقنيات  االنترنت مف خبلؿالتي تمكف مف االتصاؿ عبر شبكة  ،لبلتصاؿ
 مف خبلؿ، ك "E-mail"كالبريد اإللكتركني " Tchat"الكاب، المحادثة المباشرة ك التكاصؿ

 Programme" برامج المعمكماتيةال تكنكلكجيا المعمكمات القائمة عمى استغبلؿ

informatique"  كقكاعد البيانات"Base de données" التي تسمح باستغبلؿ الفضاءات 
 االفتراضية.

                                                           
 .01حماية المستيمؾ االلكتركني، مرجع سابؽ، ص ،ككثر سعيد عدناف خالد - 1
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  االلكتركنية اإلرادةرسائؿ البيانات أساس نقؿ  -ثانيا

 تحديد أطرافيا )ب(.ثـ (، )أ رسائؿ البيانات تعريؼيتـ التعرض  ل 

 تعريؼ رسائؿ البيانات -أ
تضمف رسائؿ البيانات تعاقد األطراؼ في بيئة افتراضية كغير مادية، فيي تتمثؿ 

، االنترنتالتي يتـ إرساليا كتمقييا عبر  ،الرقمية في مجمكعة مف المعطيات كالمعمكمات
المتحدة  األمـتعريؼ رسائؿ البيانات في القانكف النمكذجي الصادر عف لجنة حيث كرد 

أك  إنشاؤىايراد بمصطمح " رسالة بيانات " المعمكمات التي يتـ » "أ": فقرة 02المادة  في
ة أك ضكئية أك بكسائؿ مشابية، بما أك استبلميا أك تخزينيا بكسائؿ الكتركني إرساليا

في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تبادؿ البيانات االلكتركنية، أك البريد االلكتركني، 
 .(1)«أك البرؽ، أك التمكس، أك النسخ البرقي

تناكلت المادة األكلى مف مشركع القانكف العربي االسترشادم لممعامبلت  كما 
ممصطمحات المستحدثة، حيث حددت المقصكد مف رسائؿ ل تعريفات ةكالتجارة االلكتركني

المحّرر اإللكتركني الذم يتضّمف معمكمات  تنشأ أك » البيانات في الفقرة الرابعة منيا:
تدمج، أك تخزف، أك ترسؿ أك تستقبؿ كميان أك جزئيان بأم كسيمة إلكتركنية أك رقمية، أك 

  .(2)«ضكئية، أك بأية كسيمة أخرل مشابية
                                                           

قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية الصادر عف الجمسة العامة رقـ مف  الفقرة ب 02المادة نصت  -1
يراد »ما يمي: ك تحديد مصطمح تبادؿ البيانات عمى 1996ديسمبر 06لمجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في  85

حاسكب آخر باستخداـ معيار  إلىتبادؿ البيانات االلكتركنية " نقؿ المعمكمات الكتركنيا مف حاسكب  بمصطمح "
 : «متفؽ عميو لتككيف المعمكمات

مشركع القانكف العربي االسترشادم المكحد لممعامبلت كالتجارة اإللكتركنية، الصادر بقرار مجمس كزراء العدؿ - 2
ذىب المشرع األردني إلى تعريؼ رسائؿ البيانات في   .2009 نكفمبر 19ريخ الصادر بتا 22/ د 812العرب رقـ 

 إنشاؤىارسالة المعمكمات: المعمكمات التي يتـ » ما يمي:كقانكف المعامبلت االلكتركنية األردني مف  4 فقرة 2المادة 
االلكتركنية أك  بادؿ البياناتبكسائؿ مشابية بما في ذلؾ ت أكتخزينيا بكسائؿ الكتركنية  أك مياتسمّ  أك إرساليا أك

لسنة  85قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني، رقـ  :«البرقيالبريد االلكتركني أك البرؽ أك التمكس أك النسخ 
 "مستند"أك  سجؿ"»": قانكف إمارة دبي الخاص بالمعامبلت االلكتركنية 02 المادة رقـكىذا ما نصت عميو   ؛2001

استبلمو بكسيمة  أك إببلغوأك نسخو أك إرسالو أك  أك تخزينو أك استخراجو إنشاؤهند يتـ ػ سجؿ أك مست الكتركني
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 شبكةب تصمةالماألجيزة اآللية كؿ ما يتـ خبلؿ  عاـ رسالة البيانات بشكؿعب تستك  
فالغرض مف رسالة  متعاقد،ل ةدعك أك حتى  ، سكاء كاف الببلغ إيجابا أك قبكال،االنترنت
نما  ،البيانات ليس تطبيقيا في إطار تقنيات كسائؿ االتصاؿ القائمة في الكقت الحاضر، كا 

كقعيا في مجاؿ طكرات التقنية كالتكنكلكجيا التي يمكف تيستكعب التعريؼ جميع الت
 .االتصاالت مستقببل

  تأطراؼ رسائؿ البيانا-ب
بتبادؿ رسائؿ البيانات، فيقكـ  ،االنترنتيقـك أطراؼ العقد اإللكتركني المبـر عبر  

رساليا لممكجب لو. سائؿالمكجب بإنشاء ر   البيانات كا 

 المنشئ كالمرسؿ إليو-1
 المنشىء كالمرسؿ إليو طرفي رسالة البيانات. يعتبر كؿ مف

  المنشئالفقرة األكلى:  
الذم يقـك بنفسو  الطبيعي أك المعنكم، يتمثؿ منشئ رسالة البيانات في الشخص 

، التي تتضمف إرادتو، ليقكـ أك إرساؿ رسالة المعمكمات بإنشاءأك بكاسطة مف ينيبو 
 .(1)ليبل عف رغبة المنشأ في التعاقدالمرسؿ إليو بتسمميا كتخزينيا، فيي تمثؿ د

 :عمى أّنو "ج" فقرة 02المادة في  المنشئ النمكذجياألنستراؿ قانكف عرؼ  
الشخص الذم يعتبر أف إرساؿ أك إنشاء رسالة البيانات قبؿ تخزينيا، أف حدث قد تـ »

عمى يديو أك نيابة عنو، كلكنو ال يشمؿ الشخص الذم يتصرؼ ككسيط فيما يتعمؽ 
 .(2)«الرسالة بيذه

                                                                                                                                                                                

قانكف ، «قاببلن لبلسترجاع بشكؿ يمكف فيمو الكتركنية، عمى كسيط مممكس أك عمى أم كسيط الكتركني آخر، كيككف
 ، مرجع سابؽ.إمارة دبي بشأف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية

التنظيـ العجارمة مصطفى مكسى،  كأنظر: األردني، مرجع سابؽ. قانكف المعامبلت االلكتركنية مف 02المادة  -1
 .237مرجع سابؽ، ص لمتعاقد عبر شبكة االنترنت، القانكني

 قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ. -2
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 مف قانكف بشأف المعامبلت االلكتركنية 02المشرع البحريني في المادة  كما عّرؼ 
الشخص الذم يرسؿ، أك يرسؿ نيابة عنو، السجؿ اإللكتركني أك مف يظير مف » :بأنو

إف كاف قد  -السجؿ اإللكتركني قيامو بإنشاء أك إرساؿ السجؿ اإللكتركني قبؿ حفظو 
   . (1)«مؿ الشخص الذم يعمؿ كسيط شبكة بشأف ىذا السجؿكال يش  -تـ ذلؾ 

 المرسؿ إليوالفقرة الثانية:  
ؿ، كتعبير عف إرادة يتـ إنشاء الرسالة اإللكتركنية بيدؼ بعثيا إلى الطرؼ المقاب 

مف قانكف إمارة دبي خاص  09 فقرة 02 عرفت المادة الشخص المنشأ لمرسالة، حيث
الطبيعي أك المعنكم الذم قصد  الشخص» :المرسؿ إليو ركنيةبالمعامبلت كالتجارة االلكت

الشخص الذم يقكـ بتزكيد  إليو ، كال يعتبر مرسبلن إليومنشئ الرسالة تكجيو رسالتو 
المراسبلت االلكتركنية كغير ذلؾ مف  الخدمات فيما يتعمؽ باستقباؿ أك معالجة أك حفظ

  «.الخدمات المتعمقة بيا

، كلكنو ال (2)الذم قصد المنشئ تسميمو رسالة البيانات فالمرسؿ إليو ىك الشخص 
ا (3)يشمؿ الشخص الذم يتصرؼ ككسيط فيما يتعمؽ بيذه الرسالة ، سكاء كاف شخصن

 طبيعينا أك كسيطنا إلكتركنينا مؤتمتنا.

                                                           
أف المنشئ  حيث؛ 2002سبتمبر  14لكتركنية الصادر في بشأف المعامبلت اإل يالقانكف البحرين مف 02المادة  - 1

لرسالة البيانات في العقد االلكتركني المبـر عبر االنترنت عبارة عف ذلؾ الشخص الذم يقـك بإرساليا إلى المرسؿ إليو 
المؤتمتة التي تتـ سكاء كاف شخصا طبيعيا أك اعتباريا، أما في رسالة البيانات التي يتـ تبادليا بيف الكسائؿ االلكتركنية 

كدكف تدخؿ عنصر بشرم فييا، فينا تعتبر رسالة البيانات ناشئة مف قبؿ الشخص الذم قاـ ببرمجة  ،بصفة تمقائية
 -التراضي في العقكد اإللكتركنية عبر شبكة االنترنتأمانج رحيـ أحمد،  . أنظر:لكي يعمؿ باسمو كلحسابو ،الجياز

 .123ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة تحميمية مقارنة
المرسؿ إليو: الشخص الذم قصد المنشئ » ، مرجع سابؽ،قانكف األردني لممعامبلت اإللكتركنيةالمف  02المادة  -2

مرجع  ،، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتالعجارمة مصطفى مكسى: أنظر «.تسميمو رسالة المعمكمات
 .237سابؽ، ص

 د.بشأف التجارة االلكتركنية، فقرة  مف القانكف النمكذجي 02 المادة - 3
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 االلكتركني المؤتمتالكسيط -2
دفع بأغمبية  يتميز التعامؿ اإللكتركني عبر االنترنت بالسرعة كالتكرار، األمر الذم 

دكف  ،المحترفيف اإللكتركنييف إلى برمجة أنظمة معمكماتية تسمح بعرض المنتكج كبيعو
مة بأنظمة معمكماتية التدخؿ البشرم، كيصطمح عمى ىذا النكع مف األجيزة الذكية المدعّ 

مف قانكف المعامبلت  03 عرفت المادة، حيث مصطمح الكسيط اإللكتركني المؤتمت
برنامج أك نظاـ »بأنو:  االنترنتعمى شبكة  الكسيط االلكتركنيمارة دبي االلكتركنية إل

كميان أك  الكتركني لحاسب آلي يمكف أف يتصرؼ أك يستجيب لتصرؼ بشكؿ مستقؿ،
االستجابة  أم شخص طبيعي في الكقت الذم يتـ فيو التصرؼ أك إشراؼجزئيان، دكف 

 .«لو

إللكتركنية المزكدة بأنظمة معالجة يقـك المحترؼ اإللكتركني ببرمجة األجيزة ا 
كالتحكـ فييا بشكؿ يكافؽ ما تتجو إليو إرادتو دكف التدخؿ المباشر منو، حيث  ،معمكماتية

يتـ ذلؾ بشكؿ آلي بفضؿ البرمجة الرقمية لمكسيط اإللكتركني المؤتمت، فالتعبير عف 
خص الذم قاـ المؤتمت ال يعتبر نائبا عف الش رادة مف خبلؿ الجياز اإللكتركنياإل

ببرمجتو، بؿ مجرد كسيمة لنقؿ اإلرادة عمى غرار الكسائؿ التقميدية المتعارؼ عمييا 
 .(1) كالرسكؿ كالبرقية

                                                           
 ،عف استعماؿ أم أداة أك كسيمة أخرل ،ال يختمؼ استعماؿ الكسيط اإللكتركني المؤتمت في التعبير عف اإلرادة -1

عمى غرار األكراؽ كاألقبلـ التي جرت العادة في االستعانة بيا في التعبير عف اإلرادة، فالكسيط المؤتمت ال يخرج عف 
الحماية المدنية في عقكد التجارة مكفؽ حمادة عبد، . أنظر: لكسائؿ فيك مجرد تعبير صادر عف المتعاقد ذاتوحكـ ىذه ا
 .159-158مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة –اإللكتركنية 

 ئلمارات العربيةلالمعامبلت كالتجارة اإللكتركنية في شأف  2006لسنة  01اتحادم رقـ مف قانكف  14أنظر: المادة ك 
 http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx . المتحدة

http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx
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الشخص الذم يقكـ نيابة عف شخص آخر بتصرؼ قانكني، ب يرتبطالكسيط تحديد  
بيييا كالككيؿ كالمدير كالمفكض لمشركة أك غيرىـ، ال تحدد طبيعة ىذه النيابة أك مدل تش

 .(1) بالنيابة في العالـ المادم

 التحقؽ مف نسبة اإلرادة اإللكتركنية لصاحبيا-ج 
تعتبر رسائؿ البيانات الصادرة عف المنشأ سكاء أصدرىا شخصيا، أك بكاسطة  

أك بكاسطة شخص يعمؿ لحسابو كينكب عنو، كذلؾ عند تحديد  ،كسيط إلكتركني مؤتمت
تي يتعامؿ مف خبللو مع المرسؿ إليو، أك في حالة منشأ الرسالة مسبقا لنظاـ معمكما

إرساؿ رسالة البيانات مف قبؿ شخص آخر مكمؼ بذلؾ مف طرؼ المنشأ، كذلؾ إما 
مما يسمح ليذا الشخص باستعماؿ الكسيمة  ،أك لقياـ النيابة ،لكجكد عبلقة تبعية بينيـ

رساؿ الرسائؿ المعمكماتية عبرىا باسـ المنشأ.   االلكتركنية كا 

يرد عمى صحة نسبة رسائؿ البيانات لممنشأ استثناءا عمى عدـ صحة إسناد  
في حالة بعث المنشأ  ،الرسالة البيانية المحممة باإلرادة التي تـ إرساليا لممرسؿ إليو

يؤكد عدـ صدكر رسالة منو، أم أنيا مجرد خرؽ لنظامو المعمكماتي، مما  ،لممرسؿ إليو
تمؾ الرسالة اإللكتركنية التي لـ يقـ بإنشائيا، غير أنو يعفيو مف أم التزامات كاردة في 

فى منشئ رسالة ، كما يع(2)اطؿ في بعث اإلشعار لممرسؿ إليوف ال يتميجب عميو أ
حالة عمـ المرسؿ إليو أك كاف بكسع عممو أف يعمـ كفقا لمعيار  فيالبيانات مف مضمكنيا 

    .(3)الرجؿ العادم أف الرسالة لـ يقـ بإرساليا المنشئ

حيث تعرؼ األىمية عمكما عمى أنيا ترتبط اإلرادة اإللكتركنية بأىمية صاحبيا،  
كليذا تبقى األىمية مف أىـ  ،الكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزاماتصبلحية الشخص 
إال أف ىذه المسألة تعتبر مف أىـ ، لصحة اإلرادة اإللكتركنيةالشركط األساسية 

                                                           
عادة كجكد عدة أطراؼ، لككف ىذه  كذلؾ يستكجب ،ائؿ البياناتعبر االنترنت االستعانة برس التعاقدإتماـ  يتطمب -1

بينما يتـ عرضيا مف خبلؿ المكاقع  ،العقكد تتعمؽ ببيع منتجات أك خدمات قد تعكد ممكيتيا ألشخاص آخريف
 .االلكتركنية المختمفة لممكرديف عمى الشبكة

 إللكتركنية، مرجع سابؽ.قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة امف ال 04ك 03المكاد  -2

 .68ص مرجع سابق، ،التنظٌم القانونً للتعاقد عبر شبكة االنترنتى موسى، العجارمة مصطف -3
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عبر األنترنت، كذلؾ راجع لعقكد االلكتركنية المبرمة ااإلشكاليات القانكنية في مجاؿ 
 .(1)تلطبيعة البيئة اإللكتركنية، ايف ال يمكف التحقؽ مف اليكية الحقيقية لمستعممي األنترن

 رسائؿ البيانات في التعبير عف اإلرادة مشركعية-د 
  .ةعف اإلراد التعبيرحكؿ مشركعية رسائؿ البيانات في كتشريعي يكجد جداؿ فقيي  

 مف الناحية الفقيية-1
 اإللكتركني لرسائؿ البيانات في عقد االستيبلؾ اإللكتركني يستعمؿ نظاـ التبادؿ 

، فذىب البعض إلى إضفاء ؿ اإلرادة بكاسطة رسائؿ البياناتتباد مما يثير مدل مشركعية
عقكد، إال الشخصية القانكنية عمى األجيزة اإللكتركنية كاإلقرار باألىمية كصبلحية إبراـ ال

أّف ىذا االتجاه غير صائب، لككف الكسائؿ اإللكتركنية ال تتكفر عمى حؽ التقاضي 
 .(2)كالذمة المالية المستقمة

بينما يرل اتجاه آخر أف الجياز اإللكتركني يتصؼ بصفة النائب عف المتعاقد،  
قديف أم لككنو يعمؿ باسمو كلحسابو، إال أف النيابة تفرض كجكد عقد ككالة بيف المتعا

النائب كالجياز اإللكتركني الذم يتمثؿ فمي شيء جامد فاآللة ال يمكف أف تقدـ عمى إبراـ 
عقد كليس لدييا إرادة مما يستبعد عقد الككالة كالنيابة في تعبير الجياز اإللكتركني عف 

 . (3)إرادة األطراؼ

تربط بيف  غير أف الراجح أف األجيزة اإللكتركنية تعتبر أداة أك كسيمة اتصاؿ 
المتعاقديف، إذ يتحكـ الشخص المتعاقد في الجياز كيبرمجو بشكؿ يتكافؽ مع ما اتجيت 

 . (4)إليو إرادتو

                                                           
 .882-881ص  ص مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت،حمكدم ناصر،  -1
 .246ص مرجع سابق، ،عاقد عبر شبكة االنترنتالتنظٌم القانونً للتالعجارمة مصطفى موسى،  -2
، ص 2003الككيت، مجمة النشر العممي،  ،«الجكانب القانكنية لمتعامبلت اإللكتركنية»الدسكقي إبراىيـ أبك الميؿ،  -3

 . 80-79ص 
ٌم التنظالعجارمة مصطفى موسى، مرجع سابؽ. كأنظر:  قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني،مف  14المادة  -4

 .69ص مرجع سابق، ،القانونً للتعاقد عبر شبكة االنترنت
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 مف الناحية التشريعية-2
أجاز قانكف األكنستراؿ النمكذجي المجكء لرسائؿ البيانات لمتعبير عف العرض كالقبكؿ  

خبلؼ ذلؾ، كال يفقد العقد صحتو أك  عنو في سياؽ تككيف العقكد، ما لـ يتفؽ الطرفيف عمى
ترد  التيحيث أف المعمكمات  ،(1)قابميتو لمتنفيذ لمجرد استخداـ رسالة البيانات لذلؾ الغرض

 .ليا كافة اآلثار القانكنية ،رسالة البيانات كالمثبتة عمى الدعامة االلكتركنية في

المكافقة عمى إبراـ عقد فإذا كانت تمؾ المعمكمات مف شأنيا أف ترتب أثران قانكنيا ب 
أنشأىا بما  الذمالشخص كالتزاـ  إنشاء العقد، صدرت بالفعؿ التيما، فمؤدل تمؾ المكافقة 

مما ، التمسؾ بتنفيذىافييا مف معمكمات يقصد تنفيذىا كأف المخاطب بيا يجكز لو أيضان 
لبس حكؿ  مكمنع أ ،رسالة البيانات لمضمكفإضفاء نكع مف الحجية القانكنية  يؤدم إلى
   .(2)ا كتنفيذ ما جاء بيا مف معمكماتاألخذ بي

لتعبير عف إرادتيـ باإليجاب أك القبكؿ باستعماؿ با يمكف لؤلطراؼ أف يقكمكا 
براـ االستيبلؾ اإللكتركنيالكسائؿ االلكتركنية، كذلؾ مف أجؿ  ، التعامؿ عف بعد كا 

 ،حت تصنيؼ التعبير بالكتابةفالتعبير عف اإلرادة بالكسائؿ االلكتركنية يمكف إدراجو ت
نما كتابة رقمية ، يستكجب (3)كلكنيا كتابة مف نكع خاص، فيي ليست كتابة عمى الكرؽ كا 

فإف التعبير  ،ثةيحدة، فبفضؿ الكسائؿ الكتركنية القراءتيا االستعانة بالدعائـ االلكتركني
ستغبلؿ مختمؼ ، كالتي تسمح با(4)كاإلشارةعف اإلرادة يمتد إلى أساليب أخرل كالمفظ 

 .(5)االنترنتتقنيات المتكفر عمى شبكة 
                                                           

 ، مرجع سابق.قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية -1
لممعمكمات الكاردة »: عمى أنو القانكف العربي االسترشادم لممعامبلت كالتجارة االلكتركنيةمف مشركع  15تنص المادة 

 «.انكني كتككف قابمة لمتنفيذفي رسالة البيانات أثرىا الق
 .152-151مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -2

دراسة مقارنة بيف  -المسؤكلية المدنية الناشئة عف بيع السمع المقمدة عبر االنترنتالجريدلي جماؿ زكي اسماعيؿ،  -3
 .83-82، ص ص 2011القاىرة،  ، مكتبة الكفاء القانكنية،-الفقو القانكنيالفقو اإلسبلمي ك 

 . ت.ـ.ج 64المادة  -4
ما لـ يتّفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ يجكز التعبير عف اإليجاب كالقبكؿ جزئيان أك كمّيان »: "أ"فقرة  16المادة  تنص -5

 .«بير عف اإلرادةباستخداـ رسالة بيانات أك أم كسيمة إلكتركنية أخرل بقصد التع
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كافة يرتب ، حيث لمتنفيذ كقاببلن  اصحيحن  اعقدن  لكتركنياإلستيبلؾ اإلعقد يعتبر  
ال يحكؿ استخداـ الكسائؿ إذ ، عمى غرار نظيره المبـر في العالـ المادم ثاره القانكنيةآ

، كىذا ما تبنتو العديد مف ثار المترتبة عنوكقياـ كافة اآل ،تحققوإبرامو دكف  فيااللكتركنية 
كسيمة مف كسائؿ التعبير عف  ،رسالة البيانات ، التي تنص عمى اعتبارالتشريعات المقارنة

 .(1)إلبداء اإليجاب أك القبكؿ بقصد إنشاء التزاـ تعاقدم ،اإلرادة المقبكلة قانكنا

البيانات غير مرتبط  كبيذا فيمكف القكؿ أف التعبير عف اإلرادة بكاسطة رسائؿ 
، فإف التشريعات المدنية المنظمة ألحكاـ العقد لـ (2)بشكمية معينة أك بطريقة معينة

تحصر طرؽ التعبير عف اإلرادة كأشارت إلى بعض الكسائؿ المألكفة كالمعتادة عمييا عمى 
 سبيؿ المثاؿ.

  المطمب الثاني

 عبر االنترنت االلكتركنيالمستيمؾ  إرادةتككيف 

مكف لمشخص المحترؼ في الكقت المعاصر أف يتجاىؿ أىمية عرض المنتكجات ال ي
عبر شبكة االنترنت، فالمتاجر االفتراضية تتمتع بالعديد مف المزايا التي ال تتكفر في 
المحبلت التجارية القائمة في العالـ المادم، عمى غرار عدد األشخاص الذيف يمكف أف 

ذا عدد كنكعية المنتكجات التي يمكف القياـ بعرضيا في يتكاجدكا في المتجر اإلفتراضي، كك
 عمى خبلؼ المحبلت التقميدية. ،دكف أف تكمؼ المحترؼ مبالغ كبيرة ،ىذه المتاجر

ال تتكقؼ مزايا المتاجر اإلفتراضية عمى الشخص المحترؼ، بؿ تخدـ كذلؾ 
ألكؿ(، كيقـك مصالح المستيمؾ اإللكتركني الذم يتمقى العركض عبر االنترنت )الفرع ا

 بنفس الشكؿ )الفرع الثاني(.بالمكافقة عمييا 

                                                           
المعمكمات كسيمة مف كسائؿ التعبير  تعتبر رسالة» األردني:مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية  13المادة تنص  -1

 .«التزاـ تعاقدم إنشاءالقبكؿ بقصد  أك اإليجاب إلبداءالمقبكلة قانكنا  اإلرادةعف 
شخص إلى آخر بطريؽ الياتؼ أك أم طريؽ  مف اإليجابإذا صدر »...يمي:  عمى ما ت.ـ.ج 64تنص المادة  -2

 «.مماثؿ
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 الفرع األكؿ

 إيجاب إلكتركنيك العركض عبر االنترنتتمقي 

يعتمد المحترؼ في صرؼ منتكجاتو عمى مختمؼ تقنيات شبكة االنترنت كالبريد 
اإللكتركني كمكاقع الكيب، أيف يتـ عبرىا عرض مختمؼ السمع كالخدمات. يحرص 

خبلؿ عرض منتكجاتو عبر االنترنت بتقديـ كّؿ البيانات كالمعمكمات الضركرية، المحترؼ 
فتعتبر ىذه العركض بمثابة إيجاب إلكتركني )أكال(، كمف أجؿ تمكف المحرؼ بتحمؿ كافة 

عمى عرض اإليجاب الذم يقدمو عبر االنترنت، يقكـ بتحديد  ةاآلثار القانكنية المترتب
 يث الزماف، كالمكاف كاألشخاص )ثانيا(.نطاؽ سرياف ىذه العركض مف ح

  مفيـك اإليجاب اإللكتركني -الأك 

 كخصائصو)ج(، كتقديـ شركطو)ب(، يجاب االلكتركني)أ(،يتـ التطرؽ لتعريؼ اإل
 االلكتركني)د(. اإليجابكنية التي يثيرىا نثـ المسائؿ القا

 تعريؼ اإليجاب اإللكتركني-أ

 ( .2(، ثـ التعريؼ التشريعي)1كتركني)اإل لئليجابيتـ التطرؽ لمتعريؼ الفقيي  

 التعريؼ الفقيي لئليجاب اإللكتركني -1

يكجو إلى الجميكر أك  التعبير المفرد الجانب عف اإلرادة، في يتمثؿ اإليجاب 
، كرغـ تبايف اآلراء الفقيية في كضع (1)يدؼ التكصؿ إلى إبراـ العقدبلشخص معيف 

أنيا تتفؽ عمى ككنو يتطابؽ  إال ،تقميدم بصفة عامةؼ بالمعنى التعريؼ لئليجاب المعرك 

                                                           
مرجع سابؽ، ص ص ، -دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -1

ثباتو. كأنظر: إيماف مأمكف احمد سميماف، 103-105 الجكانب القانكنية لعقد التجارة  -إبراـ العقد االلكتركني كا 
الحماية المدنية في عقكد التجارة . أنظر أيضا: مكفؽ حمادة عبد، 105-104مرجع سابؽ، ص ص  ،-يااللكتركن

 .162مرجع سابؽ، ص  ،-دراسة مقارنة –اإللكتركنية 
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كاالختبلؼ الكحيد بينيما يكمف في الكسيمة المعتمدة في التعبير  ،مع اإليجاب اإللكتركني
 .(1)عف اإليجاب

تعبير جاـز عف اإلرادة يتـ »تعريؼ اإليجاب اإللكتركني عمى أنو: أيضا  يمكف 
كيتضمف  -ماسمكعة أك مرئية أك كمتييسكاء كانت م-عف بعد عبر تقنيات االتصاؿ 

افة الشركط كالعناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو، بحيث ينعقد بو العقد إذا ما تبلقى ك
 .(2)«معو القبكؿ

حيث  ،التعبير عف إرادة الراغب في التعاقد عف بعديتمثؿ اإليجاب اإللكتركني في 
مرئية، كيتضمف كؿ عناصر يتـ مف خبلؿ شبكة دكلية لبلتصاالت بكسيمة مسمكعة 

  .البّلزمة إلبراـ العقد بحيث يستطيع مف يكجو إليو أف يقبؿ التعاقد مباشر
 لئليجاب اإللكتركني التشريعيالتعريؼ -2
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ في التعاقد عف بعد 07-97التكجيو األكركبي رقـ نص  

عناصر البّلزمة لتمكيف المرسؿ كّؿ اّتصاؿ عف بعد يتضّمف كافة ال»أف اإليجاب ىك  عمى
 .«إليو اإليجاب مف أف يقبؿ التعاقد مباشرة، كيستبعد مف ىذا النطاؽ مجرّد اإلعبلف

مف القانكف النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية  01فقرة  11بينما نّصت المادة  
في سياؽ تككيف العقكد كما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ »عمى أّنو:  1996لسنة 

يجكز استخداـ رسائؿ البيانات لمتعبير عف العرض كقبكؿ العرض، كعند استخداـ رسالة 
بيانات في تككيف العقد ال يفقد ذلؾ العقد صحتو أك قابميتو كمجرّد استخداـ رسالة 

 .«بيانات لذلؾ الغرض
مف مشركع العقد النمكذجي في شأف المعامبلت اإللكتركنية  3/2كقد تضمف البند  

تمثؿ الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا »انكف األمـ المتحدة النمكذجي ما يمي: الممحؽ بق
مادامكا معرفيف عمى نحك إلبراـ عقد مرسؿ إلى شخص كاحد أك أشخاص محّدديف 

                                                           
أسامة أحمد . كأنظر: 198-197ص ص مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1

 .179ص. مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة  –قد االلكتركني حماية المستيمؾ في التعابدر، 

 .105مرجع سابؽ، ص، -دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -2
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كاؼ، ككانت تشير إلى نية مرسؿ اإليجاب أف يمتـز في حالة القبكؿ، كال يعتبر إيجابا 
 «.شر إلى غير ذلؾإلكتركنيا بكجو عاـ ما لـ ي الرسالة
، (1)بشأف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية 2002لسنة  2كفي القانكف اإلماراتي رقـ  

كالقبكؿ  ألغراض التعاقد يجكز التعبير عف اإليجاب»منو عمى أّنو:  13تنص المادة 
 «.جزئيا أك كميا بكاسطة المراسمة اإللكتركنية

بشأف التجارة  2002بر سبتم 14كفي القانكف البحريني الصادر فمي  
في سياؽ إبراـ العقكد، يجكز التعبير »، تنص المادة العاشرة منو عمى أّنو: (2)اإللكتركنية

كميا أك جزئيا عف اإليجاب كالقبكؿ ككافة األمكر المتعمقة بإبراـ العقد كالعمؿ بمكجبو، 
بلت بما في ذلؾ أم تعديؿ أك عدكؿ أك إبطاؿ لئليجاب أك القبكؿ عف طريؽ السجّ 

 «اإللكتركنية ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ.

 شركط اإليجاب اإللكتركني-ب

يتطمب اإليجاب اإللكتركني عمى غرار اإليجاب المتعارؼ عميو في العالـ التقميدم  
 ي:ف المتمثمةمجمكعة مف الشركط 

 اإليجاب اإللكتركني محدد ككاضح-1

كتفادم العبارات غير  ،(3)كضكحيتطمب العرض الذم يقدمو المكجب التحديد كال 
الكاضحة الّداللة مف أجؿ اإلفصاح الّدقيؽ عف اإلرادة التي تكمف في نفس المكجب، 

، كالمحؿ الذم (4)كلذلؾ ينبغي أف يشتمؿ عمى تحديد العناصر الجكىرية لمعقد المراد إبرامو

                                                           
 ، مرجع سابؽ. القانكف اإلماراتي بشأف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية -1

تعريؼ اإليجاب عمى منو  01المادة  يف مرجع سابؽ، لتجارة اإللكتركنية،القانكف التكنسي بشأف المبادالت كا نص
يجرم عمى العقكد اإللكتركنية نظاـ العقكد الكتابية مف حيث التعبير عف اإلرادة كمفعكليا القانكني، »أنو: اإللكتركني ب

 «.كصحتيا، كقابميتيا لمتنفيذ في ماال يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف
 ، مرجع سابؽ.بشأف التجارة اإللكتركنيةيني القانكف البحر  -2
 .40مرجع سابؽ، ص، -دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ،  -3
 ت.ـ.ج. 71ي المادة جزائرم العناصر الجكىرية لمعقد فتناكؿ المشرع ال -4
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في ذلؾ ينصّب عميو، إلى جانب ذكر كتحديد الشركط التي يقـك عمييا التعاقد بما 
ككيفية أدائو،  ،كدفع المقابؿ كقت أدائو ،كصيانة ،تفاصيؿ تنفيذ العقد مف تسميـ كتسمـ

كىذا ما أشار إليو العقد النمكذجي لغرفة التجارة كالصناعة الفرنسية لممعامبلت 
المتعمؽ بحماية المستيمؾ في التعاقد عف  (1)07-97اإللكتركنية، ككذا التكجيو األكركبي 

 .(2)الخاص بالمبادالت كالتجارة اإللكتركنية ر القانكف التكنسيعمى غرا بعد

ينبغي أف يشتمؿ اإليجاب عمى بياف ىكية المكجب كىذا البياف يرجع لطبيعة  
عمى خبلؼ التعاقد المباشر بيف المستيمؾ كالتاجر، إذ يصعب  ،التعاقد الذم يتـ عف بعد

الشخص شخصية المكجب ) عمى المستيمؾ في ظؿ التعاقد اإللكتركني التحقؽ مف
( مف اسـ كمكطف كأىمية، مما يسّبب نكعا مف عدـ الثقة بصدد عرض اإليجاب، المحترؼ
عمقة الكضعية عمى إلزاـ المكجب بتحديد البيانات المتالتشريعية النصكص سعت كلذلؾ 

 . (3)بشخصو كتحديد ىكيتو الشخصية

الشخص المحترؼ كية تحديد الشركط الجكىرية لمعقد، ككذا تحديد ى يجب كذلؾ
يتضمف اإليجاب اإللكتركني تحديدنا دقيقنا لممنتكج  فبل بد أف الذم يصدر عنو اإليجاب،

محؿ التعاقد، إف يجب أف يتضمف عرض المكجب صكرا كرسكما تعّبر بصدؽ عف 
، فعدـ التحقيؽ في عرض المكجب الشركط (4)المنتكج فخصكصياتو كحجمو ككزنو كطكلو

                                                           
 .ؽرجع سابمؾ في التعاقد عف بعد، مالمتعمؽ بحماية المستي 07-97 رقـ التكجيو األكركبي -1
   ، مرجع سابق.القانون التونسً الخاص بالمبادالت والتجارة االلكترونٌةمف  25 لفصؿا -2
إلى جانب تسخير كسائؿ ، و بتحديد ىكيتوالتزامب يتـ تقرير مجمكعة مف العقكبات كجزاءات عف إغفاؿ المحترؼ -3

كالّمجكء إلى طرؼ ثالث، كىذا ما نّصت عميو فنية تؤدم إلى التحقؽ مف شخصية المكجب عمى غرار الكتابة الككدية 
 اإللكتركنية، مرجع سابؽ.قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة مف  01المادة 

 .المتعمؽ بحماية المستيمؾ عف بعد، كمرجع سابؽ 07-97 رقـ مف التكجيو األكركبي 4المادة : أنظر
 تجارة اإللكتركنية.قانكف التكنسي الخاص بالمبادالت كالالمف  25كالمادة 

". أنظر: أسامة أبك الحسف 3Dيتحقؽ تصكير المنتكج بشكؿ مطابؽ لحقيقتو كفقا لتقنية الصكر ثبلثية األبعاد " -4
 ،الكسيط في قانكف المعامبلت اإللكتركنية كفقا ألحداث التشريعات في فرنسا، مصر، األردف، دبي، البحريفمجاىد، 

 . 201، ص2007بية، القاىرة، لنيضة العر الكتاب األّكؿ، دار ا
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ابقا يجعمو مجّرد دعكل لمتعاقد أك عدكل لمتفاكض يثير ىذا الشرط التي تـ تقديميا س
  .ركنيغة المستعممة في التعاقد اإللكتالكضكح كالتحديد في اإليجاب إشكالية المّ 

 كجاـز لكتركني باتاإليجاب اإل -2

ينبغي أف يككف اإليجاب الذم يتقادـ بو المكجب في العقد المبـر عف بعد عبر  
 .(1)رجكع فيوطرحو عمى المستيمكيف ال يجكز ال يو، فبمجّردباتا ال رجعة فإيجابا  االنترنت

 اإليجاب اإللكتركني مكجو إلى الجميكر أك إلى شخص محّدد-3

الجميكر الذم يّطمع عميو  سكاءن  ،مغيرليجب أف يككف اإليجاب اإللكتركني مكجيا  
كىذا  ،(2)االنترنتر أك تعييف فئة محّددة ممف يطمعكف عميو عب ،االنترنتعبر شبكة 

الذم يشترط فيو أف يككف  عرض المكجب نشرالشرط يعتبر قائما بصفة ضمنية بمجّرد 
 كاضحا كمحددا كجازما.

 اإليجاب اإللكتركني يقـك عمى كجكد الكسيط اإللكتركني-4
يتمّيز اإليجاب اإللكتركني عف اإليجاب التقميدم بكجكد كسيط يقكـ بغرض  
 ،عف المكجب فاإليجاب اإللكتركني ال يككف قائما بمجرد صدكره كنشره نيابة ،اإليجاب

رسالو عمى شبكة  نما يتعمؽ بعرضو كا  كيككف حينيا فقط قاببل كصالحا لترتيب  ،االنترنتكا 
آثار قانكنية، كىذا العنصر يعتّبر عنو بمصطمح اإللكتركني الذم يضاؼ إلى كممة 

 .(3)االنترنتاإليجاب في حاؿ التعاقد عف طريؽ 

                                                           
في إطار السمطة التقديرية قّررت محكمة النقض المصرية أّف استخبلص طبيعة إف كاف اإليجاب باتا أـ ال يدخؿ  -1

 .404صمرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد، أنظر:  .لمقاضي

 .40مرجع سابؽ، ص، -ة مقارنةدراس -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ،  -2
رساليا عمى شكؿ رسائؿ  ، كالتييتـ اإليجاب اإللكتركني مف خبلؿ ترجمة اإلرادة إلى معطيات رقمية -3 يتـ تحميميا كا 

 البيانات قابمة لقراءتيا.
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 خصائص اإليجاب اإللكتركني-ج
يختمؼ اإليجاب اإللكتركني عف اإليجاب التقميدم المتعارؼ عميو في العالـ  

المادم مف حيث الكسيمة اإللكتركنية المعتمدة في التصريح بو، كىذه األخيرة ىي التي 
 تضفي عميو مجمكعة مف الخصائص.

 اإليجاب اإللكتركني يتـ عف بعد-1
، مما يممي لكتركني ببعد أطرافو كانفصاليـ عف بعضيـ البعضيتسـ االستيبلؾ اإل 

 االنترنت مف أجؿ شبكةاالتصاؿ اإللكتركنية المكصكلة باالستعانة بكسائؿ ضركرة 
، حيث أف المتاجر االفتراضية في العالـ الرقمي تستقطب (1)عف بعد التكاصؿ كالتعاقد

التي يتـ عرضيا مف خبلؿ مختمؼ  الكثير مف جميكر المستيمكيف نظرا لتنّكع المنتكجات
 . (2)االنترنتتقنيات التكاصؿ التي تتيحيا شبكة 

مف قبيؿ العقكد المبرمة عف بعد،  االنترنتيعتبر عقد االستيبلؾ اإللكتركني عبر  
كيخضع لقكاعد خاصة بحماية  ،كتبعا لذلؾ فإف اإليجاب اإللكتركني يتـ عف بعد

التي تفرض عمى المحترؼ مجمكعة مف اإللتزامات  ،المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد
كالمعمكمات الشخصية الخاّصة بو كالخصائص األساسية لممنتكجات كالخدمات 

مع ذكر كسائؿ الّسداد كطريقة التسميـ،  ،المعركضة بتحديد ثمنيا كتقديـ كصفا دقيقا ليا
ضماف، كىذه خيار المستيمؾ في الرجكع عف التعاقد، خدمة ما بعد البيع كمّدة ال

المتعّمؽ بحماية المستيمؾ  97/07 رقـ في التكجيو األكركبيالنص عمييا  االلتزامات تـ
 في العقكد التي تبـر عف بعد.

                                                           
1 - « Les nouvelles technologies de l’information et de la communication entraînent la mise au point de 

nouvelles stratégies marketing tant individualisées que communautaires ». Voir : NOTEBAERT Jean-

François et al., « Nouvelles technologies de l'information et de la communication, nouvelles stratégies 

marketing», Gestion, 2009/4 Vol.34, p.77. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.cairn.info/revue-gestion-2009-4-page-71.htm. 
 Site"أك عبر مكاقع الكاب  "E-Mail"بالتكاصؿ عبر تقنياتيا، إّما عبر البريد اإللكتركني  االنترنتتسمح شبكة  -2

web"  أك المحادثة المباشرة"Tchat." 
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 اإليجاب اإللكتركني الّدكلي-2

بالصفة الّدكلية كيرجع ذلؾ إلى صفة  االنترنتيتصؼ اإليجاب المكّجو عبر  
ال يتقيد بحدكد الّدكؿ السياسية كالجغرافية إاّل أّنو ، إذ (1)االنترنتالعالمية التي يتصؼ بيا 

ال يكجد ما يحكؿ مف قصر اإليجاب اإللكتركني عمى منطقة جغرافية محّددة بحيث يككف 
 .(2)ساريا كفقا لنطاؽ مكاني معّيف

ذا كاف إقميميا فإف المكجب لف   فاإليجاب اإللكتركني قد يككف دكليا أك إقميميا، كا 
 جات خارج النطاؽ اإلقميمي الذم حّدده سمفا.يمتـز بتسميـ منت

 اإليجاب اإللكتركني إيجاب يتـ عبر كسيط إلكتركني-3

 ،يتـ عف بعد ،يعتبر اإليجاب في ظّؿ االستيبلؾ اإللكتركني إيجابا دكليا أك إقميميا 
يجاب لذا، يتـ الّمجكء في ظّمو أم في ظؿ الغياب المادم المتزامف لممكجب كالمكجو لو اإل

كسطاء اإللكتركنييف، كذلؾ باالستعانة بكسائؿ إلكتركنية متصمة بالشبكة العالمية مل
التي يقّدميا "مقّدـ  االنترنت، كذلؾ يتطمب الحصكؿ عمى خدمة (االنترنت)لبلتصاؿ 

كتصّفح مختمؼ  االنترنت" كبعد اإلشتراؾ في ىذه الخدمة فالدخكؿ إلى االنترنتخدمة 
ؿ مختمؼ التقنيات عبرىا يتطمب تدخؿ العديد مف الكسطاء المتاجر اإللكتركنية كاستغبل

 .االنترنتالتقنييف عبر 

 

 

 

                                                           
رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ،  انكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت،النظاـ القحمكدم ناصر،  -1
 .157ص، 2009معة مكلكد معمرم، تيزم كزك، جا
خطر تكجيو  بالمغة الفرنسية عمىالناطقة  الفرانكفكنيةاإليجاب عمى الّدكؿ  بتحديدتنص بعض مكاقع الكيب الفرنسية  -2

 مييا عقكبات اقتصادية عمى غرار ككريا الشمالية.قع عااإليجاب لمدكؿ الك 
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 المسائؿ التي يثيرىا اإليجاب اإللكتركني-د
(، ككذا دراسة حالة اإليجاب 1يتـ التطرؽ إلى مسألة لغة اإليجاب اإللكتركني ) 

 (.2اإللكتركني الخاطئ )

 لغة اإليجاب اإللكتركني-1
ككاضحا  ،أف يككف محّددا ،اإللكتركني عمى غرار نظيره التقميدميتطمب اإليجاب  

فيي ال تعرؼ  االنترنتإاّل أّف اإلشكاؿ ليذا الصدد ىك أنو في ظّؿ التعامؿ عبر شبكة 
 "أم الّمغة"عرقية كال لغكية كىذه النقطة األخيرة  كالغرافية كال سياسية، كال دينية حدكدا ج

البّد أف يككف عرض اإليجاب باستخداـ لغة يعرفيا ىي التي تؤثر في ىذا الشرط إذ 
"Toubone"المكّجو لو اإليجاب  عمى غرار التشريع الفرنسي مف خبلؿ قانكف تبكف 

(1) 
التي تشترط استعماؿ المغة الفرنسية في كصؼ كتقديـ طريؽ التشغيؿ أك االستعماؿ، 

تراـ ىذه كصؼ مجاؿ الضماف، كفي كّؿ إعبلف مكتكب شفيي أك سمعي، كعدـ اح
كفي حالة تقديـ إيجاب بمغة معّينة فبل  .(2)االلتزامات يترتب عميو تكقيع جزاء قانكني

يجكز لقابؿ ىذا اإليجاب أف يتمّقى المعمكمات التي يرغب فييا بغير لغة اإليجاب التي 
 كافؽ عميو بداية.

لذيف المستيمكيف ا إلى حمايةاستعماؿ الّمغة الكطنية في إعبلنات كؿ دكلة  ييدؼ
لذا معظـ المكاقع التي تعرؼ إقباال كانتشارا عالميا  ،(3)أك يفيمكف لغتياإلييا، ينتمكف 

تصفح  االنترنتتحاكؿ أف تبرز صفحاتيا بمغة متعّددة، مما يسّيؿ المستيمؾ مستخدـ 
متاجرىا االفتراضية كتمكنو مف اقتناء المنتكجات التي تعرضيا، لذا غالبا ما يتـ تقييد 

بحدكد إقميمية ألشخاص تجمعيـ مفاىيـ كلغة مشتركة مّما يستبعد  االنترنتر العركض عب
تقاف لغة اإليجاب يعتبر أساس شرط ىذا األخير في  إشكالية عدـ فيـ الّمغة، ففيـ كا 

                                                           
1 - Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, J.O R.F du 5 Août 1994. 

ثباتوإيماف مأمكف احمد سميماف،  -2 مرجع  ،-الجكانب القانكنية لعقد التجارة االلكتركني -إبراـ العقد االلكتركني كا 

 . 133-131ص ص  ،ابقس
إّف تمّسؾ كؿ دكلة باقتصار استعماؿ لغتيا الكطنية في اإليجاب اإللكتركني مف شأنو التقميص مف التجارة  -3

 مع سيمتيا العالمية. كيتناقض ،اإللكتركنية
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الكضكح كالتحديد، فبل يمكف تصّكر قبكؿ إيجاب بمغة أجنبية ال يتقنيا المتمّقى لككف ذلؾ 
 .(1)ائـ عمى إرادة صحيحةيستبعد التفاكض كالقبكؿ الق

 حالة اإليجاب الخاطئ-2
أحيانا ضحية بعض عركض اإليجاب  اإلكتركنين  امستيمكن  بصفتو يقع المكجب لو 
رض عبر عإال أف ال ،خفيضات عمى سمعة معينةكأف يقرر التاجر اإللكتركني ت ،الخاطئ
مقدـ الخدمة ، كىنا تثار مسؤكلية (2)يتضمف تخفيضات عمى جّؿ سمع المكقع االنترنت

اإللكتركنية فإذا كاف نفسو مع التاجر صاحب المكقع فبل يثار إشكاؿ رككنو مسؤكال في 
كبل الحالتيف، أما إذا كاف مقدـ الخدمة شخص آخر غير المكجب اإللكتركني فينا تثار 

  .(3)حدكد مسؤكليتو كؿ كاحد منيما

عدـ إفراغ في الكاقع أف يشتمؿ إليجاب عمى بعض التحفظات بشرط يجكز  
اإليجاب مف محتكاه بشكؿ يسمح المكجب بالتحمؿ مف التزامو في حالة تمقيو قبكال. كفي 
 حالة العكس، فيذا ينفي الشرط البات كالجـز مما يجعؿ اإليجاب مجّرد دعكل لمتعاقد.

ارم حتى نفاذ سالعرض البالتحفظ الذم يتعمؽ  ينتشر في إطار التعاقد عبر االنترنت
 .(4)كال يؤثر في صحة اإليجاب النكع مف التحفظ جائز كىذا ،خزكفالم

                                                           
. كأنظر: زريقات عمر 404-403ص ص مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1
 .134-132، مرجع سابؽ، ص ص-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتلد، خا
 .324ص مرجع سابق، أمن المستهلك اإللكترونً،خالد ممدوح إبراهٌم،  -2
أيف يجب عمى تنظيـ حالة اإليجاب الخاطئ،  11ك 10مف خبلؿ المكاد  07-97 رقـ تناكؿ التكجيو األكركبي -3

كمف بينيا إلزاـ مقدـ  ،في إبراـ العقد عبر االنترنت إتباعيافي االتحاد األكركبي كضع خطكات يجب  األعضاء الدكؿ
 .الخدمة ببياف الطريقة التي يمكف بيا معالجة األخطاء الكاردة بشأف اإليجاب اإللكتركني مع تمكيف المكجب لو منيا

عمى التاجر في ظّمو تمبية كّؿ الطمبات، مّما يبّرر كضع ىذا الّنكع يعتبر اإليجاب اإللكتركني إيجابا عالميا، يصعب  -4
 مف التحفظات.

كأف يضع تحّفظا بعد تكقيع القابؿ عمى العقد  ،تكجد بعض التحفظات التي تجعؿ العقد قائما عمى محض إرادة المكجب
 .405ص. مرجع سابؽ، كتركني،حماية المستيمؾ االلعدناف خالد،  ككثر سعيديمكف المكجب مف الرجكع عف التعاقد: 
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 نطاؽ اإليجاب -ثانيا

، مما يثير تحديد نطاقو االنترنتيتـ اإليجاب اإللكتركني عف بعد عبر شبكة  
 .(ج) ككذا نطاقو مف حيث األشخاص (،ب) كالمكاني (،أ) الزماني

 الزماف مف حيث اإليجاب اإللكتركني نطاؽ-أ

ذا قابمؿ تعبير عف إرادة يعتبر اإليجاب أكّ   إرادة مطابقة  والتعاقد بشركط معينة، كا 
تتطمب مدة  االنترنت، عمى خبلؼ العقكد عبر (1)لو خبلؿ مدة زمنية معينة يقـك العقد

زمنية مف أجؿ إيصاؿ اإليجاب كصدكر إرادة مقابمة لو بالمكافقة عميو. مّما يتطمب تحديد 
كاإلجابة عف ذلؾ  (2)مكجب ممتزما بإيجابو خبللياالتي يجب أم يظؿ ال الزمانيةالمدة 

لئليجاب اإللكتركني، غالبا ما يككف أمر تحديد النطاؽ  الزمانيمثؿ تجديد النطاؽ ت
أيف نّصت  -صاحب اإليجاب اإللكتركني-قائما كفقا لما تتجو إليو إرادة المكجب  الزماني
يبدء احتسابيا اعتبارا مف تسّمـ  مف قانكف اليكنستراؿ عمى ككف مّدة اإليجاب 3ك 2المادة 

ذا صدر القبكؿ  اإليجاب كفقا لمدة يحّددىا المكجب ما لـ يتـ اإلشارة إلى غي ر ذلؾ، كا 
في تكقيت الحؽ في المدة التي يككف فييا اإليجاب قائما فإنو يتعامؿ مع القبكؿ باعتباره 

 .(3)إيجابا جديدا

ا لممكجب كينتج يككف اإليجاب اإللكتركني المتضمف لكافة الشر   كط األساسية ممزمن
ا فقد يككف إيجابا محّددا مقركنا بأجؿ أكال، (4)آثاره القانكنية ، إاّل أّف ىذا االلتزاـ ليس ممزمن

مقركنا  االنترنتفي غالب األحياف يككف اإليجاب اإللكتركني الذم يضعو المكجب عبر 

                                                           
مف ت.ـ.ج، فإّف العقد يتمثؿ في تكافؽ إرادتيف عمى إحداث اثر قانكني، فاإليجاب يمثؿ أّكؿ  59كفقا ألحكاـ المادة  -1

 ىاتيف اإلرادتيف.
 .134، مرجع سابؽ، ص-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -2
 قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ.مف  3ك 2لمكاد ا -3
ال قامت مسؤكليتو كيمـز بتعكيض  ،ال يمكف لممكجب في إيجاب اإللكتركني المقركف بأجؿ التراجع عف إيجابو -4 كا 

مرجع سابؽ،  المبـر عبر االنترنت، النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركنيالطرؽ المقابؿ. أنظر: حمكدم ناصر، 
 .163ص
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..( أك )ينتيي العرض...(، يرفؽ بالعرض عبارة )العرض السارم:. أيف، (1)بآجاؿ معينة
قد كضع العقد النمكذجي الفرنسي بشأف المعامبلت اإللكتركنية صكرا لتحديد مّدة صبلحية 

 .(2)اإليجاب

مف خبلؿ مختمؼ تقنيات  ،االنترنتيبدأ سرياف اإليجاب مف كقت إرسالو عبر  
 التزاـاب ال يعني فمجرد إعداد اإليج ،كالمكاقع اإللكتركنية أك البريد اإللكتركني ،التكاصؿ

ذلؾ ألف  ،بعمـ مف كّجو إليو الواتصؽ بكقت سرياف اإليجاب ال يتعمّ  كما أفّ  المكجب بو،
 ،كتقكـ عمى معيار شخصي ،ة عمى محض إرادة مف كّجو إليو اإليجابفىذه الّمحظة متكق

 .(3)م يقكـ عمى معيار مكضكعيذال االنترنتعمى خبلؼ كقت إرساؿ اإليجاب عبر 

لمف كّجو إليو، كفي  ،المكجب أف يحّدد مّدة معقكلة لكصكؿ اإليجاب يجب عمى 
فينبغي عمى المكجب سحب إيجابو عمى المكقع  ،حالة سقكط األجؿ الذم تـ تحديده

اّل اعتبر إيجابا جد يو كفقا لنفس الشركط عميدا غير مقركف بأجؿ يتـ التعاقد اإللكتركني، كا 
 .(4)المعمنة

المكجب مف  فُ كِّ مَ مما يُ  ،إللكتركني غير مقركف بأجؿيمكف أف يككف اإليجاب ا 
يجاب الذم يتـ مف اإلكعرض ، (6)، إذا كاف اإليجاب عاما(5)سحب إيجابو بعد مّدة معقكلة
فإف المحترؼ اإللكتركني يمكف لو الرجكع عنو بكؿ سيكلة.  ،خبلؿ صفحات مكاقع الكاب

                                                           
ـ نفاذ الكمية، كفي ىذه الحالة األخيرة فإف كجكد كانتشار اإليجاب عبر ديتـ تحديد اآلجاؿ بمدة معينة أك بشرط ع -1

حالة قرينة عمى استمراره كعدـ نفاذ الكمية، لذا فالمحترؼ اإللكتركني ممـز بمراقبة مخزكنو دائما كي ال يقع في  االنترنت
فحينيا يككف ىذا الطمب  ،طمب بعد سحب عرض اإليجابب، كفي حالة تقدـ أحد المستيمكيف عدـ إمكانية تنفيذ إلتزامو
 إيجابا جديد كليس قبكال.

 :. أنظر135ص مرجع سابؽ،، -دراسة تحميمية -االنترنت عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيعزريقات عمر خالد،  -2
 .115-141ص ص ،مرجع سابؽ حماية المستيمؾ االلكتركني، لد،ككثر سعيد عدناف خا

 .136-135مرجع سابؽ، ص ص، -دراسة تحميمية -االنترنت عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيعزريقات عمر خالد،  -3
حمد إيماف مأمكف اأنظر:  .مصحكبا بميمة لمّدفع فيجب احتراـ ىذه المدة يككف اإليجاب اإللكتركني يمكف أف -4

ثباتوسميماف،   145ص ،مرجع سابق ،-الجكانب القانكنية لعقد التجارة االلكتركني -إبراـ العقد االلكتركني كا 
كالرد عمى عرض تتمثؿ المدة التي يمكف مف خبلليا سحب اإليجابي في الكقت الذم يسمح لممستيمؾ اإللكتركني  -5

 .416ص ،مرجع سابؽ االلكتركني،حماية المستيمؾ  ككثر سعيد عدناف خالد، :أنظر .المكجب
 .123-121مرجع سابؽ، ص ص، -دراسة تحميمية -االنترنت عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيعزريقات عمر خالد،  -6
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الذم يكّجو  (2)حالة اإليجاب الخاص في بينما، (1)إذ يكفي تحذير العمبلء بنفاذ المخزكف
كاإليجاب عبر البريد اإللكتركني دكف تحديد ميعاد، فإف  ،ألشخاص محّدديف بالذات

 ،كطبيعة المعاممة ،المكجب ممـز باحتراـ أجؿ معقكؿ يستخمص مف ظركؼ الحاؿ
 .(3)كالقياس برسائؿ مشابية ليا أجؿ محّدد

أيف يككف المكجب كالشخص المكجو  ،شرأّما في حالة اإليجاب اإللكتركني المبا 
ال يتطمب  ،أيف يككف التكاصؿ بينيـ ،حكمي عقد حاضريف في مجمس ،إليو اإليجاب
بمجرد صدكر إرادة المكجب، فيي تصؿ إلى الطرؼ المقابؿ، فأجؿ اإليجاب  ،فارؽ زمني

كتابة لباسكاء  ى االتصاؿ المباشرفإذا انتي ،يتعّمؽ بمّدة مجمس العقد ،في ىذه الحالة
فقط دكف التكصؿ إلى أم اتفاؽ، يسقط محادثة الأك  ،محادثةالمشاىدة ك الأك  ،مباشرةال

إليجاب قبؿ انتياء اعرض لخبلؿ االتصاؿ المباشر  القبكؿ اإليجاب، أّما إذا صدر
 .(4)العقد االتصاؿ المباشر فيتـ انعقاد

 المكاف  مف حيث إليجاب اإللكتركنيانطاؽ -ب

التي ال  ،االنترنتاإللكتركني عبر الشبكة العالمية لبلتصاؿ يتـ عرض اإليجاب  
يصعب عمى  إذ مما ينعكس كذلؾ عمى اإليجاب اإللكتركني، ،تعرؼ حدكدا جغرافية

المحترؼ اإللكتركني الكفاء بالطمبات العالمية، لذا يمجأ البعض إلى تحديد النطاؽ 

                                                           
 أنظر:ك  .164مرجع سابؽ، ص النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت،حمكدم ناصر،  -1

 .416صمرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني، الد،ككثر سعيد عدناف خ
 .120مرجع سابؽ، ص، -دراسة تحميمية -االنترنت عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيعزريقات عمر خالد،  -2
زريقات عمر : أنظرك . 417-416ص ص مرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني، ككثر سعيد عدناف خالد، -3

حمكدم كأنظر أيضا: . 137مرجع سابؽ، ص، -دراسة تحميمية -االنترنت لتجارة اإللكتركنية، عقد البيععقكد اخالد، 
 .164ص  ،مرجع سابق ،النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنتناصر، 

أم اإليجاب الذم يصدر  ،يففي ظّؿ االتصاؿ المباشر حكـ التعاقد بيف حاصر  عمى اإليجاب اإللكتركني ينطبؽ -4
 حماية المستيمؾ االلكتركني، ككثر سعيد عدناف خالد، أنظر:ك  .ت.ـ.ج 64في مجمس العقد يخضع لحكـ نص المادة 

 . 418مرجع سابؽ، ص
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كعة مف الدكؿ أك إحداىا فقط، ، قد يككف مجم(1)الجغرافي لئليجاب في حدكد إقميـ معيف
 أك أف يككف مقتصرا عمى بعض المدف داخؿ الدكلة الكاحدة.

لئليجاب اإللكتركني،  النطاؽ المكاني إطاريتـ مراعاة مجمكعة مف المسائؿ في  
أك يريد أف  ،كالتعامؿ داخؿ مكطف المحترؼ تفاديا لمقكانيف األمنية األخرل التي ال يتقنيا

 ،ككف ىذا التحديد المكاني متكقؼ عمى معطيات سكؽ العرض كالطمبيتفادىا، كما قد ي
كميما كاف السبب الذم دفع المحترؼ اإللكتركني مف أجؿ كضع حدكد مكانية إليجابو، 
ذا تـ القبكؿ في مكاقع  فإنو ال يمتـز بإيجابو إال في حدكد المكاف الذم قاـ بتحديده، كا 

 .(2)ؿ إيجابا يحتاج إلى قبكؿخارجة عنو، فيعتبر ىذا األخير منعدما، ب

بلحقة الممرحمة اإللكتركني ل المكاني لئليجاب يمكف أف يككف تحديد النطاؽ 
أيف يدرج شرط التسميـ لممنتكج السمعة أك  في مرحمة تسميـ المنتكج، ، كيككف ذلؾلبلنعقاد

المحترؼ  ؽتؾ إف كانت تكاليؼ التسميـ عمى عاالخدمة في نطاؽ جغرافية معينة كذل
، لذا فبل جدكل مف القبكؿ في غير مناطؽ التي يككف التسميـ فييا ممكنا، (3)إللكتركنيا

إال إذا كاف استبلـ محؿ التعاقدم أيف مكاف ال يزعج القابؿ، ألف المحترؼ اإللكتركني 
 .(4)غيره لـز بأداء التسميـ في غير المناطؽ التي حددىا

 نطاؽ اإليجاب اإللكتركني مف حيث األشخاص -ج

يدرج االستيبلؾ اإللكتركني ضمف ما يسمى بالتجارة اإللكتركنية التي تقكـ في  
اإللكتركني الحؽ في تحديد  لممحترؼاألساس عمى مبدأ حرية التعاقد، أيف يككف 

 األشخاص الذيف يتعاقد معيـ كذلؾ يككف كفؽ حالتيف.

                                                           
البند الرابع مف العقد النمكذجي الفرنسي الخاص بالمعامبلت اإللكتركنية بيف التجار كالمستيمكيف الصادر عف غرفة  -1

 ارة كالصناعة الفرنسية.التج
 .420صمرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -2
 .285ص مرجع سابؽ، ،لمتعاقد عبر شبكة االنترنت التنظيـ القانكني العجارمة مصطفى مكسى،  -3
 صناعة الفرنسية.مف العقد النمكذجي لممعامبلت اإللكتركنية الصادر عف غرفة التجارة كال 4البند  -4
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 التحديد المشركع لممكجب لو -1
مع بعض األشخاص دكف األخرل في تمؾ تتمثؿ حاالت الرفض المبررة لمتعامؿ  

ف ال يستجيب أاجر اإللكتركني عمى سبب مشركع، كاألكضاع التي يستند فييا الت
 ،أك المكاني الزمانيدة سمفا كعدـ احتراـ النطاؽ الشخص الذم يكد التعاقد لمشركط المع

كمية  طمب عمى غرار ،أك يتنافى مع قكاعد السكؽ ،أك أف يككف طمب التعاقد غير عادم
كبيرة مف المنتكج أك حؽ كؿ البضاعة المكجكدة لدل التاجر، ففي مثؿ ىذه الحاالت فإف 
الرفض مشركعا كمبررا مما يستبعد مسائمة المحترؼ اإللكتركني عمى غرار التعاقد الذم 

 .(1)يككف فيو شخصيتو المتعاقد محؿ اعتبار

 المشركع لممكجب لوغير  التحديد -2
في تمؾ المكاقؼ التي يرفض المحترؼ  غير المشركعتتمثؿ حاالت الرفض  

اإللكتركني طمبات شخص المستيمؾ دكف االستناد ألم سبب مشركع بؿ لمجرد ميكالت 
شخصية لديانتو أك عرقو، مما يثيره مسائمة المحترؼ رغـ تعارض مكقؼ مسائمة التجار 

نص ي ذىب إلى المع مبدأ حرية التعاقد كمبدأ سمطاف اإلرادة إال أف المشرع الفرنس
 ت.إ.ؼ. 01فقرة  122بيع كفقا نص المادة بصريح العبارة عمى حظر رفض ال

 اإللكتركنيالعدكؿ عف اإليجاب  حاالت-3
يخضع سرياف اإليجاب اإللكتركني لؤلحكاـ العامة لئليجاب المنصكص عمييا في  

انفضاض  الذم لـ يرتبط بقبكؿ بمجرد مف إيجابو المكجب حيث يعفى ،القكاعد العامة
حجامو عف الرد خبلؿ مجمس العقد أك خبلؿ  ، فإعراض(2)مجمس العقد المكجب لو كا 

كنفس المصير يمقاه  ،ممنكحة في حالة تعييف أجؿ يؤدم إلى سقكط اإليجابالمدة ال
اإليجاب الذم يتـ العدكؿ عنو قبؿ كصكلو لعمـ المكجو لو، ىذه األحكاـ العامة تنطبؽ 

في ظّؿ االتصاؿ  كتصح عمى اإليجاب اإللكتركني الذم يتـعمى التعاقد بيف حاضريف 
                                                           

 كأنظر:  .422صمرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1
GESLAK Virginie, La protection du consommateur et le contrat en ligne, Mémoire Master 2 Consommation 

et Concurrence, Université de MONTPELLIER I, 2011, p.40. 
 .ت.ـ.ج 64لمادة ا -2
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فقط المحادثة أك الكتابة المتزامنة أم في أك طريؽ المشاىدة كالمحادثة،  فالمباشر سكاء ع
 .(1)االنترنتاإليجاب الخاص عبر 

مع  ،أما إذا كاف اإليجاب عاما كغير مصحكب بأجؿ يجكز سحبو في أم كقت 
ىذه  تتعمؽ، غالبا ما (2)جميكر المستيمكيف مستعممي االنترنتل مراعاة منح مدة معقكلة

كالمعطيات المحيطة بالتعامؿ مع األخذ بعيف االعتبار سرعة التعامؿ عبر المدة بالظركؼ 
تتعمد الكثير مف المكاقع التجارية اإللكتركنية عدـ تحديد أجؿ لسرياف عركض ، االنترنت

 فيتغيير حدكث في حالة  ،الرجكع عنيا اإليجاب التي تقدميا، مف أجؿ التمكف مف
 .   المنتكجات المعركضة عبر االنترنتأسعار 

يترتب عمى اقتراف اإليجاب بقبكؿ المستيمؾ اإللكتركني عدـ إمكانية المحترؼ  
اإللكتركني الرجكع عنو دكف عذر مشركع، كبالتالي تقكـ عمى المحترؼ مسؤكلية 

    .  (3)التقصيرية نتيجة ىذا الرجكع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؽمكف. كأنظر: 290ص مرجع سابؽ، ،، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتالعجارمة مصطفى مكسى -1

 .170-169ص ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية حمادة عبد، 
ف كاف سحب اإليجاب اإللكتركني قبؿ إتماـ مدة معقكلة ي -2 شير مسؤكلية المحترؼ اإللكتركني صاحب اإليجاب، كا 

النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي حمكدم ناصر،  . أنظر:سبي يخضع لسمطة التقديرية لمقاضيتحديد ىذه المدة أمر ن
 .164ص مرجع سابؽ، االلكتركني المبـر عبر االنترنت،

 .209، ص2001منشكرات صادر الحقكقية، بيركت،  رنت،التنظيـ القانكني لشبكة االنتطكني ميشاؿ عيسى،  -3
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 الفرع الثاني 

 قبكؿ إلكتركنيك عبر االنترنت العركض المكافقة عمى

تسمح شبكة االنترنت بعرض إيجاب المحترؼ الذم يسعى إلى صرؼ منتكجاتو 
إمكانية صدكر قبكلو بشأف تمؾ العركض )أكال(، مف  -عبرىا، كتكفر لممستيمؾ كذلؾ

نت )ثانيا(، غير أف البيئة اإللكتركنية خبلؿ كافة تقنيات التكاصؿ التي تكفرىا شبكة االنتر 
 تطرح العديد مف المسائؿ القانكنية بشأف القبكؿ اإللكتركني )ثالثا(. 

  قبكؿ اإللكتركنيأحكاـ ال-أّكال

 يتـ التطرؽ لمفيكـ القبكؿ اإللكتركني )أ(، كشركطو )ب(

 مفيـك القبكؿ اإللكتركني-أ

، -المكجب لو– كّجو إليو اإليجابيعني القبكؿ بكجو عاـ، التعبير عف إرادة مف  
كلّما كاف البيع ينعقد بإيجاب كقبكؿ فإّف القبكؿ ىك الشّؽ الثاني المطمكب إلبراـ العقد، 
ذا اختمؼ ُعد  إيجابا  فيك ال ينتج آثاره إاّل عند اقتراف كتطابؽ تاـ بينو كبيف المكجب، كا 

 .(2)ة كبل الطرفاف المتعاقداف. فالعقد ال يتـ إاّل بتطابؽ إراد(1)جديدنا كليس قبكالن 

كالقبكؿ اإللكتركني شأنو شأف القبكؿ بمفيكمو التقميدم، فيك ال يخرج عف مضمكف  
إلكتركنية عف طريؽ  ؿائىذا األخير إاّل مف حيث كسيمة التعبير عنو، بحيث يتـ بكس

أّنو  ، فيخضع لنفس القكاعد كاألحكاـ التي تنظـ القبكؿ التقميدم إالّ (3)االنترنتشبكة 
 يحتفظ ببعض الخصكصية التي تعكد عمى طبيعتو اإللكتركنية.

                                                           
 .43مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -1

2 - « L’acceptation peut se définir comme l’intention définitive du destinataire de l’offre de conclure le 

contrat aux conditions prévues par l’offrant, et à ces conditions seulement : l’acceptation doit être identique à 

l’offre ». Voir : BOUTROS Mickael, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du 

cyber consommateur, thèse pour obtenir le grade de docteur, spécialité droit privé, université de 

GRENOBLE, 2014. Disponible en ligne à l'adresse: https://tel.archives-ouvertes.fr, p.92. 
 .172ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –ة الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنيحمادة عبد،  ؽمكف -3

https://tel.archives-ouvertes.fr/
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يصدر ممف كّجو إليو اإليجاب  عف اإلرادة تعبير»: فيالقبكؿ اإللكتركني يتمثؿ  
استخداـ كسيمة إلكتركنية، يفيد مكافقتو عمى إبراـ العقد طبقا لمشركط يتـ مف خبلؿ 

 .(1)«الكاردة في اإليجاب

، 2 كادلمقبكؿ في الم تراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنيةقانكف األكنستعّرض   
يعتبر القبكؿ مقبكال إذا تسمـّ مرسؿ ىذا اإليجاب قبكال غير »: أنو منو فنص عمى 4، 3

 «.مشركط لئليجاب خبلؿ التكقيت المحّدد

 شركط القبكؿ اإللكتركني-ب
إرادة بما فييا أف يككف يخضع القبكؿ لمشركط العاّمة التي يتطّمبيا كّؿ تعبير عف  

مطابقا لئليجاب كأف يككف صريحا ككاضحا كباتا، كعمى أف يتـّ خبلؿ مّدة محّددة، إضافة 
 إلى صدكره باستخداـ كسيمة إلكتركنية تكافقا لطبيعتو اإللكتركنية.

 اإللكتركني لئليجاب اإللكتركني ة القبكؿمطابق -1
كاءنا بالنسبة لطبيعة االتفاؽ الذم يجب أف يككف القبكؿ مطابقا تماما لئليجاب س 

، كالطرؽ التي يتـ كفقا ليا، أك بالنسبة لمعناصر الجكىرية لمعقد التي (2)يراد التعاقد بشأنو
تناكليا اإليجاب، ففي حالة كجكد قبكؿ يخالؼ أحد بنكد اإليجاب أك يعّدؿ فييا فيككف ذلؾ 

البّد أف يككف  ،(3)ل مقابمة بقبكلوإيجابا جديدنا ال يصمح االنعقاد إاّل بصدكر إرادة أخر 
كما يجب أف يصدر ضمف اآلجاؿ المعمكؿ بيا ، القبكؿ قائما كغير معّمؽ عمى شرط
  .(4) بصدد اإليجاب الذم يصدر بشأنو

                                                           
 .75ص مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة -التعاقد عف طريؽ االنترنت العجمكني أحمد خالد،  -1
 .171ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية حمادة عبد،  ؽمكف -2
. كأنظر: العجمكني أحمد خالد، 132ص  مرجع سابؽ، لكتركني،حماية المستيمؾ االككثر سعيد عدناف خالد،  -3

، التنظيـ : العجارمة مصطفى مكسىأيضا. كأنظر 76مرجع سابؽ، ص، -دراسة مقارنة -التعاقد عف طريؽ االنترنت 
 .295مرجع سابؽ، ص ،القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنت

 بشأف التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ. قانكف األكنستراؿ النمكذجيمف  04، 03، 02المكاد  -4
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ا كحرًّاأف يصدر القبكؿ ا-2 ا ككاضحن  إللكتركني صريحن
ا كذلؾ إّما بالّمفظ أك الكتابة   أك اإلشارة البّد أف يككف القبكؿ صريحا ككاضحن

ف كاف  المتداكلة عرفا كباتخاذ مكقؼ ال تدع ظركؼ الحاؿ شكنا في داللة المقصكد منو، كا 
القبكؿ في العالـ المادم ال يستبعد التعبير الضمني في حالة عدـ الّنص عمى كجكب 

ا، فإف التعبير اإللكتركني يصعب أف يتـ ضمنيا كعمى ذلؾ فإّف السككت . (1)ككنو صريحن
مف مبادئ العقكد التجارة الّدكلية الصادرة عف  6/1مكّرر  02قبكالن ينص المادة ال يعتبر 

اليكنيدركا، كعمى ذلؾ فإّف المشّرع الفرنسي نّص عمى حصر حاالت السككت لكي تصبح 
 أف تككف قبكالن.

في حالة التجديد الضمني ألعماؿ تجارية جارية، أم عندما يعتبر السككت قبكال  
يجاب الخاص أيف اعتاد أطراؼ التعامؿ عمى عقد نفس الصفقة لعّدة تككف في حالة اإل

مّرات متتالية، عندما ينتمي األطراؼ إلى قطاع ميني تككف العادة فيو أّف السككت يعادؿ 
كتستبعد ىذه القاعدة  ،"B2B" مف شركة لشركةالقبكؿ كىذا في مجاؿ التجارة اإللكتركنية 

ثارية لممكّجو إليو. يصعب ئاإليجاب لممصمحة اإلست عندما يتـفيما يتعمؽ بالمستيمكيف ك 
تطبيؽ ىذه القكاعد في ظّؿ التعاقد اإللكتركني العتبار سككت المستيمؾ اإللكتركني عف 

ال يخدـ  ،الرد قبكالن في حالة االعتياد عمى التعامؿ مع مكقع تجارم إلكتركني محّدد
أخرل تقّدـ عركضا بشركط إذ قد تككف ىناؾ مكاقع  ،مصالح المستيمؾ اإللكتركني

أفضؿ، لذا يجدر استبعاد ككف السككت قبكؿ في مجاؿ التعاقد اإللكتركني كاالعتداد فقط 
 بالقبكؿ الصريح.

كما أّف األخذ بالسككت كمكقؼ لمقبكؿ يمس بمبادئ حرية التعاقد، فكجكد عقكد  
ا األخير أف يعّبر سابقة ال يمـز المكجب لو بمكاصمة إبراـ المزيد منيا. لذا يجب عمى ىذ

 بصريح العبارة بالرفض.

                                                           
قانكف إمارة دبي مف  13المادة قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ك مف  11المادة  -1

 بشأف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية، مرجع سابؽ. 
 .45مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ، كأنظر: 
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أيف البّد  ،مؿ القبكؿ عمى عدد مف البيانات المتعمقة بالّشخص القابؿيجب أف يش 
مف تحديد بيانات المشترم تأكيد الطمبية بشأف السمعة أك الخدمة، في شأف مقابؿ الثمف، 

يتـ القبكؿ بطريقة حّرة كفي شأف طريقة الدفع ككذا تسميـ كخدمة ما بعد البيع، البّد أف 
، بو كااللتزاـة إلى قبكؿ التعاقد بعيدة عف كّؿ إكراه كضغط كنابعا عف إرادة نزيية متجي

المبـر  االستيبلؾفحماية المستيمؾ اإللكتركني تفرض تأكيد إرادتو مف أجؿ صحة عقد 
 .(1)عبر االنترنت

 القبكؿ باستخداـ كسيمة إلكتركنيةأف يصدر  -3
ؿ اإللكتركني عف القبكؿ المتعارؼ عميو في العالـ المادم باالستعانة يتمّيز القبك  

، فبل يشترط فيو شكمية معينة، فيستكعب أم كسيمة إلكتركنية في التعبير عنو كاستخداـ
 .(2)بياف أك تصرؼ مف المكجب لو يفيد بالمكافقة عمى عرض الذم تقدـ بو المكجب

 كنيالقبكؿ اإللكتر  التعبير عف تقنيات -ثانيا
يّتخذ القبكؿ اإللكتركني عّدة طرؽ لمتعبير عنو، فيك إّما يتـ عف طريؽ البريد  

(. إال جاالتصاؿ المباشر)، أك عف طريؽ (بعف طريؽ مكاقع الكيب)، أك (أ)اإللكتركني
ر عنو عبر الكسائط االلكتركنية يثير مدل إمكانية التعبتالقبكؿ االلكتركني دراسة أف 

 (.دالمؤتمتة)

 عف طريؽ البريد اإللكتركني االلكتركني ؿالقبك-أ
عبر البريد  اإليجاببقبكؿ عرض  يمكف لممكجب لو أف يعبر عف إرادتو 

 صفحات أك عمى ،اء كاف اإليجاب صادرنا عف طريؽ البريد اإللكتركنيسك  االلكتركني،
 فالقبكؿ أك حتى عف طريؽ االتصاؿ المباشر عبر االنترنت أك خارجو، مكاقع االنترنت،ك 

ال يشترط أف يتـ بشكؿ معيف، أك بنفس طريقة صدكر عرض  عبر البريد اإللكتركني
 .قدالقابؿ إلى إبراـ الع إرادة كاضحة تعّبر عف اتجاه كنّية فالميـ أف يشكؿ االيجاب،

                                                           
ات ، منشكر -دراسة مقارنة-أساليب الحماية القانكنية لمعامبلت التجارة اإللكتركنية، محمد سعد أحمد اسماعيؿ،  -1

 .199-198، ص ص 2009الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 ينا.يمف اتفاقية ف 18المادة  -2
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ثقة عف طريؽ البريد االلكتركني ال لبليجاب االلكتركني المستيمؾ قبكؿُيضفي  
 مكتكبة بطريقةحيث يمكف إثبات ىذا القبكؿ  ،النترنتعمى االستيبلؾ عبر اطمأنينة الك 

في حالة نشكب نزاع بيف  يستعاف بو ككف دليؿيألف  بذلؾ صمحكيفي شكؿ إلكتركني، 
 ولكف يشرط أف يتـ ذلؾ بطريقة تحفظ سبلمت ،أطراؼ العبلقة االستيبلكية اإللكتركنية

  .(1)تركنيةعامبلت االلكحماية المضماف ما يكفؿ ب ؿ،لمتعدي كعدـ تعرضو

 مكاقع الكيبعف طريؽ  االلكتركني القبكؿ-ب
مف أجؿ التعبير عف إرادتو في المكافقة عمى عرض  يستعمؿ المستيمؾ االلكتركني 
 جيازعمى شاشة الالمتكاجدة ك  ،األيقكنة المخّصصة لممكافقة عبر مكاقع الكيب المكجب

النقر عمى ب القبكؿ االلكتركنييرتبط ، إذ المعتمد في التعامؿ عبر االنترنت االلكتركني
القبكؿ التعبير عف إال أف  األيقكنة التي تحمؿ عبارة "مكافؽ" أك "قبمت العرض"،

سة المكجب لو أليقكنة ممبل إمكانيةر مسألة ي، يثالكيب مكاقع عف طريؽ االلكتركني
دكف  مرة كاحدةل ى أيقكنة القبكؿالضغط عممما يطرح حجية ، عف طريؽ الخطأ القبكؿ

 الفعمية. المكافقة لتعبير عفا صدق

ممكقع لالمعمكماتي البرنامج عبر مكاقع الكيب بمتطمبات  لقبكؿا حجيةمسألة  تتعمؽ 
 إبراـبالبرنامج ال يسمح قد ف لمحترؼ عبر االنترنت،الخاص بعرض منتكجات اااللكتركني 

 ،خصصة لذلؾفي االيقكنة الم القبكؿ مف خبلؿ الضغط مرتيف إاّل إذا تـ تأكيد ؛العقد
كال  بل مجاؿ العتباره صادرا عف طريؽ الخطأ،، فهتأكيدمقترنا ب حينيا القبكؿ فيككف

 المعمكماتي لممكقع االلكتركني البرنامجأما إف كاف االحتجاج بعدـ انتاجو آلثاره القانكنية، 
 الضغط عمىمجرد بالقبكؿ يتـ ، فضركرة التأكيد يسمح بانعقاد العقد دكف أف يرد فيو

تعتبر  ، لكنياصدكر القبكؿة عمى نقري الضغط عمى المكافقةفيمكف اعتبار  ،قكنة القبكؿأي
 ممكجب لو أف يثبت عدـ قصده قبكؿل أيف يمكفقابمة إلثبات العكس، قرينة قانكنية بسيطة 

الضغط عمى أيقكنة القبكؿ جاء عف طريؽ الخطأ، مما يستكجب  أفّ ك  ،حترؼعرض الم

                                                           
رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ،  المبـر عبر االنترنت،النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني حمكدم ناصر،  -1

 .169ص ، 2009مكلكد معمرم، تيزم كزك،  ،جامعة
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في بعض الحاالت ال جدكل مف  ، غير أنويمكف أف تنتج عنو إستبعاد أم آثار قانكنية
  إحتجاج المستيمؾ االلكتركني.

 التي لكتركنيةاإلمكاقع الينبغي عمى المستيمؾ االلكتركني أف يتفادم التعامؿ عبر  
إلقتناء المنتكجات؛ التي يقـك كرّد ايجابي  الضغط عمى أيقكنة القبكؿ تعتبر مجرد

 في ظؿأف يتخذ الحيطة كالحذر  يويجب عمإذ ، تسكيقيا عبرىاالمحترؼ االلكتركني ب
االلكتركني، كالبحث عف نفس خيار الخركج مف المكقع  حيث يككف لو االلكتركني،تعاممو 

إمكانية فرض  المنتكج الذم يحتاج إليو في مكاقع تجارية إلكتركنية أخرل، تستبعد فييا
بخصـ قيمة المنتكج قبكؿ، كيتحقؽ ذلؾ عميو منتكجات لمجرد الضغط خطأ عمى أيقكنة ال

مباشرة مف رصيد بطاقة المستيمؾ االلكتركني التي سبؽ لو إستعماليا عبر نفس 
   .(1)المكقع

تـ عف طريؽ ي يمكف أفال يرتب الضغط كحده عمى األيقكنة آثارا قانكنية، باعتباره 
إعبلف، أك تأكيد  مف أجؿ "double clic"، مما يتطمب الضغط مرتيف (2)الخطأ أك السيك

، عمى بعض األسئمةأك االجابة ، (3)القبكؿ مف خبلؿ إدخاؿ رقـ بطاقة الدفع اإللكتركنية
–لممكجب لو  مدة زمنيةمنح مع ضركرة  ،أم بيانات يمكنيا تأكيد القبكؿأك تقديـ 

                                                           
يتعمد بعض المحترفيف االلكتركنييف تقديـ تطبيقات إلكتركنية، قد يحصؿ المستيمؾ االلكتركني عمييا بصفة مجانية   -1

أجؿ تحسيف المنتكج الرقمي أك االستفادة مف بعض أك بمقابؿ، ثـ يفرض المحترؼ عمى المستيمؾ دفع ثمف معيف مف 
خدماتو، كغالبا ما يككف ىذا الثمف المطمكب في البداية بسيطا مف أجؿ ضماف قبكؿ المستيمؾ، كبعد حصكؿ المحترؼ 
عمى المعمكمات الشخصية لزبائنو، يقـك بعدىا بتكرار عممية الخصـ مف رصيدىـ لمجرد لمجرد الضغط عمى األيقكنة 

بالقبكؿ، عمى غرار بعض األلعاب االلكتركنية التي يقبؿ األكلياء دفع ثمف بسيط مف أجؿ تمتع األكالد ببعض  الخاصة
المزايا، ليقـك البرنامج المعمكماتي الخاص بالتطبيؽ االلكتركني الذم يتضمف المعبة بتقديـ عركض تفرض الضغط عمى 

تكانى الطفؿ عمى اإلقداـ عميو، ليتفاجأ األكلياء فيما بعد بحجـ أيقكنة القبكؿ مف أجؿ مكاصمة المعب، األمر الذم لف ي
 الفاتكرة التي قاـ البرنامج المعمكماتي لمتطبيؽ بخصميا مف رصيدىـ.

 .44ص مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ،  -2
 .60-59ص ص  مرجع سابؽ، مشكبلت البيع عبر االنترنت،محمد سعيد خميفة،  -3
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ؿ اقتناء المنتكج الذم قاـ قبك لمترّكم كالتأكد أكثر مف رغبتو في  -المستيمؾ االلكتركني
   .(1)لمحترؼ بعرضو عبر االنترنتا

 تقنيات االتصاؿ المباشر القبكؿ عف طريؽ-ج

يمتقي المستيمؾ مع التاجر في ىذه الغرؼ مف أجؿ تبادؿ المفاكضات حكؿ التعاقد  
إلى غاية تقديـ عرض أخير كىك اإليجاب، كالذم يمقى قبكال مف الطرؼ اآلخر فيككف 

كع مف التعاقد عبر المحادثة كالمشاىدة يسمح لمطرفيف القبكؿ كاإليجاب متكافقيف، فيذا النّ 
 برؤية بعضيا البعض عبر الشبكة بكاسطة الكاميرات المتصمة بجياز الكمبيكتر.  

 ةي المعامبلت االلكتركنية المؤتمتالتعبير عف القبكؿ ف-د
يقصد بالمعامبلت االلكتركنية المؤتمتة، تمؾ المعامبلت التي تتـ بكاسطة برامج  

ركنية آلية معدة مسبقا لمقياـ بميمة معينة، حيث يمكف لحاسكب آلي مزّكد بمعمكمات الكت
محرؾ ككفقا لبرامج آلية خاصة أف يقـك بانجاز المعاممة بمجرد أف يطمب منو ذلؾ دكف تدخؿ 

، كبذلؾ يترتب عمى ىذا القبكؿ كافة اآلثار القانكنية المترتبة عمى القبكؿ الصادر عف (2)بشرم
كسر ذلؾ  بحيث يككف صحيحا كنافذا رغـ عدـ كجكد تدخؿ بشرم، ،(3)بالطريقة التقميديةاألفراد 

يرجع إلى أّف الشخص الطبيعي أك المعنكم الكاجب عميو اإليجاب ىك الذم يمتمؾ النظاـ 
االلكتركني الذم تـ مف خبللو التعبير عف قبكلو مف جية، كأنو ىك الذم قاـ ببرمجة ىذا 

 .(4)رسؿ الرسائؿ المعبرة عف قبكلو بحسب إرادتوالنظاـ بشكؿ جعمو ي

                                                           
كمف ذلؾ أف تتضمف عبارات التعاقد رسالة القبكؿ نيائيا مف أجؿ تجنب أخطاء اليد مثؿ ىؿ تؤكد، اإلجابة عمى ذلؾ بنعـ أك  -1

استعماؿ العديد مف التقنيات التي ب الذم يرتبط ،الضغط مرتيف عمى أيقكنة القبكؿال كيتـ التعبير عف القبكؿ في ىذه الحالة في 
 ء بطاقة الطمبات مف طرؼ المكجب إليو.ىكمم ،في القبكؿ ستيمؾ االلكتركنيرغبة المتسمح بتأكيد 

إاّل أّف الفقو يرل بأّف سرياف ىذا التصرؼ في حؽ المكجب يفترض إثبات عميو بأف القبكؿ صدر عف طريؽ النظاـ القانكني  -2
محمد سعيد أحمد لمعاممة سكؼ تبـر بيذه الكسيمة : االلكتركني المؤتمت أك نفرض أّنو كاف يجب عميو أف يعمـ باف العقد أك ا

 .196ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية ، إسماعيؿ
تنسب  يعتبر الجياز اإللكتركني أداة يستعمميا المتعاقد مف أجؿ التعبير عف إرادتو، فاإلرادة التي يتـ تبادليا مف خبللو ال -3

نما إلى الشخص المتعاقد الذم المستعمؿ لمجياز. أنظر: راشدم صابر، "المركز القانكني لمكمبيكتر )الحاسب( في  بجياز كا 
 .20، ص2010، 09جامعة العقيد أكمي محند أكلحاج، البكيرة، العدد  مجمة معارؼ،، التعاقد اإللكتركني"

4
- Youcef SHANDI, La Formation du contrat A Distance par voie Electronique, Thèse pour le doctorat, Faculté de 

droit de science politiques et de gestion, Université Robert SCHUMAN, STRASBOURG III, p : 142.  
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 اإللكتركني لقبكؿ التي يثيرىا ا القانكنية المسائؿ -ثالثا
، يثير القبكؿ اإللكتركني مدل اعتبار السككت المبلبس لمتعبير عف اإلرادة )أ(

 كزماف القبكؿ اإللكتركني )ب(، كمكانو )ج(.
 ر عف القبكؿ االلكتركنيالسككت المبلبس ككسيمة لمتعبي مدل اعتبار-أ
لكف يرد عميو استثناء في كضعا سمبيا ال يعني مفيكما معّينا،  بذاتو السككت ُيعد 

قبكال في بعض الحاالت التي يقترف فييا حالة السككت المبلبس، أيف يمكف أف يعتبر 
كف فييا مختمؼ الحاالت التي يك عمى ت.ـ.ج 68نصت المادة  أيف، (1)بظركؼ معينة

 كفقا لمحاالت التالية: تعبيرا عف القبكؿالسككت 
ال يمكف لمعرؼ أف يمعب دكرا فعميا في التعاقد عبر االنترنت، نظرا  :العرؼ -األكلىحالة ال

 ، كعدـ االعتياد عميو مف طرؼ كافة أفراد المجتمع.لحداثة ىذا الشكؿ مف أشكاؿ التعاقد
العقكد التي تبـر عبر االنترنت  إّف أغمب :مصمحة مف كجو إليو اإليجاب -الثانية حالةال

 .(2)عبارة عف عقكد تجارية، دائما تشكؿ التزاـ عمى عاتؽ مف كجو إليو اإليجاب
إّف التعامؿ السابؽ بيف المتعاقديف ىي الحالة التي  :التعامؿ السابؽ -الثالثة حالةال

اجر الفتراضية تصادفنا كثيرا في التعاقد عبر االنترنت، كاعتياد أحد الزبائف عمى أحد المت
كفي ىذه الحالة تعبر مف الحاالت النمكذجية لمتعاقد السابؽ، كبالتالي ىنا يعد  السككت 

 .في الرد قبكال، إذا اقترف بظرؼ آخر يرجع داللة السككت عمى القبكؿ
طريقة ضمنية عند تقديمو لرقـ بطاقة بيمكف أف يعبر المستيمؾ اإللكتركني عف قبكلو 

، دكف ضركرة التصريح بقبكلو لعرض اإليجاب، غير أنو يصعب اإلئتماف الخاصة بو
تحقؽ التعبير الضمني لئلرادة في ظؿ التعاقد عف بعد، لككف األجيزة اإللكتركنية تعمؿ 
لكتركنية يصعب مف خبلليا  عف طريؽ البرمجة المعمكماتية كفقا ألنظمة رقمية كا 

ذ باإلرادة الصريحة في ظؿ استخبلص إرادة المستيمؾ اإللكتركني، مما يستكجب األخ
    .(3)االستيبلؾ اإللكتركني

                                                           

 .299مرجع سابؽ، ص ،، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتالعجارمة مصطفى مكسى 1-
 .          94ص ، مرجع سابؽ، العقد اإللكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرمراح، مناني ف -2
 .175مرجع سابؽ، ص  ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -3
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 االلكتركني القبكؿزماف -ب
يترتب عف تحديد زماف إبراـ عقد االستيبلؾ اإللكتركني بإمكانية المستيمؾ   

اإللكتركني بالعدكؿ بعد فترة محددة مف التعاقد، عمى غرار كذلؾ تحديد كقت إنتقاؿ ممكية 
ؾ، كتتكقؼ عميو كذلؾ مكاعيد التقادـ التي تنشأ عف العبلقة المنتكج كتحمؿ تبعية اليبل
 االستيبلكية اإللكتركنية.  

يتكقؼ تكييؼ عقد االستيبلؾ اإللكتركني فيما إذا كاف حاضريف أـ غائبيف عمى  
فترة زمنية بيف صدكر قبكؿ المستيمؾ اإللكتركني كعمـ المحترؼ  أك انعداـ كجكد

عاقد عبر البريد اإللكتركني أك عبر الكيب يمكف أف يككف ففي حالة الت اإللكتركني بو،
التعاقد بيف المستيمؾ كالمحترؼ إما تعاقدا بيف حاضريف إذا انعدمت فترة زمنية في تبادؿ 
اإلرادة كيككف بيف غائبيف إذا كجد فارؽ زمني خبلؿ تبادؿ اإلرادة، عمى خبلؼ التعاقد مف 

األطراؼ عمى المباشر كيتحقؽ كصكؿ إرادة  خبلؿ تقنية االتصاؿ المباشر أيف يتكاصؿ
 .كّؿ طرؼ لآلخر بمجرد صدكرىا

كفقا انعقاد العقد زماف في تحديد  (1)المشرع الجزائرم بنظرية العمـ في القبكؿ يأخذ     
، يمكف اإلستيبلكية اإللكتركنية ىذه النظرية بشأف العقكد تطبيؽب، ك ت.ـ 67المادة لحكـ 

المستيمؾ، كيختمؼ ذلؾ  بقبكؿ حترؼي المحظة التي يعمـ فييا المف تحديد زماف إبراـ العقد
بحسب التقنية المعتمدة في التكاصؿ كالتعامؿ بيف أطراؼ االستيبلؾ اإللكتركني، فيمكف 

 .الخاص بالمحترؼ االلكتركني بريدالبفتح صندكؽ  أف يككف
القابؿ تأكيدا مف المستيمؾ اإللكتركني في المحظة التي يتسمـ فييا  االستيبلؾينعقد  

طمئنانا المحترؼ  المكجب بكصكؿ القبكؿ إليو، ألف ىذا يكفر لمطرفيف المتعاقديف ثقة كا 
أكثر، إذ يتأكد كؿ منيما بأنو يتعاقد فعبل مع الشخص المقصكد، عمى الرغـ مف عدـ 

                                                           
 العقد كىي: انعقادلتحديد زماف أكجد الفقو أربع نظريات  -1

يرل أنصار ىذه النظرية أف العقد يتـ بمجرد إعبلف القبكؿ كقبؿ أف يصؿ إلى عمـ المكجب كفي إعبلف القبكؿ:  نظرية -
 ىذه المحظة يقترف اإليجاب بالقبكؿ.

بمقتضى ىذه النظرية ال ينعقد العقد بمجرد إعبلف القبكؿ بؿ بعد تصديره أف يضع القابؿ مثبل نظرية تصدير القبكؿ:  -
 لقبكؿ في صندكؽ البريد.رسالة متضمنة ا

كيرل أصحاب ىذه النظرية باف العقد يتـ بكصكؿ القبكؿ إلى المكجب كتسممو سكاء عمـ نظرية كصكؿ القبكؿ كتسميمو:  -
 بمحتكاه أك ال.

 ال ينعقد العقد بمكجب ىذه النظرية إال بالعمـ الفعمي لممكجب بالقبكؿ.نظرية العمـ بالقبكؿ:  -
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، رغـ كجكد اتجاه فقيي يستبعد شخصية لكؿ طرؼ لآلخر كجكد مكاجية حقيقية كمعرفة
ه النظرية لككف اإلطبلع عمى رسائؿ البيانات تتحدد بزمف عمـ المكجب بالقبكؿ األخذ بيذ

كالرد اإليجابي لعرض اإليجاب، األمر الذم يتكقؼ عمى محض إرادة المكجب دكف 
القابؿ، إذ يمكف أف يتعمد عدـ فتح الرسالة اإللكتركنية ليتجنب العمـ بمحتكاىا الذم قد 

 .  اإليجابيتضمف مكافقة المستيمؾ عمى عرض 

 االلكتركني القبكؿ مكاف-ج
ت.ـ في تحديد مكاف عقد االستيبلؾ  67يصعب تطبيؽ حكـ نص المادة  

اإللكتركني، نظرا لمطبيعة الدكلية لشبكة االنترنت، التي يتـ مف خبلليا االستعانة بتقنيات 
مثبل معمكماتية مف أجؿ إخفاء المكقع الجغرافي الحقيقي الذم يتكاجد فيو المحترؼ، ف

يمكف لمشخص الذم يقـك بإنشاء مكقع تجارم إلكتركني بغرض االستيبلء عمى أمكاؿ 
المستيمكيف عبر االنترنت أف يخفي ىكيتو الحقيقية كيتبلعب في اليكية الرقمية أيف يقكـ 

حاكلة ، فمبربطيا بعدة مكاقع عمى الكرة األرضية بدؿ المكقع الحقيقي الذم يتكاجد فيو
  .في دكلة معّينة أمرا صعب التحقيؽتركيز ىذا العقد 

يصعب في ظؿ االستيبلؾ اإللكتركني تحديد زماف كمكاف التعاقد، مما يترتب  
عميو صعكبة تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ كالجيات القضائية المختصة بحؿ النزاع 

 مف الصعكبة كال يخم االستيبلؾ عقدتنفيذ  الذم يمكف أف يثار بصدده. كما أف مكاف
في الفضاء االلكتركني  تتـ بصفة كمية التيالرقمية تمؾ العقكد  في خاصة يضا،أ

 .فبل يكجد إقميـ دكلة معينة يتـ فيو تنفيذ العقد ،البلمادم
كال مناطؽ  ا سياسية،حدكد ال يعرؼالذم  الفضاء االفتراضياالنترنت ب تكصؼ 
ؿ مف شبكة االنترنت لعدد ىائ عك خض مما يفرض، (1)دكلة بعينياية لممكيعتبر ال ، إذ جغرافية

 .(2)، مف أجؿ استبعاد مشكمة عدـ خضكع االنترنت لقانكف دكلة معينةالقكانيف كاألنظمة القضائية

                                                           
جكؿ في فضاء كطني كفضاء دكلي في آف كاحد، اذ يستطيع زيارة مكاقع في كؿ أنحاء العالـ فمستعمؿ االنترنت يت -1

 ال تخضع لسيادة أية دكلة.
منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  ،10عقكد التجارة اإللكتركنية كالقانكف الكاجب الجكارم سمطاف عبد اهلل محمكد،  -2

 .65، ص 2010
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 الثانيالمبحث  

 تطكر محؿ تعاقد المستيمؾ اإللكتركني
شبكة االنترنت فضاء تجاريا إلكتركنيا منافس الؤلسكاؽ كالمتاجر القائمة  أصبحت
عف بعد  تمبية إحتياجاتيـ االستيبلكية مستعممي االنترنت م، حيث يمكف لفي العالـ الماد
لتنقؿ مف متجر آلخر، إذ غالبا ما يقكـ العديد مف المحترفيف بعرض ادكف عناء 

منتكجاتيـ عمى متاجر إلكتركنية، مما ُيَمكِّف المستيمؾ مف اختيار المنتكج الذم يتطابؽ 
كفقا لمفيـك التجارة االلكتركنية الذم  االستيبلكية مع ذكقو كيتكافؽ مع ميكالتو كرغباتو

 القانكنية السائدة.ك  أحدث تغيرا في القكاعد االقتصادية

قتناءىا عبر االنترنت محؿ االستيبلؾ ك  الخدمات التي يتـ عرضياك  تعتبر االسمع ا 
االلكتركني)المطمب األكؿ(، غير أف اإلستيبلؾ االكتركني ال يتكقؼ عمى المنتكجات 

 قميدية، إذ يمتد كذلؾ لمنتكجات قائمة في البيئة الرقمية)المطمب الثاني(.الت

 المطمب األكؿ 

 محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركني لممنتكجات التقميدية بمدل استيعا

يقـك المستيمؾ اإللكتركني بتمبية إحتياجاتو مف خبلؿ التبضع عبر االنترنت، أيف  
تي يحتاج إلييا عف بعد عبر الكسائؿ اإللكتركنية، يمكف لو الحصكؿ عمى كافة األشياء ال

فالمتاجر اإلفتراضية تضمف االختيار الكاسع لممنتكجات بشكؿ أفضؿ مف أغمب المحبلت 
 التجارية القائمة في العالـ المادم.

تتكفر شبكة االنترنت عمى العديد مف المكاقع اإللكتركنية التجارية، التي قد تككف  
" أك كطنية ALIBABA" ك"عمي بابا" "AMAZONع "أمازكف" "عالمية عمى غرار مكق

كمحمية، كما يمكف أف تككف متخصصة في عرض أشياء في مجبلت محددة، أك شاممة 
تتضمف أغمب األشياء كالمنتكجات دكف التخصص في مجاؿ، فاإلستيبلؾ عبر االنترنت 

محبل لممعامبلت كفقا  ال يستبعد كركده عمى كافة األشياء كالمنتكجات التي يجكز أف تككف
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لقانكني المدني كاالستيبلؾ )الفرع األكؿ(، طالما تستكفي مجمكعة مف الشركط الضركرية 
 فييا )الفرع الثاني(.

 الفرع األكؿ 

 قانكف حماية المستيمؾقانكف المدني ك مكفقا ل يمحؿ تعاقد المستيمؾ اإللكتركن

المحؿ الذم يمكف تقكيمو عمى لبللتزاـ القكاعد العامة ظؿ المعامبلت في ترد  
تنظيميا  تخضع فيالتي ك  ،العينية كالشخصية يتجسد ذلؾ في الحقكؽ الماليةك  ،بالماؿ

 تعاقد المستيمؾ عميو الذم ينصب التعامؿغير أف محؿ  ألحكاـ القانكف المدني )أكال(،
الضركرية لتمبية إحتياجاتو  الخدماتك  السمع عمىيتمثؿ في المنتكج الذم يشمؿ 

  .يحظى بأحكاـ خاصة كفقا ألحكاـ قانكف اإلستيبلؾ )ثانيا(، حيث يبلكيةاالست

 كفقا لمقانكف المدني محؿ تعاقد المستيمؾ اإللكتركني  تحديد -أكال

يككف تحديد محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركني كفقا ألحكاـ القانكف المدني مف 
 الشخصي )ب(.الحؽ  في ظؿالحؽ العيني )أ(، ثـ  في ظؿ ممحؿل التطرؽ خبلؿ

 الحؽ العيني في ظؿ محؿال-أ

(، ثـ تعريؼ األشياء التي تنصب عمييا الحقكؽ 1الحؽ العيني ) تعريؼيتـ بداية  
 (.3ىذه األشياء ) كتقسيمات(، 2العينية )

 الحؽ العيني تعريؼ-1

أك سمطات مباشرة  ،أك مزايا ،أك إمكانيات ،قدرات»: وأنّ  عمى الحؽ العيني يعرؼ 
قانكف لشخص معيف عمى شيء محدد بذاتو أك أشياء محّددة بذكاتيا، يقّررىا ال

فيستطيع صاحب الحؽ بمالو مف قدرة مباشرة عمى الشيء أف يستعمؿ حقو القانكني 
 .(1)«عمى ذلؾ الشيء دكف كساطة شخص آخر، ألف سمطتو مباشرة

                                                           
 .291مرجع سابؽ، ص تا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،نظريإبراىيـ منصكر،  إسحاؽ -1
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صي تنقسـ الحقكؽ العينية إلى نكعيف، فإذا تطمب قياـ الحؽ العيني كجكد حؽ شخ
ذا لـ يتكقؼ ك في ىذه الحالة حقا عينيا تبعيا، يضمنو كيككف تابعا لو، فيعتبر الحؽ  ا 

 .(1)كجكده عمى حؽ آخر، إذ يقـك بذاتو، فيككف الحؽ عينيا أصميا
العنصر األكؿ في صاحب الحؽ  ، حيث يتمثؿعناصر ةيتضمف الحؽ العيني ثبلث 

العنصر الثاني عبارة عف السمطة  ، كأما(2)أم الشخص الذم يثبت لو كينسب إليو الحؽ
عميو ىذا  يقـكالذم العنصر الثالث أم  ،ىذا الحؽ محؿالتي يباشرىا صاحب الحؽ عمى 

 .(3)أف يككف ماديا معينا بالذات فيو يشترطك  ،الحؽ
 محؽ العينيلمحؿ كالشيء  -2
أك يستعممو ألغراض  ،يعرؼ الشيء عمى أّنو كؿ كائف يصمح ألف يتممكو الشخص 

كيستأثر بو كحده  ،صرؼ معنى الشيء لكؿ ما ينتفع بو اإلنساففيت، (4)ة أك معنكيةمادي
 .(5)كيككف محبل لمحؽ كلو قيمة مالية ،دكف غيره
ترد عميو الحقكؽ المالية العينية أك شخصية التي يمكف تقكيتيا  يعتبر الشيء محبل 
لتي يستأثر بيا الشخص ، إذ يدرج الشيء ضمف األمبلؾ ا(6)فيرتبط الشيء بالماؿ ،بالماؿ

                                                           
 -نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، -1

اتيما في القكانيف الجزائرية، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيق. كأنظر: إسحاؽ إبراىيـ منصكر، ، مرجع سابؽ، ص1المجّمد 
 .294-292مرجع سابؽ، ص ص 

دركس في نظرية  -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد، ال كجكد لحؽ بدكف صاحب ينسب إليو. أنظر:  -2
 .97ص الجزء الثاني، مرجع سابؽ، الحؽ،

 -االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ نظرية-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، -3
الجزء  ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد، . 103، مرجع سابؽ، ص1المجّمد 

 .98-97ص ص  الثاني، مرجع سابؽ،
 -ر االلتزاـنظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصاد-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، -4

 .260، مرجع سابؽ، ص1المجّمد 
 .260، ص2009، برني لمنشر، الجزائر، 2جزء  ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي،  -5
يذىب بعض المؤلفيف إلى إخراج األشياء مف مفيـك األمكاؿ، يعتبركنيا محبل لمحقكؽ المالية فقط، كاألمكاؿ تتمثؿ  -6

مرجع نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية، ، أنظر: إسحاؽ إبراىيـ منصكر .ةفي الحقكؽ المالي
الكطنية  المؤسسة ،-نظرية الحؽ–المدخؿ لمعمـك القانكنية : زكاكم محمدم فريدة، . كأنظر250-249سابؽ، ص ص 

 . 123ص ،1998لمفنكف المطبعية، الجزائر، 
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أك جزء مف تركتو  ،التنازؿ عميو التعامؿ فيو كيصبح جزءا مف ثركتو إذا كاف حيا، يجكز
 .(1)إذا كاف ميتا، تنطبؽ عمى ىذا الشيء أحكاـ الميراث. فاألشياء جزء مف األمكاؿ

أيف اعتبر  ت.ـ.ج، 689-682المشرع الجزائرم األشياء كاألمكاؿ في المكاد  قسـ 
ت.ـ.ج التي جاءت  683في المادة  عمى ذلؾ حيث نص ،اء محؿ لمحقكؽ الماليةاألشي

كّؿ شيء غير خارج عف التعامؿ بطبيعتو أك بحكـ القانكف يصمح أف يككف »: كما يمي
 «.محبل لمحقكؽ المالية

 أنكاع األشياء محؿ الحؽ العيني-3

 كاآلتي:تقسيـ األشياء محؿ الحؽ العيني  يتـ 

 قسيـ األشياء مف حيث طبيعتياتالفقرة األكلى: 

ال في حيز مكاني معيف إلى  ستقرار أكبمدل االتنقسـ األشياء مف حيث طبيعتيا  
 683أيف نص المشرع الجزائرم عمى ىذا التقسيـ بحكـ نص المادة  ،عقار كمنقكؿ

كؿ شيء مستقر في حيز كثابت فيو كال يمكف نقمو دكف تمؼ فيك عقار، »ت.ـ.ج: 
 مف شيء فيك منقكؿ. ككؿ ما عدا ذلؾ

غير أف المنقكؿ الذم يضعو صاحبو في عقار يممكو، رصدا عمى خدمة ىذا  
 .(2)«العقار أك استغبللو يعتبر عقارا بالتخصيص

يعتبر ماال عقاريا كؿ حؽ عيني »: ما يميت.ـ.ج  684في نص المادة  كجاء 
عيني عمى  يقع عمى عقار، بما في ذلؾ حؽ الممكية، ككذلؾ كؿ دعكل تتعمؽ بحؽ

 .(3)«عقار

                                                           
 .261-260مرجع سابؽ، ص ص  ،-نظرية الحؽ-ـ القانكنية مدخؿ لمعمك عجة الجيبللي،  -1
 ت.ـ.ج. 683المادة  -2
 ت.ـ.ج. 684المادة  -3
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مّيز المشرع الجزائرم بيف العقار بطبيعتو كالعقار بالتخصيص، حيث يعتبر عقار  
بطبيعتو كؿ شيء ثابت كمستقر في حيز معيف ال يمكف نقمو بدكف تمؼ، كيستكم في ذلؾ 

 . (3)، أك نبات(2)، مباف كمنشآت(1)أف يككف قطعة أرضية

، كيعرفو الفقو (4)لخدمة عقار معيف يعتبر عقار بالتخصيص كؿ منقكؿ يخصص 
منقكؿ منحت لو عمى سبيؿ المجاز صفة العقار ألنو معد لخدمة العقار أك »عمى أّنو: 

منقكؿ بطبيعتو يرصد »، كما يعرؼ كذلؾ عمى أّنو: «الستغبللو كىي مخصصة لو
، كيشترط فيو أف يككف كؿ مف المنقكؿ كالعقار (5)«لخدمة أك استغبلؿ عقار بطبيعتو

 .(6)الشيء المنقكؿ تابعيف لشخص كاحد يخدموالذم 

                                                           
يتمثؿ العقار باعتباره أرضا في بقعة ترابية تتكاجد عمى كككب األرض، صالحة لمتممؾ كاالستئثار أيا كاف قكاميا  -1

ألرض الغابية، األرض الحمفاكية، األرض الصحراكية التقني، فنجد األمبلؾ العمكمية الطبيعية، األرض الفبلحية، ا
مرجع سابؽ،  ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي،  . أنظر:ألرض العامرة أك القابمة لمتعميركا

 .262ص
 . ـ التي تعتبر عقارا بطبيعتيايشمؿ العقار سطح كباطف األرض عمى غرار المناج

كيستثني مف  ،أما المنشآت فتتمثؿ في الجسكر، السدكد كاألنفاؽ ،كالمعامؿ كالمستكدعاتتتمثؿ المباني في المساكف  -2
ىذه الفئة المباني الجاىزة كالمتنقمة لسيكلة نقميا بدكف تمؼ، إذ يشترط لتكييؼ المباني كالمنشآت عمى أنيا عقار أف يتـ 

النظر عف زماف  باطنيا بشكؿ فعمي بغضإدماج المبنى أك المنشآت مع األرض التي شيدت عمييا سكاء سطحيا أك 
 . 263مرجع سابؽ، ص ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية : عجة الجيبللي، . أنظركمدة ىذا اإلدماج

إال إذا تـ  ،بالطبيعة اعقار  النبات عتبريينبت فييا لككنيا تمده بغذائو، ك يرتبط النبات كجكدا كعدما باألرض التي  -3
 ، فتصبح منقكال.زىرياتم في أكعية أك نقمو

األشياء »التي تنص عمى أّنو:  فرنسي ت.ـ 524كالمادة  مصرم ت.ـ 82ت.ـ.ج كالمادة  02فقرة  683المادة  -4
حيث استعمؿ المشرع  «.التي يضعيا مالؾ العقار في عقاره لخدمة ىذا العقار كاستغبللو تككف عقار بالتخصيص

 تصر عمى األشياء المنقكلة عمى غرار المشرع الجزائرم كنظيره المصرم.الفرنسي مصطمح األشياء بصفة عامة كلـ يق
 -نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، -5

 .693مرجع سابؽ، ص، 1المجّمد 

ال تعتبر ، حيث ممكية، فالعبرة في المالؾ الفعميليجكز إلحاؽ صفة العقار بالتخصيص في حالة الحيازة كليس ا -6
عقارات بالتخصيص المعدات الفبلحية المممككة لممستأجر، ككذلؾ العقار المممكؾ في حالة الشيكع الذم يترتب عف 

نظرية –المدخؿ لمعمـك القانكنية زكاكم محمدم فريدة، أنظر:  قسمتو كفرزه انتقاؿ المنقكؿ كالعقار لشخصيف مختمفيف.
 .125-124مرجع سابؽ، ص ص  ،-الحؽ
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، حيث يمكف نقميا مف (1)تعتبر األشياء التي ال ينطبؽ عمييا كصؼ العقار منقكال 
ى منقكؿ بطبيعتو كمنقكؿ مكاف آلخر دكف إحداث تمؼ، كيتفؽ الفقو عمى تقسيمو إل

اث كالحيكاف ؿ، فيتمثؿ األكؿ في كّؿ شيء غير ثابت في مكانو مثؿ األثآبحسب الم
يتمثؿ في أشياء ذات طبيعة عقارية في األصؿ إال أف مآليا ف، أما الثاني (2)كالسيارة

 .(3)يتحكؿ إلى منقكؿ مثؿ: أنقاض المباني

 تقسيـ األشياء مف حيث قابميتيا لمتعامؿ فيياالفقرة الثانية: 

في المادة نص المشرع الجزائرم عمى تقسيـ األشياء مف حيث قابميتيا لمتعامؿ فييا  
كؿ شيء غير خارج عف التعامؿ فيو بطبيعتو أك »ت.ـ التي جاءت كما يمي:  682

كاألشياء التي تخرج عف التعامؿ  ،بحكـ القانكف يصمح أف يككف محبل لمحقكؽ المالية
بطبيعتيا ىي التي ال يستطيع أحد أف يستأثر بحيازتيا كأما الخارجة بحكـ القانكف فيي 

 .(4)«ف أف تككف محبل لمحقكؽ الماليةالتي ال يجيز القانك

ميز المشرع الجزائرم مف خبلؿ نص ىذه المادة بيف األشياء التي يصح التعامؿ  
كاألشياء التي ال يجكز التعامؿ فييا بحكـ طبيعتيا التي  ،فييا كتككف محبل لمحقكؽ المالية

ج ضمف ال يمكف ألم شخص أف يستأثر بيا كالشمس كالبحر كالقمر...إلخ، إذ تدر 
األشياء الطبيعية التي يعجز اإلنساف عف السيطرة فييا، كيككف االنتفاع فييا مشتركا دكف 

، حيث يمكف أف يستأثر شخص (5)أف يحكؿ انتفاع بعضيـ دكف انتفاع البعض اآلخر

                                                           
 لتعريؼ العقار كفقا لحكـ مخالؼسمبيا كبمفيـك و تعريف ، أما المنقكؿ تـتبنى المشرع الجزائرم تعريؼ العقار إيجابيا -1

 .ت.ـ.ج 683المادة 
ا مف قبؿ الغير تدرج الكيرباء كالغاز في حكـ المنقكؿ بطبيعتو نظرا إلمكانية نقميا مف مكاف آلخر كاالستحكاذ عميي -2

 .ج.عت. 350بحكـ نص المادة 
يترتب عمى اعتبار العقار منقكؿ بحسب المآؿ عدة نتائج منيا، نقؿ الممكية بمجرد انعقاد العقد دكف إجراءات  -3

 .في نزاع بيع المنقكؿ بحسب المآؿ في النظر مكطف المدعى عميومحكمة اختصاص ك  ،شكمية
 ت.ـ.ج 682المادة   -4
، ديكاف المطبكعات 7ط ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-النظرية العامة لبللتزاـميماف، عمي عمي س -5

 .92ص ،2006الجامعية، الجزائر، 
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، عمى غرار استغبلؿ أشعة الشمس )الطاقة الشمسية( (1)بجزء مف ىذه األشياء الطبيعية
مية مف مياه البحار أك كمية مف اليكاء ففي ىذه الحالة يجكز التعامؿ أك االستحكاذ عمى ك

 .(2)في كؿ جزء مستأثر بو مف ىذه األشياء الطبيعية كاعتبارىا حّقا عينيا

يرجع عدـ جكاز لمتعامؿ في األشياء بحكـ القانكف عمى غرار األمبلؾ التابعة 
غير أف ىذه الفكرة  ،كرة المشركعيةف إلىلمدكلة كاألشياء المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب 

 تعتبر نسبية إذ تختمؼ مف حقبة زمنية ألخرل كمف بمد آلخر. 

  تقسـ األشياء مف حيث قابميتيا لبلستيبلؾالفقرة الثالثة: 

ذلؾ الشيء »عرؼ األشياء القابمة لبلستيبلؾ عند أكؿ استعماؿ عمى ككنيا: ت
في استيبلكو فيك غير قابؿ  الذم أعد بطبيعتو ألف يككف أك استعماؿ لو ىك

أما األشياء غير القابمة ، (3)«لبلستعماؿ مرة بعد مرة مع بقائو دكف أف يستيمؾ
  .(4)«التي يتكرر استعماليا دكف أف تستيمؾ أك تنفذ»لبلستيبلؾ فيي 

ألحكاـ التقنيف المدني مف جية كألحكاـ  في تنظيموىذا النكع مف األشياء خضع ي
 .خاصةي قكانيف كنصكص تنظيمية الخاصة باالستيبلؾ ف

                                                           
غالبا ما تدرج ىذه األشياء الطبيعية ضمف الحؽ العاـ تحت فكرة التراث المشترؾ القائـ في القانكف الدكلي التي  -1

المناطؽ القطبية المتجمدة الشمالية  ،عمى غرار أعالي البحار كالمحيطات ،ائف عاـ كمجردتجعؿ منيا ممؾ لئلنساف كك
نظرية -مدخؿ لمعمـك القانكنية : عجة الجيبللي، أنظر .الفضاء الخارجي بما فيو مف ككاكبك  ،كالجنكبية، الغبلؼ الجكم

، -الحؽنظرية –عمـك القانكنية المدخؿ لمزكاكم محمدم فريدة، كأنظر:  .281-280ص ص  مرجع سابؽ، ،-الحؽ
 .129-127مرجع سابؽ، ص ص 

المكارد الطبيعية كمكافحة التي تيدؼ إلى حماية  ،فكرة حماية البيئة كالتنمية المستدامةترتبط العناية باألشياء الطبيعية ب
 .التمكث

  .92ص ، مرجع سابؽ،-زائرممصادر االلتزاـ في القانكف المدني الج-عمي عمي سميماف، النظرية العامة لبللتزاـ -2
الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  -3

 .177مرجع سابؽ، صكاألمكاؿ،
 .130مرجع سابؽ، ص ، -ؽنظرية الح–المدخؿ لمعمـك القانكنية زكاكم محمدم فريدة،  -4
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 685تناكؿ المشرع الجزائرم تقسيـ األشياء مف حيث قابميتيا لبلستيبلؾ في المادة  
األشياء القابمة لبلستيبلؾ ىي التي ينحصر استعماليا »: أفّ أيف نص عمى  ،ت.ـ

بحسب ما أعدت لو في استيبلكيا أك إنفاقيا، كيعتبر قاببل لبلستيبلؾ كؿ شيء يككف 
 .(1)«ءا مف المحؿ التجارم كىك معد لمبيعجز 

ت.ـ.ج أف األشياء القابمة  685يستنتج بمفيـك مخالفة حكـ نص المادة  
لبلستيبلؾ قد ال يتـ إتبلفيا في استعماليا األكؿ إذ ال يترتب عف االستعماؿ المتكرر 

ينفي  عدـ إتبلؼ الشيء كىبلكو مف االستعماؿ األكؿ ال،(2)ىبلؾ الشيء محؿ االستيبلؾ
   عميو ككنو محؿ استيبلؾ يخضع األحكاـ القانكف المدني كقانكف المستيمؾ. 

تبلؼ في  في ىذا النكع مف األشياءو ب االستيبلؾ الذم يقصديتمثؿ  ىبلؾ كا 
 إال أف االستعماؿ المتكرر لؤلشياء دكف إتبلفيا ،المكاد الغذائية مثبلالشيء، عمى غرار 

ال ينفي فييا صفة االستيبلؾ لذا، فاألصكب أف يتـ زلية، مثؿ السيارة كاألجيزة الكيركمن
 .تقسيـ األشياء مف حيث االستيبلؾ الفكرية كاالستيبلؾ الذم يمتد في الزمف

 تقسيـ األشياء مف حيث جنسيا أك قيمتياالفقرة الرابعة: 

 حيث تقسـ األشياء مف حيث جنسيا أك قيمتيا إلى أشياء مثمية كأشياء قيمية، 
يقـك بعضيا مقاـ بعض، بحيث يجب أف  إذ، (3)شياء المثمية بخاصية التماثؿتتميز األ

 .(4)تخضع لمتقدير كالتقييس

                                                           
 ت.ـ.ج. 685المادة  -1

تقسيـ المشرع مف حيث قابمية األشياء لبلستيبلؾ إلى أشياء قابمة لبلستيبلؾ عند أكؿ استعماؿ كالتي تضمف حيث 
أيف ميز المشرع الجزائرم،  ،ما فيو الشيء المعد لمبيعب ،تتمثؿ في األشياء التي ينحصر استعماليا بحسب ما أعدت لو

 بيف االستيبلؾ كاإلنفاؽ.
أنظر:  .في ىذا التقسيـ إلى أشياء قابمة كاالستيبلؾ كأشياء قابمة لبلستعماؿيذىب البعض إلى تصنيؼ األشياء  -2

 .255ص مرجع سابؽ، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،إبراىيـ منصكر،  إسحاؽ
الجزئي األمر الذم  لـ يحدد المشرع الجزائرم مدل ضركرة تكفر خاصية التماثؿ، أم ىؿ يتـ األخذ بالتماثؿ التاـ أك -3

 .المكضكع لقاضيتقديرية يترؾ لمسمطة ال
المعدؿ ، 2004يكنيك  27صادر بتاريخ  41ج.ر عدد  ،يتعمؽ بالتقييس، 2004 جكاف 23مؤرخ في  04-04 رقـ قانكف -4

 .2016يكنيك  22صادر بتاريخ  37، ج.ر عدد 2016 جكاف 19مؤرخ في ال 04-16 رقـ قانكفبمكجب ال كالمتمـ
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ت.ـ.ج عمى أّنيا:  686عّرؼ المشرع الجزائرم األشياء المثمية في المادة 
األشياء التي يقكـ بعضيا مقاـ بعض عند الكفاء كالتي تقدر عادة في التعامؿ بيف »

 .(1)«مقياس أك الكيؿ أك الكزفالناس بالعدد أك ال

إكتفى المشرع الجزائرم بتقديـ تعريؼ لؤلشياء المثمية دكف تعريؼ لؤلشياء القيمية،  
ت.ـ.ج عمى أنيا أشياء ال تتشابو  686التي يمكف تحديدىا بمفيـك مخالفة حكـ المادة 

مكف كال يمكف أف يقكـ بعضيا محؿ بعض، فيي مف قبيؿ األشياء المعينة بالذات، كي
 تقكيميا بالماؿ.

مثمية كقيمية تبايف في اآلثار القانكنية في التعاقد  إلىيترتب عمى تقسيـ األشياء  
عمى كؿ منيا، إذ تبرأ ذمة المديف مف االلتزاـ الذم يككف محمو أشياء مثمية بالكفاء بشيء 

لمديف مف األشياء القيمية التي ال يتبرأ ا خبلؼ عمىالمحدد، مماثؿ لو بالمقدار كالنكع 
 .  (2)فإذا ىمؾ محؿ االلتزاـ يستحيؿ التنفيذ  ،المعيف ذاتو يالقيمالشيء االلتزاـ إال بتقديـ 

 تقسيـ األشياء مف الناحية الماديةالفقرة الخامسة: 

ـ األشياء إلى أشياء مادية كأشياء معنكية، فيقصد باألشياء المادية تمؾ يقستيمكف  
 .(3)كس أك محسكس سكاء عقارات أك منقكالتاألشياء التي يككف ليا كياف ممم

إلى أشياء مادية قابمة لمقسمة، أيف يتـ تجزأة الشيء تنقسـ األشياء المادية بدكرىا ف 
 كأشياء غير قابمة لمقسمة ،إلى أجزاء مع احتفاظ كؿ جزء بخصائص كجكىر الشيء

 الشيء المادمقيمتو، كما قد يككف لتجزئتيا أك قسمتيا فقد الشيء المجزء  يترتب عمى
 .(4)ابسيطا أك مركب حاضرا أك مستقبميا،

                                                           
 ت.ـ.ج. 686المادة  - 1
 أشياء مثمية.في االلتزاـ الذم ينصب محمو عمى يمكف الكفاء بشيء مماثؿ  - 2
 .252ص مرجع سابؽ، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،إبراىيـ منصكر،  إسحاؽ - 3
 .313-312ص ص  مرجع سابؽ، ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي،  - 4
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يكجد إضافة األشياء المادية المممكسة أشياء معنكية غير مممكسة، ال يمكف  
إدراكيا إاّل بالذىف كالفكر، فيي مجيكدات كنتاج فكرم كأدبي لؤلشخاص يدعكف بالمؤلفيف 

ذا كانت (1)كيصطمح عمييا بالحقكؽ الذىنية أك األدبية األشياء المادية تخضع ألحكاـ ، كا 
ـ احكألك  (2)القانكف المدني كاالستيبلؾ، فإف األشياء المعنكية تخضع لقكانيف خاصة

سكاء في  ،ستيبلؾاالمحؿ التعامؿ ك  كتصمح ألف تككف ،الممكية الفكرية الصناعية كاألدبية
 العالـ المادم أك اإللكتركني.

 الحؽ الشخصيفي ظؿ محؿ ال-ب

 (.2(، ثـ أنكاع محؿ الحؽ الشخصي )1الحؽ الشخصي )نتطرؽ لتحديد  

 تعريؼ الحؽ الشخصي-1

رابطة قانكنية بيف شخصيف يمتـز بمقتضاىا »يعرؼ الحؽ الشخصي عمى أّنو:  
كىك المديف في مكاجية اآلخر كىك الدائف بأف يقكـ بعمؿ أك بأف يمتنع عف  ،أحدىما

 .(3)«عمؿ معيف

طة قانكنية تثبت لشخص يسمى الدائف الحؽ الشخصي سم»كما يعرؼ كذلؾ:  
أك باالمتناع عنو  ،تخكلو إلزامو بالقياـ بعمؿ معيف ،قبؿ شخص آخر يسمى المديف

 .(4)«تحقيقا لمصمحة مشركعة

يتعمؽ حؽ الدائف بالذمة المالية لممديف، فبل ينصب مباشرة عمى ماؿ معيف مف  
ديف، كليذا يدعى ىذا الحؽ أمكاؿ مدينو فالدائف يتمكف مف الكصكؿ لحقو بكاسطة الم

                                                           
كأنظر: . 252ص مرجع سابؽ، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،إبراىيـ منصكر،  إسحاؽ -1

 .314-313ص ص  مرجع سابؽ، ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي، 
 «.ى أشياء غير ماديةتنظـ قكانيف خاصة الحقكؽ التي ترد عم» عمى أنو: ت.ـ.ج 687تنص المادة  -2
 :أنظر .ا إذا نظرنا إليو مف جانب المديفأك دين كالتزاماكيسمى الحؽ الشخصي حقا إذا نظرنا إليو مف ناحية الدائف  -3

، دار 2الجزء الثاني، ط ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر السعدم محمد صبرم، 
 .32ص .2004اليدل، الجزائر، 

 .193ص الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد،  -4
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"، باعتبار Droit de créanceبالحؽ الشخصي، كأحيانا يصطمح عميو بحؽ الدائنية "
 .(1)صاحب الحؽ دائف لشخص آخر بأداء معيف

 أنكاع محؿ الحؽ الشخصي-2

يتمثؿ محؿ الحؽ الشخصي في االلتزاـ بالقياـ بعمؿ أك االلتزاـ المتناع عف القياـ  
 ـ بإعطاء شيء.بعمؿ، أك االلتزا

 االلتزاـ بالقياـ بعمؿالفقرة األكلى: 

يتعمؽ االلتزاـ بالقياـ بعمؿ بنشاط إيجابي أك أداء معيف أك خدمة معينة يقكـ بو  
، فيذا االلتزاـ قد يككف عمبل ماديا كما يمكف أف يككف عمبل (2) المديف لمصمحة الدائف

 .(3)قانكنيا

بار في ظؿ االلتزاـ بالقياـ بعمؿ، فبل يتـ غالبا ما تككف شخصية المديف محؿ اعت 
، لكف ىذا ال (4)الكفاء إال إذا نفذ المديف بنفسو إلتزامو، فبل يصح أف ينكبو الغير في الكفاء

نما عميو المجكء لمقضاء  يمكف الدائف مف إجبار المديف عمى أداء االلتزاـ بصفة مباشرة كا 
 .(5)استفاء حقكقو مف المديف أجؿ مف

                                                           
. 32مرجع سابؽ، ص ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر السعدم محمد صبرم،  - 1

مرجع سابؽ،  الجزء الثاني، ،-ركس في نظرية الحؽد -لعمـك القانكنيةإلى ا مدخؿجعفكر محمد سعيد، كأنظر: 
 .195ص

-247ص ص  مرجع سابؽ،نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية، إسحاؽ إبراىيـ منصكر،  -2
مرجع سابؽ، ص  الجزء الثاني، ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد، كأنظر: . 248
197. 

يمكف أف يمتـز المديف في ظؿ الحؽ الشخصي باإللزاـ بالقياـ بعمؿ مادم عمى غرار بناء مسكف أك تسميـ المبيع،  -3
نظرية -مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي،  . أنظر:يؿ بتصرؼ قانكني نيابة عف األصيؿأك بعمؿ قانكني كقياـ الكك

 .250ص مرجع سابؽ، -الحؽ

إبراىيـ  إسحاؽ . أنظر:مبل إيجابيا ذاتيا عمى غرار الرساـ الذم يمتـز بالقياـ بمكحة فنيةيككف محؿ االلتزاـ ع -4
 .248ص مرجع سابؽ، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،منصكر، 

 ت.ـ.ج. 179ك 175المكاد  -5
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كالتزاـ بتحقيؽ النتيجة، فااللتزاـ ببذؿ عناية لتزاـ بالقياـ بعمؿ إلى التزاـ ينقسـ اال 
يتمثؿ في التزاـ المديف في بذؿ الجيد كالعناية  "obligation de moyen"ببذؿ عناية 

استعماؿ أفضؿ الكسائؿ الممكنة في كذا اتخاذ أكبر قدر مف الحيطة كالحذر، ك ك البلزمة 
نجاز ال عمؿ أك الميمة المحددة دكف أف يضمف المديف تحقيؽ نتيجة معينة، تنفيذ اإللزاـ كا 

 .(1)بحيث ينحصر إلتزامو في بذؿ العناية كالحرص عمى إنجاز كتنفيذ االلتزاـ

يعد المديف قد أدل إلتزامو في مكاجية الدائف في حالة االلتزاـ ببذؿ عناية إذا ثبت  
كفقا لحكـ نص ، (2)تتحقؽكلك لـ  أنو بذؿ كؿ ما في كسعو كحرصو عمى تحقيؽ النتيجة

ت.ـ.ج، كيتـ الحرص عمى تنفيذ االلتزاـ كفقا لمعايير الرجؿ العادم ما لـ  172المادة 
 .(3)يكجد اتفاؽ أك نص قانكني عمى بذؿ عناية أكثر أك أقؿ مف عناية الرجؿ العادم

يككف  بحيث ،نايةال يقتصر التزاـ المديف في القياـ بالعمؿ عمى بذؿ الع يمكف أف
ممـز بتحقيؽ نتيجة، فبل يتحقؽ كفاء المديف بالتزاـ إال إذا حقؽ المديف نتيجة مطابقة لغاية 

التي الغاية  . فبل ينقضي التزاـ المديف في ىذه الحالة إذا حقؽ(4)كىدؼ الذم يرجكه الدائف
 قاـ التزامو مف أجميا، إذ يمكف مساءلتو بمجرد عدـ تحقؽ النتيجة المتفؽ عمييا، بغض
النظر عف الجيد كالعناية المبذكلة، فبل تنتفي مسؤكليتو إال إذا ثبت أف عدـ تحقيؽ النتيجة 

 .(5)راجع لسبب أجنبي ال يد لو فيو

                                                           
جعفكر  . أنظر:ض كالتزاـ المحامي اتجاه مككمورييعتبر مف قبيؿ االلتزاـ ببذؿ العناية، التزاـ الطبيب بعبلج الم -1

 .202-201مرجع سابؽ، ص ص  الجزء الثاني، ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةمحمد سعيد، 
في االلتزاـ بعمؿ إذا كاف المطمكب مف المديف أف يحافظ عمى الشيء، أك أف »ت.ـ.ج عمى أّنو:  172المادة تنص  -2

أف يتكخى الحيطة في تنفيذ التزامو فإف المديف يككف قد كفى بااللتزاـ إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ يقـك بإرادتو أك 
 «.ما يبذلو الشخص العادم، كلك لـ يتحقؽ الغرض المقصكد، ىذا ما لـ ينص القانكف أك االتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ

-203ص ص  الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ،-حؽدركس في نظرية ال -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد،  -3
 .251مرجع سابؽ، ص ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي، . كأنظر: 204

عمى غرار التزاـ المقاكؿ بتشييد بناء، كالتزاـ الناقؿ المتفؽ عمييا، نتيجة التحقيؽ بلقياـ بعمؿ اللتزامو باالمديف  يتـ تنفيذ -4
مرجع  الجزء الثاني، ،-دركس في نظرية الحؽ -مدخؿ لمعمـك القانكنيةجعفكر محمد سعيد،  أنظر:. بإيصاؿ المسافر

 .252-251ص ص  مرجع سابؽ، ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية عجة الجيبللي، . كأنظر: 202سابؽ، ص
 ت.ـ.ج.  176المادة  -5
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 االلتزاـ باالمتناع بالقياـ بعمؿالفقرة الثانية: 

يمكف أف يككف التزاـ المديف في ظؿ الحؽ الشخصي باالمتناع عف القياـ بعمؿ  
تيانو لكال التزامو اتجاه الدائف، لذا يطمؽ عميو التزاـ  معيف كاف باستطاعة المديف فعمو كا 

عمى ، (1)"سمبي"، كقد يككف ىذا االمتناع عمبل ماديا كما يمكف أف يككف عمبل قانكنيا
غرار عدـ تنفيذ االلتزاـ بالقياـ بعمؿ فإف االلتزاـ بالقياـ فإف عدـ تنفيذ االلتزاـ باالمتناع 

نما عميو المجكء لمقضاء كفقا بالقياـ بعمؿ ال ي مكف الدائف مف التنفيذ عمى المديف مباشرة كا 
 .(2)ت.ـ.ج 173لحكـ نص المادة 

 االلتزاـ بإعطاء شيءالفقرة الثالثة: 

عمى  ،محؿ االلتزاـ في الحؽ الشخصي التزاما بإعطاء شيء معيفيمكف أف يككف  
، فيذا االلتزاـ يتضمف ترتيب (3)اليبة غرار االلتزاـ في الكعد بالجائزة أك االلتزاـ في عقد

حؽ عيني أك نقؿ حؽ عيني عمى شيء، إال أف جانب مف فقو يرل عدـ الجدكل مف 
أف القانكف  صب عميو الحؽ الشخص إذنإدراج االلتزاـ بإعطاء شيء ضمف المحؿ الذم ي

 ىك الذم يعطي الشيء دكف أف يككف في ذلؾ أم دخؿ لممديف فااللتزاـ بالعطاء يدرج
 .(4)ضمف االلتزاـ بالقياـ بعمؿ

 

                                                           
مدخؿ جعفكر محمد سعيد،  . أنظر: بإعداـ إفشاء األسرار زاـ المينيعمى غرار التزاـ التاجر بعدـ المنافسة، كالت -1

عجة الجيبللي، كأنظر: . 198-197مرجع سابؽ، ص ص  الجزء الثاني، ،-دركس في نظرية الحؽ -لمعمـك القانكنية
 .252مرجع سابؽ، ص ،-نظرية الحؽ-مدخؿ لمعمـك القانكنية 

متناع عف عمؿ كأخؿ بيذا االلتزاـ جاز لمدائف أف يطمب إذا التـز المديف باال»ت.ـ.ج عمى ما يمي:  173المادة  -2
 «.إزالة ما كقع مخالفا لبللتزاـ كيمكنو أف يحصؿ مف القضاء عمى ترخيص لمقياـ بيذه اإلزالة عمى نفقة المديف

 .247ص مرجع سابؽ، نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية،إبراىيـ منصكر،  إسحاؽ -3
ص ص  الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ،-دركس في نظرية الحؽ -لعمـك القانكنيةإلى ا مدخؿفكر محمد سعيد، جع -4

198-199. 
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 حماية المستيمؾ تحديد محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركني كفقا لقانكفثانيا: 
 ،مسمع )أ(لقكاعد االستيبلؾ في المنتكج الذم ينقسـ  كفقا ألحكاـيتمثؿ المحؿ  

 خدمات )ب(.الك 

 السمعة-أ
ة يتـ عرضيا في يمكف أف يككف محؿ االستيبلؾ االلكتركني عبارة عف سمعة مادي 

 . (1)متاجر إلكتركنية عبر االنترنت، عكض المتاجر كاألسكاؽ القائمة في العالـ المادم

 03-09القانكف رقـ مف  17فقرة  03عرؼ المشرع الجزائرم السمعة في المادة 
عمى أنيا:  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 02فقرة  02. كعّرفيا في المادة (2)«قابؿ لمتنازؿ عنو بمقابؿ أك مجاناكؿ شيء مادم »
عمى أّنيا: المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش  39-90مف المرسكـ التنفيذم رقـ 

البضاعة: كّؿ منقكؿ يمكف كزنو أك كيمو أك تقديره بالكحدة كيمكف أف يككف مكضكع »
 .(3)«معامبلت تجارية

المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  03مف المادة  17يتكافؽ نص الفقرة  
، إال أف مف ذات المادة 10كارد في الفقرة مع تعريؼ المنتكج ال المستيمؾ كقمع الغش

-90 رقـ األشكاؿ في تعريؼ السمعة يكمف في تحديد المنتكج في ظؿ المرسـك التنفيذم
عمى أّنو:  02مف المادة  1رة المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش أيف عّرفو في الفق 39
 «.كّؿ شيء منقكؿ مادم يمكف أف يككف مكضكع معامبلت تجارية»

                                                           
متكلي كىداف رضا، . كأنظر: 123صمرجع سابؽ،   النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية،بف سعيد لزىر،  -1

 .34ص مرجع سابؽ،، –دراسة مقارنة  -اءات االلكتركنيةالنظاـ القانكني لمعقد االلكتركني كالمسؤكلية عف االعتد
بينما عّرفو  ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  17فقرة  03المادة  -2

أم أف السمع تنحصر في  «كّؿ منتكج سكاء كاف شيئا ماديا أك خدمة»الممغى في المادة:  02-89المنتكج في قانكف 
 ياء المادية.األش

 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش 39-90رقـ  التنفيذم مف المرسـك 02فقرة  02المادة  -3
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ذىب  منقكؿ، أيف يتبيف مف خبلؿ النصكص السابقة أف السمعة عبارة عف شيء 
 39-90في ظؿ أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ  التضييؽ مف مفيكميا إلىالمشرع الجزائرم 

عمى األشياء المنقكلة  المنتكج مف خبلؿ اقتصارالغش،  المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع
المادية، مما يستثني مف كصؼ المنتكج كؿ مف العقار كاألشياء المعنكية عمى غرار 

عمى صفة  مالعقار كالمنتكج الفكر المنتكجات الفكرية، كبالتالي عدـ تكفر مقتني 
ال يتجاكب مع ما ا ىذك استبعاد تطبيؽ أحكاـ قانكف حماية المستيمؾ، ك المستيمؾ، 

المتطمبات الناتجة عف تطكر الحياة االجتماعية مما ال يتماشى مع حكمة تقرير كقياـ 
 .(1)قانكف حماية المستيمؾ

 الخدمة-ب
عمى الخدمات التي تقـك عمى أداء ستبعد االستيبلؾ اإللكتركني إمكانية كركده ال ي 

 .(2)خص المحترؼمجيكد يقـك عمى الفكر كالمؤىبلت التي يتمتع بيا الش

المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  16فقرة  3المادة تـ تعريؼ الخدمة في 
كؿ عمؿ مقدـ، غير تسميـ السمعة، حتى كلك كاف ىذا »عمى أّنيا:  المستيمؾ كقمع الغش

 .(3)«التسميـ تابعا أك مدعما لمخدمة المقدمة

 39-90مرسـك التنفيذم رقـ المف  02مف المادة  4كتـ تعريؼ الخدمة في الفقرة  
كّؿ مجيكد يقدـ ما عدا تسميـ منتكج كلك »عمى أّنيا: المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش 

 .(4)«كاف ىذا التسميـ بالمجيكد المقدـ دعما لو

                                                           
يخضع كّؿ مف العقار كالمنتكجات الفكرية لقكانيف خاصة تكفؿ حماية المنتكجات ذاتيا، إال أف ذلؾ ال يبرر إقصائيا  -1

 لبلستيبلؾ. التزامات عمى عاتؽ الشخص الذم يحترؼ نشاط عرضيامف ضمف دائرة المنتكجات التي يستكجب فرض 
مذكرة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الدكلي لؤلعماؿ، صحة العقد المبـر عبر االنترنت، حميدم محمد أنيس،  -2

 .70-68، ص ص 2016كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 ، مرجع سابؽ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  01فقرة  03المادة  -3
 .سابؽ، مرجع المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش 39-90مف المرسـك التنفيذم رقـ  04فقرة  02المادة  -4
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مف طرؼ المحترؼ لصالح المستيمؾ، فيي فاألصؿ  تتمثؿ الخدمة في أداء عمؿ 
خصي )حؽ الدائنية(، إال أف ىذا الحؽ يقـك بيف مف قبيؿ المحؿ الذم يرد عميو الحؽ الش

طرفيف غير متساكييف في المراكز القانكنية نظرا لتفكؽ الطرؼ المحترؼ عمى الطرؼ 
فرض كضع قانكف خاص يخضع لو ي مام ،المستيمؾ مف الناحية االقتصادية كالمالية
 الحؽ كعدـ االكتفاء بقكاعد القانكف المدني.

مما  ،عد العامة أكسع مف المحؿ في ظؿ قانكف االستيبلؾيبقى المحؿ في ظّؿ القكا
مدني يؤكد عدـ استيعاب ىذا األخير لمجمكعة مف األشياء التي تخضع ألحكاـ القانكف ال

مكعة ، أيف نص المشرع الجزائرم عمى منع التعامؿ فمي مجكمجمكعة مف القكانيف الخاصة
     .كع قانكف التجارة اإللكتركنيةمف مشر  04ك 03ي المكاد مف السمع التي تـ تحديدىا ف

 الفرع الثاني 

 قانكف حماية المستيمؾالمدني ك  قانكفمكفقا ل محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركنيشركط 

ترتبط صحة المعامبلت المدنية كالتجارية بتحقؽ مجمكعة مف الشركط الخاصة 
اء غير المشركعة، أك بالمحؿ الذم ترد عميو ىذه المعامبلت، حيث يستبعد التعامؿ في األشي

غير المعينة، أك غير المكجكد أثناء التعامؿ كيتعذر كجكده في المستقبؿ كفقا لما تقضي بو 
أحكاـ القانكف المدني )أكال(، يقتضي تعزيز حماية المستيمؾ ضركرة مطابقة المنتكج لممعايير 

مف كسبلمة المعتمد كالمقاييس المعمكؿ بيا، إلى جانب استجابة لممنتكج لمتطمبات أ
 المستيمؾ، فقد يمتد األمر إلى تحديد سعر المنتكج كفقا ألحكاـ قانكف االستيبلؾ )ثانيا(.
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 المدني قانكفكفقا لم محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركنيشركط  -أكال
يشترط في القكاعد العامة أف يككف محؿ االلتزاـ مكجكدا أك ممكف الكجكد )أ(، 

 شركعا )ج(.كم ،معيف أك قابؿ لمتعييف )ب(ك 
 أف يككف المحؿ مكجكدا أك ممكف الكجكد-أ
يجب أف يككف المحؿ مكجكدا أك ممكنا الكجكد فالميـ أف ال يككف مستحيؿ، كذلؾ  

إذا كاف محؿ االلتزاـ مستحيبل »ت.ـ.ج التي جاءت كما يمي:  93ما تقضي بو المادة 
 .(1) «في ذاتو كاف العقد باطبل بطبلنا مطمقا

قصكد بيا ىي االستحالة المطمقة المتمثمة في عدـ استطاعة كافة كاالستحالة الم 
 .(2)الناس بالقياـ بمحؿ االلتزاـ كليست االستحالة النسبية التي تقـك بالنسبة لممديف

يشترط أف يتحقؽ كجكد المحؿ قبؿ قياـ االلتزاـ أك أثناء إنشائو فانعدامو أصبل أك  
ذا كاف ممكف الكجكد في (3)باطبل بطبلنا مطمقا ىبلكو قبؿ إنشاء االلتزاـ يجعؿ االلتزاـ ، كا 

المستقبؿ فيذا ال يؤثر في صحة االلتزاـ، فالتعامؿ في األشياء المستقبمية جائز كبحكـ 
التعامؿ في تركو اإلنساف لما فيو مف  استثنت مف المحؿ ، التيت.ـ.ج 92نص المادة 

بالتالي يستبعد التصرؼ الذم يرد ، ك المضاربة في الحياة كمخالفة النظاـ كاآلداب العامة
 .عمييا في ظؿ االستيبلؾ اإللكتركني

 أف يككف المحؿ معيف أك قابؿ لمتعييف-ب
يشترط في المحؿ أف يككف معيف فإذا تعمؽ بشيء قيميا معينا بالذات فبل بد مف  

، أيف قد خصت المصالح اإلدارية بعض (4)تحديده كذكر أكصافو بشكؿ يمنع الجيالة فيو

                                                           
 ت.ـ.ج. 93المادة  -1
شرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر صبرم، السعدم محمد قد تككف االستحالة المطمقة طبيعية أك قانكنية:  -2

 .212-211ص ص  مرجع سابؽ،، الجزء الثاني ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـ
 .225-224ص ص  ،2008مكفـ لمنشر، الجزائر، ، اإللتزامات النظرية العامة لمعقدفيبللي عمي،  -3
 .71ص مرجع سابؽ، ،-ي القانكف المدني الجزائرممصادر االلتزاـ ف-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  -4
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ياء بتعريؼ إدارم منظـ مف أجؿ تعيينيا عمى غرار ترقيـ المركبات كعناكيف األش
 .(2)ت.ـ.ج 352كبصفة عامة يخضع تعييف ألحكاـ المادة  (1)المساكف،
أما إذا تعمؽ األمر بشيء مثمي كغير معيف بالذات، فيجب تعييف نكعو كمقداره  

 .(4)ت.ـ.ج 686ك  94ادتيف الم لحكـ ا، كفق(3)بالعدد أك المقياس أك الكيؿ أك الكزف
 أف يككف المحؿ مشركعا-ج

مما يصح التعامؿ فيو، بحيث ال يككف مخالفا ك يجب أف يككف المحؿ مشركعا،  
أشياء ال يصح التعامؿ فييا  د. إذ تكج(5)القانكنية كالنظاـ العاـ كحسف اآلداب نصكصلم

النظر لمنصكص القانكنية أك ب ،بالنظر لطبيعتيا عمى غرار ألشياء الطبيعية كأشعة الشمس
كااللتزاـ  ،التي ال تجيز التعامؿ في تركة اإلنساف عمى قيد الحياة، كتجـر االتجار بالمخدرات

مشركعية المحؿ إذا  عدـ ت.ـ.ج عمى 96نصت المادة  ، حيثمة بالحياءخم أفعاؿبالقياـ ب
 . (6)كاف محؿ االلتزاـ مخالفا لمنظاـ العاـ كاآلداب كاف العقد باطبل

 حماية المستيمؾكفقا لقانكف  محؿ تعاقد المستيمؾ االلكتركني شركط -ثانيا

ال تستبعد الشركط العامة لممحؿ المحددة كفقا ألحكاـ نظرية االلتزاـ، إال أف قانكف  
أحيانا االستيبلؾ ينص عمى شركط إضافية تتعمؽ بمطابقة المنتكج )أ(، سبلمتو )ب(، ك 

 سعره )ج(.تتعمؽ ب
                                                           

 .233مرجع سابؽ، ص ،اإللتزامات النظرية العامة لمعقدفيبللي عمي،  -1
يجب أف يككف المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا، كيعتبر العمـ كافيا إذا »ت.ـ.ج عمى:  352تنص المادة  -2

 «.ث يمكف التعرؼ عميو...العقد عمى بياف المبيع كأكصافو األساسية بحي اشتمؿ
كيمـز المديف  تعييف جكدة الشيء محؿ االلتزاـ مسألة تفصيمية، كمف ثمة فإف إغفاليا ال يؤثر عمى قياـ االلتزاـ -3

. 235-234مرجع سابؽ، ص ص  ،اإللتزامات النظرية العامة لمعقدفيبللي عمي،  . أنظر:بشيء متكسط الجكدة
مرجع ، الجزء الثاني ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـقانكني المدني الجزائرم: مصادر شرح الالسعدم محمد صبرم، كأنظر: 
 .217ص سابؽ،

 ت.ـ.ج. 686ك 94المكاد  -4
مرجع ، الجزء الثاني ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر محمد صبرم،  السعدم - 5

 .219ص سابؽ،
 .73ص ، مرجع سابؽ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-ظرية العامة لبللتزاـالنعمي عمي سميماف،  - 6
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 تكج محؿ االستيبلؾمطابقة المن-أ

، (2) المنتكجات مطابقةلرقابة (، ثـ 1لتحديد االلتزاـ بالمطابقة ) يتـ التعرض 
 (.4(، ثـ الضماف كخدمة ما بعد البيع )3كتقييس  المنتكج )

 تحديد االلتزاـ بالمطابقة-1

يقصد بالمطابقة تكفر المنتكج لممكاصفات كالمقاييس القانكنية مف جية كمطابقتو  
التي يصعب معرفتيا كتحديدىا بدقة ك ، (1)مف جية أخرلت المشركعة لممستيمؾ لمرغبا

لممستيمؾ الذم قد ييمو المحترؼ نظرا لككنيا تقـك عمى الذكؽ كالميكالت الشخصية 
    لتكفرىا في المعطيات التي يقدميا عند إعبلنو لممنتكج.

المتعمؽ  03-09القانكف رقـ نص المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ بالمطابقة في 
يجب أف يمبي كؿ »منو عمى أّنو:  11حيث تقضي المادة  ،بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 ،كصفوك  ،منتكج معركض لبلستيبلؾ الرغبات المشركعة لممستيمؾ مف حيث طبيعتو
 ،ككمياتو ،كىكيتو ،كنسبة مقكماتو البلزمة ،كتركيبتو ،كمميزاتو األساسية ،كمنشئو

 كاألخطار الناجمة عف استعمالو. ،كقابميتو لبلستعماؿ
كما يجب أف يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ مف حيث مصدره  

كالمميزات التنظيمية مف ناحية تغميفو كتاريخ صنعو كالتاريخ  ،كالنتائج المرجكة منو
األقصى الستيبلكو ككيفية استعمالو كشركط حفظو كاالحتياطات المتعمقة بذلؾ كالرقابة 

 .(2)«لتي أجريت عميوا
تشريعات حماية المستيمؾ إلى فرض مجمكعة مف القكاعد التنظيمية  تنص 

احتراميا بشكؿ يضمف حماية المصالح بالمحترؼ  التي يمتـز ،الخاصة بالسمع كالخدمات
المادية كالمعنكية لممستيمؾ كتفادم كجكد غش في المنتكجات المعركضة لبلستيبلؾ مف 

 عمى ذلؾ المشرع الجزائرم أيف نص ،يقـك بيا المحترؼ لممطابقةية خبلؿ فرض رقابة ذات
                                                           

1 - CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p.67. 

التي  نوم 19المادة مرجع سابؽ. ك ، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  11المادة  -2
 «.يجب أف ال تمس الخدمة المقدمة لممستيمؾ بمصمحتو المادية، كأف ال تسبب لو ضررا معنكيا: »تنص عمى أنو
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المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع  03-09مف القانكف رقـ  2ك 1فقرة  12المادة في 
القياـ بيا، تـ النص  إدارية تحرص المصالح المختصة عمى، إلى جانب رقابة (1)الغش

المتعمؽ  03-09ف القانكف رقـ م 34إلى  29كالمكاد  03فقرة  12عمييا في المادة 
 .(2) بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 مطابقة المنتكج محؿ االستيبلؾرقابة  -2

يقصد بالمطابقة تكفر المنتكج لممكاصفات كالمقاييس القانكنية مف جية كمطابقتو  
التي يصعب معرفتيا كتحديدىا بدقة ك ، (3)لمرغبات المشركعة لممستيمؾ مف جية أخرل

يا تقـك عمى الذكؽ كالميكالت الشخصية لممستيمؾ الذم قد ييمو المحترؼ نظرا لككن
    .(4)لتكفرىا في المعطيات التي يقدميا عند إعبلنو لممنتكج

المتعمؽ  03-09القانكف رقـ نص المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ بالمطابقة في 
يجب أف يمبي كؿ »منو عمى أّنو:  11حيث تقضي المادة ، بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 ،كصفوك  ،منتكج معركض لبلستيبلؾ الرغبات المشركعة لممستيمؾ مف حيث طبيعتو
 ،ككمياتو ،كىكيتو ،كنسبة مقكماتو البلزمة ،كتركيبتو ،كمميزاتو األساسية ،كمنشئو

 كاألخطار الناجمة عف استعمالو. ،كقابميتو لبلستعماؿ

                                                           
يتعيف عمى كؿ متدخؿ »: أنو عمى المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  12تنص المادة  -1

 يبلؾ طبقا ألحكاـ التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ.إجراء رقابة مطابقة المنتكج قبؿ عرضو لبلست
تتناسب ىذه الرقابة مع طبيعة العمميات التي يقـك بيا المتدخؿ حسب حكـ كتنكع المنتكجات التي يضعيا لبلستيبلؾ 

 «كالكسائؿ التي يجب أف يمتمكيا مراعاة الختصاصو كالقكاعد كالعادات المتعارؼ عمييا في ىذا المجاؿ...
ال تعفي » عمى ما يمي: المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  03فقرة  12تنص المادة  -2

مف ىذا القانكف المتدخؿ مف إلزامية التحرم حكؿ  25الرقابة التي يجرييا األعكاف المنصكص عمييـ في المادة 
 «.التنظيمية السارية المفعكؿ مطابقة المنتكج قبؿ عرضو لبلستيبلؾ طبقا ألحكاـ

باإلضافة إلى ضباط »: ما يمي عمى المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  25كتنص المادة 
الشرطة القضائية كاألعكاف اآلخريف المرخص ليـ بمكجب النصكص الخاصة بيـ، يؤىؿ لمبحث كمعاينة مخالفات 

، كنظـ المشرع إجراءات الرقابة في «قمع الغش التابعكف لمكزارة المكمفة بحماية المستيمؾأحكاـ ىذا القانكف، أعكاف 
  .نفسو، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  34-29المكاد 

3 - CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, op.cit, p.67. 

مذكرة ماجستير في القانكف، ، 03-09الحماية الجنائية لممستيمؾ عمى ضكء أحكاـ القانكف رقـ فرحات، زمكش  - 4
 .100-98، ص ص 2015فرع قانكف العقكد، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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لممستيمؾ مف حيث مصدره كما يجب أف يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة  
كالمميزات التنظيمية مف ناحية تغميفو كتاريخ صنعو كالتاريخ  ،كالنتائج المرجكة منو

األقصى الستيبلكو ككيفية استعمالو كشركط حفظو كاالحتياطات المتعمقة بذلؾ كالرقابة 
 .(1)«التي أجريت عميو

لتنظيمية تشريعات حماية المستيمؾ إلى فرض مجمكعة مف القكاعد ا تنص 
احتراميا بشكؿ يضمف حماية المصالح بالمحترؼ  التي يمتـز ،الخاصة بالسمع كالخدمات

المادية كالمعنكية لممستيمؾ كتفادم كجكد غش في المنتكجات المعركضة لبلستيبلؾ مف 
 عمى ذلؾ المشرع الجزائرم أيف نص ،يقـك بيا المحترؼ لممطابقةخبلؿ فرض رقابة ذاتية 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع  03-09مف القانكف رقـ  2ك 1قرة ف 12المادة في 
القياـ بيا، تـ النص  إدارية تحرص المصالح المختصة عمى، إلى جانب رقابة (2)الغش

المتعمؽ  03-09مف القانكف رقـ  34إلى  29كالمكاد  03فقرة  12عمييا في المادة 
 .(3) المستيمؾ كقمع الغشبحماية 

                                                           
التي  منو 19المادة مرجع سابؽ. ك  ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  11المادة  - 1

 «.يجب أف ال تمس الخدمة المقدمة لممستيمؾ بمصمحتو المادية، كأف ال تسبب لو ضررا معنكيا: »تنص عمى أنو
يتعيف عمى »عمى: ، نفسو، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  12تنص المادة  -2

 ة المنتكج قبؿ عرضو لبلستيبلؾ طبقا ألحكاـ التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ.كؿ متدخؿ إجراء رقابة مطابق
تتناسب ىذه الرقابة مع طبيعة العمميات التي يقـك بيا المتدخؿ حسب حكـ كتنكع المنتكجات التي يضعيا لبلستيبلؾ 

 «مييا في ىذا المجاؿ...كالكسائؿ التي يجب أف يمتمكيا مراعاة الختصاصو كالقكاعد كالعادات المتعارؼ ع
عمى ما  نفسو، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  03فقرة  12تنص المادة  -3

مف ىذا القانكف المتدخؿ مف إلزامية  25ال تعفي الرقابة التي يجرييا األعكاف المنصكص عمييـ في المادة » يمي:
 «.ضو لبلستيبلؾ طبقا ألحكاـ التنظيمية السارية المفعكؿالتحرم حكؿ مطابقة المنتكج قبؿ عر 

باإلضافة إلى »عمى:  ، نفسو، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  25كتنص المادة 
ضباط الشرطة القضائية كاألعكاف اآلخريف المرخص ليـ بمكجب النصكص الخاصة بيـ، يؤىؿ لمبحث كمعاينة 

، كنظـ المشرع إجراءات «حكاـ ىذا القانكف، أعكاف قمع الغش التابعكف لمكزارة المكمفة بحماية المستيمؾمخالفات أ
  .نفسو، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  34-29الرقابة في المكاد 
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 تقييس المنتكجاتمف خبلؿ  تحقؽ المطابقة -3
يمعب تقييس المنتكجات دكرا ىاما في حماية المستيمؾ، إذ يعتبر مرجعا عف جكدة 

 كنكعية المنتكج.  

 تعريؼ التقييسالفقرة األكلى: 

كضع كثائؽ مرجعية تتضمف حمكال لمشاكؿ تقنية »عمى أّنو:  التقييس يعرؼ 
التي تطرح بشكؿ متكرر في العبلقات كتجارية تتعمؽ بالمنتجات كاألمكاؿ كالخدمات، ك 

 .(1)«االقتصادية كالعممية كالتقنية كاالجتماعية لمشركاء أك المتعامميف

 04-04مف القانكف رقـ  01فقرة  02في المادة التقييس عّرفو المشرع الجزائرم  
التقييس: »يتمثؿ في:  أنوعمى  04-16المعدلة بمكجب القانكف رقـ  ،(2)المتعمؽ بالتقييس

لنشاط الخاص المتعمؽ بكضع أحكاـ ذات استعماؿ مشترؾ كمتكرر في مكاجية مشاكؿ ا
حقيقية أك محتممة، يككف الغرض منيا تحقيؽ الدرجة المثمى مف التنظيـ في إطار 

 «.معيف

 أىداؼ التقييسالفقرة الثانية: 

ييدؼ التقييس إلى ضماف انسجاـ المنتكجات كتكافقيا مما يعزز المبادالت  
لما يكفر مف حمكؿ لمطابقة كذلؾ تبعا ، (3)ية كيكسع مف دائرة استيبلؾ المنتكجالتجار 

ف الغاية مف التقييس في تحقيؽ األمف الكطني كحماية مالمنتكجات لرغبات المستيمؾ، فتك
إلى  ،المستيمؾ، تكفير النزاىة في المعامبلت التجارية، كحماية صحة األشخاص كأمنيـ

                                                           
 .298ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في الجزائر،، محمدبكدالي  -1
صادر  41يتعمؽ بالتقييس ج.ر عدد  2004يكنيك  23، المؤرخ في 04-04 رقـ مف القانكف 01فقرة  02المادة  -2

، 37، ج.ر عدد 2016يكنيك  19، المؤرخ في 04-16المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف  2004يكنيك  27بتاريخ 
 .2016يكنيك  22صادر بتاريخ 

األكاديمية لمدراسات االجتماعية كقسـ  ،"اية المستيمؾ في التشريع الجزائرمدكر التقييس في حم"، قمكش الطيب -3
 متكفر عمى المكقع اإللكتركني: .180، ص2017، 18العمـك اإلنسانية كاالقتصادية كالقانكنية، عدد 

www.univ-chlef.dz/rasth/larevue-N-18/Article-Revue-Academique-N-18-2017/Scienceéco-admin/Article-

15.pdf  

http://www.univ-chlef.dz/rasth/larevue-N-18/Article-Revue-Academique-N-18-2017/Scienceéco-admin/Article-15.pdf
http://www.univ-chlef.dz/rasth/larevue-N-18/Article-Revue-Academique-N-18-2017/Scienceéco-admin/Article-15.pdf
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، فالتقييس إجراء ميـ لكؿ مف المحترؼ، السمطات العامة (1)جانب الحفاظ عمى البيئة
 .(2)كالمستيمؾ

 تنظيـ إجراء التقييسالفقرة الثالثة: 

الذم  464-05المرسـك التنفيذم رقـ التقييس ألحكاـ  تنظيـ كسير نشاط يخضع 
التقييس في المجمس الكطني ب، أيف حدد الييئات المختصة (3)يتعمؽ بتنظيـ التقييس كسيره

المجاف التقنية الكطنية كالييئات ذات النشاطات ككذا المعيد الجزائرم لمتقييس، ك قييس لمت
يتطمب السير الحسف لنشاط التقييس، إعداد برنامج الكطني لمتقييس، مع  . حيثالتقييسية

ؼ ىيئات المكائح الفنية التي مف شأنيا تحديد مطابقة المنتكج مف طر ك إعداد المكاصفات 
 .(5)، كفقا لمتطمبات النصكص التنظيمية السارية المفعكؿ(4)المطابقةتساىـ في رقابة 

                                                           
، المتعمؽ بالتقييس 04-04مف القانكف  03في المادة  ييساألىداؼ المرجكة مف التقعمى المشرع الجزائرم  نص -1

  .لكؿ ىدؼ شرعيفتح المجاؿ ، بؿ التي لـ يقـ بحصرىا
 .181-180مرجع سابؽ، ص ص ، "دكر التقييس في حماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم"قمكش الطيب،  -2
صادر  80ج.ر عدد  ،تعمؽ بتنظيـ التقييس كسيره، الم2005ديسمبر  06مؤرخ في  464-05مرسـك تنفيذم رقـ  -3

 .2005ديسمبر  11بتاريخ 
صادر  80يتعمؽ بتقسيـ المطابقة، ج.ر عدد  ،2005ديسمبر  06مؤرخ في  465-05ذم رقـ مرسـك تنفي -4

 .2005ديسمبر  11بتاريخ
المجمة النقدية لمقانكف  ،"حماية رضا المستيمؾ عف طريؽ اإلعبلـ: )الكسـ كاإلشيار("، أنظر أيضا: جبالي كاعمر

 . 21، ص2006، 02كزك، عدد  كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزمكالعمـك السياسية، 
يستمـز تسميـ كثائؽ إثبات المطابقة لممكاصفات كالمكائح الفنية لممنتكجات، حيث أف شيادة المطابقة اإلجبارية التي 

 تخص بعض المنتكجات تمنح فقط مف قبؿ المعيد الجزائرم لمتقييس.
5 - « Les normes sont souvent perçues plus comme des contraintes que comme des outils venant en appui de 

la diffusion de l’innovation et des bonnes pratiques, de l’accès aux marchés mondiaux ou de réponse aux 

exigences du développement durable. Il est vrai qu’il en existe diverses acceptions. De manière générale, on 

parle de normes au sens de règles de conduite qui s’imposent au corps social. On confond souvent les normes 

et les réglementations ». Voir : CARRIEU-Costa MARIE-Josèphe et BRYDEN Alan, « Éditorial. La 

normalisation : principes, histoire, évolutions et perspectives », Annales des Mines - Responsabilité et 

environnement, 2012/3 N° 67, p.5. 

Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2012-3-

page-5.htm  

http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2012-3-page-5.htm
http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2012-3-page-5.htm
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 الضماف كخدمة ما بعد البيعتحقؽ شرط المطابقة مف خبلؿ -4

نص المشرع الجزائرم عمى ضركرة تكفر محؿ االستيبلؾ عمى الضماف كخدمة ما  
المستيمؾ المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  16إلى  13 مف بعد البيع في المكاد

. حيث يمتـز المحترؼ عند صرفو ألم منتكج سمعة أك خدمة سكاء كاف جياز كقمع الغش
ال يرتبط ىذا ك  ،أك أداة أك عتاد أك مركبة أك أم مادة تجييزية مف الضماف بقكة القانكف

الضماف بضركرة دفع أعباء إضافية مف طرؼ المستيمؾ الذم يثبت لو حؽ تجربة 
محترؼ خبلؿ فترة الضماف المحددة في كثيقة مرفقة لممنتكج، في المنتكج، حيث يمتـز ال

حالة ظيكر عيب بالمنتكج، استبدالو أك إرجاع ثمنو أك تصميح المنتكج أك تعديؿ الخدمة 
 .(1)عمى نفقتو

أك في الحاالت  ،يمتـز المحترؼ بعد انتياء فترة الضماف المحددة عف طريؽ تنظيـ 
كره ضماف صيانة كتصميح المنتكج المعركض في التي ال يمكف لمضماف أف يمعب د

في المنتكج الذم تـ مع متطمبات حماية المستيمؾ الذم إذ كقع  ، بما يتماشى(2)السكؽ
نما يحؽ لو مطالبة المحترؼ  مجبر فيك غير ،معيفعطب  اقتناؤه باقتناء منتكج جديد كا 

  بأداء خدمة الصيانة كالتصميح.
 تيبلؾسبلمة كأمف المنتكج محؿ االس-ب
(، ثـ نتناكؿ قكاعد االلتزاـ بالسبلمة 1طرؽ إلى تحديد االلتزاـ بالسبلمة )يتـ الت 

(2.) 
 تحديد االلتزاـ بالسبلمة كأمف المستيمؾ-1
يقتني المستيمؾ المنتكجات عف بعد عبر شبكة االنترنت كغالبا ما يككف المحترؼ  

المستيمؾ لتككيف السمع المصدر الكحيد لممعمكمات الخاصة بالمنتكج، كنظرا لجيؿ 
كالخدمات ذات التركيب المعقد، فإف مسألة ضماف سبلمة المنتكج تسند لمشخص 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09 رقـ قانكفمف ال 15، 14، 13المكاد  -1
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  16المادة  -2
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المحترؼ المتعاقد عبر االنترنت، الذم يفترض فيو الخبرة كالدراية بشكؿ يمكنو مف 
ممارسة نشاطو الميني كتسكيؽ منتجاتو مع ضماف تكفير األمف لممستيمؾ اإللكتركني مف 

منتكجات ال تنطكم عمى الخطر، كيستبعد أف تككف مصدرا لضرر محدؽ خبلؿ تقديـ 
 .(1)بالمستيمؾ الذم يقـك باقتنائيا كاألشخاص المحيطيف بو

بالمطابقة بحماية  العامة الخاصة بالعيكب الخفية كالقكاعد المتعمقةال تكفي القكاعد 
ف تنجر مف استعماؿ كتكفير األمف مف المخاطر التي يمكف أ ،السبلمة الجسدية لممستيمؾ

 قد تككف الخطكرة في المنتكج راجعة لطبيعة المنتكج ذاتو أك بسبب عيب فيو، المنتكج،
حيث أف قكاعد المطابقة تتعمؽ بضماف المصالح المادية كالمعنكية لممستيمؾ كال تستكعب 

 .(2)لكحدىا ضماف أمف كسبلمة المستيمؾ الجسدية كالصحية
ر عف طبيعة عقد ظتكفير األماف لممستيمؾ بغض النييدؼ االلتزاـ بالسبلمة إلى 

فبل يمكف اعتباره التزاما ببذؿ عناية إال االستيبلؾ سكاء في العالـ المادم أك اإللكتركني، 
بتحقيؽ نتيجة، لككف المحترؼ ال يمكف أف يجبر أنو يصعب كذلؾ تصنيفو ضمف االلتزاـ 

، حيث ال يكفي (3)استعماؿ المنتكجالمستيمؾ بإتباع إجراءات األمف الضركرية لتشغيؿ ك 
لممستيمؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى تعكيض أف يثبت أنو قد أصابو ضررا ، بؿ يجب أف 
يقيـ الدليؿ عمى رجكع ضرر إلى عيب في المنتكج مما يكسبو صفة الخطكرة كتقكـ بذلؾ 

    بدفع تعكيض.  مسؤكلية المحترؼ الذم يمتـز بجبر الضرر الذم أصاب المستيمؾ

 مف المشرع الجزائرم عمى قكاعد سبلمة المنتكج محؿ االستيبلؾ في المكاد نص 
، حيث جاء المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  10إلى  04

                                                           
ص مرجع سابؽ، كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة اإللكتركنية، حقكؽ الممكية الفكريةبيكمى حجازل عبد الفتاح،  -1

 .110-109ص 
دكتكراه في القانكف، كمية  أطركحة ،-دراسة مقارنة–االلتزاـ بالسبلمة مف أضرار المنتجات الخطيرة كناف كيينة، ڤ-2

مة أحمد بدر، أساكأنظر:  .30-28، ص ص 2017 الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كز،
 .94ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة–ضمانات المشترم في عقد البيع اإللكتركني 

 أنظر أيضا: 
KAHLOULA.M et MEKAMCHA.G, « La protection du consommateur en droit Algérien –la première 
partie-», IDARA, l’école nationale d’administration, n° 02, 1995, pp 12-13.      

ص ص  ،مرجع سابؽ دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -3
226-229. 
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يجب عمى متدخؿ في عممية كضع المكاد الغذائية لبلستيبلؾ »منو:  04في المادة 
حيث ، (1)«ال تضر بصحة المستيمؾ...احتراـ إلزامية سبلمة ىذه المكاد كالسير أف 

يجب أف تككف المنتكجات المكضكعة لبلستيبلؾ »منو عمى أّنو:  09تقضي المادة 
مضمكنة كتتكفر عمى األمف بالنظر إلى استعماؿ المشركع المنتظر كأف ال تمحؽ ضررا 
بصحة المستيمؾ  كأمنو مصالحو، كذلؾ ضمف الشركط العادية لبلستعماؿ أك الشركط 

 .(2)«خرل التي يمكف تكقعيا مف قبؿ المتدخميفاأل

 قكاعد االلتزاـ بالسبلمة كأمف المستيمؾ-2

عمؿ المشرع الجزائرم عمى تنظيـ قكاعد االلتزاـ كسبلمة كأمف المستيمؾ في المادة  
 يقع عمى. حيث المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  10

 عرضوبمجرد  (3)مطابقة المنتكج لمتطمبات األمف كالسبلمةالمحترؼ إلتزاـ ضماف  عاتؽ
 متعمقة بمجاؿ أمف كصحة المستيمؾبلستيبلؾ، كذلؾ باحتراـ التعميمات التنظيمية الل

كشركط إنتاجو كتجميعو كتركيبو  مضمكنوخاصة في ما يتعمؽ بمميزات المنتكج مف حيث 
عادة استعمالو كتدكيره كنقمو، إ لى جانب ضركرة احتراـ شركط كاستعمالو كصيانتو كا 

تدابير األمف المرتبطة بالخدمة كشركط كضعيا كذا النظافة في األماكف المعدة لئلنتاج، ك 
مع إلزامية ، (4)في متناكؿ المستيمؾ كتدابير المكضكعة قصد ضماف تتبع مسار المنتكج

 فئات المستيمكيف المعرضيف لمخطر.تحديد 

كالمقاييس  ؿ مراقبة مدل مطابقة التنظيـف خبلم تكريس أمف كسبلمة المنتكج يتـ  
كالتكنكلكجيا كاالستعماالت  ةرفلمعالقائـ في مجاؿ االمستكل  المعتمدة، بشكؿ يتماشى مع

المرتبطة بحسف السير في مجاؿ األمف كالصحة، إذ يمكف لؤلعكاف المؤىميف مراقبة 
                                                           

 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  04المادة  -1
 ، مرجع نفسو.كقمع الغش المتعمؽ بحماية المستيمؾ 03-09القانكف رقـ مف  09المادة  -2
عمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف ، المت2012مام  06مؤرخ في  203-12رقـ التنفيذم  مف المرسـك 09المادة  -3

 .2012مام  09صادر بتاريخ  28المنتكجات، ج.ر عدد 
مف المرسـك  5دة ماكال، مرجع سابؽ، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  100المادة  -4

 مرجع سابؽ.عمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات، المت 203-12رقـ التنفيذم 
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الذم ال يتطابؽ مع  الجكدة كقمع الغش اتخاذ مجمكعة مف التدابير الخاصة بالمنتكج
كضعيا في السكؽ أك طمب سحبيا أك  عقكاعد أمف كسبلمة المستيمؾ كذلؾ مف خبلؿ من

، مع تبميغ (1)إسترجاعيا إذا أسفر التطكر التكنكلكجي عمى عدـ ضمانيا كتكقيؼ الخدمة
المحترفيف المعنييف عف طريؽ إنذارات مكتكبة تحدد بكضكح األخطار التي يمكف أف 

عادة مطابقتويشكميا الم لزامية سحب المنتكج كا   .(2)نتكج المعركض لبلستيبلؾ كا 

التي مف  التجارة، المشرع الجزائرم شبكة لئلنذار السريع عمى مستكل كزارةأنشأ  
 مع نشر ،شأنيا البث السريع في كؿ معمكمة عف خطكرة منتكجات معركضة لبلستيبلؾ

يشمؿ عمؿ شبكة اإلنذار كامؿ حيث  ،(3)المعمكمات التي تحكزىا بشأف سبلمة المستيمؾ
 .(4)التراب الكطني

 تحديد أسعار المنتكج محؿ االستيبلؾ-ج

يفترض أف يتحقؽ ك  ،يسعى المستيمؾ إلى الحصكؿ عمى المنتكجات لتمبية حاجاتو 
غايتو بتجاىمو بعض المحترفيف ، األمر الذم يتعمد بثمف ال يتجاكز قيمتيا الحقيقيةذلؾ 

خؿ السمطة ما يستكجب تدعمى حساب المستيمؾ، ممدة كجيز  فيالكصكؿ لثركة ضخمة 
كيضمف  ؛ما يكفؿ الحماية االقتصادية لممستيمؾالمنتكجات، ب أسعار لتنظيـ كتحديد سقؼ

حيث ، (5)مكاجية المحترؼ الذم يغالي في األسعار مف أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح
أك نسبة األرباح المعقكلة عمى المكاد تقـك السمطة بالتدخؿ بفرض نظاـ التسعير الجبرم 

لكي يككف كؿ  ،االستيبلكية، مع كجكب اإلعبلف عف ىذه األسعار بصفة كاضحة
 .يرغب في اقتنائيا عمى دراية بقيمتيامستيمؾ 

                                                           
 المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات، مرجع سابؽ. 203-12رقـ التنفيذم مف المرسـك  07المادة  -1
 .نفسوكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات، مرجع المتعمؽ بالق 203-12رقـ التنفيذم مف المرسـك  15المادة  -2
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات،  203-12رقـ التنفيذم مف المرسـك  22كالمادة  19المادة  -3

 .نفسومرجع 
 .نفسوع المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات، مرج 203-12رقـ التنفيذم مف المرسـك  22المادة  -4
حيث يستغؿ بعض المحترفيف نقص المكاد في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالسياسية الصعبة مف أجؿ المغاالة في  -5

المبادئ، الكسائؿ،  -قانكف حماية المستيمؾ الجديدأثمانيا كفرض األسعار التي يرغبكف فييا. أنظر: غساف رباح، 
 .4، ص2011ية كاألدبية، بيركت، الحقكق ، مكتبة زيف2ط كالمبلحقة مع دراسة مقارنة،
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أيف يعتبر أساس الشفافية  ،إلتزاـ إعبلف أسعار المنتكجات ضمانا لحماية المستيمؾ يشكؿ
عد كّؿ أساليب الخداع كالتبلعب في األسعار التي يعتمدىا بعض كالنزاىة في دفع الثمف، كيستب

ف في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ، حيث يترتب عمى عدـ يتدخمماألشخاص المحترفيف ال
 احتراـ كمخالفة األحكاـ الخاصة بتحديد السعر تعرض المحترؼ بعقكبات جزائية.

لمحترؼ اعتمادا عمى قكاعد رادة اإلكفقا  في األصؿ أسعار المنتكجات يتـ تحديد
عمى  ،، حيث يعتبر فرض إعادة البيع بالسعر األدنى ممارسة مقيدة لممنافسة(1)المنافسة

   .(2)بالسعر الذم يشاؤكنو خبلؼ فرض السعر األقصى كفتح المنافسة لممكزعيف لمبيع

عمؿ المشرع الجزائرم عمى تحديد أسعار بعض المنتكجات األساسية  التي تدعى 
عمى غرار بعض المكاد الغذائية كالزيت  ،كاد اإلستراتيجية الكاسعة االستيبلؾبالم

تساىـ في ، التي إلى جانب الخبز كالحميب التي تحظى بدعـ الدكلة ،، كالبنزيف(3)كالسكر
 الباقي.الذم يقتنييا المستيمؾ  ليضيؼدفع جزء مف سعرىا 

حساب كتحديد السعر بالنظر يعتمد المحترؼ أحيانا عمى أجيزة العداد التي تقـك ب 
لمكميات المستيمكة، فيتـ تحديد السعر عند التعاقد عمى أساس الكحدة عمى غرار 

يؤدم إلى صعكبة تحديد  في العداد عطب لكف يمكف أف يحدثكالغاز،  ،كالماء ،الكيرباء
يتعمد المستيمؾ التيرب مف دفع قد  حيث ،المستيمكة المنتكج كمية ضبطعدـ لك  ،السعر
لكف يمكف أف ال يككف  ،(4)مما يعرضو لمتابعة جزائية ،المنتكج الذم تحصؿ عميو ثمف

                                                           
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بالمنافسة 03-03 رقـ قانكفال مف 4المادة  -1

-« Le principe est la liberté pour le distributeur qui fixe dans l’offre de contrat les prix des produits et des services 
qui propose aux consommateurs, le fabriquant ne doit quand à lui entamer la marge de négociation de ses détailles 
(distributeur) qui déterminent le prix de vente ». Voir : CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de 
consommation, étude comparative- droit français, droit libanais et égyptien, op.cit, p.344.     

 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بالمنافسة 03-03 رقـ قانكفال مف 05فقرة  11المادة  -2
، يحدد السعر األقصى عند االستيبلؾ، ككذا ىكامش 2011مارس  6، مؤرخ في 108-11المرسـك التنفيذم رقـ   -3

ائي المكرر العادم كالسكر األبيض، ج.ر عدد الربح القصكل عند اإلنتاج كاالستيراد كعند التكزيع لمادتي الزيت الغذ
 .2001مارس  09صادر بتاريخ  15

 .518ص، مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في الجزائربكدالي محمد،  -4
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مما يمقي عمى عاتقو دفع  لممستيمؾ أم دخؿ في ىذا العطب الذم يصيب العداد،
 .(1)مستحقات لمنتكج لـ يقـ باستيبلكو

كمنع  ،الحفاظ عمى المنافسة أجؿ تتدخؿ السمطة في تحديد األسعار مف
بمنع االتفاقيات التي تعرقؿ تحديد األسعار حسب قكاعد  ،قيدة لممنافسةالممارسات الم

ذا التعسؼ في كضعية بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أك النخفاضيا، كك ،السكؽ
 في تحديد األسعار، قكاعد الشفافية عمى المحترؼفرض تعزيز ذلؾ مف خبلؿ الييمنة ك 

عبلـ المستي مؾ باألسعار كشركط البيع ككيفية أدائو بالذم عمى غرار إلزامية الفاتكرة كا 
 قديـ فكريا أك مسبقا.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 ؽ.ع.ج. 350المادة  -1
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 المطمب الثاني

 الرقمية تكجاتنالمتعاقد المستيمؾ االلكتركني عمى امتداد محؿ 

ال يقتصر االستيبلؾ في عصر التكنكلكجيا الذم نعيش فيو عمى المنتكجات  
لرقمية، التي تتبلئـ طبيعتيا مع البيئة اإللكتركنية المادية، بؿ يمتد كذلؾ عمى المنتكجات ا

 كاالستيبلؾ اإللكتركني.

تتعدد المنتكجات الرقمية التي يمكف اقتنائيا عف بعد عبر االنترنت، فقد تتجسد في  
مصنفات فكرية يككف إنتاجيا أصبل في الشكؿ اإللكتركني، أك في الشكؿ المادم ليتـ 

نت )الفرع األكؿ(، أك مصنفات التكنكلكجيا الرقمية )الفرع رقمنتيا كاستغبلليا عبر االنتر 
 الثاني(.

 الفرع األكؿ 

 االنترنتعبر المستغمة الفكرية المصنفات تعاقد المستيمؾ االلكتركني عمى 

أيف لمصنفات الفكرية عبر االنترنت، ا مف نشرُتمكِّف كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية 
إلى الشكؿ الرقمي، بفضؿ االستعانة بتقنيات  -الكرؽ–شكؿ المادم الحكيميا مف ت يجب

، مما رقمنتياكبرامج معمكماتية خاصة بالنشر اإللكتركني لممصنفات التي يتـ  تكنكلكجيا
 عبر االنترنت. باقتنائياسمح لممستيمؾ االلكتركني يك  يسيؿ تداكليا 

يا في تعتبر المصنفات الفكرية مف قبيؿ األشياء المعنكية التي يسيؿ التعامؿ في
البيئة اإللكتركنية، مما يمكف مف إستغبلليا عبر االنترنت)أكال(، بفضؿ االستعانة بتقنية 

 النشر االلكتركني)ثانيا(. 
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 االنترنتعبر  فكريةال اتالمصّنفاستغبلؿ  إمكانية أكال:

يتطمب تحديد المصنؼ المستغؿ عبر االنترنت التطرؽ لتعريفو )أ(، كشركطو 
 )ب(.

 المستغؿ عبر االنترنتنؼ المص حديدت-أ

كالنصكص  (،1)ف ذلؾ بيف الّدراسات الفقييةياليس لممصنؼ تعريؼ مكّحد، إذ يتب 
إضفاء شركط مف أجؿ ال مجمكعة مف ، مما يجعؿ البعض يعتمد عمى(2تشريعية )ال

 .(3)الحماية عميو

  عبر االنترنت التعريؼ الفقيي لممصنؼ-1

أّم إنتاج سكاء كاف أدبيا أك يتمثؿ في  وؼ عمى أنّ يذىب الفقو إلى تعريؼ المصن
، كيشترط أف يككف ىذا اإلنتاج (1)عمميا أك فنيا أّيا كانت طريقة أك شكؿ التعبير عنو

 .(2)مبتكرا

 عبر االنترنت التعريؼ التشريعي لممصنؼ-2

عمى أنو يتمثؿ في:  "برف"مف اتفاقية  01فقرة  02تـ تعريؼ المصنؼ في المادة 
 .(3)«.كانت طريقة كشكؿ التعبير عنو االمجاؿ األدبي كالعممي كالفني أيّ كّؿ إنتاج في »

قانكف إمارات مف  01ذىب المشرع اإلماراتي إلى تعريؼ المصنؼ في المادة  
أم عمؿ أدبي فني » أنو يتمثؿ في:عمى  لحماية حقكؽ المؤلؼ العربية المتحدة

 .(1)«مبتكر

                                                           
 -سة مقارنةدرا–جرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف  ،عفيفي كامؿ عفيفي -1
 .96، ص2007. منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 2ط
جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  حقكؽ الممكية الفكرية كأنكاعيا كحمايتيا قانكنيا، محّمد محي الديف عكض، -2

 .37، ص.2004مركز الدراسات كالبحكث، حقكؽ الممكية الفكرية، الرياض، 
ضمف انضماـ الجميكرية الجزائرية الديمقراطية المت 1997سبتمبر 13المؤرخ في  341-97 رقـ رئاسيمرسـك  -3

 .1997سبتمبر  14 صادر بتاريخ 61عدد  ،الشعبية مع التحّفظ التفاقية "برف"، ج.ر
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في  حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرةنص المشرع المغربي في القانكف المتعمؽ ب 
يتمثؿ في كّؿ إبداع أدبي أك فني بالمعنى الذم »عمى تعريؼ المصنؼ الذم  01المادة 

، كجاء في المادة الثالثة منو تعداد لمختمؼ «تحدده المادة الثالثة مف ىذا القانكف
 .(2)المصنفات برامج الحاسكب كالصناعات

ئو مف المشرعيف بصدد تقديـ تعريؼ لممصنؼ يعتبر المشرع السكرم أدؽ مف نظرا 
المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  05-03 رقـ مف األمر 01الذم عرفو في المادة 

يتمثؿ في الكعاء المعرفي الذم يحمؿ إنتاج أدبي أك عممي فني »عمى أنو:  المجاكرة
 .(3)«.مبتكر ميما كاف نكعو أك أىميتو كطريقة التعبير عنو أك الغرض مف تصنيفو

المشرع الجزائرم  ؿمصنؼ في التشريع الجزائرم أيف عميتعذر كجكد تعريؼ لم 
المتعمؽ  05-03 رقـ مف األمر 04مى تحديد المصنفات األدبية كالفنية في المادة ع

 د، دكف تقديـ تعريؼ لممصنؼ، كما أف المشرع عن(4)بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
أغفؿ ذكر المصنؼ العممي، مما يثير التساؤؿ عف  ،تعداده لممصنفات األدبية كالفنية

 .(5)مدل إدراج ىذا األخير ضمف حقكؽ الممكية الفكرية كحقكؽ المؤلؼ

                                                                                                                                                                                
 مرجع سابؽ ،المعامبلت كالتجارة االلكتركنية بشأفقانكف إمارة دبي  - 1
. متكفر عمى المكقع اإللكتركني: 2000كؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة القانكف المغربي المتعمؽ بحقمف  03المادة  -2

http://www.cour-constitutionnelle.ma/.../hqwq_lmwlf_wlhqwq_lmjwr.pd  
مصنؼ، كحّددت المقصكد باإلنتاج العممي في ذلؾ الذم يمكف تجسيده  20مف ىذا القانكف أكثر مف  03عّددت المادة 

ديده بصفة أقؿ منو عمى خبلؼ المشرع الجزائرم الذم لـ يقدـ تعريؼ لممصنؼ كاكتفى بتحفي شكؿ يمكف االستفادة 
 المصنؼ العممي.  تعريؼ ي مع االمتناع عفربدقة مف نظيره المغ

 :اإللكتركني متكفر عمى المكقع .2001القانكف السكرم المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ سنة مف  01المادة  - 3
https://ar.wikisource.org 

صادر  44ج.ر عدد  ،بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة ، المتعمؽ200 جكيمية 19المؤّرخ في  05-03 رقـ مراأل - 4
 . 2003 جكيمية 23 بتاريخ

إال  ،كبالتحديد حقكؽ المؤلؼ ،يرل البعض أف المصنؼ العممي ال يرقى إلى تصنيفو ضمف حقكؽ الممكية الفكرية - 5
اّل تبقى مجّرد أفكار عممية كنظرية ،فإذا تـ تجسيد األفكار بشكؿ معي إذا لـ يتـ كضعيا بشكؿ يمّكف الغير مف  ،كا 

نظاـ حماية حقكؽ المؤلؼ  مف 130االستفادة منيا. ذىب المشرع السعكدم إلى ذكر المصنؼ العممي في المادة 
 متكفر عمى المكقع اإللكتركني:   بالمممكة العربية السعكدية.
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 عبر االنترنت شركط حماية المصّنؼ-ب

لككنيا ناتجة عف مجيكد ذىني،  ،يقّر القانكف حماية المصنفات الفنية كاألدبية 
ى بالحماية إاّل إذا تـّ إدراجيا ضمف المصّنفات فمجّرد األفكار كالمفاىيـ كالمبادئ ال تحظ

أك تييكميا كترتيبيا بشكؿ معّيف بغّض الّنظر عف طريقة التعبير عنيا  ،الفكرية المحمية
 فالعبرة في استيفاء مجمكعة مف الشركط كىي:

 كره إلى حّيز الكجكدظيأف يككف المصّنؼ إنتاج ذىني تـ -1

اإلنتاج الذىني في كّؿ مف المجاالت  تنّص التشريعات الكضعية عمى حماية 
ىذا اإلنتاج أك  مىشكؿ الذم يتـ التعبير مف خبللو عاألدبية كالفنية دكف اشتراط ال

 .(1)طريقتو

الذىني محؿ  باإلنتاجتحّدد التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية المقصكد  
ف اعتباره مف قبيؿ بالنص صراحة عمى استبعاد ما ال يمك ،الحماية كفؽ لحقكؽ المؤلؼ

ار اليكمية كاألحداث بمف اتفاقية "برف" التي تستبعد األخ 02المصّنفات. عمى غرار المادة 
 رقـ أمرمف  07. ككذا المادة (2)التي تّتصؼ بككنيا مجّرد معمكمات صحفية مف الحماية

 التي تنص عمى استبعاد األفكار بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة المتعمؽ 03-05
جراء العمؿ كأنماطو المرتبطة بإبداع المصّنؼ كا لمفاىيـ كالمبادئ كالمناىج كاألساليب كا 

 .(3)الفكرم

فكؿ ما ال يخضع لمحماية كفقا لقانكف حماية حقكؽ المؤلؼ في ظؿ العالـ المادم 
يستبعد كذلؾ مف الحماية فمي ظؿ العالـ الرقمي كاالفتراضي عمى غرار األخبار اليكمية 

                                                                                                                                                                                

https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf 
ندكة الكيبك الكطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف ككسائؿ اإلعبلـ، تنظميا المنظمة العالمية " ،حسيفجميعي  -1

 .6ص ،2004 جكيمية 16منامة، مممكة البحريف، ال ،"لمممكية الفكرية الكيبك بالتعاكف مع كزارة اإلعبلـ
ال تنطبؽ الحماية المقّرر في ىذه االتفاقية عمى األخبار »مف اتفاقية "برف" عمى أّنو:  8فقرة  02تنص المادة  -2

 «.أك عمى األحداث المختمفة التي تتصؼ يككّنيا مجرّد معمكمات صحفيةاليكمية 
 بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، مرجع سابؽ. عمؽالمت 05-03 رقـ مراألمف  07المادة  -3

https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf
https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf
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، يمكف أف تككف بعض األفكار ذات قيمة مالية، كيككف امتبلكيا بر االنترنتالمتداكلة ع
مف قبؿ الغير مما قد يشكؿ ضررا لصاحبيا في العالـ المادم يمكف ليذا األخير أف 
يطالب بالتعكيض كفقا لمقكاعد العامة كاإلثراء ببل سبب كالمنافسة الغير المشركعة 

، فبل (1) عدم عمى ىذه األفكار عبر االنترنتيصعب الحصكؿ عمى التعكيض في حالة الت
يستكجب االستغبلؿ الصناعي لمفكرة أك محتكل المصنؼ الترخيص المسبؽ لممؤلؼ، 
كغالبا ما يتـ مثؿ ىذا األمر في العالـ الرقمي نتيجة سيكلة اطبلع مستعممي االنترنت مف 

  .  (2)كافة أرجاء المعمكرة عمى مختمؼ المصنفات المنشكرة إلكتركنيا

البّد مف إفراغ اإلنتاج الذىني في شكؿ مادم يظير إلى حّيز الكجكد يمكف إدراكو  
ة في ذىف ن. فبل تصّح حماية األفكار الكام(3)بأّم طريقة مف طرؽ اإلدراؾ الحسّية

، إذ يجب أف تأخذ شكبل ماديا مممكسا (4)المؤلؼ التي ال تزاؿ قيد النظر كالتنقيح كالتعديؿ

                                                           
يتـ تحديد اإلنتاج الذىني بالنص عمى بعض األعماؿ التي لـ تكف لتدخؿ نطاؽ الحماية دكف النص عمييا صراحة، كالمثاؿ  -1

 يمي: اءت كما. التي جمف اتفاقية "تريبس" التي تنص عمى حماية برامج الحاسب اآللي كالبيانات المجمعة 10عف ذلؾ المادة 
تتمتع برامج الحاسب اآللي "الكمبيكتر" سكاء عانت بمغة المصدر أك بمغة اآللة، بالحماية باعتبارىا أعماؿ أدبية » .1

 .1981بمكجب معاىدة "برف"، 
يتمتع بالحماية البيانات المجمعة أك المكاد األخرل سكاء كانت بشكؿ مقركء أك أم شكؿ آخر إذا كانت تشكؿ  .2

جة انتقاء أك ترتيب محتكياتيا كىذه الحماية ال تشمؿ البيانات أك المكاد بحّد ذاتيا كال تخّؿ بحقكؽ خمقا فنيا نتي
 المؤلؼ المتعمقة بيذه البيانات أك المكاد ذاتيا.

مف المرسـك الرئاسي مف معاىدة المنظمة العالمية الممكية الفكرية "الكيبك" بشأف حؽ  5-4أنظر كذلؾ المكاد -
 123-13المصادؽ عمييا بالمرسـك الرئاسي  1996ديسمبر  20دة بجنيؼ المعتمدة في المؤلؼ المعتم
يتضمف التصديؽ عمى معاىدة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية "الكيبك" بشأف  2013أفريؿ  03المؤرخ في 

 ..«2013مايك  22صادر  27ج.ر، عدد  1996ديسمبر  20حؽ المؤلؼ معتمدة بجنيؼ 
الجزائر،  ،، ديكاف المطبكعات الجامعية2ط حقكؽ المؤلؼ عمى ضكء القانكف الجزائرم الجديد، ديف،عكاشة محي ال -2

 .52ص ،2007
 .275، ص05العدد  مجمة المنتدل القانكني،، "حقكؽ المؤّلؼ في التشريع الداخمي" براىيمي حناف، -3
 اكرة، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المج 05-03 رقـ مف األمر 07المادة  -4
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مصّنؼ كال ييـ شكؿ ىذا التعبير، فقد تككف مكتكبة أك شفيية أك حركية أك معّبرا عنو بال
 .(1)مرسكمة

فبل  ،يجب أف يككف مظير التعبير عف الفكرة قد بمغ الغاية مف الكضع المستقر 
إذ البد أف تككف  ،التنقيح كالتغيير ،ؼ المكتكب قيد النظريصح أف تككف أصكؿ المصنّ 

يائية كأصبحت معّدة لمطبع كالنشر، التي تككف فيو قابمة ىذه األصكؿ كصمت المرحمة الن
كىناؾ مف المصّنفات ما يككف مظير التعبير عنو ىك الصكت فيما  .لمظيكر لمجميكر
ىناؾ ك  .ى شفكيا كالمحاضرات كالخطبت المكسيقية كالمصّنفات التي تمقيخص المصنفا

كف الرسـ كالمصنفات مثؿ فن ،، يككف التعبير عنيا بالرسـ كالتصكيرأخرل مصنفات
المتعمقة بالفنكف التطبيقية. كما يمكف أف يككف التعبير عف المصّنفات بالحركة كالتمثيؿ 

 .(2)كالرقص كاأللعاب

 La créativité et" اإلبداع كاألصالةأف يتكفر المصّنؼ عمى -2

l’originalité" 
م نصت عميو جّؿ الذ ،تتكّقؼ حماية اإلنتاج الذىني بتكفر عنصر اإلبداع كاألصالة 

كمف بينيا التشريع الجزائرم في نص  ،التشريعات في مجاؿ حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
أيف جاء  بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة المتعمؽ 05-03 رقـ أمرمف  01فقرة  03المادة 

يمنح كّؿ صاحب إبداع أصمي لمصنؼ أدبي أك فني الحقكؽ »النص عميو كما يمي: 
ئلبداع ل. إاّل أف المشرع الجزائرم أعرض عف تقديـ تعريؼ «مييا في ىذا األمرالمنصكص ع

 .(3)ألصالة مما يطرح إشكالية تقدير ىذا العنصر كالمعايير المعتمدة في ذلؾكا

                                                           
الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم، المحؿ التجارم كالحقكؽ الفكرية، القسـ الثاني، الحقكؽ  فرحة زكاكم صالح، -1

 .430، ص.2001، ابف خمدكف، الجزائر، الممكية الصناعية كالتجارية. حقكؽ الممكية األدبية كالفكرية
شرح القانكف المدني الجديد، حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء الكسيط في السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  -2

 .292-291ص  ص مرجع سابؽ، كاألمكاؿ،
ضفائو عمى كافة األشياء التي يمكف إفرازىا  -3 خاصة ما  ،المستقبؿفي عدـ تحديد شكؿ اإلبداع يسمح بتطبيقو كا 

 القادـ. المستقبؿ ه فيكجكدحتمؿ التكنكلكجية الحالية كما يُ  أكجدتو الثكرة
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ير في التي تظ ،الطابع المميز لشخصية المؤلؼ "L’originalité"يقصد باألصالة  
ؼ، فبل كجكد لمحماية دكف تحقؽ عنصر و عمى المصنيفضالتعبير اإلبداعي الذم يُ 

كعمى خبلؼ االبتكار كاالختراع في مجاؿ الممكية الصناعية فإّنو في مجاؿ  .األصالة
صدد أفكار تـ ب، حيث أف األصالة يمكف إيجادىا (1)حقكؽ المؤلؼ ال يتطمب الجّدة

 ،عف شخصو ا مف طرؼ الغير، إاّل أّف المؤلؼ يقّدميا بإضافة لمسة إبداعية نابعةيتناكل
 .(2)تبرز فيو شخصية المؤلؼ يعتبر مصّنفا يستدعي حمايتو ذىنيفكؿ مجيكد 

تعتبر مسألة األصالة مسألة كاقعية تخضع لتقدير قاضي المكضكع، حيث أف  
شرط األصالة يعطي لئلبداع معنى خاصا في مجاؿ حماية حقكؽ المؤلؼ، أيف ال يقصد 

كف قديما أضفى عميو مؤلفو لمسة خاصة تميزه بو أف يككف اإلنتاج جديد بؿ يمكف أف يك
 .  (3)عف غيره مف المصنفات، كقد يككف ذلؾ في طريقة جمع األفكار أك ترتيبيا

الذم لو مفيـك مغاير في ظؿ حقكؽ  "La création"يرتبط شرط األصالة باإلبداع  
ة ككف ؼ عف الميداف حقكؽ الممكية الصناعية، إذ كممة اإلبداع ال تعني ضركر المؤلّ 

حيث ال تستبعد األفكار القديمة المستعممة في مصّنفات  ،اإلنتاج الذىني إنتاجا جديدا
ؼ األخير عف المصنفات السابقة لو باألصالة التي سابقة، بؿ يكفي أف يتمّيز المصنّ 

يرجع تقديرىا لسمطة القاضي. فاإلبداع النابع عف شخصية صاحبو، فالمصّنفات المجاكرة 
شتقة عبارة عف مصنفات قائمة بحّد ذاتيا تتطمب الحماية بصفة مستقمة كالمصّنفات الم

 .(4)عف المصنفات األصمية التي تستند إلييا

يعرؼ اإلبداع عمى أنو الطابع الشخصي الذم يضفيو المؤلؼ عمى مصّنفو عمى  
 .(5)نحك يسمح بتمييز المصنؼ عف سكاه مف المصنفات المنتمية لنفس النكع

                                                           
 .53، صمرجع سابؽ حقكؽ المؤلؼ عمى ضكء القانكف الجزائرم الجديد، عكاشة محي الديف، -1
 .278ص مرجع سابؽ، ،"حقكؽ المؤّلؼ في التشريع الداخمي" ،براىيمي حناف -2
 .53، صمرجع سابؽ حقكؽ المؤلؼ عمى ضكء القانكف الجزائرم الجديد، عكاشة محي الديف، -3
 .54-53ص ص ،نفسومرجع  حقكؽ المؤلؼ عمى ضكء القانكف الجزائرم الجديد، يف،عكاشة محي الد -4

ندكة الكيبك الكطنية المتخصصة  ،"حماية المصنفات األدبية كالفنية: مكضكع الحماية كشركطيا" البدراكم حسف، -5
 .02، ص2004، البحر الميت، 2004أكتكبر  9إلى  7لمسمطات القضائية األردنية، أّياـ 
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ككذلؾ اإلبداع ال يظير  (1)نسبي يختمؼ باختبلؼ األزمنة فيكـيككف لئلبداع م 
فاإلبداع قد يككف في إنشاء  ،يتأثر بطبيعة المصنؼ أك الغرض منو بؿدائما بنفس الشكؿ 

 .(2)المصنؼ كتككينو أك في التعبير عف المصنؼ

الذم  ،ع الجزائرم عف تعريؼ اإلبداع عمى خبلؼ المشرع المصرمامتنع المشرّ  
. عمى أّنو: (3)مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية 138المادة و تعريفا في نص أكرد ل

ع اإلماراتي ، كعّرفو كذلؾ المشرّ «الطابع اإلبداعي الذم يصيغ األصالة عف المصّنؼ»
منو عمى أنو:  06فقرة  01المادة  (4)في قانكف حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  المجاكرة

 «.ذم يصيغ عمى المصنؼ لؤلصالة كالتمييزاالبتكار: الطابع اإلبداعي ال»

اإلبداع عمى أّنو:  (5)مف نظاـ حماية حقكؽ المؤلؼ السعكدم 01عّرفت المادة  
اإلنشاء الذم تكّفرت فيو عناصر الجّدة أك التمييز بطابع خاص، غير معركؼ مف »

جديرا يأخذ عمى المشرع السعكدم أّنو يعتد باإلبتكار المطمؽ، فبل يككف العمؿ  «.قبؿ
مما يترتب عميو استبعاد  ،بالحماية إاّل إذا أتى شخص بعمؿ لـ يسبؽ ألحد أف سبقو إليو

بعض المصّنفات التي تعتمد عمى مصّنفات سابقة، عمى غرار المصّنفات المشتقة 
 كالمصّنفات المجاكرة.

                                                                                                                                                                                

بعض الفقو إلى اعتبار اإلبداع أك االبتكار كركف مكضعي يجب تكفره لئلنتاج الذىني مف أجؿ كصفو بالمصنؼ يذىب 
السنيكرم يككف محؿ حماية حقكؽ المؤلؼ كال يعتد بقيمتو أك أىميتو كالحكـ في ذلؾ يرجع لمقاضي، أنظر في ذلؾ: 

 مرجع سابؽ، الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء كاألمكاؿ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، حؽ عبد الرزاؽ أحمد، 
 .292ص

 فما يعتبر إبداعا في فترة زمنية ليس بالضركرة كذلؾ في فترة زمنية الحقة. ،يتبايف اإلبداع بيف حقبة زمنية كأخرل -1
مكية الفكرية في ضكء حماية قانكف الم-حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة  محمد سامي عبد الصادؽ،ك  الرشيد مأمكف -2

 .111، ص2008دار النيضة العربية، القاىرة،  -حقكؽ المؤّلؼ- الكتاب األّكؿ ،-الجديد
متكفر عمى المكقع  .2002لسنة  82قانكف المصرم لحماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ مف  138لمادة ا -3

 http://masscomm.cu.edu.eg اإللكتركني: 
 ، في شأف حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة.2002سنة  7العربية المتحدة، رقـ  القانكف اتحادم لدكلة اإلمارات -4
 ىػ.19/05/1410الصادر بتاريخ  11المرسـك الممكي رقـ ـ/ -5
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الذم يعكد كجكده بصفة  ،يصطمح االبتكار المطمؽ عمى اإلنتاج الذىني الجديد 
لمؤّلفو، أما إذا كاف العمؿ مكجكدا سابقا كاعتمده أحد المؤلفيف كأحدث عميو حصرية 

لـ يتـ فيو ذكر ع الجزائرم يشر تمل بالرجكع، (1)بعض التعديبلت فالعمؿ يككف مبتكرا نسبيا
 05-03 رقـ أمرإال أّنو بمراجعة أحكاـ  ،نكع االبتكار الذم يعتّد بو في بسط الحماية

إذ نّص عمى حماية  ،يتبّيف أّنو يعتد بكبلىما كالحقكؽ المجاكرةبحقكؽ المؤلؼ  المتعمؽ
كما نص عمى حماية المصنفات  ،التي يككف االبتكار فييا مطمقا (2)المصنفات األصمية

 التي يككف فييا االبتكار نسبي. (4)كالمجاكرة (3)المشتقة

 الُمستغؿ عبر االنترنت استبعاد الشركط الشكمية مف حماية المصّنؼ-ج
تكمف القاعدة األساسية في حماية المصنفات الفكرية عمى عدـ اشتراط أّم  

مف أجؿ إضفاء الحماية عمييا، إذ يرتبط ذلؾ بمجّرد التكّصؿ إلى إبداع  ،إجراءات قانكنية
ال »مف اتفاقية "برف" التي نّصت عمى ما يمي:  05المصّنؼ، كىذا ما جاءت بو المادة 
، كىذا ما يعتبر مبدأ «حقكؽ ألم إجراء شكمي،...يخضع التمتع أك ممارسة ىذه ال
، نّص المشّرع الجزائرم عمى مجمكعة مف اإلجراءات (5)أساسي تخضع لو الدكؿ المشاركة

المتعمؽ  05-03 رقـ مف األمر 13الشكمية لدل جيات إدارية مختصة في المادة 

                                                           
أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف  حقكؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائرم، حمايةبف دريس حميمة،  -1

 .18، ص.2014أبي بكر بمقايد، تممساف،  الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة
 ، مرجع سابؽ.بالحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرةالمتعمؽ  05-03 رقـ مف األمر 4المادة  -2
 مرجع نفسو. ،المجاكرةبالحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المتعمؽ  05-03 رقـ مف األمر 05المادة  -3
 مرجع نفسو. ،لؼ كالحقكؽ المجاكرةالمتعمؽ بالحقكؽ المؤ  05-03 رقـ مف األمر 07المادة  -4
فاء يمف اتفاقية جنيؼ عمى إمكانية نّص الّدكؿ األعضاء في تشريعيا الداخمي عمى است 01فقرة  03نّصت الماّدة  -5

داع، التسجيؿ، التأشير أك دفع الرسـك لدل الجيات المختّصة، إاّل أّنيا حّددت في الفقرة يمجمكعة مف اإلجراءات كاإل
ال تمنع الدكؿ المتعاقدة لبلشتراط إجراءات  ،نفس المادة أّف تمؾ اإلجراءات المنصكص عمييا في الفقرة األكلى الثانية مف

 معينة الكتساب حّؽ المؤّلؼ كالتمّتع بو.
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ي تكفير الحماية لكف ما مدل إلزامية كّؿ إجراء ف ،بالحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
 .(1)لممصّنؼ

نّص المشّرع الجزائرم عمى أّف إجراء الّتصريح بالمصّنؼ لدل الديكاف الكطني  
لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة يعتبر قرينة قانكنية عمى ممكية حقكؽ المؤلؼ، إاّل أّف 

و المؤّلؼ ، يككف اليدؼ مف التصريح الذم يقّدم(2)ىذه القرينة بسيطة قابمة إلثبات العكس
كال يعّد شرطا لبلعتراؼ  ،أك أّم مالؾ آخر لمحقكؽ بغاية تحصيؿ المصّنفات الفكرية

الذم يصاحب إجراء الّتصريح، أيف يتـّ ، مؤّلؼ عمى غرار دفع رسـك التسجيؿبحقكؽ ال
يستبعد كشرط في تكفير حماية  ،مما يبّيف أّف ىذا اإلجراء (3)مف خبللو تحصيؿ أتاكل

 المصّنؼ.

المشّرع الجزائرم إلى جانب إجراء الّتصريح كدفع الرسـك إجراء اإليداع  أدرج 
، حيث يعتبر إجراء اإليداع ممزما لكّؿ شخص (4)القانكني لممصّنؼ ضمف قكانيف خاّصة

طبيعي أك معنكم لو إنتاج فكرم أك فني يكّجو لمجميكر لدل مؤسسات مؤّىمة قانكنا 
رم كالمركز الجزائرم لمسينما كّؿ بحسب ميداف ، كىما المكتبة الكطنية الجزائ(5)لذلؾ

                                                           
يعتبر »عمى ما يمي:  المتعمؽ بحماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03 رقـ مف األمر 13تنّص الماّدة  -1
الؾ حقكؽ المؤلؼ، ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ الّشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يصرّح بالمصّنؼ باسمو أك يضعو م

بطريقة مشركعة في متناكؿ الجميكر، أك يقّدـ تصريحا باسمو لدل الديكاف الكطني لحقكؽ المؤّلؼ كالحقكؽ 
 «.المجاكرة

قرينة قانكنية بسيطة قابمة إلثبات العكس، كىذا ما تفيده عبارة تككف القرينة القانكنية التي يكتسبيا صاحب التصريح  -2
المتعّمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، مرجع  05-03 رقـ مف األمر 13في نّص المادة  "ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ"

يقاضي كىذا ال يمنع المؤلؼ الحقيقي بأف  ،، إذ يمكف أف يقـك شخص آخر غير المؤلؼ بتقديـ ىذا التصريحنفسو
 األّكؿ، كيعتمد في ذلؾ بكّؿ طرؽ إثبات أبّكتو كابتكاره لممصّنؼ.

يعتبر الديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة ىيأة إدارية تتمّتع بالشخصية القانكنية كليا استقبلؿ مالي،  -3
 جيؿ ليس شرطا لحماية المصّنؼ. فدفع حقكؽ التسجيؿ المصّنفات يعتبر تمكيبل ليذه الييئة، كبالتالي فدفع رسـك التس

جكيمية  02مؤرخ في  16-96رقـ  تمثؿ النصكص القانكنية التي تتضمف إجراء اإليداع القانكني في كّؿ مف األمرت -4
 226-99تنفيذم رقـ المرسـك الك . 1996جكيمية  03 صادر بتاريخ 41عددتعمؽ باإليداع القانكني، ج.ر ي، 1996

، المتعمؽ باإليداع 1996جكيمية  02المؤرخ في  16-96كيفية تطبيؽ األمر رقـ  يحدد، 1999أكتكبر  10مؤرخ في 
 .1996أكتكبر  10صادر بتاريخ  71القانكني، ج.ر عدد 

  نفسو، المتعّمؽ باإليداع القانكني، مرجع 16-96 رقـ مف األمر 05، 03، 02 المكاد - 5
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قبؿ كضع المنتكج ممة كمطابقة لؤلصؿ ليذه الييئات تخّصصو، كذلؾ بتسميـ كثائؽ كا
 الفكرم في متناكؿ الجميكر.

المتعمؽ باإليداع  16-96 رقـ مف األمر 07إجراء اإليداع  بحكـ المادة  يشمؿ 
لمرئية كالسمعية البصرية أك التصكيرية القانكني عمى المصنفات المطبكعة الصكتية ا

برامج الحاسكب بكّؿ أنكاعيا كقكاعد البيانات بغّض الّنظر عف الدعامة التي تحمميا 
، مّما يستبعد العديد مف المصّنفات التي ال (1)كتقنية اإلنتاج كالنشر كالتكزيع المستعممة
، كالتي يمكف جزائرمرىا كفقا لتحديد المشرع اليتطابؽ كصفيا مع ىذه التي سبؽ ذك

 طرحيا عبر االنترنت

ييدؼ اإليداع القانكني إلى جمع اإلنتاج الفكرم ككقايتو كحفظو ككذا إعداد  
البيبميكغرافيات كقكائـ الكثائؽ مما يسّيؿ تكزيعيا عمى الجميكر عبر التراب الكطني 

ي، مّما المتعمؽ باإليداع القانكن 16-96مف األمر  04بمكجب ما نّصت عميو المادة 
يؤّكد أّف ىذا اإلجراء رغـ إلزاميتو حّتى في العالـ الّرقمي كاإللكتركني إاّل أّنو ال يعتبر 

 . (2)شرطا ضركريا مف أجؿ إضفاء الحماية القانكنية لممصّنؼ طبقا ألحكاـ حقكؽ المؤّلؼ

 

 

 

 

 

                                                           
  ، مرجع نفسو.ع القانكنيؽ باإليداالمتعمّ  16-96 رقـ مف األمر 07لمادة ا - 1
يبقى إجراء اإليداع القانكني لممصّنفات الفكرية إجراء إلزامي عدـ القياـ بو يعّرض صاحب المؤّلؼ المقّدـ لمجميكر  -2

إلى عقكبات جزائية تتمثؿ في اقتناء الييئات المعنية لممنتكج عمى حساب المعني باألمر باإلضافة إلى دفعو لغرامة 
مف  06المتعمؽ باإليداع القانكني، مرجع سابؽ، كالمادة  16-96 رقـ مف األمر 14ذلؾ نّص المادة مالية، أنظر في 

 .مؽ باإليداع القانكني، مرجع سابؽالمتع 16-96 رقـ الذم يحّدد كيفية تطبيؽ األمر 226-99المرسـك التنفيذم رقـ 
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 االنترنتعبر  الفكريةلمصّنفات أساس استغبلؿ االنشر اإللكتركني  -ثانيا

لمصنفات الفكرية عبر ضركرة رقمنة ا فرضالذم يحديد النشر اإللكتركني )أ(، يتـ ت
 ثار النشر اإللكتركني لممصنفات الفكرية عبر االنترنت)ج(.آل التطرؽ االنترنت )ب(، ثـ

 النشر اإللكتركنيتحديد -أ
يتـ استغبلؿ المصّنفات عبر االنترنت إّما بالرقمنة كالنشر اإللكتركني لممّصنفات 

 في األصؿ.أك بإيجاد المصّنؼ أم النتاج الذىني المحمي بصكرة رقمية  ،قميديةالت

  (. 2(، ثـ التطرؽ لمكقؼ االتفاقيات الدكلية منو)1البد مف تعريؼ النشر اإللكتركني )

 تعريؼ النشر اإللكتركني-1

العممية التي يتـ مف خبلليا تقديـ الكسائط »عمى أنو:  (1)عرؼ النشر اإللكتركنييُ 
لمطبكعة بصيغة يمكف استقباليا كقراءتيا عبر شبكة االنترنت، حيث تككف مضغكطة ا

كمدعكمة بكسائط كأدكات كاألصكات كالرسكـ كنقاط التكصيؿ التي تربط القارئ 
 .(2) «بمعمكمات فرعية أك بمكاقع عمى شبكة االنترنت.

يا كتكصيميا عمى أنو االختزاف الرقمي لممعمكمات مع تطكيعيا كبثّ  كما ُيعرؼ كذلؾ
كعرضيا إلكتركنيا أك رقميا عبر شبكات االتصاؿ، ىذه المعمكمات قد تككف في شكؿ 

 .(3)نصكص، صكر، رسكمات يتـ معالجتيا آليا

                                                           
بكاسطة كسائؿ تقنية كاألقراص  ،مكماتيصطمح النشر اإللكتركني عمى التكنكلكجيا التي تسمح بنشر المع - 1

بدأ النشر اإللكتركني بفض شركة أيف  المضغكطة كقكاعد البيانات اإللكتركنية في البيئة الرقمية عبر شبكة االنترنت
"Appel " التي طّكرت جياز يسمح لصاحبو بمعالجة العناصر الغرافيكية مّما يمكنو مف تصميـ صفحات كطباعتيا

 .بالطرؽ التقميدية
، دار الثقافة، عماف، 1، ط-المستقبؿ الكاعد لؤلجياؿ القادمة -التجارة اإللكتركنيةالطائي محمد عبد حسيف،  -2

 .342-341، ص ص 2010
، 1996دار الغريب، القاىرة،  عمـ المكتبات كالمعمكمات، دراسات في النظرية كاالرتباطات المكضكعية،أحمد بدر،  -3

 .309ص
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سكاء أجيزة آلية أك ممحقاتيا أك ، استخداـ كاّفة التقنياتالنشر اإللكتركني  يتطمب 
تحكيمو عمى شكؿ  يتـل ،يديةج الذىني المنشكر بطريقة تقمبرمجيات في تحكيؿ المنتك 

   .(1)االنترنتشبكة  إلكتركنيا عبرنشره رقمي، مما يسمح ب

 الفكرية النشر اإللكتركني لممصنفات مدل مشركعية-2

العديد مف المسائؿ القانكنية، كتعتبر  االنترنتير استغبلؿ المصنفات عبر ثي
العالـ المادم كالرقمي، إاّل االتفاقيات الدكلية أىـ مرجع في تنظيـ كحماية المصنفات في 

، عمى غرار اتفاقية "برف" (2)أّف ىذه االتفاقيات تغاضت عف تنظيـ النشر اإللكتركني
التي لـ تعالج النشر اإللكتركني لممصّنفات الفنية كاألدبية، كنظرا لما  (3)1971تعديؿ 

ة إلى البحث أسفر عميو التقدـ العممي كتأثير ذلؾ عمى المنتكج الفكرم، فقد دعت الحاج
عف حمكؿ لمكاجية اإلشكاليات التي يثيرىا النشر اإللكتركني لممصّنفات الفكرية عبر 

، كاتجيت الجيكد الدكلية عمى إدخاؿ التعديبلت عمى اتفاقية "برف" في بداية االنترنت
إصدار اتفاقية جديدة كفقا لنّص المادة  كاالتفاؽ عمىإاّل أّنو تـ التراجع عمى ذلؾ  ،األمر
التي تسمح لمّدكؿ األعضاء أف تبـر اتفاقية خاصة بشرط أف  (4)مف اتفاقية "برف" 20

تككف ىذه األخيرة تضمف حماية لحقكؽ المؤلؼ تفكؽ تمؾ المنصكص عمييا في اتفاقية 
 "برف".

                                                           
ق، 1433، ذك القعدة 366، عدد مجّمة األمف كالحياة، "النشر اإللكتركني مزاياه كمشاكمو" عادؿ محّمد خميفة، -1

 . )مجّمة منشكرة عبر االنترنت(.57-52مصر، ص ص 
األعماؿ التي تككف في شكؿ رقمي قابؿ لمقراءة كيتـ تكزيعو عمى الجميكر »كما ُيعّرؼ النشر اإللكتركني عمى أّنو: 

عمى الّدكريات اإللكتركنية كالكتب اإللكتركنية كالمكاقع عمى شبكة االنترنت كالمدّكنات بشكؿ إلكتركني، كيشتمؿ 
 شايب دراع تانيأنظر:  .«.كالمكسكعات الحرّة، كغيرىا مف المنشكرات اإللكتركنية المتاحة عمى الشبكة اإللكتركنية

قسـ عمـ المكتبات  أحمد بف بّمة،، 1ة كىراف جامع أىمية المدكنات اإللكتركنية في تطكير النشر اإللكتركني،بنت نبي، 
 12-01ص ص الجزائر، مقاؿ منشكر عبر االنترنت،  كالعمـك الكثائقية،

مقاؿ متكفر عمى المكقع اإللكتركني:  االنترنت كالممكية الفكرية،حساـ الّديف عبد الغني الصغير،  - 2
http://.www.frssiwa.blogspot.com. 

 تضمف المصادقة عمى اتفاقية "برف" بتحفظ، مرجع سابؽ.ي 341-97 رقـ مرسـك رئاسي - 3
 .مف اتفاقية "برف"  20المادة  - 4
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ككذا معاىدة "الكيبك" بشأف  (1)1966تـّ ظيكر معاىدة "الكيبك" بشأف حؽ المؤّلؼ  
لككنيما  االنترنتلتسجيبلت الصكتية المتيف تطمؽ عمييا اتفاقية فّناني األداء كمنتجي ا

مف  08أيف أكدت المادة  االنترنتحماية لحقكؽ المؤّلؼ كالحقكؽ المجاكرة عبر  فتكّفرا
كذلؾ  االنترنتالتي تنشر عبر شبكة  ،المصنفات الرقمية أىميةعمى ىذه المعاىدة 

الذيف يقكمكف بنشر منتكجاتيـ  ،الفنيةالمصنفات األدبية ك  مؤلفيبالتأكيد عمى حقكؽ 
 النشر اإللكتركني. يستكعب مفيـكمما  ،(2)الفكرية بأم طريقة سمكية أك ال سمكية

 االنترنتعبر  الفكريةممصنفات ل النشر اإللكتركني-ب

، بحسب نكعيا في العالـ المادم االنترنتتتنكع المصّنفات التي يتـ رقمنتيا عبر   
(، كما يمكف رقمنة المصنفات 1نفات األدبية األصمية كالمشتقة )حيث يمكف رقمنة المص

 (.2المجاكرة )

 رقمنة المصّنفات األدبية األصمية كالمشتقة-1

مف خبلؿ  ،االنترنتيتـّ رقمنة اإلنتاج الفكرم المجّسد في العالـ المادم عبر 
كؿ تحكيؿ مصادر المعمكمات لممصنؼ مف كتب كتسجيبلت صكتية كصكر ثابتة إلى ش
 ،(3)مقركء بكاسطة الحاسكب اآللي، باإلعتماد عمى أنظمة آلية كتقنيات كأجيزة مختّصة

تشمؿ المصنفات األدبية األصمية عمى مصنفات مكتكبة كشفكية، نّص عمييا المشّرع 
بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  المتعمؽ 05-03 رقـ مراألمف  04الجزائرم في المادة 

المصّنفات عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر كنجد مف أيف ذكر مختمؼ أنكاع  ،المجاكرة
قبيميا البحكث العممية كالتقنية، الركايات، برامج الحاسكب، إلى جانب المصّنفات 

                                                           
 .معاىدة الكيبك بشأف حؽ المؤلؼ - 1
 مف معاىدة الكيبك بشأف حؽ المؤلؼ. 08المادة  - 2
 لكتركني:متكّفر عمى المكقع اإل ،اإلشكالية القانكنية لرقمنة الكثائؽ في المكتبات، سعيكدم نكرية -3

https://www.univ.constantine.dz  

http://www.univ.constantine.dz/
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، كغيرىا مف المكسيقية كالسينمائية كالدرامية كمصّنفات الفنكف التشكيمية كالتطبيقية
 . (1)المصنفات المشابية

في المصنفات التي يعتمد فييا مؤّلفيا عمى فات األدبية المشتقة تتمثؿ المصنّ 
يقـك مف خبلليا بأعماؿ الترجمة كاالقتباس مثبل، أك أم شكؿ مف  ،مصّنفات سابقة

ؼ نكع مف اإلبداع األصمي كممسة شخصية األشكاؿ التي تسمح لو بإضفاء عمى المصنّ 
مصّنؼ لو، كاعترافا بمجيكدىا األخير يتـّ حماية المصّنؼ المشتّؽ دكف المساس ب

مف  05، نّص المشّرع الجزائرم عمى حماية المصّنفات المشتقة في المادة (2)ياألصم
 . (3)المتعّمؽ بحقكؽ المؤّلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03 رقـ األػمر

يمكف تحكيؿ المصّنفات األدبية المكتكبة كالشفكية كمصّنفات أصمية أك مشتقة مف 
فنجد مختمؼ  .االنترنتف التعامؿ بيا عبر يمك ،طبيعتيا المادية إلى معمكمات رقمية

الكتب كالقصص كالركايات، ككذا العديد مف المنتكجات المكسيقية كالسينمائية كالفنية عبر 
حيث تعتبر التقنيات الرقمية كاإللكتركنية أكعية معمكماتية يتـ تداكليا عف بعد ، االنترنت

انات المدمجة أك الشرائح عمى غرار التسجيؿ الصكتي أك المرئي أك تحميؿ األسطك 
 اإللكتركنية كغيرىا مف األجيزة اإللكتركنية الحالية أك المستحدثة.

 رقمنة المصّنفات المجاكرة-2

إلى نشر كعرض مصّنفات أدبية كفنية دكف إبداعيا،  (4)تيدؼ المصنفات المجاكرة
جيبلت التسجيبلت الصكتية أك التس ياألداء، منتج يفنان أيف يككف تجسيدىا مف طرؼ

، نّص المشّرع الجزائرم عمى ىذا النكع مف الحقكؽ (5)السمعية البصرية كالييئات اإلذاعية
                                                           

 المتعمّؽ بحقكؽ المؤّلؼ كالحقكؽ المجاكرة، مرجع سابؽ. 05-03 رقـ مف األمر 04المادة  -1
ية، القسـ الثاني، الحقكؽ الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم، المحؿ التجارم كالحقكؽ الفكر فرحة زكاكم صالح،  -2

 .463-357ص ص  ،مرجع سابؽ، الممكية الصناعية كالتجارية. حقكؽ الممكية األدبية كالفكرية
 المتعمّؽ بحقكؽ المؤّلؼ كالحقكؽ المجاكرة، مرجع سابؽ. 05-03 رقـ مف األمر 05المادة  -3
حقكؽ المؤلؼ عمى ضكء  حي الديف،عكاشة ميصطمح كذلؾ عمى الحقكؽ المجاكرة الحقكؽ المقركنة. أنظر:  -4

 . 80ص مرجع سابؽ، القانكف الجزائرم الجديد،
 .36مرجع سابؽ، ص  الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -5
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، (1) بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة المتعمؽ 05-03 رقـ أمرفي الباب الثالث مف 
 ،االنترنتغالبا ما يمجأ مؤلفكا المصّنفات المجاكرة إلى استغبلؿ أعماليـ عبر شبكة حيث 

يا منتكجات رقمية يتـّ عرضيا عمى المستيمؾ اإللكتركني الذم يقع عميو التزاـ مما يجعم
 احتراـ ىذه المصّنفات الفكرية كعدـ اإلضرار بحقكؽ أصحابيا.

 أثار النشر اإللكتركني-ج

(،ثـ 2(، كمستعممي االنترنت)1بالنسبة لممؤلؼ) آثار النشر االلكتركني يتـ تناكؿ
   (.3)ر االنترنتعب بالنسبة لمكسطاء التقنييف

 عبر االنترنت ؼبالنسبة لممؤل  -1

كّؿ مف ينتج »: أنو يتمثؿ فييعرؼ المؤلؼ في مجاؿ الممكية األدبية كالفنية ب
إنتاجا ذىنيا كفكريا أيا كاف نكعو فمفظ المؤلؼ يشمؿ كّؿ مف عبّر عف رأيو بأّم طريقة 

 .«مف آراء التعبير كالكتابة كالنحت كالرسـ كالتصكير.

المتعّمؽ بحقكؽ المؤلؼ  05-03 رقـ يعّرؼ المشرع الجزائرم المؤلؼ في األمرلـ 
مف قانكف  138. عمى خبلؼ المشرع المصرم الذم عّرفو في المادة (2)كالحقكؽ المجاكرة

الّشخص الذم يبتكر المصّنؼ كيعّد »حماية الممكية الفكرية أيف نّصت عمى ما يمي: 
أك يشار إليو عند نشره باعتباره مؤلفا ما لـ يقـ  مؤلّفا لممصّنؼ مف يذكر اسمو عميو

دليؿ عمى غير ذلؾ، كيعتبر مؤلفا لممصّنؼ مف ينشره بغير اسمو كباسـ مستعار شرط 
منتج المصنؼ سكاء فإذا قاـ الشؾ يعتبر ناشر أك  ،ؾ في معرفة شخصوشيقكـ  ال أف

أّف يتـ التعّرؼ  كاف شخص طبيعيا أـ اعتباريا ممثبل لممؤلؼ في مباشرة حقكقو إلى
 .(3)«عمى حقيقة الشخص المؤّلؼ
                                                           

 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03مر رقـ األمف  107المادة  -1
نما يختص  ،عف تقديـ تعريؼ لممؤلؼ ال يعاب عميوامتناع المشرع الجزائرم  -2 حيث أّف ىذه الميمة غير ممزمة لو كا 

 بيا رجاؿ الفقو كالباحثكف في ىذا المجاؿ.
مف نظاـ حماية المؤلؼ  02فقرة  01المادة  :أنظرك  .مرجع سابؽ ،القانكف المصرم بشأف حقكؽ الممكية الفكرية -3

 السعكدم، مرجع سابؽ.
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يتمّتع المؤّلؼ في مجاؿ الممكية األدبية كالفنية بحقكؽ تتمثؿ في االستغبلؿ 
التجارم لممصّنفات بكافة الطرؽ المباحة كمف بينيا النشر اإللكتركني ليذه المصّنفات 

ؿ بيا كعرضيا ، حيث يتـ ترجمتيا إلى معطيات رقمية بغرض التعاماالنترنتعبر 
 في أّم كقت كعبر كامؿ أرجاء المعمكرة كبأسعار رخيصة. االنترنتلمجميكر عبر 

قد يككف المؤلؼ المصّنؼ المنشكر إلكتركنيا شخصا كاحدا أك عّدة أشخاص تثبت 
 .(1)ليـ الحقكؽ المنصكصة عمييا بمكجب قانكف حؽ المؤّلؼ

لفنية عمى استغبلؿ مصّنفو عف قدـ المؤلؼ في مجاؿ الممكية الفكرية األدبية كايُ 
بالّمجكء إلى  ذلؾ أك يككف ،إما بصفة شخصية ،االنترنتطريؽ البث الرقمي عبر 

اخيص بيف أصحاب الحقكؽ أشخاص متخصصيف في النشر الرقمي مف خبلؿ عقكد تر 
 الّتقنييف. سطاءالك )المؤلؼ( 

التي ك  ،مصّنفةيا المؤلؼ في استغبلؿ لشر الرقمي أحد الطرؽ التي يمجأ يعتبر الن
يحتفظ مف خبلليا بكافة الحقكؽ المنصكص عمييا في قكانيف حماية حؽ المؤلؼ الكطنية 

 عمى الشركط التي يتطمبيا القانكف فيو. يتكفر المنتكج الّذىني إذا ما كافكالّدكلية 

ال يمنع المؤلؼ مف ممارسة حقكقو  االنترنتإّف االستغبلؿ الرقمي لممصّنفات عبر 
استغبلؿ المصّنؼ بحيث يستند ذلؾ إلى ضركرة إثبات أبّكتو عمى منتكجو  المادية في

 .(2)الفكرم، الذم يثبت لو بمجرد اإلبداع

يداع فيي تعتبر قرينة قانكنية بسيطة قابمة  أّما اإلجراءات الشكمية مف تسجيؿ كا 
بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  المتعمؽ 05-03 رقـ مراألمف  13إلثبات العكس بنص المادة 

                                                           
ي يتـ إنتاجيا في إطار عقد عمؿ أك المصنفات الجماعية تثبت صفة المؤلؼ فييا إلى الشخص المصنفات الت -1

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ  05-03مر رقـ األمف  18المعنكم الذم يبادر بالّدعكة إلى إنتاجيا، كفقا لما تنص عميو المادة 
 113صرم بشأف حقكؽ الممكية الفكرية كالمادة مف القانكف الم 138التي تكافؽ المادة  ، مرجع سابؽ،كالحقكؽ المجاكرة

، ص مرجع سابؽ الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،مازكني ككثر،  :نظرأ .مف تقنيف الممكية الفرنسي 2مكّرر 
  .60-59ص 

ع سابؽ، ص مرج حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة اإللكتركنية،بيكمى حجازل عبد الفتاح،  -2
 .143-137ص 
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لممؤلؼ جميع حقكقو بشرط تكفر شرط  ، فالنشر اإللكتركني لممصّنفات يضمف(1) لمجاكرةا
ذا كاف عممو الفكرم مطابؽ إلحدل المصنفات القائمة سابقا ،داعباألصالة كاإل فبل بّد  ،كا 

اّل فعميو االمتناع تماما عف نشر ذلؾ  لممؤّلؼ أف يطمب ترخيصا مف المبدع األصمي كا 
 .(2)رنتعبر االنت المصّنؼ

دكف إذف  االنترنتالمصّنفات التي يتـ نشرىا إلكتركنيا عبر يصعب التحكـ في 
لعالمية ىذه الشبكة كصعكبة تحديد ىكية مستعممييا. فالقكانيف الكطنية نظرا ، (3)صاحبيا

الدكلة المعنية تعجز عف تنظيـ كالتحكـ في  مرتبطة بسيادةذات حدكد جغرافية 
 .االنترنتفي العالـ الرقمي عبر االعتداءات عمى المصنفات 

 االنترنتبالنسبة لمستعممي -2

عمى المصنفات دكف قيكد  االنترنتيسمح النشر اإللكتركني بحصكؿ مستعمؿ  
محركات البحث عبر "مف خبلؿ  صيرق، أيف يتـ ذلؾ في كقت كالطمب تتعمؽ بالعرض

أف يحصؿ عمى  نتاالنتر يستطيع مستعمؿ إذ ، Moteur de recherche"(4)" "االنترنت
دكف أف  االنترنتمختمؼ المصنفات الفنية كاألدبية مف كتب كصكر كمكسيقى عبر شبكة 

، في حاالت عرض (5)ؼالمؤلّ  ؼتككف ليذا األخير عبلقة مباشرة مع صاحب المصنّ 
التي كاقع مبل يتـ الدخكؿ إلى الف ة،بشركط معين طالتي ترتب االنترنتالمصنفات عبر 

                                                           
يعتبر »عمى:  ، مرجع سابؽ،المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03مر رقـ األمف  13تنص المادة  -1

 «. مالؾ لمحقكؽ ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ شخص الطبيعي أك المعنكم الذم يصرّح بالمصّنؼ...
 .65-62مرجع سابؽ، ص ص  ،الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية ككثر مازكني، -2
لتي تتضمف أسرارا عف بنشر مذكراتو ا ،ف" عقب كفاة ىذا األخيرترارئيس الفرنسي الراحؿ "ميمقاـ الطبيب الخاص ل -3

كتـ فعبل  ،ة لمرئيس، األمر الذم دفع بعائمتو باستصدار أمر مف القضاء الفرنسي بمنع نشر المذكراتخصيالحياة الش
ا في السكؽ، لكف تحصؿ عمى ىذه المذكرات أحد األشخاص الذم قاـ بتحكيميا إلى مصنؼ سحب المذكرات قبؿ طرحي

رقمي كتـ نشرىا مف أحد مقدمي الخدمات الذم سرعاف ما قاـ بإزالتيا خشية مف عائمة الرئيس الراحؿ، إال أف ىذه 
 رجاء المعمكرة.أفة االنترنت في كانظرا لنسخيا مف طرؼ مستعممي  االنترنتالمذكرات ال تزاؿ تظير عبر 

 .9مرجع سابؽ، ص "،االنترنت كالممكية الفكرية" حساـ الديف عبد الغني الصغير، -4
 .70رجع سابؽ، صم الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -5
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كفقا لمعطيات الذيف يستكفكف الشركط الضركرية  مف قبؿ أشخاص إال (1)تتكاجد فيو
 مف خبلؿ أنظمة كبرامج معمكماتية. محددة

كصاحب الحؽ إال أف  االنترنترغـ عدـ كجكد عقد أك عبلقة تربط بيف مستعمؿ 
كالتعدم عمييا سكاء في  قكاعد حماية حقكؽ المؤلؼ كاضحة، كال يسمح بالتبلعب بيا

مى الشركط التي نص عمييا فكؿ المصنفات التي تتكفر ع اإللكتركني، العالـ المادم أك
التي ينجـ عف انتياكيا كعدـ احتراميا قياـ مسؤكلية  ،تحظى بالحماية لمدة معينة القانكف

محتكل في سكاء مستيمكيف أك محترفيف، فبل يجكز ليؤالء التصرؼ  ،األشخاص المعتديف
لككف ذلؾ يعتبر امتدادا لمحؽ المادم لممؤلؼ،  االنترنتالنشر الرقمي لممصنفات عبر 

في النسخة  التصرؼ حريةالذم لو  ،فالمستخدـ يككف في كضعية مماثمة لكضعية القارئ
فبل  ،(2)دكف أف يتجاكز ذلؾ حدكد االستعماؿ الذاتي لحاجات شخصية يمتمكيا،التي 
قا لما تنص كف، لمصنؼ المنشكر إلكتركنيا دكف إذف صاحبوا رنسخ كنشإعادة يجكز 

بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  المتعمؽ 05-03 رقـ أمرمف  52ك 41عميو أحكاـ المادة 
 .المجاكرة

كأحد الكسطاء النشر اإللكتركني كجكد عقد بيف صاحب المصنؼ  يتطمبعادة ما 
قد يتـ الترخيص ىذا، بيف أحد ك ، عبر االنترنت لمصنؼانشر ف المسؤكؿ عف ينيقالت

بشرط أف ال  ،كبيف مؤلفو حؽ االستغبلؿ التجارم لممصنؼ األشخاص الذم انتقؿ بو
، فاإلشكاؿ يتمثؿ العالـ المادملدعامة الكرقية في يتعارض النشر اإللكتركني النشر في ا

كقد يترتب عنيا إلحاؽ أضرار  ،في ككف المنتكجات الرقمية يتـ استيبلكيا فكريا
ثر في نفسية المستيمؾ كالتي بالمستيمؾ اإللكتركني عمى غرار بعض األلعاب التي تؤ 

 تؤدم إلى الكفاة مثؿ لعبة الحكت األزرؽ.

                                                           
 ".SNDLعمى غرار قاعدة المعطيات الكطنية التي تدعى بػ " -1
مطابع الحميضي، الرياض، لمعمكماتية كمكافحتيا في المممكة العربية السعكدية، جرائـ ابف محمد البقمي ناصر،  -2

 .185ص، 2009
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 االنترنتف عبر ينيقبالنسبة لمكسطاء الت-3 

مف خبلؿ  الفكرم لمحتك التركني كعرض أك اإلطبلع عمى يتـ النشر اإللك 
 التقصيرية كالتعاقدية عف ـ، مما يثير مسؤكليتياالنترنتيف عبر ينقاالستعانة بالكسطاء الت

يا مف ل (1)المعمكمات الفكرية كالتجاكزات التي تحدث بشأنيا في ظؿ النشر اإللكتركني
الطرؼ الذم حرر أك ضمف تكزيع المعمكمة الكاردة في  خبلؿ إيكائيا بأنظمتو، فيك

، االنترنتلمتداكؿ عبر  ور المسؤكؿ عف نشر المصنؼ أك كضعصفحات الكيب، لذا يعتب
" فبل Ebergeurيتمثؿ في مقدـ خدمة اإليكاء " االنترنتر أما إف كاف الكسيط التقني عب

لتو عف محتكل النشر اإللكتركني، إال أنو ممـز بالتحقؽ كفحص محتكل المكاد ءيمكف مسا
إذا عمـ  ؛ياؾ أحكاـ حماية المصنفات الرقميةتلتو عمى إنءإيكائيا كبالتالي تتـ مسا

 .(2)بالتجاكزات الطارئة عمييا في ظّؿ البيئة الرقمية

 الفرع الثاني 

 الرقمية التكنكلكجياالمصنفات تعاقد المستيمؾ االلكتركني عمى 

ترتبط إمكانية المستيمؾ اإللكتركني مف التحكـ مف تكنكلكجيا المعمكمات،  
 كالتكاصؿ عف طريؽ إلكتركني بضركرة إقتناء مصنفات تكنكلكجيا قائمة في البيئة الرقمية.

كتركنية اتصاليا بشبكة االنترنت عمى تكفر مصنفات يتكقؼ استعماؿ األجيزة اإلل 
 التكنكلكجيا القائمة في الرقمية عمى غرار البرمجيات )أكال( كقكاعد البيانات )ثانيا(.

 

 

 
                                                           

 .66-65مرجع سابؽ، ص ص  ،الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكريةككثر مازكني،  -1
، 2002اىرة، دار النيضة العربية، القالمسؤكلية القانكنية في مجاؿ شبكة االنترنت، محمد عبد الظاىر حسيف،  -2

 .26ص



 تعاقد المستيلك اإللكتروني  تقنية  تطور                                 الفصل الثاني:  -الباب األول

205 
 

 الرقمية التكنكلكجيابرامج الحاسكب كمصنفات  -أكال
 يتـ التطرؽ لتعريؼ برامج الحاسكب )أ(، ثـ أنكاعيا )ب(، كشركطيا )ج(.

 امج الحاسكبتعريؼ بر -أ

(، ثـ التعريؼ التشريعي لبرامج 1الفقيي لبرامج الحاسكب ) التعريؼ يتـ دراسة
  (. 2الحاسكب )

 التعريؼ الفقيي لبرامج الحاسكب-1

فنجد مف يضع ليا تعريفا كاسعا كيعّرفيا  ،بشأف برامج الحاسكب ريؼاتعالتتعّدد  
امؿ مع الجياز كمجمكعة البرامج كافة العناصر غير المادية البّلزمة لمتع»عمى أّنيا: 

يتعامؿ مع المعطيات المكجكدة ك  ،كالمناىج كالقكاعد، ككافة الكثائؽ المتعّمقة بتشغيمو
 .(1)«بيدؼ المعالجة اآللية لممعطيات كالبيانات

كىناؾ مف يتجو إلى كضع تعريؼ ضّيؽ لبرامج الحاسكب إذ تعّرؼ عمى أّنيا  
لمنسّقة منطقيا كالمكتكبة بأحد لغات البرمجة كالتي مجمكعة مف التعميمات المرتّبة كا»

 . (2)«تحصؿ بتنفيذىا عمى المعالجة المرجكة

، (3)يتطّمب تعزيز الحماية عمى برامج الكمبيكتر ضركرة األخذ بالمدلكؿ الكاسع لو 
 الذم يتفؽ مع التحديد المتخذ مف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية.  

 امج الحاسكب لبر  التشريعيالتعريؼ -2

نّص المشّرع الجزائرم عمى حماية برامج الحاسكب في العديد مف النصكص 
ا عمى القانكنية إاّل أّنو أغفؿ عف تقديـ تعريؼ لو عمى خبلؼ المشرع المغربي الذم يعّرفي

                                                           
، 2005دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  الحماية القانكنية لبرامج الكمبيكتر، خالد مصطفى فيمي، -1

 .17ص
 . 27، ص2010دار اليدل، الجزائر،  ،-أساليب كثغرات-الحماية الجنائية لبرامج الكمبيكتر  خثير مسعكد، -2
 ،-دراسة مقارنة–ر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف جرائـ الكمبيكت، عفيفي كامؿ عفيفي -3

 .13صمرجع سابؽ، 
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كّؿ مجمكعة مف التعميمات المعبر عنيا بكممات أك برمكز أك برسكـ أك بأم »أنيا: 
أف تنجز أك  -دمج في دعامة قابمة لفؾ رمكزىا بكاسطة آلةحينما ت-طريقة أخرل 

تحقؽ ميمة محددة، أك تحصؿ عمى نتيجة بكاسطة حاسكب أك بأم طريقة إلكتركنية 
 .(1)«قادرة عمى معالجة المعمكمات

 أنكاع برامج الحاسكب-ب
 (.2(، كبرامج التطبيؽ)1برامج التشغيؿ)تنقسـ برامج الحاسكب إلى  

 برامج التشغيؿ-1

ألجؿ تنظيـ  ،تتمثؿ برامج التشغيؿ في تمؾ البرامج التي يتـ إعدادىا خّصيصا
إذ تقكـ بدكر أساسي في  ،عمؿ أجيزة الحاسكب، يتـ تخزيف ىذه البرامج في ذاكرة الجياز

الربط بيف مستعمؿ الجياز كاآللة ك تسييره مف خبلؿ السيطرة كالتحكـ عمى مككناتو، 
س" كيندك " ر عف شركة "آبؿ كمبيكتر" كبرنامجبرنامج "ماكنتكش" الصادكيعتبر 

"Windows"،  ميكركسكفت"الصادر عف شركة ""Microsoft"  أىـ كأكثر برامج التشغيؿ
تمكف ىذه البرامج مف القياـ بالكظائؼ المحددة لمجياز اإللكتركني، إذ تعتبر ، (2)انتشارا

 .(3)جزءا منو

 

 

 

                                                           
   يالمؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة المغربالمتعمؽ بحقكؽ  2001-09مف قانكف رقـ  02فقرة  01المادة  -1
 .93ص مرجع سابؽ، الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -2
 ،-دراسة مقارنة–جرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف فيفي، ععفيفي كامؿ  -3

 .14ص مرجع سابؽ،
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 برامج التطبيقات -2

في تمؾ البرامج التي يككف الغرض منيا تنفيذ مياـ إدارية، تتمثؿ برامج التطبيقات 
كغالبا ما تككف  ،إذ تككف مكتكبة بمغة اآللة كيمّكف استغبلليا مف طرؼ مستعممي اآللة

ـّ ابتكار ىذا النكع مف  محفكظة عمى دعامة مادية يتـ إدخاليا في الحاسب، عادة يت
 .(1)االنترنتستيمكيف عبر البرامج بغرض يتماشى مع متطمبات العمبلء أك الم

 شركط حماية برامج الحاسكب-ج

استبعد المشرع الجزائرم حماية برامج الحاسكب مف نطاؽ قانكف براءة االختراع  
، مما (2)المتعمؽ ببراءة االختراع 07-03 رقـ مف األمر 06فقرة  07طبقا لنص المادة 

كىذا ما يؤّكده نص المادة  ،ؼيجعؿ حماية برامج الحاسكب قائمة كفقا لقانكف حّؽ المؤلّ 
، حيث أف برامج الحاسكب تعتبر (3)المتعمؽ باإليداع القانكني 16-96 رقـ مف األمر 07

يتطمب إضفاء الحماية عمييا تكفرىا عمى الشركط القانكنية المنصكص  ،مصّنفات فكرية
 عمييا في قانكف حماية حؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة عمى غرار المصنفات الفنية

 كاألدبية.

فات فكرية تميؿ في مفيكميا إلي المصنفات األػدبية تعتبر برامج الحاسكب مصنّ  
عف شركط حمايتيا في العالـ المادم  ال تختمؼنظرا الستبعاد محتكاىا لمفف كالمكسيقى، 

تـّ ظيكره إلى حّيز  اأف يككف ىذا المصنؼ إنتاجا ذىني إذ يجب العالـ اإللكتركني،

                                                           
ككثر أنظر: ك  .31-30ص ص  ،مرجع سابؽ رات(،الحماية الجنائية لبرامج الكمبيكتر )أساليب كثغخثير مسعكد،  -1

 .94ص مرجع سابؽ، الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،مازكني، 
، اع، ج.رالمتعمؽ ببراءة االختر  ،2003جكيمية  19مؤرخ في  07-03 رقـ مف األمر 06فقرة  07تنص المادة  -2

- 6..:.مف قبيؿ االختراعات في مفيـك ىذا األمر ال تعد»عمى ما يمي:  ،2003جكيمية  23الصادر في  44عدد 
   «.برامج الحاسكب...

تخضع لئليداع »مرجع سابؽ، عمى ما يمي:  ،المتعّمؽ باإليداع القانكني 16-96 رقـ مف األمر 07تنص المادة  -3
بكّؿ أنكاعيا، أك القانكني الكثائؽ المطبكعة كالصكتية كالمرئية كالسمعية البصرية أك التصكيرية كبرامج الحاسكب 

 «.قكاعد المعطيات، كذلؾ ميما تكف الدعامة التي تحمميا كتقنية اإلنتاج كالنشر كالتكزيع
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ّفر عمى اإلبداع كاألصالة دكف إشتراط أم إجراءات شكمية مف أجؿ الكجكد، كأف يتك 
 إضفاء الحماية عميو.

أك  ،يمتـز كّؿ ناشر كطابع كمنتج كمستكرد كمكزع برامج الحاسكب بكّؿ أنكاعيا 
بغرض حفظ ىذا  ،قكاعد المعطيات بالقياـ بإجراء اإليداع القانكني أماـ مؤسسات مؤىمة

 . (1)ممكية مؤلؼ كمنتج برامج الحاسكب كقكاعد البياناتالمصنؼ دكف المساس بحقكؽ 

 الرقمية التكنكلكجياقكاعد البيانات كمصنفات  -ثانيا
يتـ دراسة قكاعد البيانات مف خبلؿ التطرؽ لتعريفيا )أ(، ثـ تمييزىا عف غيرىا مف 

 المفاىيـ المشابية )ب(.

 تعريؼ قكاعد البيانات-أ

 (.2(، ثـ التشريعية )1احية الفقيية )يتـ تعريؼ قكاعد البيانات مف الن

 التعريؼ الفقيي لقكاعد البيانات-1

كالمجاؿ التقني، إذ تعرؼ  (2)تتعدد التعاريؼ بشأف قكاعد البيانات ما بيف المغة 
" خاـ"الالبيانات بككنيا مجمكعة مف الكممات كاألرقاـ كالرمكز كالحقائؽ كاإلحصاءات 

"brute" ا، كىي صالحة لتككيف فكرة بمعرفة إنساف أك األدكات كجد أم صمة بينيتال  التي
كيطمؽ عمييا عممية المعالجة اآللية، فتمثؿ مدخبلت  ،كاألجيزة التي يسخرىا اإلنساف لذلؾ
 . (3)الحاسب اآللي ذات طبيعة معنكية

عبارة عف مجمكعة كبيرة مف المستندات »تعرؼ قكاعد البيانات عمى ككنيا:  
ا معينا )طب، ىندسة، قكانيف، ضرائب، عمكـ إنسانية، كالكثائؽ تتناكؿ مكضكع

اتيا ثـ يقكـ المتخصصكف بتسجيؿ ىذه يكيمياء...إلخ(، يتـ تنظيـ كتصنيؼ محتك 
                                                           

 المتعمؽ باإليداع القانكني، مرجع سابؽ. 16-96مف األمر رقـ  10-9-6-2المكاد  -1
 تشتؽ كممة البيانات مف فعؿ بّيف أم ظير، اتضح كأفصح.  -2
 ،-دراسة مقارنة–ـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف جرائ، عفيفي كامؿ عفيفي -3

 .17-16 ص ص مرجع سابؽ،
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المحتكيات عمى أسطكانات متصمة بالحاسب، تتميّز ىذه القاعدة بأنيا تككف مرتبة 
 .(1)«كمصنفة بشكؿ يسيؿ عممية البحث كاسترجاع لما كرد بيا مف معمكمات

 التعريؼ التشريعي لقكاعد البيانات-2

مف  02فقرة  05نص المشرع الجزائرم عمى حماية قكاعد البيانات في المادة  
ميما كاف شكؿ  ؛المتعمؽ بحماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03 رقـ األمر

مى خبلؼ إاّل أّنو امتنع عف تقديـ تعريؼ ليا، ع .الدعامة التي يتـ استغبلليا بكاسطتيا
مف قرار التكجيو  01قكاعد البيانات في نص المادة لالذم قدـ تعريؼ ع األكركبي المشرّ 

 " تعبير قكاعد البيانات»... :األكركبي بشأف الحماية القانكنية لقكاعد البيانات عمى أفّ 
DATA BASE"  ،يعني تجميع أعماؿ أك بيانات أك أيّة مكاد أخرل منتجة بشكؿ مستقؿ
كمنيجية يمكف الكصكؿ إلييا  "SYSTEMATIC" رتبطة بطريقة نظاميةمتى كانت م

 .(2)«بصكرة فردية بكسيمة إلكتركنية أك بأم طريقة أخرل

 تمييز قكاعد البيانات عف غيرىا مف المفاىيـ المشابية ليا-ب

 (.2(، كقكاعد البيانات )1يتـ تمييز قكاعد البيانات عف برامج الحاسكب )

 ات عف البرامج كالمعمكماتتمييز قكاعد البيان-1

تشابو بيف قكاعد البيانات كبرامج الحاسكب في ككنيما مصّنفات فكرية الرغـ 
مرتبطة باألجيزة اآللية تخضع لمحماية كفقا لقانكف حّؽ المؤّلؼ، إاّل أّف قكاعد البيانات 
تتضمف معالجة معطيات بقصد الحصكؿ عمى معمكمة بشكؿ سيؿ كسريع، فالغاية منيا 

قديـ معرفة جديدة يتـ تشغيميا مف خبلؿ برنامج الحاسكب أك عدة برامج يطمؽ عمييا ىك ت
نظاـ إدارة قاعدة البيانات، عمى خبلؼ برامج الحاسكب التي يتـ التعامؿ معيا بشكؿ 

 .(3)يقتصر الغرض منيا عمى معالجة مشكمة آلية معينة ،مباشر عف طريؽ لكحة المفاتيح

                                                           
 .456، ص2002اإلسكندرية،  ،مكتبة الحديث، حقكؽ مؤلفي المصنفات المشتركة عبد الصادؽ محمد السامي، -1
 لبيانات.األكركبي بشأف حماية قكاعد ا يقرار التكجييالمف  01المادة  -2
    .117-115ص ص  مرجع سابؽ، الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،مازكني،  ككثر -3
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 قكاعد المعمكمات   تمييز قكاعد البيانات عف-2

، (1)يستعمؿ البعض البيانات كمرادؼ لممعمكمات رغـ اختبلؼ داللة في مفيكميما
فالمعمكمة يقصد منيا المعرفة أك المعنى المستنتج مف البيانات حسب ما جرل التعامؿ بو 

، عمى غرار المجمكعة اليائمة مف مكاقع الكيب التي تعتبر مف أىـ الخدمات (2)عادة
، إذ يتضمف كّؿ مكقع مجمكعة مف المعمكمات الخاصة بصكر االنترنتة عبر المستعمم

أك إشارات أك أرقاـ، فالمكاقع تتمّيز بككنيا ذات طبيعة مزدكجة إذ تعتبر مصنفات محمية 
إلى جانب أنيا تشكؿ قاعدة تجارية مف جية أخرل، إذ تتعّدد أنكاع المكاقع  ،مف جية

 . (3)ؿ مجّرد مجمكعة مف المعمكماترل تمثّ ؿ قكاعد بيانات كاألخفبعضيا يشكّ 

يختمؼ األساس القانكني لحماية قاعدة البيانات كفقا لقكاعد قانكف حؽ المؤلؼ عف 
الذم ينتج عف طريؽ األداء  ،حماية قاعدة المعمكمات في البحث عف الجيد الفكرم

جيد الفكرم الكظيفي لكّؿ قاعدة، فقكاعد المعمكمات تستكجب إظيار البصمة الشخصية كال
عمى خبلؼ قاعدة المعطيات التي تستبعد البصمة الشخصية لممبرمج،  .األصيؿ لممبرمج

 .   (4)إذ يكفي فييا تحديد أساليب اإلدخاؿ كاإلخراج كاالسترجاع

 

 

 

                                                           
تقـك المعمكمات عمى داللتيا كليس عمى الدعامة التي تجسدىا، عمى خبلؼ البيانات اإللكتركنية التي تتحدد في  -1

شارات كدالالت ممغنطة يمكف تخزينيا في كسائط معينة،  عفيفي كامؿ ثـ نقميا كبثيا كاستغبلليا. أنظر: كمف نبضات كا 
مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة–جرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف عفيفي، 

 .    115ص
 ،-قارنةدراسة م–جرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف عفيفي كامؿ عفيفي، -2

 .16ص ،نفسو مرجع
 .136-132ص ص مرجع سابؽ،  الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -3
 .118-117ص ص مرجع نفسو،  الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -4
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 الرقميةتكنكلكجيا مصّنفات ال استغبلؿ أحكاـ -ثالثا

أصحاب تحديد  رقميةالمصنفات اآللية القائمة في البيئة ال استغبلؿ تنظيـيتطمب 
حقكؽ المصنفات القائمة في البيئة الرقمية )أ(، كالحقكؽ التي ترد عمييا )ب(، كأخيرا مدة 

 حمايتيا )ج(.

 الرقميةتكنكلكجيا مصّنفات الأصحاب حقكؽ -أ
تعتبر برامج الحاسكب كقكاعد البيانات مصنفات فكرية يتـ استغبلليا في البيئة  
يتـ  حيث يمكف أف ،بغض النظر عف طريقة التعامؿ بياا مما يستكجب حمايتي ،الرقمية

 ففي كبل الحالتيف تثبت لمنتجييا مجمكعة مف الحقكؽ. ،ذلؾ في العالـ المادم أك الرقمي
، يثبت ألصحابيا مجمكعة برامج الحاسكب كقكاعد البيانات مصنفات فكرية تعتبر

نتاجا لمؤلؼ كاحد، تثبت لو فات إفقد تككف ىذه المصنّ  مف الحقكؽ التي تكفؿ لحمايتيا،
سكاء كبرامج حاسكب أك قكاعد بيانات طبقا لحكـ المادة  ،كحده حقكؽ المتعمقة بمنتكجاتو

، كقد تككف ىذه (1)المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03مر رقـ األمف  12
حقكؽ عمى ؼ يثبت لكؿ مؤلّ  فالمنتكجات الفكرية القائمة في البيئة الرقمية لعّدة مؤلفي

اإلنتاج الفكرم الذم ساىـ بو إذا كاف المصنؼ جماعي أك تثبت لو الحقكؽ عمى كّؿ 
ذا كانت قكاعد البيانات أك برامج الحاسكب مصنفات مشتقة  مصّنؼ إذا كاف مشتركا، كا 
تقكـ عمى مصنفات أصمية فتثبت لمؤلفييا مجمكعة مف الحقكؽ عمى األجزاء التي أحدثت 

 مساس بحقكؽ المؤلفيف األصمييف.عمييا تغيير دكف ال
 
 
 
 
 

                                                           
 رة، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاك  05-03مف األمر رقـ  12المادة  - 1
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 الرقمية تكنكلكجيا مصّنفات الالحقكؽ التي ترد عمى -ب
برامج الحاسكب كقكاعد البيانات عمى غرار مؤلفي المصّنفات األدبية  كايتمتع مؤلف 

كالمالية بحقكؽ معنكية كمادية، تككف الحقكؽ المعنكية غير قابمة لمتقادـ كال لمتصرؼ فييا 
التخمي عنيا عمى خبلؼ الحقكؽ المادية التي يمكف ممارستيا مف قبؿ المؤلؼ ال يجكز 
يصح أف يككف مالكا ليذه الحقكؽ كفقا  ،ف يمثمو أك أم شخص آخرممّ  أك ،شخصيا

 ألحكاـ قانكف حماية المؤلؼ.
تتمثؿ الحقكؽ المعنكية لمؤلفي برامج الحاسكب كقكاعد البيانات في حّؽ الكشؼ 

مستعار، حيث أّف حؽ النشر أك الكشؼ اسمو الخاص أك باسـ صّنؼ سكاء بعف الم
يرتبط بحؽ األبكة أم انتساب ىذه البرامج أك القكاعد محّؿ النشر لمشخص الذم قاـ 

 .(1)بالتكصؿ إلى تأليفيا مف خبلؿ جيده الفكرم
فاتيـ يثبت لمؤلفي برنامج الحاسكب كقكاعد البيانات حؽ في احتراـ سبلمة مصنّ  
كاءا باالعتراض عمى أم اعتداء أك تعديؿ أك تشكيو لمنتكجاتيـ الفكرية بالنسخ س ،الفكرية

، كبالمقابؿ يتمتع منتجي برامج الحاسكب كقكاعد البيانات بحؽ (2)أك االقتباس أك التحكير
 ،أم يمكف ليـ بسحب برنامجو مف التداكؿ أك إدخاؿ أم تعديبلت يركنيا مناسبة ،التكبة

 مف األمر 02فقرة  24استعماؿ البرنامج طبقا لنص المادة مع تعكيض مف رخص ليـ ب
 .      (3) المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03 رقـ

قكاعد البيانات بمجمكعة مف الحقكؽ المادية  كابرامج الحاسكب كمؤلف كايتمتع مؤلف 
فكرية كبرامج التي تمّكنيـ مف استغبلؿ منتكجاتيـ الفكرية، أيف يتـ كضع منتكجاتيـ ال

حاسكب أك قكاعد بيانات في متناكؿ الجميكر مقابؿ الحصكؿ عمى عكائد مالية، حيث 
فات نتيجة تطكر تقنيات اإلعبلـ كطرؽ تكزيع تتعدد إمكانية استغبلؿ ىذا النكع مف المصنّ 

                                                           
عمى أحكاـ حؽ  ، مرجع سابؽ،المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03مر رقـ األمف  22تنص المادة  -1

 الكشؼ عف المصنؼ الذم يثبت لممؤلؼ لحياتو كيعكد لمكرثة بعد كفاتو.
المتعمؽ  05-03 مر رقـاألمف  26ك 25 المكادنص المشرع الجزائرم عمى حؽ احتراـ سبلمة المصنؼ في  -2

 .فسونمرجع  ،بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
 .104ص مرجع سابؽ، الشبكة الرقمية كعبلقتيا بالممكية الفكرية،ككثر مازكني،  -3
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فإف مؤّلفييا يسيؿ عمييـ  ،طبيعة اإللكتركنية كالرقمية ليذه المنتجاتمالبرامج كنظرا ل
 . (1)االنترنتكعرضيا مباشرة عمى جميكر المستيمكيف عبر  االنترنتليا عبر استغبل
إشكالية التعدم عمى  االنترنتيثير استغبلؿ برامج الحاسكب كقكاعد البيانات عبر  

مؤلفي قكاعد البيانات كبرامج الحاسكب باستغبلؿ منتكجاتيـ  حيث يقـكحقكؽ أصحابيا، 
قيـ المادية في استغبلليا ألشخاص آخريف بمقابؿ الفكرية شخصيا أك التنازؿ عف حقك 

في نسخة مف مصنفاتيـ مع  أف يتصرفكافات منتجي ىذه المصنّ ل ، يمكف(2)أك مجانا مالي
عمى يـ كالمختصيف في النشر كالتكزيع االحتفاظ بحقكؽ االستغبلؿ، يتـ حينئذ اتفاؽ بين

أف يحتـر في استعماليا  طريقة استخداـ النسخة، فالمتصرؼ لو الحائز لمنسخة يفترض
دكف استغبلؿ المصنفات أم البرامج أك  ،شركط الترخيص المتفؽ عمييا مع صاحب الحؽ

 قكاعد البيانات التي تحصؿ عمييا بمقابؿ. 
 االنترنتيرتبط استغبلؿ قكاعد البيانات كبرامج الحاسكب مف قبؿ مستعممي 

 05-03 رقـ األمرمف  52ادة كالم 02فقرة  41باالستعماؿ الشخصي كفقا لحكـ المادة 
 الذيف يستفيدكف االنترنت يلمستعممالتي تجيز  ،المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة

بشرط أف تككف النسخة  ،دكف إذف صاحب البرنامج مف برامج الحاسكب باستنساخ نسخة
أف  شركط المتفؽ عمييا، أكمالستعماؿ في الغرض الذم اكتسب مف أجمو البرنامج كفقا ل

تككف النسخة كتعكيض لنسخة مشركعة الحيازة، يمتـز مستعمؿ البرامج المتحّصؿ عمى 
 .(3)مشركعية حيازتيا انتياءنسخة بإتبلؼ النسخة عند 

 

 

 
                                                           

 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03مر رقـ األمف  27المادة   -1
2
-« En matière de production de logiciels, le phénomène des logiciels ouverts (open source) constitue un cas 

exemplaire de coopération souple entre plusieurs types d’acteurs à travers Internet ». Voir : BROUSSEAU 

Éric et CURIEN Nicolas, « Économie d'Internet, économie du numérique », Revue économique, 2001/7 

Vol.52, p. 27. Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-page-7.htm   
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 05-03 رقـ مف األمر 53المادة   -3
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 الرقميةتكنكلكجيا مصّنفات المدة حماية -ج
كتنقضي بمركر  ،تككف حماية برامج الحاسكب كقكاعد البيانات طيمة حياة مؤلفييا 
ابتداءا مف مطمع السنة تحسب  كاف شخصا كاحداإف ف المؤلؼ،سنة بعد كفاة  (50)خمسيف

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ  05-03 رقـ األمرمف  54طبقا لنص المادة  والمدنية التي تمي كفات
ف تعدد مؤلف ،كالحقكؽ المجاكرة فيتـ حساب الآللية القائمة في البيئة الرقمية، المصنفات  كاكا 

ذكم الحقكؽ ابتداءا مف كفاة آخر مؤلؼ اشترؾ في تأليؼ ىذه الخمسكف سنة لفائدة 
( 50خمسيف) فتككف مدة الحماية، (1)فات مشتركةإف كانت ىذه األخيرة مصنّ  أما،فاتالمصنّ 
ابتداء مف نياية السنة المدنية التي نشر فييا المصنؼ عمى الكجو المشركع لممرة  سنة

. (2)األكلى

                                                           
 . سابؽ، مرجع المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة المتعمؽ بحقكؽ 05-03 رقـ مف األمر 55المادة  -1
( سنة التي قد ترتبط بكفاة مؤلفي ىذه المنتكجات أك بنشر 50تتحدد مدة حماية قكاعد البيانات كبرامج الحاسكب بػ) -2

المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ  05-03مر رقـ األمف  60إلى  54ككضع تداكؿ ىذه المصنفات طبقا ألحكاـ المكاد مف 
 .نفسومرجع  ،رةكالحقكؽ المجاك 
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ترتبط صفة المستيمؾ في العالميف المادم كاإللكتركني بتحقؽ مجمكعة  مف 
مع المحترؼ، حيث يعتبر اختبلؿ التكازف في المراكز العناصر في الشخص الذم يتعامؿ 

رؼ القانكنية ألطراؼ العبلقة االستيبلكية أساس تقرير حماية خاصة لممستيمؾ، أيف تع
المعامبلت غزارة في إنتاج العديد مف السمع كالخدمات المتشابية، مما يصعب عؿ 
المستيمؾ تحديد مدل تكافؽ المنتكجات التي يقـك باتقتنائيا مع احتياجاتو االستيبلكية، 

لمعيكب  أك اكتشافو ،ككذا عدـ قدرتو مف التحقؽ مف مطابقة المنتكجات لمقاييس الجكدة
، مما يفرض كضع نصكص قانكنية تكفؿ ضماف حقكقو، كمكاجية التي يخفييا المنتكج

الشخص المحترؼ، فالمستيمؾ اإلكتركني ال يختمؼ عف نظيره التقميدم إال مف خبلؿ 
 االستعانة بالكسائؿ اإللكتركنية.

تعتبر القكاعد القانكنية كليدة البيئة االجتماعية، إذ تساير مختمؼ التطكرات التي 
ديف االجتماعية كاالقتصادية، كتبعا لذلؾ تـ كضع قكاعد خاصة تحدث في مختمؼ الميا

لممعامبلت اإللكتركنية، حيث تعتبر األنترنت مف أىـ تقنيات االتصاؿ الحديثة التي 
أسفرت عف نكع جديد مف العقكد في مجاؿ المعامبلت المدنية كالتجارية، بما في ذلؾ عقد 

  ة مف اآلليات الضركرية لمكاجيةكتركني، الذم يفرض تبني مجمكعاالستيبلؾ اإلل
 األخطار التي يمكف أف تنجر عنو.

أدل تأثير البيئة اإللكتركنية إلى تنامي مقكمات الضعؼ التي يتسـ بيا المستيمؾ، 
كيرجع ذلؾ لمتطكر الذم طرأ عمى كافى عناصر تعاقد المستيمؾ عبر األنترنت، كالتي ال 

يجة عدـ تكافؤ المتعاقديف اقتصاديا كفنيا في نت يمكف ألحكاـ نظرية االلتزاـ استيعابيا
مجاؿ االستيبلؾ اإللكتركني، ترجع خصكصية المستيمؾ اإللكتركني إلى التعاقد في البيئة 
اإللكتركنية، مما يفيد إمكانية تمتعو بكافة الحقكؽ الممنكحة لممستيمؾ في العالـ المادم، 

 .مع مراعاة خصكصيتو
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عاقدا عبر األنترنت، لكف العكس غير صحيح، إذ ال يعتبر المستيمؾ اإللكتركني مت
ينطبؽ كصؼ المستيمؾ اإللكتركني عمى كؿ متعاقد عبر األنترنت، مما يفرض التطرؽ 
، لقكاعد حماية المستيمؾ اإللكتركني بكصفو متعاقدا عبر االنترنت )الفصؿ األكؿ(

 (صؿ الثانيقكاعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بكصفو مستيمؾ إلكتركني)الفكل
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 الفصؿ األكؿ

 قكاعد حماية المستيمؾ اإللكتركني بكصفو متعاقدا عبر االنترنت
باتت مسألة حماية المستيمؾ أمر ضركرم بفعؿ التطكر الذم عرفتو المعامبلت 
االقتصادية كالتكنكلكجيات الحديثة، فالمستيمؾ الذم يبـر عقكد لسد حاجياتو يمعب دكرا ال 

و في تنمية كتطكير االقتصاد، غير أف تفاكت المراكز القانكنية بينو كبيف يستياف ب
ظرية االلتزاـ تقكـ عمى نكفاية لضماف حمايتو، ف المحترؼ جعمت القكاعد العامة غير

أساس مبدأ سمطاف اإلرادة، كالذم بمكجبو يمنح لؤلطراؼ الحرية الكاممة في التعاقد عمى 
 الخبرة كالمعرفة. اعتبار أنيـ عمى نفس الدرجة مف

يتـ االستيبلؾ اإللكتركني مف خبلؿ االستعانة بشبكة االنترنت، التي تسمح 
بالتعاقد عف بعد كبطريقة إلكتركنية، أيف يتـ تجسيد إرادة األطراؼ المتعاقدة عبر رسائؿ 

لكتركنية عمى شكؿ معطيات رقمية، مما فرض استحداث قكاعد تتبلءـ أكثر اإلبيانات ال
 اإللكتركنية كمتطمبات التعاقد عبر االنترنت. مع البيئة

المستيمؾ االلكتركني عمى بعض االشخاص المتعاقديف عبر  كصؼ ؽينطب 
تطبيؽ  االنترنت، كيتكقؼ ذلؾ بتحقؽ مجمكعة مف العناصر، حيث ال تستبعد إمكانية

دائف القكاعد التقميدية عمى األشخاص المتعاقدة عبر االنترنت، ففي األصؿ يعتبر أحدىـ 
محترؼ  -كاآلخر مديف قبؿ إعتبارىـ طرفيف لمعبلقة االستيبلكية عبر االنترنت 

)المبحث االكؿ(. مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار القكاعد المستحدثة في -كمستيمؾ
 التعاقد االلكتركني )المبحث الثاني(.
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 المبحث األكؿ

 اإللكتركنيدكر القكاعد التقميدية في حماية المستيمؾ 
ر مبدأ " العقد شريعة المتعاقديف" أساس المعامبلت كالتصرفات التي تجمع بيف يعتب

األفراد، األمر الذم ال يتكافؽ بصفة كمية مع المتطبات الحديثة لحماية المستيمؾ الذم 
يسعى لتمبية حاجاتو الشخصية، ففي ظؿ عدـ الخبرة، كنقص المعرفة كبساطة القدرة 

لشخص المحترؼ الذم يتعامؿ معو يتمتع بخبرة فنية كقدرات المالية التي يتميز بيا، فإف ا
مالية، أيف يقـك بممارسة نشاط ميني عمى كجو االعتياد كالتكرار؛ كيتدخؿ مف خبلؿ ذلؾ 

 في عممية عرض المنتكج بغرض تحقيؽ الربح .

المتعمقة  االلكتركني كفقا لؤلحكاـ الكاردة في القكاعد العامة حماية المستيمؾ ترتبط
ريتا العقد كااللتزاـ؛ بمدل إمكانية تطبيؽ الشركط المتعمقة باالرادة عميو)المطمب نظب

 االكؿ(، ككذا إمكانية أحكاـ تنفيذ العقد لحمايتو)المطمب الثاني(.

  المطمب األكؿ

 تطبيؽ الشركط المتعمقة باإلرادة في حماية المستيمؾ اإللكتركني

تطكرات العممية كالتكنكلكجية الحديثة تتطمب حماية المستيمؾ اإللكتركني في ظؿ ال 
التي صاحبت إنتاج السمع كالخدمات في صكرتيا المادية كالرقمية ضركرة اإلعتناء بنشكء 

ذلؾ في نظرية  تـّ تجسيد ،كصحة اإلرادة، فاإلرادة الحّرة كالنزيية تعتبر مرجعا لممتعاقديف
صادية سائدة في القرف عيات اقتالذم ظير نتيجة تدا، ك كفقا لمبدأ سمطاف اإلرادةااللتزاـ 

، إال أّنو في ضكء التطكرات االقتصادية كالتكنكلكجية المعاصرة يثار التساؤؿ الثامف عشر
 مبدأ مع متطمبات حماية المستيمؾ اإللكتركني )الفرع األكؿ(.ال ىذا مدل تكافؽحكؿ 

تحريرىا مف أجؿ اإلعتداد بيا أف يتـّ  يجبتعتبر اإلرادة مصدرا لئللتزاـ، لكف  
ككذا  ،كتسّبب اختبلؿ في العمـ كالمعرفة ،بعيدا عف الضغكط التي تؤّثر عمى صّحتيا
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مدل مساىمة عيكب مما يطرح  ،المراكز القانكنية ألطراؼ العبلقة اإلستيبلكية اإللكتركنية
 اإلرادة في حماية المستيمؾ اإللكتركني )الفرع الثاني(.

 الفرع األكؿ 

 إلرادة مع متطمبات حماية المستيمؾ اإللكتركنيمدل تكافؽ مبدأ سمطاف ا

التجارة  انتشارتعكد بكادر نشأة مبدأ سمطاف اإلرادة إلى القركف الكسطى نتيجة  
مما اقتضى ضركرة التخمص مف القيكد الشكمية التي ال تتماشى  ،كازدياد حركة التعامؿ

ف سببا في تراجع األخذ ، إاّل أّف تطكر ذات العكامؿ االقتصادية كا(1)مع سرعة التداكؿ
 في ظؿ متطمبات الحديثة. (2)بيذا المبدأ

تطرؽ لمظاىر تكريس مبدأ يتـ العمى مراحؿ،  االنترنتيتـ إبراـ االستيبلؾ عبر  
في مرحمة التعاقد االلكتركني )أكال(، ثـ في المرحمة السابقة لمتعاقد  اإلرادة سمطاف

 .حقة لمتعاقد اإللكتركني )ثالثا(اإللكتركني )ثانيا(، كأخيرا في المرحمة البل

 

 

 

 

                                                           
التي تشّكؿ دعامة  ،تزامنت ىذه المعطيات االقتصادية مع بركز نظريات فمسفية كسياسية تقـك عمى الحرية الفردية -1

أيف سادت األفكار التي تؤّكد أف الفرد ىك أساس النظاـ  ،الذم بمغ ذركتو في القرف الثامف عشر سمطاف اإلرادة لمبدأ
رسخت الثكرة الفرنسية ىذه األفكار كانعكس ذلؾ عمى حيث ماية الفرد ال الجماعة، لقانكف حككظيفة ا ،اإلجتماعي

الذم تبنى مبدأ سمطاف اإلرادة عمى غرار معظـ التشريعات المقارنة كالتي نجد مف بينيا المشرع  ،التقنيف المدني الفرنسي
 الجزائرم. 

دة بإسناد مختمؼ أحكاـ القانكف عمى اإلرادة، أيف تـّ يذىب اتجاه فقيي إلى المبالغة في مناصرة مبدأ سمطاف اإلرا -2
األخذ المبدأ بشكؿ مطمؽ في كّؿ أقساـ القانكف مما نتج عف ذلؾ ظيكر اتجاه معارض ليذا االتجاه األكؿ بشكؿ مبالغ 

 ذيف االتجاىيف معتدؿ في األخذ بمبدأ سمطاف اإلرادة.  فيو، ليظير اتجاه ثالث كسط بيف ى
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 تكريس مبدأ سمطاف اإلرادة في مرحمة التعاقد االلكتركني  -أّكال

يتطّمب دراسة تكريس مبدأ سمطاف اإلرادة في مرحمة التعاقد اإللكتركني التطرؽ  
)أ(،  االنترنت، مف حرية التعاقد عبر االنترنتلممبادئ المتفرعة عنو في ظؿ التعاقد عبر 

 )ج(. عبر األنترنت القكة الممزمة لمعقدك )ب(،  االنترنتلرضائية عبر اك 

 االنترنتحرية التعاقد عبر  -أ

(، ثـ تطبيؽ ىذا المبدأ 1) االنترنتمبدأ حرية التعاقد عبر تطرؽ إلى مفيكـ يتـ ال 
 (.2)االنترنتعبر ظؿ اإلستيبلؾ اإللكتركني في 

 االنترنتمفيكـ مبدأ حرية التعاقد عبر -1

حرية اختيار مع  إمكانية إقامة عبلقة عقدية مف خبلؿالتعاقد في حرية ال تتجسد 
يمّكف مف االختيار مّما حرية في تحديد مضمكف كشركط التعاقد، الكّؿ طرؼ لآلخر، ك 

بيف بدائؿ كثيرة، كيتيح إمكانية المفاكضة كالمساكمة، إذ أف اإلرادة الحرة لممتعاقديف ىي 
 .(1)د محتكاه كما ينتج عميو مف آثارأساس إنشاء العقد كتحدي

رادة إلى   يقـك مبدأ حرية التعاقد بالنظر إلى حرية تكّجو أطراؼ العقد بكّؿ كعي كا 
بغرض إشباع حاجاتيـ كتحقيؽ مصالحيـ بما يتماشى مع متطمبات تطكر الحياة  ،التعاقد

كف مناقشة التي تفرض في بعض األحياف عمى المستيمؾ اقتناء حاجياتو د ،االقتصادية
 .فعقكد اإلذعاظؿ في كالتعاقد أك مساكمة، 

 

                                                           
، مما يستبعد إذ يفرض القانكف في بعض الحاالت التعاقد مع أشخاص معينيف راجعا،ة التعاقد تيعرؼ مبدأ حري -1

كفمجة عبد الرحمف، ، عمى غرار التعاقد في ظؿ ممارسة حؽ الشفعة. أنظر: باختيار الطرؼ اآلخر حرية األطراؼ في
الماجستير، تخصص القانكف الخاص، كمية  مذكرةالتعاقدم عمى ضكء القانكف المدني الجزائرم، دكر اإلرادة في المجاؿ 

  .74، ص2008 الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف،
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 االنترنتتطبيؽ مبدأ حرية التعاقد عبر  -2

قيدا عمى األسباب التي تناؿ مف حرية المستيمؾ لدل تككيف قراره بالتعاقد عتبر ت 
سمبو حريتو في تحديد مضمكف العقد كشركطو، عمى غرار حيث ت ،مبدأ الحرية التعاقدية

حيث أنيا تتعمؽ بسمع أك خدمات مادية أك رقمية  ،تتـ بطريؽ اإلذعافالعقكد التي 
الذم ال يمكف لو إزاء ىذه العقكد إاّل التسميـ بشركطيا  ،ضركرية لممستيمؾ اإللكتركني

التي يتـ كضعيا مف قبؿ المحترؼ في العالـ اإللكتركني دكف إمكانية ك  ،المقررة سمفا
 مناقشتيا.

المستيمؾ تجاه عقكد اإلذعاف التي تتسـ بعدـ ظيرت ضركرة تحقيؽ حماية  
يحتكم عمى شركط مفصمة ال  ،التكازف، لككف اإليجاب فييا يككف في صيغة مطبكعة

إذ تيدؼ تارة إلى تخفيؼ  بصفتو المحترؼ، مناقشتيا، كأغمبيا لمصمحة المكجبيمكف 
المستيمؾ  ، أممف مسؤكليتو التعاقدية كتارة أخرل تشّدد في مسؤكلية الطرؼ المقابؿ

 . (1)المذعف

 االستيبلؾضركرة إضفاء الحماية عمى عقكد  ،تفرض متطمبات التكنكلكجيا الحديثة
التي تبـر في ظؿ كجكد تفاكت حقيقي في القدرة كالمعرفة بيف طرفيو، ففكرة عقد اإلذعاف 

لتكفير الحماية لممستيمؾ متى كاف التعاقد قد تـ مف خبلؿ عقد لـ يسمح لو فيو  تفرض
ناقشة شركطو، كتـ إعداده بكاسطة التاجر اإللكتركني المحترؼ بما يحقؽ مصمحة ىذا بم

  األخير، فالتعامؿ المتكرر مع محترؼ يدفع بو إلى إعداد العقد مقّدما.

بط صحة المعامبلت في العالـ المادم بعدـ مخالفتيا لمنظاـ العاـ كاآلداب، تتر 
إال أنو نظرا لمطابع العالمي لؤلنترنت  ترنتاالنكىذه القاعدة قائمة في المعامبلت عبر 

. فما يعتبر االنترنتكنسبية ىذه الفكرة فإنو يصعب التحكـ فييا في ظؿ التعاقد عبر 
فاحتراـ النظاـ العاـ كاآلداب  ،مشركع في دكلة ليس بالضركرة كذلؾ في باقي دكؿ العالـ

 العامة يشكؿ قيدنا عمى مبدأ سمطاف اإلرادة. 
                                                           

تعتبر مثؿ ىذه الشركط شركطا تعسفية لككنيا قائمة عمى إرادة المحترؼ يسعى مف خبلليا تحقيؽ مصالحو عمى  - 1
 اإللكتركني. حساب مصالح المستيمؾ
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 مختمؼ في األساسية التي تسكد في المجتمعالمبادئ  عمىنظاـ العاـ تقـك فكرة ال
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالخمقية، إال أف  الحياة، بما فييا الجكانب اديفيم

بكصفيا شبكة عالمية لبلتصاؿ يصعب فييا رسـ حدكد ليذه الفكرة، كبالتالي كّؿ  االنترنت
 مدكلة التي يخالؼ نظاميا العاـ أف تطمب إبطالو.نظاـ عقد يختمؼ مف دكلة ألخرل كل

مبدأ سمطاف اإلرادة في ظؿ عقكد االستيبلؾ اإللكتركنية ل المطمؽ يؤثر اإلعماؿ
أيف يكاجو المستيمؾ شركط المحترؼ اإللكتركني، مما  ،سمبا عمى مفيـك التكازف العقدم

كاف المحترؼ  ة إذاخاص ،قد يزيد مف التفاكت كاختبلؿ التكازف في العبلقة العقدية
 .(1)الممقاة عمى عاتقو االلتزاماتاإللكتركني سيء النية كيسعى لتحقيؽ الربح دكف احتراـ 

 االنترنتالرضائية عبر  -ب

(، ثـّ متطمبات مبدأ 1) االنترنتسكؼ نتطرؽ إلى دراسة مفيكـ الرضائية عبر  
 (.2) االنترنتالرضائية عبر 

 االنترنتمفيـك الرضائية عبر  -1

يبالغكف مف التي  ،حمبلت الدعائية كاإلعبلنيةعمى الالسمع كالخدمات  كمقدم يعتمد
غراء المستيمؾ بتقديـ  ،تركيج منتجاتيـ خبلليا في كما يصاحبيا مف ترغيب في التعاقد كا 

دكف منحو فرصة لمراجعة العقكد المعركضة  ،تسييبلت تدفعو إلى التسرع في إبراـ العقد
منح المستيمؾ ميمة لتركم كىذا ما يتجسد في حؽ التفكير، كذلؾ  عميو، مما يممي ضركرة

  بإلزاـ المكجب باإلبقاء عمى إيجابو مدة زمنية.

                                                           
الح األساسية التي يقـك عمييا كياف المجتمع سكاء كانت سياسية أك النظاـ العاـ يصطمح عمى مجمكعة المص-1

اجتماعية أك اقتصادية، فيك إذف مجمكعة النظـ التي يراد بيا تأميف سير المصالح العامة في الدكلة، كضماف حسف 
ـ نسبي متغير مع سير عبلقات األفراد فيما بينيـ كال يمكف ليـ االتفاؽ عمى عكسيا أك استبعادىا، كيتميز بأنو مفيك 

كفمجة عبد الزمف كاألنظمة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يقـك عمييا مجتمع معيف في زمف معيف. أنظر: ب
. كأنظر: جعفكر 64مرجع سابؽ، ص التعاقدم عمى ضكء القانكف المدني الجزائرم،دكر اإلرادة في المجاؿ الرحمف، 

، ص ص 2007، دار ىكمة، الجزائر، 14ط، -الكجيز في نظرية القانكف–ية مدخؿ إلى العمـك القانكنمحمد سعيد، 
117-118    .  
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قياـ العقد كاإللتزاـ بو بمجرد تحقؽ  االنترنتالرضائية عبر بمبدأ عماؿ اإل يترتب
بدأ ، إذ يعتبر ىذا الم(1)رضى الطرفاف بإبرامو دكف ضركرة استكماؿ أم إجراءات أخرل

كيشكؿ مظيرا مف مظاىر الحرية التعاقدية، إاّل أّف األخذ بو  ،انعكاسا لمبدأ سمطاف اإلرادة
بصفة مطمقة في ظّؿ التطّكرات االقتصادية كالتكنكلكجية ال يتبلئـ مع متطمبات حماية 

 .االنترنتالمستيمؾ عبر 

 االنترنتمبدأ الرضائية عبر   -2

ضركرة الحّد مف السرعة التي تجرم بيا  نتاالنتر تستمـز حماية المستيمؾ عبر  
ضمف منحو بما ي ،التدبر كالتأّني عند إبراـ العقدعمى نحك  يمّكف المتعاقد مف  ،المعامبلت

زالة غمكض بنكده عمى الكجو الذم  ،كدراسة شركطو ،فرصة كافية لبلطبلع عمى العقد كا 
 يتحقؽ بيا رضاؤه.

النترنت بالسرعة كالتكرار، مما دفع تتميز عقكد االستيبلؾ اإللكتركنية عبر ا
ض يتعمد البعض رف بالمحترفيف اإللكتركنييف إلى اعتماد عقكد نمكذجية معدة سمفا، أيف

تماـ الصفقة، مما يعرقؿ  تسميـ ىذه العقكد النمكذجية لممستيمؾ إال بعد التكقيع عمييا كا 
ألمر الذم فحص المستيمؾ لشركط العقد كالتفكير في مدل الجدكل مف الصفقة، ا

  .يستكجب تدخؿ المشرع مف أجؿ إلزاـ المحترؼ بمنح المستيمؾ ميمة لمتفكير

نص المشرع الجزائرم عمى حؽ المستيمؾ اإللكتركني بالتفكير في مشركع القانكف  
منو أيف أكجب تحقؽ ثبلثة مراحؿ إلزامية في  11المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية في المادة 

أيف اشترط في المرحمة األكلى كضع الشركط التعاقدية في  ،نترنتطمبية المنتكج عبر اال
 . (2)مما يمكنو مف التعاقد بعمـ كدراية تامة ،متناكؿ المستيمؾ اإللكتركني

                                                           
مذكرة ماجستير في القانكف، فرع قانكف التعاكف عقكد التجارة اإللكتركنية كمنيج تنازع القكانيف، بف غرابي سمية،  -1

  .  68-67، ص ص 2009الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 ، مرجع سابؽ.مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 11المادة  - 2
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 ،االنترنتيترتب عف استبعاد إمكانية التدخؿ في تنظيـ عقكد اإلستيبلؾ عبر 
كازف الذم يسكد بيف ازدياد التفاكت كاختبلؿ الت ،سكاء مف حيث الشكؿ أك المضمكف

أطراؼ االستيبلؾ في العالـ المادم بصفة عامة كالعالـ اإللكتركني بصفة خاصة، مما 
كعدـ األخذ بمبدأ الرضائية بصفة مطمقة في  ،يممي ضركرة استبعاد مبدأ سمطاف اإلرادة

تتـ التي التي تتميز بالسرعة كالتنكع مما يجعؿ العقكد  ،ظّؿ تطكر طرؽ ككسائؿ التعاقد
يستبعد إدراؾ ىذا األخير مما بصكرة تمقائية دكف تمحيص المستيمؾ لشركط التعاقد، 

كمفاكضات مكضكعية  ،مناقشة ىادئةك الذم يتطمب دراسة متأنية،  ،لمتعاقد المقبؿ عميو
 لمحؿ كمكضكع التعاقد.

 مبدأ القكة الممزمة لمعقد عبر االنترنت-ج 
(، إال أف تطبيقو 1لمعقد عبر االنترنت )ال يمكف تجاىؿ تطبيؽ مبدأ القكة الممزمة  

 (.2في ظؿ المعامبلت الحديثة يفرض األخذ بعيف االعتبار مجمكعة مف المتطمبات )

 مفيـك مبدأ القكة الممزمة لمعقد عبر االنترنت-1
يتـ التعاقد عبر االنترنت كفقا لما تتجو إليو إرادة األطراؼ المتعاقدة، ففي األصؿ  

ف العقد أك التحمؿ منو إال بذات اإلرادة التي أنشأتو فاإلرادة ىي ال يمكف تعديؿ مضمك 
 أساس القكة الممزمة لمعقد.

َتَأَثَر مبدأ القكة الممزمة لمعقد بالظركؼ االقتصادية المعاصرة، فالتطكر العممي  
كالتكنكلكجي نتج عنو تدفؽ السمع كالخدمات كتنكعيا، إلى جانب تزايد أعداد المستيمكيف، 

ض إتباع السرعة في إبراـ المعامبلت كفقا لعقكد نمكذجية معدة سمفا مف قبؿ مما فر 
 .(1)المحترؼ

يقـك المستيمؾ اإللكتركني بتبني العقكد النمكذجية كاقتناء احتياجاتو عبر االنترنت  
بصكرة تمقائية دكف التمعف في شركطيا، مما يؤكد اتجاه إرادة المستيمؾ اإللكتركني لمتعاقد 

                                                           
ص ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -1

321-323. 
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لماـ كافي بعناصر كشركط العقد، األمر الذم يؤثر في األخذ بمبدأ  دكف دراية فعمية كا 
 القكة الممزمة لمعقد، كذلؾ مف خبلؿ منح المستيمؾ اإللكتركني إمكانية العدكؿ.

 متطمبات تطبيؽ مبدأ القكة الممزمة لمعقد عبر االنترنت-2
رنت في ظؿ العقكد تطرح مدل إمكانية تطبيؽ مبدأ القكة الممزمة لمعقد عبر االنت 

النمكذجية التي فرضتيا الظركؼ االقتصادية، أيف ُيعتمد عمييا في صرؼ المنتكجات 
الحديثة كفقا لشركط مكحدة، كالتي يتـ إعدادىا بصكرة مسبقة مف قبؿ المحترؼ 
اإللكتركني، فالغرض األساسي إلنشاء العقكد النمكذجية كالعمؿ بيا يتمثؿ في تسييؿ 

ني الذم ينصب عمى منتكجات متنكعة كمعقدة، إلى جانب مسايرة التعامؿ اإللكترك 
متطمبات العرض كالطمب عبر االنترنت، أيف يمكف صرؼ عدة منتكجات لعدد كبير مف 

 .(1)األشخاص في فترة كجيزة مف الزمف

يعتمد المحترؼ اإللكتركني غالبا عمى العقكد النمكذجية في صرؼ السمع  
يقـك بإعداد شركط العقد بصفة مسبقة، كقد يستعيف في  كالخدمات عبر االنترنت، أيف

ذلؾ بخبراء كمختصيف في مجاؿ االقتصاد كالقانكف، مف أجؿ ضماف تحقيؽ مصالحو 
كتخفيؼ مف مسؤكليتو، مما يؤدم إلى دعـ التفاكت بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية، 

رصة لممستيمؾ كيؤكد ضركرة استبعاد مبدأ القكة الممزمة لمعقد، مف خبلؿ منح ف
 اإللكتركني لمعدكؿ عف العقكد كالمنتكجات التي ال تبلئمو. 

ال ييتـ المستيمؾ اإللكتركني بشركط كالتفاصيؿ التي تتضمنيا العقكد النمكذجية  
بقدر اىتمامو بإتماـ اإلجراءات البلزمة لمحصكؿ عمى المنتكج الذم يرغب بو، كما أف 

ترؼ تجعؿ المستيمؾ ينفر مف اإلطبلع عمييا كثرة كتعقيد الشركط التي يضعيا المح
كيعتمد تجاىميا، مما يؤكد اتجاه المستيمؾ اإللكتركني لمتعاقد في ظؿ عدـ تكفر إرادة 
سميمة ككافية مممة بكافة الشركط كالعناصر الجكىرية لعقد االستيبلؾ، األمر الذم يمس 

                                                           
ص ص  ،سابؽمرجع  قارنة بيف الشريعة كالقانكف،دراسة م–الحماية العقدية لممستيمؾ محمد عبد الباقي، عمر  -1

325-326. 
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العدكؿ عف العقد كفقا إلرادتو بمبدأ القكة الممزمة لمعقد أيف يتـ اإلقرار بحؽ المستيمؾ ب
 المنفردة.

 تقييـ مبدأ القكة الممزمة-3
 ،يشكؿ حؽ المستيمؾ اإللكتركني في الرجكع قيدا عمى مبدأ القكة الممزمة لمعقد 
المستيمؾ  إذ أف ،أنو في ظؿ البيكع عف بعد ال يتمكف المتعاقد فييا مف رؤية المبيع حيث

أجؿ الحصكؿ عمى سمعة أك خدمة دكف معاينة مادية مف  االنترنتاإللكتركني يتعاقد عبر 
أيف يتـ نقض العقد باإلرادة المنفردة  ،لممنتكج، مما يفّسر منحو رخصة العدكؿ عف تعاقده

 لممستيمؾ اإللكتركني في حالة عدـ تطابؽ المنتكج مع رغبتو في االستيبلؾ.

مف خبلؿ التفاكض في المرحمة السابقة لمتعاقد  اإلرادةتكريس مبدأ سمطاف  ثانيا:
 اإللكتركني

يعتبر التفاكض اإللكتركني تكريسا لمبدأ سمطاف اإلرادة )أ(، إال أف مكانتو تختمؼ 
 بحسب تقنية التعاقد المعتمدة عبر األنترنت )ب(.

 اإلرادة كتطبيؽ لمبدأ سمطاف التفاكض االلكتركني - أ
(، 3)(، كأىافو2(، كخصائصو)1يتـ التطرؽ لتعريؼ التفاكض اإللكتركني )

 (.4كمراحمو)
 تعريؼ التفاكض اإللكتركني -1

تعمؽ ت بعدة مراحؿ، االنترنتإبراـ العقد االلكتركني عبر شبكة  يمكف أف يمر
األخذ كالرد بيف أطراؼ العقد المزمع إبرامو، حيث ، أيف يتـ المساكمةبالتفاكض كالمناقشة ك 

ض أكلية تميد إليجاب ، إذ تتضمف عرك (1)هما يريدبإقناع اآلخر  إلى يسعى كؿ كاحد
 بات في حالة التكصؿ إلبراـ العقد النيائي.

                                                           
ما يتطمب مف المتفاكض قدرات ذاتية كخبرة بتكتيكات التفاكض، مباتت عممية التفاكض عمـ لو أصكلو كمناىجو،  -1
ب تغم ، أيفما يستمـز تحديد أىدافو كمقاصده مسبقنا مف عممية التفاكض، التي لـ تعد مجرد كسيمة لمجدؿ كالنقاشم

 عمييا االجتيادات الشخصية.
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عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ االقتراحات كالمساكمات التي يجرييا األشخاص  تعتبر     
تمييدنا إلبراـ العقكد  عطيات كالبيانات بصكرة الكتركنيةتبادؿ الم مف خبلؿ ؛اإللكتركنية

 تعريفو يمكف الذم ،"La négociation électronique " تدعى بالتفاكض االلكتركنيك 
تبادؿ بدكف حضكر مادم متعاصر ألطراؼ التفاكض باستخداـ كسيمة سمعية » :(1)بأّنو

بصرية لبلتصاؿ عف بعد، لبلقتراحات كالمساكمات كالمكاتبات كالتقارير كالدراسات 
كؿ منيما عمى  الفنية، بؿ كاالستشارات القانكنية التي يتبادليا أطراؼ التفاكض  ليككف

بينة مف أفضؿ األشكاؿ القانكنية التي تحقؽ مصمحة األطراؼ لمتعرؼ عمى ما يفسر 
  .(2)«عميو االتفاؽ مف حقكؽ كالتزامات

 قانكنية المشرع الجزائرم المرحمة السابقة لمتعاقد )المفاكضات( بنصكص لـ يخص
ا الصدد تستعيف بيذ ، كالتي ليا أفسند ىذه الميمة لمدراسات الفقييةخاصة، كبيذا ي

بيذا المفيكـ،  (3)ج.ـ.ت 65غير المباشرة، حيث كردت المادة ببعض النصكص القانكنية 
 العقد في الجكىرية المسائؿ جميع عمى الطرفاف اتفؽ إذا» كالتي تنص عمى ما يمي:

 عدـ عند لمعقد أثر ال أف يشترطا كلـ بعد فيما عمييا بمسائؿ تفصيمية يتفقاف كاحتفظا
ذا العقد مبرما عمييا، اعتبر فاؽاالت  االتفاؽ يتـ لـ التي المسائؿ عمى خبلؼ قاـ كا 

                                                           
يو: الجماؿ سمير حامد ض، يقاؿ فكض األمر إليو أم صّيره إليو كجعمو الحكـ فالتفاكض لغة، مشتؽ مف فعؿ فكّ  -1

، نقبل 95، ص 2007الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،  التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،، عبد العزيز
حدكث اتصاؿ » :بأنوفقد يعرؼ  لقد تعددت التعاريؼ بشأنو،ك  ؛171 -170 ص ، ص5لعرب، جعف منظكر: لساف ا

مباشر أك غير مباشر بيف شخصيف أك أكثر، بمقتضى اتفاؽ بينيـ يتـ خبللو تبادؿ العركض كالمقترحات كبذؿ 
دكديف بشار  أنظر:. «المساعي المشتركة، بيدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ بشأف عقٍد معيف تمييدنا إلبرامو في المستقبؿ

كذىب البعض اآلخر  ؛90ص  ،2006دار الثقافة، عماف،  اإلطار القانكني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنت،محمكد، 
التحاكر كالمناقشة كتبادؿ األفكار كاآلراء كالمساكمة، بالتفاعؿ بيف األطراؼ مف أجؿ الكصكؿ إلى »إلى تعريفو بػ: 

، دار -دراسة مقارنة -العقد اإللكتركني إبراـ، إبراىيـخالد ممدكح  أنظر:. «مشكمة ما اتفاؽ معيف حكؿ مصمحة أك حؿ
 .  209، ص 2006الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 .122، ص مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنتحمكدم ناصر،  -2
ادية ينصرؼ إلى محؿ العقد، فإف معناه عندما يككف إلكتركنينا البد أف إف كاف معنى التفاكض في الظركؼ الم 

بحيث أصبحت مكانا ال مادينا يتكاصؿ مف خبللو الناس كيمتقكف  ،ينصرؼ بالضركرة إلى محمو كأدكاتو االلكتركنية معنا
براـ بما في ذلؾ  فيو لتبادؿ المعارؼ كالخبرات، النتقاؿ كال تحمؿ تكاليؼ مف دكف عناء ا العقكدإجراء المفاكضات كا 

دراسة مقارنة في ضكء اتفاقات –تنظيـ عقكد التجارة الدكلية االلكتركنية القيرة عبد الرحمف بف صالح،  السفر. أنظر:
 .200، ص 2006، صنعاءعدف، ، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة -التجارة الدكاية

 .ج.ـ.ت 65المادة  -3
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 العرؼ القانكف كألحكاـ  المعاممة لطبيعة فييا طبقا تقضي المحكمة فإف عمييا،
 .(1)«كالعدالة

 خصائص التفاكض اإللكتركني -2
ذ إ، ثنائي الجانب عمى األقؿفيك يمتاز التفاكض االلكتركني بعدة خصائص، 

ال يمكف القياـ بو  ا، حيثإرادي اتصرف، كيعتبر (1)يتطمب إتمامو كجكد طرفيف عمى األقؿ
يتـ ، أيف الدخكؿ فيو االنترنتإذ لـ تتجو إرادة أطراؼ العقد المزمع إبرامو عف طريؽ 

التفاكض عبارة عف تمييد بيف أطراؼ معينة  ، فعمميةباتفاؽ أطراؼ العقد المزمع إبرامو
ا م العقد المراد  إلبراـتيدؼ  مرحمة تمييديةفيك عبارة عف  ،ف أجؿ إبراـ العقدلممضي قدمن

 . (2)االنترنتعبر شبكة 

مف خبلؿ إرساؿ رسائؿ  تبادؿ اآلراء كاالقتراحاتعمى  التفاكض اإللكتركني قـكي
إلى تقريب كجيات  األطراؼ مف خبلليا ، يسعى(3)البيانات المتضمنة لعركض التفاكض

 ،ذك نتيجة احتمالية، إال أّف التفاكض اإللكتركني عمى غرار نظيره التقميدم النظر المختمفة
العقد  إبراـإلى اتفاؽ نيائي بشأف جميع الشركط في العقد، كيميو  األطراؼفقد يتكصؿ 

    .دكف قياـ العقد بشكؿ نيائي، كما قد ينتيي التفاكض إلى ال شيء

                                                           
ف أجؿ تبادؿ النقاش كالحكار عف طريؽ تبادؿ رسائؿ البيانات المتضمنة عركض ميتـ التفاكض اإللكتركني  -1

التفاكض، كليذا فإف التفاكض االلكتركني مستبعد في حالة التعاقد مع النفس، لككف التفاكض يقـك عمى أساس التقريب 
اإلطار دكديف بشار محمكد، . أنظر: في ىذه الحالةبيف كجيات النظر المختمفة كالمصالح المتضاربة، كال مجاؿ لذلؾ 

 .90ص  ،مرجع سابؽ القانكني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنت،
البيانات التي تككف ظاىرة عمى شاشة الحاسب  رسائؿتحضير إلبراـ العقد النيائي بالتفاكض مف خبلؿ ال يتـ -2

حّرة  ألطراؼ خبلؿ عممية التفاكضرادة اإ تبقى ، لكفكالمتضمنة الشركط التي يرغب كؿ طرؼ تكفرىا في محؿ التزامو
تنظيـ القيرة عبد الرحمف بف صالح، . أنظر: ىذه العممية بمبدأ حرية التعاقدفي االستمرار أك االنسحاب، كذلؾ الرتباط 

 . 199ص  ،مرجع سابؽ، -دراسة مقارنة في ضكء اتفاقات التجارة الدكاية–عقكد التجارة الدكلية االلكتركنية 
، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة سعد دحمب، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية، الطنجاكم مراد -3

 .32، ص2007البميدة، 
التكصؿ إلى نكع مف التكازف بيف مصالح الطرفيف المتعارضة تقديـ تنازالت مف كبل الجانبيف، كذلؾ بإجراء  يتطمب

 تعديبلت في الشركط كالمطالب القائمة سابقنا . 
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 أىداؼ التفاكض اإللكتركني -3
عداد العقد الذم يتـ عبر يمعب التفاكض ا اللكتركني دكرنا فعاالن في تحضير كا 
لمصمحة ، كبشكؿ يحقؽ ا، فنجاح ىذه المرحمة يؤكد إبراـ عقد(1)الشبكة العالمية لبلتصاؿ

إلى ييدؼ خصكصو في المستقبؿ، حيث بؤلطراؼ، يستبعد فيو نشكب نزاعات المشتركة ل
براز ،لمبلئمةاكضع الصياغة القانكنية  التحديد  ، مما يمّكف مف(2)عناصر العقد جميع كا 

األطراؼ، أيف يتـ  قمؽكيستبعد  الغمكض، مما يزيؿ (3) األطراؼ لحقكؽ كالتزاماتالدقيؽ 
 جميع النقاط المتعمقة بالعقدات اإللكتركنية مف أجؿ التأكد مف االستعانة برسائؿ البيان

  .(4)المبـر عف بعد عبر االنترنت

  تركني لكض اإل مراحؿ التفاك  -4
، بمكجب االنترنتتبدأ مرحمة التفاكض االلكتركني التي تسبؽ إبراـ العقد عبر شبكة 

طرؼ مدعكة الدخكؿ في المفاكضات، التي يقـك بتكجيييا أحد طرفي العقد المزمع إبرامو ل
حيث يتـ اآلخر، كالتي تتناكؿ بنكد الصفقة كعناصر العقد كمقكماتو التي ستتـ بمكجبو، 

 مف خبلؿ ثبلث مراحؿ أساسية: لكتركنيالتفاكض اال

 "étude préalable" دراسة الجدكل  :المرحمة األكلى
                                                           

األساليب التقميدية ككذا تمؾ  إمكانيتياتتيح لممتعاقديف أساليب متنكعة لمتحاكر كالتفاىـ تفكؽ في  االنترنتإف شبكة  -1
 المستخدمة في الصكر األخرل لمتعاقد عبر كسائؿ االلكتركنية األخرل. 

دكديف بشار  كأنظر: .99ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة -التعاقد عف طريؽ االنترنتالعجمكني أحمد خالد،  -2
 .97ص  ،مرجع سابؽ اإلطار القانكني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنت،محمكد، 

تعييف النقاط التي يجرم تحديدىا كتعريفيا بطريقة تزيؿ الغمكض كاإلبياـ قدر المستطاع،  إلىيسعى األطراؼ  -3
. أنظر: في أم التزاـ تعاقدم بشكؿ نيائي فالدخكؿ كتبيف المبادئ التي تحكـ عبلقتيا التعاقدية طيمة فترة التنفيذ،

 .99ص  مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة -التعاقد عف طريؽ االنترنت العجمكني أحمد خالد، 
عدـ اليقيف ببعض الجكانب العممية التعاقدية، التأكد مف ىكية الشخص المتعاقد، يطرح التعاقد اإللكتركني عف بعد  -4

ككذا التأكد مف طبيعة المحؿ، كالضمانات التي يتـ تقديميا لتحقيؽ غاية التعاقد، كطرؽ الكفاء  فيما إذا كاف ىك أـ ال،
محمد حسيف . أنظر: بااللتزاـ، كىذا ما يمكف تكفيره مبدئينا في مرحمة التفاكض، الذم يجريو أطراؼ العقد المزمع إبرامو

 .45 -44، ص ص مرجع سابؽ، المسؤكلية اإللكتركنيةمنصكر، 
بغض النظر عف مكاف تكاجد أطراؼ العقد المزمع  يتـ عف بعد الكقت كالنفقات: بحيث التفاكض اإللكتركني ركفي

 .51، ص مرجع سابؽ، مجمس العقد اإللكتركنيسميب عبد اهلل صادؽ، . أنظر: إبرامو، بسرعة كبدكف جيد يذكر
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مف خبلليا يسعى العميؿ إلى تحديد احتياجاتو بكضكح، كيبرز مطالبو األساسية 
 .(1)التي يتـ التفاكض عمى أساسيا

 "le cahier des charges"قائمة الشركط  :المرحمة الثانية

خبلليا كبكضكح قدر احتياجاتو ككذا شركط التعاقد  كالتي يتـ يحّدد العميؿ مف 
ترجمتيا في إطار مستند مخطكط بسيط، يتضمف العديد مف النقاط الرئيسية المكتكبة، 
التي تتخذ في النياية صكرة قائمة الشركط كالعبلقات التي ينبغي أف تعالج المكضكع 

 بطريقة معمكماتية.

  "Choix fournisseur" لمخدمة اختيار مقدـ :المرحمة الثالثة

عداد قائمة الشركط يبقى لو أف يختار مقدـ  بعد قياـ العميؿ بتحديد احتياجاتو، كا 
كيمكف لو أف ينتقؿ بكؿ يسر كحرية عبر الشبكة  الخدمة مف ضمف العركض المطركحة،

، مف أجؿ اختيار أفضؿ العركض، فمو أف يبحث عف مقدـ -االنترنت -العالمية لبلتصاؿ
لخدمة عمى المستكييف الكطني كالعالمي، فالعبرة في اختيار مقدـ خدمة يتمتع بسمعة ا

حسنة كخبرة سابقة، بما يضمف الحصكؿ عمى منتج أك خدمة جيدة تتمتع بأفضؿ 
  .(2)المكاصفات

                                                           
المناسبة لظركؼ ختيار األدكات كاألجيزة كالبرامج عمى ضكء ما تـ التفاكض بشأنو، باااللكتركنية متـز مقدـ الخدمة ي -1

ص  ،مرجع سابؽ التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  . أنظر:كاحتياجات العميؿ
 .99 -98ص 

ة، بيركت، ، منشكرات الحمبي الحقكقيالعقكد الدكلية، العقد الدكلي اإللكتركني في القانكف المقارف، إلياس نصيؼ -2
 . 99 .، ص2009

تحضيرية، العماؿ مما يتطمب تكريس مجمكعة مف األ، مراحؿ التفاكض االلكتركنيالبد مف إنجاح كؿ مرحمة مف 
عداد كامؿ لمخطط المشركع المقبؿ عمى انجازه، مما يستدعي بيذا الصدد، الفحكص الك  فنية، كدراسات اقتصادية، كا 

يصاحبيا مف إعدادات لصياغة العقد المزمع إبرامو كالمراسبلت المتعمقة بو، األمر االنتباه لممفاكضات القانكنية كما 
حاتيا كثقافتيا المختمفة يد المغة القانكنية، كداللة مصطمالذم يحتـ أف يتـ ذلؾ بمعرفة رجؿ قانكف متخصص يج

البعض عبر الشبكة العالمية بإختبلؼ األنظمة القانكنية السائدة في كؿ دكلة، كالتي قد تتكاجو كتتصادـ مع بعضيا 
.أنظر: يا مفرداتيا كذاتيتيا الخاصة بيافالمفكضات االلكتركنية يتخمميا صراع بيف ثقافات متباينة لكؿ من لبلتصاؿ،
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 االنترنتعبر عقد االستيبلؾ المبـر  فيالتفاكض االلكتركني  مكانة -ب
لكف (، 1في العقكد النمكذجية المبرمة عبر الكيب )يستبعد التفاكض اإللكتركني      

 (.   2) االنترنتباقي التقنيات التي تتيحيا شبكة ي ظؿ بو ف يستعاف

 استبعاد التفاكض االلكتركني في العقكد النمكذجية المبرمة عبر الكيب -1
إف العقكد النمكذجية )النمطية( التي تظير في المكقع االلكتركني لممتاجر 

تتضمف  ؛عمى شكؿ استمارة نمكذجية الكتركنية االنترنتالمتكاجدة عمى شبكة  ؛يةاالفتراض
الصفقة، بحيث ال تككف  إبراـلكافة الجميكر الراغب في  ،تفاصيؿ التعاقد بنفس الشركط

ا  قابمة لممناقشة أك التعديؿ، كتستبعد فييا أم مفاكضة أك مساكمة، فالمتعاقد يككف ممزمن
الصفقة، إذا لـ يرغب في أحد أك بعض الشركط  إبراــ عمى بقبكليا أك عدـ اإلقدا

، حيث يككف الطرؼ المتعاقد فييا مذعننا بمجرد اعدد العقد مسبقا مف (1)المعركضة عميو
ا محترفنا متمتعنا بخبرة في تحديد الحقكؽ  قبؿ الطرؼ اآلخر، الذم يككف عادةن منتجن

دكف أف يسمح لمطرؼ  ،ؽ مصمحتوكااللتزامات الناشئة عف العقد بالصكرة التي تحق
المذعف بالمناقشة فييا  كبالتالي أّما أف يقبميا الطرؼ اآلخر )المذعف( أك أف يرفضيا فبل 

  .(2)يتعاقد أصبل

                                                                                                                                                                                

القيمة القانكنية لبلتفاقات التي تتخمؿ مرحمة التفاكض قبؿ العقدية في مجاؿ عقكد التجارة » باركد حمدم محمكد،
 .129، ص 2005المجمد الثالث عشر، العدد الثاني،  ،معة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(مجمة الجا ،«الدكلية

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبيعة القانكنية لمعقد اإللكتركنيالجنبيي منير محمد، الجنبيي ممدكح محمد،  - 1
 .181، ص .فتد.

أمير فرج ز مراجعة بنكد العقد يجعؿ منيا عقكد إذعاف. أنظر: صياغة العقكد بصفة مسبقة عبر االنترنت دكف جكا
 ،-ككيفية حماية المستيمؾ اإللكتركني كأطراؼ العقد اإللكتركني -الجرائـ التجارة اإللكتركنية كأساليب مكافحتيايكسؼ، 
 .237، ص2013فاء القانكنية، اإلسكندرية، مكتبة الك 

إلى عدـ  مف عقكد اإلذعاف التي يستبعد فييا التفاكض، االنترنتبـر عبر يذىب االتجاه المؤيد العتبار العقد الم -2
ضركرم العتبار العقد مف تطبيقات عقكد اإلذعاف، بؿ يعتمد أنصار  أمركاشتراط االحتكار القانكني أك الفعمي لمسمعة 

كت االقتصادم الشديد بيف ىذا االتجاه عمى تغميب المعيار االقتصادم عمى غيره مف المعايير، فاإلذعاف ينشئ بالتفا
مرجع  ،-مقارنةدراسة تحميمية  -التراضي في العقكد اإللكتركنية عبر شبكة االنترنتأمانج رحيـ أحمد،  . أنظر:الطرفيف
 .   82ص  سابؽ،
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كفي نفس السياؽ، فإّنو يستبعد التفاكض االلكتركني في المعامبلت االلكتركنية  
طريقة تسمح ليا بالتسكؽ كالشراء ، التي تتـ بيف أجيزة الكتركنية سبؽ برمجتيا بالمؤتمتة

، كفقنا لبرنامج يككف االنترنتشبكة ، عمى "Pages de web"مف خبلؿ صفحات الكيب 
المستخدـ قاـ باعداه سمفنا بجياز الكمبيكتر، حيث يقـك بالبحث كالتسكيؽ في الشبكة 

ؿ عمى كالشراء كفؽ البرنامج المكضكع بداخمو دكف الرجكع إلى العنصر البشرم أك الحصك 
 .(1)مكافقتو

مف خبلؿ باقي  االنترنتكجكد التفاكض االلكتركني في العقد المبـر عبر  -2
 التقنيات غير الكيب

ككذا  "E-mail"العديد مف التقنيات، مثؿ البريد االلكتركني االنترنتشبكة  تكفر
 ، التي تسمح بتبادؿ رسائؿ بيانات الكتركنية، حيث"tchat" غرؼ المحادثة كالمشاىدة

تتضمف عركضا كمناقشات قد تميد إليجاب بات في حالة التكصؿ لعقد الصفقة المزمع 
إبراميا، لكف قد يتضح ألحد األطراؼ أك لكبلىما خبلؿ فترة المفاكضات االلكتركنية عدـ 
جدكل إبراـ العقد، كال يمكف أف ننعت ىذه النتيجة بالسمبية، لككف عدـ إبراـ العقد أفضؿ 

المجكء لممحاكـ مف أجؿ حؿ النزاعات الناشئة بشأنو  لذا فالتفاكض مف إبرامو كمف ثـ 
االلكتركني يمعب دكرنا ميمنا في العقكد االلكتركنية المبـر عبر الشبكة العالمية لبلتصاؿ 

 بغض النظر عف نتيجة التي ينتيي بيا.

قكد ع االنترنتمو الفقو القائؿ بككف العقكد االلكتركنية المبرمة عبر كىذا ما يدعّ 
يو ممكمناقشتيا بكؿ حرية كفقنا لما ت تمكف األطراؼ مف التفاكض في شركطيا ،مساكمة
فبحسب ىذا االتجاه، فإف ىذه العقكد ال تعتبر تطبيؽ لعقكد ، كؿ كاحد  منيـإرادة 

فيي عقكد مساكية يفتح فييا المجاؿ لممفاكضة، باستثناء تمؾ التي تككف مف  ،اإلذعاف
فبل يمكف إنكار ىذه الصفة بعد إبراميا بطريقة  ،قكد اإلذعافالناحية الكاقعية مف ع

اإللكتركني لممحترؼ مكقع ال، إذ ال يكفي كضع شركط العقد مسبقا عمى (2)الكتركنية

                                                           
 .159ص  ،مرجع سابؽ، -دراسة مقارنة -العقد اإللكتركني إبراـ، إبراىيـخالد ممدكح  -1
 كالماء كالكيرباء كالياتؼ. لمفرد، لمحصكؿ عمى الخدمات الضركرية كالعقكد المبرمة الكتركنيا -2
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، بؿ البد مف تكفر معايير أخرل إلقرار ذلؾ كاحتكار اإلذعافالعتبار العقد مف عقكد 
إذ يتعذر تحقؽ ذلؾ في  ،الستغناء عنياالمتجر االفتراضي لسمعة ضركرية ال يمكف لمفرد ا

، لككف ىذه األخيرة تحتكم عمى العديد مف االنترنتالعقكد االلكتركنية المبرمة عبر  ظؿ
التي تقكـ بعرض نفس المنتكجات، مما يكّفر  في نفس المجاؿ، المختمفةالتجارية المكاقع 

ؼ اإللكتركني لممنتكج لممستيمؾ اإللكتركني إمكانية االختيار كيستبعد احتكار المحتر 
 المعركض عبر االنترنت.  

معقكد النمكذجية كالنمطية المعدة شركطيا مسبقنا، فتبقى في ىذه الحالة أما بالنسبة ل
لمطرؼ المتعاقد الحرية الكاممة في التعاقد، فبل ينحصر خياره عمى المكافقة عمى الشركط 

مف منتج آخر إذا لـ تعجبو الشركط المعدة سمفنا، بؿ يستطيع المتعاقد أف يشترم السمعة 
تكفير خيارات عديدة  االنترنت، فمف خصكصيات شبكة المحترؼالمكضكعة مف قبؿ 

كمختمفة لمتسكيؽ األفضؿ، حيث تتضمف العديد مف المكاقع االلكتركنية لمتاجر افتراضية 
 لبائعيف كمنتجيف مختمفيف.

  االنترنتالمبـر عبر شبكة  ـ ضركرة كجكد التفاكض االلكتركني في العقددعّ كما يُ 
التي تقـك عمى اعتبار مكضكعي، ال يعتد فييا بشخصية المتعاقد                   ،ىك طبيعة ىذه العقكد
غياب المادم لؤلطراؼ، إذ يعتبر مف العقكد المبرمة ظؿ الكفي  ،(1)أك صفة مف صفاتو
راؼ تفصؿ بينيـ مسافة عادة ف األطألة دكلية العقد، ففي الكاقع نجد عف بعد ما يثير مسأ

ألغت الحدكد  -االنترنت-ما تتجاكز حدكد الدكلة الكاحدة فالشبكة العالمية لبلتصاؿ 
السياسية  كالجغرافية بيف الدكؿ، لكف ىذا ال ينفي إمكانية إقامة عقد الكتركني عبر 

يثير العديد  ، غير أف إتماـ العقد في بيئة افتراضية يبقى(2)داخؿ الدكلة الكاحدة االنترنت
مف التساؤالت، لذا يسعى األطراؼ إلى استبيانيا كتحديد خمفياتيا مف خبلؿ التفاكض 

 غير أنو الكاقع المعاش يفرضااللكتركني، كما تتضمنو ىذه المرحمة إجراءات تنظيمية، 
 التي يقدـ األفراد عمى إبراميا كؿ يكـ. االستيبلكيةالعقكد الفكرية  فيتفاكض ال استبعاد

                                                           
، مرجع سابؽ ،-دراسة تحميمية مقارنة -التراضي في العقكد اإللكتركنية عبر شبكة االنترنتأمانج رحيـ أحمد،  -1

 . 85ص
 .96 -95ص ص  سابؽ، مرجع النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت،حمكدم ناصر،  -2
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 تكريس مبدأ سمطاف اإلرادة في المرحمة البلحقة لمتعاقد-ثاثال

ُيستشّؼ تكريس مبدأ سمطاف اإلرادة في المرحمة البلحقة لمتعاقد في حرية األطراؼ  
في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ كتحديد الجية القضائية المختصة )أ(، ككذلؾ حرية 

 )ب(.األطراؼ في المجكء لمكسائؿ البديمة لحؿ النزاع 

حرية األطرؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ كتحديد الجية القضائية -أ
 المختصة

(، ككذا حرية 1حرية اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ ) االنترنتتمنح لممتعاقد عبر  
 (.2اختيار الجية القضائية المختصة في حؿ النزاع )

  حرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ-1
 (1)نص المشرع الجزائرم عمى حرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ 

يسرم »ت.ـ.ج التي جاءت كما يمي:  01فقرة  18بمكجب المادة  (2)كقاعدة إسناد أصمية
عمى اإللتزامات التعاقدية القانكف المختار مف المتعاقديف إذا كانت لو صمة حقيقية 

 «.بالمتعاقديف أك بالعقد...

                                                           
نص المشرع المصرم عمى حؽ األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ كتجسيد لمبدأ سمطاف اإلرادة في نص المادة  -1

يسرم عمى الشركط المكضكعية لمتصرؼ القانكني كما يترتب عميو مف التزامات »ت.ـ.ـ التي جاءت كما يمي:  1فقرة  19
 1955يكنيك  15، عمى غرار ذلؾ نصت اتفاقية الىام الصادرة بتاريخ «دة الصريحة أك الضمنيةالقانكف الذم اتجيت اإلرا

بشأف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقكد الدكلية لبيع األشياء المنقكلة المادية، عمى  1964سبتمبر  01كالنافذة ابتداءا مف 
المتعمقة  1958منيا، ككذا اتفاقية نيكيكرؾ لسنة  1فقرة  2 حرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ في المادة

كاتفاقية جنيؼ لمتحكيـ التجارم الدكلي  01فقرة  05باالعتراؼ كتنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية بمبدأ قانكف اإلرادة في المادة 
ستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ منيا. كاتفاقية كاشنطف المنشأة لممركز الدكلي لفض منازعات اال 07في المادة  1961لعاـ 

 .66ج.ر، عدد  346بػ 95منيا، المرسـك ت 42األخرل في المادة 
يتضمف انضماـ الجزائر بتحفظ إلى االتفاقية مف أجؿ االعتراؼ  1988نكفمبر  5، مؤرخ في 233-88مرسـك تنفيذم رقـ 

 . 48عدد  ، ج.ر1958جكاف  10ة بنيكيكرؾ في بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا، الصادرة عف مؤتمر األمـ المتحد
ضكابط أحدىما  أربععمى تقـك ت.ـ.ج قاعدة إسناد خاصة بالعقكد الدكلية  18المادة رقـ في تبنى المشرع الجزائرم  -2

 .فيكىك قانكف إرادة المتعاقديف كآخريف احتياطي أصمي
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، (1)أف يقكمكا باختيار القانكف الكاجب التطبيؽ االنترنتيمكف لممتعاقديف عبر  
بشرط أف يككف القانكف الذم تـ اختياره ذك صمة حقيقية بالمتعاقديف أك العقد، كذلؾ 

اختيار المتعاقديف لقانكف ال صمة لو بالعبلقة التعاقدية، أم تفادم ما  إمكانيةالستبعاد 
المفترض  ،القانكف أيف يتيرب األطراؼ مف تطبيؽ أحكاـ القانكف يسمى بحالة الغش نحك

 الجبائية مثبل. التزاماتيـالتنصؿ مف  عمى غرارتطبيقيا 
كذلؾ ، لقانكف الكاجب التطبيؽ بشكؿ صريحيقـك أطراؼ العقد اإللكتركني باختيار ا

أف يككف  كما يمكف ،(2)النص عميو في اتفاؽ مستقؿ كأبالنص عميو في بنكد العقد إما 
ضمنيا يستدؿ بو في مبلبسات العقد، كالظركؼ المحيطة بو، كيمكف تجسيد ذلؾ في 

حيث أف  .(3)التعاقد عبر البريد اإللكتركني كالتعاقد المباشر عف طريؽ المحادثة كالمشاىدة
الصريح  مف االختيار األطراؼ ُيَمكِّفالتعاقد عبر البريد اإللكتركني كالتعاقد المباشر 

تجسيدا فعميا لمبدأ سمطاف اإلرادة، كيعد الحؿ األمثؿ  ، مما يشّكؿالكاجب التطبيؽ لمقانكف
إلشكالية تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ في بيئتو بقيمة افتراضية ال تعرؼ حدكد 

 .(4)جغرافية

يصعب إقرار كجكد قانكف اإلرادة في ظؿ التعاقد عبر الكيب الذم يككف عمى بينما  
الذم قد ينص في  ،معدة سمفا بحسب إرادة المحترؼ اإللكتركني شكؿ عقكد نمكذجية

                                                           
نكف الكاجب التطبيؽ عف طريؽ شبكة الكيب، أك عف يمكف لممتعاقديف في العقد االلكتركني أف يقـك بتحديد القا -1

طريؽ رسائؿ إلكتركنية، لكف تزداد اإلشكاليات القانكنية المتعارؼ عمييا في العقكد التقميدية في ظؿ البيئة االلكتركنية، 
ي مكاف تنفيذه، ت.ـ.ج بيف قانكف اإلرادة كالعقد قد تتمثؿ في مكاف إبراـ العقد أك ف 18فالعبلقة التي اشترطتيا المادة 

لكف ىذيف المعياريف ال يعبراف في جميع األحكاؿ عف عبلقة جدية بالعقد في آف كاحد، لككف كسائؿ االتصاؿ تجمع بيف 
عميكش  جميع دكؿ العالـ، فالفضاء االلكتركني مستقّؿ غير خاضع لدكلة بعينيا يمكف القكؿ بتطبيؽ قانكنيا. أنظر:

 .67ص  ،2006الجزء األكؿ، دار ىكمة، الجزائر، ائرم، تنازع القكانيف، القانكف الدكلي الخاص الجز كماؿ، 
كؿ تعديؿ في تحديد القانكف الكاجب »عمى ما يمي:  1980مف اتفاقية ركما لعاـ  02فقرة  03تنص المادة  -2

 «.التطبيؽ يأتي الحقا عمى إبراـ العقد ال يناؿ مطمقا مف صحة العقد مف حيث الشكؿ...
. 98-94مرجع سابؽ، ص ص ، حماية المستيمؾ في القانكف الدكلي الخاصلفتاح محمد خميؿ، خالد عبد ا -3

  .202-201مرجع سابؽ، ص ص النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية، بف سعيد لزىر، كأنظر: 
أ لمتكافؽ تكقعات تتمثؿ مبررات األخذ بمبدأ سمطاف اإلرادة في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ في تأكيد المبد -4

خالد عبد الفتاح المتعاقديف في تحقيؽ المصالح المكضكعية لؤلطراؼ كمراعاة كمتطمبات التجارة اإللكتركنية. أنظر: 
 .89-85مرجع سابؽ، ص ص ، حماية المستيمؾ في القانكف الدكلي الخاصمحمد خميؿ، 
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لمستيمؾ عند يككف اإحدل البنكد عمى تطبيؽ إحدل القكانيف التي تككف في صالحو، ك 
 التعاقد مذعنا، مما يجعؿ شرط القانكف الكاجب التطبيؽ شرطا تعسفيا. 

االستيبلؾ  يتميز إعماؿ مبدأ سمطاف اإلرادة بإقرار حرية األطراؼ في عقكد 
في تكازف العبلقة  االختبلؿاإللكتركني في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ إمكانية زيادة 

 األمر الذم ،، نظرا لككف المستيمؾ يتميز بالجيؿ كعدـ المعرفة التقنية كالفنيةاالستيبلكية
خرؽ يسعى لتحقيؽ الربح بأيف  ،يمكف أف يستغمو المحترؼ اإللكتركني إف كاف سيء النية

، مما يستكجب عدـ تمكينو مف اختيار القانكف الكاجب احتراـ االلتزامات الممقاة عميو كعدـ
 .(1)التطبيؽ لككف ذلؾ ال يخدـ مصمحة المستيمؾ

ح صمالبعض إلى إقرار خيار القاضي األإشكاليات القانكف الكاجب التطبيؽ دفعت  
 ع كالتحكـ في كؿ القكانيفاإلطبل المحترؼ اإللكتركنيلممستيمؾ، لكف ىذا يفرض عمى 

، (2)والتي تحمي المستيمؾ، كىذا األمر يرىؽ عاتؽ المحترؼ كيصعب تحقق الكضعية
غالبا ما إذ  ،اإلعبلنات التجارية لئليجاب الذم تتضمنو الذم نتج عنو كضع حدكد الشيء

يتـ تحديد نطاؽ اإليجاب في رقعة جغرافية معينة، كما أنو تكجد صعكبة في تحديد 
 .(3)انكف األكثر صبلحية لممستيمؾ المتعاقدالق

                                                           
1

- « Le cyberespace révèle l’insignifiance des frontières entre les différentes branches du droit. Les catégories 

disciplinaires séculaires telles que le (droit public), le (droit privé), le (droit commercial), le (droit 

international) sont mises à mal du fait qu’elles ne peuvent rendre adéquatement compte des interactions dans 

le cyberespace.». Voir : TRUDEL, Pierre. « Quel droit et quelle régulation dans le cyberespace ?. » 

Sociologie et sociétés 322 (2000), p.195. Article disponible en ligne à l'adresse: www.erudit.org. 
أطركحة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، لمكضكعية، إخضاع العقد الدكلي لمقكاعد اببلش ليندة،  -2

 . 386، ص2017جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .211مرجع سابؽ، ص، حماية المستيمؾ في القانكف الدكلي الخاصخالد عبد الفتاح محمد خميؿ،  -3
تـ اختياره مف األطراؼ في ظؿ العقد اإللكتركني نظرا  يصعب تحديد كجكد صمة حقيقية بالعبلقة التعاقدية كالقانكف الذم 

في ظؿ إبراـ العقد أك تنفيذه  أفّ  كما ،تحقؽ منيا في العقكد اإللكتركنيةاللككف ىذه الصمة قائمة عمى معطيات مادية يصعب 
 مية. التعاقد عمى المنتكجات الرقك، بعض الحاالتإلكتركني ينحصر تجسيده في الصكرة الرقمية في  التعاقد
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 مجيات القضائية المختصةل تحديد األطراؼ-2

تقـك ضكابط االختصاص القضائي عمى أسس إقميمية أم معطيات مادية تجسد  
التي ال  ،األمر الذم ال يتبلءـ مع العقكد اإللكتركنية ذات الطبيعة الرقمية ،حدكد مكانية

يثير صعكبة في إعماؿ قكاعد االختصاص التقميدية في مجاؿ تعرؼ حدكدا جغرافية، مما 
الجيات القضائية  ، كفتح المجاؿ أماـ حرية األطراؼ في تحديد(1)االنترنتالتعاقد عبر 

، أك أف يتـ في بنكد العقد أك في اتفاؽ مستقؿ يياإما بنص صراحة عم ،(2)المختصة
 ،(3)ثارة الدفع بعدـ االختصاصالمجكء مباشرة إلى التقاضي أماـ محكمة مختصة دكف إ

  .(4)لمبدأ سمطاف اإلرادةتحديد المحكمة المختصة بشكؿ ضمني تكرس  يجعؿمما 

يتعمد التاجر في العالـ اإللكتركني أف يقكـ بتحديد المحكمة المختصة بحؿ النزاع  
مما يجعؿ ىذا الشرط مف الشركط  ،بما يتماشى مع مصالحو ،ضمف بنكد العقكد ،مسبقا
ألف شأنو أف ينقص مف حماية المستيمؾ التي كانت ستكفرىا لو المحكمة التي  ،سفيةالتع

 ينعقد ليا االختصاص.

تفرض المنازعات الخاصة بعقكد االستيبلؾ اإللكتركنية عقد االختصاص لفض  
النزاعات التي تنشأ بشأنيا لمحكمة مكطف أك محؿ إقامة المستيمؾ، بما يضمف حماية 

ز االتفاؽ المسبؽ بعدـ اختصاص محكمة مكطف المستيمؾ أك مصالحو حيث ال يجك 
بشأف المحكمة المختصة يثير العديد مف  العامة يبقى تطبيؽ القكاعد ، لكف(5)محؿ إقامتو

                                                           
 .235ص  مرجع سابؽ،، النظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنيةبف سعيد لزىر،  -1

2
 - « La compétence juridictionnelle constitue peut-être le seul problème spécifique de la protection du 

consommateur sur Internet qui sera mieux réglé par voie d’autorégulation, dans l’intérêt des entrepreneurs et 

des consommateurs ». Voir : DREXL Josef, « Le commerce électronique et la protection des consommateurs 

», Revue internationale de droit économique, 2002/2 t. XVI, P.441. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2002-2-page-405.htm 
 .118-117ص ص  مرجع سابؽ، مشكبلت البيع عبر االنترنت،محمد سعيد خميفة،  -3

أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، فرع الممكية القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد التجارم الدكلي، شكيرب خالد،  -4
 .189، ص2009فكرية، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، ال

 .ت.إ.ـ.إ 46المادة 
 .348ص  مرجع سابؽ،المسؤكلية االلكتركنية، محمد حسيف منصكر،  -5
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التي تككف فييا ىكية المتعاقديف افتراضية، األمر ك  ،تفرضيا البيئة الرقمية التيالتساؤالت 
 البديمة لحؿ النزاع. الذم يدفع باألطراؼ إلى المجكء لمكسائؿ

 لجكء األطراؼ لطرؽ بديمة لحؿ النزاع-ب

كفقا لمبدأ سمطاف اإلرادة إلى الكساطة اإللكتركنية  االنترنتيمجأ المتعاقديف عبر  
 ( ككسائؿ بديمة لحؿ النزاع.2(، كالتحكيـ اإللكتركني )1)

 الكساطة اإللكتركنية-1

نّظـ  كلقد طرؽ الفّعالة لحّؿ الّنزاع،يعتبر إجراء الكساطة بمفيكمو التقميدم مف ال 
يمكف ألطراؼ العقد  ، أيفؽ.إ.ـ.إ 1004-994كامو في المكاد المشرع الجزائرم أح

بطرؼ  باالستعانة ،المجكء إلجراء الكساطة عبر الكسائؿ اإللكتركنية االنترنتالمبـر عبر 
 يسعى إلى الكصكؿ إلى إيجاد اتفاؽ بيف أطراؼ النزاع. ،ثالث محايد

تعتبر الكساطة اإللكتركنية إجراء منظـ، أيف يتقدـ أحد أطراؼ النزاع بطمب  
يتضمف كؿ البيانات المتعمقة بأطراؼ العقد كمكضكع النزاع، الذم يكجو لمطرؼ المحايد 

حيث يقـك ىذا األخير باإلشراؼ عمى جمسات الكساطة عبر  ،عبر مكقعو اإللكتركني
 .(1)بيدؼ اقتراح الحمكؿ كالتكصؿ إلى حؿ النزاع تقنيات االتصاؿ المباشر بيف األطراؼ

تجسد الكساطة اإللكتركنية مظيرا مف مظاىر حرية اإلرادة بالنظر إلى حرية  
األطراؼ في تبني ىذا اإلجراء مف عدمو، فإذا تـ المجكء لمكساطة اإللكتركنية فيبقى 

 .(2)لؤلطراؼ الحرية في االستمرار أك عدـ االستمرار في ىذا اإلجراء

                                                                                                                                                                                

المعدؿ التفاقية برككسؿ مف أجؿ مكاكبة ظيكر التعاقد اإللكتركني في المادة  44-2001نص التنظيـ األكركبي رقـ 
إف كاف مدعيا أماـ محكمة مكطف إقامتو أك مكطف  اهرفعو لدعك  بإمكانية اختيارهاية المستيمؾ عف بعد منو عمى حم 16

ذا كاف المستيمؾ مدعي عميو فالمحكمة المختصة ىي محكمة مكطف المستيمؾ  .المدعي عميو، كا 
كمية  ة دكتكراه في القانكف،أطركحالنظاـ القانكني لمتجارة اإللكتركنية في ظؿ التشريع الجزائرم، بيمكلي فاتح،  -1

 .433، ص 2017الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

كمية الحقكؽ  مذكرة ماجستير في القانكف، فرع المسؤكلية المينية،حماية المستيمؾ اإللكتركني، غدكشي نعيمة،  -2
 .105-104، ص ص 2012كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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 التحكيـ اإللكتركني-2

نظاـ قضائي خاص يختار فيو األطراؼ قضاتيـ »يمكف تعريؼ التحكيـ عمى أنو:  
كيعيدكف إلييـ بمقتضى اتفاؽ أك شرط خاص مكتكب بميمة تسكية المنازعات التي قد 
تنشأ بينيـ بخصكص عبلقاتيـ التعاقدية أك غير التعاقدية ذات الطابع الدكلي، كالتي 

ا بطريؽ التحكيـ، كذلؾ بإنزاؿ حكـ القانكف عمييا كا صدار قرار ممـز يجكز تسكيتي
 .(1) «بشأنيا.

يمكف لؤلطراؼ المتعاقدة عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية أف تتفؽ فيما بينيا عمى 
يممككف سمطة إصدار حكـ  ،المجكء لييئة مككنة مف شخص أك عدة أشخاص محايديف

أك التي يمكف أف تنشأ في المستقبؿ، إذ ييدؼ  ،لناشئةممـز تسند ليـ ميمة حؿ النزاعات ا
 .(2) التحكيـ اإللكتركني إلى استبعاد المجكء إلى الييئات القضائية مف أجؿ فض النزاع

، (3)يتطمب إجراء التحكيـ مجمكعة مف المراحؿ المتتالية التي تيدؼ إلى حّؿ الّنزاع 
حمؿ مصاريؼ ىذا اإلجراء، مما يصعب عمى المستيمؾ البسيط أف يتحكـ فييا أك أف ي

 يجعمو قاصرا عمى التعامؿ اإللكتركني الذم يقاـ بيف فئة رجاؿ األعماؿ.

 

                                                           
 .241ص  مرجع سابؽ،االلكتركنية، النظاـ القانكني لعقكد التجارة بف سعيد لزىر،  -1

ككيفية حماية المستيمؾ اإللكتركني كأطراؼ العقد  -الجرائـ التجارة اإللكتركنية كأساليب مكافحتياأمير فرج يكسؼ،  -2
 .318-315، مرجع سابؽ، ص ص -اإللكتركني

ـ اإللكتركني في تقديـ طمب التحكيـ، تبادؿ الكثائؽ كالطمبات عبر شبكة االنترنت، القياـ تتمثؿ إجراءات التحكي -3
، التنظيـ القانكني لمتعاقد العجارمة مصطفى مكسىبجمسات التحكيـ التي تسفر عف إصدار حكـ في النزاع. أنظر: 

اإللكتركني ككسيمة لتسكية التحكيـ . كأنظر: بكديسة كريـ، 219-217ص ص  مرجع سابؽ، ،عبر شبكة االنترنت
مذكرة ماجستير في القانكف، فرع قانكف التعاكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك منازعات عقكد التجارة اإللكتركنية، 

 .19، ص2012السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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 الفرع الثاني 

 مساىمة عيكب اإلرادة في حماية المستيمؾ اإللكتركنيمدل 

تعتبر االرادة الصحيحة مرجعا لممتعاقديف عبر االنترنت، فبل تستثنى أطراؼ 
لكتركنية مف ىذه القاعدة، إذ يصح لممستيمؾ االلكتركني التمسؾ العبلقة االستيبلكية اال

مف أجؿ مطالبة المحترؼ بإبطاؿ عقد االستيبلؾ عبر االنترنت، كيتـ ذلؾ بعيكب االرادة 
مف خبلؿ غثبات الغمط عبر االنترنت )أكال(، كالتدليس عبر االنترنت)ثانيا(، ك االكراه 

 عبر االنترنت)ثالثا(.

 االنترنت أكال: الغمط عبر
العقد المبـر اإلعتداد بو في مدل )أ(، ثـ  االنترنتسنتطرؽ لتحديد الغمط عبر  

 )ب(. عبر االنترنت
 االنترنتتحديد الغمط عبر -أ
حالة تقكـ بالنفس تحمؿ عمى تكىّـ غير الكاقع. كغير »ُيعرؼ الغمط عمى أّنو:  

ا، أك كاقعة صحيحة الكاقع إما أف يككف كاقعة غير صحيحة يتكىـ اإلنساف صّحتي
 . (1)«يتكىـ عدـ صحتيا

ار المشرع الجزائرم عمى غر  (2)نصت التشريعات المقارنة عمى تنظيـ أحكاـ الغمط 
ت.ـ.ج عمى  81، أيف نص في المادة .جت.ـ 85إلى  81 مف المادة الذم نص عميو

د، إمكانية إبطاؿ العقد مف طرؼ المتعاقد الذم كقع في غمط جكىرم كقت إبراـ العق
يككف الغمط جكىريا، إذا بمغ حّدا مف » منو الغمط الجكىرم عمى أنو: 82كحددت المادة 

 الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد لك لـ يقع في ىذا الغمط.

                                                           
. 311، مرجع سابؽ، ص-لتزاـمصادر اال–الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد السنيكرم أحمد عبد الرزاؽ،  - 1
 .158-157، مرجع سابؽ، ص ص -النظرية العامة لمعقد–اإللتزامات فيبللي عمي،  أنظر:ك 
 153، كنص المشرع األردني عميو في المادة .جت.ـ 123-120نص المشرع المصرم عمى الغمط في المكاد  -2

 ..ؼت.ـ 1110-1109، كنص المشرع الفرنسي عميو في المكاد ت.ـ.أ
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كيعتبر الغمط جكىريا عمى األخص إذا كقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف  
 لشركط العقد كلحسف النية. جكىرية، أك يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا

إذا كقع في ذات المتعاقد أك في صفة مف صفاتو، ككانت تمؾ الذات أك ىذه  
 . (1)«الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

ُيشترط مف أجؿ التمسؾ بالغمط كعيب مف عيكب اإلرادة كسببا لمطعف بصحة  
شخص المتعاقد أك الي مشيء محؿ التعاقد، أك فلالغمط في صفة جكىرية  يقعالعقد، أف 

في صفة مف صفاتو، يبمغ حدا مف الجسامة بحيث يمتنع عف التعاقد لك لـ يتـ الكقكع 
، فما يعتبر غمطا جكىريا بالنسبة لممتعاقد ال (3)، كيعتد في ذلؾ بالمعيار الشخصي(2)فيو

في ضمير المتعاقد يتطمب  يعتبر كذلؾ بالنسبة لمتعاقد آخر، فالغمط أمر نفسي كامف
بو اتصاؿ ىذا الغمط بالمتعاقد اآلخر، كأف يقع بدكره في ىذا الغمط، أك أف يككف  دالعتداا

 .(4)وو أف يتبينلمتعاقد فيو، أك أف يككف بإمكانعمى عمـ بكقكع ا

في الغمط، أيف  االنترنتعبر  هتعاقد إبراـ يمكف أف يقع المستيمؾ اإللكتركني أثناء 
يا، فقد يقع ىذا التصكر الخاطئ عمى صفة مف يتكىـ في ذىنو أمكرا عمى غير حقيقت

صفة مف في أك  ،شخصية المتعاقد المحترؼ اإللكتركني في صفات محؿ االستيبلؾ، أك
 عندما تككف تمؾ الشخصية أك الصفة سببا رئيسيا يدفعو لمتعاقد. ،صفاتو

                                                           
يجكز لممتعاقد الذم كقع في غمط جكىرم كقت إبراـ العقد، أف يطمب »ت.ـ.ج عمى ما يمي:  81تنص المادة  -1

 «.إبطالو
ص  مرجع سابؽ، ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر محمد صبرم،  عدمالس -2

 .175-171ص
السنيكرم عبد الرزاؽ  :أنظر في تفاصيؿ ذلؾ .رية لمغمط الحديثةيعتبر المعيار الشخصي أك الذاتي، أساس نظ -3

ص ص  مرجع سابؽ، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء كاألمكاؿ،أحمد، 
، -زائرممصادر االلتزاـ في القانكف المدني الج-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  أنظر:ك  كما يمييا. 315

 .57ص مرجع سابؽ،
 .176مرجع سابؽ، ص ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر  السعدم محمد صبرم، -4
الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  :نظركأ

 كما يمييا. 331ص ص  مرجع سابؽ، كاألمكاؿ،
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الذم يقع  ،يعتد في تقرير عدـ صحة رضاء المستيمؾ اإللكتركني بالغمط المؤثر 
، كما يستبعد الغمط الذم يمس أحد أركاف (1)تكّكف اإلرادة ال في نقميا كال في تفسيرىافي 

مما يترتب عميو بطبلف العقد محؿ  ،العقد مما يؤثر في كجكد اإلرادة كليس عمى صحتيا
 كيدعى ىذا النكع مف الغمط بالغمط المانع. ،بطبلنا مطمقا االستيبلؾ

في الحاالت التي  مى شكؿ غمط مانع كذلؾع االنترنتيمكف أف يرد الغمط عبر  
عدـ كجكد اإلرادة كال يعيبيا فقط، إذ ي ،الغمط مرتبطا بكجكد أحد أركاف العقد فييا يككف

باإلقباؿ عمى سمعة أك خدمة عمى أساس أنيا مجانية  االنترنتكأف يقكـ أحد مستعممي 
انية غمط يمس بطبيعة العقد ، فالدعاية المج(2)ليتبيف لو أف البائع يسعى إلى البيع بمقابؿ

في ىذه الحالة، مما يجعؿ العقد باطبل بطبلنا مطمقا ألف الغمط ىنا يعدـ كجكد اإلرادة كال 
 يشكؿ مجرد عيب فييا.

التقنيف المدني يشترط مف أجؿ الطعف في صحة العقد بسبب الغمط ضمف أحكاـ  
أم أف يككف دافعا  ،امنو أف يككف الغمط جكىري 82-81كفقا لنص المادتيف  الجزائرم

 رئيسيا لمتعاقد كقد يرد عمى صفة الشيء.

التي تتطمب التحرم عف  (3)يستكعب الغمط في العقد اإللكتركني القكاعد العامة 
، الذم يقـك عمى مدل تحقؽ االنترنتسبلمة الباعث أك الدافع الرئيسي لمتعاقد عبر 

                                                           
الغمط الذم يعتمده الفقو. فنجد إلى جانبو الغمط المانع الذم يحكؿ  يعيب الغمط المؤثر الرضاء كىك أخذ ثبلثة أنكاع -1

بل يعتد بو كعيب مف عيكب دكف قياـ العقد أساس، كالغمط غير المؤثر )المغتفر( الذم ال يجعؿ اإلرادة ناقصة، ف
مصادر –الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ د الرزاؽ، السنيكرم أحمد عب. أنظر: اإلرادة
عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع زريقات عمر خالد،  أنظر:.  ك 314-311، مرجع سابؽ، ص ص -االلتزاـ

، نظرية العامة لمعقداإللتزامات الفيبللي عمي،  أنظر:ك . 186-183ص ص ، مرجع سابؽ، -دراسة تحميمية -االنترنت
، (الكجيز في النظرية العامة لئللتزاـ )العقد، اإلرادة المنفردةأنظر أيضا: فاضمي إدريس،  .158مرجع سابؽ، ص 

 . 78-76، ص ص مرجع سابؽ
-184ص ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -2

185. 
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تقكـ ، (1)معو أك أحد صفاتوالصفة الجكىرية في محؿ التعاقد، أك شخصية المتعاقد 
، أيف ال يعتد فييا (2)عمى االعتبار المكضكعي االنترنتأغمبية العقكد المبرمة عبر 

ظؿ الغياب  في ،نظرا لطريقة إبراميا عف بعد ،بشخصية المتعاقد أك صفة مف صفاتو
بعضيا البعض، إذ يتـ التكاصؿ بينيا مف  ةكشخصي ةجيؿ ىكييالمادم لؤلطراؼ التي 

دكف المقاء الفعمي في  االنترنتاالستعانة بالكسائؿ اإللكتركنية المتصمة بشبكة  خبلؿ
 مجمس عقد مكحد.

ال يستبعد الطابع المكضكعي لمعقكد اإللكتركنية إمكانية إقداـ أحد مستعممي  
عمى أساس أف الدافع الرئيسي لذلؾ مرتبط بشخصية المتعاقد أك أحد  ،بالتعاقد االنترنت
أك شراء لكحات فنية أك  ،الحياة فارؽ الذملممتمكات أحد المشاىير قتناء اال، ك(3)صفاتو

تمعب شخصية صاحبيا أك أحد صفاتو دكرا ميما في إبراـ العقد، فإف أيف مصنفات فكرية 
تبيف بعد قياـ العقد أف الممتمكات ليست لتمؾ الشخصية المشيكرة بؿ مجرد تشابو في 

 ، فيككف الغمط معيبا لمرضامقمدة مية مجرد نسخةاألسماء، أك أف تمؾ المكحة غير أص
يمكف لممستيمؾ اإللكتركني أف ف ،صفة في المحؿفي سكاء كقع في شخصية المتعاقد أك 

العدكؿ إلى جانب ممارسة حقو في  ،يطمب إبطاؿ العقد عمى أساس الغمط الذم كقع فيو
 .(4)عف العقد

                                                           
-188ص ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -1

189. 
 مرجع سابؽ، ،-دراسة تحميمية مقارنة -شبكة االنترنتالتراضي في العقكد اإللكتركنية عبر أمانج رحيـ أحمد،  -2

 .85ص
 .189ص ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -3
مرجع سابؽ، ص ص  ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -4
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 االنترنتالغمط عبر ب مدل االعتداد-ب

سكاء - (1)العقد اإللكتركني عمى أساس الغمط الذم كقع فيو المتعاقد يمكف إبطاؿ 
مف إرجاع المنتكج محؿ العقد، دكف تحمؿ مصاريؼ النقؿ  -كمشترم أك مستيمؾبصفتو 

 .(2)في اإلرجاع عمى خبلؼ رخصة الرجكع المقررة لممستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد

التي قد تعرض  ،بكسائؿ االتصاؿ نترنتااليرتبط كقكع الغمط في العقد المبـر عبر  
 إلىضؼ  ،مع عدـ إمكانية معاينة المستيمؾ ليا ،السمعة أك الخدمة عمى غير حقيقتيا

كاإلعبلنات ال تتضمف كؿ البيانات الضركرية في تحديد المنتكج  ذلؾ ككف العركض
ضمكف كصعكبة استيعابو لم ، مما يترتب عميو عدـ إعبلـ المستيمؾ(3)ككيفية تسكيقو

، كبالتالي كقكع ىذا األخير في الغمط بشأف سمع كالخدمات المعركضة عبر العركض
عارضي  التزاـ، رغـ نص التشريعات المقارنة بشأف التجارة اإللكتركنية عمى االنترنت

كتقديـ كؿ البيانات كالمعمكمات الضركرية  ،باإلعبلـ االنترنتالسمع كالخدمات عبر 
 .(4)منتكج محؿ العرضالمتعمقة بشخصيـ ككذا ال

بعدـ  في تأسيس حكمو يرجع تقدير الغمط لقاضي المكضكع الذم قد يستعيف 
ا يتعمؽ بالمعطيات الرقمية كقكاعد مخاصة في ،االنترنتمعرفة كاحتراؼ المتعاقد عبر 

البيانات كبرامج الحاسكب، إال أنو قد يتعذر إثبات الغمط في البيئة اإللكتركنية نظرا 
 .(5)تعديؿ كالتغيير في محؿ الغمط دكف ترؾ أثر مممكسإلمكانية ال

                                                           
يمكف لممستيمؾ في العالميف المادم كاإللكتركني أف يطالب المحترؼ الذم تعاقد معو بالتعكيض نتيجة الغمط،  -1

المبادئ، الكسائؿ،  -قانكف حماية المستيمؾ الجديدغساف رباح، بشرط إثبات التظميؿ كالغمط الذم كقع فيو. أنظر: 
 .38مرجع سابؽ، ص كالمبلحقة مع دراسة مقارنة،

 .ف رخصة الرجكع عف تعاقد المستيمؾ مف إرجاع المنتكج كفقا لشركط محددة قانكنا، بيدؼ حماية المستيمؾمكّ تُ  -2
 ، منشكر عمى المكقع:5-4، ص ص "الرجكع التشريعي عف التعاقد في عقكد االستيبلؾ" سايح سميماف براؾ،  :أنظر

 thttps://www.iasj.ne  
، جامعة الحسف مجمة القانكف كاألعماؿ، «الحؽ في الرجكع كآلية لحماية المستيمؾ المتعاقد عف بعد»بمخنفر ىشاـ،  -3

  www.droitentreprise.com  ttps://hاألكؿ، متكفرة عمى المكقع اإللكتركني:
 بشأف التجارة اإللكتركنية. 31-2000 مف التكجو األكركبي رقـ 11لمادة ا -4
 .165-164ص ص  ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -5

https://www.iasj.net/
http://www.droitentreprise.com/
https://www.iasj.net/
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 االنترنتالتدليس عبر -ثانيا
 )ب(. مدل االعتداد بو عبر االنترنت)أ(، ثـ  االنترنتتحديد التدليس عبر  يتـ 
 االنترنتتحديد التدليس عبر -أ
إيياـ الشخص بغير الحقيقة باإللتجاء إلى الحيمة »يعرؼ التدليس عمى أنو  
 . (1)«لحممو عمى التعاقد كالخداع
نص المشرع الجزائرم عمى التدليس كعيب مف عيكب اإلرادة الذم يجكز عف  

، كيتحقؽ ذلؾ (2)ت.ـ.ج 87ك 86تحققو المطالبة بإبطاؿ العقد كفقا لنص المادتيف 
 باستعماؿ طرؽ احتيالية يككف الغرض منيا خداع المدلس عميو كدفعو لمتعاقد.

س تحقؽ عنصريف يككف األكؿ مادم )مكضكعي( يتمثؿ في يشترط في قياـ التدلي 
كالثاني معنكم )نفسي( يتمثؿ في نية التضميؿ أك العمـ  ،(3)استعماؿ الطرؽ االحتيالية

. كالطرؽ االحتيالية ىذه إما أف تككف في شكؿ إيجابي بالقياـ بتصرفات مف أجؿ (4)بيا
عف اإلدالء بالبيانات التي لك عمـ  أك في شكؿ سمبي باإلمتناع ،إيقاع المتعاقد في الغمط

 .(5)بيا الشخص لما كاف ليبـر العقد

                                                           
، كيعّرفو 181مرجع سابؽ، ص كنية،، الكاقعة القانااللتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر السعدم محمد صبرم،  -1

 السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، أنظر: .«التدليس ىك إيقاع المتعاقد في غمط يدفعو إلى التعاقد»كذلؾ الفقيو السنيكرم عمى ككف: 
 .343ص  ، مرجع سابؽ،1المجّمد  -نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ-الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد 

يجكز إبطاؿ العقد لمتدليس، إذا كانت الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف أك »ت.ـ.ج عمى ما يمي:  86تنص المادة  -2
 النائب عنو، مف الجسامة بحيث لكالىا لما أبـر الطرؼ الثاني العقد.

قد لك عمـ بتمؾ الكاقعة أك ىذه إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبـر الع مبلبسةيعتبر تدليسا، السككت عمدا عف كاقعة أك 
  «.المبلبسة

إذا صدر التدليس مف غير المتعاقديف، فميس لممتعاقد المدلس عميو »ت.ـ.ج عمى ما يمي:  87بينما نصت المادة 
 «.أف يطمب إبطاؿ العقد، ثـ لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر كاف يعمـ، أك كاف مف المفركض حتما أف يعمـ بيذا التدليس

فاضمي إدريس،  :. كأنظر أيضا62-61ص ص  ،مرجع سابؽ المسؤكلية االلكتركنية،حسيف منصكر، محمد  -3
 .83ص ، مرجع سابؽ،-العقد، اإلرادة المنفردة-الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـ

 .61ص سابؽ، مرجع ،-الجزائرم المدني القانكف في االلتزاـ مصادر-لبللتزاـ العامة النظرية سميماف، عمي عمي -4
 .168-167ص ص  ،مرجع سابؽ التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز، كأنظر: 

غساف رباح، ُيمّكف ثبكت تدليس المستيمؾ مف المطالبة بإبطاؿ العقد لعيب اإلرادة مع إمكانية التعكيض. أنظر:  -5
 .38ص مرجع سابؽ، مبلحقة مع دراسة مقارنة،المبادئ، الكسائؿ، كال -قانكف حماية المستيمؾ الجديد
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التي يسعى المحترؼ اإللكتركني مف  ،االنترنتتتعدد الكسائؿ االحتيالية عبر  
خبلليا إلى تضميؿ كخداع المستيمؾ اإللكتركني بشكؿ يدفعو لمتعاقد عف بعد، كحالة 

نشر بيانات أك معمكمات غير صحيحة أك  استخداـ أك اصطناع مستندات مزكرة، أك تعمد
السككت بإخفاء المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمبيع مع عممو بأف ىذه المعمكمات لك عمـ 

قتناء المنتكج  . (1)بيا المستيمؾ لما قبؿ التعاقد كا 

ال يعتد  لكفتعتبر اإلشيارات الكاذبة كالمضمؿ مف قبيؿ التدليس المبطؿ لمعقد،  
بمجرد مبالغة التاجر في التركيج لمنتكجاتو لككف ذلؾ مسمكح بو بمكجب بيذا الصدد 
أف يتكخى  مشترم أك مستيمؾ إالّ  كشخص ، كما عمى المتعامؿ معو(2)العرؼ كالعادة

، االنترنتكال يككف بقدر مف السذاجة في تعاممو مع الغير عبر  ،الحيطة كالحذر
لتشريعات المقارنة إلى فرض إلتزامات كلمكاجية اتساع دائرة تركيج المسمكح بو تذىب ا

، كاإللتزاـ باإلعبلـ كالتبصير كنبذ اإلعبلف االنترنتعمى مقدمي السمع كالخدمات عبر 
 .(3)الكاذب كالمضمؿ كالتحمي بمبدأ حسف النية في التعامؿ

 االنترنتالتدليس عبر ب مدل االعتداد-ب

ليا غبلككثيرا ما يتـ إساءة است ،تقـك العقكد اإللكتركنية في بيئة رقمية يسيؿ خرقيا 
حساب مؤسسة اقتصادية لإما لحسابيـ الخاص أك  ، كذلؾاالنترنتمف قبؿ مستعممي 

تستعيف بمختصيف في مياديف التسكيؽ كالمعمكماتية،  االنترنتتزاكؿ نشاطا تجاريا عبر 
 اؿ بإطبلؽ إعبلنات كاذبةأيف يقكـ أصحاب الخبرة كالمعرفة في مجاؿ تقنيات االتص

المنتكج، كمف ثـ القياـ  اقتناءإلى  االنترنتقصد دفع جميكر المستيمكيف عبر بكمضممة 
زالتيا مف شبكة  عف طريؽ التبلعب بالبيانات كالمعطيات  ،االنترنتبإخفاء البيانات كا 

                                                                                                                                                                                

عقكد زريقات عمر خالد،  :نظرأك  .62-61ص ص  ،مرجع سابؽ المسؤكلية االلكتركنية،محمد حسيف منصكر،  
 .197-196ص ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنت

محمد  :أنظرك  .168، صمرجع سابؽ تقنيات االتصاؿ الحديثة، التعاقد عبرالجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -1
 .62ص ،مرجع سابؽ المسؤكلية االلكتركنية،حسيف منصكر، 

 .197مرجع سابؽ، ص ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -2
 .62ص ،ؽمرجع ساب المسؤكلية االلكتركنية،محمد حسيف منصكر،   -3
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ف تـ ترؾ أثر  ،الرقمية رقمي يصعب تتبعو لككنو دكف أف يترؾ ذلؾ أثرا ماديا مممكسا، كا 
 .  (1)سياسية أك جغرافيةالمية ال تعرؼ حدكدا عقائما في شبكة 

الذم كقع ضحية كسائؿ احتيالية دفعتو إلبراـ عقد،  االنترنتيستطيع المتعاقد عبر  
أف يتمسؾ بتطبيؽ القكاعد الخاصة بالتدليس مف أجؿ المطالبة بإبطاؿ العقد، إال أف 

أثر مف قبؿ مقدمي  يسيؿ تعديميا دكف ترؾ أم ،إثبات ذلؾ في بيئة رقمية غير مادية
، مما ُيصّعب مف تطبيؽ ضممة كالكاذبة، ليس باألمر الييفإعبلنات السمع كالخدمات الم

 أحكاـ التدليس في ظّؿ العقكد اإللكتركنية المبرمة عبر االنترنت. 

يتطمب الحد مف ظاىرة التدليس الذم يقع فيو المستيمؾ اإللكتركني تسخير كسائؿ  
ية ذات ذكاء اصطناعي تسمح بالكشؼ كتتبع اإلعبلنات كأنظمة معالجة آل ،فنية

كطرؼ ثالث بغرض التأكد مف ىكية  ،التدليسية أك اإلستعانة بجيات تصديؽ إلكتركنية
األطراؼ المتعاقدة كجديتيا، كيبقى الحؿ األمثؿ في نشر الكعي كحيطة المستيمؾ 

إال بعد التحرم  ،رنتاالنتاإللكتركني بعدـ اإلقباؿ عمى تمؾ اإلعبلنات المغرية عبر 
 .(2)كالبحث عف مصداقية ذلؾ المكقع اإللكتركني الذم يتضمنيا

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .170-169مرجع سابؽ، ص ص  التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -1
 .170، صنفسومرجع  التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  -2
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 االنترنتثالثا: اإلكراه عبر 

 )ب(. االنترنتاإلكراه عبر مدل االعتداد باإلكراه )أ(، ثـ  يتـ التطرؽ إلى 

 اإلكراه مفيكـ-أ

كاإلكراه  ،«لتعاقدضغط تتأثر بو إرادة الشخص فيندفع إلى ا»يتمثؿ اإلكراه في  
 .(1) نكعاف حسي )مادم( كنفسي )معنكم(

 89-88نص المشرع الجزائرم عمى إمكانية إبطاؿ العقد لئلكراه في المادتيف  
العقد تحت تأثير الرىبة ، إذ يشكؿ عيبا مف عيكب اإلرادة يجعؿ المتعاقد يبـر (2).جت.ـ

شترط كذلؾ أف تككف كليدة فعؿ بحيث تككف ىذه الرىبة ىي الدافعة لمتعاقد، كيكالخكؼ، 
 .(3)أك كاف مفركضا فيو أف يعمـ بيا ،أك أف يككف عمى عمـ بيا ،المتعاقد اآلخر

محة المتعاقد الذم كقع عميو اإلكراه، إلكراه قابمية العقد لئلبطاؿ لمصيترتب عف ا 
لككف اإلكراه فعبل غير مشركع  ،ت.ـ.ج 124مع حقو في التعكيض طبقا لنص المادة 

عاب إرادتو أف يثبت ذلؾ بكافة أب ضررا، كعمى مف يدعى أنو كقع ضحية إكراه يسب
 دير تأثير اإلكراه أك عدـ تأثيرهكقائع مادية، كيككف لمقاضي سمطة تق اطرؽ اإلثبات لككني

 .(4)عمى مف يدعيو

 

 

                                                           
ممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، حؽ الالسنيكرم عبد الرزاؽ أحمد،  -1

مصادر االلتزاـ في القانكف -النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف، : . كأنظر360مرجع سابؽ، ص كاألمكاؿ،
 .65-64ص ص  ، مرجع سابؽ،-المدني الجزائرم

 ت.ـ.ج. 89-88أنظر نص المادتيف  -2
. 193مرجع سابؽ، ص ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـ شرح القانكني المدني الجزائرم: مصادرالسعيدم محمد صبرم،  -3

 .89-88ص ص  ، مرجع سابؽ،-العقد، اإلرادة المنفردة-الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـفاضمي إدريس، كأنظر: 
 .301مرجع سابؽ، ص ، الكاقعة القانكنية،االلتزاـشرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر السعدم محمد صبرم،  -4
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 االنترنتاإلكراه عبر االعتداد ب-ب

 ،كاالستيبلؾ اإللكتركني تاالنترنالمادم في مجاؿ التعاقد عبر  يستبعد اإلكراه 
كالمستيمؾ اإللكتركني، فبل يمكف  االنترنتعبر  لمشخص المحترؼنظرا لمغياب المادم 

االستعانة بكسائؿ عف طريؽ تصكر كركد اإلكراه المادم في ظؿ البعد التعاقدم الذم يتـ 
ة عمى شكؿ بيانات رقمي ،إلكتركنية مف أجؿ عرض المنتكجات كتبادؿ المعمكمات حكليا

يمكف ، كالحالة الكحيدة التي (1)في بيئة ال مادية ال تستكعب بطبيعتيا كؿ ما ىك محسكس
 االنترنتصيب مستعمؿ يعف بعد الذم قد  االعتداء الرقميىي ا الصدد تصكرىا في ىذ

التي قد تككف ذات قيمة مادية كبيرة رغـ طبيعتيا ك  ،في جيازه كما يحتكيو مف معطيات
كتيديد صاحبيا  المعطيات الرقمية، س عف بعد مف أجؿ إتبلؼطبلؽ فيرك الرقمية، فإ
، إذ يشكؿ خطرا امادين  اإكراىن  يجسدإال إذا أقدـ عمى إبراـ عقد، مما  الفيركس بعدـ تكقيؼ

المادم بحجة جسيما محدؽ بماؿ المتعاقد، كال يصح في ىذه الحالة استبعاد اإلكراه 
 تكقفو مرتبط بإبراـ عقد.ك ككف التيديد قائـ ، ل(2)نترنت غمؽ جيازهإمكانية المستعمؿ لبل

نتيجة لمتبعية االقتصادية، أيف يضطر  االنترنتيمكف أف يككف اإلكراه عبر  
لمنتكجات  احتكار المتكلد عفاالقتصادم  عكزالمستيمؾ اإللكتركني إلى التعاقد نتيجة ال

ني شركطا مجحفة بحيث يحدد المحترؼ اإللكترك  ،معينة يحتاج إلييا المستيمؾ المتعاقد
، لكف مف الصعب إبطاؿ العقد كفقا (3)مف أجؿ تمكيف المستيمؾ مف المنتكج المحتكر

ألحكاـ عيب اإلكراه، نظرا لعدـ تمكف المستيمؾ اإللكتركني مف إثبات كقائع مادية قائمة 
زالتيا مف أجؿ عدـ ترؾ دليؿ  في بيئة رقمية يتعمد المحترؼ اإللكتركني التحكـ فييا كا 

  قياـ مسؤكليتو. يثبت

 
                                                           

رسالة ماجستير في القانكف ، -دراسة مقارنة–الضكابط القانكنية الشرعية لمرضا بالعقكد عؿ الشرايعة عبد الرحمف، ز  -1
 .29ص ، 2014لحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، الخاص، كمية ا

 إعطاء أمثمة كاقعية. -2
التعاقد حامد عبد العزيز،  الجماؿ سمير . كأنظر63مرجع سابؽ، ص المسؤكلية االلكتركنية،محمد حسيف منصكر،  -3

 .174-173مرجع سابؽ، ص ص  عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،
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 الثانيالمطمب 

 االلكتركني تطبيؽ أحكاـ تنفيذ العقد في حماية المستيمؾ
يعرؼ العقد بككنو شريعة المتعاقديف، أيف يمتـز كؿ طرؼ فيو بتنفيذ ما تـ االتفاؽ  

 -سكاء تتكفر فيو صفة المستيمؾ أك ال–عميو، غير أف ضركرة حماية الطرؼ المديف 
شرع لمنع تعسؼ الدائف الذم يقـك بفرض شركط ترمي إلى فرضت ضركرة تدخؿ الم

إعفائو مف المسؤكلية أك التخفيؼ منيا بشكؿ ال يخدـ مصالح المديف، مما يممي مكاجية 
 الشركط التعسفية التي يفرضيا الدائف )الفرع األكؿ(.

أكجدت نظرية العقد مجمكعة مف األحكاـ الخاصة بتنفيذ العقد، كالتي تيدؼ  
، أيف يمتـز الدائف -الذم يمكف أف تتحقؽ فيو صفة المستيمؾ–لطرؼ المديف لحماية ا

البائع بضماف العيكب الخفية ككذا دفع التعكيض كاالستحقاؽ الذم يمكف أف يتعرض لو 
المديف المشترم، مما يجعؿ مف ىذه األحكاـ ضمانات في الحماية المستيمؾ في العالـ 

 المادم كااللكتركني )الفرع الثاني(.

 الفرع األكؿ 

 مكافحة الشركط التعسفية كضماف لحماية المستيمؾ اإللكتركني

تعتبر أغمبية العقكد التي يتـ إبراميا عبر األنترنت مف العقكد النمكذجية، أيف يقكـ 
المحترؼ بإعداد شركطيا بشكؿ مسبؽ، فبل يككف لممستيمؾ اإللكتركني حؽ تعديميا أك 

 ة عمييا كميا أك عدـ التعاقد أصبل. المكافق مناقشتيا، فما عميو إال

تعتبر مكافحة الشركط التعسفية كضماف لحماية المستيمؾ اإللكتركني، مما يستكجب 
اآلليات القانكنية الكفيمة بمكاجيتيا التطرؽ لتحديد ىذه الشركط عبر األنترنت )أكال(، ك 

 )ثانيا(.
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 االنترنتالشركط التعسفية عبر  تحديد-أكال

متعارؼ عمييا في العالـ المادم، تمؾ ال مع االنترنتالتعسفية عبر الشركط  تتطابؽ 
مف الناحية التشريعية  تعريفيامف الناحية الفقيية )أ(، ثـ  تعريؼ الشركط التعسفيةيتـ ف

 )ب(.

 تعريؼ الشركط التعسفية مف الناحية الفقيية-أ

 إللكتركنيا عمى المستيمؾ االنترنتيفرض المحترؼ مقدـ الخدمة أك السمعة عبر  
التي ييدؼ مف خبلليا إلى تحقيؽ مصالحو عمى  ؛(1)شرطا أك مجمكعة مف الشركط

حساب مصمحة المستيمؾ، كتتعدد التعاريؼ الفقيية بشأف الشرط التعسفي بحسب زاكية 
النظر التي يتـ دراستو مف خبلليا، سكاء مف حيث المصدر، الطبيعة أك مف حيث أطراؼ 

 .(2)عنيا المترتبة العبلقة كاآلثار

تحديد الشرط التعسفي في مجاؿ عقكد االستيبلؾ يرتكز عمى اختبلؿ تكازف  
، أيف يسعى الطرؼ المييمف عمى العبلقة أم المحترؼ بفرض االعبلقة العقدية بيف أطرافي

 .(3)شركط لصالحو مما يفرض ضركرة التدخؿ كحماية المستيمؾ باستبعاد ىذه الشركط

الشرط الذم يترتب عميو عدـ »ط التعسفي عمى أّنو: تبعا لذلؾ فقد ُعّرؼ الشر  
تكازف تعاقدم لصالح ذلؾ الذم يفرضو عمى المتعاقد اآلخر الذم ال خبرة لو، أك ذلؾ 

                                                           
تعتبر مف قبؿ الشركط التعسفية، اشتراط المحترؼ التنازؿ عف المجكء إلى القضاء لفض النزاع، أك اشتراط أف مجرد  -1

بالتعديؿ في الفسخ باإلرادة المنفردة:  إرساؿ اإلشعارات يعد تسمما ليا، أك اشتراط جعؿ العقكد جائزة في حؽ المحترؼ
  .292المرجع السابؽ، ص ، «الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد اإلذعاف»بركات كريمة، 

ص ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -2
، بحث مقدـ لنيؿ شيادة المستيمؾ مف الشركط التعسفية في عقد االستيبلؾحماية مكلكد بغدادم،  أنظر:ك  .401-402

 .37-36، ص ص 2015ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
مجمة العمـك  ،«حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية في العقد في التشريع الجزائرم»صالحي الكاسعة زرارة،  -3

 متكفرة عمى المكقع اإللكتركني: ، 200، ص2012، جكاف 5عدد ،القانكنية كالسياسية
https://www.asjp.cerist.dz/En/article/5741.  

https://www.asjp.cerist.dz/En/article/5741
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جد في مركز عدـ المساكاة الفنية أك القانكنية أك االقتصادية في المتعاقد الذم كُ 
 .(1)«مكاجية الطرؼ اآلخر

 حية التشريعيةتحديد الشركط التعسفية مف النا-ب

 (.2التشريع الجزائرم ) ثـ في(، 1تـ التطرؽ لشركط التعسفية في التشريعات المقارنة )ي 

 تعريؼ الشركط التعسفية في التشريعات المقارنة-1

-78مف القانكف رقـ  35عّرؼ المشّرع الفرنسي الشركط التعسفية في المادة  
في الشركط المفركضة عمى غير  الخاص بحماية إعبلـ المستيمكيف عمى أنو يتمثؿ23

المينييف أك المستيمكيف بكاسطة تعسؼ المحترؼ في نفكذه االقتصادية، مما يمكف ىذا 
 األخير مف الحصكؿ عمى ميزة فاحشة.

منو  1فقرة  03الشركط التعسفية في المادة    المتعمؽ 13-93عّرؼ التكجيو األكركبي  
عقد، كتنطكم عمى اختبلؿ كاضح بيف حقكؽ عمى أنيا تتمثؿ في الشركط التي ترد في ال

لتزامات األطراؼ في العقد عمى حساب المستيمؾ  .(2)كتتعارض مع مبدأ حسف النية ،كا 

 الشركط التعسفية في التشريع الجزائرم تعريؼ-2

مف القانكف  05فقرة  03تناكؿ المشرع الجزائرم تعريؼ الشرط التعسفي في المادة  
كّؿ بند أك »اعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى أّنو: الذم يحدد القك  02-04رقـ 

شرط بمفرده أك مشتركا أك عدة بنكد أك شركط أخرل مف شأنو اإلخبلؿ الظاىر بالتكازف 
 .«.بيف حقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد

أشار المشرع الجزائرم إلى البنكد التي تعتبر تعسفية في العقكد بيف المستيمؾ  
الذم يحدد القكاعد  02-04مف القانكف رقـ  29ؿ المثاؿ في المادة كالبائع عمى سبي

حماية مصالح المستيمؾ منو  30في المادة  كعززالمطبقة عمى الممارسات التجارية، 

                                                           
 .402 ص مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  - 1
 .1فقرة  03الشركط التعسفية في المادة  المتعمؽ 13-93التكجيو األكركبي  - 2
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الذم يحدد العناصر  ،(1)306-06كحقكقو عف طريؽ صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 
لمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كا

 تعسفية.

 الشركط التعسفية تحديد عناصر-ج

المحترؼ في يرتبط كجكد الشركط التعسفية بتحقيؽ عنصريف يتمثبلف في تعسؼ  
 (.2(، كحصكؿ المحترؼ عمى ميزة مفرطة )1) ةاالقتصادي هنفكذاستغبلؿ 

 تعسؼ المحترؼ في استغبلؿ نفكذه االقتصادم-1

ذا العنصر في استغبلؿ المحترؼ في العالـ المادم أك يتمخص مفيـك ى 
عمى حساب حاجة  ،اإللكتركني لخبرتو الفنية كنفكذه االقتصادية مف أجؿ تحقيؽ مصالحو

المستيمؾ لمسمعة أك الخدمة، أيف يتـ ذلؾ مف خبلؿ شركط تعسفية يفرضيا األكؿ عمى 
ة أك تعديؿ ليا، كمع ذلؾ بمناقش -المستيمؾ–الثاني، دكف إمكانية قياـ ىذا األخير 

 فالمستيمؾ يجد نفسو مجبرا لمتعاقد نظرا لحاجتو لممنتكج.

يثير ىذا العنصر إشكالية تحديد معيار التفكؽ مف الناحية االقتصادية لممحترؼ،  
ر مة المشركع ال تعني دائما القكة االقتصادية، حيث يمكف لمتاجر البسيط باحتكاخافض

فرض شركط تعسفية عمى كؿ شخص يرغب في اقتناء بذلؾ سمعة أك الخدمة، كاستغبلؿ 
، كغالبا ما يتحقؽ ذلؾ في الشخص المحترؼ الذم يككف في كضعية يييمف (2)منتكجاتو

 . (3)فييا عمى السكؽ

                                                           
، يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف 2006سبتمبر  10، مؤرخ في 306-06مرسـك تنفيذم رقـ  -1

 .2006سبتمبر  11، الصادر بتاريخ 56عدد  ،االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية ج.ر
كمية المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية،  ،«الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد اإلذعاف»بركات كريمة،  -2

 .295، ص 2011، 2تيزم كزك، العدد -الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم
يؽ المنافسة الفعمية في السكؽ، كينتيج تتمثؿ الييمنة في القكة اإلقتصادية التي يحكزىا المحترؼ، كالتي بمكجبيا يع -3

حماية المستيمؾ مف »، سمككا يتسـ باالستقبلؿ إزاء غيره مف المنافسيف كاتجاه المستيمكيف. أنظر: كتك محمد شريؼ
 .61، ص2002، 01، عدد 12المدرسة الكطنية لئلدارة، الجزائر، المجمد إدارة،  ،«الممارسات المنافية لممنافسة
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 "Avantage excessif"حصكؿ لممحترؼ عمى ميزة مفرطة -2

و فالعبرة ال يقتصر تقدير الميزة المفرطة لصالح المحترؼ بمحؿ العقد أك مكضكع 
لتزامات أطراؼ التعاقدباختبلؿ تكازف ب ، كيعتبر ىذا المعيار كحصيمة الستخداـ يف حقكؽ كا 

 النفكذ االقتصادم بطريقة تعسفية، فالمعياريف متكامبلف كالبد مف األخذ بيما معا.

 التعسفية الحماية القانكنية لممستيمؾ اإللكتركني مف الشركط -ثانيا

إللكتركني مف الشركط التعسفية كفقا ألحكاـ عقد اإلذعاف يمكف حماية المستيمؾ ا 
 )أ(، أك كفقا ألحكاـ خاصة )ب( يعمؿ بيا في المجاؿ االقتصادم.

 حماية المستيمؾ اإللكتركني مف الشركط التعسفية كفقا ألحكاـ عقد اإلذعاف-أ

(، ثـ تطبيؽ أحكاـ عقكد اإلذعاف في حماية 1سنتطرؽ لتحديد عقكد اإلذعاف ) 
 (.2ستيمؾ اإللكتركني )الم

 تحديد عقكد اإلذعاف-1

تنقسـ العقكد بالنظر إلى تكفر عنصر المساكاة بيف أطراؼ العبلقة التعاقدية إلى عقكد  
عقكد المساكمة كّؿ متعاقد بالحرية في كضع كمناقشة  في ظؿ يتمتعمساكمة كعقكد إذعاف، 

يتمّيز الذم عقد اإلذعاف  ى خبلؼعم، (1)كتعديؿ الشركط، يساىـ كؿ متعاقد في صنع االتفاؽ
إما أف يقبميا  مجمكعة مف الشركط، بسيطرة أحد المتعاقديف عمى اآلخر، أيف يتـ فرض عميو

 .(2)فيتـ إبراـ العقد، أك يتـ رفضيا كعدـ اإلقباؿ عمى العقدجممة دكف مناقشتيا 

  

                                                           
 .72ص ، مرجع سابؽ،اإللتزامات النظرية العامة لمعقد فيبللي عمي، -1
ينقسـ الفقو بخصكص تحديد صفة اإلذعاف إلى فريقيف، يرل األكؿ أف عقد اإلذعاف يشترط فيو أف يتـ إعداد  -2

كتحضير العقد مف طرؼ أحد المتعاقديف بشكؿ منفرد كسابؽ، كأف يتمتع المتعاقد الذم يصيغ العقد بسمطة فرضو عمى 
 يكر الذم يرغب في التعاقد معو، نظرا لككنو محتكرا لمسمعة.الجم

أما الفريؽ الثاني فبل يشترط إحتكار السمعة أك الخدمة، إذ يكفي مجرد غياب فترة المتعاقد عمى مناقشة شركط العقد. 
 .285-284، المرجع السابؽ، ص ص «الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد اإلذعاف»أنظر: بركات كريمة، 
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القبكؿ في  يحصؿ»عمى أّنو:  ت.ـ 70في المادة  عّرؼ المشرع الجزائرم عقد اإلذعاف
 ،«عقد اإلذعاف بمجرد التسميـ لشركط مقررة يصفيا المكجب كال تقبؿ المناقشة

فالعنصر الكحيد الذم كضعو المشرع مف أجؿ تحقؽ صفة اإلذعاف عمى عقد ىك تسميـ 
 القابؿ لمشركط المقرر مف قبؿ المكجب دكف إمكانية مناقشتيا.

سكاء احتكارا فعميا أك  ،اليامةظيرت عقكد اإلذعاف نتيجة احتكار بعض المرافؽ  
صاالت، التي تبـر العقكد بشأنيا عمى شكؿ تغرار خدمة الكيرباء كالغاز كاإل قانكنيا، عمى

نماذج مكّحدة معّدة مسبقا، كما عمى الجميكر الراغب في التعاقد إما أف يقبميا جممة أك 
 .(1)بصدد التعامؿ فييا يرفضيا جممة، فبل مجاؿ لممساكمة كالمناقشة

 تكفر صفة اإلذعاف في عقد االستيبلؾ اإللكتركنيمدل -2

بيف المساكمة كاإلذعاف، حيث  االنترنتتتبايف طبيعة العقكد اإللكتركنية المبرمة عبر  
أف التعاقد عبر البريد اإللكتركني كالتعاقد مف خبلؿ المحادثة كالمشاىدة المباشرة ال يستبعد 

لمتعمقة بالعقد. أما التعاقد عبر الكيب أك عبر عممية التفاكض كالنقاش حكؿ الشركط ا
فتستبعد إمكانية  ؛التطبيقات الرقمية المعدة سمفا مف قبؿ المحترفيف العارضيف لمسمع كالخدمات

مناقشة المستيمؾ لشركط المتعمقة بالعقد، نظرا لككنيا تتـ عمى شكؿ "عقكد نمكذجية أك نمطية" 
"contrat type "إمكانية تطبيؽ صفة اإلذعاف عمييا اختمفت اآلراء حكؿ مدل. 

تحتفظ عقكد اإلذعاف التي جرل التعامؿ بيا في العالـ المادم بصفة اإلذعاف عند  
عمى غرار عقكد التزكيد بالغاز كالكيرباء أك المياه، فالعقكد التي  ،االنترنتإبراميا عبر 

ني تتكفر عمى الشركط يتـ إبراميا بشأف ىذه الخدمات سكاء في العالـ المادم أك اإللكترك 
، حيث أنيا خدمات ليا ممفيـك التقميدمليتطمبيا الفقو مف أجؿ تحقؽ صفة اإلذعاف كفقا 

                                                           
 .26ص مرجع سابؽ، ،-المدني الجزائرم مصادر االلتزاـ في القانكف-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  -1
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، كأف ىذا -ييافالمذعف -ضركرية لممتعاقد عمييا  محتكرة مف قبؿ مقدمييا، كىي خدمات
 .(1)األخير ليس مف حقو مناقشة الشركط المتعمقة بالعقد

الشركط في العقكد النمكذجية التي يتـ عرضيا عبر كتبعا لذلؾ، ال تتكفر ىذه  
أف يقـك باالختيار بيف العديد مف المكاقع  االنترنت، حيث يمكف لمستعمؿ االنترنت

اإللكتركنية التي تعرض نفس المنتكجات مف سمع كخدمات، كيقـك بالمقارنة بيف شركط 
رغـ عدـ مناقشتو لمشركط كؿ كاحد منيا، لينتقي المكقع الذم يتماشى أكثر مع متطمباتو، 

المعدة سمفا، كىذا ما دفع جانب مف الفقو إلى إنكار صفة اإلذعاف عمى العقكد النمطية 
 .المعدة مسبقا

ت.ـ.ج عمى العقكد النمكذجية  70ينطبؽ مفيـك عقكد اإلذعاف الكارد في المادة  
المكجب دكف  ، أيف يتعمؽ ذلؾ بشرط التسميـ لمشركط التي يضعيااالنترنتالمبرمة عبر 

يؤخذ بالثبات  ،(2)أف يقبؿ مناقشتيا، كىذا ما يتبلءـ مع المفيـك المعاصر لعقد اإلذعاف
 ىذه الصفة عمى العقد بمجرد تسميـ القابؿ لشركط المكجب المكضكعة سمفا.

لـ يعد المفيـك التقميدم لعقد اإلذعاف يتبلءـ مع متطمبات حماية المستيمؾ بصفة  
مع شركات تجارية  ؿمبصفة خاصة، حيث انو في ظؿ التعا كتركني عامة كالمستيمؾ اإلل

أيف يتـ القبكؿ بصكرة  ،ال يمكف لو مناقشة شركط العقد أك تعديميا االنترنتعمبلقة عبر 
دكف تفكير، كبالتالي يككف المستيمؾ مذعنا لشركط المكضكعة سمفا مف قبؿ  تمقائية

                                                           
، مذكرة لنيؿ درجة -دراسة مقارنة–عقد اإلذعاف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني الجزائرم رحمكف عامر،  -1

كمية العمـك اإلسبلمية، قسـ الشريعة، جامعة يكسؼ بف خدة، الماجستير في العمـك اإلسبلمية، تخصص شريعة كقانكف، 
 .16، ص2013الجزائر، 

تختمؼ المذاىب الفقيية في تحديد الطبيعة القانكنية لعقد اإلذعاف، فيذىب المذىب األكؿ عمى رأسيـ األستاذ "سالي"  -2
قؽ إرادة المذعف فييا. إال أف غالبية فقياء كفقياء القانكف العاـ إلى أف عقكد اإلذعاف ال تعتبر عقكدا حقيقية، بعدـ تح

القانكف المدني أف عقد اإلذعاف عقد حقيقي يتـ كفقا لمتطمبات اقتصادية، تستدعي تقكية المركز القانكني لمطرؼ 
المذعف، مف أجؿ مكاجية المحترؼ المحتكر، دكف االعتماد عميو عمى تحكـ القاضي في تفسير العقد، إذ أف ذلؾ 

، المرجع «الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد اإلذعاف»راب المعامبلت. أنظر: بركات كريمة، يؤدم إلى اضط
 .289-287السابؽ، ص ص 
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لمكجكد بيف أطراؼ العقد كيككف ذلؾ لصالح زيد مف التفاكت ا، مما يُ المحترؼ اإللكتركني
 عمى حساب حاجيات المستيمؾ اإللكتركني. ك  ،المحترؼ اإللكتركني

تقتضي حماية المستيمؾ اإللكتركني ضركرة التكسيع في مفيكـ عقكد اإلذعاف، أيف  
متطمباتيا مف  ككذا ،نظرا لتكرار عممية البيع االنترنتيمجأ مقدمي السمع كالخدمات عبر 

خبراء كمختصيف في مف قبؿ  ،إعداد عقكد نمكذجية معدة سمفاب فييا قيؽ السرعةتح
عمى حساب  يفاإللكتركني المحترفيفبما يخدـ مصمحة ىؤالء ، مختمؼ المجاالت

الذم ال يضاىييـ في القدرات الفنية كالمالية، مما يستمـز  ،احتياجات المستيمؾ اإللكتركني
 الحماية عمى ىذا األخير.بسط 

 ىمية إضفاء صفة اإلذعاف عمى عقكد االستيبلؾ اإللكتركنيةأ-3

مكف إضفاء صفة اإلذعاف عمى عقكد االستيبلؾ اإللكتركنية مف إبطاؿ الشركط يُ  
ت.ـ.ج التي تنص عمى  110باعتبارىا عقكد إذعاف عمبل بنص المادة  ،التعسفية فييا

تعسفية، جاز لمقاضي أف ككاف قد تضمف شركطا  ،إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف»أّنو: 
يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ المذعف منيا، كذلؾ كفقا لما تقتضي بو العدالة، 

 .(1)«كيقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ

أك اإلعفاء الكمي مف  ،ضي بتعديؿ العقدالذم يقج ت.ـ. 110يشكؿ حكـ المادة  
القكة الممزمة لمعقد، أيف يمكف إف كانت ىذه األخيرة تعسفية استثناءا عمى  ،شركطو

مساكاة بيف الففي حالة عدـ  ،أك كميا (2)بحذؼ الشركط التعسفية أك تعديميالمقاضي أف 
أيف يممي أحدىـ عمى اآلخر شركطا بما يخدـ مصالحو عمى حساب احتياجات  ،األطراؼ

                                                           
 .ت.ـ.ج 110المادة   -1
نظرا لتمكنو مف الحصكؿ عمى المنتكج محؿ التعاقد مع استبعاد الجزء  ،يككف البطبلف الجزئي مفيدا أكثر لممستيمؾ -2

مف أجؿ اقتراح نفس  ،ال يخدـ المحترؼ الذم يفضؿ البطبلف الكامؿ لمعقدفالبطبلف الجزئي التعسفي مف التعاقد،
 المنتكج بنفس الشركط التي تخدـ مصالحو عمى شخص آخر.
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ف يمكيستكجب تإعادة التكازف كمكاجية الطرؼ الضعيؼ لمطرؼ القكم، فالطرؼ المقابؿ، 
 .(1)تدخؿ بتعديؿ أك اإلعفاء مف الشركط التعسفيال مفلقاضي ا

يككف تفسير عقكد االستيبلؾ اإللكتركنية لمصمحة المستيمؾ اإللكتركني في حالة  
الشؾ في مصمحة  تفسير يؤكؿ»ت.ـ.ج:  112اعتباره مذعنا كىذا عمبل بنص المادة 

لغامضة في عقكد اإلذعاف ضارا المديف، غير انو ال يجكز أف يككف تأكيؿ العبارات ا
مما يؤكد أف العمؿ عمى مكاجية الشركط التعسفية تضفي  ،(2)«بمصمحة الطرؼ المذعف

 نكعا مف الحماية عمى المستيمؾ اإللكتركني.

حماية المستيمؾ اإللكتركني مف الشركط التعسفية كفقا لقكاعد الممارسات -ب
 التجارية

، إال أنو لـ التقنيف المدنيلشركط التعسفية في أشار المشرع الجزائرم إلى مكافحة ا 
القكاعد المطبقة  الذم يحدد 02-04إال ضمف أحكاـ القانكف رقـ يقـ بتعريفيا أك تحديدىا 
كنص (، 1العناصر األساسية لمعقد ) فرض المشرع تحديد، أيف عمى الممارسات التجارية

 (.2الشركط التعسفية )عمى إبطاؿ 

 

                                                           
المتعمؽ بالممارسات التجارية أم سمطة تقديرية لمشركط  02-04مف القانكف رقـ  29ال يككف لمقاضي كفقا لممادة  -1

ت.ـ.ج التي تمنح لمقاضي سمطة  110لككف ىذه الشركط قائمة بقكة القانكف، عمى خبلؼ المادة  التي تضمنتيا المادة
تقديرية كاسعة في تعدم الشرط التعسفي مع اإلبقاء عميو، أك إعفاء الطرؼ المذعف مف الخضكع لمشرط التعسفي 

ة، بينما تككف كجكبية كفقا ألحكاـ فأصبل مراجعة القاضي لمشركط التعسفية تعتبر كفقا لمقانكف المدني سمطة جكازي
تحقيؽ التكازف العقدم بيف المستيمؾ المتعمؽ بالممارسات التجارية. أنظر: زكبة سميرة، "  02-04القانكف رقـ 

مركز البصيرة لمبحكث االستشارات كالخدمات كالمحترؼ عف طريؽ مكاجية الشركط التعسفية"، دراسات قانكنية، 
 .60-59. ص ص 2013، 18د التعميمية، الجزائر، العد

التفسير األصمح لممستيمؾ التي تنص عمى األخذ بالخاص بالشركط التعسفية  13-93مف التكجيو األكركبي رقـ  05المادة  -2
  .في حالة الشؾ حكؿ معنى أحد الشركط
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 عقد االستيبلؾ لاألساسية العناصر  فرض تحديد-1

تتطمب حماية مصالح المستيمؾ كحقكقو ضركرة تحديد العناصر األساسية لتمؾ  
بغض النظر عف الكسيمة المستعممة في التعاقد، إذ أف  ،العقكد التي تجمعو مع المحترؼ

ة ال يستبعد التزاـ المحترؼ اإللكتركني بإدراج ىذه العناصر األساسي االنترنتالتعاقد عبر 
المرتبطة بالحقكؽ الجكىرية لممستيمؾ، إذ تتعمؽ بإعبلـ المستيمؾ، نزاىة كشفافية 

 .(1)العمميات التجارية، أمف كمطابقة السمع كالخدمات، الضماف كالخدمة ما بعد البيع

مف  04فقرة  02نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ عقد االستيبلؾ في المادة  
كاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى أنو لقاحدد الذم ي 02-04القانكف رقـ 

في كؿ عقد أك اتفاقية تيدؼ إلى بيع سمعة أك تأدية خدمة، حرر مسبقا مف »يتمثؿ: 
يذا األخير إحداث لبحيث ال يمكف  ،مع إذعاف الطرؼ اآلخر ،أطراؼ االتفاؽأحد 

 تغيير حقيقي.

أك جدكؿ أك  ،مافيمكف أف ينجز العقد عمى شكؿ طمبية أك فاتكرة أك سند ض 
أك سندىا تتضمف  ،أك أم كثيقة أخرل ميما كاف شكمو كصؿ تسميـ أك سند

الخصكصيات أك المراجع المطابقة لشركط أخرل مف شأنو اإلخبلؿ الظاىر بالتكازف 
 .(2)«.بيف حقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد

في أم شكؿ مف  ،يمتـز المحترؼ في كؿ عقد يتـ تحريره بصفة مسبقة 
أف يقكـ فيو بتحديد مجمكعة مف  ،مضمكنو عمى المستيمؾ ، كيفرضاألشكاؿ

مما يجعؿ أم  ،العناصر األساسية التي ترتبط بضماف الحقكؽ الجكىرية لممستيمؾ
 تعديؿ أك إلغاء ليا يشكؿ شرطا تعسفيا يحؽ لممستيمؾ المطالبة بإبطالو.

                                                           
لمعقكد المبرمة بيف  يحدد العناصر األساسية، 2006سبتمبر 10مؤرخ في  306-06مف المرسـك التنفيذم رقـ  02المادة  -1

 .2006سبتمبر11، صادر بتاريخ 56ج.ر عدداألعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية، 
 مرجع سابؽ.المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  02-04مف القانكف رقـ  4فقرة  2المادة  -2
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 30حكـ المادة حدد المشرع الجزائرم العناصر األساسية لعقد االستيبلؾ كفقا ل 
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عف  02-04مف القانكف رقـ 

الذم يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة  306-06طريؽ المرسكـ التنفيذم رقـ 
 03، في المادة (1)بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية

 منو.

الذم  306-06المرسكـ التنفيذم رقـ مف  03محترؼ كفقا لممادة يجب عمى ال 
يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد 

أف يدرج في كؿ عقد يجمعو مع المستيمؾ العناصر التي تحدد التي تعتبر تعسفية 
الثمف مقابؿ تسميـ المنتكج المعمكمات المتعمقة بك خصكصيات المنتكج كطبيعتو، 

كيفيات ضماف كمطابقة المنتكج، كتحديد شركط تعديؿ أك إنياء الرابطة ك  كأحكامو،
 .(2)العقدية كتسكية النزاعات الناتجة عنيا

 

                                                           
العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد  يحددالذم  306-06المرسـك التنفيذم رقـ  -1

 .مرجع سابؽالتي تعتبر تعسفية، 
يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف الذم  306-06مف المرسـك التنفيذم رقـ  03تنص المادة  - 2

 عمى ما يمي: فيةكالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعس
 أعبله، أساسا بما يأتي: 02تتعمؽ العناصر األساسية المذككرة في المادة »    

 خصكصيات السمع ك/أك الخدمات كطبيعتيا. -
 األسعار كالتعريفات. -
 كيفيات الدفع. -
 شركط التسميـ كآجالو. -
 عقكبات التأخير عف الدفع ك/أك التسميـ. -
 ع ك/أك الخدمات.كيفيات الضماف كمطابقة السم -
 شركط تعديؿ البنكد التعاقدية. -
 شركط تسكية النزاعات. -
 «.إجراءات فسخ العقد -
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 شركط التعسفيةمل اإلبطاؿ القانكني-2

مف  29في المادة  المشرع الجزائرم عمى تحديد الشركط التي يعتبرىا تعسفية نص 
 مف 05كالمادة ،(1)قكاعد المطبقة عمى الممارسات التجاريةالذم يحدد ال 02-04ف القانك 

يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف الذم  306-06المرسـك التنفيذم رقـ 
، بشكؿ يكجب القاضي (2) األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية

                                                           
 ، المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى ما يمي: 02-04مف القانكف  29تنص المادة  - 1

 نكد كالشركط التي تمنح ىذا األخير:تعتبر بنكدا كشركطا تعسفية في العقكد بيف المستيمؾ كالبائع السيما الب»     
 أخذ حقكؽ ك/أك امتيازات ال تقابميا حقكؽ ك/أك امتيازات مماثمة معترؼ بيا لممستيمؾ. .1
 فرض التزامات فكرية كنيائية عمى المستيمؾ في العقكد، في حيف أنو يتعاقد ىك بشركط يحققيا متى أراد. .2
 المنتكج المسمـ أك الخدمة المقدمة دكف مكافقة المستيمؾ.امتبلؾ حؽ تعديؿ عناصر العقد األساسية أك مميزات  .3
التفرد بحؽ تفسير شرط أك عدة شركط مف العقد أك التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العممية التجارية لمشركط  .4

 التعاقدية.
 إلزاـ المستيمؾ بتنفيذ التزاماتو دكف أف يمـز نفسو بيا. .5
 أخؿ ىك باإللتزاـ أك عدة التزامات في ذمتو. رفض حؽ المستيمؾ في فسخ العقد إذا .6
 التفرد بتغيير آجاؿ تسميـ منتكج أك آجاؿ تنفيذ خدمة. .7
 «تيديد المستيمؾ بقطع العبلقة التعاقدية لمجرد رفض المستيمؾ الخضكع لشركط تجارية جديدة غير متكافئة. .8

ر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف يحدد العناصالذم  306-06مف المرسـك التنفيذم رقـ  05تنص المادة  - 2
 عمى ما يمي:مرجع سابؽ كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية، 

 تعتبر تعسفية، البنكد التي يقـك مف خبلليا العكف االقتصادم بما يأتي:»    
 أعبله. 3ك 2تقميص العناصر األساسية لمعقكد المذككرة في المادتيف  -
 حؽ تعديؿ العقد أك فسخو بصفة منفردة، بدكف تعكيض لممستيمؾ.االحتفاظ ب -
 عدـ السماح لممستيمؾ في حالة القكة القاىرة بفسخ العقد، إال بمقابؿ دفع تعكيض. -
التخمي عف مسؤكليتو بصفة منفردة، بدكف تعكيض المستيمؾ في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي أك التنفيذ غير  -

 الصحيح لكاجباتو.
 ص في حالة الخبلؼ مع المستيمؾ عمى تخمي ىذا األخير عف المجكء إلى أية كسيمة طعف ضده.الن -
 فرض بنكد لـ يكف المستيمؾ عمى عمـ بيا قبؿ إبراـ العقد.  -
االحتفاظ بالمبالغ المدفكعة مف طرؼ المستيمؾ في حالة ما إذا امتنع ىذا األخير عف تنفيذ العقد أك قاـ بفسخو دكف  -

 في التعكيض في حالة ما إذا تخمي العكف االقتصادم ىك بنفسو عف تنفيذ العقد أك قاـ بفسخو.إعطائو الحؽ 
تحديد مبمغ التعكيض الكاجب دفعو مف طرؼ المستيمؾ الذم ال يقـك بتنفيذ كاجباتو، دكف أف يحدد مقابؿ ذلؾ  -

 تعكيضا يدفعو العكف االقتصادم الطي ال يقـك بتنفيذ كاجباتو.
 ية غير مبررة عمى المستيمؾ.فرض كاجبات إضاف -
االحتفاظ بحؽ إجبار المستيمؾ عمى تعكيض المصاريؼ كاألتعاب المستحقة بغرض التنفيذ اإلجبارم لمعقد دكف أف  -

 يمنحو نفس الحؽ.
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قرار ككنيا تعسفية في حؽ مستيمؾ السمعة أك بإبطاليا كاستبعاد سمطتو التق ديرية كا 
التي  ت.ـ.ج 110، حيث تعتبر باطمة بقكة القانكف عمى خبلؼ أحكاـ المادة الخدمة

  تجعؿ إبطاؿ العقد أك تعديؿ شركطو التعسفية يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي.

ـّ إيراد الشركط التعسفية عمى سبيؿ المثاؿ  انية إضفاء الصفة مما ال يستبعد إمك ،ت
فالعبرة بكجكد بند في العقد يزيد مف إخبلؿ تكازف  ،التعسفية عمى شركط لـ يتـ ذكرىا

الذم تفرض حمايتو  ؛العبلقة االستيبلكية لصالح المحترؼ عمى حساب حاجة المستيمؾ
 إبطاؿ ىذه الشركط.   

 الفرع الثاني 

 كني.تطبيؽ ضمانات تنفيذ العقد في حماية المستيمؾ اإللكتر 

 االنترنتأّكال: ضماف العيكب الخفية عبر 

شركط ضماف العيكب إلى تحقؽ التطرؽ مفيـك العيكب الخفية )أ(، ثـ  يتـ دراسة 
 )ب(. االنترنتالخفية عبر 

 مفيكـ العيكب الخفية-أ

شكؿ الالحصكؿ عمى منتكج سميـ كخالي مف العيكب، ب االنترنتيحؽ لممتعاقد عبر  
، فإذا (1)د مف االنتفاع منو بما كاف يرجك تحققو عند اإلقداـ عمى شراءهف المتعاقمكِّ الذم يُ 

كجد عيب ينقص مف قيمة أك منفعة المبيع، أك تخمؼ فيو صفة معينة تعيد البائع 

                                                                                                                                                                                

 يعفي نفسو مف الكاجبات المترتبة عف ممارسة نشاطاتو. -
 « يحمؿ المستيمؾ عبء الكاجبات التي تعتبر مف مسؤكليتو. -

مف إلتزامو بضماف  -بغض النظر عف تكفر فيو صفة االحتراؼ أكال–المجكء لكسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية البائع  ال يعفي -1
 العيكب الخفية عبر االنترنت عمى غرار التعاقد في العالـ المادم. 
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يككف حينيا ف ،بكجكدىا، مما يجعؿ المشترم يتراجع عف عممية الشراء كال يرغب في المبيع
 .(1)العيكب الخفيةالبائع مسؤكال لتنفيذ إلتزامو بضماف 

 379نص المشرع الجزائرم عمى اإللتزاـ بضماف العيكب الخفية في المادة  
يككف البائع ممزما بالضماف، إذا لـ يشتمؿ المبيع »التي تنص عمى ما يمي:  .جت.ـ

عمى الصفات التي تعيد بكجكدىا كقت التسميـ إلى المشترم أك إذا كاف بالمبيع عيب 
االنتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو ال سيما ىك مذككر ينقص مف قيمتو أك مف 

بعقد البيع، أك حسبما مف طبيعتو أك استعمالو، فيككف البائع ضامنا ليذه العيكب كلـ 
 يكف عالما بكجكدىا.

غير أف البائع ال يككف ضامنا لمعيكب التي كاف المشترم عمى عمـ بيا كقت  
مييا لك أنو فحص المبيع بعناية الرجؿ العادم، البيع، أك كاف في استطاعتو أف يطمع ع

و خمك المبيع مف تمؾ العيكب أك أنو أخفاىا غشا د ل إذا أثبت المشترم أف البائع أكإال
 .  (2)«.عنو

بضماف العيكب الخفية دكف تقديـ تعريؼ ليا،  االلتزاـنظـ المشرع الجزائرم أحكاـ  
يتكقؼ عمى  االلتزاـاالستفادة مف ىذا ، فإف .جت.ـ 385-379إال أنو مف خبلؿ المكاد 

ال يستبعد تطبيؽ القكاعد  االنترنتتكفر مجمكعة مف الشركط، كحيث أف التعاقد عبر 
بضماف العيكب الخفية، إال أف  كااللتزاـالعامة لنظرية االلتزاـ بما فييا أحكاـ عقد البيع 

فعالية  مما يطرح ،زاـ بالضمافالبيئة اإللكتركنية كالرقمية قد ال تتكافؽ مع شركط ىذا اإللت

                                                           
لصدع في الجدراف، يعرؼ العيب بأنو شائبة تعترم شيء عمى غير المألكؼ في حالتو العادية، ككىف أساس البناء، أك ا» -1

 ،-دراسة مقارنة كمدعمة باجتيادات قضائية كفقيية–الكجيز في عقد البيع سي يكسؼ زاىية، أنظر:  «.أك خدش في السيارة
 . 223، صمرجع سابؽ

عمى غرار التشريعات ت.ـ.ج  385-379نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ االلتزاـ بضماف العيكب الخفية في المكاد  -2
لمصرم نص عميو المشرع ا، فعمى االلتزاـ بضماف العيكب الخفية عند تنظيميا ألحكاـ عند البيعي نصت التالمقارنة 

مف قانكف المكجبات كالعقكد، المشرع  428في المادة  نص عميو ، كالمشرع المبنانيمصرم ت.ـ 447في المادة 
 أردني.ت.ـ  512األردني في المادة 
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 ،بصفة عامة االنترنتدكر ىذا الضماف في تكفير الحماية الكافية لممتعاقد عبر ك 
 كالمستيمؾ اإللكتركني بصفة خاصة.

 االنترنتتحقؽ شركط ضماف العيكب الخفية عبر -ب

مف ضماف العيكب الخفية بإثبات مجمكعة  االنترنتترتبط استفادة المتعاقد عبر  
(، أف يككف العيب 1لشركط التي تتعمؽ بالعيب كتتمثؿ في: أف يككف العيب قديـ )مف ا

 (.2خفي كمؤثرا كال عمـ لممشترم لو قبؿ تسممو )

 أف يككف العيب قديما كلـ يتـ االتفاؽ عمى إسقاطو-1

يتـ شراء المنتكج عف بعد مف خبلؿ اإلعبلنات اإللكتركنية كالعركض التركيجية  
يمكف لممشترم فبل  ،د يتـ ظيكر عيب في المنتكج بعد فترة مف استعمالو، كقاالنترنتعبر 

خاصة أف البيئة اإللكتركنية ال  ،أف يتنبأ أك يكتشؼ كجكده كفقا لحيطة الرجؿ العادم
 .(1)كمعاينتو المادية قبؿ اإلقداـ عمى شرائو ،تسمح بالكشؼ عف المنتكج

أثناء  االنترنتنتكج المبيع عبر يككف العيب قديما إذا كاف العيب مكجكدا في الم 
تكاجده عند المحترؼ، فالعيب المكجب لمضماف يجب أف يحدث قبؿ البيع أك بعد قبؿ 

 .(2)التسميـ

يشمؿ ضماف العيكب الخفية عدـ تكفر صفات في المبيع التي تعيد البائع  
بحسب  أك إذا كجد عيب ينقص مف قيمة أك نفع المبيع ،(3)بكجكدىا كقت التسميـ لممشترم

أك مما ىك ظاىر مف طبيعة  ،الغاية المقصكدة، كيستدؿ في ذلؾ بما ىك مدكف في العقد
. حيث أف ىذا الضماف يتسع في العالـ المادم ليشمؿ (4)الشيء أك الغرض الذم أعد لو

                                                           
 .325ص ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -إللكتركنية، عقد البيع االنترنتعقكد التجارة ازريقات عمر خالد،  -1
فيرل جانب مف الفقو أف الكقت المعتد بو لذلؾ ىك كقت  ،يتنازع في الكقت المعتد بو لتقدير قدـ العيب اتجاىاف -2

دراسة –قدية لممستيمؾ الحماية الععمر محمد عبد الباقي، أنظر:  .البيع، بينما يرل االتجاه اآلخر أنو كقت التسميـ
 .547ص مرجع سابؽ، مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،

 ت.ـ.ج. 1فقرة   379المادة  -3
 ت.ـ. أردني. 447المادة  -4
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يا المشترم، إال أنو يصعب تحقيؽ ذلؾ في في كّؿ خمؿ كفكات في الصفات التي رغب
يتعمد المحترؼ إظيار صكر تكحي  ستيبلؾ اإللكتركني، أيفكاال عممية الشراء عف بعد

بصفات معينة، إال أنو يكتب عند كصفو لممنتكج عكس ذلؾ، كغالبا ما يقـك المتعاقد عبر 
. (1)باالعتماد عمى الصكر دكف قراءة الكصؼ المرفكؽ بيا عند طمب المنتكج االنترنت

عناية خبلؿ الصكر دكف أخذ لذلؾ يصعب التمسؾ بتمؾ الصفات التي تكىـ بيا مف 
الذم  طبلع كقراءة ما ىك مكتكب ليكتشؼ حقيقة الكصؼكحيطة الرجؿ العادم في اإل

 .يتعمؽ بالمنتكج المعركض عبر االنترنت

 أف يككف العيب خفي كمؤثرا كال عمـ لممشترم بو قبؿ تسممو-2

 ،لعيبال يتكافؽ مع متطمبات حسف النية أف يقـك المشترم الذم يعمـ بكجكد ا 
، (2)بمطالبو البائع بضماف ىذا العيب الذم عمـ بو ككافؽ عميو عمى أساس أنو عيب خفي

نما عدـ العمـ بو بصفة كاقعية أك  فخفاء العيب ال يقصد بو عدـ الظيكر لمنظر، كا 
. فإذا عمـ المشترم بالعيب (3)حكمية، فعدـ عمـ المشترم بو ليس شرطا مستقبل عف خفائو

ذا لـ يعمـ بو فيذا ال يعني أنو خفي، بؿ أف المشترم لـ فيعني أف ىذا األ خير ظاىرا، كا 
 ينتبو لو ببذؿ عناية الرجؿ العادم.

رضاه بو يسمح لمبائع ب المكجكد في المبيع كقت البيع ك تحديد المشترم لمعي 
بإسقاط ىذا الضماف، فالمشترم الذم يعمـ بكجكد العيب قبؿ شرائو أك قبؿ استبلمو ال 

 .(4)كيطالب البائع بتنفيذ إلتزامو في ذلؾ ،عد ذلؾ التمسؾ بضماف العيكب الخفيةيستطيع ب

                                                           
كمع ذلؾ ال يمكف ليـ ، انخدعكا بصفة مف صفات المنتكج االنترنتغالبا ما يتـ تداكؿ صكر كفيديكىات لمستعممي  -1

نظرا إلرفاؽ المحترؼ بتمؾ الصكر بكصؼ مكتكب عمى غرار شراء  ،العيكب الخفية بإرجاع المنتكج أك التمسؾ بضماف
أك شراء كرسي كعند تسممو يتضح أف حجـ صغير جدا كال  ة،" تكحي صكرىا عمى أنيا مرآAutocollant لصفات "

 يصمح إال لعمؿ الديككر الُدمى فقط.
 ـ مصرم.ت. 447المادة  :كانظر كذلؾ .ت.ـ.ج 2فقرة  379المادة  - 2
 .531ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  - 3
 .327ص ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  - 4



 الباب الثاني: الفصل األول:    قواعد حماية المستيلك اإللكتروني بوصفو متعاقدا عبر االنترنت

267 
 

يمكف لمبائع أف يتفؽ مع المشترم عمى إسقاط ىذا اإللتزاـ أك اإلنقاص منو كفقا  
، دكف أف يككف ذلؾ شرطا متكقفا عمى محض إرادة البائع (1)ت.ـ.ج 384لنص المادة 

كىذا ما قد يصبك إليو بعض األشخاص المحترفيف  ،ةمسؤكليالالذم قد يتعمد التيرب مف 
 .االنترنتعبر 

فالعبرة في الشخص المشترم الذم يتكقؼ  ،ليس شرطا أف يككف العيب جسيما 
عمى إرادتو مدل تكقعو لكجكد العيب كىذا ما يتماشى مع مفاىيـ االستيبلؾ التي طرأت 

طفيفا فأكيد سكؼ يؤثر في عمى المنتجات المكمفة جدا، كبالتالي أم عيب ميما كاف 
 .(2)حؽ في الرجكع عمى البائعالمما يمكنو مف  ،نفسية المشترم

 ،(3)أف يحصؿ عمى منتكج خالي مف العيكب االنترنتيحؽ لممستيمؾ المتعاقد عبر  
إال أف تحقيؽ شركط سرياف  ،كبالتالي ال يستبعد التزاـ المحترؼ بضماف العيكب الخفية

ف تعجيزية لممستيمؾ اإللكتركني، كنظرا لعبء اإلثبات الذم يقع ىذا الضماف تكاد أف تكك 
تكجد بعض الصعكبات التي تجعؿ الحماية التي ، عميو في بيئة يصعب التحكـ فييا

تكفرىا دعكل ضماف العيكب الخفية غير كافية لحماية المستيمؾ بصفة عامة، نظرا 
مستيمؾ حيث ال يقتصر لخصكصية العممية االستيبلكية كارتباطيا بصحة كسبلمة ال

، إلى جانب أىمية كتعدد حاجات المستيمؾ، الضرر فمييا عمى الجانب المادم أك المعنكم
فكجكد عيب خفي في منتكج قاـ المستيمؾ باقتنائو يتسبب في عدـ إمكانية استعمالو أك 
عدـ حسف استعمالو، فالمستيمؾ لف يسعى في ىذه الحالة إلى فسخ العقد أك إنقاص الثمف 

 .(4) بقدر ما يسعى إلى الحصكؿ عمى منتكج يمبي إحتياجاتو
                                                           

 ت.ـ.ج. 384المادة  - 1
    .215ص ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -قكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتعزريقات عمر خالد،  - 2
تتكقؼ مطالبة المحترؼ عمى أساس االلتزاـ بضماف العيكب الخفية عمى إمكانية إثبات المستيمؾ المتعاقد معو عمى  -3

إلستيبلكية فيككف لو مطالبة المحترؼ تحقؽ شركط العيب الخفي، أما إف كاف المستيمؾ مف الغير في إطار العبلقة ا
، في جبر الضرر الذم لحقو مف جراء استيبلؾ المنتكج عمى أساس أحكاـ المسؤكلية التقصيرية. أنظر: بركات كريمة

، 09جامعة العقيد أكمي محند أكلحاج، البكيرة، العدد  مجمة معارؼ، ،«حماية أمف المستيمؾ في القانكف الجزائرم»
 . 32، ص 2010

 .40ص  مرجع سابؽ،المبادئ، الكسائؿ، كالمبلحقة مع دراسة مقارنة،  -قانكف حماية المستيمؾ الجديدغساف رباح، -4
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 االنترنتبضماف التعرض كاالستحقاؽ عبر  االلتزاـ -ثانيا

عف مفيكمو العاـ في  االنترنتال يختمؼ مفيـك ضماف التعرض كاالستحقاؽ عبر  
 )ب(. االنترنتتحديد مدلكلو )أ(، كتطبيقاتو عبر  يتـ دراسةالعالـ المادم، 

 ضماف التعرض كاالستحقاؽ تحديد-أ

عمى غرار نظيره في العالـ المادم بضماف عدـ  االنترنتيمتـز البائع عبر  
انتفاع  عدـ التعرض لممشترم، كالذم يقصد منو قياـ البائع أك الغير بأعماؿ تؤدم إلى

أك  ،المشترم بالمبيع انتفاعا ىادئا كسميما، فالتعرض المادم كالقانكني الصادر مف البائع
التعرض القانكني الصادر مف الغير يعتبر إخبلؿ بااللتزاـ بنقؿ الممكية الناشئ عف عقد 

 .(1)البيع

بدفع التعرض القانكني الصادر عف الغير قد يؤدم إلى  وعدـ قياـ البائع بإلتزام 
استحقاؽ المبيع مف قبؿ الغير، أم ثبكت حؽ الغير عمى المبيع، كىذا االستحقاؽ قد 

ئي، كعندئذ يمتـز البائع بضماف ىذا االستحقاؽ بتعكيض المشترم عف يككف كمي أك جز 
 .(2)األضرار التي لحقتو مف جراء ذلؾ

في المكاد  كاالستحقاؽبضماف عدـ التعرض  اـااللتز نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ  
يضمف البائع عدـ »ت.ـ.ج ما يمي:  371ت.ـ، حيث جاء في المادة  371-378

النتفاع بالمبيع كمو أك بعضو، سكاء كاف التعرض مف فعمو أك التعرض لممشترم في ا
كيككف  ،يككف لو كقت البيع حؽ عمى المبيع يعارض بو المشترمك  ،مف فعؿ الغير

                                                           
ضماف التعرض الشخصي ىك أف يمتنع البائع عف إتياف أم فعؿ مف شأنو أف يعرقؿ انتفاع المشترم انتفاعا » -1

بائع أية عرقمة مف الغير تحكؿ دكف انتفاع المشترم ىادئا بالمبيع، كضماف التعرض مف الغير يقصد منو أف يدفع ال
مرجع  ،-دراسة مقارنة كمدعمة باجتيادات قضائية كفقيية–الكجيز في عقد البيع سي يكسؼ زاىية،  :أنظر «.بالمبيع

 .174سابؽ، ص
ماف لضماف التعرض، إذ ال تبدك الحاجة إلعماؿ ضأما ضماف االستحقاؽ فيعتبر ضمانا احتياطيا بالنسبة » -2

دراسة –الكجيز في عقد البيع سي يكسؼ زاىية،  أنظر: .«االستحقاؽ إال إذا لـ يجد اإللتجاء إلى ضماف التعرض
 .174مرجع سابؽ، ص ،-مقارنة كمدعمة باجتيادات قضائية كفقيية
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البائع مطالبا بالضماف كلك كاف ذلؾ الغير قد ثبت بعد البيع كقد آؿ إليو ىذا الحؽ مف 
 .(1)«البائع نفسو

 االنترنتاالستحقاؽ عبر تطبيؽ االلتزاـ بضماف التعرض ك -ب

مف اإلستفادة بضماف البائع عدـ التعرض  االنترنتال يستبعد حؽ المشترم عبر  
، (2)كاالستحقاؽ، إذا مبدئيا يخضع لما ىك مقرر في القكاعد العامة بشأف أحكاـ عقد البيع

غير أنو مف الناحية العممية كالكاقعية يصعب تصكر التعرض الصادر مف البائع نفسو، 
، أك مؤسسة اقتصادية معركفة كليا (3)ظرا لحرص ىذا األخير عمى سمعتو إف كاف نزييان

كاالختفاء في العالـ  االنترنتشيرة،  أك نظرا إلتباع أساليب غش كخداع المشترم عبر 
يتـ غالبا مف  االنترنتاالفتراضي دكف الظيكر في العالـ المادم، فالتعرض لممشترم عبر 

 .نفسو ئعقبؿ الغير كليس البا

الرجكع عمى البائع في العالـ اإللكتركني في  االنترنتيصعب عمى المشترم عبر  
حالة صدكر تعرض قانكني مف قبؿ الغير عمى المبيع، غير أنو ال يعتبر مف قبيؿ 
التعرض ما يصدر مف قبؿ السمطة العامة في حجز السمعة كالبضاعة عمبل الشركط التي 

 كأجيزةبعض األجيزة الحساسة حجز لكطنية، عمى غرار تتطمبيا النصكص التشريعية ا
المراقبة التي يخضع الحصكؿ عمييا إلجراءات إدارية مسبقة، كغالبا ما يتـ مصادرتيا إذا 

 مف قبؿ الجمارؾ االنترنتتـ إقتناءىا عبر 

حيث أف اإللتزاـ بضماف عدـ التعرض كاالستحقاؽ ال يتعارض مع حماية  
مما يجعؿ بعض  ،ذم يجيؿ حقيقة المبيع كالحقكؽ الكاردة عميوالمستيمؾ اإللكتركني ال

، إال (4)المؤلفيف يؤكدكف ضركرة العمؿ بيذا اإللتزاـ كعدـ جكاز إسقاطو أك اإلنقاص منو

                                                           
ت.ـ  534ت.ـ أردني، كالمادة  505ت.ـ مصرم، كالمادة  439المادة  :كانظر كذلؾ .جت.ـ. 371المادة  -1
 .1980مف اتفاقية فينا لمبيع الدكلي لعاـ  44-41اراتي كارجع كذلؾ المكاد إم
 .333ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -2
 .105، مرجع سابؽ، ص مشكبلت البيع عبر االنترنتمحمد سعيد خميفة،  -3
 .334ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -قكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتعزريقات عمر خالد،  -4
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يقو مف طرؼ المستيمؾ أنو مف الناحية العممية يصعب التمسؾ بيذا اإللتزاـ كتطب
 .اإللكتركني

 

 المبحث الثاني

تحدثة لمتعاقد عبر االنترنت في حماية المستيمؾ تطبيؽ القكاعد المس
 االلكتركني

يتحقؽ االستيبلؾ اإللكتركني مف خبلؿ تقنيات االتصاؿ التي تكفرىا شبكة  
االنترنت، كالتي تسمح بتجسيد اإلرادة عبر رسائؿ البيانات اإللكتركنية عمى شكؿ معطيات 

نساف، مما فرض استحداث قكاعد يتـ ترجمتيا بشكؿ مفيـك مف لغة اآللة لمغة اإل ؛رقمية
 تتبلءـ مع البيئة اإللكتركنية كمتطمبات التعاقد عبر االنترنت.

تطكر تقنيات كأساليب إبراـ التصرفات القانكنية عف بعد أممى ضركرة االستعانة  
بكسائؿ الدفع اإللكتركنية، مف أجؿ تمكيف المستيمؾ مف الحصكؿ عمى المنتكجات التي 

بر االنترنت مف خبلؿ دفع ثمف المنتكج عف بعد )المطمب األكؿ(، يعرضيا المحترؼ ع
إلى جانب ضركرة إيجاد كسائؿ إثبات ىذه التصرفات عف طريؽ الكتابة كالتكقيع 

 اإللكتركنياف )المطمب الثاني(.
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 المطمب األكؿ

 قكاعد الدفع عبر االنترنت لالمستيمؾ اإللكتركني  تبيني
لتعاقد عبر االنترنت، حيث يتـ عرض كاقتناء يرتبط االستيبلؾ اإللكتركني با 

المنتكج عف بعد في ظؿ الغياب المادم ألطراؼ العبلقة االستيبلكية، كيككف ذلؾ مف 
خبلؿ االستعانة بكسائؿ الدفع اإللكتركنية عبر االنترنت )الفرع األكؿ(، التي تكفر العديد 

 خمك مف المخاطر )الفرع الثاني(.مف المزايا لممستيمؾ اإللكتركني، إال أّف استعماليا ال ي

 الفرع األكؿ 
 بالدفع اإللكتركنيالمستيمؾ االلكتركني إستعانة 

فرض ظيكر التجارة اإللكتركنية ضركرة إيجاد أنظمة مصرفية تتبلءـ مع الطبيعة  
فعممت المؤسسات المالية عمى تطكير كسائؿ الدفع  ،الرقميةك اإللكتركنية االفتراضية 

تعتمد عمى دعائـ كرقية إلى شكؿ رقمي يتبلءـ مع الطبيعة اإللكتركنية التقميدية التي 
 تعماؿ كسائؿ الدفع التقميدية عبرمما سمح باس ،االنترنتلممعامبلت اإللكتركنية عبر 

 )ثانيا(. االنترنت)أكال(، إلى جانب إيجاد أنظمة حديثة لمدفع اإللكتركني عبر  االنترنت
 االنترنتقميدية عبر أكال: استعماؿ كسائؿ الدفع الت

تسمح تقنيات االتصاؿ عف بعد باستعماؿ كسائؿ الدفع التقميدية لمكفاء عبر  
 عمى غرار الشيؾ اإللكتركني )أ(، بطاقة اإلئتماف )ب(. ،االنترنت
 الشيؾ اإللكتركني-أ
(، ثـ آلية عمؿ الشيؾ 1سكؼ نتعرض لتعريؼ الشيؾ اإللكتركني ) 

 (.2اإللكتركني)
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 اإللكتركني تعريؼ الشيؾ-1
فيك أداة لمكفاء تغني عف  ،يعتبر الشيؾ اإللكتركني أكثر األكراؽ التجارية استخداما 

، كنظرا لفعاليتو في الكفاء عممت البنكؾ عمى تطكيره (1)استعماؿ النقكد في المعامبلت
 .(2)بشكؿ يمكف استعمالو إلكتركنيا في الدفع عف بعد

في تاريخ محدد  ،قانكني بسداد مبمغ معيف التزاـ»يتمثؿ الشيؾ اإللكتركني في:  
لصالح شخص أك جية معينة، يتـ تحديده بكاسطة أداة إلكتركنية، كيتـ تذييمو بتكقيع 

إال أنو يكتب  ،إلكتركني، إذ يحتكم نفس المعمكمات التي يحمميا الشيؾ التقميدم
يرسميا مصدر باالستعانة بكسيمة إلكتركنية عمى شكؿ رسالة إلكتركنية مكثقة كمؤمنة، 

 .(3)« الشيؾ إلى حاممو )مستمـ الشيؾ(

 آلية عمؿ الشيؾ اإللكتركني-2

تحكيؿ قيمة الشيؾ مف أجؿ  االنترنتيمجأ حامؿ الشيؾ اإللكتركني لمبنكؾ عبر  
عادتو إلكتركنيا لحاممو، الذم يمكف لو أف يتأكد مف تحكيؿ مبمغ الشيؾ اإللكتركني عبر  كا 

                                                           
 :أنظر .يميا كتنفيذ عقكد الصرؼ الخارجيةيستخدـ الشيؾ في العالـ المادم كأداة لسحب الكدائع مف البنكؾ كتحك  -1

، متكفر عمى المكقع 04، ص 2013دار الجناف لمنشر كالتكزيع، عماف،  الشيؾ اإللكتركني،مطر عامر محمد بساـ، 
 //:www.books.google.dz httpsاإللكتركني: 
، 2011، مجمة السياسة كالقانكف، "الشيؾ كفؽ التعديبلت الجديدة لمقانكف التجارم الجزائرم"غيث أحمد،  :أنظر أيضا

  www.REVUES.UNIV.ouargla.dz ps://htt  . متكفر عمى المكقع اإللكتركني:138ص
كمية "أحكاـ الشيؾ مف الكرؽ إلى اإللكتركنيؾ"، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، خمرم أعمر، كأنظر أيضا: 

 .359، ص2011، 02الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، عدد 
ـ فكرة الشيؾ اإللكتركني عمى استخداـ الكسائؿ اإللكتركنية لتحكيميا مف طبيعتيا المادية إلى طبيعة رقمية، أيف تـ تقك -2

" الذم يمكف مف التحقؽ مف سمطة إصدار الشيكات كيؤمف مف الخطأ أك سكء Safé checkاقتراح نظاـ شكات آمف "
أنظر: محمد سعيد أحمد اسماعيؿ،  .في ظؿ الشيكات الكفية ر المستبعدالنية في إصدار الشيكات اإللكتركنية، األم

 .321-320، ص ص مرجع سابؽ ،-دراسة مقارنة–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية 
، مؤتمر األعماؿ المصرفية "-دراسة مقارنة–"الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية نبيؿ صبلح محمكد العربي،  -3

، متكفر 68، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، ص2003مام  12-10ية بيف الشريعة كالقانكف أياـ اإللكتركن
  //:www.imtithal.coms mediahttps عمى المكقع:

http://www.books.google.dz/
http://www.revues.univ.ouargla.dz/
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، حيث تتكقؼ حجية (2)ـ ذلؾ بإتباع إجراءات التكقيع اإللكتركني، كغالبا ما يت(1)االنترنت
 . (3)الشيؾ اإللكتركني عمى مدل تبني كاالعتراؼ بحجية التكقيع اإللكتركني

تتطمب أنظمة الشيؾ اإللكتركني ضركرة إيجاد كسيط يقـك بعممية التحقؽ كالدفع  
، االنترنترس نشاطيا عبر اإللكتركني لمشيؾ، عمى غرار البنكؾ اإللكتركنية التي تما

، (4)التي غالبا ما يتـ تصميميا بشكؿ يسمح بتكظيفيا كأنظمة تشغيؿ لمشيؾ اإللكتركني
، نظرا العتماد (5)بل يشترط الشيؾ اإللكتركني امتبلؾ أطراؼ حسابات لدل نفس البنؾف

 .(6)نظاـ المقاصة اآللية التي تسمح بإجراء المقاصة بيف البنكؾ رقميا عف بعد

 بطاقات اإلئتماف-ب

 (.2كأنكاعيا) (،1يتـ التطرؽ لتعريؼ بطاقة االئتماف)

                                                           
لمغاربي ، المؤتمر االتجربة التشريعية الجزائرية في تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية المدنية كالتجاريةناجي الزىراء،  -1

 .9 ص ،2009أكتكبر  29-28األكؿ حكؿ المعمكماتية كالقانكف المنعقد أياـ 
 .221-219، ص 2009، اإلسكندرية، البيع كالشراء عبر األنترنتالصيرفي محمد،  -2
 .51، ص2009، دار الثقافة، عماف، الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنتأبك فركة محمكد محمد،  -3
، مرجع سابؽ ،-دراسة مقارنة–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية يد أحمد اسماعيؿ، محمد سع -4

 .323ص
 .50، صمرجع سابؽ ،الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنتأبك فركة محمكد محمد،  -5
ضركرة حمؿ المستيمؾ لمبالغ مالية رغـ المزايا التي تكفرىا بطاقات اإلئتماف مف سرعة في التعامؿ ككذا عدـ  -6

ضخمة، فإال أنيا مف جية أخرل تعّرض صاحبيا لمخاطر في حالة إضاعتيا، كما أف اإلستعانة بيا تتطمب دفع 
المستحقات كفكاتير لمبنؾ المصدر ليا، كقد يتـ ذلؾ بشكؿ تعسفي، فمجرد انتياء رصيد صاحبيا يتـ إنذار ىذا األخير، 

مالية عف كّؿ إعبلف عف حالة رصيده، كما يفرض عميو البنؾ دفع مبالغ مالية إضافية عند أيف يمتـز بدفع مبالغ 
 استعماؿ البطاقة عند انتياء الرصيد البنكي لحامؿ بطاقة اإلئتماف.     

التي تقر بالعمؿ بالمقاصة اإللكتركنية ما بيف البنكؾ  2005ديسمبر  15التعميمة الصادرة عف بنؾ الجزائر بتاريخ 
 يكات كاألكراؽ التجارية األخرل.لش
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 فتعريؼ بطاقات اإلئتما-1

مستند تصدره مؤسسة مالية تمتـز بمكجبو »عمى أنيا:  (1)بطاقة االئتماف ُتعرؼ  
لدفع قيمة مشتريات حامميا إلى التاجر الذم يقبؿ التعامؿ بالبطاقة بناء عمى اتفاؽ 

جكع المصدر لمبطاقة عمى حامميا الستفاء المبمغ خبلؿ فترة اإلئتماف مسبؽ معو، ثـ ر 
ال قاـ البنؾ بتحصيؿ فكائد محددة نتيجة تجاكز العميؿ السد  ،المسمكح بيا لمعميؿ كا 

 .(2)«.فترة السماح خبلؿ

بطاقة مغطى سطحيا بمادة قابمة لممغنطة يمكف » :كتعرؼ أيضا عمى أنيا 
تالي يمكف استخداميا ككسيمة مف كسائؿ تخزيف تسجيؿ البيانات عمييا، كبال

 .(3)«.البيانات

-91مف القانكف رقـ  2عرؼ المشرع الفرنسي بطاقة اإلئتماف في المادة  
أداة تصدر مف إحدل مؤسسات اإلئتماف أك إحدل الجيات »، عمى أنيا: (4)1382

ي جانف 24كالصادر في  83/46مف القانكف رقـ  8المنصكص عمييا في المادة 
كالخاص نشاط رقابة مؤسسات اإلئتماف كتسمح لحامميا بالكفاء أك تحكيؿ  1984

  «.النقكد مف حسابو
مف ى بركتكككالت لتأميف االنتقاؿ اآليقـك نظاـ الدفع بكاسطة بطاقة اإلئتماف عم 

التي تضمف البيانات المتعمقة بصاحبيا كالمعمكمات الخاصة بالصفقة عبر  ،لممعمكمات

                                                           
تتعدد المصطمحات التي تطمؽ عمى بطاقة اإلئتماف فنجد منيا بطاقة االعتماد، بطاقة السحب اآللي كغيرىا مف  -1

دراسة –بطاقة اإلئتماف، النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية معادم أسعد صكالحة، أنظر:  التسميات.
 .37، ص2011الحديثة لمكتاب، لبناف،  ، المؤسسة-مقارنة

دار األميف لمنشر، القاىرة،  بطاقة اإلئتماف كاألسس القانكنية لمعبلقة الناشئة عف استخداميا،سعكدم محمد تكفيؽ،  -2
 .21، ص2001

مرجع  ،-ةدراسة مقارن–بطاقة اإلئتماف، النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية معادم أسعد صكالحة،  - 3
  .45سابؽ، ص

4 - Loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement , JORF 

n°1 du 1 janvier 1992.  



 الباب الثاني: الفصل األول:    قواعد حماية المستيلك اإللكتروني بوصفو متعاقدا عبر االنترنت

275 
 

مما يجعؿ اإلئتماف  ،، يتـ ذلؾ كفقا إلجراءات تمت المكافقة مسبقا عميياتاالنترنشبكة 
 .(1)مجيز لحامؿ البطاقة

 أنكاع بطاقة اإلئتماف-2
اإلئتمانية  جية المصدرة ليا أك بحسب الحدكدالتتبايف أنكاع بطاقة اإلئتماف بحسب  

اف صادرة عف فعف الجيات المصدرة ليا فقد تككف بطاقة إئتم .التي تمنح مف خبلليا
يمكف االختبلؼ بينيما في ككف أكلى ك ، Visa" (3)" "فيزا"أك منظمة ( 2)"أمريكاف إكسبرس"

عمى خبلؼ  "Americain express" "أمريكاف إكسبرس"تصدر حصريا مف مؤسسة 
التي تمنح كفقا لتراخيص بإصدارىا لبنكؾ الخاصة بالعمبلء الذيف  "Visa"" الفيزا"بطاقة 

 .يحممكف البطاقة
الرئيسة فييا إلى بطاقة  االئتمانيةبحسب النظـ  االئتمافيمكف تقسيـ بطاقة  

إلى تنقسـ مف حيث كيفية الخصـ كالتسديد ، أما ية، كبطاقة مختمطةقممغنطة، كبطاقة رقائ
، تعتبر كافة (4)كبطاقة الخصـ الشيرم "Carte de crédit"بطاقة التسديد عمى أقساط 

لنقكد الببلستيكية، التي تستخدـ في أجيزة الصرؼ اآللي في مف قبؿ ا االئتمافبطاقات 

                                                           
رجع م ،-دراسة مقارنة–بطاقة اإلئتماف، النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية معادم أسعد صكالحة،  -1

–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية محمد سعيد أحمد اسماعيؿ، . كأنظر: 75-74ص ص سابؽ، 
التجارة اإللكتركنية عبر كأنظر أيضا: عبد الكىاب مخمكفي،  .310-309ص ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة
ية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر، أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص قانكف أعماؿ، كماإلنترنت، 

 . 264، ص2012باتنة، 
تصدر عف منظمة أمريكاف إكسبرس ثبلث أنكاع مف بطاقات اإلئتماف تختمؼ بحسب نكع الزبكف كحجـ التسييبلت  -2

طاقة اإلئتماف، بمعادم أسعد صكالحة،  أنظر: .كسبرس الخضراء، الذىبية كالماسيةالممنكحة لو: فنجد بطاقة أمريكا إ
 .51-50، ص ص -دراسة مقارنة–النظاـ القانكني كآليات الحماية الجنائية كاألمنية 

محمد  . أنظر:ترخص منظمة فيزا بإصدار ثبلث أنكاع مف البطاقات، بطاقة فيزا الفضية، الذىبية كبطاقة فيزا إلكتركف -3
 .312مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة–ارة اإللكتركنية أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجسعيد أحمد اسماعيؿ، 

 ،"بطاقة اإلئتماف: ماىيتيا كالعبلقات التعاقدية الناشئة عف استخداميا بيف الشريعة كالقانكف" ،محمد عبد الحكيـ عمر -4
منشكر . 666-656بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركني بيف الشريعة كالقانكف، المجمد الثاني، ص ص 

  https://www.slamicfi.comعمى المكقع: 

http://www.slamicfi.com/


 الباب الثاني: الفصل األول:    قواعد حماية المستيلك اإللكتروني بوصفو متعاقدا عبر االنترنت

276 
 

، كتماشيا مع التطكر التكنكلكجي أصبحت تستعمؿ في الدفع األصؿ عند ظيكرىا
  .(1)اإللكتركني عبر االنترنت مف خبلؿ إدخاؿ الرقـ السرم المخصص ليا

 االنترنتاألنظمة الحديثة لمدفع اإللكتركني عبر  -ثانيا

التطرؽ لمبنكؾ اإللكتركنية  االنترنتة الحديثة لمدفع اإللكتركني عبر تتطمب األنظم 
 )ب(.االنترنت)أ(، كالنقكد اإللكتركنية كأدكات صرفية عبر  االنترنتكقنكات مصرفية عبر 

 االنترنتالبنكؾ اإللكتركنية كقنكات مصرفية عبر -أ

 (.2كتركني )(، ثـ أنكاع خدمات البنؾ اإلل1البنكؾ اإللكتركنية ) يتـ تعريؼ 

 تعريؼ البنكؾ اإللكتركنية-1

مكاقع إلكتركنية تقدـ خدمات مصرفية »تعرؼ البنكؾ اإللكتركنية عمى أنيا:  
دارية شاممة، ليا كجكد مستقؿ عمى الشبكة اإللكتركنية قادرة عمى  ،كمالية كتجارية كا 

 .(2)«التعاقد كتقديـ الخدمات المصرفية

رقمية قائمة في العالـ اإلفتراضي تنشئ ليا مكاقع فالبنكؾ اإللكتركنية ذات طبيعة  
، فيي ليست مجرد فرع (3)عف بعد بنكية بغرض تقديـ خدمات ،االنترنتإلكتركنية عمى 

 .(4)االنترنتلبنؾ قائـ فحسب بؿ تمثؿ مكقعا ماليا كتجاريا ذك كجكد مستقؿ عبر 

                                                           
تتشكؿ النقكد الببلستيكية مف البطاقات البنكية التي تعتمد عمى كجكد أرصدة فعمية في حساب حامميا، كتختمؼ  -1

تخداـ العاـ كشرائح مخصصة الستخدامات أنكاع ىذه النقكد باختبلؼ شرائح كأنظمة التشغيؿ، إذ يكجد شرائح ذات االس
  .214-211، مرجع سابؽ، ص ص البيع كالشراء عبر األنترنتالصيرفي محمد، معينة مسجمة عمييا. أنظر: 

-63، ص ص 2007المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، شافي نادر عبد العزيز،  -2
64. 

3 - « Le paiement est une opération qui peut être entièrement dématérialisée. Les moyens de paiement 

électroniques se sont déjà fortement développés et vont s’étendre aux transactions de faible montant avec les 

projets de porte-monnaie électronique ». Voir : RALLET Alain, « Commerce électronique et localisation 

urbaine des activités commerciales », Revue économique, 2001/7 Vol. 52, p. 272. Article disponible en ligne 

à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-page-267.htm 
 .147، ص2006، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، داف العربيةالعمؿ المصرفي اإللكتركني في البمسفر أحمد،  -4
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اىيـ الحديثة يشمؿ المفإذ  ،تعبير متطكركستعمؿ مصطمح البنكؾ اإللكتركنية ي 
 "Home Banking"لمخدمات المالية عف بعد، كيدخؿ ضمنو ما يدعى بالمصرؼ المنزلي 

"On line Banking"أك المصرؼ عمى الخط 
(1). 

 تضمف أداء ،مالية كتجاريةكمكاقع مؤسسات تتمثؿ البنكؾ اإللكتركنية في  
تستعيف مف ف ،نترنتااليقتصر كجكدىا عمى شبكة  ، بحيثالعمميات المصرفية اإللكتركنية

 .(2)أجؿ تنفيذ األعماؿ المصرفية اإللكتركنية عمى برامج تشغيؿ إلكتركنية

، إذ البد أف االنترنتال ينطبؽ كصؼ بنؾ إلكتركني عمى كؿ مكقع لبنؾ عمى شبكة  
التبادؿ  مف خبلؿ ،يكفر ىذا األخير خدمات بنكية إلكتركنية عف بعد عبر كسائؿ إلكتركنية

 ، مع ضركرة احتراـ النظـ كالتشريعات القائمة في ىذا المجاؿ.(3)مبياناتاإللكتركني ل

تنقسـ المكاقع اإللكتركنية لممصارؼ إلى مكاقع معمكماتية، مكاقع تفاعمية كمكاقع  
 .(4)عمبلنية

 أنكاع خدمات البنكؾ اإللكتركنية-2

 يا:فنجد من االنترنتتتعدد الخدمات التي تقدميا البنكؾ اإللكتركنية عبر  

 االنترنتخدمة الزبائف عبر  :الفقرة األكلى

ف نظاـ خدمة الزبائف عمبلء البنؾ اإللكتركني مف التعامؿ كاالستعبلـ عف كِّ مَ يُ  
بغض النظر عف أماكف  ،حساباتيـ مف خبلؿ اإلستعانة بكسائؿ االتصاؿ عف بعد

                                                           
 االنترنتعدة مصطمحات أخرل نجد منيا البنكؾ عبر  "Internet Banking"يطمؽ عمى البنكؾ اإللكتركنية  -1
"WebBanking".المصارؼ اإللكتركنية، أك بنكؾ الكيب ، 
 .64مرجع سابؽ، ص المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -2
الحصكؿ عمى الخدمات التي تقدميا ىذه البنكؾ يتطمب مف العميؿ فتح حساب لدل أحد المؤسسات المالية، كيتـ  -3

–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية محمد سعيد أحمد اسماعيؿ، أنظر:  .ذلؾ بتكقيع عقد مكتكب
 .323ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة

مرجع سابؽ،  المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز، أنظر:  .لتفاصيؿ أكثر حكؿ ىذه المكاقع -4
 .65ص
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اه دكف يتحكـ في تغيرىا عمى ىك  ،تكاجدىـ، أيف يمنح لكؿ زبكف كممة سر خاصة بو
 .(1)تدخؿ البنؾ اإللكتركني

 خدمة الياتؼ المصرفي :الفقرة الثانية

تسمح خدمة الياتؼ المصرفي باطبلع عمبلء البنؾ اإللكتركني عمى رصيد  
ف كانت ىذه الخدمة ال (2)باالتصاؿ برقـ محددأك  ،حسابيـ بعد إدخاؿ رقـ سرم ، كا 

ع متطمبات حماية المستيمؾ ، إال أنيا تتماشى ماالنترنتتتطمب االتصاؿ بشبكة 
 ،أيف تعتبر كسيمة فّعالة لبلتصاؿ سكاء لبلستفسار أك لحؿ مشاكؿ معينة ،اإللكتركني

مما يؤكد أف تكفير كسيمة  ،قد تتعطؿ أك تككف شاغرة االنترنتخاصة أف خدمة شبكة 
 تخدـ مصمحة المستيمؾ عف بعد. االنترنتاتصاؿ أخرل غير 

 قة الذكيةخدمة البطا :الفقرة الثالثة

يتـ حفظ مبالغ غير نقدية عمى بطاقة ذكية تسمح لحامميا بالدفع بكاسطتيا لدل  
كيحدد  ،صحة البطاقة المستعممة ىذا األخير يؤكد، ك نقاط بيع متصؿ بالبنؾ إلكتركنيا

 .(3)إمكانية سحب المبمغ المطمكب

خيرة ال ، إال أف ىذه األ(4)تتشابو خدمة البطاقة الذكية بخدمة الصراؼ اآللي 
، فالصراؼ اآللي عبارة عف ماكنة مبرمجة تحفظ فييا االنترنتتتطمب االتصاؿ بشبكة 

 ،النقكد بطريقة معينة، تستطيع التعرؼ عمى البطاقات اإللكتركنية التي يتـ إدخاليا
                                                           

 .72-71مرجع سابؽ، ص ص  المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -1
 .155ص  ، مرجع سابؽ،العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربيةسفر أحمد،  -2
تتـ المحاسبة بيف نقاط البيع كالبنؾ مف خبلؿ فاتكرة الحساب التي تصدرىا اآلالت المعتمدة لدل نقاط البيع التي  -3

مرجع  المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،أنظر: شافي نادر عبد العزيز،  .تحتكم كؿ التفاصيؿ المتعمؽ بعممية السحب
 .74-73سابؽ، ص ص 

مف خبلؿ آلة  ؛في استعماؿ بطاقة مصرفية إلكتركنية مف أجؿ الحصكؿ عمى األمكاؿتتمثؿ خدمة الصراؼ اآللي  -4
دخاؿ رقـ سرم محدد  ،في مكاف مخصص ليا عند كضعياالصراؼ المبرمجة بطريقة تسمح بالتعرؼ عمى البطاقة  كا 

مرجع  ،عربيةالعمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف السفر أحمد، أنظر:  .اقةمف إدارة المصرؼ الخاص بكؿ بط
 .73-72مرجع سابؽ، ص ص  المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  . أنظر أيضا:156سابؽ، ص
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كبالتالي حصكؿ حامؿ البطاقة عمى المبمغ الذم طمبو مف خبلؿ اآللة، كبخصـ ىذا 
 .(1)المبمغ مف حسابو

 االنترنتالنقكد اإللكتركنية كأدكات صرفية عبر -ب

، سنقـك بتعريفيا االنترنتتعتبر النقكد اإللكتركنية أدكات صرفية يتـ تداكليا عبر  
 (.3(، تـ تحديد طبيعتيا )2(، ثـ كسائؿ دفعيا )1)

 تعريؼ النقكد اإللكتركنية-1

تمد في مجاؿ التجارة شكبل متطكرا مف النقكد التي ُتع النقكد اإللكتركنية تعتبر 
القيمة النقدية لعممة » :كتتمثؿ في، (2)اإللكتركنية، فيصطمح عمييا كذلؾ بالنقكد الرقمية

تصدر بشكؿ إلكتركني مف قبؿ القطاع العاـ أك الخاص، كيتـ تخزينيا في جياز 
 .(3)«إلكتركني

ية بطاقات تحتكم عمى مخزكف إلكتركني أك أرصدة نقد»كتعرؼ كذلؾ عمى أّنيا:  
 .(4)«محممة إلكتركنيا عمى بطاقة تخزيف القيمة

سمسمة مف األرقاـ التي »بينما يرل البعض اآلخر أف النقكد اإللكتركنية تتمثؿ في:  
تعبر عف قيـ معينة تصدرىا البنكؾ التقميدية أك اإلفتراضية لمكدعييا، كيحصؿ ىؤالء 

 .(5)«قرص صمب عمييا في صكرة نبضات كيركمغناطيسية عمى كارت ذكي أك عمى

                                                           
 .143، ص2008، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، أنظمة الدفع اإللكتركنيةسفر أحمد،  -1
فرع القانكف الدكلي لؤلعماؿ، كمية الحقكؽ مذكرة ماجستير في القانكف، أمف التكقيع اإللكتركني، اللكش راضية،  -2

البيع كالشراء عبر الصيرفي محمد، كأنظر:  .77، ص2012كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 . 215ص ، مرجع سابؽ،األنترنت

 .83مرجع سابؽ، ص المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -3
 .60، ص2002، دار النيضة العربية، القاىرة، كقيع اإللكتركنيالتأبك ىيبة نجكل،  -4
 مقاؿ متكفر عمى المكقع:، «-دراسة مقارنة- النقكد اإللكتركنية» نبيؿ ميدم ركيف، -5

 https://www.law.uokufa.edu.iq      

http://www.law.uokufa.edu.iq/
http://www.law.uokufa.edu.iq/
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 كسائؿ دفع النقكد اإللكتركنية-2

 تتعدد كسائؿ دفع النقكد اإللكتركنية فنجد منيا: 

 دفع النقكد اإللكتركنية بكاسطة القيـ المخزكنة :الفقرة األكلى

تتمثؿ نظـ القيـ المخزكنة في بطاقات إلكتركنية ذات قيـ مالية، يتـ الخصـ مف قيمتيا  
سمعة أك الحصكؿ عمى خدمة، كقد تككف ىذه البطاقات مغمكقة أم  لدل كّؿ استعماؿ القتناء

ال تصمح لبلستعماؿ بمجرد استيبلؾ الرصيد، كما يمكف أف تككف مفتكحة، أيف يمكف 
 .(1)لصاحب البطاقة بإعادة تعبئتيا عمى غرار بطاقات الدفع المستعممة في أسبلؾ النقؿ

اإللكتركنية بحسب المفيـك الكاسع تمثؿ ىذه البطاقات نكعا مف أنكاع دفع النقكد  
أف يعتمد ىذا النكع مف البطاقة في  االنترنتليذه األخيرة، غير أنو ال يمكف لممتعاقد عبر 

 الدفع عف بعد.

 

 

 

 

 كسائؿ الدفع بكاسطة بطاقات اإلئتماف :الفقرة الثانية

                                                           
بعض الدكؿ الغربية، تكفرىا آالت في جامعات قة بطاقات النسخ التي تعتبر كذلؾ بطاقة ذات قيمة مخزكنة مغم -1

، مرجع سابؽ، ص العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف العربيةأنظر: سفر أحمد،  عمى غرار الجامعات الفرنسية.
 .186-185ص 
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 ،تمكف بطاقة السحب مف تحكيؿ قيـ مالية مف حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر 
 .(1)يتـ ذلؾ بكاسطة ماكنات مختصة تتكاجد في نقاط بيع معينةك 

ذلؾ بتدكيف رقـ ك ، االعتماد عمى بطاقات اإلئتماف االنترنتالمتعاقد عبر  يستطيع 
الحساب البنكي أك رقـ البطاقة، أيف يتـ طمب سحب القيمة المالية مف بنؾ البائع لبنؾ 

لة لتتـ بعد ذلؾ المقاصة بيف ككجكد سيك  ،المشترم الذم يؤكد صبلحية البطاقة
بطاقة اإلئتماف - يشكؿ تخزيف القيـ المالية عمى بطاقات ببلستيكية ممغنطة، ف(2)البنكيف
 . (3)محفظة نقكد إلكتركنية -بأشكاليا

 النقكد الرقمية  :الفقرة الثالثة
عبارة عف بيانات رقمية ينتجيا أحد »يمكف تعريؼ النقكد الرقمية عمى أنيا:  
لمرة كاحدة، كتعاد لمزبكف ككحدات دفع إلكتركنية، كال يمكف أف تتـ إصدارات  البرامج

 .(4)«الحقة بأرقاـ متطابقة مع اإلصدارات السابقة
تسجيؿ لقيمة العممة المكثقة كالمقيدة في الشكؿ »كتعرؼ كذلؾ بأنيا:  

 .(5)«اإللكتركني
كقيع اتفاؽ مع البنؾ يستكجب الحصكؿ عمى النقكد اإللكتركنية قياـ الراغب بيا بت 

التي  ،بالعممة الرقمية خراألكؿ بالعممة النقدية كاآل ،سابيفالمصدر ليا أيف يتـ فتح ح
بالعممة التقميدية مثؿ الدكالر األكرك، تقاس الكحدات يمكف تقكيميا  (6)تتككف مف كحدات

                                                           
 .مف حساب ىذا األخير يقـك بنؾ البائع بمطالبة بنؾ المشترم صاحب البطاقة بقيمة المبيع، كيتـ خصـ القيمة -1

العمؿ المصرفي اإللكتركني في البمداف سفر أحمد،  . كأنظر:91بد العزيز شافي، مرجع سابؽ، ص.أنظر: نادر ع
 .187-186، مرجع سابؽ، ص ص العربية

 .92-91ص ص  مرجع سابؽ،المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، شافي نادر عبد العزيز،  -2
 مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة–ساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية أمحمد سعيد أحمد اسماعيؿ،  -3

 .93-92ص ص  مرجع سابؽ،المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية، شافي نادر عبد العزيز، . كأنظر: 335-334ص ص 
 .92مرجع سابؽ، ص. المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -4
 .332مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية أحمد اسماعيؿ، محمد سعيد  -5
بير عنيا في كحدات النقكد الرقمية عمى أنيا كحدات إلكتركنية تخزف في ذاكرة جياز أك بطاقة ذكية، يتـ التع ُتعّرؼ -6

، مؤتمر األعماؿ المصرفية ظة النقكد اإللكتركنية رؤية مستقبميةمحفيؼ محمد غناـ، ر نظر: شأ .صكر تمثؿ قيما مالية
  //:www.imtithal.comhttps اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، العنكاف اإللكتركني:

http://www.imtithal.com/
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نؾ المصدر تحتكم كؿ كحدة أرقاـ تسمسمية مختمفة كتحمؿ تكقيعا رقميا لمب"، Bits"بالبيت 
ليا، مما يسمح بالتأكد مف شرعية كصبلحية ىذه النقكد، كيمنع تزكيرىا أيف تستخدـ لمرة 
كاحدة فقط، أيف يقـك التاجر المستفيد منيا بإعادتيا لمبنؾ المصدر ليا مف أجؿ إجراء 

ديد أك بنقكد رقمية جديدة، يتـ تخزينيا مف ج ،المبادلة ليذه النقكد الرقمية بقيمتيا الحقيقية
 .(1)عمى بطاقة أك عمى ذاكرة جياز إلكتركني العائد لمشخص الذم يمتمكيا

حيث يتـ اتصاؿ بنؾ التاجر ، االنترنتيتداكؿ استعماؿ النقكد الرقمية في التعاقد عبر  
كذلؾ مف أجؿ التأكد مف صحتيا  ،ببنؾ المشترم خبلؿ عممية الدفع اإللكتركنية عف بعد

 ،ف القيمة المحددة لعممة الشراء مف الحساب الخاص لممشترميتـ اإلقتطاع مف ،كصبلحيتيا
الذم قبؿ التعامؿ بالنقكد الرقمية بعد تحكيمو لقيمة الكحدات  ؛لصالح الحساب الخاص لمتاجر

المخزنة في بطاقة إلى حسابو في البنؾ الذم يتعامؿ معو، كعمى أساس الكحدات الرقمية التي 
 متيا بالكحدة الحقيقية في حساب التاجر الدائف بيا.تـ استبلميا يقـك البنؾ بتسجيؿ قي

تعبئة النقكد الرقمية باستخداـ أجيزة  مى"محفظة النقكد اإللكتركنية" عيصطمح  
لتخزينيا عمى شكؿ كحدات رقمية ذات قيمة مالية عمى بطاقات  ،الذاكرة اإللكتركنية

لتسكؽ العادم أك ببلستيكية أك أجيزة تخزيف محمكلة، مما يسمح باستخداميا في ا
 .(2)االنترنتاالفتراضي عبر 

، "Cyber Cash"يعتد بمحفظة النقكد اإللكتركنية مف قبؿ عدة أنظمة عمى غرار  
"Kle line" ك"Digi Cash" االنترنت، كتعتمد ىذه األنظمة مف قبؿ عدة شركات عبر 

"Master Card"ك "Proton" "Visa Card"مثؿ 
(3). 

 منقكد اإللكتركنيةل يةالقانكن طبيعةالتحديد -3

إاّل ، (1)منقكد اإللكتركنيةل القانكنية طبيعةالتتبايف االتجاىات الفقيية بشأف تحديد  
تتكفر عمى خصائص ، حيث االنترنتبيا عبر  أّنو ال يكجد اختبلؼ في صحة الكفاء

                                                           
 .92مرجع سابؽ، ص المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -1
-333ص ص  ،-دراسة مقارنة–أساليب الحماية القانكنية معامبلت التجارة اإللكتركنية د سعيد أحمد اسماعيؿ، محم -2

 .64-63، ص ص مرجع سابؽ الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر االنترنت،أبك فركة محمكد محمد،  . كأنظر:335
 .93بؽ، صمرجع سا المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،شافي نادر عبد العزيز،  -3
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ناؾ اإلشكاؿ المطركح في مكانتيا بالنسبة لؤلمكاؿ األخرل، فيف ،ككظائؼ النقكد التقميدية
ارتبط ظيكرىا باستخداـ الكسائؿ  ، أيفمف يعتبرىا أحدث صكر النقكد التي تعرفيا البشرية

، إذ لـ تعد األطراؼ التي تتعامؿ بياأصبحت مجرد انتقاؿ المعمكمات بيف ف ،اإللكتركنية
أكثر أىمية مف النقكد  باتتتأخذ الشكؿ المادم المعيكد، حيث أف المعمكمات عف النقكد 

 .(2)ذاتيا

يؤخذ عمى ىذا االتجاه الذم يجعؿ النقكد اإللكتركنية كبديؿ لمنقكد التقميدية تجاىمو  
تبقى ك  ،في كجكد إزدكاج لمكتمة النقدية، لككف النقكد التقميدية تدفع لشحف النقكد اإللكتركنية

 داخؿ النظاـ النقدم، كيمكف لكؿ مف صاحب كمصدر النقكد اإللكتركنية كالتقميدية
 .(3)شكؿ متزامف كمستقؿب استعماليا

 

 

 

 الفرع الثاني

 مخاطر استعماؿ المستيمؾ اإللكتركني لكسائؿ الدفع اإللكتركنية

                                                                                                                                                                                
تتعدد النظريات بشأف طبيعة النقكد اإللكتركنية فيناؾ مف يراىا صكرة غير مادية لمنقكد الكرقية، كىناؾ مف يرل  -1

يرل اتجاه آخر أنيا بأنيا صكرة إفتراضية لتدفؽ ثبلثي األقطاب، كىناؾ مف يرل بأنيا أداة تبادؿ كليست أداة دفع، بينما 
كأنظر:  .100-94ص ص  مرجع سابؽ، المصارؼ كالنقكد اإللكتركنية،عبد العزيز،  شافي نادر :أنظر. أداة إئتماف

 .45-34، ص ص 2006، دار الثقافة، عماف، -دراسة مقارنة -عقد التحكيؿ المصرفي اإللكتركنيذاكبة محمد عمر، 
لمتعامميف بيا عبر أرقاـ يتـ تقيدىا في حساب األطراؼ اك صكرة عمى شكؿ كحدات  فيالنقكد اإللكتركنية تتمثؿ  -2

 يؼ محمد غناـ، ر ، حيث تصدر كتتداكؿ إلكتركنيا، إذ ىي أمكاؿ مكتكبة تأخذ الشكؿ اإللكتركني. أنظر: شاالنترنت
 . 119-118، مرجع سابؽ، ص ص اإللكتركنية رؤية مستقبمية محفظة النقكد

، مرجع لمركزية في إدارة السياسة النقديةأحمد جماؿ الديف مكسى، النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ ا -3
 .13سابؽ، ص 
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تقع العديد مف االعتداءات عبر االنترنت تيدد أمف كاستعماؿ كسائؿ الدفع  
اإللكتركنية مف قبؿ أشخاص يتمتعكف بخبرة فنية كمعرفة تقنية في مجاؿ التكنكلكجية 

مما يعرض المستيمؾ اإللكتركني خبلؿ استعانتو بكسائؿ الدفع اإللكتركنية المعمكماتية، 
 لمجمكعة مف المخاطر غير المألكفة في العالـ المادم.

تيدد أمف استعماؿ كسائؿ الدفع  ، كالتياالنترنتتقع العديد مف االعتداءات عبر  
 الحديثة لبلتصاؿ. اإللكتركنية مف قبؿ مختصيف ذك خبرة فنية كتقنية في مجاؿ تكنكلكجيا

حيث تكفر خدمة الدفع اإللكتركني العديد مف المزايا إاّل أنيا ال تخمك مف المخاطر )أكال(، 
 مما يفرض تبني مجمكعة مف اآلليات لمكاجية ىذه المخاطر )ثانيا(.

 تحديد مخاطر استعماؿ كسائؿ الدفع اإللكتركنية -أكال

ع اإللكتركنية العتداءات بكسائؿ الدفيتعرض المستيمؾ اإللكتركني خبلؿ استعانتو  
 وبيانات، إلى جانب اعتداءات كاقعة عمى (أكاقعة عمى كسائؿ الدفع اإللكتركنية )أمنية 

 اإللكتركنييف )ج(.  المجرميف، مما يتطمب تحديد (بالشخصية )

 اإلعتداءات األمنية الكاقعة عمى كسائؿ الدفع اإللكتركنية-أ
عمى كسائؿ الدفع اإللكتركنية في محاكاة مكاقع االنترنت تتمثؿ االعتداءات األمنية  

(، كالفيركسات 3(، كتبديؿ المحتكل كاألفكار )2(، كالتمصص عمى المعمكمات )1)
 (.4كالقنابؿ المنطقية )

 

 

 االنترنتمحاكاة مكاقع -1
 "Web"عف طريؽ تقميد مكقع كايب  االنترنتيتـ االعتداء مف خبلؿ محاكاة مكاقع  

أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات بطاقة اإلئتماف أك سرقة األمكاؿ التي  حقيقي مف
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نشاء مكقع كىمي شبيو بأحد المكاقع التجارية المعركفة ذات (1)تحتكييا ، أيف يتـ تشييد كا 
متصمة بالغش نفيذ جرائـ رض المراقبة كتغب ،االنترنتشبكة  الكجكد القانكني عبر

بنسخ كتقميد المكقع الحقيقي مف خبلؿ  ينر القانك غيالمكقع ، ليعتمد (2)المعمكماتي
اإللكتركني  ، كىذا بيدؼ إيقاع المستيمؾالثانيالصكر، الكتابات كالكظائؼ التي يستعمميا 

ضع يتعمد ىذا األخير ك غالبا ما ك  ،عمى التبضع عبر ىذا المكقع المقمد يقبؿف، في غمط
بإرساؿ فيقكـ  معو،امؿ عمى التع المستيمؾ اإللكتركني األمر الذم يحث ،أسعار مغرية

الحصكؿ عمييا مف أجؿ  ىذا المكقع غير القانكني يسعىمعمكمات البطاقة اإلئتمانية التي 
 .(3)غايات إجرامية يككف المستيمؾ اإللكتركني ضحيتيا

 

 

 التمصص عمى المعمكمات-2
يتـ التمصص عمى المعمكمات مف خبلؿ قراءة البيانات غير المحمية أثناء إرساليا  

، يتـ (4)، كذلؾ مف أجؿ اإلطبلع عمييا كاستغبلليا غير المشركعاالنترنتشبكة  عبر
الكتشاؼ مصممة  "Sniffing"تدعى  ،(5)االستعانة في عممية التمصص ببرامج خاصة

                                                           
 .275، ص2009، دار الثقافة، عماف، أحكاـ عقكد التجارة اإللكتركنيةضاؿ سميـ، نبرىـ  -1
حيمة محاكاة مكاقع االنترنت "باصطناع برنامج كىمي"، يككف القصد منو التخطيط لمراقبة كتنفيذ الجرائـ تدعى أيضا  

، الكتاب األكؿ الجرائـ الناشئة القانكف الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثة، أنظر: الصغير جميؿ عبد الباقي .الغش المعمكماتية
 .49ص  القاىرة، د.ت.ف، عف استخداـ الحاسب اآللي، مكتبة دار النيضة العربية،

لحمبي الحقكقية، بيركت، منشكرات ا الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،بكليف أنطيكس أيكب، -2
 .148 ، ص2009

أيف تـ اصطناع كثائؽ  ،األمريكية "لكس أنجمسكالية "تـ استعماؿ ىذا األسمكب مف طرؼ أحد شركات التأميف في  -3
كبغرض إضفاء الحقيقة عمى ىذه العقكد تقـك بتنشيط الممفات الخاصة  ،تأميف كىمية لحكالي أربعة كستكف ألؼ شخص

الكىمييف، مف خبلؿ تغيير المكطف كالكظيفة الخاص بيـ، ىذا االعتداء مكف ىذه الشركة الكىمية مف بيؤالء العمبلء 
 الحصكؿ عمى أمكاؿ طائمة.

 .175ص ، مرجع سابؽ،أحكاـ عقكد التجارة اإللكتركنيةبرىـ نضاؿ سميـ،  -4
جرائـ عفيفي كامؿ عفيفي،  . أنظر:يدخؿ ىذا االعتداء فيما يدعى "التبلعب في البرامج" عمى غرار تقنية المصيدة -5

 .41ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة–الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنّفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف 
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يسيؿ االطبلع عمى تمؾ المعمكمات التي يتـ استعماليا استعماال مما  ،أخطاء فنية كأمنية
ك يقكمكا بالتجارة بيا كالتنازؿ عمييا بمقابؿ لصالح أ ،غير مشركع مف قبؿ المتمصصيف

 نافسة أك مجرميف إلكتركنييف آخريف.م مؤسسات اقتصادية

 تبديؿ المحتكل كاإلنكار-3

مف خبلؿ عممية تبديؿ  االنترنتيتـ االعتداء عمى كسائؿ الدفع اإللكتركنية عبر  
اؿ الرقـ الجديد مف طرؼ المحتكل لحساب بنكي، أيف يتـ تغيير رقـ الحساب كيتـ استعم

 .(1)المعتديف المجرميف اإللكتركنية

مف خبلؿ  ،إبراـ صفقات كىمية اإللكتركنييتعمد بعض المعتديف عمى المستيمؾ  
غبلؽ  ،مكاقع إلكتركنية مؤقتة تـ إنشاؤىا بيذا الغرض حيث يتـ إنكار الصفقة المبرمة كا 

 .(2)المكقع بعد تمقي األمكاؿ المدفكعة إلكتركنيا

 الفيركسات كالقنابؿ المنطقية-4

يككف الغرض مف االعتداء التقني "لمفيركسات كالقنابؿ المنطقية" إتبلؼ المعمكمات  
مختمفة، قد ال ـيأىدافمف تحقيؽ المجرميف اإللكتركنييف  مما ُيمكف ،كالبيانات الرقمية

 . (3)االنترنتتقتصر عمى مجرد إيذاء مستعمؿ 

                                                                                                                                                                                

أيف  ،أك حتى باستعماؿ األسمكب السممي ،عمى غرار زرع برنامج فرعي ،يشمؿ التبلعب في البرامج عدة أساليب أخرل
يث اكتشافيا ال يتطمب عناء اإلببلغ عنيا، إال أف المتحايؿ يقـك بمعرفة عدة مصادر بح ،تتـ الصرفة بكميات ضئيمة

، القانكف الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثةرستـ ىشاـ،  :أنظر .يسمح لو الحصكؿ عمى مبالغ ضخمة امم ،لفترات طكيمة
 .  86ص ، د.ت.ف،ربيةالكتاب األكؿ الجرائـ الناشئة عف استخداـ الحاسب اآللي، مكتبة دار النيضة الع

 .175ص  ، مرجع سابؽ،أحكاـ عقكد التجارة اإللكتركنيةبرىـ نضاؿ سميـ،  -1
يتـ االحتياؿ في ىذه الحالة مف خبلؿ إنشاء مكاقع حقيقة كعرض خدمات حقيقية، إال أف أصحاب ىذه المكاقع -2

ف، فيككف تعاقد المستيمؾ اإللكتركني مجرد يقكمكف بتغيرىا كنزع المعطيات الخاصة بيـ بمجرد إتماـ الصفقة كدفع الثم
 مسرحية لعبيا كدفع الثمف غاليا دكف الحصكؿ عمى أم مقابؿ. 

 .149ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -3
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 عالجة اآللية لمبيانات الشخصيةاالعتداءات المتعمقة بالم-ب

يتمثؿ في بنكؾ المعمكمات  االنترنتأخذت البيانات الشخصية شكبل مستحدثا عبر  
المرتبطة بتكنكلكجيا الحديثة لبلتصاؿ، األمر الذم يجعميا عرضة لمعديدة مف االنتياكات 

 .(1) مف أجؿ تحقيؽ أغراض إجرامية التبلعب بياك كاالعتداءات 

 يف غير المشركع لمبيانات الشخصيةالجمع كالتخز -1

ة كاالستعان ،االنترنتيمكف أف يتعرض المستيمؾ اإللكتركني أثناء التعاقد عبر  
بكاسطة المعالجة اآللية ليا  ؛متعدم عمى بياناتو الشخصيةلبكسائؿ الدفع اإللكتركنية 

ظـ مف خبلؿ جمع أك تسجيؿ أك حفظ أك تخزيف أك معالجتيا في ن ،بصفة غير مشركعة
 .(2)المعمكمات الرقمية عف بعد

تتكقؼ صفة عدـ المشركعية التي تمحؽ بالبيانات الشخصية لممستيمؾ اإللكتركني عمى  
أك حتى جمعيا  ،أك المضمكف كطبيعة ىذه البيانات ،مصدر كأساليب الحصكؿ عمى البيانات

 .(3)مشركعأك مجرد جمع كالتعاطي مع ىذه البيانات دكف سبب  ،دكف مكافقة صاحب الشأف

نص المشرع الفرنسي عمى حماية البيانات الشخصية التي يتـ التعامؿ عبر  
الخاص  17-78كتجريـ كؿ األفعاؿ الماسة بيا، في القانكف رقـ  ،بكاسطتيا االنترنت

 .(4)بنظـ المعالجة الرقمية كالحرية

                                                           
كمية الحقكؽ كالعمـك  قانكف، فرع القانكف العاـ،مذكرة ماجستير في الالنظاـ القانكني لمدفع اإللكتركني، ، د يكسؼڤكا -1

 .112، ص2011 السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،
مذكرة ماجستير في القانكف، تخصص القانكف الدكلي لؤلعماؿ، الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنت، صغير يكسؼ،  -2

 .23، ص2013كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .394-393ص ص  مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -3

4
 - Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , J.O.R.F du 7 janvier 

1978 . 
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ساءة استخداميا -2  اإلفشاء غير المشركع لمبيانات الشخصية كا 

باإلفصاح عف  االنترنتيمؾ اإللكتركني خبلؿ عممية الدفع عف بعد عبر يمتـز المست 
عطاء بياناتو الشخصية ،ىكيتو الحقيقية ، التي قد يتـ إفشاؤىا مف قبؿ المسيطر عمييا (1)كا 

 .(2)أك حفظيا عف طريؽ نقميا لجية غير مختصة بتمقي ىذه البيانات ،بمناسبة معالجتيا

ساءة استخداميا إلى كيرجع أصؿ عدـ مشركعية اإلفشا  ء عف البيانات الشخصية كا 
كعدـ اإلفصاح عف المعطيات المالية التي تتعمؽ  ،الجيات المصرفية بالسرية التزاـ

ؤلفراد المكرسة لأ مف مبادئ حماية الحياة الخاصة الذم يعتبر مبداألمر ، (3)بزبائنيـ
 .(4)قانكنا

خيص أك تجاكز الغرض مف المعالجة اإللكتركنية لمبيانات الشخصية دكف تر -3
 المعالجة

معالجتيا في حالة عمى بيانات الشخصية مف قبؿ القائميف عمى ال اعتداء يعتبر 
إال  ،أك منحيـ ترخيصا مف قبؿ الجيات القانكنية المختصة ،ممارسة ذلؾ بدكف ترخيص

عدـ التقيد ، ك أنيـ يتجاكزكف الصبلحيات المرخصة ليـ بيا ضمف الترخيص الممنكح ليـ
 .(5)بالغاية المحددة مف المعالجة

                                                           
1
 - « Ce serait notamment le cas de la sensibilité qui exige à faire une distinction entre des informations 

vraiment à risque et d’autres qui n’apparaissent pas forcément problématiques ».  Voir : VINCENT Gautrais. 

« Vie privée et interconnexions : vers un changement de paradigme? ». Conférence organisée par le 

Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI) Ivry sur Seine, 5 juin 2003, p.09. 

Article disponible en ligne à l'adresse: http://www2.droit.umontreal.ca/cours/Ecommerce/accueil.htm.  
 .402-401ص ص  مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أيكب، أنطيكس  بكليف -2
أك مينة تفرض ثقة  ،الشخص بسبب كظيفة رسمية يقـك بيا نصت التشريعات المقارنة عمى جريمة إفشاء األسرار التي -3

لككف ىذه  ،لمبيانات الشخصية عبر االنترنتعمى غرار الطب كالمحاماة، كىذه الجريمة تختمؼ عف اإلفشاء غير المشركع 
 .األخيرة ينصب مكضكعيا عمى البيانات كالمعطيات الشخصية التي تحتكييا بنكؾ المعمكمات، إذ ال تمثؿ أم سر ميني

رسالة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك ، -دراسة مقارنة–الحماية القانكنية لمحياة الخاصة بشاتف صفية،  -4
 .71، ص2012ياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الس

 .414ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -5
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تفرض غالبية التشريعات المقارنة الخاصة بحماية خصكصية المعمكمات إلتزاما  
بؿ الجيات عمى القائميف بالمعالجة اآللية لمبيانات الشخصية بحصكؿ ترخيص مف ق

ية أخرل فيجب تحديد الغرض مف عمميات المعالجة في المختصة مف جية، كمف ج
 .(1)الرقابة عمى ىذه األنشطةالطمب لجيات 

 إتبلؼ البيانات الشخصية كالتبلعب بيا-4

إلى  االنترنتيتعرض المستيمؾ اإللكتركني خبلؿ عممية الدفع عف بعد عبر  
، كيتبايف (2)إتبلؼ بياناتو الشخصية كأمكالو الرقمية، إما عف طريؽ المحك أك التعديؿ

نيا، فقد تككف غاية الجاني اإللكتركني تكييؼ كاقعة اإلتبلؼ القانكني بحسب الغاية م
ضرار بالغير، كقد يرمي الجاني مف إتبلؼ البيانات الشخصية بيدؼ اإل تقتصر عمى

يمكف أف يتـ التعدم إذ خبلؿ إتبلؼ البيانات الشخصية تحقيؽ أىداؼ إجرامية أخرل، 
بإضافة  عمى البيانات الشخصية لممستيمؾ اإللكتركني مف خبلؿ التبلعب بيذه البيانات

أك بتزكير كتعديؿ المعمكمات المكجكدة عف طريؽ أم فعؿ يؤدم إلى  ،معمكمات كىمية
 .(3)إزالة معمكمات شخصية بصكرة غير مشركعة

 تحديد المجرميف اإللكتركنييف-ج
 . يمكف تقسيـ فئة المجرميف اإللكتركنييف إلى فئة "الكراكرز"  ك"الياكرز" 

 "Craqueursفئة "الكراكرز" " -1
تمثؿ فئة "الكراكرز" في طائفة األشخاص المجرميف الرقمييف الذيف يشنكف ت

إعتداءات عمى أمف النظـ الرقمية، كمجمكعة الشبكات المتصمة فيما بينيا عبر االنترنت، 
بغاية تحقيؽ أىداؼ إجرامية مف كراء اعتداءاتيـ الرقمية، فغالبا ما يتميز "الكراكرز" 

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة، 2، طالحماية الجنائية لمحياة الخاصة كبنكؾ المعمكماتقايدم عبد اهلل أسامة،  -1

 .65، ص1982
عمى غرار  ،يمكف أف يتـ إتبلؼ البيانات الشخصية لممستيمؾ اإللكتركني مف خبلؿ برامج إلكتركنية مخربة -2

 الفيركسات. 
 .430ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -3



 الباب الثاني: الفصل األول:    قواعد حماية المستيلك اإللكتروني بوصفو متعاقدا عبر االنترنت

290 
 

الرتكاب أعماليـ اإلجرامية، التي اسع لمميارات التقنية البلزمة بالخبرة الفنية كاإلدراؾ الك 
  .تتميز بالتنظيـ كالتخطيط

تيدؼ أنشطة "الكراكرز" إلى تحقيؽ الكسب المادم، فارتكاب االعتداءات الرقمية 
، حيث غالبا ما تستعيف بيـ بعض قد يككف لحسابيـ الخاص أك لحساب أشخاص آخريف

 .(1)دينية أك عرفية أك سياسيةالجيات ذات تكجيات معينة 

 ":Hakersفئة "الياكرز" " -2
ثبات  تتميز فئة "الياكرز" بالقياـ باالعتداءات الرقمية بدافع التحدم اإلبداعي كا 
قدراتيـ في المجاؿ الرقمي، غالبا ما تستيدؼ ىذه الفئة أكبر المؤسسات كالشركات 

عظـ األشخاص المنتميف ليذه ، رغـ صغر سف م-الحككمية–العالمية الخاصة كالعامة 
، إال أف المعركؼ (2)الفئة كعدـ إتباعيـ لخطط أك تنظيـ معيف في أداء جرائيـ الرقمية

عنيـ الحرص عمى تبادؿ البيانات فيما بينيـ خاصة ما يتعمؽ في المشاركة في تحديد 
ـ كسائؿ اإلختراؽ كاآلليات البلزمة في النجاح في ذلؾ حيث يحرصكف عمى اطبلع غيرى

 مف نفس الفئة بنقاط الضعؼ التي تتميز بيا النظـ المعمكماتية.

ترتبط ىجمات "الياركز" بالتحدم مف قبؿ أشخاص غير محترفيف، عمى خبلؼ 
ىجمات "الكراكرز" التي ترمي إلى اإليذاء الرقمي، حيث غالبا ما يشرؼ عمى ىذه الفئة 

ة أم شخص ميما كانت الفئة ، غير أف ىذه المفارقة ال يؤثر في مسائمأشخاص محترفيف
 .(3)التي ينتمي إلييا عف األضرار الناتجة عف االعتداءات الرقمية

                                                           
إلى مجمكعات تبعا لتخصصيـ بنكع المعيف مف  ة "الكراكرز"لفئيمكف تصنيؼ المجرميف اإللكتركنييف الذيف ينتمكف  -1

الجرائـ أك تبعا لمكسيمة المتبعة مف قبميـ في ارتكاب الجرائـ، فنجد مثبل محترفي التجسس الصناعي كمجرمي االحتياؿ 
مكتبة  -نةدراسة مقار –المحكمة الرقمية كالجريمة المعمكماتية كالتزكير. أنظر: عبد الصبكر عبد القكم عمي مصرم، 

 .56ص ،2012القانكف كاالقتصاد، الرياض، 
تكنكلكجيا المعمكمات في منظمات األعماؿ االستخدامات  شكركلي البياني أميرة،ك  البلمي غساف قاسـ داكد -2

 .140، ص2010، الكراؽ، عماف، كالتطبيقات
ص  مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة–المحكمة الرقمية كالجريمة المعمكماتية عبد الصبكر عبد القكم عمي مصرم،  -3

 .55-54ص 
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يتـ االعتداء عمى المستيمؾ اإللكتركني مف قبؿ األشخاص "الكراكرز" الذيف 
يتخصصكف في النشاط اإلجرامي الخاص باإلستبلء عمى أرقاـ بطاقة اإلئتماف ككذا 

المتاجرة بيا، حيث يستبعد اعتداء فئة "الياكرز" عمى  البيانات الشخصية، كذلؾ بغرض
 األفراد الخكاص إال في حالة المشاىير كاألشخاص السياسية.

 مخاطر الناتجة عف كسائؿ الدفع اإللكتركنيةالمكاجية  -ثانيا

يتـ حماية المستيمؾ اإللكتركني مف مخاطر الناتجة عف كسائؿ الدفع اإللكتركنية  
 ؿ المجكء لكسائؿ تقنية )أ(، ككسائؿ قانكنية )ب(.مف خبل االنترنتعبر 

 في مكاجية مخاطر الدفع اإللكتركني المعتمدة الكسائؿ التقنية-أ

تتمثؿ الكسائؿ التقنية في مكاجية مخاطر الدفع اإللكتركنية في تقنيات تحديد  
 (.2) (، كتقنيات تتعمؽ بأمف المراسبلت كالمكاقع اإللكتركنية1الشخصية كالتحقؽ منيا )

 تقنيات أمف المراسبلت كالمكاقع اإللكتركنية-1

 جدراف الحماية.ك  كالمكاقع اإللكتركنية في التشفيرتتمثؿ تقنيات أمف المراسبلت  

 التشفيرالفقرة األكلى: 

آلية يتـ بمقتضاىا ترجمة معمكمات مفيكمو إلى معمكمات »يعرؼ التشفير في:  
قابمة لبلنعكاس، أم يمكف إرجاعيا إلى  غير مفيكمة، عبر تطبيؽ بركتكككالت سرية

 .(1)«.حالتيا األصمية

تغيير مظير المعمكمات بحيث يختفي معناىا »يمكف تعريفو كذلؾ عمى أّنو:  
الحقيقي، مف خبلؿ إخفائيا عف كّؿ مف ليست لو صفة لبلطبلع عمييا أك العبث 

عيا إلى صكرتيا بتغيير شكميا إلى صكرة ال يمكف فيميا إال بعد إرجا ،بمحتكياتيا

                                                           
 .231ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -1
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األصمية، كذلؾ ال يمكف أف يتـ إال باستخداـ مفتاح معيف ال يممكو إال صاحب الحؽ في 
 .(1)«االطبلع عمى المعمكمات

نشأ التشفير منذ القدـ، كتطكر بشكؿ كبير في ظؿ التكنكلكجيا الرقمية إلى أف 
انات كالمعمكمات أصبح عمى شكمو الحالي، إذ بات عمـ حديث، يعتمد عميو في حماية البي

، يككف ذلؾ مف خبلؿ التشفير الخاص )التشفير المتماثؿ( أك التشفير العاـ االنترنتعبر 
مما يتطمب االستعانة بجيات المصادقة كطرؼ ثالث محايد ، (2) )التشفير غير المتماثؿ(

 .(3)االنترنتبيف أطراؼ التعامؿ عبر 

مف القانكف رقـ  08فقرة  02المادة عّرؼ المشرع الجزائرم مفتاح التشفير الخاص في  
، عمى أّنو: (4) يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييفالذم  15-04
مفتاح التشفير الخاص، ىك عبارة عف سمسمة مف اإلعداد يحكزىا حصريا المكقع فقط، »

 «..تشفير عمكميكتستخدـ إلنشاء التكقيع اإللكتركني، كيرتبط ىذا المفتاح بمفتاح 

تعريؼ مفتاح التشفير عمكمي كما  ذات القانكفمف  09فقرة  02المادة  كجاء في
مفتاح التشفير العمكمي: ىك عبارة عف سمسمة مف اإلعداد تككف مكضكعة في »يمي: 

متناكؿ الجميكر بيدؼ تمكينيـ مف التحقؽ مف اإلمضاء اإللكتركني، كتدرج في 
 .«.شيادة التصديؽ اإللكتركني

                                                           
داككد حسف  كأنظر:. 91ص ، مرجع سابؽ،الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنتأبك فركة محمكد محمد،  -1

 .190، ص2004كتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض، ، مأمف شبكة المعمكماتطاىر، 
 .91مرجع سابؽ، ص ،الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنتأبك فركة محمكد محمد،  -2
 .238-228ص ص  مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمكماتية،أنطيكس أيكب،  بكليف -3
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف، 2015فبراير  01مؤرخ في  04-15القانكف رقـ -4

 .2015فبراير  10، صادر بتاريخ 06ج.ر، عدد 
المتعمؽ بتنظيـ االتصاالت عف بعد  1170-90مف القانكف رقـ  28عّرؼ المشّرع الفرنسي كسائؿ التشفير في المادة 

ي بفضؿ بركتكككالت سرية إلى تحكيؿ معمكمات مفيكمة إلى معمكمات عمى أنيا تشمؿ جميع التقديمات التي ترم
شارات غير مفيكمة، أك القياـ بالعممية المعاكسة، كذلؾ باستخداـ معدات كبرامج مصممة ليذه الغاية  .كا 

- L’article 28 loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications JORF 30 

Décembre 1990 modifié par ordonnance n°200-916 du 19 septembre 2000. JORF 22 septembre 2000, 

Abrogé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 JORF 22 Juin 2004. 
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تعتبر تقنيات التشفير مف أىـ الكسائؿ في مجاؿ تكفير أمف كسبلمة البيانات 
، أيف ال يقتصر دكرىا عمى تأدية كظيفة الحماية كضماف االنترنتكالمعامبلت عبر 

 السرية لمرسائؿ الرقمية، بؿ يمتد إلى تدعيـ اإلثبات المعمكماتي.

 "Fire Wall"جدراف الحماية  :الفقرة الثانية

مف أجؿ  ،تقنية جدراف الحماية مف بيف األنظمة المستخدمة مف قبؿ البنكؾتعتبر  
مف مخاطر اختراقيا عبر  ا،حماية شبكتيا الداخمية التي تربط بيف مختمؼ فركعي

، مف خبلؿ إقامة حاجز إفتراضي يصطمح عميو جدار الحماية االنترنتاالتصاؿ بشبكة 
 .(1)أك الجدار النارم

 االنترنتجمكعة مف األنظمة التي تكفر كسيمة أمنية بيف يقصد بجدار الحماية م 
كالشبكة الداخمية لممؤسسة المصرفية، أيف يتـ بكاسطتيا التصدم لجميع محاكالت الدخكؿ 
لمشبكة بدكف صفة، مما يسمح بكضع حد لمقرصنة الرقمية كالتعدم اإللكتركني عمى 

 .(2)البيانات كاألمكاؿ اإللكتركنية

 شخصية كالتحقؽ منياتقنيات تحديد ال-2

كذا سيكلة  ،بصفة عامة إشكالية تحديد اليكية مف جية االنترنتيثير التعاقد عبر  
انتحاؿ اليكية مف طرؼ الغير مف جية أخرل، لذا تستعيف المؤسسات المصرفية المقدمة 

بتقنيات تسمح بتحديد شخصية زبكنيا  االنترنتلمخدمات البنكية اإللكتركنية عف بعد عبر 
مف أجؿ التأكد مف ككف المستفيد مف الخدمات اإللكتركنية عف بعد ىك  ،تحقؽ منياكال

 .(3)كليس أحد المعتديف اإللكتركنييف ،فعبل العميؿ صاحب الحساب البنكي

                                                           
داككد حسف  . كأنظر: 93مرجع سابؽ، ص ،االنترنتالخدمات البنكية اإللكتركنية عبر أبك فركة محمكد محمد،  -1
 .194مرجع سابؽ، ص ،أمف شبكة المعمكماتاىر، ط
 .94مرجع سابؽ، ص ،الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر األنترنتأبك فركة محمكد محمد،  -2
ال تستبعد شبكة االنترنت استخداـ الغير ألساليب تقنية تسمح باقتحاـ كالسطك عمى حسابات مالية إلكتركنية. أنظر: -3

 .27-26، ص ص 2005، دار الكتب القانكنية، -ماىيتيا كمكافحتيا–ية بالتقنية الرقمية أساليب إجراممصطفى محمد، 
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طمب المؤسسات المصرفية المقدمة لمخدمات البنكية اإللكتركنية مف زبائنيا تت 
 Mot de" "كممة سرية"مع  االنترنت إختيار اليكية التي سيتعامؿ بيا مع البنؾ عبر

passe يفترض عدـ معرفتيا مف غير صاحبيا، كما يمكف أف يقـك البنؾ بتزكيد "
المستيمؾ اإللكتركني بصفة زبكنا باليكية ككممة المركر كيتـ بعثيا لو عف طريؽ البريد 

ح بعد اإللكتركني، كما قد يتـ اعتماد طريقة كممة السر التي ال تتكرر كالتي ال تصم
 .(1)استعماؿ كاحد فقط

، االنترنتيصاحب تطكر الكسائؿ التكنكلكجيا الخاصة بأمف كسبلمة التعامؿ عبر  
تطكر كسائؿ السطك عمى المعمكمات، مما يجعؿ مسألة ضماف األمف كالسبلمة لعممية 

 كميا بصفة مؤكدة.الدفع اإللكتركني مسألة نسبية كغير مضمكنة 

 

 

 

 في مكاجية مخاطر الدفع اإللكتركني لمعتمدةا الكسائؿ القانكنية-ب

يتـ حماية المستيمؾ اإللكتركني مف مخاطر كسائؿ الدفع اإللكتركنية عف بعد عبر  
 ،مف خبلؿ النصكص التشريعية القائمة الخاصة بمجاؿ المعمكمات كاالتصاؿ ،االنترنت

كتنظيـ مراقبة التي تجـر كؿ مساس بسبلمة كأمف المعامبلت كالمراسبلت اإللكتركنية، 
 .(2)كتفتيش المنظكمات المعمكماتية

                                                           
1 -« Néanmoins, si les technologies mises en œuvre pour authentifier les parties, assurer la confidentialité et 

l’intégrité des données transmises s’avèrent réellement sécuritaires, elles augmentent les coûts marginaux de 

transaction. Dans cette perspective, d’autres solutions d’origine non bancaire sont venues se placer sur le 

marché. ».Voir : BOUNIE David, « Quelques incidences bancaires et monétaires des systèmes de paiement 

électronique », Revue économique, 2001/7 Vol. 52, p.316. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-page-313.htm 
يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ  04-09أنظر قانكف رقـ  -2

 .، مرجع سابؽكمكافحتيا
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 غرار عمى ،(1)تكريس العديد مف الضمانات الكقائية ألمف المستيمؾ اإللكتركني يتـ 
إيجاد  يتطمبالذم  ،مبدأ اإلشراؼ كالرقابة عمى أنظمة المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية

نشاء النظـ المعالجة اآللية لجيات مستقمة تقـك باإلشراؼ كالرقابة عمى إ صبلحيات
كتشرؼ عمى إنشاء نظـ المعمكمات، إضافة إلى إعماؿ مبدأ  ،لمبيانات الشخصية

 المشركعية في جمع كتسجيؿ البيانات الشخصية كتخزينيا.

 

 
 

 

 

 

 

 

 المطمب الثاني

 تطكر قكاعد اإلثبات عبر االنترنت كضماف لحماية المستيمؾ اإللكتركني
ستيمؾ اإللكتركني لشبكة االنترنت في اقتناء المنتكجات يترتب عف استعماؿ الم 

التي يحتاج إلييا عف بعد ضركرة إيجاد كسائؿ تكفؿ حمايتو كتقر بتصرفاتو القانكنية التي 
 تتبلئـ مع البيئة اإللكتركنية.

تكفؿ الكتابة اإللكتركنية )الفرع األكؿ( كالتكقيع اإللكتركني )الفرع الثاني( تكفير  

                                                           
1
 - « Pourtant, si tous les systèmes de paiement électronique garantissent la confidentialité et l’intégrité des 

données, seuls quelques systèmes permettent de satisfaire les exigences d’authenticité des messages et 

d’authentification des auteurs des paiements ». Voir : BOUNIE David et BOURREAU Marc, «Sécurité des 

paiements et développement du commerce électronique», Revue économique, 2004/4 Vol. 55, p.692. Article 

disponible en ligne à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-economique-2004-4-page-689.htm 
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ماية لممستيمؾ اإللكتركني، لككنيا تشكؿ أثرا عف المعامبلت اإللكتركنية يعتد قدر مف الح
 بيا كدليؿ أماـ القضاء.

 الفرع األكؿ

 الشكؿ اإللكتركنيفي ضركرة االستعانة بالكتابة 
تعتبر الرضائية أساس المعامبلت الحديثة، فبل يكجد إشكاؿ في التعبير عف اإلرادة  

 تكفرىا شبة االنترنت.أك تمقييا عبر تقنيات التي 

يستكجب التعاقد اإللكتركني بصفة عامة كاالستيبلؾ اإللكتركني بصفة خاصة  
دعـ كتكثيؽ رضا األطراؼ بالكتابة اإللكتركنية )أكال(، كالتي تتبلءـ مع البيئة الرقمية 

 كاالفتراضية دكف أف يؤثر ذلؾ في قيمتيا القانكنية )ثانيا(.

 

 

 

 

 

 لكتركنيةتحديد الكتابة اإل -أكال

يتطمب تحديد الكتابة اإللكتركنية التطرؽ لتعريفيا الكارد في التشريع المقارف )أ(،  
 ثـ تعريفيا الكارد في التشريع الجزائرم )ب(.
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 تعريؼ الكتابة في التشريع المقارف-أ

تطرقت التشريعات المقارنة إلى تعريؼ الكتابة اإللكتركنية، حيث أكرد المشرع  
المشرع كما عرفيا  ،(1)رنسيف ت.ـ 4-1316ك 1-1316يا في المكاد الفرنسي تعريؼ ل

فقرة "أ"  01أيف تنص المادة  ،2004لسنة  15المصرم في قانكف التكقيع اإللكتركني رقـ 
كّؿ حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك أم » :منو عمى أف المقصكد مف الكتابة اإللكتركنية ىك
ك رقمية أك ضكئية أك أية كسيمة أخرل عبلمات أخرل تثبت عمى دعامة إلكتركنية أ

 .(2)«مشابية تعطى داللة قابمة لئلدراؾ

 ماإللكتركنية في التشريع الجزائر  تعريؼ الكتابة-ب

 .جمكرر ت.ـ 323أكرد المشرع الجزائرم تعريؼ لمكتابة اإللكتركنية في المادة  
اـ أك أية ينتج اإلثبات بالكتابة مف تسمسؿ الحركؼ أك أكصاؼ أك أرق»كما يمي: 

عبلمات أك رمكز ذات معنى مفيكـ، ميما كانت الكسيمة التي تتضمنيا ككذا طرؽ 
مكرر ت.ـ.ج أف المشرع الجزائرم ال  323يتبيف مف خبلؿ نص المادة  .(3)«إرساليا

فيستكم أف تككف الكتابة في الشكؿ  ،يعتد بالدعامة المتكاجدة عمييا لكتابة المقدمة لئلثبات
أك التي سيسفر  ،كراؽ أك عمى دعائـ إلكتركنية المتعارؼ عمييا حالياالتقميدم عمى األ

 عمييا التقدـ العممي كالتطكر التكنكلكجي في المستقبؿ.

يعترؼ المشرع الجزائرم بالكتابة بغض النظر عف الكسيمة المعتمدة في نقميا، فبل  
عالـ اإللكتركني الرقمي إشكاؿ في تبادؿ الكتابة في العالـ المادم أك تبادليا عف بعد في ال

األمر الذم يستحيؿ  ،، أيف انفصمت الكتابة عمى الكعاء الذم يحتكييا(4)كاالفتراضي
                                                           

1
 - Loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique , JORF n°62 du 14 mars 2000 . 
 02فقرة  07. كأنظر أيضا: المادة 2004سنة ل 15قانكف التكقيع اإللكتركني المصرم رقـ  فقرة "أ" مف 01 المادة -2

 اإللكتركني: متكفر عمى المكقع. ، بشأف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية2002( لسنة 02قانكف إمارة دبي رقـ )
www.arabruleoflaw.org http:// 

 مكرر ت.ـ.ج. 323المادة  -3
تـ فييا الكتابة. أك الكسيمة المعتمدة في نقميا مف ذىب المشرع الفرنسي كالمصرم إلى استبعاد شكؿ دعامة التي ت -4

 أجؿ االعتداد بيا.
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ما م، -أم الدعامة كالمحتكل–ية الكعاء تحققو في ظؿ الكتابة التقميدية التي تقـك عمى ثنائ
بشكؿ الحؽ  يطرح حجية االعتداد بالكتابة اإللكتركنية في ظّؿ إمكانية تعديميا كتغييرىا

دكف ترؾ أم أثر، مما يمس بقكتيا الثبكتية، الشيء الذم دفع بالمشرع إلى إحاطتيا 
 .(1)اإللكتركني بشركط مف أجؿ االعتداد بصحتيا كيجعميا كضماف لحماية المستيمؾ

 لمكتابة اإللكتركنيةالقيمة القانكنية  -ثانيا

ى شركط االعتداد بيا )أ(، تتطمب القكة الثبكتية لمكتابة اإللكتركنية التطرؽ إل 
 كحجيتيا في اإلثبات )ب(.

 شركط االعتداد بالكتابة اإللكتركنية-أ

(، 1أف تككف الكتابة مقركءة ) شرطلكتركنية تكفر يتطمب االعتداد بالكتابة اإل 
 (. 3(، كغير قابمة لمتعديؿ )2كمستمرة )

 أف تككف الكتابة اإللكتركنية مقركءة-1

ابة اإللكتركنية كدليؿ في اإلثبات أف تككف مقركءة بطريقة يتطمب االعتداد بالكت 
دراؾ محتكاىا ، حيث أف البيانات اإللكتركنية بصكرة غير مادية (2)كاضحة كيسيؿ فيـ كا 

قد تككف مشفرة أك عمى شكؿ رقمي ال يمكف لمشخص الطبيعي أف يقرأىا بشكؿ مباشر، 
أجؿ ترجمة ىذه البيانات مف  بحيث يتطمب ذلؾ االستعانة بالكسائؿ اإللكتركنية مف

                                                           
إف اعتراؼ المشرع الجزائرم بالكتابة في الشكؿ اإللكتركني، مف شأنو أف يضع حدا لكّؿ جدؿ كغمكض يكتنؼ ىذا  -1

 ة كاالستيبلؾ عف بعد.النكع مف الكتابة، التي تكاكب التطكر التكنكلكجي كاالقتصادم المجسد في التجارة اإللكتركني
ال يكجد ما يحكؿ دكف اعتبار المحررات مقركءة، إذ تعتبر األجيزة اإللكتركنية تطكرا لكسائؿ الكتابة التقميدية، حيث  -2

–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس تتطمب ترجمة معطياتيا الرقمية بمغة اآللة إلى كتابة مفيكمة مف طرؼ اإلنساف. أنظر:
التعاقد عبر الجماؿ سمير حامد عبد العزيز، . كأنظر: 212ص مرجع سابؽ،، -في القانكف المقارف العقد االلكتركني

 .199مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة-تقنيات االتصاؿ الحديثة 
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، فتككف القراءة غير (1)معمكمات رقمية بمغة اآللة إلى معمكمة مفيكمة بمغة اإلنساف
 .(2)مباشرة

نص المشرع الجزائرم عمى كجكب إمكانية قراءة الكتابة اإللكتركنية في المادة  
كؼ أك ينتج اإلثبات بالكتابة مف تسمسؿ الحر »: جاء فييا ما يمي فأي .جت.ـ 323

 .(3) «أكصاؼ أك أرقاـ أك أم عبلمات أك رمكز ذات معنى مفيكـ...

 استمرار الكتابة كدكاميا-2

يشترط االعتداد بالكتابة اإللكتركنية في اإلثبات أف يتـ تدكينيا عمى دعامة  
بصكرة ك بحيث يمكف الرجكع إلييا عند الحاجة كالضركرة  ،تحفظيا لفترة طكيمة مف الزمف

التي  ،(4)أف ذلؾ قد يصعب تحققو في ظؿ حساسية الكسائؿ اإللكتركنيةمستمرة، غير 
األمر الذم يتطمب اإلستعانة بأجيزة مبلئمة مف  غالبا ما تككف عرضة لمتمؼ كالتعديؿ،

 .(5)ضماف عدـ إتبلؼ المحرر اإللكتركني بصفة مستمرة
ستمرار نص القانكف االنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية عمى شرط ا 

يشترط في الكتابة »منو عمى أّنو:  1مكرر  6كدكاـ الكتابة اإللكتركنية في المادة 
 .(6)«اإللكتركنية أف تتـ عمى نحك يتيح استخداميا كالرجكع إلييا الحقا

بشأف المبادالت كالتجارة  2000لسنة  82مف القانكف التكنسي رقـ  4المادة  نصت 
مرسؿ بحفظ الكثيقة اإللكتركنية في الشكؿ المرسمة بو، يمتـز ال»اإللكتركنية عمى أّنو: 

                                                           
 .212ص مرجع سابؽ،، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -1
في القانكف المدني بيف التطكر القانكني كاألمف  -الكتابة االلكتركنية في القانكف المدنيد، عابد فايد عبد الفتاح فاي -2

 .47، ص2014جامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، دار ال-النقدم
 .فرنسي ت.ـ 1316مكرر ت.ـ.ج لنفس محتكل نص المادة  323يشير نص المادة  -3
 ة منيا سكء التخزيف كحساسية ىذه الكسائؿ.تتعرض الكسائؿ اإللكتركنية لمتمؼ ألسباب عديد -4

 .200مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  - 5
ثباتوإيماف مأمكف احمد سميماف، كأنظر:  مرجع  ،-الجكانب القانكنية لعقد التجارة االلكتركني -إبراـ العقد االلكتركني كا 

 . 338ص بؽ،سا
 المكقع: . أنظربالتكقيع اإللكتركني بشأفمف قانكف االكنستراؿ النمكذجي  10ك 1مكرر  6 كادالم-6

pdfa_ebook.-ecomm-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml  

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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كيمتـز المرسؿ إليو بحفظ ىذه الكثيقة في الشكؿ الذم تسمميا بو، كيتـ حفظ الكثيقة 
اإللكتركنية عمى حامؿ إلكتركني يتيح االطبلع عمى محتكاىا طيمة مدة صبلحيتيا، 

المعمكمات الخاصة  حفظيائي بصكرة تضمف سبلمة محتكاىا، كحفظيا في شكميا الن
 .(1)«بمصدرىا ككجيتيا ككذلؾ تاريخ كمكاف إرساليا أك استبلميا

لـ يتجاىؿ المشرع الجزائرم شرط استمرارية كدكاـ الكتابة اإللكتركنية في المادة  
أف تككف معدة كمحفكظة في ظركؼ تضمف »...التي جاء فييا:  ت.ـ.ج مكرر 323

 . (2)«سبلمتيا

 اإللكتركنية لمتعديؿ عدـ قابمية الكتابة-3

يجب أف تككف الكتابة في الشكؿ اإللكتركني خالية مف أم عيب يؤثر في  
، ففي حالة كجكد أم عبلمة تدؿ عمى (3)صحتيا، كأف تستبعد إمكانية المحك أك التحشية

، مما يؤدم إلى (4)التعديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني، فإف ذلؾ يؤثر في قكتو الثبكتية
في اإلثبات، مما يؤدم  اإللكتركنيفي إحدل شركط التي تتصؿ بكظيفة المحرر التأثير 

 إلى ىدـ الثقة كالطمأنينة في المعامبلت اإللكتركنية كاالستيبلؾ اإللكتركني.

أك  (5)يكجد مف الناحية التقنية برامج آلية خاصة مف شأنيا منع إجراء أم تعديؿ 
ستيمؾ اإللكتركني االستعانة بو في حالة كشفو في حالة حدكثو، الشيء الذم يمكف لمم

 كجكد إشكاؿ في المحرر اإللكتركني كالشؾ في قكتو الثبكتية.

                                                           
 .مرجع سابؽمف القانكف التكنسي بشأف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية،  4المادة  -1
 ت.ـ.ؼ. 1316ت.ـ.ج بنفس معنى المادة  1مكرر  323جاء نص المادة  -2
 .216مرجع سابؽ، ص ،-العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -3
 .201مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة-التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة د العزيز، الجماؿ سمير حامد عب -4
تقـك جيات التصديؽ اإللكتركني في حالة التصديؽ كالتكقيع عمى المحرر اإللكتركني بحفظو، بحيث تؤدم محاكلة -5

 تعديؿ الكثيقة اإللكتركنية إلى إتبلؼ محتكاىا. 
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 حجية الكتابة في الشكؿ اإللكتركني-ب

أقر المشرع الجزائرم بالكتابة في الشكؿ اإللكتركني كذلؾ كفقا لمبدأ التعادؿ  
 (.2كالكتابة عمى الكرؽ ) (، مما يثير التنازع بيف الكتابة اإللكتركنية1الكظيفي )

 مبدأ التعادؿ الكظيفي بيف الكتابة اإللكتركنية كالكتابة التقميدية-1

عمى مبدأ التعادؿ الكظيفي بيف الكتابة  ت.ـ.ج 1مكرر  323المادة  نصت 
يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ »كما يمي:  تجاء فاإللكتركنية كالكتابة التقميدية أي

، إاّل أّف اإلشكاؿ المطركح بيذا الصدد (1)«ات بالكتابة عمى الكرؽاإللكتركني كاإلثب
يتعمؽ بنكع الكتابة، ىؿ الكتابة الرسمية الضركرية لبلنعقاد، أـ الكتابة العرفية التي 

 .(2)يستعاف بيا لئلثبات

تستبعد الكتابة اإللكتركنية في حالة ضركرة تكفر الكتابة الرسمية الخاصة  
يا ركنا مف أركاف العقد تتطمب إتباع إجراءات قانكنية قائمة في العالـ باالنعقاد، عند ككن

ثـ القياـ  ،المادم عمى غرار الحضكر المادم ألطراؼ العقد أماـ الضابط العمكمي
بتسجيؿ العقد كشيره لدل جيات إدارية مختصة، ككؿ ىذه الخطكات المادية يستحيؿ 

إذا تعمؽ  ،مكف تجسيدىا في الكتابة اإللكتركنيةكبالتالي ال ي ،إتباعيا في العالـ االفتراضي
 .(3)األمر بالكتابة الرسمية

بصحتيا كفقا لمبدأ  المتعمقةشركط ال ة كافةيستعاف بالكتابة اإللكتركنية المتضمن 
التعادؿ الكظيفي بينيا كبيف الكتابة التقميدية في إطار إثبات العقكد كالتصرفات القانكنية 

                                                           
 ت.ـ.ج. 1مكرر  323المادة  -1
، فيذىب فريؽ إلى أف نطاؽ 1مكرر  323ت.ـ المقابمة لممادة  1316ينقسـ الفقو الفرنسي في تفسير حكـ المادة  -2

تطبيؽ حكـ ىذه المادة يشمؿ كؿ مف الكتابة الرسمية كالعرقية بينما يذىب فريؽ آخر إلى حصر تطبيؽ اإلثبات بالكتابة 
، مرجع إللكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرمالعقد امناني فراح، في الشكؿ العرفي دكف الرسمي، 

 .177-176ص ص  سابؽ،
يستنتج استبعاد الكتابة اإللكتركنية كعدـ اإلعماؿ بمبدأ التعادؿ الكظيفي في ظؿ العقكد الرسمية مف حكـ نص  -3

ط عمكمي أك شخص مكمؼ العقد الرسمي يثبت فيو مكظؼ أك ضاب»ت.ـ.ج الذم ينص عمى ما يمي:  324المادة 
 «. بخدمة عامة، ما تـ لديو أك ما تمقاه مف ذكم الشأف، كذلؾ طبقا لؤلشكاؿ القانكنية كفي حدكد سمطتو كاختصاصو
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ت.ـ.ج لكف  333، عمى غرار حكـ المادة (1)الشكمية كالرسمية التي ال تتطمب الكتابة
المشكؿ عند اإلثبات مف خبلؿ الكتابة اإللكتركنية في حالة كجكد كتابة عمى الكرؽ يقكـ 

 التنازع بيف األطراؼ عمى صحة كؿ كتابة دكف األخرل.

 التنازع بيف الكتابة اإللكتركنية كالكتابة عمى الكرؽ-2

نكعا جديدا مف  2005ائرم في تعديؿ القانكف المدني في سنة أدخؿ المشرع الجز  
دلة اإلثبات يتعمؽ باإلثبات بالكتابة اإللكتركنية، كأقر ليذا النكع نفس الحجية مع األ

. كىذا ما يثير حجية الكتابة اإللكتركنية في حالة منازعتيا (2)اإلثبات بالكتابة عمى الكرؽ
لجزائرم أغفؿ عف تناكؿ كتنظيـ ىذه المسألة مما يترؾ بكتابة عمى الكرؽ، إال أف المشرع ا

األمر لمسمطة التقديرية لمقاضي في معاينة كتحديد القكة الثبكتية لكؿ كثيقة مقدـ في 
 .(3)النزاع

تناكؿ المشرع الفرنسي مسألة تنازع بيف الكتابة اإللكتركنية كالكتابة عمى الكرؽ في  
أّنو في حالة عدـ كجكد نصكص  نص عمىت.ـ فرنسي، حيث  02فقرة  1316المادة 

بيف  ،أك عندما ال يككف ىناؾ اتفاؽ متكافئ في إثبات االلتزامات كالحقكؽ ،قانكنية مخالفة
يثبت القاضي في النزاعات  ،األطراؼ متكافئ في إثبات اإللتزامات كالحقكؽ بيف األطراؼ
 .(4) ة، أيا كانت دعامتوالقائمة حكؿ اإلثبات بالكتابة عبر تحديد السند األكثر مصداقي

                                                           
في غير المكاد التجارية، إذا كاف التصرؼ القانكني تزيد قيمتو عف »ت.ـ.ج تنص عمى:  1فقرة  333المادة  -1

حدد القيمة، فبل يجكز اإلثبات بالشيكد في كجكده أك إنقضائو ما لـ يكجد دينار جزائرم أك كاف غير م 100.000
 .«نص يقضي بغير ذلؾ

، -دراسة مقارنة في المكاد المدنية كالجنائية–اإلثبات بشيادة الشيكد في القانكف الجزائرم كأنظر: براىيمي صالح، 
 .77، ص2012مكلكد معمرم، تيزم كزك، رسالة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة 

 ت.ـ.ج. 1 مكرر 323المادة  -2
كعدـ إثارتيا في  ،يرجع سبب إغفاؿ المشرع عف تناكؿ مسألة التنازع بيف الكتابة اإللكتركنية كالتقميدية إلى حداثتيا-3

 .2005ظؿ قكاعد القانكف المدني قبؿ تعديؿ 
4 - Article 1316 C.civ stipule : « Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes et à défaut de convention 

valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérales en déterminant par tous moyens le 

titre le plus vraisemblable qu’en soit le support ». 
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يتـ االستعانة بالكتابة اإللكتركنية كاستبعاد الكتابة الكرقية كفقا لمتشريع الفرنسي في  
عمى االعتماد عمى الكتابة  ،حالة كجكد اتفاؽ صريح بيف أطراؼ التعاقد عف بعد

زائرم كفقا اإللكتركنية بدؿ الكتابة عمى الكرؽ، كىذه الحالة يمكف تطبيقيا عمى التشريع الج
 .(1)لقكاعد القانكف المدني كقكاعد اإلثبات

 الفرع الثاني

 التكقيع اإللكتركني كضماف لحماية المستيمؾ اإللكتركني
يفرض االستيبلؾ اإللكتركني االعتماد عمى الكتابة اإللكتركنية، كيستبعد الكتابة  

االنترنت، كتبعا لذلؾ فإف التقميدية التي ال تتبلءـ مع الدعائـ اإللكتركنية كاستعماؿ شبكة 
تكثيؽ الكتابة اإللكتركنية ال يستكعب التكقيع التقميدم، بؿ يتطمب األخذ بتكقيع جديد يتمثؿ 

 في التكقيع اإللكتركني )أكال(، الذم يعتد بو في إثبات المعامبلت اإللكتركنية )ثانيا(.

 تحديد التكقيع اإللكتركني -أكال
 لكتركني )أ(، كأنكاعو )ب(.التكقيع اإل يتـ التطرؽ لتعريؼ 
 تعريؼ التكقيع اإللكتركني-أ
(، ثـ مف الناحية 1تعريؼ التكقيع اإللكتركني مف الناحية الفقيية ) يتـ 

 (.2القانكنية)

                                                           
عتياد عمى الدالئؿ بلنظرا ل ،ف الكتابة اإللكتركنية عمى حساب الكتابة عمى الكرؽلدليؿ الذم يتضميصعب ترجيح ا-1

في العقد اإللكتركني كسيمة إثبات حديثة مناني فراح،  أنظر: مناني فراح، .الثقة في اآللة كالكسائؿ التقنيةالكرقية كعدـ 
 .185-184، مرجع سابؽ، ص ص القانكف المدني الجزائرم
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 التعريؼ الفقيي لمتكقيع اإللكتركني-1
عبارة عف حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك »عمى أّنو:  (1)التكقيع اإللكتركني يعرؼ 

ابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التكقيع كتميزه عف غيره، كيتـ إشارات ليا ط
 .(2)«اعتماده مف الجية المختصة

التكقيع الناتج عف إتباع »عمى أّنو:  كذلؾ يمكف تعريؼ التكقيع اإللكتركني 
إجراءات محددة تؤدم في النياية إلى نتيجة معينة معركفة مقدما فيككف مجمكع ىذه 

 .(3)«لمتكقيع التقميدماإلجراءات ىك البديؿ 
مجمكعة مف اإلجراءات التقنية »عمى أنو:  أيضايعرؼ التكقيع اإللكتركني كما  

التي تسمح بتحديد شخصية مف تصدر عنو ىذه اإلجراءات كقبكلو بمضمكف التصرؼ 
 .(4)«الذم يصدر التكقيع بمناسبتو

 لمتكقيع اإللكتركني تشريعيالتعريؼ ال-2

كتبعا لذلؾ تـ تبنيو كجية الحديثة تبنى التكقيع اإللكتركني، فرضت التطكرات التكنكل 
فقرة أ مف قانكف األكنستراؿ الخاص  2المادة  في التشريعات الكطنية كالدكلية، حيث عّرفتو

بيانات في شكؿ إلكتركني مدرجة في رسالة بيانات مضافة »بالتكقيع اإللكتركني عمى: 
خدـ لتعييف ىكية المكقع بالنسبة إلى رسالة إلييا كمرتبطة بيا منطقيا، يجكز أف تست

 .(5)«بيانات، كلبياف مكافقة المكقع عمى المعمكمات الكاردة في رسالة البيانات

                                                           
ؼ بشأف التكقيع اإللكتركني بحسب الزاكية التي ينظر لو منيا، فقد يتـ بالنظر الكسيمة التي يتـ بيا أك تتبايف التعاري -1

لكرنس محمد عبيدات، أنظر:  بحسب ما يقـك بو مف كظائؼ في إضفاء حجية عمى المحررات كالمعامبلت اإللكتركنية.
 .125، ص2005دار الثقافة لمنشر التكزيع، عماف،  إثبات المحدد اإللكتركني،

 .92، ص1995، مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي، الككيت، الحاسكب كالقانكفزىرة محمد المرسي،  -2
، دار النيضة العربية، القاىرة، إثبات التصرفات القانكنية التي يتـ إبراميا عبر االنترنتجميعي حسف عبد الباسط،  -3

 .34، ص2000
-247ص ص  ، مرجع سابؽ،-دراسة تحميمية -كتركنية، عقد البيع االنترنتعقكد التجارة اإللزريقات عمر خالد،  -4

248. 
 مرجع سابؽ. قانكف األػكسنتراؿ الخاص بالتكقيع اإللكتركني،  -5
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الخاص بالتكاقيع اإللكتركنية إلى تعريؼ  93-1999تطرؽ التكجيو األكركبي رقـ  
بيانات في عبارة عف معمكمات أك » :عمى أنو 1فقرة  2التكقيع اإللكتركني في المادة 

شكؿ إلكتركني ترتبط أك تتصؿ منطقيا بمعمكمات أك بيانات إلكتركنية أخرل رسالة أك 
 .(1)«مستندا كتستخدـ ككسيمة إلقرارىا

 4مكرر  316التكقيع اإللكتركني في المادة عمى تعريؼ المشرع الفرنسي نّص  
مف ينتج بو، التكقيع ضركرم إلكماؿ عمؿ قانكني يبيف ىكية » :عمى أّنو فرنسي ت.ـ

كيعبر التكقيع عف قبكؿ األطراؼ باإللتزامات المترتبة عمى ىذا التصرؼ، بكضع الترقيـ 
فإذا كاف التكقيع إلكتركنيا فيتمثؿ في ». «مف مكظؼ عاـ تثبت رسمية التصرؼ

استخداـ كسيمة آمنة لتحديد الشخص كتضمف صمتو بالتصرؼ الذم كضع عميو، 
ـ يكجد دليؿ مخالؼ بمجرد كضع الترقيـ اإللكتركني كيفترض أماف ىذه الكسيمة ما ل

الذم يحدد بمكجبو شخص المكقع كتضمف سبلمة التصرؼ، كذلؾ بالشركط المحددة 
 .«بمرسـك مف مجمس الدكلة

التكقيع  ومن 02لمعامبلت كالتجارة اإللكتركنية اإلماراتي في المادة اعّرؼ قانكف  
كؼ أك أرقاـ أك رمكز أك أصكات أك نظاـ تكقيع مككف مف حر »اإللكتركني عمى أّنو: 

معالجة ذم شكؿ إلكتركني، كممحؽ أك مرتبط منطقيا برسالة إلكتركنية كمميكرة بنية 
 .(2)«تكثيؽ أك اعتماد تمؾ الرسالة

، 2005تبنى المشرع الجزائرم التكقيع اإللكتركني في تعديؿ التقنيف المدني لسنة  
النص عمى  (3)ت.ـ.ج 03مكرر 327في المادة إال أنو لـ يقدـ تعريؼ لو بؿ إكتفى 

 1مكرر 323المذككرة في المادة  تحقؽ شركط الكتابة اإللكتركنيةاالعتداد بو كفقا ل
يحدد القكاعد العامة المتعمقة  الذم 04-15القانكف رقـ  إلى غاية صدكر ت.ـ.ج،

                                                           
1 -L’article 2/01 de la Directive 1999-93, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniqueq 

stipule : « signature électronique, une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à 

d’autre donnée électronique et qui sert de méthode d’authentification ».   
   مرجع سابؽ.قانكف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية اإلماراتي، مف  02المادة  -2
كيعتد بالتكقيع اإللكتركني كفؽ الشركط المذككرة في المادة »ت.ـ.ج عمى:  02كرر فقرة م 327المادة تنص  -3

 .«أعبله 1مكرر  323
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التكقيع »أف: أيف نص عمى  1فقرة  2في المادة  ، كذلؾبالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف
اإللكتركني: بيانات في شكؿ إلكتركني مرفقة أك مرتبطة منطقيا بيانات إلكتركنية أخرل 

 .(1)«تستعمؿ ككسيمة تكثيؽ

 أنكاع التكقيع اإللكتركني-ب

تتبايف أنكاع التكقيع اإللكتركني بحسب الكسيمة المعتمدة عمييا في أحداثو، فقد  
(، كما يمكف أف يككف التكقيع بالقمـ 1تريا )(، كتكقيعا بيكم1يككف تكقيعا رقميا )

 (.3اإللكتركني )

 التكقيع الرقمي-1

يعتبر التكقيع الرقمي مف بيف أىـ أنكاع التكاقيع اإللكتركنية المعتمدة في  
، "Cryptologie" "التشفير"، يعتمد فيو عمى تقنية االنترنتالمعامبلت عف بعد عبر شبكة 

كذلؾ باالعتماد  ،اإللكتركني إلى صيغة غير مقركءةمف خبلؿ تحكيؿ بيانات المحرر 
 .(2)تماثمية"بلعمى عممية حسابية خاصة قد تككف "تماثمية" أك "ال

يتمثؿ التشفير المتماثؿ في إجراء عممية إغبلؽ كفتح البيانات الخاصة بالمحرر  
رقمي  اإللكتركني بمفتاح كاحد، يتمثؿ في معادلة رياضية تقـك بتحكيؿ البيانات إلى نص

مف  ؛ا التشفير غير المتماثؿ يعتمد عمى مفتاحيف مختمفيفم، بين(3)ذك بيانات غير مقركءة

                                                           
 الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف. 04-15مف قانكف  01فقرة  02المادة - 1
المتماثمة كغير المتماثمة التي تقكـ عمى المكغاريتمات  يقـك التكقيع الرقمي عمى فكرة الرمكز السرية كالمفاتيح -2

كمعادالت رياضية معقدة بكاسطة برامج محددة، فيتكقؼ االطبلع عمى المحرر اإللكتركني المكقع رقميا عمى الشخص 
 .44ص ،مرجع سابؽ إثبات المحدد اإللكتركني،لكرنس محمد عبيدات،  :لذم يحمؿ مفتاح فؾ التشفير. أنظرا

، ص ص 2009، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف، القكاعد الخاصة لتكقيع اإللكتركنيربضي عيسى غساف، كأنظر: 
رسالة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الشكمية في عقكد التجارة اإللكتركنية، . كأنظر كذلؾ: طميف سييمة، 66-67

 . 55، ص2011معمرم، تيزم كزك،  الدكلي لؤلعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد
 .67، مرجع سابؽ، صمتكقيع اإللكتركنيلالقكاعد الخاصة ربضي عيسى غساف،  -3
 . أنظر:ؿ إليو مف أجؿ تشفير أك فؾ تشفيريستخدـ في التشفير المتماثؿ نفس المفتاح السرم مف قبؿ المرسؿ كالمرس 

 .219ص مرجع سابؽ، تصاؿ الحديثة،التعاقد عبر تقنيات االالجماؿ سمير حامد عبد العزيز، 
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، يحتفظ المفتاح األكؿ مف (1)أجؿ فتح كغمؽ البيانات اإللكتركنية الخاصة بالمحرر المكقع
قبؿ مستخدـ كاحد كيعمـ المفتاح الثاني عمى باقي المستخدميف، فكؿ مف يحكز عمى 

رساليا لممستخدـ الحائز عمى المفتاح الع اـ يمكف لو أف يقكـ بتشفير البيانات اإللكتركنية كا 
، كغالبا ما يتـ االستعانة بجيات التصديؽ كطرؼ (2)خاص مف أجؿ فؾ التشفيرالمفتاح ال

ثالث محايد في ىذا النكع مف التكقيع اإللكتركني، إال أّنو يبقى التشفير مف خبلؿ كبل 
 .(3)ة كاالختراؽالنظاميف عرضة لمقرصن

 التكقيع البيكمترم-2

يعتد في التكقيع البيكمترم عمى المعطيات كالخكاص الذاتية المتعمقة بكؿ شخص  
كبصمة األصبع، كبصمة شبكة العيف، كنبرة الصكت، أبعاد الكجو، كدرجة ضغط الدـ 

إلى  ، التي يتـ ترجمتيا بكاسطة تقنيات آلية(4)كغيرىا مف الصفات الجسدية كالسمككية
 معطيات رقمية مشفرة يحتفظ بيا في الحاسكب.

يسمح ارتباط التكقيع اإللكتركني بالخكاص الذاتية لكؿ شخص بتعزيز الثقة  
نظرا إلمكانية تمييز كتحديد ىكية الُمَكقِّع، إال أف ىذه التقنية معرضة  ،لممتعامميف بكاسطتو

صنة كفسخ ىذه المعطيات لممخاطر الفنية القائمة في البيئة الرقمية، إذ يمكف قر 
، خاصة أف الجيات المنتجة لمطرؽ البيكمترية تمارس نشاطيا في ظّؿ الحرص (5)كتقميدىا

 عمى تكحيد نظـ عمميا، مما يسيؿ خرؽ ىذه األنظمة.

                                                           
 يستبعد في إطار التشفير البلمتماثؿ استخداـ نفس المفتاح أك الرمز السرم مف أجؿ التشفير أك فكو. -1
 .272مرجع سابؽ، ص ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -2
 .244ص مرجع سابؽ،، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -3
 . كأنظر: 256صمرجع سابؽ،  ،-دراسة تحميمية -عقكد التجارة اإللكتركنية، عقد البيع االنترنتزريقات عمر خالد،  -4

 .244ص مرجع سابؽ،، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس
يد بصمات األصبع باستعماؿ بصمات ببلستيكية، عمى غرار تقميد قرنة العيف بعدسات الصقة ببلستيكية، يمكف تقم -5

عادة بثيا  التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة،الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  . أنظر:أك تسجيؿ بصمة الصكت كا 
 .225مرجع سابؽ، ص
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يتطمب االستعانة بنظاـ التكقيع البيكمترم االعتماد عمى كضع نظـ معمكماتية  
ات، بما ؽ المعتمدة التي تخص لرقابة السمطمف خبلؿ االستعانة بجيات التصدي ،آمنة
 .(1)ؿ حماية كسرية ىذا التكقيعفيك

 التكقيع بالقمـ اإللكتركني -3

الذم يتـ ك  ،اإلستعانة بقمـ إلكتركني خاص مف خبلؿ القمـ اإللكتركنيبالتكقيع  يتـ 
ى عم مف ترؾ أثر عمى شكؿ إمضاء مما ُيمكف ،استعمالو عمى شاشة األجيزة اإللكتركنية

يتـ حفظو عمى ىيئة صكرة لتكقيع الشخص الذم يمكف ك ، شاشة الجياز اإللكتركني
استرجاعو كالعكدة إليو مف أجؿ مضاىاتو بيف التكقيع المرسؿ كالمخزف عمى ذاكرة 

 .(2)الجياز

لشخص ثبات العبلقة بيف التكقيع كايصعب في إطار التكقيع بالقمـ اإللكتركني إ 
كضعو عمى أم محرر ك  أم شخص يقـك بنسخ التكقيع، إذ يمكف لمغير أف المكقع

إلكتركني، كيّدعى بأنو كضع مف قبؿ صاحبو الفعمي، مما يؤكد عدـ آماف كالثقة في 
نزاىة كمصداقية  لمد االنترنتاستعماؿ ىذه التقنية، فاألكلى أف يتحرل المتعاقد عبر 

تزكيدىا بمعمكماتو المكاقع التجارية اإللكتركنية قبؿ اإلقباؿ عمى التعامؿ معيا ك 
 . (3)الشخصية

                                                           
 .245ص مرجع سابؽ،، -ركني في القانكف المقارفالعقد االلكت–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -1
تشكؿ سمات تتـ المضاىاة مف خبلؿ حركة القمـ اإللكتركني كاألشكاؿ التي يتخذىا مف إنحناءات أك إلتكاءات التي  -2

ثباتوإيماف مأمكف احمد سميماف، أنظر:  .التكقيع الخاص بالمكقع د الجكانب القانكنية لعق -إبراـ العقد االلكتركني كا 
التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الجماؿ سمير حامد عبد العزيز،  :كانظر .257مرجع سابؽ، ص ،-التجارة االلكتركني

اإلثبات في معامبلت التجارة اإللكتركنية بيف التشريعات كأنظر أيضا: لممـك كريـ،  .226مرجع سابؽ، ص الحديثة،
نكف التعاكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد مذكرة ماجستير في القانكف، فرع قاالكطنية كالدكلية، 

 .126، ص 2011معمرم، تيزم كزك، 
حكؿ مختمؼ المكاقع اإللكتركنية،  االنترنتمف قبؿ المستيمكيف اإللكتركنييف عبر " Avis"غالبا ما يتـ كضع أراء  -3

 فادم التبضع في ىذه المكاقع. مما يسمح بت ،األمر الذم يمكف مف كشؼ التبلعبات كعدـ الجدية
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 االعتداد بالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات -ثانيا

كالتي يتطمب االعتداد بالتكقيع اإللكتركني تكفر شركط معينة مف أجؿ صحتو )أ(،  
 إقرار حجيتو )ب(. تحدد مدل

  شركط صحة التكقيع اإللكتركني-أ

لكتركني بإمكانية التأكد مف ىكية حدد المشرع الجزائرم شركط االعتداد بالتكقيع اإل 
( كيضؼ الفقو شرط 2(، كأف يككف معد كمحفكظ في ظركؼ تضمف السبلمة )1المكقع )

 (.3اتصاؿ التكقيع بالمحرر )

 التأكد مف ىكية المكقع-1
كرد شرط إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدر الكتابة اإللكتركنية في 

كيرجع سبب ذلؾ التقنيف المدني الجزائرم، عمى غرار  ،التشريعات المقارنةالعديد مف 
بخصكص تحديد ىكية  ،لمغمكض كاإلشكاؿ الذم يطرحو التعاقد عبر االنترنت

، حيث أنو غالبا ما يتـ استعماؿ أسماء مستعارة أك انتحاؿ أم ىكية أخرل (1)المتعاقديف
ية الطرؼ اآلخر في غير اليكية الحقيقية لممتعاقد، مما يثير صعكبة في التعرؼ عمى ىك 

في حالة النزاع حكؿ حجية ىذا العقد، كمدل حقيقة نسب  كيككف ذلؾالعبلقة العقدية، 
 .(2)المحرر اإللكتركني ألحد المتعاقديف عبر االنترنت

 1مكرر  323في المادة  المكقعنص المشرع الجزائرم عمى شرط التأكد مف ىكية  
ابة في الشكؿ اإللكتركني كاإلثبات بالكتابة يعتبر اإلثبات بالكت»التي جاءت كما يمي: 

 .(3) «عمى الكرؽ، بشرط إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدرىا...

                                                           
 كأنظر: .178ص ، مرجع سابؽ،العقد اإللكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرممناني فراح،  -1

ETIENNE Virginie, le développement de la signature électronique, mémoire  Master 2 Recherche Droit des 

affaires, Université Paris 13 Nord, 2011. 
تمكف تقنيات التكقيع اإللكتركني مف تحديد ىكية المكقع، فالتكقيع البيكمترم مثبل يحتفظ فيو بخكاص اإلنساف بشكؿ  -2

أنظر: حابت آماؿ، "حجية الكثيقة اإللكتركنية في التقنيف الجزائرم"، المجمة النقدية يربط التكقيع بيكية الشخص المكقع. 
 .154-153ـ السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، العدد ، ص ص لمقانكف كالعمك 

 .رنسيف ت.ـ 1316المادة ، ك ـ.جت. 1مكرر  323المادة  -3
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منو شرط  2فقرة  9تناكؿ قانكف األكنستراؿ النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية في المادة  
شكؿ يعطى لممعمكمات التي تككف عمى »تحديد منشئ المحرر اإللكتركني كما يمي: 

رسالة بيانات ما تستحقو مف حجية في اإلثبات، كفي تقدير حجية رسالة البيانات في 
اإلثبات، يكلي االعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أك تخزيف أك إببلغ 
رسالة البيانات، كلجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة عمى سبلمة المعمكمات، 

 .(1)«يا ىكية منشئيا، كألم عامؿ آخر يتصؿ باألمركلمطريقة التي حددت ب
بيانات مميزة  يتـ تحديد ىكية الشخص الذم أصدر الكتابة اإللكتركنية مف خبلؿ 

، كالتي تتككف مف رمكز أك مفاتيح التشفير (2)تدعى بيانات إنشاء التكقيع اإللكتركني
الطبيعي كالمعنكم أك لحساب الشخص  ،الخاصة التي يستعمميا المكقع لحسابو الخاص

االستعانة بطرؼ ثالث مكثكؽ بو مف الذم يمثمو، حيث يحصؿ المكقع عمى ىذه البيانات ب
يمكف لتقنية  أجؿ المصادقة عمى صحة البيانات الشخصية الخاصة بأطراؼ التعاقد،

التكقيع اإللكتركني مف التحقؽ مف ىكية المكقع، ككذا تكجو إرادتو بقبكؿ مضمكف الكتابة 
 .(3)ركنية مما يجعؿ التكقيع اإللكتركني تكثيقا لممتعاقد عبر االنترنتاإللكت

 أف يككف التكقيع معد كمحفكظ في ظركؼ تضمف سبلمتو-2

في إنشائو كحفظو،  ،يرتبط التكقيع اإللكتركني بالدعامة كالكسائط التي يستعاف بيا 
مر لمكسائط أيف بات مف الصعب ضماف الكجكد المست ،كىذه األخيرة تتميز بالتطكر

اإللكتركنية الضركرية لقراءة المحرر اإللكتركني المكقع في حقبة زمنية معينة كفقا لتقنيات 
غالبا ما تككف ىذه الدعائـ اإللكتركنية حساسة كمعرضة  أخرل قديمة مف جية، كمف جية

                                                           
 85قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية الصادر عف الجمسة العامة رقـ مف  02فقرة  09المادة  -1

متكفر عمى المكقع اإللكتركني:   .1996ديسمبر 06لمجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في 
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf 

  .212ص مرجع سابؽ،، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -2
نما الميـ ىك تحديد ىكية المكقع الذم سيمتـز بما كرد في ليس ميما تحديد ىكية محرر الكتابة أك منشئ المحرر، كا   -3

، -دراسة مقارنة–حجية المحررات المكقعة إلكتركنيا في اإلثبات أنظر: سادات محمد محمد،  .ك مدكف بوالمحرر كما ى
 .205، ص2011دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 
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لمتمؼ، مما يؤثر عمى السند اإللكتركني الذم ال يمكف إعادة إنشائو مف جديد باالعتماد 
 .(1) عمى خبلؼ السند التقميدم إذا تـ إتبلفوعمى األصؿ 

المكقع مف أجؿ ضماف حقكؽ  (2)ضركرة حفظ المحرر اإللكتركني تـ تقرير 
كسيط ببما فييـ فئة المستيمكيف، كغالبا ما يتـ ذلؾ باالستعانة  ،االنترنتالمتعاقديف عبر 
إما بصكرة  ،يقة إلكتركنيةف مف تخزيف كحفظ كاسترجاع المعمكمات بطر اإللكتركني يمكّ 

 .(3)االنترنتأك أف يتـ ذلؾ عف بعد عبر  ،مكضعية مف خبلؿ ذاكرة الجياز الكسيط
 ،المحرر اإللكتركني في ظركؼ تضمف سبلمتوإعداد كحفظ  تحقؽ شرط  يرتبط 

ال تقؿ عف مدة صبلحية االلتزاـ الذم  ،أف تتكفر إمكانية االطبلع عميو خبلؿ مدة زمنية
السند اإللكتركني، لذا يجب حفظ ىذا األخير كفقا لشكمو النيائي دكف إدخاؿ ينص عميو 

إلى جانب حفظ المعمكمات المتعمقة بتاريخ كمكاف إرشاد كاستقباؿ  ،(4)عميو أم تغيير
الكثيقة التي تعتبر مف العناصر الجكىرية لمعقد باإلضافة لكافة البيانات كالمعمكمات ذات 

 عيا مف قبؿ مقدمي خدمات التصديؽ.الطابع الشخصي التي تـ جم
دّعـ المشرع الجزائرم شرط إعداد كحفظ التكقيع في ظركؼ تضمف سبلمتو في ظؿ  
الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ  ،04-15القانكف رقـ أحكاـ 

نو، حيث مف خبلؿ تنظيـ آليات إنشاء التكقيع اإللكتركني المكصكؼ كالتحقؽ م ،اإللكتركنييف
يشترط في آلية إنشاء التكقيع اإللكتركني أف تككف مؤمنة كمكثكقة، إذ ال يمكف مف الناحية 

                                                           
العقد مناني فراح،  :أنظر .ية إشكاؿ في أحد صكرهصؿ عند مكاجاأليمكف إعادة إنشاء السندات الكرقية مف  -1

 .180ص ، مرجع سابؽ،اإللكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرم
 ت.ـ.ج. 1مكرر  323المادة  -2
أم نكع يجب  حيث لـ يقـ المشرعيمعب الكسيط اإللكتركني دكرا ميما في حفظ المحرر اإللكتركني المكقع،  -3

 ذ يصح ذلؾ عمى كؿ الدعائـ القائمة حاليا كالتي سيسفر عنيا التقدـ العممي كالتكنكلكجي في المستقبؿ. اعتماده، إ
، مرجع الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف 04-15مف القانكف رقـ  04المادة تنص  -4

كميا األصمي كيتـ تحديد الكيفيات المتعمقة بحفظ الكثيقة تحفظ الكثيقة المكقعة إلكتركنيا في ش»، عمى أنو: سابؽ
 «.المكقعة إلكتركنيا عف طريؽ تنظيـ
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العممية المصادقة عمى بيانات إنشاء التكقيع اإللكتركنية ألكثر مف مرة كاحدة، مع ضركرة 
   .(1)اإلعتماد عمى كسائؿ تقنية تضمف سرية ىذه البيانات ككذا حمايتيا مف أم تعديؿ أك تزكير

 اتصاؿ التكقيع بالمحرر اإللكتركني-3

 ،مف الكتابة غالكرؽ في نياية المحرر بعد التفر يكضع التكقيع العادم عمى  
اتصاؿ التكقيع  مع ضركرة، (2)كااللتزاـ بمضمكف السند المكقع ارضالكإعبلف عف 

 بالمحرر اإللكتركني كاستبعاد كؿ تبلعب في ذلؾ عف طريؽ إحداث تغيير بحذؼ أك
 .(3)تعديؿ البيانات

تقنيات تكفر قدرا مف  ،مجاؿ نظـ المعمكمات كاالتصاالت أكجد التقدـ العممي في 
مما يضمف اتصاؿ التكقيع  ،دكف إمكانية إجراء التعديؿ عمييا ،األماف كالحماية كالسرية

، التي تقدـ شيادة التصديؽ كيتـ ذلؾ بالمجكء إلى جيات التكثيؽ ،كالمحرر اإللكتركني
 . (4)ى التكقيع اإللكتركنيعم

 مدل اإلقرار بحجية التكقيع اإللكتركني-ب

في مبدأ التعادؿ الكظيفي  ،أحكاـ التقنيف المدنيظؿ في  المشرع الجزائرم تبنى 
تحقؽ ذلؾ بيتكقؼ ، ك عمى الكرؽالتقميدية كالكتابة  ،اإللكتركنية بيف الكتابةاإلثبات 

رة إمكانية قراءة الكتابة اإللكتركنية التي تنص عمى ضرك  ،(5)مجمكعة مف الشركط

                                                           
، الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف 04-15القانكف رقـ مف  13إلى  10المكاد مف  -1

 مرجع سابؽ.
ثباتوإبراـ العقد االلكتر إيماف مأمكف احمد سميماف،  -2 مرجع  ،-الجكانب القانكنية لعقد التجارة االلكتركني -كني كا 

 .276ص سابؽ،
 :. كانظر249-248ص ص  مرجع سابؽ،، -العقد االلكتركني في القانكف المقارف–، العقكد الدكلية ناصؼ إلياس -3

-212ص ص  ابؽ،مرجع س، -دراسة مقارنة–حجية المحررات المكقعة إلكتركنيا في اإلثبات سادات محمد محمد، 
213. 

، الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف 04-15مف القانكف رقـ  14 إلى 07 مف المكاد -4
 مرجع سابؽ.

 ت.ـ.ج 02فقرة  327ك 1مكرر  323مكرر،  323المكاد  -5
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كاستمراريتيا كاستبعاد أم إمكانية في تعديميا، إلى جانب ضركرة تحديد ىكية مصدر 
 المحررات اإللكتركنية مع شرط إعدادىا كحفظيا في ظركؼ تضمف سبلمتيا.

ؿ عزز المشرع الجزائرم مبدأ التعادؿ الكظيفي لممحررات اإللكتركنية كالتقميدية مف خبل
الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ  04-15القانكف رقـ أحكاـ 

منو نجد أنيا تنص عمى التكقيع اإللكتركني  08، لكف بالرجكع إلى المادة اإللكتركنييف
مف ذات القانكف متطمبات  07ب، كتحدد المادة المكصكؼ كحده مماثؿ لمتكقيع المكتك 

 .تتطابؽ مع شركط التكقيع اإللكتركني الكاردة في القانكف المدنيالتكقيع المكصكؼ كالتي 

إال أّنو يشترط في ظؿ متطمبات التكقيع المكصكؼ زيادة عف الشركط الكاردة في 
أف يتـ إنشاؤه عمى أساس شيادة التصديؽ اإللكتركني المكصكؼ، كأف  ،القانكف المدني

حدد ىكية يع اإللكتركني، مما ييككف مصمما بكاسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التكق
البيانات  طرأ عمىمما يسمح بالكشؼ عف أم تعديبلت تالمكقع كارتباطو بو دكف سكاه، 

إذ يشترط أف يككف التكقيع منشأ بكاسطة كسائؿ تككف تحت التحكـ الحصرم  ،المتعمقة بو
 .(1)لممكقع

التحقؽ منو، أيف نظـ المشرع الجزائرم آليات إنشاء التكقيع اإللكتركني المكصكؼ ك 
الذم  04-15القانكف رقـ مف  06اشترط تكفر آليات مؤمنة كمكثكقة، فنص في المادة 

؛ عمى أف استعماؿ التكقيع يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف
ثبات إرادتو في قبكؿ مضمكف الكتابة اإللكترك  ني، اإللكتركني يككف لتكثيؽ ىكية الُمكّقع كا 

 .مما يجعؿ التكقيع اإللكتركني ضمانا لحماية المستيمؾ اإللكتركني

                                                                                                                                                                                

يتيا كاستبعاد أم إمكانية في تعديميا، أما شرطا تتمثؿ شركط االعتداد بالكتابة اإللكتركنية إمكانية قراءتيا، كاستمرار  
عداد كحفظ الكتابة في ظركؼ تضمف سبلمتيا فيما مرتبطاف بالمحررات اإللكتركنية  تحديد ىكية مصدر الكتابة كا 

 ت.ـ.ج. 02فقرة  327المكقعة، كىذا ما أكده حكـ نص المادة 
الذم يحدد القكاعد العامة  04-15القانكف رقـ مف  04قرة ف 02يقصد بآلية إنشاء التكقيع اإللكتركني بحسب المادة  -1

جياز أك برنامج معمكماتي معد لتطبيؽ بيانات إلنشاء التكقيع »: المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف
 .    «اإللكتركني
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مف أجؿ مماثمة التكقيع اإللكتركني لمتكقيع التقميدم  ،المشرع الجزائرمإشترط 
أف يككف تكقيعا إلكتركنيا مكصكفا، الذم ُيشترط فيو مجمكعة مف  ،المكتكب باليد

مما  ،عانة بجيات التصديؽ اإللكتركنيةالمتطمبات الفنية الضركرية التي تستدعي اإلست
، فالتكقيع اإللكتركني المكصكؼ ال يتبلءـ مع ُيصّعب عمى المستيمؾ االعتماد عميو

متطمبات حماية المتعاقد عبر االنترنت البسيط عمى غرار المستيمؾ اإللكتركني، إال أّف 
ئة األعماؿ، أم ذلؾ ال يؤثر في ككنو يتماشى مع أحكاـ المعامبلت اإللكتركنية بيف ف

 (.B2Bالتجارة اإللكتركنية )

لـ يستبعد المشرع الجزائرم التكقيع اإللكتركني الذم لـ يستكفي المتطمبات الخاصة 
القانكف رقـ مف  09في االعتداد بو أماـ القضاء كفقا لحكـ المادة  ،بالتكقيع المكصكؼ

أف حيث ، اإللكتركنييف الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ 15-04
متصديؽ عمى لالمجكء لطرؼ ثالث  االعتداد بالتكقيع اإللكتركني كدليؿ لئلثبات ال يستدعي

لتأمينو، مما يجعؿ التكقيع اإللكتركني غير كاالعتماد عمى آليات تقنية معقدة  ،التكقيع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . (1)يتبلءـ مع متطمبات حماية المستيمؾ اإللكتركني كيشكؿ ضمانا لو ،المكصكؼ

                                                           
1
، مرجع اإللكتركنييفالذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ  04-15القانكف رقـ مف  09المادة  - 

 سابؽ.
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 الفصؿ الثاني

 قكاعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بكصفو مستيمؾ إلكتركني
ديف الم كبالمقابؿ فإف ،غالبا ما ينتمي الدائف عبر االنترنت ألحد فئات المحترؼ

الذم يتعامؿ معو؛ غالبا ما يككف شخصا بسيطا يجيؿ المعطيات االساسية لمسمعة اك 
عبر  حماية تتبلءـ مع خصكصية المتعاقدتكفير يستعدم  الخدمة محؿ التعاقد، مما

لتزامات المقررة مف خبلؿ جممة مف اال ، الذم ينطبؽ عميو كصؼ المستيمؾ األنترنت
 .ترنتعمى عاتؽ الدائف المحترؼ عبر األن

الحياة االجتماعية،  شبكة االنترنت في مختمؼ مجاالتيقـك االفراد باالستعانة ب
األمر الذم ، ت المتشابية أك حتى المغشكشة منياالمنتكجا بشكؿ يسمح بعرض العديد مف

عف إتخاذ القرار المناسب عند إقتنائو لممنتكج، مما  االلكتركني يعجز المستيمؾ يجعؿ
مع ضركرة إلزاـ المحترؼ باعبلمو، كقكاعد كقائية   يستكجب تنظيـ االعبلنات االلكتركنية

مف العدكؿ ككذا حمايتو مف كؿ(، إلى جانب تمكينو حث األفي حماية المستيمؾ )المب
 الثاني(. حثفي حماية المستيمؾ )المب جريمتي الغش كالخداع كقكاعد ردعية

 المبحث األكؿ

 القكاعد الكقائية في حماية المستيمؾ اإللكتركني
تتطمب حماية المستيمؾ اإللكتركني تقديـ معمكمات كافية عف المنتكج الذم يتـ  

قتناءه عبر االنترنت، دكف إمكانية معاينتو أك فحصو عف بعد، األمر الذم يزيد  عرضو كا 
مف عدـ الخبرة التي يتميز بيا المستيمؾ، كيحكؿ دكف إمكانية تحديد جكدة المنتكجات 

 التي يتـ عرضيا عبر االنترنت.

تتحكـ أساليب الدعائية كالتركيجية التي يعتمدىا المحترؼ اإللكتركني في اإلعبلف  
في اختيار المستيمؾ اإللكتركني، حيث يتعمد المحترؼ  عف المنتكج عبر االنترنت

إلى إبراز مزايا المنتكج، دكف اإلشارة إلى  -عمى غرار نظيره التقميدم-اإللكتركني 
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المساكئ كاألضرار التي يمكف أف يتسبب فييا المنتكج، مما يبيف أىمية تكريس القكاعد 
عبلـ اإللكتركني )المطمب الثاني( في المتعمقة باإلعبلف اإللكتركني )المطمب األكؿ(، كاإل

 حماية المستيمؾ اإللكتركني.

 المطمب األكؿ

 اإللكتركني القكاعد المتعمقة باإلعبلف
يمّكف اإلعبلف اإللكتركني مف إطبلع المستيمؾ اإللكتركني عمى مختمؼ  

المنتكجات عبر شبكة االنترنت، مما يسمح لو مف االختيار بيف أحدث السمع كالخدمات 
قتناء ما يتكافؽ مع متطمباتو اإلستيبلكية، األمر الذم يساىـ في تحقيؽ مساعي كا  

المحترؼ اإللكتركني في صرؼ منتكجاتو، كيبيف أىمية االعتماد عمى اإلعبلف اإللكتركني 
 )الفرع األكؿ(.

يساىـ إقباؿ المحترؼ عبر االنترنت عمى اإلعبلف اإللكتركني في تمكينو مف  
ؽ، كالتي تعرؼ إشتداد المنافسة بيف التجار مع ظيكر أشكاؿ مكاجية معطيات السك 

عديدة لسمع متشابية، فتطكر تقنيات اإلعبلف كتنكع أساليبو يؤثر عمى إرادة المستيمؾ، ما 
يفرض ضركرة محاربة بعض أشكاؿ اإلعبلف اإللكتركني )الفرع الثاني(، التي يمكف أف 

 تكاىا أك صيغتيا أك شكميا.تتسبب في إزعاج أك تضميؿ المستيمؾ بكاسطة مح
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 الفرع األكؿ

 االعتماد عمى اإلعبلف اإللكتركني
أصبح االعتماد عمى اإلعبلف اإللكتركني ضركرة حتمية في ظؿ متطمبات  

االستيبلؾ الحديثة، حيث يتـ اإلعبلف عف المنتكجات كالتعريؼ بيا مف خبلؿ تقنيات 
نترنت كالمكاقع اإللكتركنية كالبريد اإللكتركني االتصاؿ اإللكتركنية التي تكفرىا شبكة اال

)أكال(، مما يفرض ضركرة خضكع اإلعبلف اإللكتركني لمجمكعة مف القكاعد التي تسمح 
 بتنظيمو )ثانيا(.

 تحديد اإلعبلف اإللكتركني -أكال

يتطمب تحديد اإلعبلف التجارم اإللكتركني التطرؽ لتعريفو )أ(، كتمييزه عف  
 طبيعتو القانكنية )ج(. تحديد بية )ب(، ثـالمفاىيـ المشا

 تعريؼ اإلعبلف اإللكتركني-أ

مف الناحية ثـ (، 1يتـ تعريؼ اإلعبلف التجارم اإللكتركني مف الناحية الفقيية ) 
 (.2التشريعية )

 التعريؼ الفقيي لئلعبلف اإللكتركني-1

تعريفيـ ييدؼ اإلعبلف التجارم إلى تقديـ السمع كالخدمات إلى المستيمكيف ل
بكاسطة رسالة يكجييا التاجر المحترؼ بأم كسيمة  ،كحثيـ عمى الحصكؿ عمييا ،بيا

، يصطمح عمى اإلعبلف (1)بما في ذلؾ االنترنت ،مف كسائؿ اإلعبلف لممستيمؾ
التجارم في حالة استعماؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية "اإلعبلف التجارم 

كاإلعبلف في صكرتو  ،ي صكرتو التقميديةيكمف الفرؽ بيف اإلعبلف فك  ،اإللكتركني"
في الكسيمة المستعممة في اإلعبلف، حيث يتـ اإلستعانة بالكسائؿ  ،اإللكتركنية

                                                           
  .40ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -1
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أك  ،أك المسمكعة مثؿ الراديك ،كالجرائد ،التقميدية المقركءة كالنشرات كالمطبكعات
 .المرئية مثؿ التمفزيكف

التصاؿ الحديثة، التي تتمثؿ كسائؿ ابفي حيف أف اإلعبلف اإللكتركني يستعيف  
في أجيزة إلكتركنية مزكدة بخدمة االنترنت سكاء ىاتؼ ذكي أك جياز حاسكب متصؿ 
باالنترنت، كيشترط في اإلعبلف اإللكتركني أف يككف مقركءنا أك قابؿ لمقراءة كيستبعد فيو 

 اإلشارات كالمعطيات الرقمية غير المفيكمة بمغة البشر. 

كسيمة تيدؼ إلى التأثير النفسي عمى »في  (1)ارميتمثؿ اإلعبلف التج 
المستيمكيف تحقيقا لغايات تجارية، يفترض فيو التكرار كاإللحاح كتسميط الفكرة عمى 

جتذاب العيف كا طراء األذف ،المتمقي باستخداـ كؿ ما مف شأنو إلياب الخياؿ في  ،كا 
حث المستيمؾ  أك الخدمة بقصد ،نفس الكقت الذم يتـ فيو إظيار محاسف المنتج

 . (2)«كتحريضو عمى االستيبلؾ

إخبار أك إعبلـ تجارم أك ميني »كيعرؼ كذلؾ اإلعبلف التجارم عمى أّنو:  
القصد منو التعريؼ بمنتج أك خدمة معينة عف طريؽ إبراز المزايا كامتداح المحاسف 

 .(3)«بيدؼ خمؽ انطباع جيد يؤدم إلى إقباؿ الجميكر عمى المنتج أك ىذه الخدمة
                                                           

 ا،مشترم أساسالمى عبائع الفي عممية اتصاؿ تيدؼ إلى تأثير اإلعبلف التجارم مف الناحية االقتصادية  يتمثؿ -1
المناصير عمي عبد الكريـ . أنظر: االتصاؿ مف خبلؿ كسائؿ اتصاؿ العامة حيث يفصح المعمف عف شخصيتو كيتـ

، أطركحة دكتكراه في الفقو كاألصكؿ، كمية الدراسات اإلعبلنات التجارية مفيكما كأحكاميا في الفقو اإلسبلميمحمد، 
   http://www.iefpedia.com، متكفرة عمى المكقع اإللكتركني: 20، ص2008العميا، الجامعة األردنية، عماف، 
كسيمة غير شخصية لتقديـ األفكار كالتركيج عف السمع كالخدمات بكاسطة جية »كيعرفو البعض اآلخر عمى أنو: 

اإلعبلنات التجارية الخادعة كمدل الحماية التي محمد عبد الشافي اسماعيؿ، أنظر: . «معمكمة مقابؿ أجر مدفكع
 .8، ص1999نيضة العربية، القاىرة، ، دار اليكمفيا المشرع الجنائي لممستيمؾ

 .40-39ص ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -2
عف سمعة أك خدمة كؿ نشاط تجارم ييدؼ إلى تحقيؽ الربح عف طريؽ اإلعبلف »كما يعرؼ اإلعبلف التجارم بأنو: 

معينة بإظيار محاسنيا كمزاياىا بأم كسيمة مف كسائؿ اإلعبلف إلثارة المستيمكيف كدفعيـ لمتعاقد مف أجؿ الحصكؿ 
 «عمييا

، مكتبة الجبلء الجديدة، المنصكرة، اإلعبلف عف المنتجات كالخدمات مف الكجية القانكنيةعبد الفضؿ محمد أحمد،  -3
 .19، ص1991

http://www.iefpedia.com/


  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

319 
 

معمكمات تجارية، صناعية أك مينية »كذلؾ بأّنو:  التجارم كيعرؼ اإلعبلف 
مكجية لئلعبلـ كالتعريؼ بعبلمة أك منتج كذلؾ بالتضخيـ في الجكدة بغرض خمؽ 
صكرة أك البيع، كيككف لئلعبلف طابع مديحي عندما يككف ىدفو أف يعمف عف عبلمة 

رتباطا كثيقا بإنتاج يككف لو أف يعمـ أك منتج، كقد يككف إعبلميا إذا كاف مرتبطا ا
بصفاتو ككمياتو كالثمف، كيككف مف ثـ تحريضا، إذ أنو في الغالب يككف ىدفو العمؿ 

   .(1)«عمى البيع

 االلكتركنيلئلعبلف  التشريعيالتعريؼ -2

عّرؼ التكجيو يتطابؽ مفيكـ اإلعبلف التجارم مع اإلشيار كاالدعاء، حيث  
لخاص بتقريب األحكاـ التشريعية، التنظيمية كاإلدارية لمدكؿ ا 450-84األكركبي رقـ 

كّؿ شكؿ »اإلشيار عمى أّنو:  01فقرة  02األعضاء في مادة اإلشيار المضمؿ في المادة 
 ،مف أشكاؿ االتصاؿ في مجاؿ النشاط التجارم أك الصناعي أك الحرفي أك الميني

بما في ذلؾ األمكاؿ التجارية  ،بيدؼ تشجيع تقديـ المنتجات كالخدمات كالتعريؼ بيا
 .(2)«كالحقكؽ كاإللتزامات

مف خبلؿ تعريفو لبلتصاؿ  ،شريع الفرنسي تعريؼ اإلعبلف التجارمف التّ تضمّ  
 La communication au public par voie"بالجميكر بالكسائؿ اإللكتركنية 

électronique"  بالثقة في الخاص  575-2004مف القانكف رقـ  02فقرة  01في المادة
 ،عمى أنيا تشمؿ إجراء اتصاؿ إلكتركني يكضع تحت تصرؼ الجميكر ،االقتصاد الرقمي

                                                           
 .108ص، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيد عدناف خالد، ككثر سعي - 1

2-Directive 84-450/CEE du conseil du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, journal 

officiel n°250 du 19/09/1984 pp17-20. Disponible sur le site : 

http://www.eur.LEX.europa.EU, article 01 alinéa 1 stipule que « la publicité toute forme de communication 

faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de 

promouvoir la fourniture de bien ou de service, y compris les biens immeubles, les droit et les 

obligations ». 

http://www.eur.lex.europa.eu/
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بأية طبيعة بعيدا  ،أك فئة مف الجميكر، يتضمف إشارات، كتابة، صكر، أصكات أك رسائؿ
 . (1)عف المراسمة الشخصية

يذم رقـ مف المرسـك التنف 08فقرة  02في المادة  رعّرؼ المشّرع الجزائرم اإلشيا 
اإلشيار: جميع االقتراحات أك »برقابة الجكدة كقمع الغش عمى ما يمي:  المتعمؽ 90-39

الدعايات أك البيانات أك العركض أك اإلعبلنات أك المنشكرات أك التعميمات المعدة 
 .(2)«لتركيج تسكيؽ سمعة أك خدمة بكاسطة أسانيد سمعية أك بصرية

الذم  02-04مف القانكف  03فقرة  03دة في الما كذلؾ تعريؼ اإلشيار كجاء 
إشيار: كّؿ إعبلف ييدؼ »يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية كما يمي: 

بصفة مباشرة أك غير مباشرة إلى تركيج بيع السمع كالخدمات ميما كاف المكاف أك 
 36 تناكؿ مسائؿ تخص اإلشيار التجارم في المكاد. (3)«كسائؿ االتصاؿ المستعممة

ىذه األحكاـ ال تستبعد االستعانة بكسائؿ االتصاؿ عف بعد ك  ؛مف ذات المرسـك (4)56ك
مف نفس  03فقرة  03االتصاؿ عف بعد في المادة  نيةأيف عرؼ المشرع الجزائرم تق ،فييا

كّؿ كسيمة بدكف الحضكر الشخصي »المرسـك المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ عمى أنيا 
 .(5)«يمؾ يمكف استعماليا إلبراـ العقد بيف ىذيف الطرفيفالمتزامف لممتدخؿ كالمست

 01فقرة  03"االدعاء" الكارد في المادة المذككر أعبله مع تعريؼ  تعريؼاليتقارب  
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ  378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ 

ك يقترح أك تفيـ منو أف كّؿ عرض أك إشيار يبيف أ»المستيمؾ الذم جاء كما يمي: 

                                                           
1-Loi n°2004-575, sur la confiance dans l’économie numérique, Op.cit. Article 1 alinéa 2 « on entend par 

communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de 

public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, écrits, d’images, de sons ou 

de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».    
 .مرجع سابؽ، المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، 39-90مف المرسـك التنفيذم رقـ  08فقرة  2المادة  -2
فيات ، يحدد الشركط كالكي2013نكفمبر  9، مؤرخ في 378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  01فقرة  3المادة  -3

 .2013نكفمبر  18، صادر بتاريخ 58المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، ج.ر عدد 
 .مرجع سابؽالذم يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  02-04مف القانكف رقـ  03فقرة  3المادة  -4
، مرجع بلـ المستيمؾيحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإع الذم 378-13المرسـك التنفيذم رقـ مف  56المادة  -5

 «.تمنع كؿ معمكمة أك إشيار كاذب مف شأنيا إحداث لبس في ذىف المستيمؾ»ّنو: أعمى  سابؽ.
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لممنتكج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئو كخصائصو الغذائية، عند االقتضاء، كطبيعتو 
 .(1)«كتحكيمو كمككناتو أك كؿ خاصية أخرل

جاء في مشركع قانكف التجارة االلكتركنية منع المشرع لممارسة اإلعبلف  
االتصاالت اإللكتركنية  اإللكتركني بشأف المنتكجات الممنكعة مف التسكيؽ عف طريؽ

 .(2)بمكجب التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

 تقييـ اإلعبلف اإللكتركني-ب

(، إال أنو ال يخمك مف 1يحظى اإلعبلف اإللكتركني بمجمكعة مف المميزات ) 
 (.2العيكب )

 مميزات اإلعبلف اإللكتركني-1

الكبير  لمتقدـرا نظ ،أكبر األسكاؽ التجارية العالميةمف  االنترنتشبكة باتت  
الذم صاحبو إزدياد عدد  ،كالمتسارع لمتكنكلكجيا كاالتصاالت في الكقت المعاصر

، فاإلعبلف اإللكتركني يخترؽ كافة (3)المئات المبلييف يصؿ إلىالذم  االنترنتمستعممي 
الحكاجز المكانية كالزمانية، كيشمؿ عدد ال متناىي مف الرسائؿ اإلعبلنية المختمفة مف 

 .(4)الشكؿ كمضمكف التقنية المستعممةحيث 

                                                           
، يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ الذم 378-13المرسـك التنفيذم رقـ مف  03فقرة  3المادة  -1

 مرجع سابؽ.
 تعمؽ بالتجارة اإللكتركنية، مرجع سابؽ.مف مشركع القانكف الم 33ك 4، 3المكاد  -2
، حيث حقؽ ثركة 2017لسنة  " أكؿ أغنى األغنياء في العالـAMAZONيعتبر مالؾ المكقع التجارم اإللكتركني " -3

الذم يمتمكو، أيف يمقى مكقعو  "AMAZON"مالية ضخمة في فترة زمنية كجيزة مف خبلؿ المكقع التجارم اإللكتركني 
قباال عالميا. اإللكتركني ركاج  ا كا 

يتنكع مكضكع اإلعبلف اإللكتركني إذ يشمؿ السمع عمى غرار المنتجات الغذائية كالدكائية كمنتجات التجميؿ إلى  -4
الحماية مكفؽ حمادة عبد، : أنظر .ف كخدمات السياحة كالصحة كالجماؿجانب الخدمات بأشكاليا المختمفة كاإلئتما

 .42-41ص ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –ركنية المدنية في عقكد التجارة اإللكت
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، التي تكفر العديد (1)يعتمد اإلعبلف اإللكتركني عمى كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية 
مف التقنيات كالخدمات عمى غرار الترجمة كالدمج بيف النص المكتكب، كالصكرة كالصكت 

التجارم إلى يضمف السيكلة كالسرعة في إيصاؿ اإلعبلف  االنترنتكالحركة، فاالتصاؿ ب
كيكفر  ،، مما يعزز المنافسة(2)أكبر عدد مف المستيمكيف كبكمفة أقؿ مف اإلعبلف التقميدم

لممستيمؾ اإللكتركني إمكانية االختيار بيف العديد مف السمع كالخدمات عف بعد دكف عناء 
 .(3)التنقؿ

المكاقع  تشمؿ ف اإلعبلف اإللكتركني مف التفاعؿ بيف المعمف كالمستيمؾ، حيثمكّ يُ  
، مما يساىـ في تحسيف المنتكج مف جية، (4)اء جميكر المستيمكيفآر اإللكتركنية عمى 

كمف جية أخرل تعتبر ىذه اآلراء بمثابة مرجعا لممقبميف عمى اقتناء المنتكج، الشيء الذم 
 يساىـ في تنكير كتكجيو إرادتيـ كرغبتيـ االستيبلكية.

 

 

 

                                                           
 .112ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1
بثو، أيف ارتفع ثمنو كمما كانت مدتو أطكؿ كيتـ  كقتيرتبط ثمف اإلعبلف في القنكات التمفزيكنية بمدة اإلعبلف  -2

 ،مثبل قبؿ المباريات الرياضية، أما اإلعبلف اإللكتركني فكمفتو أقؿ بكثير ،ىدةعرضو في األكقات التي تكثر فيو المشا
 يـ فيو المدة، كيككف قابؿ لممشاىدة عمى مدار الساعة.يإذ ال 

ال ييـ في إطار اإلعبلف اإللكتركني حجـ المؤسسة االقتصادية، إذ يمكف لمنتجات مؤسسة صغيرة كحديثة النشأة  -3
 الذم تغمب عمى "تاككستالمنتكج الخاص بكجبة "فكرة  عمى غرار ،االنترنتت العالمية عبر أف تنافس أكبر الشركا

 في فرنسا. "الكباب"ك" ماكدكنالد" كجبات
ة، راء إيجابيآ كضعليـ مقابؿ  النقكد تقديـ أراء مف قبؿ أشخاص يتـ دفع عمى المحترفيف عبر االنترنتبعض  يعمؿ -4

 .ات التي تعرض فيوعمى المكقع اإللكتركني كالمنتكج
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 عيكب اإلعبلف اإللكتركني-2

اإلعبلف اإللكتركني عبر االنترنت بسيكلة التحكـ في البيانات كالمعطيات يتميز  
كغير  ،، األمر الذم يستغمو بعض المتحايميف(1)اإللكتركنيالقائمة في العالـ  ،المتعمقة بو

مما يسبب عدـ ثقة فئة مف  ،بيدؼ النصب كاالحتياؿ عمى المستيمؾ اإللكتركني ،النزىاء
النكع الحديث مف اإلعبلف عف السمع كالخدمات عف بعد عبر جميكر المستيمكيف في ىذا 

 .(2)االنترنت

التي قد تنصب عمى  ،يصعب التحكـ كالرقابة عمى محتكل اإلعبلنات اإللكتركنية 
سمع كخدمات مشركعة في دكلة ما، لكف تعتبر غير مشركعة كمخالفة لمنظاـ العاـ 

غير المشركعة كالبلأخبلقية في يشجع التصرفات قد كاآلداب في دكؿ أخرل، كىذا ما 
 .(3)المجتمع

إلى جانب  ،يتطمب اإلعبلف اإللكتركني التحكـ في تكنكلكجيا كاإلعبلـ اآللي 
التحكـ في بعض المغات األجنبية، مما يؤكد عدـ استيعاب اإلعبلف اإللكتركني لفئة معينة 

 .(4)مف المجتمع

 

 

 

                                                           
ة؛ إنشاء مكاقع كىمي يتعرض المستيمؾ االلكتركني لمخداع كسمب أمكالو عبر االنترنت مف طرؼ أشخاص يتعمدكف -1

 .دكف ترؾ أم أثر بعد قبض ثمف المنتكج الذم خدع بو المستيمؾيختفكف  ، ثـكيبرمكف صفقات تجارية 
كج بشكؿ مبالغ دكف ذكر إذ يعتمد المحترؼ مدح المنت ،مكضكعيةبعدـ الدقة كال غالبا يتسـ اإلعبلف اإللكتركني -2

ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  . أنظر:السمبيات
 .54-53ص 

 عمى غرار االتجار في بعض أنكاع األدكية. -3
ع لتقنيات االتصاؿ عف بعد، إلى مكقعيـ الجغرافي، غبلء ثمف مقابؿ يرجع سبب عدـ امتبلؾ فئة مف أفراد المجتم -4

 .اإلعبلـ كاالتصاؿ تكنكلكجيااالنترنت، كاألمية أك عدـ التحكـ في خدمة 
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 الطبيعة القانكنية لئلعبلف اإللكتركني-ج

اإلعبلف التجارم اإللكتركني كظائؼ كخصائص السمع كالخدمات بشكؿ  فيتضم 
براـ العقد، مما يثير ، إذ الطبيعة القانكنية ليذا اإلعبلف يحث الجميكر عمى االقتناء كا 
كانقسمت إلى اتجاىيف أحدىما يرل  ،تباينت اآلراء الفقيية بشأف طبيعة اإلعبلف التجارم

 .(1)ة التعاقدبأنو إيجاب كاآلخر يرل بأنو دعك 

يرتبط تحديد الطبيعة القانكنية لئلعبلف اإللكتركني بحسب العناصر التي يشمؿ  
عمييا كمدل االلتزاـ بمضمكنو، إذ يعد إيجابا إذا اشتمؿ عمى العناصر األساسية بشأف 

كيككف جازما يعبر عف إرادة مصممة كعازمة عمى إبراـ العقد،  ،السمعة أك الخدمة البلزمة
 .(2)عد مجرد دعكة لمتعاقد أك التفاكضيلذم ال يأتي بيذه الصكرة العرض اف

أف يمتـز التاجر أك  ؛يترتب عمى اعتبار اإلعبلف اإللكتركني إيجابا كجزءا مف العقد 
مع إمكانية  ،بالكفاء بما أعمف عنو كفقا ألحكاـ المسؤكلية العقدية االنترنتالمحترؼ عبر 

 .(3)تقرير كممارسة حؽ العدكؿ
فبل  ،إذا لـ يتضمف اإلعبلف اإللكتركني الشركط الكاجب تكفرىا في اإليجاب ماأ 

، إذ تثبت لو قيمة إرشادية، تتفاكت مصداقيتيا مف مكقع تجارم (4)يعتبر جزءا مف العقد
بشكؿ قد  ،إلكتركني آلخر، إال أف األغمبية يسعكف إلى المبالغة في عرض منتكجاتيـ

                                                           
 .132ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1
ص ص  مرجع سابؽ، مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،دراسة –الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -2

112-116. 
عمر  . كأنظر:50مرجع سابؽ، ص ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -3

 .114ص مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ محمد عبد الباقي، 
يترتب عمى إعماؿ التفرقة بيف اإليجاب كالدعكة إلى التفاكض في مجاؿ اإلعبلف التجارم أمراف األكؿ يتمثؿ في مدل  

 إمكانية ممارسة الحؽ في العدكؿ  كالثاني يتعمؽ بطبيعة المسؤكلية المترتب عمى عدـ قياـ المعمف بتنفيذ ما كرد باإلعبلف.
4 - « La publicité ne constitue pas une offre, elle ne contient pas tous les éléments nécessaires à la 

conclusion du contrat, en effet la publicité ne fait que stimuler la demande des produits ou des services et 

qu’informer le client potentiel sur la qualité du produit et du service offert par le fournisseur, accepter de 

voir une telle publicité en cliquant par exemple sur le bandeau, ne suffira pas pour conclure le contrat en 

ligne ». 
Voir : CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit 

français, droit libanais et égyptien, op.cit, p.59.  
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ركني كاإلضرار بمصالحو، مما يثير المسؤكلية يساىـ في تضميؿ المستيمؾ اإللكت
 التقصيرية لممعمف. 

 تنظيـ اإلعبلف اإللكتركني -ثانيا
كفقا لصكر عديدة )أ(، يتكجب في كّؿ منيا  االنترنتيتـ اإلعبلف اإللكتركني عبر  

 ممارسة اإلعبلف اإللكتركني المقارف )ج(. كاحتراـ قكاعدتكفر شركط النزاىة )ب(، 
 ف اإللكتركنيصكر اإلعبل -أ
تتعدد صكر اإلعبلف اإللكتركني بحسب التقنية المتبعة في تعريؼ كعرض المنتكج  
 .االنترنتعبر 

 "Les sites"المكاقع -1

إذ يمثؿ ركيزة التجارة اإللكتركنية، فيتـ مف خبللو  ،ثكرة اقتصادية االنترنتأحدث  
صة بالسمع كالخدمات الذم يتطمب كضع إعبلنات إلكتركنية خا ، األمرصرؼ المنتكج

المراد بيعيا مف خبلؿ نفس الكسيمة المعتمدة لمتعاقد، كتمثؿ المكاقع اإللكتركنية إحدل 
، مف أجؿ عرض المنتكجات أك تمقي (1)االنترنتعبر التقنيات التي يمجأ إلييا المتعاقديف 

 ىذه العركض عف بعد.
العتناء بإعبلناتو ابييتـ المحترؼ المتدخؿ في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ  

، نظرا ألىميتيا كدكرىا في التركيج لمسمع كالخدمات ،التجارية عبر المكاقع اإللكتركنية
اإللكتركني عبر  التجارم قمة تكمفتيا بالمقارنة مع اإلعبلنات التقميدية. يتـ اإلعبلف ككذلؾ

 عياحيث يتـ كضكأصكات،  ،كألكاف ،كصكر ،المكاقع اإللكتركنية عمى شكؿ رسكمات
. كما يمكف أف (2)بغرض جمب الزبائف كحثيـ عمى اإلستيبلؾ ،بشكؿ متناسؽ كمدركس

يقتصر اإلعبلف اإللكتركني عبر ىذه المكاقع عمى تقديـ إرشادات عمى كيفية الحصكؿ 
 .(3)في اقتناء كاستعماؿ المنتكج تباعياإلمنتكج كبيف اإلجراءات التي يجب عمى ا

                                                           
 .بصددىا مناقشة أمالتي تستبعد ك  ،غالبا ما يتـ التعاقد عبر المكقع عمى شكؿ نماذج معدة سالفا تدعى بالعقكد النمكذجية -1
 .115ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -2
، دار النيضة العربية، كنية لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات عبر االنترنتالجكانب القانعزب حماد مصطفى،  -3

 .34، ص2014القاىرة، 
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 "Bandeaux publicitaire"الشرائط اإلعبلنية -2
في فضاء إشيارم ينحصر  "Bandeaux publicitaire "تتمثؿ الشرائط اإلعبلنية  

مكقع الكيب، يتـ عرض اإلعبلف اإللكتركني عمى شكؿ شرائط مف  ،في جزء مف صفحة
 ،بدفعو لمنقر عمى الشريط اإلعبلني ،إعبلنية بغرض إغراء المستيمؾ المستعمؿ لبلنترنت

 .(1)المكقع التجارم الخاص بالمنتكج المرّكج مف أجؿ الكصكؿ إلى
عدـ كضع أيقكنة  ،يتعمد أصحاب اإلعبلف مف خبلؿ تقنية الشرائط اإلعبلنية 

ذات اإلعبلنات بخاصة بإغبلؽ أك إلغاء ىذا اإلعبلف، كيمكف أف يختفي كيعكد لمظيكر 
تركني عبر السابقة أك بإعبلنات جديدة، كيمثؿ ىذا النكع أغمب أنكاع اإلعبلف اإللك

 .(2)االنترنت

 "Les messages interstitiels"الرسائؿ المتخممة -3

في ظيكر صفحة إشيارية  "Les messages interstitiels" تتمثؿ الرسائؿ المتخممة 
ثكاف  مف خمسة إلى عشرةلفترة زمنية قصيرة أقميا  ،االنترنتكاممة عمى شاشة مستعمؿ 

تشبو الرسائؿ المتخممة اإلشيار ، (3)د تستمر عدة دقائؽقبؿ إزالة الصفحة اإلعبلنية التي ق
 .(4)عمى التمفزيكف الذم يظير كسط برنامج معيف

 "E-Mail"البريد اإللكتركني -4

، يمكنو مف االنترنتعنكانا شخصيا لمستعمؿ  "E-Mail" يمثؿ البريد اإللكتركني 
كغالبا ما يتـ ذلؾ بصفة بعث كتمقي الرسائؿ اإللكتركنية بما فييا الرسائؿ اإلعبلنية، 

بشرط حصكؿ المحترؼ لعنكاف البريد  ،مجانية كفكرية، مما يجعمو كسيمة إشيار فّعالة

                                                           
1
 - « Les bandeaux publicitaires existent en plusieurs formats standards en vue de faciliter la création et la 

mise en ligne de ceux-ci sur les sites supports ». Voir CHANDEB Rabih, Op.cit,p  .65   
دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  التنظيـ القانكني لئلعبلنات التجارية عبر شبكة االنترنت،غناـ شريؼ محمد،  -2

 .37، ص2008
يتـ عرض ىذا النكع مف اإلعبلنات المخممة أم المتسممة كثيرا عند مشاىدة فيديكىات عمى مكقع اليكتكب  -3
"Youtube" ثكاف عمى األقؿ مف أجؿ إلغاء صفحة اإلعبلف. 5م يطمب مركر الذ 

4 - CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative- droit français, 

droit libanais et égyptien, op.cit, p.61. 
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مما قد يشكؿ مضايقة لمبعض  ،االنترنتاإللكتركني الخاص بأكبر قدر مف مستعممي 
 الذم ال يرغب في غزك بريده بإعبلنات إشيارية ال يرغب فييا.

 Le référencement par des outils de" اإلحالة بأدكات البحث-5

recherche" 
" مف Moteurs de rechercheلى محركات البحث "إ االنترنتيمجأ مستعممي  

التي يرغبكف في التبضع فييا،  ؛المكاقع اإللكتركنية التجارية عناكيف أجؿ الحصكؿ عمى
ت كنتيجة يعرض المكقع عدة صفحاأيف  ،"Mots clefs" "كممات مفتاحية"كذلؾ بإدخاؿ 

 .(1)لمبحث الذم أجراىا عمى أساس الكممة المفتاحية

 "Les hyper liens"اإلرتباط التشعبي -6

مف  االنترنتمف التنقؿ عبر  "Les hyper liens"" اإلرتباط التشعبي"تمكف تقنية  
مع إمكانية الرجكع إلى الصفحة أك المكقع األكؿ، غالبا  ،كمف صفحة ألخرل ،مكقع آلخر
في ىذا النكع مف اإلعبلف اإللكتركني مصالح  بيف المحترفيف اإللكتركنييفما يربط 

لمكقعو التجارم عبر االنترنت، الرئيسية  ةصفحالمنيـ عمى  كاحد كؿ يضعمشتركة، أيف 
 .(2)أيقكنة تخدـ مكاقع تجارية لمعمنيف آخريف

 

 

 

 

 
                                                           

كمف ثـ الكصكؿ إلى اإلعبلنات  ،لتجارية اإللكتركنيةيتـ مف خبلؿ استخداـ أدكات البحث اإلحالة إلى المكاقع ا -1
حماية المستيمؾ ككثر سعيد عدناف خالد،  :أنظر .ت المفاتيح في البحثالتجارية ليذه المكاقع مف خبلؿ استخداـ كمما

 .118ص  مرجع سابؽ، االلكتركني،
 .44مرجع سابؽ، ص ت،التنظيـ القانكني لئلعبلنات التجارية عبر شبكة االنترنغناـ شريؼ محمد،  -2
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 شركط اإلعبلف اإللكتركني النزيو-ب

 كني عمى شركط تضمف نزاىتو كسبلمتو كىي:يجب أف يتكفر اإلعبلف اإللكتر  

 أف يككف اإلعبلف اإللكتركني قاببل لمتجديد-1

أم محتكل  ،يتطمب اإلعبلف اإللكتركني النزيو أف يككف محددا مف حيث المحؿ 
كمضمكف الرسالة اإلعبلنية، كمف حيث الشخص المعمف عنو بشكؿ كاضح بعيدا عف 

 .كافتراضيةيؿ المجكء إلييا في بيئة رقمية سرسات الكاذبة كالتضميمية التي يالمما

 ،الخاص بالتجارة اإللكتركنية 31-2000مف التكجو األكركبي  6نصت المادة   
عمى  ،كعمى الخصكص في بعض أنكاع العركض التسكيقية ،ضركرة تحديد اإلعبلفعمى 

ط غرار بيع األشياء المنخفضة األقساط كالمكافآت، التي يجب يتـ كذلؾ تحديد شرك 
 .(1)االستفادة منيا بطريقة يسيؿ الكصكؿ إلييا مف قبؿ متمقي اإلعبلف

 ضمف اإلعبلف اإللكتركني معمكمات صحيحة كاضحة كدقيقةتأف ي-2

صفات المميزة لمسمعة أك الخدمة، إذ يتطمب النزاىة اليتضمف اإلعبلف اإللكتركني  
 يو االلتزاـ بالمطابقة،كفقا لما ينص عم ،أف تككف ىذه المعمكمات صحيحةك  ،كالشفافية

 .(2)أساس تعاقد المستيمؾ اإللكتركني إلرادة غير معيبة الذم يشكؿ
يجب عمى صاحب اإلعبلف اإللكتركني تجنب استعماؿ عبارات غامضة تحمؿ  

ذا  ،التقيد بعبارات سيمة كبسيطة يستكعبيا جميكر المستيمكيف عميو أكثر مف معنى، بؿ كا 
فبل بد مف استعماؿ األلفاظ كالمصطمحات  ،عمؽ بمجاؿ معيفكاف المنتكج محؿ اإلعبلف يت

 المتعامؿ بيا في ذلؾ المجاؿ بشكؿ كاضح كدقيؽ.

                                                           
 . مرجع سابؽالخاص بالتجارة اإللكتركنية،  31-2003مف التكجيو األكركبي  6المادة  -1

يكفر اإللتزاـ بالتحديد مصالح أطراؼ العبلقة االستيبلكية لككنو ضماف نزاىة كشفافية االستيبلؾ، كذلؾ ما ذىب إليو 
قتصاد الرقمي، أيف أكجب شرطيف في اإلعبلف اإللكتركني، يتمثؿ مف قانكف الثقة في اال 20المشرع الفرنسي في المادة 

. كالثاني يتمثؿ في التعرؼ عمى ىكية الشخص الذم تـ لحسابو ،األكؿ في إمكانية التعرؼ عمى اإلعبلف بكضكح
 .مرجع سابؽالخاص بالثقة في االقتصاد الرقمي،  575-2004مف قانكف  20المادة أنظر: 

 .131، مرجع سابؽ، صجكانب القانكنية لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات عبر االنترنتالعزب حماد مصطفى،  - 2
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رتبط صحة كنزاىة اإلعبلف التجارم بالمغة المستعممة فيو، إذ غالبا ما تستعمؿ ت 
غة مف العالمية الكبرل تكفر إمكانية إختيار الماإللكتركنية المغة اإلنجميزية، إال أف المكاقع 

 .(1)االنترنت يطرؼ مستعمم
 أف يككف اإلعبلف اإللكتركني مشركع يتضمف الصفات األساسية لممنتكج-3
فيمتـز المحترؼ  ،كاآلدابالنظاـ العاـ مراعاة اإلعبلف اإللكتركني  يستكجب 

ليا،  ياحتراـ القكاعد المتعارؼ عمييا في الدكلة التي ينتماإللكتركني مف خبلؿ إعبلنو ب
د الذم يفرض تحدي األمر ،ة فكرة المشركعية كاختبلفيا مف دكلة ألخرليتمسؾ بنسبدكف ال

 رقمية كافتراضية ، إال أف ذلؾ صعب التحقؽ في بيئةبعض اإلعبلنات في رقعة جغرافية
جغرافية. يضاؼ لشرط مشركعية مكضكع اإلعبلف اإللكتركني أف  احدكدال تعرؼ 

 .(2)بتنكير إرادة المستيمؾ اإللكتركنيسمح ضمف الصفات األساسية لممنتكج بشكؿ يتي
 ،منع جميع المعمنيف الجزائرييف في القطاعيف العاـ كالخاص 2016 سنةتـ في  

لككف المقابؿ يتـ دفعو بالعممة  ،مف شراء مساحة إعبلنية مف مكاقع إلكتركنية أجنبية
دمات تدفع مما يخالؼ التشريع القائـ الذم يقضي بعدـ جكاز االستعانة بخ ،الصعبة

كيمثؿ إخراج العممة الصعبة مف  ،بالعممة الصعبة، لككف ذلؾ يضر باالقتصاد الكطني
رغـ أف اإلعبلف ف ،تزايد ذلؾ مع فترة اقتصادية حرجة تتميز بالتقشؼ أيفالببلد، 

كحصر  ،اإللكتركني بات أمرا حتميات في الجزائر إال أنو البد أف يخضع لمتنظيـ كالتقنيف
 .(3) كفتح المجاؿ أماـ المكاقع اإللكتركنية الكطنية تركنية األجنبيةلكالمكاقع اإل

                                                           
1- Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à 

l'emploi de la langue française, JORF n°55 du 5 mars 1995 . 
األصؿ في اإلشيار الجزائرم أف يتـ ف .أف تككف مفيكمةأف يستعمؿ لغات أجنبية شريطة لكتركني اإليمكف لممعمف 

 باعتبارىما لغتيف كطنيتيف. غة العربية أك المغة األمازيغية،بالم
 .155-152ص ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  - 2
عض السمع عمى غرار الكحكؿ كالتبغ ككذا المكاد الصيدالنية ككذا بعض ىناؾ خطر اإلشيار التجارم حكؿ ب-

 الخدمات عمى غرار مينة المحاماة كالطب.
، قناة الجزائر، جريدة إلكتركنية، مقاؿ الجزائر تحظر اإلعبلف عمى "غكغؿ" ك"فيسبكؾ" لتكفير الدكالركحاؿ حمزة،  -3

 عمى المكقع اإللكتركني: 14:35عمى الساعة  2017يفرم ف 05، مطمع عميو في 2016أكتكبر  18منشكر بتاريخ 
http://www.algeriacon-hal.net  

http://www.algeriacon-hal.net/
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 االنترنتالمقارف عبر  التجارم اإلعبلف ممارسة قكاعد احتراـ -ج

(، ثـ تحديد شركطو 1المقارف ) التجارم سكؼ نتطرؽ أكال إلى تعريؼ اإلعبلف 
 (.3طو )ك المترتب عف تخمؼ شر  ء(، كأخيرا الجزا2)

 ف المقارف االلكتركنيتعريؼ اإلعبل -1

ذلؾ اإلشيار الذم »مف الناحية الفقيية عمى أّنو:  التجارم المقارف يعرؼ اإلعبلف
يقـك ببثو صانع أك مكزع أك مؤدم خدمات يقارف بمكجبو بيف األمكاؿ كالخدمات التي 
يعرضيا ىك كبيف التي يعرضيا منافس آخر محدد اليكية، أك قابؿ لمتعييف في الرسالة 

نية، بغرض إقناع المستيمكيف بأفضمية منتجاتو أك خدماتو عف منتجات أك اإلعبل 
 .(1)«خدمات غيره

أف يقكـ المعمف بالدعاية لمنتجاتو عف طريؽ » كما يعرؼ كذلؾ عمى أنو:
لى إبراز مزايا السمعة المعمف عنيا مقارنة بعيكب غيرىا بيف السمع  .(2)«المقارنة كا 

اإلعبلف  450-84معدؿ لمتكجيو األكركبي رقـ ، ال(3)55-97عّرؼ التكجيو رقـ  
كّؿ إعبلف يحدد صراحة أك ضمانا منافسا أك سمع أك خدمات مقدمة »المقارف عمى أّنو: 
 «.بكاسطة منافس

، أيف (4)741-2001قاـ المشرع الفرنسي في تبني التكجيو المذككر باألمر رقـ  
حيث جاء  L 122-7إلى  L 122-1نظـ قانكف االستيبلؾ اإلشيار المقارف في المكاد 

                                                           
 .183، مرجع سابؽ، صحماية المستيمؾ في القانكف المقارفبكدالي محمد،  -1

بيف مكاصفاتيا كخصائصيا مع خصائص   ييدؼ اإلشيار المقارف عمى إبراز عبلمة تجارية مف خبلؿ عرض مقارف
المركز الجامعي العقيد أكمي محند معارؼ، ، «إلتزاـ المنتج بإعبلـ المستيمؾ» العبلمة المنافسة. أنظر: بركات كريمة،

 . 165، ص2009أكلحاج، البكيرة، 
 .225، ص2008ة الجديدة، ، دار الجامعالحماية المدنية كالدعاية التجارية الكاذبة كالمضممةالزقرد أحمد سعيد،  -2

3 - Directive Européenne n°97-55 du 6 Octobre 1997 du parlement Européen et du conseil n°97-55, 

modifiant la directive 84-450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, 

disponible sur le site : http://legifrance.gouv.fr    
4 - Ordonnance n°2001-741 du 23 Août 2001 portant transposition de directives communautaire et 

adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, modifié par la loi n°2011-525 du 

http://legifrance.gouv.fr/
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ال يككف مشركعا كؿ إعبلف يضع محؿ مقارنة »ت.إ.ؼ ما يمي:  L 122-1في المادة 
 أمكاؿ أك خدمات مقدمة بكاسطة منافس إال إذا:

 لـ يكف خادعا أك مف شأنو أف يكقع في الغمط.-1
 ليا ذات اليدؼ. يرد عمى أمكاؿ أك خدمات تمبي ذات الحاجات أك-2
ة أك العديد مف الخصائص األساسية، المبلئمة الحقيقية يقارف مكضكعيا خاص-3

 كالمتمثمة ليذه األمكاؿ كىذه الخدمات كالتي يمكف أف يككف الثمف جزءنا منيا.

كّؿ إعبلف مقارف يحيؿ إلى عرض خاص يجب أف يذكر بكضكح تاريخ كجكد الماؿ 
،  كجاىزيتو أك الخدمات المقدمة كتقييد العرض بمناسبة المخزكف المتاح، إذا لـز

 . «كالشركط الخاصة المطبقة

المقارف مع نظيره التقميدم، كالخبلؼ الكحيد اإللكتركني  التجارم يتطابؽ مفيـك اإلعبلف
ككسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية مف أجؿ نشر اإلعبلنات  االنترنتبينيما يمكف في استغبلؿ 
يف، إذ يستبعد مف اإلعبلف ، كيككف القائـ عمييا أحد المحترف(1)المقارنة بيف سمع كخدمات

 ،أك جمعيات حماية المستيمؾ ،المقارف النتائج التي تقدميا إحدل المجبلت المتخصصة
 .(2)المستيمكيف التي تيدؼ إلى تقييـ المنتكج مف خبلؿ المكاقع اإللكتركنية ءراآككذلؾ 

 ،جراء المقارنة بيف نفس المنتكجاتتسمح تقنيات كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية بإ 
، شريطة أف تككف المقارنة (3)إيجابي بالنسبة لكؿ مف المحترؼ كالمستيمؾ مما يعتبر أمر

ىذه نزيية، تتـ كفقا لشركط معينة يستبعد فييا المنافسة المشركعة، كال تيدؼ إلى نشر 
                                                                                                                                                                                
17 mai 2011-art.45, abrogé par ordonnance n°2016-301 du 14 Mars 2016-art.34 (v) voir sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr  
ف، أك شخصية تقـك عمى مقارنة يمكف أف تككف المقارنة مكضكعية تنصب عمى المنتكج التابع ألشخاص مختمفي -1

 .159-158ص ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  . أنظر:شخصية المحترؼ
 .225مرجع سابؽ، ص  ،الحماية المدنية كالدعاية التجارية الكاذبة كالمضممةالزقرد أحمد سعيد،  -2

3
 - « Ainsi, les effets des TIC sur la relation client-fournisseur sont généralement ambigus : d'un côté, elles 

facilitent le partage d'informations et une meilleure intégration de la demande par l'offre, enrichissant à 

l'évidence la connaissance mutuelle des partenaires, mais de l'autre, de multiples situations témoignent d'une 

complexification des intervenants, d'une déstabilisation des rôles, voire d'une réduction du client à un 

(pseudo-client) ». Voir : CABY Laurence, JAEGER Christine. « La relation fournisseur-client et les 

technologies de l'information et de la communication. ». In: Réseaux, volume 16, n°91, 1998. Les relations 

clients-fournisseurs à l'épreuve des réseaux, P. 104. pp. 95-117. Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1998_num_16_91_3208. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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، فيذه األخيرة تعتبر ممارسات (1)إعبلنات تجارية محطة لمقيمة أك مفضية إلى المبس
 تجارية محظكرة.

ص المشرع عمى ضركرة احتراـ المحترؼ قكاعد اإلعبلف المقارف، حيث نصت المادة ن
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ  378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  60

كما يمنع كؿ بياف يرمي إلى التمييز المفرط لمنتكج عمى حساب »المستيمؾ عمى أّنو: 
 .(2)«منتكج مماثؿ

 ف المقارف اإللكتركنيشركط اإلعبل -2

 تتكقؼ صحة اإلعبلنات المقارنة عمى شركط كىي: 

 أف ترد المقارنة عمى منتكجات متماثمة كمحددة :الفقرة األكلى

يجب أف ترد المقارنة في اإلعبلف اإللكتركني عمى منتكجات متماثمة كسمع مف  
ف المقارف البد أف أك خدمات تقدـ مف مينييف مختمفيف، فاإلعبل ،تجارية مختمفة عبلمات

ال اعتبر غير مشركع ،لسمع أك الخدمات محؿ المقارنةايتضمف كافة بيانات  ،كقد أكد (3)كا 
أك  ،المشرع الفرنسي ضركرة أف ترد المقارنة عمى أمكاؿ أك خدمات تمبي نفس الحاجات

 ليا نفس األىداؼ.

                                                           
ككثر سعيد عدناف خالد، . كأنظر: 184ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في الجزائر،بكدالي محمد ،  -1

الحماية المدنية لممستيمؾ في مكفؽ حماد عبد،  :. كانظر كذلؾ160ص  مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركني،
 .75-73ص ص  ،  مرجع سابؽ،–دراسة مقارنة –االلكتركنية  عقكد التجارة ج

، مرجع  الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ 378-13المرسـك التنفيذم رقـ مف  60المادة  - 2
 سابؽ.

، مرجع سابؽ، ص ص الجكانب القانكنية لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات عبر االنترنتعزب حماد مصطفى،  -3
106-107. 
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 لمتقديرأف ترد المقارنة عمى عناصر مكضكعية حقيقية قابمة  :الفقرة الثانية

ينبغي أف ال تستند المقارنة في اإلعبلف عمى اآلراء الشخصية أك عناصر  
نما يجب أف ترد المقارنة حكؿ خكاص ك مكضكعية غير قابمة لمتقدير عمى غرار الذكؽ،  ا 

 .(1)المنتكج

ذىب المشرع الفرنسي إلى إقرار شرط كركد المقارنة عمى أمكاؿ أك خدمات يقارف  
أيف يككف الثمف جزءا ، لخاصية أك عدة خصائص أساسية ليا بينيا بصكرة مكضكعية

 .  (2)منيا

 ؿ الجميكر أك اإلضرار بيـ يعدـ تضم :الفقرة الثالثة

ييدؼ اإلعبلف إلى التعريؼ بالمنتكجات كحث الجميكر عمى االستيبلؾ، كينبغي  
عد عف التي تقـك عمى الصدؽ كاألمانة كيبت ؛أف يتبع المعمف في ذلؾ السبؿ المشركعة

مقارنة منتكجاتو بمنتكجات مماثمة بغرض صرؼ كبتضميؿ الجميكر كاإلضرار بيـ، 
الذيف يحؽ ليـ رفع دعكل  ،منتكجو كتحقيؽ الربح عمى حساب غيره مف المحترفيف

 .(3)المنافسة غير المشركعة مف أجؿ كضع حد لئلعبلف المقارف غير المشركع

 عمكمات الكاردة في اإلعبلفتقديـ الدليؿ عمى صحة الم :الفقرة الرابعة

يتضمف اإلعبلف المقارف التعرض ألشخاص أك منتكجات منافسة أيف يقدـ المعمف  
، كذلؾ يككف عمى كيحث الجميكر عمى استيبلكيا ،نفسو أك منتكجاتو عمى أنيا األفضؿ

                                                           
 .101، مرجع سابؽ، صانكنية لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات عبر االنترنتالجكانب القعزب حماد مصطفى،  -1
ت المميزة يجب أف تككف السمع كالخدمات محؿ المقارنة التي تنصب عمى الثمف ليا نفس الخصائص كالصفا -2

ص ص ، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  . أنظر:كتخضع لنفس شركط البيع
170-171. 

أك يؤدم إلى الخداع أك التضميؿ كلك كانت عناصر  ،يككف اإلعبلف المقارف غير مشركع إذا كاف غير صحيح -3
الجكانب القانكنية لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات عبر المقارنة ذاتيا صحيحة. أنظر: عزب حماد مصطفى، 

 .95، مرجع سابؽ، صاالنترنت
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، لذلؾ ذىبت التشريعات المقارنة عمى ضركرة تقديـ المعمف (1)المنتكجات المقارنة حساب
 .ؿ عمى صحة المعمكمات المقدمة في اإلعبلف المقارف دلي

 الفرع الثاني

 ضركرة محاربة بعض أشكاؿ اإلعبلف اإللكتركني
تفرض حماية المستيمؾ اإللكتركني ضركرة محاربة بعض أشكاؿ اإلعبلف  

اإللكتركني غير النزيو، كالتي يعتمدىا المحترؼ اإللكتركني مف أجؿ صرؼ منتكجاتو 
عمى حساب مصالح المستيمؾ اإللكتركني أك التسبب في إزعاجو عمى  كتحقيؽ مصالحو

غرار اإلعبلف اإللكتركني الكاذب أك المضمؿ )أكال(، أك االعتماد عمى الرسائؿ اإللكتركنية 
المزعجة )ثانيا(، كاتخاذ أسماء مكاقع إلكتركنية مطابقة لعبلمة تجارية مشيكرة )ثالثا(، مما 

 اإللكتركني كالتأثير سمبا عمى إرادتو.يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ 

 عبلف اإللكتركني الكاذب كالمضمؿاإل-أكال
يتـ التطرؽ لمفيكـ اإلعبلف الكاذب كالمضمؿ )أ(، كعناصره )ب(، ثـ الصكر التي  

 يمكف أف يرد فييا )ج(.

 مفيكـ اإلعبلف اإللكتركني الكاذب كالمضمؿ-أ

 نات الكاذبة كالمضممة.يتفؽ الفقو كالقانكف عمى عدـ مشركعية اإلعبل

 المفيـك الفقيي لئلعبلف الكاذب كالمضمؿ-1

اإلعبلف الذم مف شأنو خداع المستيمؾ أك يمكف أف »يقصد باإلعبلف المضمؿ 
يقصد باإلعبلف الكاذب تمؾ اإلعبلنات التي تتضمف بيانات  بينما ،(2)«يؤدم إلى ذلؾ

يقصد بو فاإلعبلف الخادع أما ، (3)غير حقيقية بشكؿ يعرض المخاطبيف بو إلى الخداع

                                                           
 .172ص، مرجع سابؽ،  ة المستيمؾ االلكتركنيحمايككثر سعيد عدناف خالد،  -1
 .170مرجع سابؽ، ص ،الحماية المدنية كالدعاية التجارية الكاذبة كالمضممةالزقرد أحمد سعيد،  -2
 .127ص مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -3
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اإلعبلف المتضمف معمكمات تدفع المستيمؾ إلى الكقكع في خمط كخداع فيما تعمؽ 
 .(1)بعناصر أك أكصاؼ جكىرية لممنتج

يتضمف كؿ مف اإلعبلف الخادع كالمضمؿ عبارات صحيحة تصاغ بشكؿ  يؤدم  
بؽ مفيـك اإلعبلف الكاذب ، يتطا(2)إلى خداع المتمقي دكف أف تككف ىذه المعمكمات كاذبة

ىك ذلؾ اإلعبلف » :إذ يعرؼ عمى أّنو ،العالـ اإللكتركنيمع كالمضمؿ في العالـ المادم 
الذم يقكـ فيو المعمف )سكاء تاجرا أك مقدـ خدمة( باستخداـ ألفاظ كعبارات كاذبة حكؿ 

يؤدم إلى الخصائص كالمميزات الجكىرية لمسمعة أك الخدمة المعمف عنيا إلكتركنيا، بما 
 .(3)«إيقاع المستيمؾ في خداع إعبلني يدفعو إلى التعاقد أك يزيد مف إقبالو عمى التعاقد

 المفيـك القانكني لئلعبلف الكاذب كالمضمؿ-2

 :عمى أنو ؼ ت.إ  L122-1 نص المشرع الفرنسي عمى اإلعبلف المضمؿ في 
اذبة أك مف شأنيا كؿ إعبلف يشمؿ في أم شكؿ كاف، إدعاءات، بيانات أك تقديمات ك»

 ،أف تكقع في الغمط إذا كانت كاردة عمى عنصر أك العديد مف العناصر التالية: الكجكد
الطبيعة، التككيف، الجكدة األساسية كالنطاؽ المفيد، النكع، المصدر كاألصؿ، الكمية، 
طريقة التصنيع كتاريخو الممكية، ثمف البيع كطرقو أك أداء الخدمات محؿ اإلعبلف، 

                                                                                                                                                                                

كالكذب في اإلعبلنات التجارية عمى المنتكج ذاتو أك عناصر خارجية بشكؿ يدفع الجميكر قد يقع التضميؿ، الخداع 
عمى اإلقباؿ عمى اقتناء المنتكج ما كاف يقبؿ عمييا أصبل، أك كاف يقبؿ عمى إقتنائيا لكف بشركط مختمفة. أنظر: 

ص  مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنةالمبادئ، الكسائؿ، كالمبلحقة مع  - قانكف حماية المستيمؾ الجديدغساف رباح، 
113. 

 .179ص، مرجع سابؽ، حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  -1
تصاغ بشكؿ يؤدم إلى الكقكع في الغمط  ، لكفالعبارات الكاردة في اإلعبلف المضمؿ كالخادع غير كاذبة بطبيعتياإّف -2

م يدعي بأف الشريعة محؿ العرض تمكف المستيمؾ مف إجراء عمى غرار عرض مقدـ خدمة الياتؼ النقاؿ لخدمة الذ
مكالمات ىاتفية غير محدكدة لمدة شير، إال أف حقيقة العرض أف ىذه المكالمات غير المحدكدة مرتبطة بحكـ ساعي 

 قد تستيمؾ في اليـك الكاحد أك تمتد خبلؿ مدة صبلحيتيا لعدة أياـ. ، كالتيشيرالساعات في  (08ثمانية )مقدر ب
 .180صمرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -3
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االستعماؿ، أسباب البيع كصبلحيات الصانع كالبائعيف لممرة الثانية، المسكقيف  شركط
 .(1)«أك المؤديف

نص المشرع الجزائرم عمى خطر اإلعبلف التجارم الكاذب كالمضمؿ كفقا لممكاد  
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعقمة  378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  60ك 56

مف مشركع  33إلى  29نظـ اإلشيار اإللكتركني في المكاد مكف ، ك (2)بإعبلـ المستيمؾ
دكف المساس »منو عمى:  29القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية، حيث تنص المادة 

باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ، كؿ إشيار أك تركيج أك 
صاالت اإللكتركنية يجب أف يمبي رسالة ذات طبيعة أك ىدؼ تجارم تتـ عف طريؽ االت

 المقتضيات التالية:

 أف تككف محددة بكضكح كرسالة تجارية أك إشيارية. -
 أف تسمح بتحديد الشخص الذم تـ تصميـ الرسالة لحسابو. -
 أال تمس اآلداب العامة كالنظاـ العاـ. -
أف تحدد بكضكح إذا ما كاف ىذا العرض التجارم يشمؿ تخفيضا أك مكافأتا أك  -

 ا، في حالة ما كاف ىذا العرض تجاريا أك تنافسيا أك تركيجيا.ىداي
التأكد مف أف جميع الشركط الكاجب استيفاؤىا لئلستفادة مف العرض التجارم.  -

 .«ليست مضممة كال غامضة.

                                                           
1
 - Article L122-1  C. Consom .F « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en 

identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent 

n'est licite que si   

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;  

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et 

représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » 
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ عمى  378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  56تنص المادة  -2

 .«أك إشيار كاذب مف شأنيا إحداث لبس في ذىف المستيمؾ. تمنع كؿ معمكمة»أنو: 
يمنع استعماؿ كؿ بياف أك إشارة أك كؿ تسمية خيالية أك كؿ » مف المرسـك ذاتو أّنو: 01فقرة  60كجاء في المادة     

مؾ، طريقة تقديـ أك كسـ ككؿ أسمكب لئلشيار أك العرض أك الكسـ أك البيع مف شأنو إدخاؿ لبس في ذىف المستي
السيما حكؿ الطبيعة كالتركيبة كالنكعية األساسية كمقدار العناصر األساسية كطريقة التناكؿ كتاريخ اإلنتاج كتاريخ 

 .«الحد األقصى لبلستيبلؾ كالكمية كمنشأ أك مصدر المنتكج
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 معايير تقدير التضميؿ في اإلعبلف اإللكتركني-ب 
كيعتد في  ،التجارمتباينت اآلراء الفقيية في معايير تقدير التضميؿ في اإلعبلف  

 (.2(، كالمعيار المكضكعي )1ذلؾ بمعياريف كىما المعيار الشخصي )

 المعيار الشخصي-1

يعتد في المعيار الشخصي لتحديد التضميؿ في اإلعبلف عمى أساس شخص متمقي  
كيبحث فيو عمى مدل تكفر اليقظة كحسف التدبير  ،اإلعبلف التجارم الذم يضمنو العرض

يكفؿ بعدـ الكقكع في اإلشاعات كالدعايات التي يتـ تداكليا عبر  الذكاءف كالتمتع بقدر م
الفطنة مف ، حيث أف الشخص المستيمؾ الذم يككف دكف المستكل العادم (1)االنترنت

إال إذا كاف جميكر الناس يمكف أف  ،كالذكاء ال يمكف لو أف يتمسؾ بالتضميؿ في اإلعبلف
 .(2)والذم كقع في التضميؿنفس يقعكا في 

 المعيار المكضكعي -2

سكاء المادية  ديد التضميؿ في اإلعبلنات التجاريةحيركز المعيار المكضكعي في ت 
 ،في تجريد الشخص المستيمؾ مف الظركؼ الشخصية الخاصة بو أك اإللكتركنية؛

فاإلعبلف يككف مضمؿ إذا  ،كاالعتماد عمى معيار الرجؿ العادم متكسط الفطنة كالذكاء
 .(3)جميكر المستيمكيف، أم يمكف أف يقع فيو أم شخصأنو تضميؿ كاف مف ش
 
 
 
 

                                                           
1
 -« Les rumeurs ne fleurissent pas au hasard d’Internet. D’une part, elles sont enracinées dans un folklore 

que les ethnologues analysent de longtemps, et d’autre part, elles se servent des réseaux, de tous les réseaux, 

pour se diffuser ». Voir : FROISSART Pascal, « Rumeurs sur Internet », les cahiers de médiologie, 2002/1 

N°13, p.204. Article disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-

2002-1-page-201.htm  
مكفؽ  :أنظر .ي شخصية كؿ مستيمؾ عمى حدللبحث فصعكبة تطبيقو إذ يتطمب ا الشخصي معيارالعيب عمى أ -2

 .62ص مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية حمادة عبد، 
 .133مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع،  -3

http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-2002-1-page-201.htm
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-2002-1-page-201.htm
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 صكر اإلعبلف اإللكتركني الكاذب كالمضمؿ-ج
كتختمؼ تبعا لذلؾ صكر اإلعبلف  ،االنترنتتتعدد تقنيات عرض اإلعبلف عبر  

 .اإللكتركني الكاذب كالمضمؿ
 الكذب في مككنات المنتكج-1
كيتـ ذلؾ عبر ، االنترنتجاتيـ عبر يمجأ بعض المحترفيف إلى عرض منتك  

إعبلنات إلكتركنية تتضمف مككنات غير الحقيقية لممنتكج، عمى غرار شراء مبلبس عمى 
، كما يمكف أف يغفؿ سيكا أك عمدا (1)%، إال أنيا في الحقيقة مختمطة100أنيا قطنية 

 .(2)عف ذكر بعض البيانات الميمة المتعمقة بالمنتكج
 شأ كتاريخ الصنعالكذب في بمد المن-2
يعتبر بمد المنشأ إحدل البيانات الميمة في تحديد رغبة المستيمؾ في اقتنائو،  

 .(3)حقيقيالنص عمى بمد المنشأ غير إذا  ،فيككف اإلعبلف اإللكتركني كاذبا كمضمبل
 الكذب كالتضميؿ في اإلعبلف عف الثمف-3
كمف ثـ يتـ رفع  يتعمد البعض تقديـ أسعار منخفضة مف أجؿ جذب المستيمؾ، 

 .(4)الثمف إلى السعر الحقيقي أك أكثر بحجة دفع الرسـك كمصاريؼ النقؿ
 الكذب كالتضميؿ في الكمية كالنتائج المتكقعة-4

مف خبلؿ اإلعبلف الخاطئ  االنترنتيمجأ المحترؼ إلى الكذب كالتضميؿ عبر  
أك الفعالية المرجكة  ؛الفكائدك  ؛أك النتائج المتكقعة مف استعماؿ المنتكج ؛بشأف كمية المنتكج

                                                           
ص  ص مرجع سابؽ،قة مع دراسة مقارنة، المبادئ، الكسائؿ، كالمبلح -قانكف حماية المستيمؾ الجديدغساف رباح،  -1

 مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –جارة اإللكتركنية الحماية المدنية في عقكد التمكفؽ حمادة عبد،  . كأنظر:115-117
 .66-65ص ص 

 .134مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع،  -2
اد عمى غرار الياباف كألمانيا كفرنسا، فيتعمد بعض المحترفيف كضع تعرؼ بعض البمداف بصدارتيا إلنتاج بعض المك  -3

إحدل ىذه البمداف كمنشأ لممنتكج عكض البمد المنشأ الحقيقي كالذم قد يككف بمدا تغزكه السمع المقمدة كغير اآلمنة عمى 
 غرار الصيف كالتايكاف.

خطأ  ا كاف التغيير في الثمف ناتجا عفيذىب القضاء الفرنسي إلى إعفاء صاحب اإلعبلف مف المسؤكلية إذ -4
 .187ص، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد، : أنظر .معمكماتي كصعكبة تقنية



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

339 
 

أك  ،أك الحجـ ،إذ يتفاجئ المستيمؾ بعد استبلمو لمنتكج مختمؼ مف حيث الكمية ،منو
 .(1)أك العدد ،أك الكزف ،أك السمؾ ،الطكؿ

 الكذب في كجكد المنتكج-5

يعتمد المحترؼ بتضميؿ المستيمؾ مف خبلؿ الكذب كجكد منتكج ذك مكاصفات  
منتكج مغاير لعبلمة تجارية أخرل غير  ببعثتجارية ما، ليقـك بعدىا معينة تابعة لعبلمة 

التي ذكرت في اإلعبلف، كفي بعض األحياف يتـ اإلعبلف عف منتكجات غير مكجكدة 
 .(2)، كيستغؿ فييا سذاجة بعض المستيمكيف اإللكتركنييف مف أجؿ جني األمكاؿاأساس

 "Le spamming"الرسائؿ اإلعبلنية المزعجة  -ثانيا
مف أجؿ صرؼ منتكجاتيـ إلى استعماؿ  االنترنتيمجأ بعض المحترفيف عبر  

سنتطرؽ ببداية تحديدىا )أ(، ثـ الكسائؿ  "Le spamming"الرسائؿ اإلعبلنية المزعجة 
 المعتمدة في حماية المستيمؾ منيا )ب(.

 تحديد اإلعبلف اإللكتركني عبر البريد المزعج-أ
عف تمييزه ثـ (، 1ي عبر البريد غير المرغكب فيو )اإلعبلف اإللكتركنيتـ تعريؼ  

 (.2غيره مف الرسائؿ اإلعبلنية )

                                                           
 .64-63ص ص  مرجع سابؽ، ،-دراسة مقارنة –الحماية المدنية في عقكد التجارة اإللكتركنية مكفؽ حمادة عبد،  -1

حترؼ في اإلعبلف التجارم مف خبلؿ نشاط إيجابي يقـك بو، حيث يمكف أف يتحقؽ ذلؾ في ال يكفي كذب كتضميؿ الم
حماية »نشاط سمبي أيف يتعمد السككت كعدـ اإلدالء بالبيانات كالمعمكمات األساسية. أنظر: سي يكسؼ زاىية حكرية، 

كمية ـ القانكنية االقتصادية كالسياسية، ، المجمة الجزائرية لمعمك «المستيمؾ مدنيا مف اإلعبلف التجارم الكاذب كالمضمؿ
 .194، ص2010، 04الحقكؽ، جامعة الجزائر، عدد 

، كحالة إعبلف إلكتركني يتضمف االنترنتيتعرض العديد مف األشخاص لبلحتياؿ كالنصب خبلؿ تعاقدىـ عبر  -2
خذ صكرة لمنزؿ كعنكاف بأال يممكو الشخص المعمف عنو عبر االنترنت، أيف يقـك عرض تأجير منزؿ مريح كجميؿ 

 .يممكيـ الغير، كيضع ىذه الصكر عند كصفو لممنتكج مف أجؿ خداع المستيمؾ  حقيقي
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 تعريؼ اإلعبلف اإللكتركني عبر البريد المزعج-1

لدرجة إرساؿ ىذه  االنترنتيشتد الصراع االقتصادم بيف الشركات التجارية عبر  
طمبكا ذلؾ، مما يجعؿ دكف أف ي االنترنتاألخيرة لرسائؿ إلى مجمكعة كبيرة مف مستعممي 

 .(1)ىذا النكع مف الرسائؿ اإلعبلنية تكصؼ بالمزعجة كالطفيمية

اإلعبلف اإللكتركني  "CNIL"عرفت المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات بفرنسا  
إرساؿ كمية كبيرة مف البريد بشكؿ متكرر كغير » :بأنو "spam"عبر البريد المزعج 

كع إلى أشخاص ليس بينيـ كبيف المرسؿ أية عبلقة مرغكب فيو كلو محتكل غير مشر 
 . (2)«عقدية، كيككف قد تـ بريدىـ اإللكتركني بشكؿ غير منتظـ

نظـ المشرع الجزائرم مسألة المتعمقة باإلعبلف اإللكتركني غير المرغكب فيو في 
 .(3)مف مشركع القانكف المتعمقة بالتجارة اإللكتركنية 32إلى  30المكاد مف 

                                                           
، يدعى كذلؾ اإلغراؽ "Sending and posting"أك اختصار  "SPAM"يصطمح عمى ىذه الرسائؿ اإلعبلنية المزعجة -1

   ."Advertissement in Mass"بالرسائؿ 
كتاب أعماؿ مؤتمر كالجرائـ  ،«المكاجية الجنائية لمبريد اإللكتركني الدعائي المزعج أك المضمؿ»الزكم ما شاء اهلل،  -2

    http://www.jilrc.com، متكفر عمى المكقع: 2017مارس  25-24اإللكتركنية المنعقد في طرابمس يكمي 
يمنع االستبياف المباشر اعتمادا عمى »متعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى أنو: مف مشركع القانكف ال 30تنص المادة  -3

إرساؿ الرسائؿ عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية باستعماؿ، بأم شكؿ مف األشكاؿ معمكمات شخص طبيعي لـ يبد 
 .«مكافقتو المسبقة لتمقي استبيانات مباشرة عف طريؽ االتصاؿ اإللكتركني

يجب عمى المكرد اإللكتركني، أف »مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى أنو:  31تنص المادة     
يضع منظكمة يسمح مف خبلليا لكؿ شخص بالتعبير عف رغبتو في عدـ تمقي أم إشيار منو عف طريؽ االتصاالت 

 اإللكتركنية، دكف مصاريؼ أك مبررات.
 ػ:في ىاتو الحالة يمتـز المكرد اإللكتركني ب

 تسميـ كصؿ استبلـ عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية يؤكد مف خبللو لمشخص المعني تسجيؿ طمبو. -
 .«ساعة. 24اتخاذ التدابير البلزمة لتمبية رغبتو في غضكف  -
في حالة نزاع، ينبغي عمى المكرد »مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى أنو:  32تنص المادة     

قد تـ  29كني إثبات أف إرساؿ اإلشيارات اإللكتركنية خضع لممكافقة المسبقة كالحرة، كأف شركط المادة اإللكتر 
 .«استيفاؤىا.

http://www.jilrc.com/
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 اإلعبلنات اإللكتركنية غير المرغكب فيياخصائص -2

إال أف  ،يعتبر مضمكف الرسائؿ اإلعبلنية اإللكتركنية غير المرغكب بيا مشركعا 
 .كسائؿ نشر ىذه الرسائؿ ىك الذم يطرح

 اإلرساؿ المكثؼ كالمتكرر لمرسائؿ اإلعبلنية :الفقرة األكلى

باإلرساؿ المكثؼ  نترنتاالتسعى بعض الشركات التجارية لتركيج منتكجاتيا عبر  
مف خبلؿ تقنيات رقمية  ،االنترنتكالمتكرر لمرسائؿ اإلعبلنية لعدد كبير مف مستعممي 

لكتركنية كاالستعانة ببرامج معدة خصيصا لذلؾ  .(1)كا 

 االنترنتتكجيو الرسائؿ لمعدد كبير مف مستعممي  :الفقرة الثانية

الذيف يتـ  االنترنتر مف مستعممي يتـ تكجو الرسائؿ اإلعبلنية المزعجة لعدد كبي 
إما مف خبلؿ  ،اختيارىـ بطريقة عشكائية، كتتعدد طرؽ تجميع عناكيف البريد اإللكتركني

دخكؿ أك مف خبلؿ  ،شراء قكاعد بيانات كاممة تتضمف المبلييف مف العناكيف اإللكتركنية
دلة كصفحات إلى الساحات العامة النترنت، كحمقات النقاش كالقكائـ البريدية، كاأل

 .(2)الكيب

 

 

 

 
                                                           

 Le "حماية المستيمؾ اإللكتركني مف مخاطر البريد الدعائي "بف عزة محمد حمزة كمباركي جماؿ الديف لرزؽ،  -1

spamming" –مقاؿ متكفر عمى المكقع اإللكتركني:مجمة منازعات األعماؿ "،-دراسة مقارنة ، 
-http://.www.frssiwa.blogspot.com.  

جامعة الجديدة، اإلسكندرية، دار ال التنظيـ القانكني لئلعبلنات التجارية عبر شبكة االنترنت،غناـ شريؼ محمد،  -2
 .101-100ص ص ، 2008

 ركاد المكاقع التجارية اإللكتركنية.مف أجؿ االحتفاظ بمعمكمات  "Cookise" يتـ كذلؾ استعماؿ تقنية
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 عدـ الرغبة في استقباؿ الرسائؿ: الفقرة الثالثة

، بحيث بريد مستعممكا االنترنتيتـ تكجيو الرسائؿ اإلعبلنية مباشرة إلى عناكيف  
، مما يشكؿ (1)يتفاجئ ىؤالء بكجكد عدد ىائؿ مف الرسائؿ عند فتحيـ لبريدىـ اإللكتركني

الرغبة في ىذا النكع مف الرسائؿ اإلعبلنية التجارية  في غالب األحياف إزعاجا كعدـ
 اإللكتركنية. 

كجكد صمة بيف المرسؿ )المعمف( كالمرسؿ إليو  اشتراطعدـ  :الفقرة الرابعة
 )المستيمؾ اإللكتركني(

عدد كبير مف عجة بشكؿ مكثؼ كعشكائي ليتـ إرساؿ الرسائؿ اإللكتركنية المز  
تتبايف طرؽ الحصكؿ عمى عناكيف بريدىـ ، إذ بصكرة عشكائية االنترنتمستعممي 
ىذا ال ك تمقي الرسالة اإلعبلنية، مفغالبا ال يشترط كجكد صمة بيف المعمف ك  اإللكتركني،

الذم يكاصؿ بعد حصكلو عمى البريد  ،ينفي إمكانية كجكد تعامؿ سابؽ مع المعمف
 .(2)اإللكتركني لممستيمؾ بإغراقو بالرسائؿ الدعائية

لجمع المعمكمات عف  ،رؼ اإللكتركني باستخداـ االستبيانات اإللكتركنيةيقـك المحت 
 .(3)ء التبضع في المكاقع اإللكتركنيةمستعممي االنترنت، مف خبلؿ مراقبتيـ أثنا

 

 

 

 

                                                           
 .211ص مرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -1
 Le "حماية المستيمؾ اإللكتركني مف مخاطر البريد الدعائي  »بف عزة محمد حمز كمباركي جماؿ الديف لرزؽ،  -2

spamming" –مرجع سابؽ، ص ، «-دراسة مقارنة  
، 2011تسكيؽ كالتكريدات، القاىرة، ، الشركة العربية لم2، طالتجارة االلكتركنيةنكر برىاف كعز الديف خطاب،  محمد -3

 .135ص
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 كسائؿ المعتمدة لمحد مف اإلعبلف اإللكتركني المزعج-ب

(، 1ى كسائؿ فنية )تنقسـ الكسائؿ المعتمدة لمحد مف اإلعبلف اإللكتركني المزعج إل 
 (.2ككسائؿ قانكنية )

 الكسائؿ الفنية-1

بشكؿ  ،يتـ االستعانة ببعض البرامج التي تثبت عمى أجيزة المستيمؾ اإللكتركني 
كىذا ما يدعى بتقنية تصفية الرسائؿ  ،كرفض اإلعبلف المزعج ،مّكنو مف تصفية البريدي
"Filtrage des courriers"،  مف خبلؿ تحديد كممات مفتاحية يتـ التي تعمؿ بشكؿ تمقائي

مف تككيف  "Les cokieses"تسمح تقنية ليكككيز  .(1)كضعيا مسبقا مف قبؿ المستيمؾ
ممؼ عف ذكؽ كميكالت المستيمؾ اإللكتركني، مما يسيـ في عممية اإلغراؽ بالرسائؿ 

مف أجؿ صرؼ أكبر قدر  "spamming"غير المرغكب بيا، حيث يتبع المحترؼ تقنية 
 منتكجاتو.مف 

يكجد بعض المكاقع اإللكتركنية المنشأة خصيصا لمكافحة الرسائؿ اإلعبلنية  
التي يسجؿ فييا أسماء األشخاص ك  ،المزعجة عف طريؽ نشر ما يسمى "بالقكائـ السكداء"
 .(2)كالشركات التي تستعمؿ الرسائؿ اإلعبلنية المزعجة

 الكسائؿ القانكنية-2

، فيكجد ما "Spam"لمعتمدة لمحد مف اإلعبلنات المزعجة تتبايف الكسائؿ القانكنية ا 
الذم يتطمب الرضاء الصريح المسبؽ مف طرؼ المرسؿ إليو،  ،"Opt-in"يعرؼ بنظاـ 

ظير نكع جديد متطكر ، تجمع بيف المعمف كالمرسؿ إليو عبلقة سابقة دك كجكذلؾ في حالة 
يكجد كذلؾ نظاـ ، اإلعبلنية عف ىذا النظاـ يستدعي تأكد المكافقة قبؿ استبلـ الرسالة

                                                           
 .104ص مرجع سابؽ، ،التنظيـ القانكني لئلعبلنات التجارية عبر شبكة االنترنتغناـ شريؼ محمد،  -1
 .216صسابؽ،  ، مرجع حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  -2
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الذم ال يعتبر مجرد بعث رسائؿ إشيارية إلى المستيمؾ  "Opt out"آخر يدعى بنظاـ 
 .(1)اإللكتركني عمبل غير مشركع طالما لـ يبدم ىذا األخير رفضو في استبلـ المزيد منيا

الخاص  2002-58في التكجيو األكركبي  "Opt-in"نظاـ تبنى المشرع األكركبي 
كتبعا لذلؾ عمؿ المشرع الفرنسي بيذا  ،منو 13تصاالت كالحياة الخاصة في المادة باال

 سابقا. 5L-20-121النظاـ كنص عميو في المادة 

 تقيد اإلعبلف اإللكتركني بقكاعد حماية العبلمة التجارية كأسماء المكاقع -ثالثا

العبلمة التجارية  آثار حمايةأسماء المكاقع )أ(، ثـ ك العبلمة التجارية  يجب تحديد
 )ب(. عمى المستيمؾ

 تحديد العبلمة التجارية كأسماء المكاقع-أ

 (.2(، ثـ تحديد أسماء المكاقع )1يتـ تحديد العبلمة التجارية )

 تحديد العبلمة التجارية-1

أك الصانع  ،كّؿ إشارة أك داللة يضعيا التاجر» العبلمة التجارية عمى أنيا: تعرؼ
أك صنعيا لتمييز ىذه المنتجات عف غيرىا مف السمع  ،كـ ببيعياعمى المنتجات التي يق

 . (2)«المماثمة

 (3)06-03مف األمر  1فقرة  2عّرؼ المشرع الجزائرم العبلمة التجارية في المادة 
كؿ الرمكز القابمة لمتمثؿ الخطي السيما  :العبلمات»المتعمؽ بالعبلمات عمى أّنيا: 

كاألحرؼ كاألرقاـ، كالرسكمات أك الصكر كاألشكاؿ  الكممات بما فييا أسماء األشخاص
المميزة لمسمع أك تكظيبيا، كاأللكاف بمفردىا أك مركبة، التي تستعمؿ لتمييز سمع أك 

 «..خدمات شخص طبيعي أك معنكم عف سمع كخدمات غيره

                                                           
 .، الخاص بالتجارة االلكتركنية، مرجع سابؽ31-2000تكجيو المف  02فقرة  07المادة  -1
 .283، ص1996، دار النيضة العربية، القاىرة، 2، طالممكية الصناعيةالقميكبي سميحة،  -2
 .2003يكليك  23الصادر في  44د ، يتعمؽ بالعبلمات، ج.ر عد2003يكليك  19مؤرخ في  06-03أمر رقـ  -3
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كاإللكتركني تعتبر العبلمة التجارية كسيمة لمتعرؼ عمى المنتكج في العالـ المادم 
بتحديد جكدة  مف خبلليا لمستيمؾا يتمكف، بحيث التسكؽ اإلفتراضي عبر االنترنتأثناء 

مما يفسر كثرة اإلقباؿ عمى بعض المنتجات عمى المكاقع اإللكتركنية  ،كقيمة المنتكج
، لذلؾ يسعى أصحاب ىذه العبلمات في إتباع إجراءات مشيكرةالتابعة لعبلمات تجارية 

عمى منتكجاتيـ كعبلماتيـ  الحماية القانكنية بسطف أجؿ إدارية لدل المصالح المختصة م
 .  (1)تعتبر بمثابة تأشيرة لممنتكج -العبلمة التجارية–التجارية، فيذه األخيرة 

 تحديد أسماء المكاقع اإللكتركنية-2

 Le nom de"يطمؽ عمى أسماء المكاقع اإللكتركنية مصطمح "اسـ الدكميف"  

Domaine"
عبلمة تأخذ مظير اندماج األرقاـ كالحركؼ بحيث »: كتعرؼ عمى أنيا، (2)

يتكلى ىذا المظير تحديد مكاف الحاسب اآللي، أك مكقع إلكتركني أك صفحة عبر شبكة 
االنترنت، كيتككف مف ثبلث مقاطع: المستكل العالي أك العاـ الذم يتكلى تحديد طبيعة 

التجارية أك االسـ المختار  الجية التي يتـ االتصاؿ معيا، كمستكل ثاف يتناكؿ العبلمة
 .(3)«أك اسـ فرد ما غيرىا، كمستكل ثالث يتناكؿ تحديد خادـ مضيؼ محدد يتعامؿ معو

                                                           
البد مف تسجيؿ العبلمة التجارية لدل المعيد الكطني لمممكية صناعية مع إيداع نمكذج لمعبلمة المطمكب حمايتيا،  -1

سنكات راجع في ذلؾ  10تمنح تبعا لمقياـ بيذه اإلجراءات شيادة تسجيؿ تعتبر سند ممكية العبلمة، تككف صالحة لمدة 
 الذم يتعمؽ بالعبلمات، مرجع سابؽ. 06-03ف األمر م 13-5المكاد 

سكداح كساـ . أنظر:  تتمثؿ أسماء المكاقع اإللكتركنية في تمؾ العبلمات التي تأخذ مظير اندماج الحركؼ كاألرقاـ -2
معة ، رسالة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الدراسات العميا في جاالتنظيـ القانكني ألسماء النطاؽعامر شاكر، 

 . https://scolar.najah.eduمتكفرة عمى المكقع اإللكتركني: 01، ص2016النجاح الكطنية، نابمس 
يسمح بتحديده كتميزه عف غيره مف  ، أيفأسماء المكاقع اإللكتركنية عنكاف منفرد لمكقع عمى شبكة االنترنت تشكؿ  

 .232صمرجع سابؽ،   حماية المستيمؾ االلكتركني،ر سعيد عدناف خالد، ككث . أنظر:المكاقع
 ،«لتسكية منازعات أسماء النطاؽ كالعبلمات التجارية (UDRP) قكاعد إيكاف المكحدة» الغامدم عبد اليادم محمد، -3

ى المكقع ، متكفرة عم200(، ص250-187، ص ص )2، ع28جامعة الممؾ عبد العزيز، ـ ،مجمة االقتصاد كاإلدارة
  https://www.kau.edu.saاإللكتركني: 

https://scolar.najah.edu/
https://www.kau.edu.sa/


  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

346 
 

تتقرر الحماية ألسماء المكاقع طبقا لؤلسبقية في التسجيؿ، إذ يحظى بالحماية  
المقررة في حالة تزاحـ عدة شركات ليا ذات االسـ بالنسبة لمنتكج ما لمف بادر كسبؽ 

 .(1)يره في التسجيؿغ

 تحديد العبلقة بيف العبلمة التجارية كأسماء المكاقع-ب

(، مما يفرض ضركرة  تقيد االعبلف 1يمكف إستعماؿ كاسـ مكقع إلكتركني)
 (.2االلكتركني بقكاعد حماية العبلمة التجارية ك أسماء المكاقع)

 مكقععبلمة تجارية كاسـ  ستعماؿا-1

 ،كاسـ دكميف ،ماؿ عبلمة تجارية ذات شيرةيعمد بعض األشخاص إلى استع 
عند رغبتو بتسجيؿ مكقع خاص  ،يسجؿ باسـ العبلمة التجارية، ليتفاجئ صاحب العبلمة

، مما يشكؿ تعديا (2)بعدـ إمكانيتو نظرا الستعماؿ العبلمة كاسـ مكقع مف قبؿ الغير ،بيا
 عمى العبلمة التجارية، كيسبب تضميبل لممستيمؾ اإللكتركني.

تـ استعماؿ العبلمة التجارية كاسـ مكقع إلكتركني مف أجؿ جمب جميكر ي 
المستيمكيف كجني األرباح مف كراء ذلؾ، نظرا لما تتمتع بو تمؾ العبلمات مف شيرة 

 .(3)كسمعة في المنتكجات التي تقدميا

 

                                                           
الخدمة الخاصة بمنح أسماء الدكميف التي تسمح  الحصكؿ عمى األسبقية في التسجيؿ عبارة عف األكلية في -1

مرجع المسؤكلية االلكتركنية، ، محمد حسيف منصكرأنظر:  .، إذ يمنع في ذلؾ تكرار نفس االسـاالنترنتبالدخكؿ عمى 
ص ص ، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  كأنظر: .203-202ص ص  سابؽ،
232-233  . 

 .203ص مرجع سابؽ،المسؤكلية االلكتركنية، محمد حسيف منصكر،  -2
 لعبلمة األصمية.قد يمجأ مف قاـ بتسجيميا أكؿ مرة بإعادة بيعيا لمشركة أك صاحب ا -3
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 تقييد اإلعبلف اإللكتركني بقكاعد حماية العبلمة التجارية كأسماء المكاقع -2

ف يقع المستيمؾ اإللكتركني ضحية تسجيؿ اسـ مكقع باسـ عبلمة تجارية يمكف أ 
، نظرا لعدـ طمب الجيات المختصة بتسجيؿ وكخداع ومشيكرة، مما يتسبب في تضميم

بتقديـ المستندات الدالة  المكقع الشخص الذم يريد التسجيؿ فيمف  ،أسماء المكاقع
تضميؿ المستيمؾ  يتعمد البعض ذم يجعؿاألمر ال، (1)بأحقيتو لبلسـ كالعبلمة التجارية

أيف يككف الفرؽ بيف العبلمة  ،اإللكتركني باستعماؿ أسماء مكاقع مشابية لعبلمات تجارية
، كيصعب عمى المستيمؾ االلكتركني ت بسيطة كحرؼ أك نقطة أك رمز فقطكاالسـ فركقا
 التفطف ليا.

، فقد تككف مة التجاريةالمكاقع اإللكتركنية عمى العبل أسماء اعتداءتتعدد صكر  
أك تسجيؿ اسـ مكقع  ،أك اسـ مكقع مشابو ليا ،بتسجيؿ اسـ مكقع مطابؽ لعبلمة تجارية

مع إضافة عبارة تحقيرية، كقد عممت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ،بعبلمة تجارية
"WIPO" تبنت شركة  عمى حماية العبلمة التجارية، حيث"CANN"  المختصة بتسجيؿ

كاقع الدكلية قكاعد جديدة لحؿ النزاعات المتعمقة بالعناكيف اإللكتركنية تدعى بالقكاعد الم
المكحدة لتسكية نزاعات العناكيف اإللكتركنية، أيف مكنت األفراد مف خيار المجكء إلى 
الكسائؿ الكدية لتسكية منازعتيـ عف طريؽ بند يدرج في عقد تسجيؿ العنكاف اإللكتركني 

 . (2)سجؿ العنكاف اإللكتركني بالخضكع ليذا اإلجراءيقبؿ بمكجبو م

                                                           
يترتب عمى مبدأ األسبقية في تسجيؿ أسماء كالمكاقع إمكانية حصكؿ الغير عمى مكقع باسـ عبلمة تجارية مما  -1

يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ الذم يتعامؿ مع صاحب المكقع ىذا الذم ال يمد بأم صمة لمعبلمة التجارية التي يرغب 
 المستيمؾ في اقتناء منتكجاتيا.

 :، متكفرة عمى المكقع(UDRP)مف قكاعد السياسة المكحدة لتسكية منازعات أسماء الدكميف  03فقرة  04دة الما -2

https://www.icann.org/resources/pages/rules 
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 المطمب الثاني

 القكاعد المتعمقة باإلعبلـ اإللكتركني
يساىـ اإلعبلـ اإللكتركني في حماية المستيمؾ الذم يتعاقد عبر االنترنت، حيث  

يمكنو مف إقتناء المنتكج عف كعي كدراية، كبشكؿ يتكافؽ مع إحتياجاتو اإلستيبلكية، مما 
 يعيد التكازف بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية اإللكتركنية.

يقـك المستيمؾ اإللكتركني مف اقتناء المنتكج عف بعد عبر االنترنت دكف إمكانية  
فحصو أك عممو الدقيؽ بمكاصفاتو الحقيقية، فيجد نفسو مجبرا عمى الثقة في الشخص 

و أداء االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ المحترؼ مقدـ السمعة أك الخدمة، كالذم يقع عمى عاتق
 اإللكتركني )الفرع األكؿ(، كتنفيذه )الفرع الثاني( كفقا لمقكاعد القانكنية التي تنظمو.

 الفرع األكؿ

 اإلعبلـ اإللكتركني أحكاـ
يتمتع المحترؼ اإللكتركني بخبرة فنية كمعرفة تقنية تمكنو مف إدراؾ تفاصيؿ  

ى خبلؼ المستيمؾ اإللكتركني الذم يتمقى العركض مختمؼ المنتكجات التي يقدميا، عم
الخاصة بالعديد مف المنتكجات المتشابو، دكف إمكانية تحديد المنتكج الذم يبلئمو، مما 

 يفرض ضركرة تنظيـ االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني )أكال(، كنطاقو )ثانيا(.

 تحديد االلتزاـ باإلعبلـ -أكال

ف خبلؿ دراسة تعريفو )أ(، تميزه عف المفاىيـ يتـ تحديد االلتزاـ باإلعبلـ م 
 المشابية )ب(، ثـ تحديد طبيعتو القانكنية )ج(.
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 تعريؼ االلتزاـ باإلعبلـ-أ

 (.2(، ثـ التشريعية )1يتـ تعريؼ االلتزاـ باإلعبلـ مف الناحية الفقيية ) 

 التعريؼ الفقيي لبللتزاـ باإلعبلـ-1
تنبيو أك إعبلـ طالب التعاقد بصكرة مف »و: عمى أنّ  (1)يعرؼ االلتزاـ باإلعبلـ 

شأنيا إلقاء الضكء عمى كاقعة ما أك عنصر ما مف عناصر التعاقد المزمع إقامتو حتى 
يككف الطالب عمى بينة مف أمر، بحيث يتخذ القرار الذم يراه مناسبا في ضكء حاجتو 

 «.كىدفو مف إبراـ العقد

إلتزاـ سابؽ عمى التعاقد، يتعمؽ بالتزاـ »: كذلؾ عمى أّنوااللتزاـ باإلعبلـ يعرؼ ك  
أحد المتعاقديف بأف يقدـ لممتعاقد اآلخر عند تككيف العقد، البيانات البلزمة إليجاد رضا 
سميـ كامؿ متنكر عمى عمـ بكافة تفصيبلت ىذا العقد أك صفة أحد طرفيو، أك طبيعة 

مـ بيانات معينة، أك يجعؿ مف المستحيؿ عمى أحدىما أف ي محمو، أك أم اعتبار آخر
يحتـ عميو منح ثقة مشركعة لمطرؼ اآلخر، الذم يمتـز بناء عمى جميع ىذه االعتبارات 

 . (2)«بااللتزاـ باإلدالء بالبيانات

 ،يقع عمى عاتؽ التاجر التزاـ»عمى أّنو:  فيعرؼ اإللكتركني االلتزاـ باإلعبلـ أما 
ستيمؾ مف خبلؿ الكسائؿ اإللكتركنية اإللكتركني أك مقدـ الخدمة الذم يتعاقد مع الم

كبكافة البيانات  ،كبياناتو التجارية ،بمقتضاه يخبر المستيمؾ بشخصيتو ،الحديثة

                                                           
تتعدد المصطمحات التي تطمؽ عمى االلتزاـ باإلعبلـ، فيناؾ مف يطمؽ عميو االلتزاـ بالتبصر، االلتزاـ باإلفضاء،  -1

حماية المستيمؾ : ككثر سعيد عدناف خالد، أنظر .باإلفصاح، االلتزاـ باإلخبار، االلتزاـ باإلدالء بالبياناتااللتزاـ 
الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارة  كأنظر: مكفؽ حماد عبد،  .280-278، مرجع سابؽ، ص ص االلكتركني

، دار النيضة االلتزاـ بالتبصير: منتصر سيير، أيضا كأنظر .91، مرجع سابؽ، ص–دراسة مقارنة –االلكتركنية 
 .41، ص1998العربية، القاىرة، 

االلتزاـ قبؿ التعاقدم باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد كتطبيقاتو عمى بعض أنكاع الصادؽ ميدم نزيو محمد،  -2
 يو عمى المكقع اإللكتركني:، مطمع عم15، ص1982، دار النيضة العربية، القاىرة -دراسة قضائية مقارنة–العقكد 

https://www.books.google.dz  

https://www.books.google.dz/
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عمييا يتخذ المستيمؾ باإلقداـ عمى التعاقد أك  كالتي بناء ،الجكىرية المتعمقة بالعقد
 .  (1)«عدـ التعاقد بناءا عمى إرادة حرة مستنيرة

الغاية منو تقديـ معمكمات كتتمثؿ عبلـ إلتزاـ سابقا لمتعاقد، يعتبر االلتزاـ باإل 
كتحديد مدل مبلئمة المنتكج  ،كبيانات لممستيمؾ قبؿ إبراـ العقد مف أجؿ تنكير إرادتو

لتمبية حاجاتو قبؿ اإلقداـ عمى إقتنائو، خاصة أف البيئة اإلفتراضية كالرقمية ال تسمح 
ه المعمكمات المقدمة مف طرؼ المحترؼ ميمة مما يجعؿ ىذ ،بالفحص المادم لممنتكج
 جدا في تحديد المنتكج.

 التعريؼ التشريعي لبللتزاـ باإلعبلـ-2

مف  18ك 17إعبلـ المستيمؾ في المكاد المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ بنص  
، أيف أكد المشرع مف خبلؿ  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ 

بإعبلـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة  المحترؼعمى ضركرة قياـ  ،نوم 17المادة 
كذلؾ باعتماد أم كسيمة مناسبة عمى غرار الكسـ  ،بالمنتكج الذم يضعو لبلستيبلؾ

 كمغة أساسيةالمغة العربية  مف ذات القانكف 18حدد في المادة حيث  ،(2)ككضع العبلمات
ية استعماؿ لغة أك عدة لغات أخرل، كيجب أف مقياـ بتقديـ ىذه المعمكمات مع إمكانل

 .(3)تكضع بطريقة مرئية كمقركءة يصعب محكىا

المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  17طبقا لممادة  قاـ المشرع الجزائرم 
الشركط  الذم يحدد 378 -13المرسـك التنفيذم رقـ  بإصدار المستيمؾ كقمع الغش

                                                           
 .280، مرجع سابؽ،  صحماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  -1
كّؿ متدخؿ  يجب عمى»عمى ما يمي: ، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف قانكف  17تنص المادة  -2

أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو لبلستيبلؾ بكاسطة الكسـ ككضع العبلمات أك بأية 
 «.كسيمة أخرل مناسبة. تحدد شركط ككيفيات تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة عف طريؽ تنظيـ

يجب أف تحرر بيانات »عمى ما يمي:  ،متعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغشال 03-09مف قانكف  18تنص المادة  -3
الكسـ كطريقة االستخداـ كدليؿ االستعماؿ كشركط ضماف المنتكج ككؿ معمكمة أخرل منصكص عمييا في التنظيـ 
السارم المفعكؿ بالمغة العربية أساسا، كعمى سبيؿ اإلضافة يمكف استعماؿ لغة أك عدة لغات أخرل سيمة الفيـ مف 

  «.ئية كمقركءة كمتعذر محكىاالمستيمكيف، كبطريقة مر 
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عمى ما  ىذا المرسـك مف 02تنص المادة  حيث، (1)تيمؾإعبلـ المسكالكيفيات المتعمقة ب
يطبؽ ىذا المرسكـ عمى كؿ السمع كالخدمات المكجية لبلستيبلؾ، ميما كاف »يمي: 

 .(2)«منشؤىا أك مصدرىا، كيحدد األحكاـ التي تضمف حؽ المستيمكيف في اإلعبلـ

يا في ىذا لـ يستبعد المشرع في تنظيـ أحكاـ االلتزاـ باإلعبلـ المنصكص عمي 
مف خبلؿ االستعانة بكسائؿ  ،االنترنتالمرسـك اإلعبلـ اإللكتركني الذم يتـ عبر 

عمى المقصكد بإعبلـ حكؿ المنتكجات  15فقرة  3االتصاؿ عف بعد، أيف نص في المادة 
بما في  ،كؿ معمكمة متعمقة بالمنتكج مكجية لممستيمؾ عمى بطاقة أك أم كثيقة أخرل»

 «.أك مف خبلؿ االتصاؿ الشفيي جيا الحديثةالطرؽ التكنكلك ذلؾ 

كّؿ كسيمة بدكف »االتصاؿ عف بعد:  تقنية 22فقرة  03المادة  فيكعرؼ  
الحضكر الشخصي كالمتزامف لممتدخؿ كالمستيمؾ، يمكف استعماليا إلبراـ العقد بيف 

 «.ىذيف الطرفيف

المستيمؾ، نص  تماشيا مع إمكانية االستعانة بالكسائؿ االتصاؿ عف بعد في إعبلـ 
يحدد الشركط الذم  378-13مرسـك تنفيذم رقـ المف  04المشرع الجزائرم في المادة 

يتـ مف خبلؿ  يمكف أف عمى أف إعبلـ المستيمؾ كالكيفيات المتعمقة باإلعبلـ المستيمؾ
 كما يمكف ،عمى غرار الكسـ ككضع العبلمة ،الكسائؿ التقميدية المتعارؼ عمييا في ذلؾ

فالعبرة في تمكيف  ،بما في ذلؾ كسائؿ االتصاؿ عف بعد ،م كسيمة أخرلاستعماؿ أ
بشكؿ يتناسب مع طريقة كضع  ،الخصائص األساسية لممنتكجالعمـ بالمستيمؾ مف 

المنتكج لبلستيبلؾ، أيف حدد قكاعد التي تطبؽ عمى المنتكجات المعركضة لمبيع عف 

                                                           
المتعمقة باإلعبلـ يحدد الشركط كالكيفيات  الذم ،2013نكفمبر  9مؤرخ في  378-13تنفيذم رقـ المرسـك ال -1

 .2013نكفمبر  18صادر في  58، عدد المستيمؾ، ج.ر
، مرجع عبلـ المستيمؾيحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة باإل الذم 378-13تنفيذم رقـ ال المرسـكمف  02المادة  -2

 .نفسو
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المقترحة لمبيع عف طريؽ  لمنتكجات، كاستثنى في ذلؾ ا(1)طريؽ تقنيات االتصاؿ عف بعد
كىذا ما يتماشى مع مفيـك االستيبلؾ  اآللية، المكزعيف اآللييف أك المحبلت التجارية

 .االنترنتاإللكتركني مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ عف بعد مرتبطة بشبكة 

 تمييز االلتزاـ باإلعبلـ عف المفاىيـ المشابية-ب

( كبينو كبيف 1بينو كبيف تقديـ االستشارة الفنية )باإلعبلـ التشابو  االلتزاـقد يثير  
 (.2االلتزاـ بالتحذير )

 بتقديـ االستشارة الفنية كااللتزاـباإلعبلـ  االلتزاـالتمييز بيف -1

لمحترؼ صاحب الخبرة المتعاقد ا التزاـيتمثؿ االلتزاـ بتقديـ االستشارة الفنية في  
ت محّددة في العقد كضركرية ألجؿ إتماـ ، يسمى المستشار بتقدـ معمكمافي مجاؿ معيف

، فيذا االلتزاـ يستند إلى اتفاؽ كعقد بمكجبو يتـ تقريره، (2)تصرؼ يحدده المتعاقداف سمفا
 .(3)كغالبا ما يتـ تنفيذ االلتزاـ ىذا بدفع مقابؿ

                                                           
يحدد الشركط  الذم 378-13تنفيذم رقـ ال المرسـكمف  05أشار المشرع إلى اإلعبلـ اإللكتركني في المادة  -1

، تطبؽ »حيث جاء ما يمي:  ، مرجع سابؽ،كالكيفيات المتعمقة باإلعبلـ المستيمؾ بغض النظر عف أحكاـ ىذا المرسـك
 ع عف طريؽ تقنيات االتصاؿ عف بعد، القكاعد اآلتية:عمى المنتكجات المعركضة لمبي

، باستثناء تمؾ المتعمقة بمدة صبلحية المنتكجات، قبؿ 1 /تقدـ البيانات اإلجبارية المنصكص عمييا في ىذا المرسـك
إتماـ الشراء كتظير عمى دعامة البيع عف بعد، حيث ترسؿ بأم طريقة أخرل مناسبة كمحددة بكضكح مف طرؼ 

 المعني.المتدخؿ 
أعبله عمى المكاد الغذائية  1/تقدـ كؿ البيانات اإلجبارية كقت التسميـ ال تطبؽ األحكاـ المحددة في النقطة 2

   «.المقترحة لممبيع عف طريؽ المكزعيف اآللييف أك في محبلت تجارية آلية
ئي بشأف المسألة مكضكع اذ قرار نيافي اتخ ، أك مساعدتويتـ تقديـ اإلستشارة الفنية مف أجؿ تكجيو المتعاقد اآلخر -2

 مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  . أنظر:االستشارة
 . 218ص

 .113ص ، مرجع سابؽ،–دراسة مقارنة –االلكتركنية  الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارةمكفؽ حماد عبد،  -3
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عمى خبلؼ االلتزاـ باإلعبلـ الذم ينشأ بمجرد عرض المنتكج لبلستيبلؾ دكف  
تنكير إرادة المستيمؾ تككف لتقديـ البيانات األساسية الضركرية  أفّ ، كما ضركرة قياـ العقد

 .(1)بصكرة إلزامية مف طرؼ المحترؼ دكف ضركرة تقديـ مقابؿ

 التمييز بيف االلتزاـ باإلعبلـ كااللتزاـ بالتحذير-2

انتباه المستيمؾ عمى عناصر ليا طابع الخطكرة، في لفت  االلتزاـ بالتحذير يتمثؿ 
منتكجات خطيرة  انتشارارتبطت نشأة ىذا االلتزاـ بالتقدـ التكنكلكجي الذم صاحبو حيث 
تسبب ، يمكف أف اميا أك عمى مجرد حيازتيا أخطاراقد يترتب عف سكء استخد ،كمعقدة

الذم  ممستيمؾل، مما يفرض عمى المحترؼ تحذير (2)أضرار مادية كجسدية بالمستيمؾ
 بمصادر ىذه األخطار كأبعادىا. يقتني المنتكج، مع ضركرة إعبلمو

مف درء مسؤكلية المحترؼ عف األخطار التي يمكف أف  باإلعبلـ االلتزاـف مكِّ يُ  
كيشجع المستيمؾ  االطمئنافكمف جية أخرل يحقؽ  ،تحصؿ في ىذا المجاؿ مف جية

 عمى االقتناء مثؿ ىذه المنتكجات الخطيرة.

 ؿ،أيف يعتبر ىذا األخير جزءا مف الك، ذيرـ باإلعبلـ مع االلتزاـ بالتحيتشابو االلتزا 
كالتي  ،باإلعبلـ إال مف حيث المعمكمات التي يقتصر عمييا االلتزاـحيث ال يختمؼ عف 

عمى  ،تتمثؿ في المعمكمات كالبيانات التي تحمؿ صفة الخطر في بعض المنتكجات الخطيرة
 المتعمقة بيا.عكس االلتزاـ باإلعبلـ الذم يشمؿ كؿ المنتكجات ككؿ البيانات 

 

 

 

                                                           
ص ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  -1

218-219 . 
مرجع سابؽ، ، – دراسة مقارنة–الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارة ج االلكتركنية مكفؽ حماد عبد، ك  -2

 .114ص
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 الطبيعة القانكنية لبللتزاـ باإلعبلـ-ج

يتـ تحديد الطبيعة القانكنية لبللتزاـ باإلعبلـ مف ناحيتيف كىما، التزاـ باإلعبلـ  
 ، االلتزاـ باإلعبلـ بااللتزاـ ببذؿ عناية أك تحقيؽ نتيجة(1) عقدم أك غير عقدم التزاـ

(2). 

 عبلـ بللتزاـ باإلالطبيعة التعاقدية ل-1

، إذ يرل اتجاه (1)تباينت اآلراء الفقيية في تحديد الطبيعة العقدية لبللتزاـ باإلعبلـ 
عقديا مما يجعؿ المسؤكلية الناشئة عنو مسؤكلية عقدية يتمكف المستيمؾ مف  التزامابأنو 

إثبات قياـ مسؤكلية )المديف( المحترؼ بااللتزاـ باإلعبلـ بمجرد عدـ تقديـ المعمكمات 
 .(2)عبلـ المنصكص عميو قانكناكاإل

بينما يذىب اتجاه ثاف إلى ككف االلتزاـ باإلعبلـ التزاـ غير عقدم كاإلخبلؿ بو  
يترتب المسؤكلية التقصيرية، إذ يمثؿ التزاـ مستقؿ عف العقد، كيجب الكفاء بو قبؿ تككيف 

ؿ إنشاء العقد العقد، فبل يعقؿ أف ينشأ فرع قبؿ نشكء أصؿ، نظرا لككف االلتزاـ ينشأ قب
 .(3) )مصدره(

 ينص المشرع الجزائرم عمى أحكاـ االلتزاـ باإلعبلـ، مما يجعؿ ىذا االلتزاـ قانكن 
 يجد أساسو في النصكص التشريعية التي تفرضو كال يعتبر التزاما عقديا.

                                                           
إلى المصدر الذم ينشأ عنو ىذا  اـ باإلعبلـ التزاـ عقدم أك غير عقدمالفقيي بشأف ككف االلتز يعكد االختبلؼ  -1

كىناؾ مف يرل أف ىذا  ،كبالتالي يعتبر ذك طبيعة عقدية، االلتزاـ، فيرل البعض أنو يستمد كجكده مف العقد البلحؽ بو
ذك طبيعة  التزاماعمو يجما م ،كالمبادئ العامة لمقانكف أك في نصكص القانكف ذاتو ،االلتزاـ يقـك عمى مصادر أخرل

مرجع  دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  :أنظر .غير عقدية
 .204ص سابؽ،

يرل مؤيدك ككف االلتزاـ باإلعبلـ التزاـ عقدم أف األخطاء السابقة عمى إبراـ العقد يمكف أف تشمؿ عمييا المسؤكلية  -2
ف كاف سابقا عمى التعاقد إال العقدي مى غرار العيكب الخفية كتقديـ ، عأف آثاره كنتائجو تظير بعد العقدة، فالفعؿ كا 

مرجع  حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  :أنظر .انات غير حقيقية قبؿ إبراـ العقدالمؤمف لو بي
 .332 ص ،سابؽ

ص ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–قدية لممستيمؾ الحماية الععمر محمد عبد الباقي،  -3
205-206. 
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 التزاـ ببذؿ عناية أك بتحقيؽ نتيجةااللتزاـ باإلعبلـ  -2

ـ باإلعبلـ عمى ككنو التزاـ ببذؿ عناية أك بتحقيؽ انقسـ الفقو حكؿ طبيعة االلتزا 
االلتزاـ باإلعبلـ عبارة عف إلتزاـ ببذؿ عناية، إذ يكفي أف يقدـ  أفنتيجة، فيرل البعض 

المحترؼ المعمكمات كالبيانات الضركرية الخاصة بالمنتكج، كفي المقابؿ فإف اإللتزاـ 
تعماال مطابقا كصحيحا لما تمقاه، ليفرض ضركرة استعماؿ المستيمؾ لتمؾ المعمكمات اس

لككف ذلؾ يتعمؽ  ،فالمحترؼ ال يمكف أف يجبر المستيمؾ عمى إتباع نصائحو كتحذيراتو
 ، لذا العناية المطمكبة تتمثؿ في عناية الرجؿ العادم.(1)بمحض إرادة المستيمؾ

ككف ذلؾ بتحقيؽ نتيجة نظرا ل التزاـبينما يرل االتجاه الثاني أف االلتزاـ باإلعبلـ  
يكفي لقياميا إثبات عدـ فيخفؼ عمى المستيمؾ عبء إثبات المسؤكلية عف ىذا االلتزاـ، 

ت.ـ.ج التي تنص عمى  344تحقؽ التكجيات االلتزاـ باإلعبلـ، كيجد أساسو في المادة 
 . (2)االلتزاـ اإلعبلـ

 كمضمكنو االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني تنظيـ -ثانيا
النطاؽ ك لتزاـ باإلعبلـ ليشمؿ النطاؽ الشخصي )أ(، يتسع نطاؽ تقديـ اال 

 النطاؽ الزماني )ج(.ثـ  ،المكضكعي )ب(
 اللتزاـ باإلعبلـ اإللكتركنيأطراؼ ا-أ
ذا االلتزاـ يتعمؽ النطاؽ الشخصي لبللتزاـ باإلعبلـ بتحديد أطرافو أم المديف بي 

 .(2(، كالدائف بو )1)
 باإلعبلـ اإللكتركنيالمحترؼ اإللكتركني مديف باإللتزاـ -1

يقع عبء تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ عمى كؿ محترؼ يتدخؿ في عممية عرض المنتكج 
لبلستيبلؾ، يستكم في ذلؾ المنتج، الصانع، الكسيط، المستكرد، التاجر إلى جانب 

يساىـ في تقدـ يتدخؿ ك  كبصفة عامة كؿ مف ،مقدمي الخدمات كأصحاب الميف الحرة
 .(3)االنترنتعبر المنتكج لبلستيبلؾ 

                                                           
 .179، مرجع سابؽ، صالحاسكب كالقانكفزىرة محمد المرسي،  -1
 .334ص سابؽ،مرجع  حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  -2
برىـ لثاني مستيمؾ ذك معرفة كخبرة محدكدة. أنظر: يقـك االلتزاـ باإلعبلـ بيف شخصيف أحدىـ مينيا متخصصا كا -3
 . 188مرجع سابؽ، ص ،أحكاـ عقكد التجارة اإللكتركنيةضاؿ سميـ، ن
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ابتداءا مف تجميع  ،يمتـز المنتج أك الصانع بإعبلـ المستيمؾ بالسمعة التي ينتجكنيا
ليتـ صنعيا في شكؿ نيائي قابمة لبلستعماؿ كاالستيبلؾ يتـ عرضيا  ،مكاد أكلية خاـ

ىك أدرل بمككناتيا، ك ، فالمنتج أك الصانع ىك أكؿ مف يتعامؿ مع السمعة، االنترنتعبر 
ككؿ المعمكمات الضركرية لمحفاظ عمييا،  ،كمدل خطكرتيا ،رؽ تشغيميا كصيانتياطكب

 . (1)كىذا ما يبرر ككنو أكؿ شخص يقع عميو عبئ االلتزاـ باإلعبلـ

يمتد االلتزاـ باإلعبلـ لكؿ شخص يساىـ في عرض السمعة لبلستيبلؾ، كالمستكرد 
انع ليعيد بيعيا لممستيمؾ عبر أك التاجر الذم يقـك إقتناء السمعة مف المنتج أك الص

فيككف ىؤالء حينيا الطرؼ المباشر الذم يتعامؿ مع المستيمؾ، كيقع عميو  ،االنترنت
 .(2)عبء االلتزاـ باإلعبلـ

مما يسبب في اختبلؿ  ،يتفكؽ التاجر عمى المستيمؾ مف الناحية المالية كالفنية
كاإللكتركنية، لذلؾ فإف اإللتزاـ  التقميدية  (3)التكازف بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية

ككؿ ما  ،كالثمف ،كشركط البيع ،باإلعبلـ بتقديـ كؿ البيانات كالمعمكمات حكؿ السمعة
دكف إمكانية فحص كمعاينة المنتكج، مف شأنو أف  االنترنتيتعمؽ بالتعاقد عف بعد عبر 

كؿ الحقائؽ كتكضيح  ،يضفي نكعا مف التكازف العقدم مف خبلؿ تنكير إرادة المستيمؾ
 .(4)المتعمقة بالمنتكج

                                                           
 . أنظر:الحاالت الدارجة لمسمعة العادية أك تستعمؿ بعيدا عف ،خاصة إذا تكفرت السمعة عمى مككنات معقدة -1

 .43، ص90مرجع سابؽ،  االلتزاـ بالتبصير،، سييرمنتصر 
يقع اإللتزاـ باإلعبلـ عمى المنتج ككّؿ بائع متخصص أك غير متخصص، فحماية المستيمؾ تستكجب عمى كّؿ  -2

محترؼ إعبلـ المستيمؾ بكيفية استعماؿ المبيع كتقديـ التعميمات الكفيمة بتجنب األخطار التي يمكف أف تنجر مف 
المجمة النقدية ، "اء عنصر مف ضماف سبلمة المستيمؾاإللتزاـ باإلفض" استعمالو. أنظر: سي يكسؼ زاىية حكرية،

 . 71، ص2009، 02كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، عدد لمقانكف كالعمـك السياسية، 
أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، إلتزاـ البائع بتسميـ المبيع في القانكف الجزائرم، كأنظر: أمازكز لطيفة، 

 .106-104، ص ص 2011ة مكلكد معمرم، تيزم كزك، جامع
ذا ؼيقع عبء االلتزاـ باإلعبلـ عمى التاجر باعتباره الطر  -3  األقكل اقتصاديا، كما يمتمؾ الخبرة إف كاف متخصصا، كا 

 .45، مرجع سابؽ، صمشكبلت البيع عبر االنترنتمحمد سعيد خميفة،  :أنظر .لـ يكف فستطيع االستعانة بخبراء
 .183مرجع سابؽ، ص ،أحكاـ عقكد التجارة اإللكتركنيةضاؿ سميـ، نبرىـ أيضا:  كأنظر

 .290ص، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  -4
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ا أك غير أك متخصص البائع عرضياكاف  إفتمييز االلتزاـ باإلعبلـ تبعا  يتـ
، فالبائع العرضي يقكـ بالبيع دكف احتراؼ نشاط يتخذه مينة معتادة لو، فيككف متخصص

ة كاألمانة بإعبلـ المشترم بكؿ ما يعرفو كفقا لمبدأ أحسف البنية كاالتصاؼ بالنزاى التزامو
 .(1)في ذلؾ

بتقديـ  ، أيف يقـكصير المستيمؾبيقع عميو التزاـ إعبلـ كتفالبائع المتخصص  أما
البائع عمى خبلؼ كؿ البيانات كالمعمكمات الضركرية التي ينص عمييا قانكف االستيبلؾ، 

بتكفير  الكتيبات كالنشرات التي يرفقيا المنتج  التزامويقتصر  الذم غير المتخصص
 . (2)دكف إلزامو ببياف مخاطر ال يعمميا فعبل ،سمعةبال

حيث يكجد العديد مف  ،االنترنتيشمؿ االلتزاـ باإلعبلـ مقدمي الخدمات عبر 
المكاقع االلكتركنية متخصصة في تقديـ خدمات عف بعد، أيف يشتّد التنافس بينيا مف 

زمكف بإعبلـ لذلؾ فإف مقدمكا الخدمات عف بعد يمت ،أجؿ جذب جميكر المستيمكيف
المستيمؾ بكؿ البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالخدمة المطمكبة مف حيث خصائصيا 

كالشركط الخاصة بتقديـ  ،األساسية، التعريفات كالحدكد المحتممة لممسؤكلية التعاقدية
 53، 52، 51الخدمة بمقابؿ أك مجانا، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في المكاد 

حدد لمشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ ذم يال 378-13 تنفيذم رقـال مف المرسـك
 . (3)المستيمؾ

                                                                                                                                                                                

يجب أف يعطي التاجر المستيمؾ تعريفا كاضحا بالمنتج، فمثبل صناعة المبلبس، يجب أف يتضمف طبيعة » 
ا إذا تعمؽ ببيع األغذية، فيجب أف يتضمف المككنات كالصبلحية كالسعر المحدد لمبيع الممبكسات، تككينيا، أم

محمد سعيد  أنظر: .«كنفقاتيا، كيضاؼ إلى ذلؾ أف تاجر ممتـز بأف يحدد شخصيتو كصفات السمع كخصائصيا
 .45، مرجع سابؽ، صمشكبلت البيع عبر االنترنت ،خميفة

سية في تحديد تكفر صفة المحترؼ في البائع، ففي حالة البائع العرضي تنتفي يعتبر االحتراؼ أحد العناصر األسا -1
مما يستبعد تطبيؽ قكاعد حماية  ،صفة المحترؼ كبالتالي يتساكل أطراؼ العبلقة التعاقدية في المراكز القانكنية

 المستيمؾ بما في ذلؾ االلتزاـ باإلعبلـ. 
 .291-290ص ص ، مرجع سابؽ،  لكتركنيحماية المستيمؾ االككثر سعيد عدناف خالد،  -2
عمى الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ  378-13المرسـك تنفيذم رقـ مف  15تنص المادة  -3

 «.تطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى الخدمات المقدمة لممستيمؾ بمقابؿ أك مجانا»ما يمي: 
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 باإلعبلـ بااللتزاـالمستيمؾ اإللكتركني دائف -2

نظرا لككنو شخصا بسيطا ال  ،باإلعبلـ بااللتزاـيعتبر المستيمؾ اإللكتركني الدائف  
اإلحاطة بالمعمكمات اليامة  تتكفر فيو مقكمات الخبرة كالدراية، األمر الذم ال يمكنو مف

 كالمنتكجات التي يقتنييا مف أجؿ االستيبلؾ. ،كالضركرية المرتبطة بالعقكد التي يبرميا

ديد الدائف بااللتزاـ حكينبغي اإلعماؿ بالمفيـك الكاسع لممستيمؾ في إطار ت 
و ال يسمح ل مارسوالذم ي النشاطمتى كاف  كغير المحترؼباإلعبلـ، فيستكم المستيمؾ 

إللماـ بخصائص المنتكج، كىذا ما يتماشى مع متطمبات الحمائية الناتجة عف التعقيد با
 .(1)المعاصرة الشديد كالتقنية العالية في صناعة المنتكجات

بل يجكز إعفاء المحترؼ المتدخؿ في عممية ف ،يبقى االلتزاـ باإلعبلـ التزاـ قانكني 
 ،امؿ معو عبارة عف شخص متخصصعرض المنتكج لبلستيبلؾ منو بحجة أف مف يتع

القانكف لـ ينص عمى استثناء حالو عمـ ، فو تدبر العمـ بالبيانات الضركريةيمكف ل
 .(2)المستيمؾ بالمعمكمات مف ىذا االلتزاـ

 اللتزاـ باإلعبلـا مضمكف-ب

المستيمؾ بالمعمكمات كالبيانات التي تبيف إلى تزكيد  ييدؼ االلتزاـ باإلعبلـ 
 نتكج مكضكع االستيبلؾ، كيشترط في ىذه المعمكمات ما يمي:خصائص الم

                                                                                                                                                                                

بلـ المستيمؾ عف طريؽ اإلشيار أك اإلعبلف أك بكاسطة أم يجب عمى مقدـ الخدمة إع»منو:  52كتنص المادة 
طريقة أخرل مناسبة بالخدمات المقدمة كالتعريفات كالحدكد المحتممة لممسؤكلية التعاقدية كالشركط الخاصة بتقديـ 

 «.الخدمة
:  53كجاء في المادة  لخصائص يجب عمى مقدـ الخدمة، قبؿ إبراـ العقد إعبلـ المستيمؾ با»مف نفس المرسـك

 «.األساسية لمخدمة المقدمة. كفي حالة عدـ كجكد عقد مكتكب، يطبؽ ىذا اإللزاـ قبؿ بداية تنفيذ الخدمة المقدمة
 .295-294ص ص ، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  -1
 .، مرجع سابؽمقة بإعبلـ المستيمؾالمحدد الشركط كالكيفيات المتع 378-13مف المرسـك التنفيذم  2المادة  -2

تنص عمى إمكانية إعفاء ف ،الخاص بالتجارة اإللكتركنية 31-2000مف التكجيو األكركبي  02فقرة  10المادة  أما
 المكرد مف ىذا اإللتزاـ إذا كاف الطرفاف مف المينييف كاتفقا عمى خبلؼ ذلؾ.
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 أف يتضمف االلتزاـ باإلعبلـ عبارات كاضحة الداللة كسيمة القراءة-1

يجب عمى المحترؼ أف يؤدم إلتزامو بإعبلـ المستيمؾ كيحتـر في ذلؾ إدراج  
ت التي عبارات بسيطة ككاضحة الداللة، ال تحتمؿ أكثر مف معنى، كيبتعد عف العبارا

عف األلفاظ الفنية المعقدة التي يعجز غير ، كاإلبتعاد تؤدم إلى المبس كالغمكض
المختصيف عف فيـ داللتيا كاستيعاب معانييا. كذلؾ ما يتطمب مراعاة المؤىبلت 
الشخصية لمدائف بااللتزاـ أم المستيمؾ، فاإلعبلـ الذم يقدـ لشخص متعمـ يختمؼ عف 

 .(1)متعمـ اإلعبلـ الذم يقدـ لشخص غير

بحركؼ ظاىرة ككاضحة، المعمكمات الضركرية يمتـز المحترؼ بكتابة كما  
 تنفيذ لبللتزاـ باإلعبلـ.يتبلئـ مع متطمبات فاستعماؿ حركؼ صغيرة يصعب قراءتيا ال 

 أف يتضمف االلتزاـ باإلعبلـ معمكمات صحيحة كدقيقة-2

 ، حيثكسيمة القراءة يتـ االلتزاـ باإلعبلـ مف خبلؿ عبارات كاضحة لمداللة 
بما يتماشى مع ؛ تتضمف معمكمات صحيحة كدقيقة مطابقة كمعبرة عف خصائص المنتكج

الذم يرمي إلى تنكير كتبصير المستيمؾ قبؿ إقتنائو  ،الغاية مف تقرير االلتزاـ باإلعبلـ
ى ، بحيث يندفع المستيمؾ لمتعاقد عم(2)لممنتكج، كاالبتعاد عف الغش كالتضميؿ كاالحتياؿ

 .(3)غير تبصير بالتزاماتو التعاقدية المستقبمية

 استعماؿ المحترؼ الكسائؿ اإللكتركنية في اإلعبلـ-3

اإللكتركنية التي تسمح  ؿمف خبلؿ الكسائ االنترنتيتـ اإلعبلـ اإللكتركني عبر  
عمى شكؿ رقمي يمكف تبادلو  ،بترجمة المعطيات المادية لممنتكج ككؿ البيانات المتعمقة بو

ف بعد بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية. فغالبا ما يتـ عرض المنتكج عمى شكؿ صكر ع
                                                           

تو لبيانات التبصير حتى يحقؽ االلتزاـ يجب عمى المحترؼ أف يراعي المؤىبلت الشخصية لممستيمؾ عند كتاب -1
 26ص مرجع سابؽ،، -دراسة مقارنة -عقكد التجارة االلكتركنيةسعداكم سميـ، أنظر:  باإلعبلـ اليدؼ المرجك منو.

 تدليسا. الخاصة بالمنتكج المعركض لبلستيبلؾ بياناتاليعد السككت عف تقديـ  -2
، 2006الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، دار بر شبكة االنترنتحماية المستيمؾ عبيكمي حجازم عبد الفتاح،  -3

 .40ص
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كنجد إلى جانب ذلؾ بيانات مكتكبة  ،يتـ خبلليا شرح كيفية استعمالو ،أك حتى "فيديكىات"
 . (1)تتضمف خصائص المنتكج كشركط التعاقد

 النطاؽ الزماني لبللتزاـ باإلعبلـ-ج

التزاما سابقا إلبراـ العقد ييدؼ إلى تنكير كتبصير إرادة يعتبر االلتزاـ باإلعبلـ  
مف خبلؿ تزكيده بمعمكمات كبيانات تتعمؽ  ،المستيمؾ في العالـ المادم أك اإللكتركني

بدقائؽ كخصائص المنتكج المراد استيبلكو قبؿ إقباؿ إقتنائو، فالحماية التي يكفرىا االلتزاـ 
ية سابقة لمتعاقد، فبل جدكل مف تنفيذ االلتزاـ بعد بإعبلـ المستيمؾ عبارة عف حماية كقائ

 إبراـ العقد كاقتناء المنتكج.

قد يككف ذلؾ في فترة زمنية ك  ،يتـ تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ في كقت سابؽ لمتعاقد 
بإمكانية التفاكض كالزمف الذم يتطمبو النقاش  ترتبط معينة لفترة يمتد كما يمكف أف ،كجيزة

براـ العقد  فنو ال يجب أف تككف الفترة الممتدة بيكالمساكمة، غير أ تقديـ ىذا االلتزاـ كا 
 لدرجة إمكانية أف يطرأ  تعديؿ العناصر األساسية لمتعاقد. ،طكيمة جدًّا

التشريعات المقارنة عمى فترة أداء االلتزاـ باإلعبلـ عمى غرار التكجيو األكركبي  حددت 
منو التي أكدت كجكب قياـ  10في المادة  يةالخاص بالتجارة اإللكتركن 31-2000رقـ 

مف  04المحترؼ بتبصير المستيمؾ بالمعمكمات الضركرية قبؿ إتماـ المستيمؾ لمطمب، كالمادة 
 المتعمؽ بحماية المستيمكيف عف بعد، عمى أف تقديـ المعمكمات 07-97التكجيو األكركبي رقـ 

 ـ لمعقد.بشكؿ يفيد المستيمؾ البد أف تتـ في كقت سابؽ إلبرا

 الفرع الثاني

 تنفيذ اإلعبلـ اإللكتركني
يعتبر المستيمؾ عبر االنترنت دائنا بااللتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني، بينما يقع عبء  

تنفيذه عمى المحترؼ اإللكتركني، كذلؾ مف أجؿ إدراؾ التفاكت مف حيث معرفة تفاصيؿ 
                                                           

مف  02المادة تنظيمو لشركط ككيفيات إعبلـ المستيمؾ،  دلـ يستبعد المشرع الجزائرم كسائؿ االتصاؿ عف بعد عن -1
 .، مرجع سابؽلشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾا الذم يحدد 378-13رقـ المرسـك التنفيذم 
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نارة إرادة المستيمؾ اإللكتركني )ثانيا(، يت طمب تنفيذ اإللتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني المنتكج كا 
تقديـ المحترؼ لممعمكمات الخاصة بو )أكال(، األمر الذم يمكف المستيمؾ مراجعتو في 

 حالة كجكد إشكاؿ في المنتكج الذم قاـ بإقتنائو.

 بالمحترؼ اإللكتركني بالمعمكمات الخاصة إعبلـ المستيمؾ االلكتركني -أكال
ـ ضركرة تقديـ معمكمات تمكف مف االتصاؿ بالمحترؼ يتضمف االلتزاـ باإلعبل 

 اإللكتركني )أ(، كمف تحديد نشاط المحترؼ اإللكتركني )ب(.
 تقديـ معمكمات تمكف مف االتصاؿ بالمحترؼ اإللكتركني-أ
معمكمات  ،االنترنتقدـ المحترؼ الذم يقـك بعرض منتكجاتو لبلستيبلؾ عبر يُ  

 .(2) ف االتصاؿ بوف المستيمؾ ممكِّ ، تُ (1) عف شخصو
 االنترنتبالمحترؼ خارج  االتصاؿمف المعمكمات التي تمكف -1
 في االسـ االنترنتتتمثؿ المعمكمات التي تمكف المستيمؾ باالتصاؿ بالمحترؼ خارج  
ضركرة تقديـ ىذه عمى  المشرع الجزائرم نص حيثكعنكاف الشركة،  ،كرقـ الياتؼالكامؿ، 

الذم يحدد الشركط  378-13 رقـ المرسـك التنفيذممف  5المادة  تنصأيف المعمكمات، 
، تطبؽ عمى  »أّف: عمى (1)ككيفيات إعبلـ المستيمؾ بغض النظر عف أحكاـ ىذا المرسـك

 المنتكجات المعركضة لمبيع عف طريؽ تقنيات االتصاؿ عف بعد، القكاعد اآلتية:

                                                           
 ، مرجع سابؽ،الذم يحدد شركط ككيفيات إعبلـ المستيمؾ 378-13 التنفيذم رقـ مف المرسـك 03فقرة  38تنص المادة  -1

زيادة عمى البيانات اإلجبارية المنصكص عمييا في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، يجب أف يشمؿ اإلعبلـ »عمى ما يمي: 
 تيا كطريقة عرضيا، البيانات اإلجبارية اآلتية...المتعمؽ بالمنتكجات غير الغذائية حسب طبيع

/االسـ أك عنكاف الشركة أك العبلمة المسجمة كعنكاف المنتج أك المكضب أك المكزع أك المستكرد عندما يككف المنتكج 3
 .«مستكرد...

عمى  ،نفسو، مرجع ؾالذم يحدد شركط ككيفيات إعبلـ المستيم 378-13 التنفيذم رقـ مف المرسـك 06فقرة  12تنص المادة 
، مع مراعاة مع االستثناءات المذككرة في 09تتضمف المعمكمات حكؿ المكاد الغذائية المنصكص عمييا في المادة »ما يمي: 

 ىذا الفصؿ، البيانات اإللزامية لمكسـ اآلتية...
المستكرد إذا كانت المادة /االسـ أك التسمية التجارية كالعبلمة المسجمة كعنكاف المنتج أك المكضب أك المكزع أك 6

 «.مستكردة...
 ما يمي: ، مرجع سابؽ،الذم يحدد شركط ككيفيات إعبلـ المستيمؾ 378-13 التنفيذم رقـ المرسـكمف  54كجاء في المادة 

 يجب عمى مقدـ الخدمة أف يضع تحت تصرؼ المستيمؾ بصفة كاضحة كدكف لبس المعمكمات اآلتية.»
يجب عمى »منو عمى ما يمي:  55كنصت المادة  «نكاف كالمعمكمات الخاصة بمقدـ الخدمات...االسـ أك عنكاف الشركة كالع-

 مقدـ الخدمة أف يعمـ المستيمؾ بكؿ الكسائؿ المبلئمة، حسب طبيعة الخدمة بالمعمكمات اآلتية:
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تثناء تمؾ باس ة المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ:تقدـ البيانات اإلجباري .1
المتعمقة بمدة صبلحية المنتكجات، قبؿ إتماـ الشراء كتظير عمى دعامة البيع 
عف بعد، حيث ترسؿ بأم طريقة أخرل مناسبة كمحّددة بكضكح مف طرؼ 

 «.المتدخؿ المعني...
المتعمؽ بحماية المستيمكيف عف بعد  07-97مف التكجيو رقـ  4نصت المادة 

المعمكمات التي رنسي عمى ضركرة تقديـ مف ت.إ.ف (01فقرة  8مكرر  121كالمادة )
 .تمكف باإلتصاؿ بالمحترؼ خارج االنترنت

التزاـ المحترؼ اإللكتركني بإعبلـ المستيمؾ بشخصو  إلىالمشرع الجزائرم أشار  
أيف يمارس نشاطو  ، كالت تسمح بتحديدعمى غرار ذكر اسـ المحترؼ كمعمكماتو الخاصة

بالشخص المعنكم فيجب ذكر عنكاف شركتو كمقرىا كعنكاف كعنكانو إذا تعمؽ األمر 
المؤسسة المسؤكلة عف الخدمة إذا كاف مقدـ المنتكج شخصا آخر، كىذه المعمكمات ميمة 
جدا في تحديد اليكية الحقيقية لممحترؼ اإللكتركني بما يكفؿ استبعاد اليكية االفتراضية 

نّصؿ مف مسؤكليتيـ حياؿ الغش التي قد يمجأ بعض األشخاص االختفاء كرائيا كالت
 .(1)كالخداع كالنصب كاالحتياؿ عمى المستيمؾ اإللكتركني

                                                                                                                                                                                

مقر شركتو كعنكاف /االسـ مقدـ الخدمة كمعمكماتو الخاصة كعنكانو أك إذا تعمؽ األمر بشخص معنكم عنكاف شركتو، ك 1
 «. المؤسسة المسؤكلة عف الخدمة إذا كاف مقدـ الخدمة شخصا آخر

يجب أف يقدـ المكرد اإللكتركني »: 10مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركني عمى مايمي المادة  10تنص المادة   -1
ضمف عمى األاقؿ، كلكف ليس عمى سبيؿ الحصر، العرض التجارم اإللكتركني بطريقة مرئية، مقركءة كمفيكمة، كيجب أف يت

 المعمكمات التالية:
 رقـ التعريؼ الجبائي، العناكيف المادية كاإللكتركني، كرقـ ىاتؼ المكرد اإللكتركني. -
 رقـ السجؿ التجارم أك رقـ البطاقة المبنية لمحرفي. -
- .  طبيعة، خصائص كأسعيار السمع أك الخدمات المقترحة باحتساب كؿ الرسـك
 الة تكفر السمعة أك الخدمة.ح -
 كيفيات كمصاريؼ كآجاؿ التسميـ. -
 الشركط العامة لمبيع، السيما البنكد المتعمقة بحماية البيانات الشخصية. -
 شركط الضماف التجارم كخدمة ما بعد البيع. -
 طريقة حساب السعر، عندما ال يمكف تحديده مسبقا. -
 كيفيات كا جراءات الدفع. -
 قتضاء.شركط فسخ العقد عند اال -
 كصؼ كامؿ لمختمؼ مراحؿ تنفيذ المعاممة اإللكتركنية. -
 مدة صبلحية العرض عند االقتضاء. -
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 االنترنتالتزاـ بتقديـ معمكمات تمكف مف االتصاؿ بالمحترؼ عبر -2

بصفة حصرية عبر  ،يمجأ بعض األشخاص لمزاكلة كاحتراؼ نشاط ميني 
مف خبللو منتكجاتو عمى ، مما يجعؿ عنكاف المكقع اإللكتركني الذم يعرض االنترنت

 هسـ المكقع اإللكتركني لممحترؼ كبريدكإمكيف كيتعامؿ معيـ مف خبللو، جميكر المستي
اإللكتركني معمكمات تمكف المستيمؾ اإللكتركني مف االتصاؿ كالتكاصؿ بالشخص 

 المحترؼ.

أف يذكر عنكاف مكقعو  االنترنتيجب عمى المحترؼ الذم يزاكؿ نشاطو عبر  
بحيث يضع  ،ي كعنكاف بريده اإللكتركني سكاء كاف شخص طبيعي أك معنكماإللكتركن

كالمحررات التي تصدر عنو  ،كالمستندات ،كمراسبلتو ،كمعامبلتو ،ذلؾ عمى جميع أكراقو
ككذلؾ ينبغي كتابتو بشكؿ كاضح عمى المنتكجات بشكؿ  ،سكاء الكرقية أك اإللكتركنية

ا يسمح ليذا األخير بمراسمة الشخص المحترؼ ، مم(1)يمكف المستيمؾ مف االطبلع عميو
 .االنترنتصاحب المنتكج المعركض أك الذم تـ إقتناؤه عبر 

يتـ غالبا عمى النص عمى إضافة معمكمات لبلتصاؿ بالشخص المحترؼ   
عمى غرار العنكاف كرقـ الياتؼ. لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم لمنص عمى  االنترنتخارج 

ات التي تمكف مف االتصاؿ بالمحترؼ في العالـ االفتراضي إلى ىذه المعطيات كالمعمكم
 05كالمادة  04كالمادة  22فقرة  03 ادةإال أنو أشار إلييا بصفة غير مباشرة بحكـ الم

الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ  378-13المرسـك التنفيذم رقـ مف 
 ؾ.التي يحدد شركط ككيفيات إعبلـ المستيم المستيمؾ

                                                                                                                                                                                

 شركط كآجاؿ العدكؿ عند االقتضاء. -
طريقة تأكيد الطمبية.مكعد التسميـ، سعر المنتكج مكضكع الطمبية المسبقة ككيفيات إلغاء الطمبية المسبقة عند  -

 االقتضاء.
 ستبداؿ أك التعكيض.طريقة إرجاع المنتكج، اال -
 .«تكمفة استخداـ كسائؿ االتصاالت اإللكتركنية عندما تحتسب عمى أساس آخر غير التعريفات المعمكؿ بيا. -

 .328ص، مرجع سابؽ،  حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  - 1
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 تقديـ معمكمات تمكف مف تحديد نشاط المحترؼ-ب

يتطمب االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ ضركرة تقديـ المحترؼ بغض النظر عف طريؽ  
كالعبلمة المسجمة  كالكسيمة المستعممة في عرض المنتكج لبلستيبلؾ التسمية التجارية

الذم  378-13ـ المرسـك التنفيذم رقمف  (1)03فقرة  38ك 6فقرة  12 ادةبحكـ نص الم
، عمى 3ك 2فقرة  55، كنص في المادة يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ

إلزامية النص عمى رقـ القيد في السجؿ التجارم أك في سجؿ الصناعة التقميدية كالحرؼ 
مع ضركرة تحديد رقـ كتاريخ الرخصة كاسـ كعنكاف السمطة التي سممتيا بالنسبة 

 .(2)مقننةلمنشاطات ال

 إعبلـ المستيمؾ اإللكتركني بالمنتكج -ثانيا

يتضمف االلتزاـ باإلعبلـ كاجب بتقديـ المحترؼ المعمكمات التي تحدد الصفات  
 (.ب(، كالعناصر األساسية إلبراـ عقد االستيبلؾ )أاألساسية لممنتكج )

 تحديد الصفات األساسية لممنتكج-أ

مف المرسـك  04ـ المستيمؾ في المادة نص المشرع الجزائرم عمى إلزاـ إعبل 
 ؛الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ 378-13المرسـك التنفيذم رقـ 

بتقديـ الخصائص األساسية لممنتكج طبقا ألحكاـ نصكص العديد مف المكاد مف المرسـك 
ف عشرة أقساـ ذاتو، أيف خصص الفصؿ الثالث منو ألحكاـ المكاد الغذائية الذم يتضم

تعرض فييا لؤلحكاـ العامة لبللتزاـ بتقديـ المكاد الغذائية، البيانات اإللزامية لمكسـ، تسمية 
                                                           

 .، مرجع سابؽكيفيات إعبلـ المستيمؾالذم يحدد الشركط كال 378-13 التنفيذم رقـ مف المرسـك 38، 12المكاد  - 1
2
مف  4نصت التشريعات المقارنة عمى غرار المشرع المصرم عمى البيانات التي تحدد نشاط المحترؼ في المادة - 

المتعمؽ بقانكف حماية المستيمؾ عمى ما يمي: عمى المكرد أم يضع عمى جميع المراسبلت  2006لسنة  67قانكف رقـ 
التي تصدر عنو في تعاممو أك تعاقده مع المستيمؾ بما في ذلؾ المحررات كالمستندات  كالمستندات كالمحررات

البيانات التي مف شأنيا تحديد شخصيتو، كخاصة بيانات قيده في السجؿ الخاص بنشاطو كعبلمتو التجارية -اإللكتركنية
منو تحديد رقـ  01ركنية المادة إف كجدت ككذلؾ العقد النمكذجي الصادر عف اليكنيستراؿ بشأف المعامبلت اإللكت

مف  19الخاص بالتجارية اإللكتركنية كالمادة  31-2000السجؿ التجارم رقـ القيد الميني إف كجد ككذلؾ التكجيو 
 قانكف الثقة في االقتصاد الرقمي
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بيع المادة الغذائية، الكمية الصافية، المككنات، تعريؼ الحصبة كتاريخ الصنع، التاريخ 
ؼ، طريقة األدنى لمصبلحية كالتاريخ األقصى لبلستيبلؾ، تاريخ التجميد كالتجميد المكث

تمؾ المتعمقة  االنترنتاالستعماؿ كاالدعاءات كيستثنى مف التزاـ تقديـ ىذه البيانات عبر 
 .( 1)بمدة صبلحية المنتكجات

-13المرسـك التنفيذم رقـ نظـ المشرع الجزائرم في الفصميف الرابع كالخامس مف  
كجات غير الغذائية المنت ؛الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ 378

كالخدمات كخصص الفصؿ الخامس مف نفس المرسـك ألحكاـ نياية متممة لشركط 
منو عمى ضركرة تقديـ تسمية المنتكج،  58ككيفيات إعبلـ المستيمؾ أكد مف خبلؿ المادة 

الكمية الصافية المعبر عنيا بكحدة النظاـ المترم الدكلي، المنشأ أك مكاف المصدر إذا 
ج مستكردا، الشركط الخاصة بالحفظ أك االستعماؿ تعريؼ الحصة كالسمسمة كاف المنتك 

مف  38ك/أك مختمؼ التكاريخ )اإلنتاج، الحد األقصى لبلستيبلؾ...( كأضاؼ في المادة 
المرسـك ذاتو ضركرة النص عمى االحتياطات المتخذة في مجاؿ األمف، مككنات المنتكج 

قة باألمف مع بياف اإلشارات كالرمكز التكضيحية كشركط التخزيف عبلمة المطابقة المتعم
 12لؤلخطار المذككرة في الممحؽ الرابع مف المرسـك كنص عمى نفس األحكاـ في المادة 

 منو عمى المعمكمات حكؿ المكاد الغذائية.

 اإلعبلـ بالعناصر الجكىرية لعقد االستيبلؾ-ب

صر الجكىرية لعقد نص المشرع الجزائرم عمى ضركرة إعبلـ المستيمؾ بالعنا 
المرسـك التنفيذم  55ك 54، 53كاد االستيبلؾ عند تنظيمو ألحكاـ تقديـ الخدمات في الم

أيف أكجب تحديد  ،الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ 378-13رقـ 
تكاليؼ النقؿ كالتسميـ كالتركيب، كيفيات الدفع كالتنفيذ، مدة صبلحية العرض كسعره، 

                                                           
 المستيمؾ الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ 378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  1فقرة  5المادة  - 1
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لمدة الدنيا لمعقد المقترح عندما يتضمف تزكيدا مستمرا أك دكريا لمخدمة، البنكد المتعمقة ا
   .(1)بالضماف، مع تحديد شركط الفسخ

 المبحث الثاني

 القكاعد الردعية في حماية المستيمؾ اإللكتركني
تتميز العبلقة االستيبلكية اإللكتتركنية بعدـ التكازف، حيث يمكف أف يستغؿ 

ؼ اإللكتركني خبراتو كمعارفو في تضميؿ، كخداع، كغش المستيمؾ اإللكتركني، المحتر 
الذم يتعاقد عبر االنترنت دكف إمكانية فحص المنتكج، كدكف لقاء فعمي يجمعو مع 

في اختبلؿ التكازف بيف أطراؼ المحترؼ، فمعطيات البيئة اإللكتركنية يمكف أف تساىـ 
 االستيبلؾ اإللكتركني.

مؾ اإللكتركني مف خبلؿ اقتنائو لممنتكج عف بعد إلى تمبية احتياجاتو، ييدؼ المستي 
مف قبؿ المحترؼ غير أنو غالبا ما يقع ضحية تضميؿ كاستغبلؿ، أك غش كخداع 

استدعى تدخؿ المشرع مف أجؿ تنظيـ حماية المستيمؾ  اإللكتركني، األمر الذم
مكانية تعكيض المستيمؾ اإللكتركني مف خبلؿ تقرير قكاعد كقائية كالحؽ في العد كؿ كا 

اإللكتركني )المطمب األكؿ(، إلى جانب محاربة جريمتي غش كخداع المستيمؾ 
  اإللكتركني )المطمب الثاني(.  

                                                           
1
الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ عمى ما يمي:  378-13مف المرسـك رقـ  53تنص المادة - 

 .«"يجب عمة مقدـ الخدمة قبؿ إبراـ العقد، إعبلـ المستيمؾ بالخصائص األساسية لمخدمة المقدمة» 



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

367 
 

 المطمب األكؿ

 القكاعد المتعمقة بحؽ المستيمؾ اإللكتركني في العدكؿ كالتعكيض
راء كنكع مف الضغط تشكؿ الدعاية التجارية التي يعتمدىا المحترؼ اإللكتركني إغ 

عمى المستيمؾ اإللكتركني، الذم ينصاغ ليا دكف أخذ ميمة التمعف كالتفكير في مدل 
 الجدكل مف العركض التي يقبؿ عمييا عبر االنترنت.

يعتبر الحؽ في العدكؿ آلية قانكنية، تـ تكريسيا بيدؼ حماية المستيمؾ الذم يقـك  
لخصائص كتفاصيؿ استعمالو، األمر الذم يتجمى باقتناء المنتكج مف دكف اإلدراؾ الفعمي 

لو بعد الحصكؿ عمى المنتكج الذم يرغب في إرجاعو كاستعادة ثمنو، كفقا ألحكاـ تنظيـ 
حؽ العدكؿ )الفرع األكؿ(، كالذم يستبعد إمكانية تعكيض المستيمؾ اإللكتركني مف جراء 

 إقتناء المنتكج )الفرع الثاني(.

 الفرع األكؿ 
 .مستيمؾ اإللكتركني في العدكؿحؽ ال تحديد

ال يتيح إقتناء المنتكج عبر االنترنت إمكانية معاينتو أك تجربتو، كتبعا لذلؾ فإف  
المستيمؾ اإللكتركني قد يجد نفسو بعد إتماـ العقد كتسمـ المنتكج أنو ال يتكافؽ مع 

الحقيقية،  احتياجاتو االستيبلكية، أيف ال يتطابؽ كصؼ المنتكج عبر االنترنت لطبيعتو
الشيء الذم يمنح لممستيمؾ اإللكتركنية الحؽ في العدكؿ )أكال(، كالذم يتـ ممارستو كفقا 

 ألحكاـ محددة )ثانيا(.
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 الحؽ في العدكؿ مفيكـ -أكال
 الحؽ في العدكؿ )أ(، كطبيعتو القانكنية )ب(. تعريؼيتـ  
 تعريؼ الحؽ في العدكؿ-أ

 (.2)التشريعية(، ثـ مف الناحية 1حية الفقيية )تعريؼ الحؽ في العدكؿ مف النايتـ 
 التعريؼ الفقيي لمحؽ في العدكؿ-1

يتمثؿ حؽ المستيمؾ اإللكتركني في العدكؿ في إمكانيتو إلرجاع السمعة أك رفضو 
لمخدمة خبلؿ مدة زمنية محددة قانكنا، دكف ضركرة إبداء أية مبررات مع التزاـ المحترؼ 

 .(1)مع تحمؿ المستيمؾ مصركفات الرجكع فقطبحسب األحكاؿ برد قيمتيا، 

أمر عارض محقؽ الكقكع يرد عمى العقكد »يعرؼ الحؽ في العدكؿ عمى أّنو:  
يستطيع أحد المتعاقديف أك كبلىما فسخ  ،البلزمة فيفقدىا المزكـ أثناء مدة الخيار بو

 .(2) «العقد أك إجازتو بإرادتو المنفردة
حد المتعاقديف باإلنفراد بنقض العقد كالتحمؿ سمطة أ»كيعرؼ كذلؾ عمى أّنو:  

 .(3)«منو، دكف تكقؼ ذلؾ عمى إرادة الطرؼ اآلخر

 التعريؼ التشريعي لمحؽ في العدكؿ-2

المتعمؽ بحماية المستيمكيف في التعاقد عف  07-97نظـ التكجيو األكركبي رقـ  
كّؿ عقد عف  يممؾ المستيمؾ في»: تنص عمىمنو  06في المادة  العدكؿبعد الحؽ في 

بعد مدة سبعة أياـ عمؿ عمى األقؿ لمرجكع أك العدكؿ دكف جزاءات، كدكف بياف السبب 
ىي الحؽ في العدكؿ  كالمصاريؼ الكحيدة التي يمكف أف يتحمميا المستيمؾ لممارسة 

 .(4)«المصاريؼ المباشرة لرد البضائع

                                                           
 .627صمرجع سابؽ،  ، حماية المستيمؾ االلكتركنيككثر سعيد عدناف خالد،  - 1
، -دراسة مقارنة بالقانكف المدني المصرم–أحكاـ الخيار في القانكف المدني اليمني ، دعبد اهلل عبد اهلل محمالعمفي  - 2

  https://www.alnodom.comمتكفر عمى المكقع اإللكتركني:  .1988جامعة عيف الشمس، 
، مطبكعات جامعة المصادر اإلرادية لبللتزاـ، العقد كاإلرادة المنفردة كالتصرؼ القانكنيقي أبك الميؿ إبراىيـ، الدسك  - 3

 .284، ص1995الككيت، 
 المتعمؽ بحماية المستيمكيف في التعاقد عف بعد. 07-97مف التكجيو األكركبي رقـ  01فقرة  6المادة  - 4

https://www.alnodom.com/
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لممستيمؾ  يككف»عمى أّنو:  فرنسيت.إ. 01فقرة  20مكرر  121نصت المادة  
مدة سبعة أياـ كاممة مف أياـ العمؿ لممارسة حقو في الرجكع دكف أف يمتـز ببياف 

 .(1)«األسباب، أك دفع الجزاءات، باستثناء مصاريؼ الرد

مف  30في الفصؿ  لعدكؿنظـ المشرع التكنسي حؽ المستيمؾ اإللكتركني في ا 
اإللكتركنية، كيككف ذلؾ في الخاص بالمبادالت كالتجارة  2000لسنة  83القانكف رقـ 

تحسب بالنسبة لمسمع ابتداءا مف تاريخ تسمميا مف طرؼ  ،أجؿ عشرة أياـ عمؿ
أياـ مف  10المستيمؾ، أما الخدمات ابتداءا مف تاريخ إبراـ العقد، يمتـز المحترؼ خبلؿ 

كفي المقابؿ تككف مصاريؼ  ،تاريخ إرجاع السمعة أك العدكؿ الخدمة عف رد ثمف المنتكج
 ،أما إذا تقرر إرجاع المنتكج نتيجة عدـ مطابقتو لمطمبية ،(2)العدكؿ عمى عاتؽ المستيمؾ

يتعيف عمى ىذا األخير إرجاع المبمغ المدفكع ف ،أك إذا لـ يحتـر فيو المحترؼ آجاؿ التسميـ
أياـ مف تاريخ إرجاع  10في أجؿ  ؛كالمصاريؼ الناتجة عف العدكؿ إلى المستيمؾ

 المنتكج.

عمى  المعامبلت كالتجارة اإللكتركنيةبشأف  إلماراتيامف القانكف  95مادة نصت ال 
التزاـ المحترؼ برد السمعة أك استبداليا في حالة إكتشاؼ المستيمؾ لعيب فييا، كأضاؼ 

إمكانية إصبلح المنتكج أك إرجاع ثمنو أك  2007لسنة  12في البلئحة التنفيذية رقـ 
 .دكف مقابؿ كبغض النظر عمى فترة الضمافاستبداؿ أك إصبلح الجزء المعيب 

مف  22ك 21نظـ المشرع الجزائرم حؽ المستيمؾ اإللكتركني في العدكؿ في المكاد 
، حيث ترتبط إمكانية عدكؿ المستيمؾ (3)مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية

                                                           
1 - l’art 121-20  C.Consom .F stipule: « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu 

de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais 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. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur 

proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter 

pour une autre modalité de remboursement. » 
 الخاص بالمبادالت كالتجارة اإللكتركنية. األردني مف قانكف 30الفصؿ  - 2
يمكف لممستيمؾ اإللكتركني إرجاع »مف المشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى أّنو:  21تنص المادة  - 3

( عمؿ تحسب 02مكرد اإللكتركني آجاؿ التسميـ، كىذا في أجؿ أقصاه يكمي )المنتكج في حالة ما إذا لـ يحتـر ال
ابتداء مف تاريخ التسميـ، بغض النظر عف حقو في المطالبة بالتعكيض عف الضرر. في ىذه الحالة، يجب عمى 
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لمحترؼ اإللكتركني اإللكتركني عف المنتكج الذم قاـ بإقتنائو عبر االنترنت بعدـ احتراـ ا
آجاؿ التسميـ أك في حالة تسميـ منتكج غير مطابؽ لمطمبية، أك في حالة ما كاف المنتكج 
معيبا، حيث يمتـز المحترؼ بإعادة الثمف المنتكج كدفع نفقات المتعمقة باإلرجاع خبلؿ 

 أجؿ عشرة أياـ ابتداء مف يكـ إرجاع المنتكج.

ة المستيمؾ اإللكتركني لحقو في العدكؿ نص المشرع الجزائرم عمى شركط ممارس 
كالتي تتمثؿ في احتراـ الميمة أقصاىا يكميف مف تاريخ تسميـ المنتكج، كضركرة إعادة 
المنتكج في تغميفو األصمي، مع اإلشارة لسبب الرفض، كىذه الشركط تصنيؼ مف حؽ 

 المستيمؾ اإللكتركني في العدكؿ، مع ال تتكافؽ مع متطمبات حمايتو.

مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية إمكانية إلزاـ  22في المادة  كرد 
المحترؼ في ظؿ ممارسة المستيمؾ اإللكتركني لحقو في العدكؿ، تسميـ منتكج جديد 
مكافؽ لمطمبية، إصطبلح المنتكج المعيب، استبداؿ المنتكج بآخر مماثؿ مع إمكانية 

 ضرار.تعكيض المستيمؾ في حالة تعرضو لؤل

                                                                                                                                                                                

نتكج، خبلؿ أجؿ المكرد اإللكتركني أف يعيد إلى المستيمؾ اإللكتركني المبمغ المدفكع كالنفقات المتعمقة بإرجاع الم
 .«( أياـ عمؿ ابتداء مف يكمي إرجاع المنتكج.10عشرة )

يجب عمى المكرد اإللكتركني استعادة سمعتو في حالة تسميـ غرض » مف نفس المشركع عمى أّنو: 22تنص المادة    
 غير مطابؽ لمطمبية أك في حالة ما كاف المنتكج معيبا.

( عمؿ ابتداء مف 02لو في تغميفو األصمي، خبلؿ مدة أقصاىا يكمي )يجب عمى المستيمؾ اإللكتركني إعادة إرسا
مكانية إلزامو ب:  تاريخ التسميـ، مع اإلشارة لسبب الرفض، كتحمؿ التكاليؼ مف قبؿ المكرد اإللكتركني، كا 

 تسميـ جديد مكافؽ لمطمبية. -
 إصبلح المنتكج المعيب. -
 استبداؿ المنتكج بآخر مماثؿ. -
داد المبالغ المدفكعة، مع إمكانية المطالبة بتعكيض في حالة كقكع ضرر، يجب أف إلغاء الطمبية مع استر  -

 .  «( أياـ عمؿ مف تاريخ إرجاع المنتكج.10يتـ ىذا االسترداد لتمؾ المبالغ خبلؿ أجؿ عشرة )
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 نطاؽ الحؽ في العدكؿ -ب

المتعمؽ بحماية المستيمكيف في التعاقد عف  07-97 رقـ التكجيو األكركبي نص 
بكجكد اتفاؽ بيف أطراؼ العبلقة  العدكؿكالتشريع الفرنسي عمى تقييد الحؽ في  (1)بعد

 االستيبلكية كاستبعاد ممارسة ىذا الحؽ في بعض العقكد.

تكقؼ ممارسة الحؽ في  عمى فرنسي إت. 02قرة ف 20مكرر  121المادة  نصت 
التي طالب المستيمؾ  ؛عمى كجكد اتفاؽ بيف األطراؼ في حالة عقكد الخدمات العدكؿ

بالبدء في تنفيذىا قبؿ انتياء المدة الممنكحة لممستيمؾ ليمارس حقو في العدكؿ خبلليا، 
ا ألسعار السكؽ، ككذلؾ عمى غرار عقكد تكريد السمع أك الخدمات التي يتبايف سعرىا كفق

السمع المخصصة كفقا لطمبات المستيمؾ المشخصة أك بالنظر إلى طبيعتيا التي ال تسمح 
 بإعادتيا أك أنيا قابمة لمفساد أك التمؼ بالسرعة.

تستبعد ممارسة الحؽ في العدكؿ في ظؿ التشريع الفرنسي في حالة عدـ كجكد  
، أك بصرية أك البرامج المعمكماتيةسمعية،  تكريد تسجيبلت اتفاؽ مسبؽ عميو، كذلؾ عند

ككذا تكريد الصحؼ المجبلت كالدكريات كخدمات الرىاف أك اليانصيب المسمكح بيا إال 
أف العقد النمكذجي الفرنسي في البند التاسع منو نص عمى استبعاد أساسا ممارسة حؽ 

 . (2)العدكؿ، في ىذا النكع األخير مف العقكد

 

 

 

 

                                                           
1- Article 06 de la Directive 97-07, concernant la protection des consommateurs en matière des contrats à 

distance. Op.cit 
ال تنطبؽ مدة العدكؿ عمى تكريد التسجيبلت »... عمى ما يمي: مف العقد النمكذجي الفرنسي 09تنص المادة  - 2

 «.السمعية كالسمعية البصرية كبرامج الحاسكب التي فض المستيمؾ عبكتيا، كتكريد الجرائد، كالدكريات كالمجاالت
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 رؼ بإعبلـ المستيمؾ بحقو في العدكؿالتزاـ المحت-ج
نت التشريعات المقارنة الخاصة بالتعاقد عف بعد كالتجارة اإللكتركنية المستيمؾ مكّ  

كنصت عمى  ،الذم تـ اقتناؤه عف بعد خبلؿ مدة معينة ،في حقو في العدكؿ عف المنتكج
 التعاقد. كذلؾ في مختمؼ مراحؿ ،التزاـ المحترؼ بإعبلـ المستيمؾ بحقو في العدكؿ

 المعمكماتببعد  عف المستيمؾ ُيعمـأكجب المشرع الفرنسي عمى التاجر أف  
كيجب أف  ،تكضيح إمكانية العدكؿىذه المعمكمات  كمف بيف ،قبؿ إبراـ العقد الضركرية

يتـ تبميغ ىذه المعمكمات بطريقة كاضحة كمفيكمة لكؿ كسيمة مبلئمة لتقنية االتصاؿ عف 
مدل  ،عمى المستيمؾ أف يتحرل عمى المكقع التجارم اإللكتركنيك لؾ ، لذ(1)بعد المستعممة

 .(2)إتباع المحترؼ الذم يتعامؿ معو لسياسة العدكؿ

ال يتكقؼ التزاـ المحترؼ بإعبلـ المستيمؾ اإللكتركني بحقو في العدكؿ عمى  
ؾ كذلؾ المرحمة السابقة لمتعاقد، بحيث عميو تأكيد المعمكمات التي قدميا مف قبؿ لممستيم

بشكؿ يسمح لممستيمؾ  (3)في مرحمة التعاقد أيف عميو أف يبيف كيفية ممارسة ىذا الحؽ
رادة مستنيرة.  عمى اإلقباؿ عمى التعاقد كىك عمى عمـ تاـ كا 

المستيمؾ بحقو في العدكؿ في  إعبلـيترتب عمى إخبلؿ المحترؼ بالتزامو ب 
بياف طرؽ ككيفيات  عدـ مع ،تعاقدكتأكيد ذلؾ في مرحمة ال؛ المرحمة السابقة لمتعاقد

ذا  7أشير بدؿ  13ممارسة الحؽ في الرجكع امتداد مدة ممارسة ىذا الحؽ إلى  أياـ، كا 
لممارسة  أياـ (07)سبعة أشير يسرم أجؿ  (03)قاـ المحترؼ بالتزامو خبلؿ  ثبلثة
 .(4)المستيمؾ اإللكتركني لحقو في العدكؿ

                                                           
 .07-97كركبي مف التكجيو األ 04مادة ال - 1
 .230مرجع سابؽ،  ص حماية المستيمؾ االلكتركني،ككثر سعيد عدناف خالد،  - 2
 ت.إ.ؼ. 19-121المادة  - 3
 06، كالمادة 1998مف العقد النمكذجي الفرنسي الصادر عف غرفة التجارة كالصناعة الفرنسية، أكتكبر  8البند  - 4

 .المتعمؽ بحماية المستيمكيف عف بعد 07-97مف التكجيو األكركبي  01فقرة 
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 الطبيعة القانكنية لمحؽ في العدكؿ-د

انقسمت االتجاىات الفقيية إلى ثبلثة في تحديد الطبيعة القانكنية في الحؽ في  
 العدكؿ.

 الحؽ في العدكؿ حؽ شخصي-1

 اسأسعمى العدكؿ ضمف طائفة الحقكؽ الشخصية  في حؽال جانب مف الفقو يدرج 
رابطة التي تجمع بيف أطراؼ العبلقة االستيبلكية، إذ يمثؿ ىذا الحؽ سمطة مقررة ال
ؿ كالعدكؿ عف العقد بإرادة منفردة، تمكنو مف التحمّ  ،ستيمؾ يكاجو مف خبلليا المحترؼلم

ال يممؾ أّم سمطة ك  ،إال أنو يؤخذ عمى ىذا االتجاه المستيمؾ الذم يثبت لو حؽ العدكؿ
إذا لـ يقرره المحترؼ كما عميو  ،في مكاجية المحترؼ، إذ ال يمكف لو مناقشة ىذا الحؽ

 .(1)ك رفضوإال قبكؿ العقد أ

 العدكؿ حؽ عينيفي حؽ ال-2

عمى أّنو حؽ عيني، لككنو يقع عمى عيف الحؽ في العدكؿ  يذىب البعض لتكييؼ  
ؿ سمطة مباشرة عمى الشيء عمى نحك يشكّ  ،كيمنح المستيمؾ سمطة نقض العقد ،معينة

د بإرادتو انحبلؿ المستيمؾ مف العق إمكانيةفي يتمثؿ حؽ في العدكؿ  ، إال أّف المحؿ العقد
 .(2)المنفردة، كال يمنح لو سمطة عمى المنتكج الذم يعدؿ عمى إقتنائو

 العدكؿ مكنة قانكنيةفي حؽ ال-3

ف المستيمؾ مف التحكـ في كحؽ إرادم يمكّ  ،العدكؿ مكنة قانكنية في حؽاليعتبر  
ؿ كيشكّ  ،يجد أساسو في النصكص التشريعية التي تنص عمى كجكبوك  ،مصير العقد

القتنائيا مطابقة لحاجاتو، نظرا عمى منتكجات  وعدـ حصكل في حالةممستيمؾ ضمانا ل

                                                           
 .110صمرجع سابؽ، ، "الجكانب القانكنية لمتعامبلت اإللكتركنية" لدسكقي إبراىيـ أبك الميؿ،ا - 1
ص ص  مرجع سابؽ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف،–الحماية العقدية لممستيمؾ عمر محمد عبد الباقي،  - 2

رسالة دكتكراه في القانكف، مؾ المتعاقد، األحكاـ القانكنية المستحدثة لحماية المستيكأنظر: زكبة سميرة،  .770-771
 .77-73، ص ص 2016كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

374 
 

مف جية، كجية أخرل فإنو غالبا ما يتسرع المستيمؾ في  عف بعد دكف إمكانية معاينتيا
يتبع فييا  أيف التي يفرضيا المحترؼ اإللكتركني، اقتناء المنتكج مف خبلؿ عقكد نمكذجية

المستيمؾ باقتناء منتكجات ال تبلئمو أك أنو ليس بحاجة ليا السبؿ اإلغرائية، مما يدفع ب
 . (1)أصبل

يثير الحؽ في العدكؿ إشكالية بالنسبة لمخدمات اإللكتركنية الرقمية، التي يقـك  
المستيمؾ بتسمميا عف بعد مف خبلؿ تقنية التنزيؿ التي تسمح لممستيمؾ بنسخ المنتكج 

لة إقرار حؽ المستيمؾ اإللكتركني عف العدكؿ الرقمي، مما يمحؽ ضررا بالمحترؼ في حا
 .(2)فييا

 ممارسة الحؽ في العدكؿ -ثانيا

رتب عمى ىذا ت، كيعدكؿ بتكفر مجمكعة مف الشركط )أ(ال في حؽالط ممارسة رتبي 
 الحؽ مجمكعة مف اآلثار )ب(.

 العدكؿفي حؽ الشركط ممارسة -أ

 ركط كىي:تحقؽ مجمكعة مف الشمف عدكؿ ال في حؽ البد لممارسة 

 خبلؿ مدة سرياف اآلجاؿ القانكنية عدكؿأف يتـ ال-1

بضركرة كركده ضمف اآلجاؿ المنصكص عمييا قانكنا، الحؽ في العدكؿ  يرتبط  
 التكجيو األكركبيأياـ في  (07) سبعة فنجد مدة ،كتختمؼ ىذه اآلجاؿ مف تشريع آلخر

في أياـ  (10)عشرة كمدة  ،المتعمؽ بحماية المستيمكيف في التعاقد عف بعد 07-97 رقـ

                                                           
ص  ،  مرجع سابؽ،–دراسة مقارنة –الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد التجارة ج االلكتركنية مكفؽ حماد عبد،  - 1

 .233-232ص 
المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية ، «المستيمؾ في مجاؿ التجارة اإللكتركنية حماية» درماش بف عزكز، - 2

  .384، ص2011، 02كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، عدد كالسياسية، 



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

375 
 

، بينما نص المشرع الجزائرم عمى مدة يكميف إثنيف فقط لممارسة الحؽ التشريع التكنسي
 .(1)القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية مشركع في لؤلحكاـ الكاردةالعدكؿ كفقا في 

ـ أك مف يك  ،غالبا ابتداءا مف تاريخ تسمـ المستيمؾ السمعة اآلجاؿ يبدأ سرياف
مضاء العقد في الخدمة،  يقع عمى عاتؽ المحترؼ في حالة تمسكو ك صدكر القبكؿ كا 

بانقضاء مدة العدكؿ عبء إثبات ذلؾ كفقا لمقكاعد العامة لمتقاضي التي تنص عمى أف 
بتسميـ المنتكج  ،"Le livreur"البينة لمف ادعى، لذلؾ غالبا ما يقـك مندكب المحترؼ 

استبلمو، كيككف ىذا اإليصاؿ مؤرخا يسيؿ إثبات كاقعة كاإلمضاء بمقابؿ عمى إيصاؿ 
 التسميـ.

في حالة إخبلؿ المحترؼ الحؽ في العدكؿ يمكف تمديد اآلجاؿ الخاصة بممارسة  
ممارستو، أيف نص المشرع  أك لـ يبيف كيفية بيذا الحؽ،بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ 

 .( أياـ07) سبعة( أشير بدؿ 03)ثبلثة الفرنسي عمى مدة 

 العدكؿ في حؽالأف ال يككف المنتكج مف العقكد المستثناة مف تطبيؽ -2

العدكؿ أف ال يككف المنتكج مف العقكد المستثناة مف في حؽ الممارسة  يتطمب 
أك تكقفيا عمى ضركرة كجكد  ،صراحةن التي يستبعدىا القانكف إما الحؽ في العدكؿ  تطبيؽ 
مما ال يسمح  ،ركني كالمستيمؾ اإللكتركنيبيف المحترؼ اإللكت لـ يتـ ،مسبؽاتفاؽ 

 لممستيمؾ في كبل الحالتيف مف ممارسة حؽ العدكؿ.

 ممارسة استبعادمف أجؿ  اإللكتركني المحترؼ يفرضياالشركط التي  تستبعد 
 عدـ تمكيفبغرض  ،مجمكعة مف القيكد يتعمد كضعأيف  ،في العدكؿ ولحقالمستيمؾ 
 أك ،وأك غبلفالمنتكج فؾ تعبئة إشتراط عدـ غرار  عمى، ىذا حقوممارسة  مف المستيمؾ

أنو ال تعتبر كؿ ىذه  التو، إتجرب كأ المنتكج مجرد استعماؿل إستبعاد الحؽ في العدكؿ
إذ تمثؿ شركطا  ،مبالغ فيو اشكؿ تقييدلككنيا تالعدكؿ، في حؽ السببا لعدـ قياـ  الشركط
 .اإلكتركني في حؽ المستيمؾ ةتعسفي

                                                           
1
 .مف مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية 22ك 21لمكاد ا - 
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 العدكؿ في حؽالآثار ممارسة -ب

 عمى كؿ مف المستيمؾ ،عبر االنترنتالحؽ في العدكؿ تنعكس آثار ممارسة  
 (.2) اإللكتركني (، كالمحترؼ1) اإللكتركني

 بالنسبة لممستيمؾالحؽ في العدكؿ  آثار ممارسة -1

يترتب عمى ممارسة المستيمؾ لحقو في العدكؿ فسخ عقد االستيبلؾ الذم يجمعو  
نما  ،دكف الفحص المادم لممنتكجكف ذلؾ مبررا لككف العقد يتأسس يكك  ،مع المحترؼ كا 
مف خبلؿ الكصؼ كالخصائص التي يضعيا  ؛عف بعد بالكسائؿ االلكتركنية مجرد رؤيتو

تقدـ بو الذم  كصؼال عدـ مطابقةالمحترؼ عبر شاشة العرض، فإذا ما تبيف لممستيمؾ 
اشى مع رغباتو كمتطمبات احتياجاتو تميال  أيف ،الذم حصؿ عميو المنتكجمع المحترؼ 

ال تناسبو،  أك خدمة ةمجبرا عمى استيبلكو لسمعحينيا بل يككف المستيمؾ ، فاالستيبلكية
  مما يبرر حقو في العدكؿ. 

دفع مقابؿ، عمى خبلؼ العدكؿ في التعاقد بال يرتبط حؽ المستيمؾ في العدكؿ  
جاع المنتكج، كال يشكؿ ذلؾ إجحافا لكف يقع عمى عاتقو تحمؿ مصاريؼ إر  ،(1)بالعربكف

قكاعد العدالة تفرض عدـ تحمؿ المحترؼ نفقات إرجاع المنتكج الذم فبحؽ المستيمؾ، 
عدؿ المستيمؾ عنو ما لـ يرتكب ىذا األخير خطأ يككف سببا في إرجاع المنتكج كالعدكؿ 

 عف تعقد كتحممو لنفقات ذلؾ دكف المستيمؾ.

 بالنسبة لممحترؼ  الحؽ في العدكؿآثار ممارسة -2

في إرجاع المستيمؾ لمسمعة أك رفضو لمخدمة، فيمتـز الحؽ في العدكؿ يتجسد  
كذلؾ خبلؿ مدة قصيرة يتـ  ،المحترؼ برد ثمف المنتكج الذم سبؽ دفعو مف قبؿ المستيمؾ

مف ممارسة ىذا  خبلؿ مدة معينةرد الثمف المحترؼ حيث يجب عمى  ،تحديدىا قانكنا
                                                           

ع العربكف كقت إبراـ العقد لكؿ مف المتعاقديف الحؽ في يُمنح دف»مكرر ت.ـ.ج عمى أف:  72المادة  تنص - 1
 العدكؿ عنو خبلؿ المدة المتفؽ عمييا، إاّل إذا قضى االتفاؽ بخبلؼ ذلؾ.

 فإذا عدؿ مف دفع العربكف فقده.
ذا عندؿ مف قبضو رده كمثمو كلك لـ يترتب عف العدكؿ أم ضرر.  .  «كا 
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محؿ المساكمة مع  يمكف أف يككفالذم  ،تعزيز حماية المستيمؾما يشكؿ مالحؽ، 
األمر الذم قد يؤدم بو إلى عزكفو عف ممارسة ىذا  ،المحترؼ مف أجؿ إرجاع الثمف

 .(1)الحؽ

ال يكفي إلزاـ المحترؼ برد ثمف المنتكج في حالة عدكؿ المستيمؾ كتحديد أجؿ  
نما يجب  ند اإلخبلؿ بتنفيذ ىذا االلتزاـ، أيف نص ء عاجز  فرض عميولتنفيذ إلتزامو ىذا، كا 

المشرع الفرنسي في ىذا الصدد عمى دفع مستحقات قبؿ التاجر دكف إعذاره بمكجب المادة 
ينتج المبمغ المستحؽ في تجاكز ذلؾ الفكائد »التي تنص عمى أنو  121-20-1

 «.بالسعر القانكني السائد، تمقائيا

 الفرع الثاني

 اإللكتركني في ظؿ ممارسة الحؽ في العدكؿإمكانية تعكيض المستيمؾ 
ستعادة   ال تستبعد ممارسة المستيمؾ اإللكتركني لحقو في العدكؿ بإرجاع المنتكج كا 

ثمنو إمكانية مسائمة المحترؼ اإللكتركني عف تعكيض األضرار التي لحقت بو نتيجة 
معاصرة تزايد نتج عف التطكر التكنكلكجي الذم تعرفو الحياة ال حيث .إقتناء المنتكج

األضرار البلحقة بالمستيمؾ اإللكتركني، مما فرض تنظيـ مسألة التعكيض عنيا )أكال(، 
 كتحديد اآلليات الممكنة في التعكيض عنيا )ثانيا(.

 تنظيـ تعكيض المستيمؾ اإللكتركنيأكال: 
يشكؿ أساس تعكيض  الضرر تعرؼ قكاعد التعكيض تقميدية تطكرا أيف أصبح 

 كتركني )أ(، عف مختمؼ األضرار التي يمكف أف تمحؽ بو )ب(.المستيمؾ اإلل

 تطكر األسس القانكنية في تعكيض المستيمؾ اإللكتركني-أ
(، 1المستيمؾ االلكتركني تراجعا عف األخذ بفكرة الخطأ) تعكيضتعرؼ قكاعد  

 (.2كتبني عكض ذلؾ فكرة الضرر)
                                                           

مذكرة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الدكلي يع اإللكتركني، ضمانات المشترم في عقد الببكزيدم إيماف،  - 1
 .111، ص2016لؤلعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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 نيالتراجع عف فكرة الخطأ في تعكيض المستيمؾ اإللكترك -1
 إذ لـ تعد تؤدم كأساس لممسؤكلية المدنية، تراجعا في األخذ بيا تعرؼ فكرة الخطأ 

دكرىا في التعكيض ضحايا األضرار التي تقع تمقائيا، كالتي يصعب فييا إثبات خطأ 
المسؤكؿ، كلقد ساىمت عدة أسباب في ظيكر قصكر الخطأ، كاألسباب التي لعبت دكر 

ثؿ في تطكر اآللة مف جية، كظيكر آليات جديدة رئيسي في القصكر كالتراجع تتم
 .(1) لمتعكيض مف جية أخرل

تقـك فكرة الخطأ عمى ضركرة إثبات خطأ المسؤكؿ ككجكد عبلقة سببية بينو كبيف 
الضرر الذم لحؽ المستيمؾ االلكتركني المضركر،األمر الذم ال يتؤلـ مع المتطمبات 

فتراضية، الحديثة لحماية المستيمؾ، مع األخذ بعيف ا العتبار معطيات البيئة الرقمية كا 
التي تتميز بتعقيد فّني شديد يصعب عمى الشخص البسيط مف فئة المستيمكيف  التحكـ 

 فييا، مما يتعذر عميو إثبات خطأ المحترؼ االلكتركني المسؤكؿ.

 األخذ بفكرة الضرر في تعكيض المستيمؾ اإللكتركني-2
النظرية  إلى ظيكر لمستيمؾ االلكتركنيفكرة الضرر كأساس لتعكيض اعكد ت 

عاب فكرة الخطأ يعدـ استل، فنظرا  لمتعكيض الضرر أساس تعتبر المكضكعية التي
، لنشاط اإلنساف المتطكر التي تمحؽ بالفرد نتيجة متعكيض عف مختمؼ المخاطرلكأساس 
صة الضرر، خا المسؤكؿبيف فعؿ  ببيةاالعتماد عمى عنصر الضرر كالعبلقة السيكفي 

تعكيض المضركر عف الضرر الذم الحؽ بو كليس معاقبة  إلى كاف المسؤكلية تيدؼ
 .(2)المسؤكؿ فبل داعي أف يشرط أف يككف الضرر ناتجا عف انحراؼ في سمكؾ المسؤكؿ

                                                           
ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد  مذكرة الضرر كأساس لممسؤكلية المدنية،دحماني فريدة، دحماني فريدة،  -1

 .21، ص 0222 معمرم تيزم كزك
 .26-20ص ص  مرحع نفسو،، الضرر كأساس لممسؤكلية المدنيةدحماني فريدة، فريدة،  دحماني -1
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 ثانيا: األضرار البلحقة بالمستيمؾ اإللكتركني
و، يتـ يتـ إقرار تعكيض المستيمؾ اإللكتركني بغرض جبر األضرار البلحقة ب 

 التطرؽ لمفيـك الضرر )أ(، ثـ الطبيعة القانكنية ليذه األضرار )ب(.

 مفيـك الضرر البلحؽ بالمستيمؾ اإللكتركني-أ
 (.2(، ثـ أنكاعو )1يتـ التطرؽ لتعريؼ الضرر ) 

 تعريؼ الضرر-1
األذل الذم يصيب الشخص نتيجة المساس »يعرؼ الضرر عمى أّنو يتمثؿ في:  

 .(1)«أك بحؽ مف حقكقو بمصمحة مشركعة لو،

يعتبر الضرر ركف أساسي في المسؤكلية المدنية سكاء العقدية أك تقصيرية، إذ يتـ  
، عف مختمؼ األضرار (2)عمى أساس قياس الضرر تقدير تعكيض المستيمؾ اإللكتركني

التي تصيبو سكاء في العالـ المادم، أيف يتعرض لؤلذل جّراء استيبلؾ المنتكج الذم قاـ 
نائو عبر االنترنت فيماثؿ ضرره في ىذه الحالة ضرر المستيمؾ التقميدم، الذم باقت

، 132، 131يصيبو لؤلذل في مالو أك جسده، مما يستكجب تقديـ تعكيض كفقا لممكاد 
 .(3)ت.ـ.ج 133

يمتد ضرر المستيمؾ اإللكتركني لمعالـ اإللكتركني كيرتبط باستعماؿ كسائؿ  
ناء المنتكج فيككف نتيجة الستعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات، عمى االتصاؿ اإللكتركنية في اقت

غرار إصابة أجيزة المستيمؾ اإللكتركني بالفيركسات أك التعرض لمقرصنة الرقمية 

                                                           
، دار 2الجزء الثاني، ط شرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر اإللتزاـ، الكاقعة القانكنية،السعدم محمد صبرم،  - 1

 .75، ص2004اليدل، الجزائر، 
 .162ص ، مرجع سابؽ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-ة لبللتزاـالنظرية العامعمي عمي سميماف،  - 2
مكرر مع  182ك 182يقدر القاضي مدل التعكيض طبقا ألحكاـ المادتيف »ت.ـ.ج عمى أّنو:  131تنص المادة  -3

أف يحتفظ مراعاة الظركؼ المبلبسة، فإف لـ يتسير لو كقت الحكـ أف يقدر مدل التعكيض بصفة نيائية، فمو 
 .«لممضركر بالحؽ في أف يطالب خبلؿ مدة معينة بالنظر مف جديد في التقدير
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كاالستبلء عمى أمكاؿ المستيمؾ، أك إفشاء المعمكمات الشخصية الخاصة بو، فالضرر 
 .(1)اإللكتركني يمكف أف يككف ماديا أك معنكيا

 اع الضررأنك -2
 ينقسـ الضرر لعّدة أنكاع كىي: 

 الفقرة األكلى: الضرر المباشر كغير المباشر
يككف الضرر مباشر إذا كاف نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك متأخر بالكفاء  

بو، كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكفاه ببذؿ جيد 
تمييز بيف الضرر المباشر كالضرر غير المباشر يتمثؿ في كجكد ، فمعيار ال(2)معقكؿ

العبلقة السببية بيف فعؿ المسؤكؿ كما ينجـ عنو مف ضرر، فيككف الضرر مباشر إذا 
 .(3)تحققت العبلقة السببية، كضررا غير مباشر إذ لـ تتحقؽ العبلقة السببية

 182كيض كفقا لممادة يعتمد القانكف المدني عمى الضرر المباشر في تقدير التع 
ت.ـ.ج األمر الذم ال يتكافؽ مع المتطمبات الحديثة لحماية المستيمؾ، حيث يقع عمى 
عاتؽ المحترؼ مجمكعة مف االلتزامات التي مف شأنيا تحقؽ دفع األضرار التي يمكف أف 

 ، مما يفرض إعادة النظر في المفيكـ التقميدم(4)تصيب المستيمؾ مف جراء إقتناء المنتكج
 لمضرر الذم يستكجب التعكيض.

                                                           
 .334-332ص ص  مرجع سابؽ،المسؤكلية االلكتركنية، محمد حسيف منصكر،  -1
 ت.ـ.ج. 182المادة  -2
، -مع الفقو اإلسبلمي دراسة في قانكف التجارة الدكلية مع مقارنة–مسؤكلية المنتج كالمكزع الحاج محمد عبد القادر،  -3
 .233، ص2004، دار النيضة العربية، مصر، 2ط
المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات المقارف العديد مف النصكص التشريعية كالتنظيمية التي مف شأنيا  نص -4

التي تكفؿ رقابة جكدة المنتكجات بشكؿ يتطابؽ مع معايير كالمقاييس المعمكؿ بيا ك عمى حماية المستيمؾ كقمع الغش 
 ضماف أمف كسبلمة المستيمؾ اإللكتركني.
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 الفقرة الثانية: الضرر المتكقع كالضرر غير المتكقع.
 02فقرة  182يؤخذ في تقدير التعكيض بالضرر المتكقع كفقا لحكـ المادة  

، (1)ت.ـ.ج، أيف يمتـز المديف بتقديـ التعكيض عف الضرر الذم يمكف تكقعو عند التعاقد
، إذ يتكقؼ مساءلة (2)ب كقكعو، أك في مقداره أك نطاقوكفقا لمعيار الرجؿ المعتاد في سب

المديف عف تعكيض الضرر غير المتكقع في حالة ارتكابو لمغش أك الخطأ الجسيـ، فتكقع 
الضرر أك غير تكقعو يككف تقضي أحكاـ حماية المستيمؾ سكاء في العالـ المادم أك 

ر المتكقعة، فاألصؿ أف اإللكتركني ضركرة األخذ بمساءلة المحترؼ عف األضرار غي
ذا لـ يكفي بالتزامو ىذا، فإف تضرفو  يمتـز المحترؼ بضماف أمف كسبلمة المستيمؾ، كا 
يدرج ضمف الغش كالخطأ الجسيـ األمر الذم يؤكد ضركرة تعكيض المستيمؾ اإللكتركني 

 .(3)عف األضرار غير المتكقعة

 الفقرة الثالثة: الضرر الحاؿ كالضرر المستقبؿ
الذم يثبت حدكثو فعبل عمى أثر كقكع الفعؿ الضار »لضرر الحاؿ في: يتمثؿ ا 

كأصبح محققا، كبيذه المثابة ال يثير تقدير التعكيض عنو أية صعكبة، فيقدر القاضي 
التعكيض عنو عمى أساس ممحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب، مع مراعاة ما 

 .(4)«سكاء كانت مادية أك أدبية سكؼ يترتب عمى ىذا الضرر مف نتائج في المستقبؿ،

                                                           
غير أّنو إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد، فبل يمتـز المديف الذم يرتكب »ت.ـ.ج عمى أنو:  2فقرة  182تنص المادة  -1

 .«غشا أك خطأ جسيما إال بتعكيض الضرر الذم كاف يمكف تكقعو عادة كقت التعاقد
ص ص  ، مرجع سابؽ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-لعامة لبللتزاـالنظرية اعمي عمي سميماف،  -2

175-176. 
رسالة دكتكراه  ،-دراسة مقارنة–النظاـ القانكني لتعكيض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسبلمتو كلد عمر طيب،  -3

 .208-207، ص ص 2010د، تممساف، في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقاي
ص ص  ، مرجع سابؽ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  -4

179-180. 
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أما الضرر المستقبؿ، فيقصد بو الضرر الذم سكؼ يقع في المستقبؿ بعد كقكع  
 . (1)الفعؿ الضار

يستكجب عمى المحترؼ تعكيض المستيمؾ عف األضرار البلحقة بالمستيمؾ  
 اإللكتركني سكاء تمؾ الكاقعة في الحاؿ أك في المستقبؿ. 

 ر المكركث كالمرتدالفقرة الرابعة: الضر 
يقصد بالضرر المكركث الضرر الذم ينتقؿ مف السمؼ إلى الخمؼ، بينما يتمثؿ  

الضرر المرتد في الضرر الذم يصيب الخمؼ شخصيا بسبب الضرر الذم أصاب 
، يككف األصؿ في مطالبة المستيمؾ اإللكتركني عمى غرار نظيره التقميدم، (2)السمؼ

ذا ما باشر دعكاه أماـ الجيات  التعكيض عف األذل الذم أصابو بصفة شخصية، كا 
القضائية المختصة كمات قبؿ صدكر الحكـ في القضية فيككف لمكرثة بصفتيـ خمفا عاما 
أف يكاصمكا السير في الدعكل كيطالبكا المحترؼ المسؤكؿ بتقديـ تعكيض. كال مانع مف 

 اة المستيمؾ.مباشرة كرثو المستيمؾ بدعكل تعكيض عف ضرر جسماني تسبب في كف

أما الضرر المرتد فبل يشترط كفاة المستيمؾ المكرث مف أجؿ مطالبة الغير  
حبر األضرار التي أصابتو  -المحترؼ–بالتعكيض عنو، حيث أف الغير يطالب المسؤكؿ 

نتيجة تضرر المستيمؾ، كيشترط إيجاد مصدر الضرر الذم يصيب المستيمؾ )المتضرر 
 . (3) الرتداد(األصمي( كالغير )المتضرر با

 

 

                                                           
مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة–النظاـ القانكني لتعكيض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسبلمتو كلد عمر طيب،  -1

 . 208ص
 .186ص  ، مرجع سابؽ،-مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم-النظرية العامة لبللتزاـي عمي سميماف، عم -2
مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة–النظاـ القانكني لتعكيض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسبلمتو كلد عمر طيب،  -3

  .209ص
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 الطبيعة القانكنية لؤلضرار البلحقة بالمستيمؾ اإللكتركني-ب
 (.2(، كمعنكية )1تنقسـ األضرار البلحقة بالمستيمؾ اإللكتركني ألضرار مادية ) 

 األضرار المادية-1
يعرؼ الضرر المادم في األذل الذم يصيب المضركر في حؽ مف حقكقو  

 .(1)مالو المشركعة، سكاء في جسمو أك في

 الضرر الماليالفقرة األكلى: 
تعتبر األضرار البلحقة بالمنتكج الذم يقتنيو المستيمؾ أضرار مالية، إذ يشكؿ  

خسارة مالية كؿ تمؼ أك عيب تصيب المنتكج كينقص مف قيمتو أك يقمؿ مف منافعو، أيف 
 طبيعتو. يتعذر عمى المستيمؾ استعماؿ المنتكج عمى الكجو المحدد في العقد أك حسب

تتفاكت درجة جسامة األضرار المالية الماسة بالمنتكج، كغالبا ما تككف األضرار  
بالمنتكج، كغالبا ما تككف األضرار الجسيمة سبب في جعؿ المنتكج غير قابؿ لبلستعماؿ، 
مما يستكجب استبدالو، أما الضرر غير الجسيـ فيمكف تصميح العيب المؤثر عمى 

 .ج صبلحية استعماؿ المنتك 

 الفقرة الثانية: الضرر الجسماني 
يرتبط الضرر الجسماني بالتعدم عمى حؽ المستيمؾ اإللكتركني عمى سبلمتو  

الجسدية، كالتي تكفمو القكانيف الكضعية مف خبلؿ تكريس حؽ الفرد في حماية سبلمة 
 .(2)شخصيتو كشرفو، أيف يمنع المساس بكيانو المادم كالمعنكم لشخص

                                                           
، 162ص  ، مرجع سابؽ،-در االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرممصا-النظرية العامة لبللتزاـعمي عمي سميماف،  -1

،  شرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر اإللتزاـ، الكاقعة القانكنية، مرجع سابؽالسعدم محمد صبرم، كأنظر: 
 .76ص

المادة ، المتعمؽ بإصدار نص الدستكر. إذ تنص 1996ديسبمر  07المؤرخ في  438-96المرسـك الرئاسي رقـ  -2
يعاقب القانكف عمى المخالفات »منو تنص عمى أنو:  35كالمادة  «تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف...»: 34

 .«المرتكبة ضد الحقكؽ كالحريات كعمى كؿ ما يمس بسبلمة اإلنساف البدنية كالمعنكية
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لجسماني مف الناحية المادية في االعتداء عمى الكياف المادم يتحقؽ الضرر ا 
، أك (1)لممستيمؾ، كالذم يترتب عمى عدـ مطابقة المنتكج لمقاييس األمف كالسبلمة

، أك عدـ أداء المحترؼ بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ بمخاطر كمراحؿ كطريقة (2)تغشيشو
تيمؾ بأذل في جسمو، كيككف ذلؾ استعماؿ المنتكج، األمر الذم يؤدم إلى إصابة المس

عمى شكؿ جركح أك مرض أك عاىة قد تسبب في بتر عضك أك بكفاة الشخص 
 المستيمؾ.

ترتبط حكادث االستيبلؾ بفساد المكاد الغذائية أك غش المكاد الطبيبية، أك عطب  
األجيزة التي يمكف أف تسبب في إنفجار أك حريؽ يككف المستيمؾ ضحية فيو، كيككف 

، أيف ينقص أك (3)الذم يصيبو في جسده ككذا ينعكس عمى كضعو االقتصادماألذل 
يفقده القدرة عمى العمؿ، مما يترتب عميو انخفاض أك فقد دخمو المالي، ككذا تأثره نفسيا 

 باألضرار الجسمانية كالمالية التي أصابتو.

ترتبط يدرج الضرر الجسماني مف الناحية القانكنية ضمف األضرار المادية التي  
بيا ذلؾ أضرار معنكية تمس نفسية المستيمؾ، لكنو يعتبر ضررا خاصا متميزا عف 
األضرار المالية كالمعنكية، فالعكس يعتبر ىدرا لقيمة اإلنساف، إذ ال يتمثؿ في مجرد 

 .(4)حياتواالت جعجز عف عمؿ، بؿ نقص في قدرات اإلنساف مما يؤثر عمى كافة م

 

  

                                                           
 قمع الغش، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ ك  03-09مف القانكف رقـ  12إلى  09المكاد مف  -1
 .نفسوالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع  03-09مف قانكف رقـ  830ت.ع.ج كالمادة  432المادة  -2
مرجع  ،-دراسة مقارنة–النظاـ القانكني لتعكيض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسبلمتو كلد عمر طيب،  -3

 .204صسابؽ،
داريا، منشأ مسؤ األكدف سمير عبد السميع،  -4 كلية الطبيب الجراح كطبيب التخذير كمساعدييـ مدنيا كجنائيا كا 

 .409-408ص  ص،2004المعارؼ، اإلسكندرية 
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 المعنكيةاألضرار -2
لممستيمؾ اإللكتركني كال كيانو  (1)مس الضرر المعنكم المصالح المالية ال ي 

نما ينصب عمى كيانو المعنكم، أم فكره كشعكره كأحاسيسو كما يمكف أف يمس  المادم، كا 
باسمو كسمعتو مف خبلؿ التعدم كالمساس بياناتو الشخصية كحياتو الخاصة نتيجة 

 .(2)ستيبلؾ اإللكتركني عبر االنترنتالقرصنة كاالعتداء الرقمية المرتبطة باال

ترتبط األضرار المعنكية لممستيمؾ اإللكتركني باألضرار المادية التي تصيبو في  
إقتناء منتكج يتسبب في أضرار مالية مف خبلؿ تمؼ المنتكج كعدـ صبلحية لبلستيبلؾ 
يؤثر عمى نفسية المستيمؾ نظرا لفقدانو لثمف المنتكج مف جية كمف جية أخرل عدـ تمبية 

 يؽ الغرض مف اقتناء المنتكج.احتياجاتو كعدـ التكصؿ لتحق

يتعرض المستيمؾ اإللكتركني ألضرار معنكية مرتبطة بإصابات جسدية التي  
تسبب فييا الحكادث االستيبلكية فيعاني مف آالـ الجركح كما يمكف أف يصاحبيا مف آالـ 

 .(4)بتشكه جسمو، كفقداف ممارسة حياة طبيعية، فقداف مباىج الحياة (3)نفسية

 ات مطالبة المستيمؾ اإللكتركني لمتعكيضثانيا: آلي
يمكف لممستيمؾ اإللكتركني أف يتحصؿ عمى تعكيض األضرار البلحقة بو مف  

 خبلؿ مباشرة دعكاه بصفة فردية )أ(، أك بصفة جماعية )ب(.

 تعكيض لمالمطالبة الفردية -أ
الشخص يحؽ لممستيمؾ اإللكتركني كفقا لمقكاعد العامة لمتقاضي أف يقكـ بمقتضاه  

المحترؼ كيطالبو بتقديـ تعكيض عمى األضرار التي تسبب لو فييا، إما مف خبلؿ دعكل 
 (.   2( أك مف خبلؿ دعكل مدنية تبعية )1مدنية )

                                                           
 .81ص ، مرجع سابؽ،شرح القانكني المدني الجزائرم: مصادر اإللتزاـ، الكاقعة القانكنيةالسعدم محمد صبرم،  -1
 .334-332ص ص  جع سابؽ،مر المسؤكلية االلكتركنية، محمد حسيف منصكر،  -2
مرجع سابؽ،  ،-دراسة مقارنة–النظاـ القانكني لتعكيض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسبلمتو كلد عمر طيب،  -3

 .10ص
 .415 مرجع سابؽ، صالعقد اإللكتركني، األكدف سمير عبد السميع،  -4
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 كفقا ألحكاـ الدعكل المدنيةتعكيض المستيمؾ االلكتركني -1
ال يستبعد استعماؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية في االستيبلؾ عبر االنترنت  

مكانية مطالبة المستيمؾ اإللكتركني لمتعكيض عف األضرار التي يتعرض ليا، كمسائمة إ
المحترؼ اإللكتركني مف خبلؿ رفع دعكل مدنية تستكجب صحة مباشرة المستيمؾ 
اإللكتركني لدعكاه المدنية تكفر الشركط الشكمية كالمكضكعية لمدعكل المنصكص عمييا 

ا قكاعد االختصاص المحمي المنصكص عمييا في ، ككذ(1)ت.إ.ـ.إ 14ك 13في المكاد 
 ت.إ.ـ.إ. 40إلى  37المكاد مف 

يتـ تحديد الجيات القضائية المختصة بالنظر في دعكل تعكيض المستيمؾ  
ت.إ.ـ.إ، فاألصؿ ىك اختصاص الجيات  40إلى  37اإللكتركني كفقا ألحكاـ المكاد مف 

، لكف يمكف أف (2)ترؼ المدعى عميوالقضائية الذم يقع في دائرة اختصاصيا مكطف المح
يتـ رفع الدعكل أماـ الجيات القضائية التي كقع في دائرة اختصاصيا الفعؿ الضار 

، إال أف طبيعة البيئة (3)ت.إ.ـ.إ 02فقرة  39بالمستيمؾ اإللكتركني كفقا لممادة 
 اإللكتركنية ال تتكافؽ مع المبادئ العامة لمتقاضي، أيف يمكف أف يككف المحترؼ
اإللكتركني شخصا أجنبيا، أك شخصا ال يعرؼ مكطنو في العالـ المادم مما يصعب في 

 تحقيؽ طمب المستيمؾ اإللكتركني في التعكيض.

يتـ تقدير تعكيض المستيمؾ اإللكتركني كفقا لؤلحكاـ العامة الكاردة في المكاد  
ة مكرر ت.ـ.ج، أيف ينص المشرع عمى أف تعكيض األضرار المادي 182ك 182

كالمعنكية يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي إذ ما لـ يتـ تجديده مسبقا كيشمؿ ما لحؽ 

                                                           
لـ تكف لو صفة، كلو مصمحة قائمة أك ال يجكز ألم شخص التقاضي ما »ت.إ.ـ.إ عمى أّنو:  13تنص المادة  -1

 محتممة يقرىا القانكف.
 يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي أك في المدعى عميو.

 «كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف أذا ما اشترطو القانكف
 ت.إ.ـ.إ. 37المادة  -2
رر عف جناية، أك جنحة، أك مخالفة، أك في مكاد تعكيض الض»ت.إ.ـ.إ عمى ما يمي:  02فقرة  39تنص المادة  -3

 .«فعؿ تقصيرم، كعكم الحاصمة بفعؿ اإلدارة، أماـ الجية القضائية التي كقع في دائرة اختصاصيا الفعؿ الضار
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، إذ (1)مف خسارة كما فاتو مف كسب -المستيمؾ اإللكتركني–الشخص الدائف بالتعكيض 
ال تستبعد إمكانية تعكيض المستيمؾ اإللكتركني كفقا لمقكاعد العامة، لكف يصعب تحقؽ 

ؽ مف المعطيات القائمة في البيئة الرقمية كالتي قد يتعمد ذلؾ نظرا لصعكبة التحق
 المحترؼ اإللكتركني تعديميا بشكؿ ينفي كؿ أثر مف شأنو إثبات مسؤكليتو.

 كفقا ألحكاـ الدعكل المدنية بالتبعيةتعكيض المستيمؾ االلكتركني -2
تيمؾ قياـ مسؤكلية المحترؼ اإللكتركني كتحقؽ ارتكابو لجريمة غش أك خداع المس 

دارية، إلى جانب إمكانية تأسيس المستيمؾ اإللكتركني كطرؼ  يعرضو متابعة جزائية، كا 
مدعي ككفقا ألحكاـ الدعكل المدنية بالتبعية لمدعكل الجنائية أيف يقرر القاضي الجنائي 

 مقدار تعكيضو عمى الضرر المادم أك المعنكم الذم لحقو بو.

ثباتيا عمى المحترؼ يشترط لقبكؿ الدعكل المدنية بالتبعية  ، حقؽ كقياـ الجريمة كا 
اإللكتركني، كأف يككف التعكيض المطمكب مبنيا عمى ذات الفعؿ المرفكعة بو الدعكل، 
فإذا حكـ ببراءة المحترؼ مف األفعاؿ المنسكبة إليو، فالقاضي الجنائي يحكـ بعدـ 

 إختصاصو في الفصؿ في الدعكل المدنية.

 ضلمتعكيالمطالبة الجماعية -ب
يمكف لمجمكعة مف المستيمكيف اإللكتركنييف الذيف تعرضكا ألضرار ذات أصؿ  

مشترؾ تسبب فييا نفس الشخص المحترؼ، أف يقـك برفع دعكل قضائية مشتركة أماـ 
 الجيات القضائية المختصة مف أجؿ المطالبة بالتعكيض كفقا ألحكاـ العامة لمتقاضي.

س كطرؼ مدني لممطالبة بالتعكيض إلى يمكف لجمعيات حماية المستيمؾ أف تتأس 
المتعمؽ بحماية  03-09مف القانكف رقـ  23جانب المستيمؾ المتضرر كفقا لنص المادة 

                                                           
إذا لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك في القانكف، كالقاضي ىك الذم »ت.ـ.ج عمى أنو:  182تنص المادة  -1

ما لحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ يقدره، كيشمؿ التعكيض 
الكفاء بااللتزاـ أك لمتأخر في الكفاء بو، كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكفاه ببذؿ 

 جيد معقكؿ.
م لـ يرتكب غشا أك خطأ جسيما إال بتعكيض الضرر غير أّنو إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد، فبل يمتـز المديف الذ

 .«الذم كاف يمكف تكقعو عادة كقت التعاقد
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عندما يتعرض مستيمؾ أك عدة مستيمكيف ألضرار فدرية تسبب »المستيمؾ كقمع الغش: 
فييا نفس المتدخؿ كذات أصؿ مشترؾ، يمكف جمعيات حماية المستيمكيف أف تتأسس 

 .«كطرؼ مدني

يعتبر مخالفة االلتزامات التشريعية كالتنظيمية الخاصة بحماية المستيمؾ ضررا  
يمس بالمجتمع، مما يبرر تأسيس جمعيات حماية المستيمؾ كطرؼ مدني كالمطالبة 

   .  (1)بالتعكيض لككنيا تدافع عف المستيمكيف بصفة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 12العدد ، مجمة العمـك القانكنية، «دكر جمعيات حماية المستيمؾ في ضماف أمف المستيمؾ»بكتشتت عبد النكر،  -1

 .169، ص2008
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 المطمب الثاني

 ركني مف جريمتي الغش كالخداعحماية المستيمؾ اإللكت
صاحب التطكر العممي كالتكنكلكجي في كسائؿ إنتاج كتكزيع السمع كالخدمات تنكع  

أساليب غش كخداع المستيمؾ خاصة في ظؿ التعامؿ عبر االنترنت، أيف يقدـ المحترؼ 
بعض المنتكجات عف بعد دكف إمكانية معاينتيا مف قبؿ المستيمؾ، مما ال يسمح لو 

اؼ طبيعتيا المغشكشة، كفي بعض األحياف يمكف أف يككف المستيمؾ اإللكتركني باكتش
ضحية خداع أيف ُيقبؿ عمى منتكجات غير مطابقة لحقيقتيا أك غير مكجكدة أصبل، مما 

 يشكؿ خطكرة االستيبلؾ اإللكتركني.

يتعرض المستيمؾ اإللكتركني لمعديد مف أساليب الغش كالخداع )الفرع األكؿ(،  
الذم يستكجب تكريس آليات فّعالة مف أجؿ مكاجية جريمتي غش كخداع المستيمؾ  األمر

 اإللكتركني )الفرع الثاني(. 

 الفرع األكؿ

 تحديد جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني
تتنكع أساليب غش كخداع المستيمؾ سكاء في العالـ المادم أك اإللكتركني، حيث  

لربح السريع كالكسب غير المشركع، إذ يستغؿ خبراتو يعتمد عمييا المحترؼ في تحقيؽ ا
الفنية كالتقنية في أداء جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني )أكال(، كالمتاف يرتبط 

 قياميما بتحقؽ ركنييما المادم كالمعنكم )ثانيا(.
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 مفيـك جريمتي غش كخداع المستيمؾ االلكتركني -أكال

 خداع )أ(، ثـ التطرؽ لصكرىما )ب(.يتـ التعرض لتعريؼ الغش كال 

 تعريؼ الغش كالخداع-أ

كّؿ لجكء إلى التبلعب كالمعالجة غير المشركعة، »عمى أّنو:  (1)يعرؼ الغش 
التي ال تتفؽ مع التنظيـ، كتؤدم إلى التحريؼ في التركيب المادم لممنتكج، كيتخذ 

 .(2)«عاضة أك التحريؼالنشاط المادم لمغش إمّا شكؿ اإلضافة، أك اإلنقاص أك االست

عمدم ينصب عمى سمعة معينة بشكؿ يخالؼ  كؿ فعؿ»كيعرؼ كذلؾ عمى أّنو:  
القكاعد المقررة ليا كأصكؿ الصناعة، كمف شأف ىذه المخالفة انتقاصو مف خكاص 
البضاعة أك إخفاء عيكبيا أك إعطائيا شكؿ كمظير سمعة أخرل تختمؼ عنيا في 

 .(3)«الحقيقة

كّؿ تغيير أك تعديؿ أك تسكية يقع عمى »لبعض اآلخر عمى أّنو: في حيف يعّرفو ا
الجكىر أك التككيف الطبيعي لمادة أك سمعة معدة لمبيع كيككف مف شأف ذلؾ النبيؿ مف 
خكاصيا األساسية أك إخفاء عيكبيا أك إعطاء شكبل أك مظاىر سمعة أخرل تختمؼ 

مسمكبة أك االنتفاع بالفكائد عنيا في الحقيقة، كذلؾ بقصد االستفادة مف الخكاص ال
 .  (4)«المستخمصة كالحصكؿ عمى فارؽ الثمف

                                                           
" التي يستمد منيا أصمو المغكم، كيقصد بيا كؿ Fraudis" " أكFraus" يرجع لفظ الغش إلى األصؿ البلتيني» -1

، «تجريـ الغش كالخداع ككسيمة لحماية المستيمؾ» كرية،حسي يكسؼ زاىية  :أنظر .«صكرة الغش كالتحايؿ كالخداع
 .20، ص2007، 1، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، عدد المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية

 .317ص مرجع سابؽ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في الجزائر،دالي، محمد بك  -2
 .20مرجع سابؽ، ص، "تجريـ الغش كالخداع ككسيمة لحماية المستيمؾ" كرية،حسي يكسؼ زاىية  -3
-الحماية الجنائية لممستيمؾ في القانكف المصرم كالفرنسي كالشريعة اإلسبلمية خمؼ أحمد محمد محمكد عمي،  -4

 .194، ص2005، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، -ارنةدراسة مق
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استعماؿ حيمة تكقع المتعاقد في غمط يدفعو إلى »أما جريمة الخداع فتتمثؿ في: 
القياـ بأعماؿ أك أكاذيب مف شأنيا إظيار الشيء عمى » :كتعرؼ كذلؾ، (1)«التعاقد

 .(2)«عميو في الحقيقة كالكاقعغير حقيقتو، أك إلباسو مظيرا يخالؼ ما ىك 

إلى التدليس المعركؼ في القانكف المدني إال أف  التجارم تتقارب جريمة الخداع
عمى خبلؼ الثاني الذم يصيب اإلرادة عند تككيف العقد،  ،األكلى تقع بعد تككيف العقد

يقكـ التدليس ، حيث فجريمة الخداع أكسع مف التدليس في ظؿ أحكاـ القانكف المدني
المدني بمجرد الكتماف أك عدـ إظيار ما يشكب الشيء مف عيكب حتى يقع المشترم في 
الغمط، أما الخداع بالمفيكـ التجارم يتطمب قياـ المحترؼ بفعؿ خارجي مف أجؿ إيياـ 

 الجميكر بصفات غير حقيقية في المنتكج.

ر كؿ سمكؾ غير مشركع أك غي»يعّرؼ الغش كالخداع اإللكتركنياف عمى أنيا: 
خداع غش ك  شمؿي. ف(3)«.أخبلقي أك غير مصرح، بو يتعمؽ بالمعالجة اآللية لمبيانات

 ييدؼ مف خبللو ؛تصرؼ يصدر مف شخص محترؼكّؿ في المستيمؾ اإللكتركني 
 مما يكقع مقتني المنتكج في غمط مف أجؿ ،إظيار الشيء محؿ التعاقد عمى غير حقيقتو

  .عمى مصمحة غير مشركعة الحصكؿ

نّص عمى حظر  ، أيفت.ع 431مشرع الجزائرم جريمة الغش في المادة ال نظـ
مجمكعة مف األفعاؿ التي تتضمف غش مكاد استيبلكية صالحة لتغذية اإلنساف أك 

 70مع حكـ المادة مما يتكفؽ الحيكاف أك مكاد طبية أك فبلحية مخصصة لبلستيبلؾ، 
التي استعمؿ فييا المشرع  غشكقمع ال المتعمؽ بحماية المستيمؾ 03-09 رقـ مف قانكف

 (4)عف الغشمف أجؿ التعبير  "التزكير"لفظ 

                                                           
 .29مرجع سابؽ، ص ،"تجريـ الغش كالخداع ككسيمة لحماية المستيمؾ"، كريةحسي يكسؼ زاىية  -1
 . 29، ص 2000ضة العربية، القاىرة، ، دار الني3، طالجندم في شرح قانكف قمع التدليس كالغشالجندم حسني،  -2
، 2013مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية،  ،الجرائـ التجارية اإللكتركنية كأساليب مكافحتيايكسؼ، أمير فرج  -3

 .106ص
، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  83استعمؿ المشرع الجزائرم لفظ الغش في المادة  -4

 مرجع سابؽ.
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.ع ت 429المشرع الجزائرم تعريفا لو، أيف اكتفى في المادة  يقدـأما الخداع فمـ 
كسائؿ تحقؽ خداع المتعاقد بصفة عامة، حيث تشكؿ األفعاؿ اإليجابية ك بتعداد طرؽ 

دد المجاالت التي يمكف أف تنصب عمييا ع أيف ،مستيمؾلم االمككنة لجريمة الغش خداع
 .(1)جريمة الخداع

 االنترنتصكر الغش كالخداع عبر -ب

، االنترنتتتبايف صكر الغش كالخداع التي يتعرض ليا المستيمؾ اإللكتركني عبر  
كما (،1)تطبيؽ صكر الغش كالخداع التقميدية عبر االنترنت إذ يمكف أف يككف ضحية 

 (.2داع ينحصر كركده في العالـ اإللكتركني )ضحية غش أك خ يمكف أف

 االنترنتتطبيؽ صكر الغش كالخداع التقميدية عبر -1

 تتعدد صكر الغش كالخداع في العالـ المادم، إال أنيا يمكف تقييميا كتقديميا. 

 الغش كالخداع الذم ينصب عمى بيانات المنتكج كخصائصو: الفقرة األكلى
عبر منتكجات أك بيعيا اإللكتركني لعرض المحترؼ  ؛كخداعا تجاريا ايعتبر غشن  
المعمكمات إحداث تغيير في ك تيا،تعمؽ بطبيعتغيير البيانات التي تمع تعمد  ،االنترنت

 خصائصال كأصفات الانتفاء  سبب فيتمما ي ،أك كميتيا ،طبيعة السمعةالتي تتعمؽ ب
  .(2)لممنتكج الجكىرية

 ؿ تقميد المنتكجاتالغش كالخداع مف خبل  :الفقرة الثانية
يتعمد بعض المحترفيف القياـ بعرض كبيع منتكجات لممستيمؾ اإللكتركني غير  

أك  ،أصمية، بحيث يتـ تقميد ككضع عبلمة تجارية مشابية لعبلمة تجارية أخرل مشيكرة
يدؼ ب ،(3)ج أك تصاميـ لسمع أخرلماذنعرض سمعة في نمكذج أك تصميـ مشابية ل

                                                           
 .30-29مرجع سابؽ، ص ص  ،"داع ككسيمة لحماية المستيمؾتجريـ الغش كالخ"، كريةحسي يكسؼ زاىية  -1
 بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مرجع سابؽ.المتعمؽ  03-09مف قانكف رقـ  83، 70، 69، 68مكاد ال -2

 .341-340مرجع سابؽ، ص ص  الحماية القانكنية لممستيمؾ في الجزائر،محمد بكدالي، كأنظر: 
بيف الفقو  -دراسة مقارنة–مسؤكلية المدنية الناشئة عف سمع المقمدة عبر االنترنت الالجريدلي جماؿ زكي اسماعيؿ،  -3

 . 124-122، ص ص 2011، اإلسكندرية، مكتبة الكفاء القانكنية اإلسبلمي كالفقو القانكني
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منو عمى أساس أنو منتكج ثقد كاقتناء المنتكج المقمد كدفع لمتعا تضميؿ المستيمؾ كدفعو
أصمي يستجيب لممعايير كالمقاييس المعمكؿ بيا، خاصة أف الثقافة االستيبلكية تدفع 

الجكدة، الشيء الذم يقـك باألشخاص عمى اإلقباؿ عمى بعض المنتكجات المعركفة 
 التجارية مكاقعيـ عبرعرض لامف خبلؿ  اإللكتركنييفباستغبللو بعض المحترفيف 

 مقمدة. نتكجاتاإللكتركنية لم

، كذلؾ راجع االنترنتتعتبر المصنفات الرقمية أكثر المنتكجات عرضة لمتقميد عبر  
لبلنتشار الكاسع كسيكلة النشر اإللكتركني الذم يعتمد عمى دعائـ إلكتركنية كرقمية يسيؿ 

عادة نسخيا تقميد برامج الحاسكب كقكاعد البيانات إلى ، لذلؾ غالبا ما يتـ (1)تداكليا كا 
 .  (2) كاألغاني ، عمى غرار الكتباالنترنتجانب المصنفات الفكرية التي تـ رقمنتيا عبر 

 االنترنتصكر غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني المستحدثة عبر -2

لئلجراـ، أيف أفرزت ما يدعى بالجريمة خصبا تعتبر البيئة اإللكتركنية فضاءا  
محبّل  االنترنتتككف األجيزة اإللكتركنية كالمعمكمات المتداكلة عبر التي قد  ،لكتركنيةاإل

تبلؼ البيانات  ليا، عمى غرار الدخكؿ غير المصرح بو لممكاقع اإللكتركنية الرسمية كا 
ىذه األجيزة اإللكتركنية أك المعمكمات  كما يمكف أف تككفالمخزنة في النظـ الرقمية، 

االحتياؿ كالنصب عبر ككسائؿ االرتكاب ىذه الجريمة  االنترنتاكلة عبر الرقمية المتد
التي تعتبر مف قبيؿ الجرائـ االقتصادية الحديثة، أيف يعتبر الغش التجارم أىـ  االنترنت

كيشكؿ عثرة أماـ التجارة اإللكتركنية  ،أشكاؿ ىذه الجريمة لككنو يرتبط بالماؿ كاالقتصاد
 لكتركني بصفة خاصة.بصفة عامة كاالستيبلؾ اإل

يتخذ الغش كالخداع في إطار التجارة اإللكتركنية العديد مف األشكاؿ في ظؿ البعد  
عف بعد، مما يعّزز كقكع المستيمؾ التعاقدم كاعتماد الكسائؿ اإللكتركنية في التعاقد 

                                                           
الذم  يعتبر تقميد المصنفات األدبية تعديا عمى حقكؽ المؤلؼ مف جية، كمف جية أخرل فإف المستيمؾ قد يككف ىك -1

يقـك بتقميدىا أك يعتمد شراء ىذه المنتكجات المقمدة، إال أنو قد يككف ضحية الغش كالخداع التجارم، أيف يجيؿ حقيقة 
  تقميد المصنؼ الذم قاـ بشراءه مما يشكؿ تعديا عمى حقكؽ 

بيف الفقو  -راسة مقارنةد–المسؤكلية المدنية الناشئة عف سمع المقمدة عبر االنترنت الجريدلي جماؿ زكي اسماعيؿ،  -2
 .129-126، مرجع سابؽ، ص ص اإلسبلمي كالفقو القانكني
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 االعتماد عمى سيمات ، كالمعاينة المنتكج ؛ إذ ال يمكفخداعالالغش ك اإللكتركني ضحية 
عمى غرار تعابير الكجو كنبرة  ،تو في التعاقدتحديد مدل مصداقي فيكمظاىر الشخص 

عف بعد في بيئة يسعى إلى تمبية احتياجاتو االستيبلكية  فالمستيمؾ اإللكتركني ،الصكت
اإللكتركني الذم يتعامؿ  ، أيف يجيؿ حقيقة الشخص المحترؼإلكتركنية رقمية كافتراضية

 ، كرغـ ذلؾ فالمستيمؾ اإللكتركني(1)لذم يتـ عرضو عبر االنترنتاالمنتكج  كطبيعة معو،
سيكلة كانتشار ظاىرة الغش عبر  ساىـ فيكافة معمكماتو الشخصية كالمالية، مما ي ـُ دِّ قَ يُ 

 .االنترنت

التي قد ك  ،يستعيف المحترؼ اإللكتركني في نشاطو الميني بتكنكلكجيا االتصاؿ 
اإللكتركنية مف خبلؿ التبلعب في المكاقع  ،إللكتركنييستغميا في غش كخداع المستيمؾ ا

كذلؾ  ،(2)عف بعد مغشكش أك ال يجكز التعامؿ فيو أصبل منتكجالتي يتـ فييا عرض 
سكاء  ،كتفاصيؿ غير مطابقة لمحقيقة ،بإنشاء مكاقع رقمية احتيالية تتضمف بيانات مزكرة

بالمنتكج ذاتو أك خاصية مف المتعمقة بشخص المحترؼ أك نشاطو التجارم أك المتعمقة 
خصائصو، ليقـك المحترؼ صاحب العنكاف اإللكتركني بتعديؿ تمؾ التفاصيؿ دكف ترؾ 

بمجرد التكصؿ إلى تحقيؽ غايتو  أك غمؽ المكقع اإللكتركني المستعمؿ في االحتياؿ ،أثر
ف تعمد، اإلجرامية ل مف جدك  فبلترؾ المكقع اإللكتركني ككافة ما يحتكيو مف معمكمات  كا 

الذم يمجأ لكسطاء تقنييف في بقع مختمفة مف أرض المعمكرة، مما  ،متابعة صاحب المكقع
 يصعب مف تطبيؽ العقكبات عميو كالكسطاء التقنييف المساعديف لو.

                                                           
يشكؿ التعامؿ في النسخ المقمدة لبرامج الحاسكب التي تعتبر مصنفات فكرية قائمة في البيئة الرقمية غشنا كخداعنا  -1

الحماية القانكنية محمكد حسيف، لممستيمؾ اإللكتركني، سكاء كاف نسخ حرفي أك غير حرفي. أنظر: عبد الرحمف جميؿ 
أطركحة الماجستير في القانكف الخاص، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح ، -دراسة مقارنة–لبرامج الحاسب اآللي 

 .14-13، ص ص 2008الكطنية، نابمس، 
جامعة كمية الحقكؽ، مذكرة ماجستير، فرع عقكد كمسؤكلية، العقكد اإللكتركنية كحماية المستيمؾ، قطاؼ إسماعيؿ،  -2

 .24، ص 2006يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
« La vente de médicaments sur Internet fonctionne généralement sur le principe d’une plate-forme 

d’affiliation14 ; ces réseaux illicites peuvent inclure de trois-quatre sites affiliés à plusieurs milliers. Ils sont 

organisés sur un certain nombre de principes communs ». Voir : PRZYSWA Éric et GUARNIERI Franck, 

«Contrefaçon de médicaments sur Internet?: prévenir une menace réelle sur la santé publique », Les Tribunes 

de la santé, 2013/3 n° 40, p.81. Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-les-

tribunes-de-la-sante-2013-3-page-77.htm 
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يمكف أف يتعرض المستيمؾ اإللكتركني لمغش كالخداع أثناء تنفيذ عقد االستيبلؾ،  
مطابؽ  غير أك تسميـ منتكج ،تسميـ المنتكجمف خبلؿ امتناع المحترؼ اإللكتركني عف 

فيما لبلحتياؿ كالنصب  إلى جانب إمكانية تعرض المستيمؾ اإللكتركنيلئلعبلف التجارم، 
 . (1)حساباتو البنكيةيخص 

 المستيمؾ اإللكتركني خداعأركاف قياـ جريمتي غش ك  -ثانيا

 سنتناكؿ أركاف جريمة الغش )أ(، ثـ أركاف جريمة الخداع )ب(. 

 اإللكتركنيالمستيمؾ غش أركاف جريمة -أ

 (.2(، كالمعنكم )1يا المادم )يتحقيؽ ركنلتقـك جريمة الغش  

 المستيمؾ االلكتركني الركف المادم لجريمة غش-1

التي يقكـ بيا  ،أك السمبية ،يتمثؿ الركف المادم لجريمة الغش في األفعاؿ اإليجابية 
مخالفا األنظمة التشريعية السارية في مجاؿ  ،نيالمحترؼ في العالـ المادم أك اإللكترك 

، أيف تنصب ىذه األفعاؿ عمى (2)الممارسات التجارية كحماية المستيمؾ كقمع الغش
أك  ،الغش عمى مكاد صالحة لتغذية اإلنسافيطرأ حيث  ،المنتكجات المعركضة لبلستيبلؾ

في عرض ىذه  لغشكيمكف أف يكمف ا ،أك منتكجات فبلحية ،أك مكاد طبية ،الحيكانات
عمى التعامؿ  الغش نصبي يمكف أفالمنتكجات أك بيعيا مع العمـ بككنيا مغشكشة، كما 

الحث كالتحريض عمى استعماؿ  لمجرد أك مف أجؿ تغشيش المكاد،بمكاد خاصة تستعمؿ 
 .أك إعبلنات ميما كانت طبيعتيا ،أك منشكرات ،ىذه المكاد بكاسطة كتيبات

ىذه األفعاؿ التي تشكؿ الركف المادم لجريمة الغش  نص المشرع الجزائرم عمى
المتعمؽ  03-09القانكف رقـ مف  70المادة  في ، كأكد عمييا.عت 431المادة  في

                                                           
 .130-126مرجع سابؽ، ص ص  ،الجرائـ التجارية اإللكتركنية كأساليب مكافحتياأمير فرج يكسؼ،  -1
ي في السمكؾ المحظكر الذم يؤدم إلى الضرر أك يتمثؿ الركف المادم لمجريمة المرتكبة ضد المستيمؾ اإللكتركن -2

 تيديد سبلمة كأمف المستيمؾ اإللكتركني. 
مذكرة ماجستير في ، -دراسة مقارنة–حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمكد، كأنظر: 

 . 95، ص2009معة النجاح الكطنية، نابمس، القانكف الخاص، كمية الدراسات العميا، جا
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كأحاؿ في تقرير  "الغش"بدؿ  "التزكير"لفظ  أيف استعمؿ ،بحماية المستيمؾ كقمع الغش
 ؛ أيفالمنتكج محؿ الغشع في دائرة كسّ  لكنوعقكبات بشأنيا ألحكاـ قانكف العقكبات، ال

كقمع  المتعمؽ بحماية المستيمؾ 03-09 رقـ يشمؿ المنتكج بصفة عامة في ظؿ قانكف
ئلنساف أك لصة ، بينما يقتصر في ظؿ قانكف العقكبات عمى األغذية المخصّ الغش

 الحيكاف.

مخالفة المحترؼ بؿ األفعاؿ التي تؤدم إلى قياـ يمف قبالغش التجارم يعتبر  
كفقا لحكـ المادة  ، كذلؾأمف المنتكج الذم يتدخؿ في عممية عرضو لبلستيبلؾ اإللزامية

أيف حددت المادة  ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  83
 ،كتركيب ،أمف المنتكجات فيما يخص مميزات تكفيرو إلتزامات المحترؼ في من 10

رفاقو بالتعميمات الخاصة ك ك كشركط تجميع كصيانة المنتكج،  ،كتغميؼ سـ المنتكج كا 
تبلفو خاصة فيما يتعمؽ  المحترؼ،إلرشادات كالمعمكمات الصادرة عف ككؿ ا ،باستعمالو كا 

تحديد  .تأثير المنتكج عمى المنتكجات األخرل عند تكقع استعمالو مع ىذه المنتكجاتب
 (1).الفئات مف المستيمكيف المعرضيف لؤلخطار مف استعماؿ المنتكج

 المستيمؾ االلكتركني لجريمة غشالركف المعنكم -2

المتمثؿ في تكفر القصد ك  ،يستكجب قياـ جريمة الغش تحقؽ الركف المعنكم فييا 
، أم عمـ المحترؼ المتدخؿ في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ بما ينطكم (2)الجنائي

الميني بنية غش عميو سمككو مف غش في السمعة أك ما يتعامؿ بو مف خبلؿ أداء نشاطو 
المستيمؾ، أما عف كقت العمـ بالغش فيستكم أف يعمـ بو المحترؼ عف بداية العرض 

                                                           
جسامة الضرر الناتج عف جريمة الغش دكرا في تقرير العقكبة عمى المحترؼ، إذ يشكؿ مرض أك عجز ك يمعب حجـ  -1

عقكبة الالمستيمؾ أك إصابتو بمرض أك عاىة غير قابؿ لمشفاء، أك بتر أحد أعضائو أك كفاة ظركؼ مشددة عمى 
 المادم كاإللكتركني. محترؼ مرتكب جريمة الغش في العالميفالمقررة عمى ال

يمكف إدراج الركف المعنكم لجريمة غش المستيمؾ اإللكتركني ضمف الركف المعنكم لمجريمة اإللكتركنية في اتجاه  -2
إرادة الجاني إلى ارتكاب فعؿ ضد حؽ يحميو القانكف كيعاقب عميو، فتتجو إرادتو إلى القياـ بعمؿ غير مشركع. أنظر: 

-95مرجع سابؽ، ص ص، -دراسة مقارنة–حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني محمكد، عبد اهلل ذيب عبد اهلل 
96 . 
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لممنتكج أك في كقت الحؽ، كتخضع ىذه المسألة لمسمطة التقديرية لمقاضي، مع األخذ 
بلستيبلؾ، إذ يعتبر الصانع لبعيف االعتبار دكر المحترؼ في عممية عرض المنتكج 

 مف أخرل لى عدة فئاتاخميف في عممية عرض المنتكج، لتتك أكؿ المتد كالحرفي جنتِ كالمُ 
أجؿ إيصاؿ المنتكج لممستيمؾ كالمستكرد، الكسيط، الناقؿ،  األشخاص المحترفيف مف

ج أك الصانع يتبايف عف نتِ المُ ي إثبات القصد كتكفر العمـ ففتاجر الجممة، تاجر التجزءة، 
 .تكج مغشكشاقصد البائع كمدل تكفر عممو بككف المن

 اإللكتركنيأركاف جريمة خداع المستيمؾ -ب

(، كالركف 1يتطمب قياـ جريمة خداع المستيمؾ اإللكتركني تحقؽ الركف المادم ) 
 (.2المعنكم )

 الركف المادم لجريمة خداع المستيمؾ اإللكتركني-1

يتحقؽ الركف المادم لجريمة خداع المستيمؾ بخداع أك محاكلة خداع المستيمؾ  
في البيانات المتعمقة بالسمعة كطبيعة أك في صفات )الجكىرية( أك في التركيب،  ،لمتعاقدا

 .نكع كمصدر أك كمية السمعة

القانكف مف  68المشرع الجزائرم مف حماية المستيمؾ كفقا لحكـ نص المادة كّسع 
مع قتصر كاقعة الخداع عمى السفبل ت ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09رقـ 

نما عمى المنتكج بصفة عامة  يتـ ارتكاب جريمة ف، -أم كؿ مف السمع كالخدمات-كا 
بكاسطة الكزف أك الكيؿ أك بأدكات أخرل مزكدة أك غير مطابقة، أك مف خبلؿ  (1)الخداع

 ،أك الكيؿ ،أك الكزف ،أك المقدار ،في عمميات التحميؿ التغميطاستعماؿ كسائؿ ترمي إلى 
الذم يتـ عرضو  ،في تركيب أك كزف أك حجـ المنتكج ،الغشأك التغيير عف طريؽ 
 .إلكتركنيا عبر االنترنت

                                                           
1
 ؽ.ع.ج 430كالمادة مرجع سابؽ. ، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  69المادة  - 
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 الركف المعنكم لجريمة خداع المستيمؾ اإللكتركني-2

يرتبط قياـ جريمة خداع المستيمؾ اإللكتركني بتحقؽ القصد الجنائي لممحترؼ  
كذلؾ مف خبلؿ المتدخؿ في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ الساعي لخداع المستيمؾ 

 ،، مستعينا في ذلؾ الكسائؿ اإللكتركنيةكاقعة التعدمبالعمـ كانصراؼ إرادتو إلى اإلتياف 
فالركف المعنكم يتمثؿ في عبلقة نفسية بيف السمكؾ اإلجرامي كنتائجو بيف الفاعؿ الذم 

 .(1)يأتي ىذا السمكؾ

 الفرع الثاني

 مكاجية جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني
رض حماية المستيمؾ اإللكتركني ضركرة مكاجية جريمتي الغش كالخداع التي تف 

يتعرض ليما سكاء في العالـ المادم أك اإللكتركني، أيف يجب مساءلة المحترؼ عف 
األفعاؿ التي مف شأنيا غش كخداع المستيمؾ، كفقا إلجراءات المعاينة التي يقكـ بيا 

مكعة مف اآلليات االجرائية كالجزائية لمكاجية يتـ تكريس مج أعكاف مختصكف )أكال(، أيف
  حريمتي غش ك خداع المستيمؾ االلكتركني )ثانيا( .

 معاينة جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني -أكال

يتـ معاينة جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني مف قبؿ أعكاف مختصيف  
 التحرم )ب(.)أ(، يتمتعكف بصبلحية القياـ بإجراءات المعاينة ك 

 األعكاف المكمفكف بمعاينة جريمتي غش كخداع المستيمؾ اإللكتركني-أ

يمكف تقسيـ األعكاف المكمفكف بمعاينة جريمتي غش كخداع المستيمؾ بصفة عامة  
 (.2(، كاألعكاف اإلدارييف )1سكاء اإللكتركني أك التقميدم في ضباط الشرطة القضائية )

                                                           
، -مقارنة بالشريعة اإلسبلمية دراسة–الحماية الجزائية لممستيمؾ في التشريع الفمسطيني مترجي رامي زكريا رمزم،  -1

 .27، ص2017ف، الجامعة اإلسبلمية، غزة، مذكرة ماجستير، تخصص قانكف عاـ كمية الشريعة كالقانك 
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 ضباط الشرطة القضائية-1

ألشخاص الذيف يتصفكف بصفة ضباط الشرطة القضائية االمشرع الجزائرم حدد  
ؽ.إ.ج في كؿ مف رؤساء المجالس الشعبية البمدية، ضباط الدرؾ  15في المادة رقـ 

الكطني، محافظكا الشرطة، ضباط الشرطة، ذك الرتب في الدرؾ، كرجاؿ الدرؾ الذيف ليـ 
رؾ كالذيف تـ تعيينيـ بمكجب قرار ثبلث سنكات عمى األقؿ في سمؾ الد 03أقدمية 

مشترؾ صادر عف كزير العدؿ ككزير الدفاع، مفتشك األمف الكطني الذيف قضكا في 
خدمتيـ بيذه الصفة ثبلث سنكات عمى األقؿ، كعينكا بمكجب قرار مشترؾ صادر عف 
كزير العدؿ ككزير الداخمية كالجماعات المحمية كضباط الصؼ التابعيف لممصالح 

لؤلمف تـ تعيينيـ خصيصا بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ككزير  العسكرية
 .(1)العدؿ

 األعكاف المرخص ليـ بمكجب النصكص الخاصة -2

يعتبر الكالي ممثبل لمدكلة عمى مستكل الكالية التي يشرؼ عمييا، كتخضع لسمطتو  
قكاعد ك رسة التجارية، التي تسير عمى تطبيؽ قكاعد المما ،المديريات الكالئية لمتجارة

 ككذا قكاعد حماية المستيمؾ. ،المنافسة

كذلؾ  يف،المستيمكفئة ح ليقـك الكالي باتخاذ اإلجراءات البلزمة لمدفاع عف مصا 
 ، أيفبإشرافو عمى مديرية التجارة، كمف أجؿ تمكينو مف ممارسة ميامو كتجسيد قراراتو

طبيؽ السياسة الكطنية في مجاؿ تطكير تسخر لو القكة العمكمية كمصالح األمف، كفقا لت
لمتعميمات التي تصدرىا كزارة التجارة المكمفة بحماية  ، تبعاالتكعية كحماية المستيمؾ

يتعيف عمى الكالي القياـ بما يكفؿ صحة كسبلمة األفراد عامة ، حيث (2)المستيمؾ
 .كالمستيمكيف خاصة

                                                           
، دار ىكمة، 3ط ،مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرميط محمد، حز كأنظر:  ..إ.جت 15المادة  -1

 .49-48، ص ص 2008الجزائر، 
، مرجع صالح الخارجية لممنافسة كاألسعارالمتعمؽ بتنظيـ الم 91-91 التنفيذم رقـ مف المرسـك 07ك 01المادة  -2

 سابؽ.



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

400 
 

 أعكاف قمع الغش-3

حيث  ،زارة التجارة صفة أعكاف قمع الغشتسند لبعض المكظفيف التابعيف لك  
المتضمف القانكف  415-09يخضعكف في أداء كظيفتيـ إلى المرسـك التنفيذم رقـ 

األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة 
 .(1)بالتجارة

التجارة إلى يعتبر أعكاف قمع الغش إحدل األسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة ب 
يمتـز أعكاف قمع الغش بتأدية اليميف أماـ  ،جانب أعكاف المنافسة كالتحقيقات االقتصادية

 بكضع عمى بطاقة التفكيض ،محكمة مقر إقامتيـ اإلدارية التي تسمـ إشيادا بذلؾ
، يكمؼ مراقبكا قمع الغش بالبحث عف مخالفة التشريع كالتنظيـ (2)الخاصة بكّؿ عكف

خذ عند االقتضاء اإلجراءات التحفظية المنصكص عمييا في األك  ،كمعاينتيا المعمكؿ بيما
( ثبلث أسبلؾ، سمؾ مراقبي قمع 03حيث تتككف شعبة قمع الغش مف )مجاؿ قمع الغش.

 .(3)الغش، سمؾ محققي قمع الغش كسمؾ مفتشي قمع الغش

( ثبلث رتب كىي رتبة محقؽ قمع الغش، 03سمؾ محققي قمع الغش )ضمف تي 
، أيف يكمؼ أعكاف (4)بة محقؽ رئيسي لقمع الغش كرتبة رئيس محقؽ رئيسي لقمع الغشرت

مراقبة كاقتطاع العينات كتحميؿ مطابقة المنتكجات لمخصائص التقنية بىذا السمؾ 
كالتنظيمية، القياـ بالتحقيقات الخاصة حكؿ المخمفات لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما في 

في عممية مكافحة المخالفات المتعمقة بمطابقة كأمف مجاؿ قمع الغش، المساىمة 
                                                           

القانكف األساسي الخاص المطبؽ يتضمف الذم ، 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415-09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 عمى المكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارة.

مف المرسـك  11كالمادة ، مرجع سابؽ. المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  26المادة  -2
لخاصة القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ ايتضمف الذم  415-09التنفيذم رقـ 

 مرجع سابؽ.، باإلدارة المكمفة بالتجارة
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى يتضمف الذم  415-09يذم رقـ المرسـك التنفمف  04ك 03المكاد  -3

 .نفسومرجع ، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ ا
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09يذم رقـ مف المرسـك التنف 28المادة  -4

 مرجع نفسو.، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةا المنتميف لؤلسبلؾ
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المنتكجات، المساىمة في نشاطات االتصاؿ كالتحسيس، إلى جانب المساىمة في كضع 
عداد كتنفيذ برامج التدخؿ القطاعية كما بيف  بطاقية خاصة بمتعامميف اقتصادييف كا 

 .(1)القطاعات

محققي قمع مسندة للممياـ ال يكمؼ رؤساء المحققيف الرئيسييف لقمع الغش زيادة 
الغش بتنسيؽ أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش في إطار مياميـ، كالمساىمة في 

 .(2)تنظيـ كتطكير العبلقات مع جمعيات حماية المستيمؾ كالمينييف

( ثبلث رتب تتمثؿ في: رتبة مفتش رئيسي لقمع 03يضـ سمؾ مفتشي قمع الغش ) 
، يكمؼ أعكاف (3)ي لقمع الغش، رتبة مفتش قسـ لقمع الغشالغش، رتبة رئيس مفتش رئيس

ىذا السمؾ بالقياـ بالمياـ المتعمقة بالبحث كمعاينة مخالفات التشريع كتنظيـ الخاص 
كأخذ عند االقتضاء اإلجراءات التحفظية المنصكص عمييا  ،بحماية المستيمؾ كقمع الغش

في مسار التحاليؿ كالدراسات  إلى جانب اختصاصيـ في المساىمة ،في مجاؿ قمع الغش
كالتحقيقات المتعمقة بمطابقة المنتكجات، التعاكف مع الجيات القضائية  ،الخصكصية

المختصة كمساعدتيا في معالجة ممفات المنازعات، المشاركة في إعداد كتنفيذ برامج 
 . (4)كنيةالتدخبلت القطاعية كما بيف القطاعات كالمشاركة في أعماؿ التقييس كالقياسة القان

يختص رؤساء المفتشييف الرئيسييف لقمع الغش بالمشاركة في األعماؿ العممية 
تقييـ ك كالتقنية المرتبطة بمياميـ كضماف متابعة الدراسات الخاصة في مجاؿ قمع الغش، 

                                                           
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ  30ك 29المكاد  -1

  .سابؽ، مرجع لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمنتميف لؤلسبلؾ ا
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ مف  31المادة  -2

  مرجع نفسو.، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمنتميف لؤلسبلؾ ا
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ مف  39المادة  -3

  مرجع نفسو.، ةلخاصة باإلدارة المكمفة بالتجار المنتميف لؤلسبلؾ ا
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ مف  40المادة  -4

  .نفسو مرجع، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمنتميف لؤلسبلؾ ا
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ككذا  ،نشاط مخابر قمع الغش مع المساىمة في كضع تقنيات المراقبة كالتحقيؽ كتطكيرىا
 .(1)كتجديد المعمكمات كتحسيف المستكل لفائدة أعكاف قمع الغش ،يفتنشيط دكرات التكك 

يكمؼ مفتشي األقساـ لقمع الغش بنشاطات االستكشاؼ كالتقدير كالتكجيو، إلى 
 .      (2)القياـ بدراسة أك تحميؿ يتطمب كفاءة في ميداف قمع الغشب يـتخصص جانب

 اإللكتركني إجراءات تحرم كمعاينة جريمتي غش كخداع المستيمؾ -ب

ند لؤلعكاف المكمفكف بقمع الغش كحماية المستيمؾ مجمكعة مف المياـ مف ستُ  
ترفيف المتدخميف في عممية عرض حخبلؿ إتباع إجراءات الرقابة عمى األشخاص الم

 ،(3)كذلؾ في أم كقت كضمف جميع مراحؿ العممية االستيبلكية ،المنتكج لبلستيبلؾ
لمنتكجات لممتطمبات التنظيمية كالتشريعية بشكؿ بغرض التحرم عمى مدل مطابقة ا

 ؿ المستيمؾ عمى اقتنائيا.قبِ يستبعد الغش كالخداع ليذه المنتكجات التي يُ 

 ،ف بقمع الغش الحرية الكاممة لمدخكؿ لممحبلت التجاريةييككف لؤلعكاف المكمف 
حتى أثناء مف أجؿ ممارسة مياميـ التي ال تستبعد  ،كمحبلت الشحف كالتخزيف ،المكاتب

عممية نقؿ المنتكج، كيككف ذلؾ في جميع األكقات ليبل كنيارا بما في ذلؾ أياـ العطؿ، إال 
انو يستبعد في ىذا اإلطار المحاالت ذات االستعماؿ السكني التي يخضع الدخكؿ إلييا 

 .(4)لئلجراءات المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية

لغش في إطار أداء مياميـ كالقياـ بإجراءات التحرم ف بقمع اييحؽ لؤلعكاف المكمف 
كثيقة أك محاسبية ككؿ  ،أك مالية ،أك تجارية ،أك إدارية ،فحص كؿ كثيقة تقنية ،كالمعاينة

أك معمكماتية تستعمؿ في مجاؿ التجارة اإللكتركنية كاالستيبلؾ عف بعد دكف  ،مغناطيسية

                                                           
بؽ عمى المكظفيف القانكف األساسي الخاص المطيتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ مف  41المادة  -1

  .سابؽمرجع ، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمنتميف لؤلسبلؾ ا
القانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف يتضمف الذم  415-09المرسـك التنفيذم رقـ مف  42المادة  -2

  .مرجع نفسو، لخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارةالمنتميف لؤلسبلؾ ا
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09لقانكف رقـ مف ا 29دة الما -3

 .نفسو ، مرجعالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  34المادة - 4
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التنصؿ مف جية ىؤالء األعكاف ك في مكاإمكانية أف يحتج المحترؼ بالسر الميني 
 .(1)مسؤكليتو

ف فيياضبتحرير محا يمتـز األعكاف المكمفكف برقابة الجكدة كقمع الغش  كؿ  ر ُتدك 
كتحديد شخصية المحترؼ المعني  اريخذكر التبالبيانات المتعمقة باإلجراء المنجز كذلؾ 

الكقائع كذكر  ،ء المعاينةككذا تحديد صفة األعكاف الذيف يقكمكف بإنجاز إجرا ،باإلجراء
يقـك المحترؼ  حيثكالعقكبات المتعمقة بيا،  ،التي تـ معاينتيا كالمخالفات المسجمة
غيابو كفي حالة رفضو أك تحرير المحضر في ،المعني باإلمضاء عمى ىذا المحضر 

 مف قبؿ يتـ تسجيؿ ىذا المحضر في سجؿ خاص يؤشر عميو حيثذكر ذلؾ ،  يجب
 .(2)مختص إقميميارئيس المحكمة ال

 ،يتخذ أعكاف قمع الغش في حالة ثبكت قياـ المحترؼ بالغش كالخداع في منتكجاتو 
مجمكعة مف التدابير التحفظية التي ترمي لحماية المستيمؾ، كذلؾ مف خبلؿ القياـ برفض 

ذا تقرير إجراءات اإليداع الدخكؿ المؤقت أك النيائي لممنتكجات المستكردة عند الحدكد، كك
أك إتبلفيا، مع إمكانية تكقيؼ مؤقت  ،كالسحب المؤقت أك النيائي لممنتكجات ،الحجزك 

مع إمكانية فرض األعكاف عمى المحترؼ  ،(3)لمنشاط المحترؼ المعني بإجراء المعاينة
مرتكب المخالفة غرامة صمح التي تعتبر كإجراء بديؿ لممتابعة القضائية لممحترؼ 

 .(4)المعني

ة الجكدة كقمع الغش باحتراـ السر الميني في إطار ممارسة يمتـز أعكاف رقاب 
مياميـ مع ضركرة تبياف كظيفتيـ كتقديـ تفكيضيـ بالعمؿ، كبالمقابؿ يتمتعكف بالحماية 
القانكنية مف جميع أشكاؿ الضغط أك التيديد التي تعرقؿ ممارستيـ لممياـ المنكطة بيـ، 

                                                           
 .سابؽ، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  33المادة  - 1
 ، مرجع نفسو.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09 مف القانكف رقـ 32، 31كاد الم - 2
 .نفسو ، مرجعالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  53المادة  - 3
 ، مرجع نفسو.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09مف القانكف رقـ  86المادة  - 4



  رونيقواعد حماية المتعاقد عبر االنترنت بوصفو مستيلك إلكت          الباب الثاني: الفصل الثاني:  

404 
 

مكمية مف أجؿ مساعدتيـ في إنجاز إذ يمكف ليـ عند الحاجة طمب تدخؿ القكة الع
 .(1)مياميـ

 المستيمؾ اإللكتركني خداعجريمتي غش ك  آليات مكاجية-ثانيا

)ب( في حماية المستيمؾ مف الغش ك  جزائية)أ(،كاللآلليات االجرائية يتـ التطرؽ 
   .الخداع

 مف الغش كالخداع االلكتركني حماية المستيمؾفي اآلليات اإلجرائية -أ

( في حماية المستيمؾ مف 2) مستحدثةكال (،1)لبلجراءات التقميدية ؽ يتـ التطر 
 .الغش ك الخداع

 مف الغش كالخداع االلكتركني حماية المستيمؾفي  اإلجراءات التقميدية-1

يخضع المحترؼ اإللكتركني لنفس اإلجراءات التي يخضع ليا المحترؼ في العالـ  
المتعمؽ بحماية المستيمؾ  03-09كف رقـ القان 53المادم المنصكص عمييا في المادة 

 مع فرض إجراءات خاصة تتبلءـ مع النشاط التجارم اإللكتركني. ،كقمع الغش

 رفض دخكؿ المنتكجات المستكردة :الفقرة األكلى
نص المشرع الجزائرم عمى إجراء رفض دخكؿ المنتكجات المستكردة في المكاد  

، أيف يحؽ (2)ماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ بح 03-09القانكف رقـ مف  54ك 53
لؤلعكاف المؤىمة بحماية المستيمؾ كقمع الغش برفض المؤقت لمنتكج مستكرد عند الحدكد 

كلتحديد مدل  الدقيقة،كذلؾ بغرض إجراء التحريات  ،في حالة الشؾ في عدـ المطابقة
إثبات عدـ المطابقة  حالة أما فيبيا، مطابقة المنتكج المعنى لممعايير كالمقاييس المعمكؿ 

                                                           
 .سابؽ، مرجع المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09لقانكف رقـ مف ا 28، 27، 26المكاد  - 1
 ، مرجع نفسو.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  54ك 53المكاد  - 2
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، فيتـ التصريح بالرفض النيائي لدخكؿ المنتكج الدقيقةراءات جالمباشرة كاإلالمعاينة  بعد
 .(1)عند الحدكد

 داع المتعمؽ بالمنتكجياإل :الفقرة الثانية
التشريع المعمكؿ بو يحؽ لؤلعكاف المؤىميف بحماية المستيمؾ كقمع الغش بحسب  

القانكف مف  58إلى  55كفقا ألحكاـ المنصكص عمييا في المكاد  داع المنتكجيفي القياـ بإ
، حيث ييدؼ إجراء اإليداع إلى (2)المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09رقـ 

يداع بعد ضبط مدل مطابقتو، حيث يتـ رفع اإلكقؼ المنتكج المعركض لبلستيبلؾ قصد 
معني صاحب المنتكج محؿ بإعذار المحترؼ ال كيككف ذلؾمعاينة ضبط المطابقة، 

أك إزالة  ،المخالفة بضركرة اتخاذ التدابير المبلئمة مف أجؿ معالجة سبب عدـ المطابقة
كؿ ما ال يتطابؽ مع التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كفي حالة رفض المحترؼ المعني 

بط بإجراء عممية ضبط المطابقة لممنتكج المشتبو بو، أك في حالة ثبكت عدـ إمكانية ض
يتقرر حجز المنتكج بغرض إعادة تكجييو أك تغيير كجيتو إذا كاف  ،مطابقة المنتكج

ال فيجب القياـ باتبلفو مع تكقيع العقكبات الجزئية عمى المحترؼ  ،صالحا لبلستيبلؾ كا 
 .(3)المعني صاحب المنتكج غير المطابؽ

 سحب المنتكج كحجزه :الفقرة الثالثة
القانكف رقـ مف  63إلى  59المنتكج في المكاد نص المشرع الجزائرم عمى سحب  

كضعو  تـ ، أيف يمنع تداكؿ المنتكج(4)المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09-03

                                                           
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  01فقرة  56المادة  - 1
 ش، مرجع نفسو.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغ 03-09القانكف رقـ مف  58-55لمكاد ا - 2
يف في تحديد غرض المنتكج المحجكز عميو بعد عممية اإلبداع في المادة ف متشابيفظيجزائرم لاستعمؿ المشرع ال - 3
كىما:  "تغيير االتجاه" ك"إعادة  الغش، مرجع سابؽ. المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 03-09القانكف رقـ مف  57
تغير اتجاه "أف ، حيث المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  58كجيو" المنتكج، كمف المادة ت

عمى غرار تكجيو بعض المنتكجات لييئات ذات منفعة  ،يككف بتكجيو إلى جيات لـ تكف كجية المنتكج األصمية "المنتكج
 ةجيتو األصمية لكف يتغير غرض المنتكج، كىذا في حالة إثبات صبلحيفبل يتـ تغيير ك  "إعادة تكجيو المنتكج"عامة، أما 

 المنتكج لبلستيبلؾ رغـ عدـ مطابقتو، أما إذا لـ يكف صالح لبلستيبلؾ فيتـ إتبلفو. 
 مرجع سابؽ. .الغش المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 03-09القانكف رقـ مف  63 إلى 59مف المكاد  - 4
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اإلشتباه بعدـ  كأعند الشؾ ك لبلستيبلؾ بصفة مؤقتة بغض النظر عف مكاف تكاجده، 
المعمقة مطابقة المنتكج، يتقرر مصير ىذا األخير بحسب ما تسفر عنو التحريات 

 .(1)مف خبلؿ إجراء التحاليؿ، االختبارات أك التجارب ،لؤلعكاف المؤىميف

مع تعكيض المحترؼ لقيمة  ،يتـ رفع إجراء السحب في حالة ثبكت مطابقة المنتكج 
مع  ،أياـ( 07)سبعة أك في حالة عدـ إجراء التحريات البلزمة في ظرؼ  ،العينة المقطعة

 طمبو الشركط التقنية لمرقابة.تا لما تإمكانية تمديد ىذا األجؿ كفق

ألعكاف المؤىميف بحماية المستيمؾ كقمع الغش بالسحب النيائي لممنتكج دكف ايقـك  
في حاالت محددة عمى سبيؿ  ،شرط الحصكؿ عمى رخصة مسبقة مف السمطة القضائية

المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  62كالمنصكص عمييا في المادة  ،الحصر
أك  ،أك السامة ،في حالة المنتكجات المزكرة، المغشكشةالمتمثمة  ،مستيمؾ كقمع الغشال

ككذا المنتكجات  ،التي انتيت مدة صبلحيتيا، أك التي ثبت عدـ صبلحيتيا لبلستيبلؾ
 .(2)ةمدالتي يمكف استعماليا لمتزكير كيتـ حيازتيا بدكف سبب شرعي ككذا المنتكجات المق

يف قانكنا لحماية المستيمؾ كقمع الغش بتحرير محاضر كتشمع يقـك األعكاف المؤىم 
أك  ،كالتي تكضع تحت حراسة المحترؼ المعني في حالة حجز ،المنتكجات المشتبو فييا

 ككذا السحب النيائي لممنتكج إلى غاية إتبلفو. ،السحب المؤقت

 

 

 

 

                                                           
مذكرة ماجستير ، -دراسة مقارنة–لمستيمؾ في مكاجية مخاطر التطكر العممي كالتكنكلكجي حماية اتيقريف سمكل،  - 1

 .140، ص2015في القانكف، فرع قانكف العقكد، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 سابؽ.مرجع  .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  62المادة  - 2
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 إتبلؼ المنتكج :الفقرة الرابعة
كغير المطابقة لممعايير  ،صالحة لبلستيبلؾيتـ تقرير إتبلؼ المنتكجات غير ال 

المحترؼ المعني بيذه  بإشراؼ  ككذا المنتكجات المقمدة ،كالمقاييس المعمكؿ بيا
الذيف يقكمكف  ،بحضكر أعكاف حماية المستيمؾ كقمع الغش، ك متشريعلالمنتكجات المخالفة 

عكاف كالمحترؼ مع تكقيع األ ،اإلتبلؼبتحرير محضر يتضمف تحديد كؿ ما يتعمؽ إجراء 
المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع  03-09القانكف رقـ مف  64المعني طبقا لحكـ المادة 

 .الغش

 تكقيؼ نشاط المحترؼ :الفقرة الخامسة
يمكف أف يتـ تكقيؼ نشاط المحترؼ الذم ثبت عدـ احترامو لقكاعد قانكف حماية  

تحديد مدة كقؼ  فبل يتـ ،دمباب كقائع التعالمستيمؾ كقمع الغش إلى غاية زكاؿ األس
ي بعدـ التسريح مف مزاكلة مما قد يجعؿ اإلجراء تعسف ،(1)مزاكلة النشاط الميني لممحترؼ

  .النشاط

 تحمؿ المحترؼ المقصر لمصاريؼ اإلجراءات التحفظية :الفقرة السادسة
نص المشرع الجزائرم عمى تحميؿ المحترؼ المقصر لتكاليؼ اإلجراءات  
عادة المطابقة بما ،التحفظية كتغيير  ،كالسحب المؤقت ،في ذلؾ مصاريؼ إجراء اإليداع كا 

 االتجاه، إعادة التكجيو كالحجز كاإلتبلؼ.

بو تيقع عمى عاتؽ المحترؼ المقصر عبء تحمؿ مصاريؼ استرجاع المنتكج المش 
 بعد لممنتكج، الذم ال يستفي حالة السحب النيائي ككذا المصاريؼ المقررة  ،فيو أينما كجد

أك يتـ إتبلفو إذا  ،إمكانية إعادة تكجييو إذا كاف قاببل لبلستيبلؾ إلى مؤسسات خيرية
 كاف مقمدا أك غير قاببل لبلستيبلؾ.

                                                           
المتعمؽ بحماية المستيمؾ  03-09المشرع الجزائرم إلى تحديد ىذه المدة في مشركع قانكف تعديؿ القانكف رقـ قاـ  -1

 يـك فقط. 30بمدة  الغش كقمع
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 اإللكتركنية ةفي ظؿ مشركع قانكف التجار  اإلجراءات المستحدثة-2

نص مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية الجزائرم عف مجمكعة مف اإلجراءات  
 المستحدثة التي تتماشى مع طبيعة النشاط التجارم كاالستيبلؾ اإللكتركنياف. التحفظية

 غمؽ المكقع اإللكتركني لممحترؼ :الفقرة األكلى
ر في يمكف لمقاضي أف يأمر بغمؽ المكقع اإللكتركني الخاص بالمحترؼ المقصّ  
لمدة تتراكح بيف  ،في مجاؿ التجارة اإللكتركنية ،تشريع المعمكؿ بومكالمخالؼ ل ،إلتزاماتو
كذلؾ مف خبلؿ التعامؿ في مجمكعة مف المنتكجات  ،( أشير06( إلى ستة )01شير )

مف مشركع قانكف  4ك 3عف طريؽ االتصاالت اإللكتركنية كالتي تـ تحديدىا في المكاد 
كالتي تتمثؿ في لعب القمار الرىاف كاليانصيب، المشركبات الكحكلية  ،التجارة اإللكتركنية

المنتجات الصيدالنية، المنتكجات التي تمس بحقكؽ الممكية الفكرية الصناعية أك  كالتبغ،
األدبية ككذا السمع التي تخضع إلجراءات رسمية أك يحظر التعامؿ فييا بمكجب قكانيف 
خاصة عمى غرار العتاد كالتجييزات كالمنتكجات الحساسة ككؿ المنتكجات التي مف شأنيا 

 . (1)عاـالمساس باألمف كالنظاـ ال

 الشطب مف السجؿ التجارم :الفقرة الثانية
إلى  ،يمكف لمقاضي أف يأمر بشطب المحترؼ اإللكتركني مف السجؿ التجارم 

في حالة قياـ ىذا األخير بالتعامؿ في أجيزة كعتاد  ، كذلؾجانب غمؽ مكقعو اإللكتركني
بحسب  ،ـ العاـككذا التعامؿ بمنتكجات تمس باألمف كالنظا ،حساس تخضع لتنظيـ خاص

 .(2)التجارة اإللكتركنيةالمتعمؽ ب قانكفالمف مشركع  37نص المادة 

 

 

 
                                                           

 ، مرجع سابؽ.مشركع قانكف التجارة اإللكتركنيةمف  36، 04، 03المكاد  - 1
 ، مرجع نفسو.مشركع قانكف التجارة اإللكتركنيةمف  37المادة  - 2
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 الفقرة الثالثة: تعميؽ النفاد إلى منصات الدفع اإللكتركني
يترتب تعميؽ النفاذ إلى منصات الدفع اإللكتركني نتيجة مخالفة المحترؼ  

لمستيمؾ اإللكتركني بشخصو أك ككذا بإعبلـ ا ،اإللكتركني إللتزامو بتقديـ إعبلف نزيو
نشاطو إلى جانب تقديـ كؿ البيانات كالمعمكمات عف المنتكج المعركض لبلستيبلؾ عبر 

مف المسائؿ  ىاكغير  ،مكعد التسميـك  ،بما في ذلؾ لشركط التعاقد كآجاؿ العدكؿ ،االنترنت
لتجارة االمتعمؽ ب قانكفالمف مشركع  11ك 10المذككرة عمى سبيؿ المثاؿ في المكاد 

 .(1)اإللكتركنية

يتـ إنشاء كاستغبلؿ منصات الدفع اإللكتركنية المعتمدة في التجارة عف بعد في  
 ،أك بريد الجزائر ،بنؾ الجزائرقبؿ  المعتمدة مفالجزائر بصفة حصرية مف طرؼ البنكؾ 

أك المكصكلة بأم نكع مف أنكاع محطات الدفع اإللكتركني لممتعامؿ العمكمي لممكاصبلت 
 .(2)لسمكية كالبلسمكيةا

 تعميؽ تسجيؿ أسماء النطاؽ المحترؼ اإللكتركني :الفقرة الرابعة
يتعرض المحترؼ اإللكتركني إلى تعميؽ تسجيؿ أسماء النطاؽ عند عدـ القياـ  

بإجراءات التسجيؿ الضركرية في السجؿ التجارم بصفة مسبقة لمزاكلة نشاطو التجارم 
قبؿ ىيئة مؤىمة لمنح أسماء النطاؽ في الجزائر بناء  ، حيث يتـ ذلؾ مفاالنترنتعبر 
مف كزارة التجارة، يككف ىذا التعميؽ سارم المفعكؿ كال يتـ رفعو إال بتسكية  قرارعمى 

 .(3)المحترؼ لكضعيتو مف خبلؿ التسجيؿ في السجؿ التجارم

يمكف أف يتـ تعميؽ تسجيؿ أسماء النطاؽ لممحترؼ اإللكتركني بشكؿ تحفظي عند  
ارتكاب مخالفات تككف تحت طائمة عقكبة غمؽ المحؿ بمفيـك التشريع المتعمؽ بممارسة 

 .(1)يكما 30، إف مدة التعميؽ التحفظي ألسماء النطاؽ ال يتجاكز مدة (4)األنشطة التجارية

                                                           
 ، مرجع سابؽ.مف مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية 38، 11، 10المكاد  - 1
 ، مرجع نفسو.مف مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية 26المادة  - 2
 ، مرجع نفسو.مف مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية 41المادة  - 3
 جع نفسو.، مر مشركع قانكف التجارة اإللكتركنيةمف  42المادة  - 4
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 اآلليات الجزائية لحماية المستيمؾ اإللكتركني مف الغش كالخداع-ب

العقكبات التي يمكف تكقيعيا عمى  نص المشرع الجزائرم عمى مجمكعة مف 
(، قانكف حماية المستيمؾ 1المحترؼ اإللكتركني كذلؾ في ظّؿ قكاعد قانكف العقكبات )

 (.3(، كمشركع قانكف التجارة اإللكتركنية )2)

 في ظؿ قانكف العقكبات االلكتركني العقكبات المقررة لممحترؼ-1

بالنسبة  ت.ع 434إلى  429كاد تناكؿ المشرع الجزائرم عقكبات المحترؼ في الم 
بالنسبة لمشخص المعنكم الذم لو صفة  ت.ع مكرر 435لمشخص الطبيعي، كالمادة 

 المحترؼ.

 كشخص طبيعي االلكتركني عقكبات المحترؼ :الفقرة األكلى
بحسب درجة جسامة الضرر الذم  ،تتبايف عقكبة المحترؼ كشخص طبيعي 
أف مجرد الشركع في الجريمة أك قياميا مع عدـ بفعؿ كاقعة الغش كالخداع، إال  ،أحدثو

التي تتمثؿ في الحبس لمدة تتراكح  ،ترتيب أضرار ال يعفي المحترؼ مف العقكبات الجزائية
خمس ( دج إلى 2.000) ألفيفبيف شيريف إلى خمس سنكات كدفع غرامة مالية تتراكح 

ه المنتكجات إلى ، حيث تشتد ىذه العقكبات إذا أفضت ىذ(2)دج (500.000)مئة ألؼ 
سنكات كبغرامة مف  10سنكات إلى  5مرض أك عجز المستيمؾ عف العمؿ بالحبس مف 

 (10) عشرة لتتضاعؼ إلى السجف مف ،(3)دج (1.000.000)مميكف إلى  500.000
مميكنيف  إلى (1.000.000) مميكف سنة كبغرامة قدرىا (20عشريف ) سنكات إلى

                                                                                                                                                                                
يـك لتكقيؼ لنشاط  30يـك في التعميؽ التحقيقي ألسماء النطاؽ لممحترؼ اإللكتركني مع مدة  30تتطابؽ مدة - 1

 مرجع سابؽ. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ المحترؼ كفؽ لمشركع تعديؿ 
 .ع.ج.ت 435.ع.ج كالمادة ت430ك 429المكاد  - 2
التزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في كأنظر: شعباني )حنيف( نكاؿ، .ع.ج. ت 1فقرة  432ك 431المكاد  - 3

مذكرة ماجستير في العمـك القانكنية، فرع المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، 
 .144، ص 2012كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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ش المستيمؾ في مرض غير قابؿ لمشفاء أك فقد إذا تسبب خداع كغ ،دج( 2.000.000)
 .(1)استعماؿ عنصر كاإلصابة بعاىة مستديمة

يشكؿ عدـ امتثاؿ المحترؼ إللتزاماتو كرفض التعاكف مع أعكاف قمع الغش كحماية  
المستيمؾ المكمفكف بمعاينة المخالفات لتشريع كتنظيـ حماية المستيمؾ جريمة العصياف 

تطبؽ ك .ع.ج، ت (2)435.ع.ج بحكـ نص المادة ت 183ة المنصكص عمييا في الماد
.ع.ج، تمكرر  187إلى  184ألحكاـ المكاد عقكبات العصياف عمى المحترؼ طبقا 

خمس مئة التي تتراكح بيف الحبس مف شيريف إلى خمس سنكات كغرامة مالية قدرىا 
 . (3)دج( 10.000عشرة آالؼ ) دج إلى( 500)

 كشخص معنكم االلكتركني ترؼعقكبات المح :الفقرة الثانية
مكرر ؽ.ع.ج  (4)435يتـ مساءلة الشخص المعنكم المحترؼ كفقا ألحكاـ المادة  

أيف يككف الشخص المعنكم الذم يخضع  ،.ع.جتمكرر  51التي تحيؿ لنص المادة 
مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك  (5)لمقانكف الخاص
عمى غرار إرتكاب كقائع الغش  ،عندما ينص القانكف عمى ذلؾك يف ممثميو الشرعي

كالخداع، مع إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي الممثؿ لمشخص المعنكم كفاعؿ أصمي 
 أك كشريؾ.

 18مكرر ك 18يتـ تكقيع العقكبات عمى الشخص المعنكم طبقا ألحكاـ المكاد  
مرة إلى خمس مرات الحد التي تتمثؿ في دفع غرامة تساكم ت.ع.ج، ك  02مكرر 

 2.000.000أك دفع غرامة مالية تتراكح بيف  ،األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي
باإلضافة إلى إمكانية فرض عقكبات تكميمية المتمثمة في حؿ  ،دج دج500.000دج ك

                                                           
 .ع.ج.ت 434.ع.ج كالمادة ت 2فقرة  432المادة  - 1
 .ع.ج.ت 435المادة  - 2
 .ع.ج.تمكرر  187إلى  184المكاد  - 3
  .ع.ج.مكرر تمكرر قانكف  435المادة  - 4
المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ عمى غرار الدكلة كالجماعات المحمية مف  مكرر األشخاص 51تستثني المادة  - 5

 ئية.المساءلة الجزا
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الشخص المعنكم، غمؽ المؤسسة، اإلقصاء مف الصفقات العمكمية، المنع مف مزاكلة 
نشر كتعميؽ حكـ اإلدانة مع الكضع ك مصادرة الشيء، ك ة أنشطة مينية، نشاط أك عد

أك الذم ارتكبت الجريمة  ،تحت الحراسة عمى ممارسة النشاط الذم أدل إلى الجريمة
 بمناسبتو.  

حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف  االلكتركني العقكبات المقررة لممحترؼ-2
 كمشركع قانكف التجارة اإللكتركنية

ّرع الجزائرم إلى جانب اإلجراءات التحفظية عمى العقكبات المقررة نص المش 
مع  ،لممحترؼ في حالة مخالفة األحكاـ كالتنظيـ الخاص بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 النص عمى إجراء غرامة الصمح كإجراء بديؿ.

 االلكتركني تطبيؽ العقكبات عمى المحترؼ :الفقرة األكلى
القانكف مف  85إلى  68ة عمى المحترؼ كفقا لممكاد مف تـ تحديد العقكبات المطبق 
أيف أكد بصريح نص العبارة عمى  ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09رقـ 

مف  86، 84، 83، 70ؽ.ع في المكاد  435ك 432، 431، 429تطبيؽ أحكاـ المكاد 
ي، مع تطابؽ عمى التكالالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش  03-09القانكف رقـ 

المتعمؽ بحماية  03-09القانكف رقـ مف  69ؽ.ع مع المادة  430أحكاـ المادة 
مف  03فقرة  83، مع فرض عقكبة السجف المؤبد كفقا لممادة (1)المستيمؾ كقمع الغش

عمى المحترؼ المخالؼ الذم  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ 
 دة أشخاص.يتسبب في كفاة شخص أك ع

حدد المشرع الجزائرم العقكبات المالية المطبقة عمى المحترؼ المقصر بحسب  
دج كمميكف دينار  50.000أحكاـ حماية المستيمؾ كقمع الغش تتراكح ما بيف ألؼ 

دج بحسب نكع االلتزاـ المخالؼ، عمى غرار مخالفة التزاـ سبلمة المكاد  1.000.000

                                                           
 الغش، مرجع سابؽ. المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 03-09القانكف رقـ مف  84-83-70-69-68المكاد  -1

 .ع.ج.تقانكف  435-432-431-430-429كالمكاد 
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، إلزامية الضماف أك تنفيذ ضماف (2)كالنظافة الصحية ، إلزامية النظافة(1)الغذائية
، (5)، إلزامية الضماف أك تنفيذ ضماف المنتكج(4)، إلزامية رقابة المطابقة المسبقة(3)المنتكج

، (8)، ككذا إلزامية كسـ المنتكج(7)، إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع(6)إلزامية تجربة المنتكج
لتزامات المتعمقة بقرض ا  .(9)لقركض لبلىستيبلؾكا 

 36ما لـ يقرر القاضي خبلؼ ذلؾ كفقا ألحكاـ المكاد  ،يتـ ضـ الغرامات المالية 
مع  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ  85ؽ.ع.ج كالمادة 

إمكانية مضاعؼ ىذه الغرامات كشطب المحترؼ مف السجؿ التجارم في حالة العكد إلى 
بيع المنتكجات محؿ المخالفة لمخزينة العمكمية يقيـ عمى أساس سعر  جانب دفع مبمغ

 .(10)البيع المطبؽ مف طرؼ المخالؼ أك عمى أساس سعر السكؽ

القانكف عمييا في  الفة اإلجراءات التحفظية المنصكصيتعرض المحترؼ عند مخ 
المكدعة  يبيع المنتكجات المشمعة أك المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09رقـ 

لضبط المطابقة أك المسحكبة مف االستيبلؾ أك يخالؼ إجراء التكقيؼ المؤقت لمنشاط 
لى جانب عقكبة الحبس مف (11)155لمعقكبات المنصكص عمييا في المادة  ، ؽ.ع كا 

دج إلى 500.000( أشير إلى ثبلث سنكات كدفع غرامة مالية خمس مئة ألؼ 06)
 .(12)دج2.000.000مميكنيف دينار 

                                                           
 الغش، مرجع سابؽ. المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 03-09القانكف رقـ مف  71المادة  -1
 مرجع نفسو. .عمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمت 03-09القانكف رقـ مف  72المادة  -2

 مرجع سابؽ. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  73المادة  - 3
 مرجع نفسو. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  74المادة  - 4
 مرجع نفسو. .مستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ بحماية ال 03-09القانكف رقـ مف  75المادة  - 5
 مرجع نفسو. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  76المادة  - 6
 مرجع نفسو. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  77المادة  - 7
 مرجع نفسو. .لغشالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع ا 03-09القانكف رقـ مف  78المادة  - 8
 مرجع نفسو. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  81المادة  - 9

 مرجع نفسو. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  80المادة  - 10
 .ع.ج.ت 155المادة  - 11
 مرجع سابؽ. .مؾ كقمع الغشالمتعمؽ بحماية المستي 03-09القانكف رقـ مف  79المادة  - 12
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 االلكتركني تطبيؽ غرامة الصمح عمى المحترؼ :قرة الثانيةالف
نص المشرع الجزائرم عمى إمكانية فرض أعكاف قمع الغش عمى المحترؼ إجراء  

أيف يتـ  ،(2)عقكبات مالية عمييا طبؽُ لمخالفة تُ  إرتكابو ، في حالة(1)دفع غرامة الصمح
يا مع اإلشعار باإلستبلـ تحرير محضر إضافة إرساؿ إنذار  مكتكب برسالة مكصى عمي

( أياـ، يبيف في اإلنذار محؿ إقامة المحترؼ المخالؼ ككذا 07)سبعة في أجؿ ال يتعدل 
تاريخ كمكاف كسبب المخالفة كاإلشارة إلى النصكص المرجعية المطبقة مع تحديد مبمغ 

 .(3)ككذا آجاؿ ككيفيات التسديد ،الغرامة المفركضة

مبمغ المخالفة كامبل لدل قابض الضرائب لمكاف يمتـز المحترؼ المخالؼ بدفع  
يكما، كتنقضي بذلؾ الدعكل  30إقامة المخالفة أك مكاف المخالفة في أجؿ ال يتعدل 

أجؿ ا لـ يتـ تسديد غرامة الصمح في ، فإذ(4)العمكمية كال يتـ متابعة المحترؼ المخالؼ
بالمحترؼ المخالؼ يـك مف تاريخ كصكؿ اإلنذار لممخالؼ، يتـ إرساؿ ممؼ خاص  45

كالمحضر يصؿ المخالفة إلى الجيات القضائية المختصة لمتابعة المحترؼ محؿ 
 .المخالفة

حدد المشرع الجزائرم مبمغ غرامة الصمح بحسب نكع كاقعة المخالفة إذ تتراكح بيف  
% مف ثمف بيع 10دج أك فرض نسبة 300.000دج خمس ألؼ دينار إلى 50.000

، كفي حالة تسجيؿ عدة مخالفات في (5)تنفيذ خدمة ما بعد البيعالمنتكج في حالة رفض 

                                                           
 مرجع سابؽ. .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  86المادة  -1
حالة يستبعد تقرير غرامة الصمح في المخالفات التي يتعمؽ بتعكيض ضرر مسبب لؤلشخاص أك األمبلؾ، ككذا  -2

مرجع  .المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09رقـ  القانكفمف  87المادة  :أنظر. العكد كتكرار نفس المخالفة
 .نفسو

  .نفسو ، مرجعالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  90المادة  -3
المتعمؽ  03-09القانكف رقـ مف  91حيث أف ال يحؽ لممحترؼ الطعف في تحديد مبمغ غرامة الصمح كفقا لممادة 

 .نفسو، مرجع الغش بحماية المستيمؾ كقمع
 .نفسو ، مرجعالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  93ك 92المكاد  -4
أطركحة دكتكراه في القانكف، فاعمية الضماف لحماية المشترم في ضكء القانكف المدني الجزائرم، ربيع زىية،  -5

 .336، ص2017د معمرم، تيزم كزك، تخصص قانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلك 
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نفس المحضر، فيمـز المحترؼ المخالؼ بدفع مبمغ إجمالي لكؿ غرامات الصمح 
حيث يعمـ قابض الضرائب مصالح المكمفة بحماية المستيمؾ كقمع الغش  (1)المستحقة

. (2)تاريخ دفع الغرامة ( أياـ مف10المحرر لممحضر محؿ المخالفة بحصكؿ الدفع بأجؿ )

                                                           
 ، مرجع سابؽ.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  89المادة  - 1
 ، مرجع نفسو.المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف رقـ مف  02فقرة  92المادة  - 2
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 خاتمة
مبررات حماية المستيمؾ االلكتركني في افتقاره إلى التنكير المعمكماتي  مثؿتت

أف كانت قتصر متطمبات حمايتو بعد ف ،اإللكتركنية ضافة إلى مخاطر البيئةباإلالتقني، ك 
قيية، أصبح كبأثماف التتجاكز قيمتيا الح؛ عمىى ضركرة تكفير المنتكجات التي يحتاج إلييا

مفيكـ حماية المستيمؾ يستكجب الحفاظ عمى مجمكعة مف الحقكؽ، كالتي مف شأنيا أف 
في الربح السريع، المحترؼ  لرغبة تكفؿ عدـ تعرضو لمغش كالخداع، الذم يرجع أساسو 

 استخداـ كسائؿ الغش كالخداع المختمفة.ب ،إتباع أساليب غير نزييةب

إذ يعتبر أغمب نترنت بيف أطراؼ غير متعادلة، ألااالستيبلكية عبر  ةالعبلق تقـك 
، كالذيف يتعاممكف مع أشخاص المحترفيفضيف لممنتكجات عبر االنترنت مف فئة ر العا

عي د، األمر الذم يستذم يرد عميومحؿ الشركط التعامؿ كالبالدراية الكافية باليتمتعكف 
متعاقدة عبر األنترنت مف أساس حماية ىذه الفئة الك حكاـ قانكف االستيبلؾألالعكدة 

المحترؼ عاتؽ   جممة مف االلتزامات عمىفرض مف خبلؿ  ،مخاطر السكؽ الحديثة
ما يقتضي تعزيز حماية المتعاقد االلكتركني، كذلؾ مف خبلؿ الضمانات االلكتركني، ب

 ، مع تشديد مف مسؤكلية المحترؼ.التقميدية كالمستحدثة

كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية، كالحصكؿ عمى يحؽ لكؿ فرد في المجتمع االستعانة ب
 االمكاـز الضركرية التي تمكنو مف الدخكؿ إلى شبكة األنترنت، كاستعماؿ مختمؼ تقنياتي

كفقا لمتطمبات اإلعبلف كاإلعبلـ  ،مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات أك تبادليا مع الغير
ف ىكيتو الحقيقية، أك اإللكتركنييف. يمكف ألم شخص يتعامؿ عبر األنترنت التصريح ع

تبني ىكية افتراضية، كما يمكف لمستعمؿ األنترنت أف يمتنع عف الظيكر كالتعامؿ مع 
غيره مف أعضاء المجتمع االفتراضي، كذلؾ ما يبيف عدـ مشركعية اإلعبلنات اإللكتركنية 

(، حيث تكجد العديد مف الخدمات اإللكتركنية التي يكفرىا الكسطاء Spamingالمزعجة )
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ف عبر األنترنت مف أجؿ تمكيف المستيمؾ مف اختيار األشخاص الذيف يتعامؿ ك التقني
 .معيـ

االلكتركني لؤلحكاـ الكاردة في قانكف االستيبلؾ كالتقنيف المدني  مستيمؾخضع الي     
إال أّف الخصكصية كالصفة  ،حمايتوبحكـ عدـ كجكد نصكص تشريعية خاصة ب

يا تجعمو يتميز عف االستيبلؾ في العالـ لبيئة التي يتـ فيااإللكتركنية التي يكتسبيا مف 
فتراضية ،المادم المممكس التي تفرض ك  إذا يتـ عبر الكسائؿ اإللكتركنية في بيئة رقمية كا 

 أحكاـ خاصة بو تعجز األحكاـ العامة بإستعابيا.

يتـ تحميؿ إرادة أطراؼ العبلقة االستيبلكية االلكتركنية عمى رسائؿ البيانات 
خضكعيا ألحكاـ  ىك ضركرة األنترنتعبر  العركض اإللكتركنيةاإللكتركنية، كما يميز 

اإلعبلف كاإلعبلـ اإللكتركنياف، باإلضافة لمشركط الكاردة في األحكاـ العامة، عمى غرار 
المكافقة عمى ىذه العركض التي تعتبر قبكال إلكتركنيا، كالذم يشترط فيو نفس األحكاـ 

 ي القكاعد التقميدية.العامة الكاردة ف

تطرح البييئة اإللكتركنية عدة إشكاليات تتعمؽ بالتأكد مف صحة المعطيات الخاصة 
بأطراؼ االستيبلؾ اإللكتركني كالمحؿ الذم ينصب عميو، أيف يتـ تبادالىا عمى شكؿ 

التي يتعذر التأكد مف خبلليا مف صفة كىكية ك  ،معمكمات رقمية في البيئة اإللكتركنية
برامو بصفة حصرية إاؼ كسبلمة إرادتيـ، فعقد االستيبلؾ عبر األنترنت يستكجب األطر 

 عبر تقنيات التكاصؿ اإللكتركني.

حماية األكثر خصكصية في عقد االستيبلؾ مف المسائؿ يعتبر تحديد زماف كمكاف 
المستيمؾ اإللكتركني لككنيا تتعمؽ بشبكة األنترنت العالمية، مما يثير كذلؾ مسألة 

في ظؿ إختبلؼ األنظمة الثقافية كالقانكنية السائدة في عية محؿ االستيبلؾ مشرك 
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إحتراـ إعتبارات نظاـ العاـ كاألداب العامة في كؿ تفرض المجتمع اإلفتراضي، كالتي 
 .، األمر الذم يصعب تحققو في ظؿ االستيبلؾ اإللكتركنيدكلة

التي يمكف لؤلطراؼ الرجكع  يعتمد االستيبلؾ االلكتركني عمى المحرارات اإللكتركنية
إلييا مف أجؿ إثبات التصرفات المبرمة مف خبلليا، فبل يكجد ما يحكؿ دكف قبكؿ 
المخرجات اإللكتركنية كأدلة ليا الحجية البلزمة في اإلثبات، كبالتالي عدـ إمكانية تنصؿ 

بتسميـ  أحد األطراؼ عف مسؤكليتو المترتبة عمى إبراـ مثؿ ىذه العقكد، فيمتـز المحترؼ
الدفع عند التسميـ بإما  ، كيككف ذلؾمحؿ العقد، كيمتـز المسستيمؾ بدفع ثمف محؿ العقد

إال أف الكفاء عبر الشبكة عف بعد، اإللكتركنية كسائؿ الدفع عبر أك ، في العالـ المادم
، يثير العديد مف المخاطر كالقرصنة كعدـ التحكـ في المسائؿ الفنية لؤلداء مف خبلليا

 .افة إلى التعدم عمى البيانات الشخصية كالحياة الخاصة لممستيمؾ اإللكتركنيباإلض

يتنكع المحؿ الذم ينصب عميو تعامؿ المستيمؾ اإللكتركني بيف المنتكجات التقميدية 
كالرقمية، مما يستكجب إيجاد أنظمة تقـك بمنع كتقييد النسخ كتكزيع األعماؿ الفكرية دكف 

يع التكنكلكجيا الرقمية كاإلنتاج الفكرم، كذلؾ بتفعيؿ تصريح مسبؽ، بما يكفؿ تشج
التحذيرات المكجية لمستعممي األنترنت، مع تكقيع الجزاءات بعد كؿ إساءة استعماؿ 
المصنؼ الرقمي، غير أف ىذا األمر صعب التكصؿ لتحقيقو نظرا لعدـ إمكانية التحكـ 

 في األعماؿ اإللكتركنية.

نية كاستعماؿ األنترنت مف إنتاج كتكزيع المنتكجات مّكف انتشار الكسائؿ اإللكترك 
الفكرية، حيث تسمح التكنكلكجيا الرقمية بالنشر اإللكتركني لمصنفات تتبلئـ طبيعتيا مع 

تركني أف يحصؿ عمى المنتكجات الرقمية بسرعة كذ يمكف لممستيمؾ اإللإالبيئة الرقمية، 
نفات أدل إلى ظيكر انتياكات كسيكلة كدكف جيد كبأقؿ تكمفة، غير أف رقمنة المص
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لحقكؽ المؤلؼ مف خبلؿ إعادة النسخ دكف الحصكؿ عمى إذف، ككذا سرقة المضمكف 
 الفكرم.

يطرح االستيبلؾ االلكتركني ضركرة حماية المستيمؾ الذم يقدـ عمى التعامؿ عبر 
فيف أيف يتعامؿ مع أشخاص محتر  ،التي يرغب فييا السمع كالخدمات بغاية اقتناء األنترنت

التكافئ كالتكزاف بيف  ما يظير عدـم ،سبقامعقكد نمطية معدة مف خبلؿ  عبر األنترنت
ما يثير ضركرة كجكد تشريع خاص كمستقؿ ييتـ بالتنظيـ مثؿ ىذه المعامبلت ماألطراؼ، 
بشكؿ يحدد فيو اإللتزامات عمى عاتؽ البائع كميني محترؼ، كذلؾ لقصكر  ،اإللكتركنية

ماية حقكؽ المستيمؾ عبر ية المقررة في القكاعد العامة إلستبعاب حاإللتزامات التقميد
تقريرىا كالعمؿ بيا بشكؿ يتناسب مع  في صعكبةمع األخذ بعيف االعتبار ال، األنترنت

 تعكيض الذم يستحقو المستيمؾ نتيجة لمضرر الذم لحؽ بو.

المشرع فرضت التطكرات الحاصمة في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ضركرة تنظيـ 
قانكف متعمؽ الالجزائرم لممسائؿ الخاصة بالمعامبلت اإللكتركنية، حيث تـ إعداد مشركع 

في تنمية مجتمع تكنكلكجيا  بالتجارة اإللكتركنية، كذلؾ تماشيا مع ضركرة اإلسراع
بما تقتضيو ضركرة حماية األشخاص المتعاقدة عبر األنترنت، مف الضغط  المعمكمات،

المحترفيف الباعة عبر شبكة األنترنت، مستغميف في ذلؾ عدـ تبصير  كالحث الذم يمارسو
شباع حاجياتو في بيئة  يصعب تحديد  ية،افتراضالمستيمؾ الذم يسعى لتمبية رغباتو كا 

معالميا، أيف تمتزج فييا مزاياىا  بعيكبيا، فعدـ تنظيـ المعامبلت االلكتركنية يؤدم  
بلنترنت، بصكرة تضر مصمحة الفرد كأمف كسبلمة بالضركرة إلى تعاظـ الجكانب السمبية ل

ما يتطمب إنشاء جمعيات لحماية المستيمؾ االلكتركني، الذم يتعذر عميو مالجتمع، 
  .لعممية نصب مكاجية الطرؼ المحترؼ أكخادع  إلعبلفبمفرده في حالة كقكعو ضحية 



 خاتمة                                                 المركز القـانوني للمستيلك اإللكتروني         

420 
 

رم، األمر الذم يعتبر االستيبلؾ االلكتركني حقيقة قائمة بيف أفراد المجتمع الجزائ
دفع بالمشرع بمكاكبة التطكرات االقتصادية كاإلجتماعية التي فرضتيا التكنكلكجيا في 
مجاؿ االتصاؿ، أيف يعتبر مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية خطكة ميمة في 

 تنظيـ االستيبلؾ االلكتركني.

تحديد أطراؼ العبلقة  تـ مف خبلؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية 
االستيبلكية االلكتركنية، األمر الذم يطرح مسألة تنظيـ المشرع الجزائرم لمشخص 
المحترؼ عبر االنترنت المديف بحماية المستيمؾ االلكتركني، أيف إعتمد المشرع مصطمحا 

لمتعبير عنو عكض التكحيد في المصطمح في كافة   -"المكرد االلكتركني"-جديدا
 تشريعية كالتنظيمية الخاصة بحماية المستيمؾ.النصكص ال

االكتركني في ظؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة  اقتصر كصؼ المحترؼ
عمى الشخص الذم يقـك بتسكيؽ أك اقتراح تكفير المنتكج عف طريؽ  االلكتركنية

ف كانت  االتصاالت اإللكتركنية،  رتبطمالمراحؿ السابقة عمى عرض كتسكيؽ المنتكج  كا 
أيف نجد مثبل  بالعالـ المادم،إال أنو ال يمكف إستبعادىا كميا في ظؿ العالـ االلكتركني،

نكعا آخر مف االنتاج الخاص باألشياء المعنكية، كما أف المحترؼ االلكتركني يضمف 
 ،إيصاؿ كنقؿ المنتكج الذم يعرضو عبر االنترنت لممستيمؾ الذم يقكـ بإقتنائو عف بعد

كسيع صفة المحترؼ اإللكتركني، الذم  ال يقتصر نشاطو  عمى مما يؤكد ضركرة ت
مما يستكجب إعادة صياغة التعريؼ بشكؿ يستكعب كؿ  تسكيؽ أك إقتراح تكفير المنتكج،

فئات األشخاص المحترفيف المتدخميف في عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ، حيث أف 
لعالـ اإللكتركني يكمف في االختبلؼ بيف المحترؼ في ظؿ العالـ المادم كنظيره في ا

 استعانة ىذا األخير باالتصاالت اإللكتركنية، التي تضفي عميو كصؼ اإللكتركني. 
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قاـ المشرع الجزائرم مف خبلؿ مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية بتنظيـ 
لـ  حيثاالستيبلؾ االلكتركني، أيف نص عمى إلتزامات أطراؼ العبلقة االستيبلكية، 

تبعد خضكع المحترؼ االلكتركني لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما كالمطبقاف عمى يس
األنشطة التجارية ك حماية المستيمؾ، إلى جانب النص عمى أحكاـ جديدة تتبلءـ مع 
المعامبلت ك التجارة االلكتركنية، عمى غرار إقرار حؽ المستيمؾ االلكتركني في العدكؿ، 

ىذا الحؽ بأجؿ يكميف فقط عمى خبلؼ التشريعات المقارنة  إال أف المشرع الجزائرم قيد
( إلى 07التي تكرس حؽ المستيمؾ االلكتركني في العدكؿ لمدة تتراكح ما بيف سبعة )

ك عندما ال يككف أ ،تجاكز آجاؿ التسميـقياـ ىذا الحؽ في  حاالت( أياـ، كحّدد 10عشرة )
الذم يبغي إعادة النظر فيو لككنو  األمر كجكد عيب فيو،ك أ ،المنتج مطابقا لمطمبية

  اليتكافؽ مع المتتطمبات الحديثة لحماية المستيمؾ.

االستيبلؾ االلكتركني عبر شبكات االتصاؿ قياـ تكفير البيئة المبلئمة ل يجب
كمكاكبة  كاالنترنت في إطار منظكمة متكاممة، مف خبلؿ تكفير البيئة التحتية المبلئمة،

عند فرض  فردالمعمكماتية، مع مراعاة الكضع االقتصادم لمأحدث التطكرات في مجاؿ 
الرسـك الجمركية عمى االجيزة كالبرامج المعمكماتية بشكؿ يشجع عمى االقباؿ عمى مثؿ 

 .ىذه العقكد
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متكفر مقاؿ  .12، العدد 28، المجّمد عة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنيةجام
  //:edu-university-www.damas  httpالمكقع اإللكتركني: عمى

https://www.asjp.cerist.dz/En/article/5741
http://www.books.google.dz/
http://www.revues.univ.ouargla.dz/
http://www.revues.univ.ouargla.dz/
http://www.damas-university-edu/
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"دكر التقييس في حماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم"،  قمكش الطيب، .33
اسات االجتماعية كقسـ العمـك اإلنسانية كاالقتصادية كالقانكنية، األكاديمية لمدر 

 . 178-85، ص ص 2017، 18عدد 
إدارة، "حماية المستيمؾ مف الممارسات المنافية لممنافسة"،  كتك محمد شريؼ، .34

-53، ص ص 2002، 01، عدد 12المدرسة الكطنية لئلدارة، الجزائر، المجمد 
76. 

، "إلعبلف عمى "غكغؿ" ك"فيسبكؾ" لتكفير الدكالرالجزائر تحظر ا" كحاؿ حمزة، .35
 عمى المكقع اإللكتركني:متكفر مقاؿ  .قناة الجزائر، جريدة إلكتركنية

hal.net-http://www.algeriacon  
 .ت""مدل المسؤكلية القانكنية لمقدمي خدمة االنترن كيبلني عبد الفتاح محمكد، .36

 :اإللكتركني مقاؿ متكفر عمى المكقع
www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdfhttp:// 

حماية المنافسة مف التعسؼ في عرض أك ممارسة أسعار بيع " ،لعكر بدرة .37
، كمية الحقكؽ مجمة المفكر، "ائرممخفضة لممستيمكيف كفقا لقانكف المنافسة الجز 

، د.س.ف، ص ص 01كالعمـك السياسية، جامعة محمد  خيضر، بسكرة، عدد 
//:www.univhttp- :اإللكتركني عمى المكقع مقاؿ متكفر. 357-373

biskra.dz. 

، "انكف حماية المستيمؾمدل خضكع المؤسسة العامة كمرتفقييا لق" محمد بكدالي، .38
-13، ص ص 2002، الجزائر، 24المدرسة الكطنية لئلدارة، عدد  مجمة إدارة،
56. 

"بطاقة اإلئتماف: ماىيتيا كالعبلقات التعاقدية الناشئة  محمد عبد الحكيـ عمر، .39
بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية  ف"،عف استخداميا بيف الشريعة كالقانك 

  :اإللكتركني عمى المكقع مقاؿ متكفر .عة كالقانكفاإللكتركني بيف الشري

www.slamicfi.com http://  

دراسة استكشافية -اليكية االفتراضية: الخصائص كاألبعاد" مسعكدة بايكسؼ، .40
مجمة العمـك اإلنسانية ، "-عمى عينة مف المشتركيف في المجتمعات االفتراضية

عدد خاص بالممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت  جتماعية،كاال

http://www.algeriacon-hal.net/
http://www.algeriacon-hal.net/
http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.slamicfi.com/
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 مقاؿ متكفر عمى المكقع .االجتماعية في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية
http://dspace.univ-: اإللكتركني

jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdfouargla.dz/        
 مقاؿ متكفر عمى المكقع ."-دراسة مقارنة-"النقكد اإللكتركنية  نبيؿ ميدم ركيف، .45

 //:www.law.uokufa.edu.iq http :اإللكتركني
 المداخبلت-ب

 ،"األدبية كالفنية: مكضكع الحماية كشركطيا حماية المصنفات" البدراكم حسف، .1
أكتكبر  9إلى  7ندكة الكيبك الكطنية المتخصصة لمسمطات القضائية األردنية، أّياـ 

 .2004، البحر الميت، 2004
"المكاجية الجنائية لمبريد اإللكتركني الدعائي المزعج أك  الزكم ما شاء اهلل، .2

في طرابمس يكمي  لكتركنية المنعقدكتاب أعماؿ مؤتمر كالجرائـ اإل المضمؿ"،
    http://www.jilrc.com: اإللكتركني متكفر عمى المكقع. 2017مارس  24-25

ندكة الكيبك الكطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف ككسائؿ " جميعي حسيف، .3
الكيبك بالتعاكف مع كزارة  اإلعبلـ، تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

 .2004يكنيك  16، المنامة، مممكة البحريف، "اإلعبلـ
، مؤتمر األعماؿ "محفظة النقكد اإللكتركنية رؤية مستقبمية" شريؼ محمد غناـ، .4

 اإللكتركني: متكفر عمى المكقع .المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
http:// www.imtithal.com   

التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية " ناجي الزىراء، .5
، المؤتمر المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية كالقانكف المنعقد أياـ "المدنية كالتجارية

 .2009أكتكبر  28-29
 "،-دراسة مقارنة–رقمية "الشيؾ اإللكتركني كالنقكد ال نبيؿ صبلح محمكد العربي، .6

مام  12-10مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف أياـ 
 :اإللكتركني متكفر عمى المكقع .ة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، جامع2003

http://www.imtithal.com   
 

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5943/1/SSP0224.pdf
http://www.law.uokufa.edu.iq/
http://www.jilrc.com/
http://www.imtithal.com/
http://www.imtithal.com/
http://www.imtithal.com/
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IV-:النصكص القانكنية 
 النصكص القانكنية الكطنية:-الأك 
 النصكص التشريعية:-أ

ج ر  ،تضمف القانكف المدنيي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقـ  .1
 (.معدؿ كمتمـ) 1975سبتمبر  30صادر بتاريخ  78عدد 

ج  يتضمف القانكف التجارم، ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في   59 -75أمر رقـ  .2
 (.معدؿ كمتمـ) 1975بر سبتم 30صادر بتاريخ  78ر عدد 

تضمف القانكف التكجييي ي ،1988جانفي  12مؤرخ في  01-88 رقـ قانكف .3
 1988جانفي  13صادر في  02ر عدد  .ج لممؤسسات العمكمية اإلقتصادية،

 (جزئيا )ممػػغى
، يتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية 1989فيفرم  07مؤرخ في  02-89قانكف رقـ  .4

  )ممغى(. 1989فيفرم  08 بتاريخصادر  06ر عدد.المستيمؾ، ج
، يحدد القكاعد التي تحكـ الصناعة 1996جانفي  10مؤرخ في  01-96أمر رقـ  .5

 .1996جانفي   14 بتاريخ صادر 3ر عدد .التقميدية كالحرؼ، ج
ج.ر  ؽ باإليداع القانكني،تعمي، 1996جكيمية  02مؤرخ في  16-96أمر رقـ  .6

 .1996جكيمية  03 بتاريخصادر  41عدد
، يحدد القكاعد العامة المتعمؽ 2000أكت  05مؤرخ في  03-2000انكف رقـ ق .7

أكت  06صادر بتاريخ  48كاصبلت السمكية كالبلسمكية، ج.ر عدد مبالبريد كال
2000. 

يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية  2001أكت  20مؤرخ في  04 -01أمر رقـ  .8
فيفرم  28المؤرخ في  01 -08تسييرىا كخصكصيتيا، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 

 .2008مارس  02صادر بتاريخ  15، ج.ر عدد 2008
 43ر عدد .، يتعمؽ بالمنافسة، ج2003جكيمية  19مؤرخ في 03 -03أمر رقـ  .9

 .)معدؿ كمتمـ( 2003جكيمية  20 بتاريخصادر 
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يتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ ، 2003 جكيمية 17مؤّرخ في  05-03أمر رقـ .10
 .2003يكليك  23 بتاريخصادر  44ج.ر عدد  ،المجاكرة

تعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ ي، 2003جكيمية  19مؤرخ في  05-03أمر رقـ .11
 .2003جكيمية  23صادر بتاريخ  44المجاكرة، ج.ر عدد 

 44، يتعمؽ بالعبلمات، ج.ر عدد 2003 جكيمية 19مؤرخ في  06-03أمر رقـ .12
 .2003 جكيمية 23 بتاريخصادر 

تعمؽ ببراءة االختراع، ج.ر عدد ي، 2003جكيمية  19في  مؤرخ 07-03أمر رقـ .13
 .2003جكيمية  23 بتاريخصادر  44
يتعمؽ بحماية البيئة في إطار ، 2003جكيمية  19مؤرخ في  10-03قانكف رقـ .14

 .2003جكيمية  20 صادر بتاريخ 43ج.ر عدد ، التنمية المستدامة
عد المطبقة عمى ، يحدد القكا2004جكاف  23مؤرخ في  02-04قانكف رقـ .15

 .)معدؿ كمتمـ( 2004جكاف  27 بتاريخصادر  41ر عدد .الممارسات التجارية، ج
 41ج.ر عدد  ،يتعمؽ بالتقييس، 2004 جكاف 23مؤرخ في  04-04 رقـ قانكف.16

مؤرخ ال 04-16 رقـ قانكفبمكجب ال المعدؿ كالمتمـ، 2004يكنيك  27صادر بتاريخ 
 .2016يكنيك  22بتاريخ صادر  37، ج.ر عدد 2016 جكاف 19في 
تعمؽ بشركط ممارسة االنشطة ي، 2004أكت  14المؤرخ في  08-04قانكف رقـ .17

 .2004أكت  18صادر بتاريخ  52التجارية، ج.ر عدد 
، يتضمف المكافقة عمى األمر 2007سبتمبر  19مؤرخ في  09-07 رقـ قانكف.18

التكميمي لسنة  ، المتضمف قانكف المالية2007جكيمية  24المؤرخ في  03-07رقـ 
 .2007جكيمية  25صادر بتاريخ  47، ج.ر عدد 2007

تعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع ي، 2009فيفرم  25مؤرخ في  03 -09قانكف رقـ .19
  .2009مارس  08 بتاريخصادر  15ر عدد .الغش، ج

، يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية 2009أكت  05مؤرخ في  04-09قانكف رقـ .20
صادر  47عدد بتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا، ج.ر مف الجرائـ المتصمة 

 .2000أكت  16بتاريخ 
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تعمؽ بالجمعيات، ج.ر عدد ي، 2012 جانفي 12مؤرخ في  06-12قانكف رقـ .21
 .2012جانفي  15 بتاريخصادر  02
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع 2015فيفرم  01مؤرخ  04-15قانكف رقـ .22

 .2015فيفرم  10 بتاريخصادر  06ر عدد .كتركنييف، جكالتصديؽ االل
 النصكص التنفيذية:-ب

يتضمف انضماـ ، 1988نكفمبر  5مؤرخ في  233-88مرسـك تنفيذم رقـ  .1
الجزائر بتحفظ إلى االتفاقية مف أجؿ االعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا، 

، ج.ر عدد 1958جكاف  10 بتاريخالصادرة عف مؤتمر األمـ المتحدة بنيكيكرؾ 
48 . 

تعمؽ برقابة الجكدة ي ،1990جانفي  30مؤرخ في  39-90مرسـك تنفيذم رقـ  .2
 .1990جانفي  31صادر بتاريخ  05، ج.ر عدد كقمع الغش

، يتعمؽ بضماف 1990سبتمبر  15مؤرخ في  266-90مرسـك تنفيذم رقـ  .3
 ممغى(.) 1990سبتمبر  19صادر في   40ر عدد .المنتكجات كالخدمات، ج

بمراقبة مطابقة ، يتعمؽ 1992فبراير  12مؤرخ في  65-92مرسـك تنفيذم رقـ  .4
، 1992فبراير  19صادر بتاريخ  13ج.ر عدد  ،المكاد المنتجة محميا أك مستكردة

فبراير  06المؤرخ في  47-93بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  كالمتمـ المعدؿ
 .1993فبراير  10صادر بتاريخ  09ج.ر عدد ، 1993

، يتضمف المصادقة 1995أكتكبر  30مؤرخ في  346- 95رئاسي رقـ مرسـك  .5
عمى اتفاقية تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ 

 .1995نكفمبر  05صادر بتاريخ  66ج.ر عدد األخرل، 
، يحدد كيفيات التفتيش 95نكفمبر  11مؤرخ في  363-95مرسـك تنفيذم رقـ  .6

يطرم لمحيكانات الحية كالمنتكجات الحيكانية أك المنتكجات اآلتية مف أصؿ الب
نكفمبر  12صادر بتاريخ  68حيكاني المخصصة لبلستيبلؾ البشرم، ج.ر عدد 

أكتكبر  03مؤرخ في ال 315-98المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ  ،1995
 .1998أكتكبر  05صادر بتاريخ  74، ج.ر عدد 98
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، يتعمؽ برقابة الصحة 1995ديسمبر  02مؤرخ في  405-95فيذم رقـ مرسـك تن .7
ديسمبر  06صادر بتاريخ  75النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي، ج.ر عدد 

جكيمية  20مؤرخ في ال 156-99؛ معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1995
  .1999جكيمية  25صادر بتاريخ  49ر عدد .، ج1999

، يحدد شركط ككيفيات 1997جانفي  14مؤرخ في  37-97تنفيذم رقـ مرسـك  .8
ىا كتسكيقيا في السكؽ صناعة مكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني كتكضيبيا كاستيراد

، المعدؿ كالمتمـ 1997جانفي  15صادر بتاريخ  04ر عدد .الكطنية، ج
 26، ج.ر عدد 2010أفريؿ  18مؤرخ في ال 114-10بالمرسـك التنفيذم رقـ  

 . 2010أفريؿ  21 صادر بتاريخ
، يتضمف انضماـ 1997سبتمبر 13مؤرخ في  341-97مرسـك رئاسي رقـ  .9

" "برف"، ج.ر Burnالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحّفظ التفاقية "
 .1997سبتمبر  14 صادر بتاريخ 61عدد 

، يضبط شركط 1998أكت  25مؤرخ في  257-98مرسـك تنفيذم رقـ  .10
 26صادر بتاريخ  63عدد  ة خدمات " أنترنات" كاستغبلليا، ج.رككيفيات إقام

 14المؤرخ في  307-2000، المعدؿ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 1998أكت 
 .2000أكتكبر  15صادر بتاريخ  60  ددع ، ج.ر2000أكتكبر

، يحدد تدابير حفظ 1999جكيمية  20مؤرخ في  158-99تنفيذم رقـ مرسـك  .11
مطبقة عند عممية عرض منتكجات الصيد البحرم لبلستيبلؾ، الصحة كالنظافة ال

 .1999جكيمية  25صادر بتاريخ  49ج.ر عدد 
كيفية تطبيؽ  ، يحدد1999أكتكبر  10مؤرخ في  226-99مرسـك تنفيذم رقـ  .12

، المتعمؽ باإليداع القانكني، 1996جكيمية  02المؤرخ في  16-96األمر رقـ 
 .1996ر أكتكب 10صادر بتاريخ  71ج.ر عدد 

تعمؽ بتأييف المكاد ي، 2005أفريؿ  11مؤرخ في  118-05مرسـك رئاسي رقـ  .13
   .2005أفريؿ  13صادر بتاريخ  27الغذائية، ج.ر عدد 
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، يتضمف تنظيـ 2002جكيمية  24مؤرخ في   250 -02مرسـك رئاسي رقـ  .14
جكيمية  28صادر بتاريخ  52الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ، ج.ر عدد 

 16مؤرخ في 247-15بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  )ممػػغى( ،2002
، يتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، ج.ر 2015سبتمبر

 . 2015سبتمبر20صادر بتاريخ 50عدد
يتعمؽ بتنظيـ ، 2005ديسمبر  06مؤرخ في  464-05مرسـك تنفيذم رقـ  .15

 .2005يسمبر د 11صادر بتاريخ  80ج.ر عدد  ،التقييس كسيره
يـ ييتعمؽ بتق، 2005ديسمبر  06مؤرخ في  465-05مرسـك تنفيذم رقـ  .16

 .2005ديسمبر  11 صادر بتاريخ 80المطابقة، ج.ر عدد 
يحدد شركط مراقبة ، 2005ديسمبر  10مؤرخ في  467-05مرسـك تنفيذم رقـ  .17

صادر  15مطابقة المنتكجات المستكردة عبر الحدكد ككيفيات ذلؾ، ج.ر عدد 
-17المرسـك التنفيذم رقـ إلى غاية ، المعدؿ كالمتمـ 2005 ديسمبر 11اريخ بت

الذم يحدد شركط النظافة كالنظافة الصحية أثناء عممية كضع المكاد  140
أبريؿ  16 تاريخصادر ب 24، ج.ر عدد 2017أبريؿ  11مؤرخ في ال الغذائية
2017.  

دد شركط ككيفيات ، يح2006جكاف  18مؤرخ في  215-06مرسـك تنفيذم رقـ  .18
ممارسة البيع بالتخفيض كالبيع التركيجي كالبيع في حالة تصفية المخزكنات كالبيع 

ر .عند مخازف المعامؿ كالبيع خارج المحبلت التجارية بكاسطة فتح الطركد، ج
 .2006جكاف  21 بتاريخصادر  41عدد 

، يحدد العناصر 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06مرسـك تنفيذم رقـ  .19
األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر 

 .2006سبتمبر  11صادر بتاريخ  56ج.ر عدد  ،تعسفية
مرسـك ال، يعدؿ كيتمـ 2007مام  30، مؤرخ في 162 -07مرسـك تنفيذم رقـ  .20

ؿ ، المتعمؽ بنظاـ إستغبل2001مام  09، المؤرخ في 123 -01تنفيذم رقـ ال
المطبؽ عمى كؿ أنكاع الشبكات، بما فييا البلسمكية كالكيربائية كعمى مختمؼ 
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حكيمية  11صادر بتاريخ  37الخدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية، ج ر عدد 
2001 . 

، يحدد إجراءات 2007جكيمية  24مؤرخ في  227-07مرسـك تنفيذم رقـ  .21
جكيمية  29صادر بتاريخ  48ممارسة الصيد السياحي ككيفياتيا، ج.ر عدد 

2007. 
القانكف ، يتضمف 2009ديسمبر  16مؤرخ في  415-09مرسـك تنفيذم رقـ  .22

لخاصة باإلدارة األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ ا
 .2009ديسمبر  20صادر بتاريخ  75، ج.ر عدد المكمفة بالتجارة

، يحدد السعر األقصى 2011مارس  6مؤرخ في  108-11مرسـك تنفيذم رقـ  .23
عند االستيبلؾ، ككذا ىكامش الربح القصكل عند اإلنتاج كاالستيراد كعند التكزيع 

صادر  15لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادم كالسكر األبيض، ج.ر عدد 
 .2001مارس  09بتاريخ 

، يتعمؽ بالقكاعد 2012مام  06مؤرخ في  203-12مرسـك تنفيذم رقـ  .24
 .2012مام  09صادر بتاريخ  28اؿ أمف المنتكجات، ج.ر عدد المطبقة في مج

، يحدد الشركط 2013نكفمبر  9مؤرخ في  378-13مرسـك تنفيذم رقـ  .25
نكفمبر  18صادر بتاريخ  58كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، ج.ر عدد 

2013. 
يحدد شركط النظافة ، 2017أبريؿ  11مؤرخ في  140-17مرسـك تنفيذم رقـ  .26

نظافة الصحية أثناء عممية كضع المكاد الغذائية لبلستيبلؾ البشرم، ج.ر عدد كال
 .2017أفريؿ  16صادر بتاريخ  24

 النصكص التنظيمية:-ق
، يتعمؽ بنكعية الفكاكو كالخضر 1994جانفي  08قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  .1

 الطازجة المكجية لبلستيبلؾ كعرضيا.
التي تقر بالعمؿ ، 2005ديسمبر  15تاريخ التعميمة الصادرة عف بنؾ الجزائر ب .2

 بالمقاصة اإللكتركنية ما بيف البنكؾ لشيكات كاألكراؽ التجارية األخرل.
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 النصكص القانكنية األجنبية:-ثانيا
. متكفر عمى 2000تعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة يقانكف مغربي  .5

-http://www.courالمكقع اإللكتركني: 

constitutionnelle.ma/.../hqwq_lmwlf_wlhqwq_lmjwr.pd 

 .خاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية 2000لسنة  83قانكف تكنسي رقـ  .2
  //:justice.tn-www.e httpاإللكتركني:  متكفر عمى المكقع

ر عمى المكقع متكف  .2001لسنة  85قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني، رقـ  .3
 http://www.qistas.com/legislations/jor/view/3652184اإللكتركني: 

 متكفر عمى المكقع .2001تعمؽ بحقكؽ المؤلؼ سنة يقانكف سكرم  .4
 https://ar.wikisource.org :اإللكتركني

، في شأف 2002سنة  7قانكف اتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، رقـ  .5
متكفر عمى المكقع اإللكتركني:  قكؽ المجاكرة.حقكؽ المؤلؼ كالح

http://www.economy.gov.ae/LawsAndRegulations 

سبتمبر  14القانكف البحريني بشأف المعامبلت اإللكتركنية الصادر في  .6
 http://www.legalaffairs.gov.bhمتكفر عمى المكقع اإللكتركني:   .2002

متكفر  .2002لسنة  82كرية رقـ قانكف المصرم لحماية حقكؽ الممكية الف- .7
 http://masscomm.cu.edu.eg عمى المكقع اإللكتركني: 

المعامبلت كالتجارة  ، بشأف2002( لسنة 02قانكف إمارة دبي رقـ ) .8
 www.arabruleoflaw.org اإللكتركني: متكفر عمى المكقع. االلكتركنية

http://  
قدمي خدمة االنترنت قرار كزارم ككيتي بشأف أسس كضكابط التراخيص لم .9

. متكفر عمى المكقع اإللكتركني: 2002لسنة 
http://kuwaitalyawm.media.gov.kw 

متكفر عمى المكقع  .2003لسنة  10قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم رقـ  .50
 اإللكتركني: 

55. 20Regulation%20Law_2003.doc.pdf  

http://www.e-justice.tn/
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فر عمى المكقع متك   نظاـ حماية حقكؽ المؤلؼ بالمممكة العربية السعكدية. .52
اإللكتركني: 

https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf 

 

V-:الكثائؽ 
 01كالنافذة ابتداءا مف  1955يكنيك  15اتفاقية الىام الصادرة بتاريخ  .1

ب التطبيؽ عمى العقكد الدكلية لبيع بشأف القانكف الكاج 1964سبتمبر 
 .األشياء المنقكلة المادية

المتعمقة باالعتراؼ كتنفيذ قرارات التحكيـ  1958اتفاقية نيكيكرؾ لسنة  .2
 .األجنبية بمبدأ قانكف اإلرادة

 .1961اتفاقية جنيؼ لمتحكيـ التجارم الدكلي لعاـ  .3
ستثمار بيف الدكؿ اتفاقية كاشنطف المنشأة لممركز الدكلي لفض منازعات اال .4

  .1965لسنة  كرعايا الدكؿ األخرل
 .1980اتفاقية ركما لعاـ  .5
قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية الصادر عف الجمسة  .6

  .1996ديسمبر 06لمجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في  85العامة رقـ 
متكفر عمى المكقع اإللكتركني: 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-

a_ebook.pdf 

كنية األمـ المتحدة كنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتر قانكف األ .7
لكتركني: متكفر عمى المكقع اإل .2002نيكيكرؾ 

a.pdf-elecsig-org/pdf/texts/electom/mlhttps://www.unistral. 

القانكف العربي االسترشادم المكحد لممعامبلت كالتجارة اإللكتركنية، الصادر  .8
 19الصادر بتاريخ  22/ د 812بقرار مجمس كزراء العدؿ العرب رقـ 

 https://carjj.org/laws متكفر عمى المكقع اإللكتركني:  .2009نكفمبر 

https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf
https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8795489639.pdf
https://www.unistral.org/pdf/texts/electom/ml-elecsig-a.pdf
https://www.unistral.org/pdf/texts/electom/ml-elecsig-a.pdf
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file:///C:/Users/client/Downloads/EG_Ar_Telecommunication% قكاعد
 :، متكفرة عمى المكقع(UDRP)السياسة المكحدة لتسكية منازعات أسماء الدكميف 

https://www.icann.org/resources/pages/rules 

المذكرة اإليضاحية لمقانكف العربي االسترشادم لممعامبلت كالتجارة  .9
اإللكتركني: متكفر عمى المكقع   االلكتركنية.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/...9/wipo_ace_9_16.do

cx 

مشركع القانكف المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية الصادر عف كزارة البريد  .50
تكنكلكجيا الرقمية، المصادؽ عميو مف كالمكاصبلت السمكية كالبلسكية كال

 .2018فيفرم  20طرؼ المجمس الشعبي الكطني بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/...9/wipo_ace_9_16.docx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/...9/wipo_ace_9_16.docx
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http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-economique-2001-7-page-7.htm
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 لكترونيالمركز القـانوني للمستيلك اال

كيقصد بو  ،تزامف ظيكر مصطمح"المستيمؾ االلكتركني" مع انتشار التعامؿ بالتجارة االلكتركنية
عف نظيره  الشخص الذم يتعاقد مف أجؿ الحصكؿ عمى سمع ك خدمات عبر شبكة االنترنت، إذ ال يختمؼ

د تمتعو بكافة الحقكؽ المستيمؾ في العالـ المادم؛ إال مف خبلؿ تعاممو  بكسائط إلكتركنية، مما يفي
الممنكحة لممستيمؾ التقميدم، إلى جانب ضركرة تكفير حماية تتبلئـ مع الخصكصية التي تضفييا عميو 

 البيئة االلكتركنية.
رغـ المزايا التي يكفرىا االستيبلؾ االلكتركني، إال أف البيئة االلكتركنية مميئة بمخاطر تقنية كقانكنية 

قة التي يتكاجد فييا المستيمؾ االلكتركني، مما يؤكد ضركرة تجسيد مكاجية تنعكس عمى كؿ عناصر العبل
لو،  كيكفر الثقة  تشريعية كتنظيـ قانكني يتبلئـ مع خصكصيتو، كبشكؿ يضمف الحماية الشاممة كالكافية

 لؤلفراد في ىذا النكع مف التعامؿ كيدفعيـ لبلقباؿ عميو.
لكتركني تشجيعا لبلفراد عمى االقداـ عمى التجارة يعتبر تعزيز المركز القانكني لممستيمؾ اال

 االلكتركنية، مما ينعكس ايجابا عمى االقتصاد الكطني .
 

Résumé de la thèse en langue française 

Le statut juridique du consommateur électronique 

 

L’apparition du terme « consommateur électronique » est concomitant avec la diffusion 

du commerce électronique, Il signifie la personne physique ou morale contractant et agissant 

afin d’avoir des produites et services sur internet 

Le consommateur électronique ne diffère en rien du consommateur dans le monde réel 

(matériel) hormis en ce qui concerne l’utilisation des moyens électroniques et informatiques 

En effet, non seulement le consommateur électronique bénéficie des mêmes droits dont 

jouit le consommateur réel, mais en plus la nécessité de mettre en place une protection adéquate 

avec le moyen électronique 

En dépit des avantages que procure le commerce électronique, l’environnement 

électronique est truffé de risques techniques et  juridiques 

Ceci implique la nécessité d’une confrontation législative ainsi qu’une organisation 

juridique correspondant aux spécificités du consommateur électronique ce qui lui procurera une 

protection globale et suffisante, et instaurera un climat de confiance en ce mode de relation ce 

qui aura comme conséquence à y augmenter l’affluence. 

En effet, la consolidation du statut juridique du consommateur électronique renforce les 

individus à affluer sur le commerce électronique ce qui influence positiveement  l’économie 

nationale. 


