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مع تطكر شبكات االتصاالت في مجاؿ المعمكمات، لـ تعد الحدكد السياسية كال 
؛ كنظرا لمدكر الذم (1)الجغرافية تشكؿ عائقا أماـ انتشار المعامبلت التجارية اإللكتركنية

تمعبو ىذه المعامبلت في عصرنا الحاضر ال سيما في مجاؿ التجارة، فإف الجيكد الدكلية 
ك الكطنية ال تزاؿ مستمرة مف أجؿ تطكيرىا كترسيخ الثقة عمى كافة األصعدة التجارية 

. كالمالية ك اإلدارية
 فظيكر التجارة اإللكتركنية أّثر تأثيرا كبيرا عمى النظاـ القانكني لمعقكد التقميدية 

، كما تبعو مف إجراءات لمكصكؿ إلى التعاقد (3) عبر االنترنت(2)فظير ما يسمى بالتسكؽ
. اإللكتركني الذم يككف فيو المستيمؾ أحد أطرافو األساسية في كثير مف األحياف

 فعقد االستيبلؾ عبر االنترنت ىك التقاء إيجاب صادر مف المكجب بشأف عرض 
مرئية أك كمييما عمى شبكة لبلتصاالت كالمعمكمات  مطركح بطريقة إلكتركنية، سمعية أك

 المادم االلتقاءبقبكؿ مطابؽ لو صادر مف الطرؼ القابؿ بذات الطرؽ دكف الحاجة إلى 
في مكاف معيف، بيدؼ تحقيؽ عممية أك صفقة معينة يرغب الطرفاف في ألطراؼ العقد 

. إنجازىا
عقد االستيبلؾ المبـر عبر االنترنت، يتفؽ مع العقد التقميدم، في أنيما ينعقداف 
بتكافؽ إرادتي المتعاقديف، أم تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ، إال أف التعاقد التقميدم يقـك بيف 

شخصيف حاضريف مف حيث الزماف كالمكاف؛ حيث يتـ تبادؿ اإليجاب كالقبكؿ في مجمس 

                                                           
  (تبادل المعطٌات المعلوماتٌة): ظهرت فكرة التجارة اإللكترونٌة عبر االنترنت فً الثمانٌنات، وسمٌت آنذاك بـ (1)

الذي ٌعنً البرمجة األوتوماتكٌة للعملٌات التجارٌة والصناعٌة دون أي تدخل بشري، ثم استخدمت من بعده األمم 

 :بمعنى ( EDIFACT) المتحدة مصطلحا أكثر تطورا وهو

 Echanges de Données Informatisées pour l’Administrations, le Commerce et le Transport  
المستهلكٌن للحصول على سلع ذات  بها ٌشعر التً الحاجة فً للبحث حدٌث تجاري أسلوب: " التسوق عبر االنترنت (2)

 وٌعتبر التسوق عبر االنترنت  من إحدى صٌػ ."الخدمة تقدٌم سرعة وزٌادة التكالٌؾ جودة وفً نفس الوقت لخفض

ووسائط  التسوق اإللكترونً 
ٌعنً الشبكة net  وٌعنً االتصال، و  Interكلمة إنجلٌزٌة األصل تتكون من مقطعٌن هما  ( Internet) االنترنت (3)

مجموعة من أجهزة الحساب اآللً مرتبطة ببعضها البعض بطرٌقة : "أي شبكة االتصال، وعرفت كلمة انترنت بؤنها

 .تمكن من تبادل المعلومات باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة
 



 

3 

العقد في المكاجية، كىك ما يقتضي التكاجد المادم لكؿ مف طرفي التعاقد في مكاف كاحد 
كال يتحقؽ ذلؾ في التعاقد عبر االنترنت، فالمفترض في ىذا التعاقد أف يكجد المتعاقداف 
في مكانيف منفصميف، بؿ قد يفصؿ بينيما مئات أك أالؼ األمياؿ، كمف ثـ فإف التعاقد 

التقميدم ىك تعاقد بيف حاضريف، بينما االنفصاؿ المكاني في التعاقد عبر االنترنت يجعؿ 
 (1).منو تعاقدا مف طبيعة خاصة كالراجح أنو تعاقد بيف غائبيف

انتشار ظاىرة التسكؽ عبر شبكة االنترنت مف جية، كظيكر التكتبلت االقتصادية 
العديد مف الدكؿ لئلسراع في كضع تشريعات، تنظـ مثؿ ب أدلالكبيرة مف جية أخرل، 

ىذه المعامبلت مجسدة في ذلؾ حماية لممستيمؾ الذم يعتبر الطرؼ الضعيؼ في 
فنجد القانكف النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية الصادر عف لجنة األمـ المتحدة . التعاقد

، كذلؾ جيكد االتحاد األكركبي (2)(UNICITRALاألكنستيراؿ،  )لمقانكف التجارم الدكلي 
                                                           

 قد اختلؾ الفقهاء فً اعتبار التعاقد اإللكترونً فً حال االتصال المباشر، أهو تعاقد بٌن حاضرٌن أم أنه تعاقد بٌن (1)

. ؼائبٌن؟

:  وجاء اختالفهم على قولٌن هما

ودلٌلهم الوحدة الزمنٌة هً . انعقاد العقد بطرٌق إلكترونً، فً حال االتصال المباشر انعقاد بٌن حاضرٌن: القول األول

المعتمدة فً اتحاد مجلس العقد، فالعقد ٌنعقد من خالل سماع كل من المتعاقدٌن كالم اآلخر مباشرة، دون فاصل زمنً 

انظر فً ذلك عبد الهادي جابر، مجلس العقد فً الفقه اإلسالمً ). بٌن اإلٌجاب والقبول كما لو كانا فً مجلس واحد

وفً نفس المعنى، الزحٌلً وهبة، الفقه اإلسالمً وأدلته . 2001والقانون الوضعً، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة 

. 2005دار الفكر المعاصر، دمشق، 

انعقاد العقد بطرٌق إلكترونً فً حال االتصال المباشر انعقاد بٌن حاضرٌن من حٌث الزمان، ؼائبٌن : القول الثانً

والموجب  ودلٌلهم أن التعاقد اإللكترونً تعاقد بٌن حاضرٌن من حٌث أن القابل ٌسمع إٌجاب الموجب. من حٌث المكان

بٌن حاضرٌن من حٌث الزمان، لكن مكان التعاقد مختلؾ، فهو ٌكون تعاقد بٌن انعقاد ٌسمع قبول القابل مباشرة، فهو 

براهٌم محمد عقلة، حكم إجراء العقود بالوسائل الحدٌثة فً ضوء الشرٌعة االأنظر فً ذلك  ). ؼائبٌن من حٌث المكان

.  105عبد الهادي جابر، المرجع السابق ص . وفً نفس السٌاق. 105، ص 1986والقانون، دار الضٌاء عمان، 

فحسب التكٌٌؾ الفقهً فً حال االتصال المباشر ٌكون الوصؾ الشرعً للتعامل بؤنه تعاقد بٌن حاضرٌن زمانا 

.  وؼائبٌن مكانا، وفً حال االتصال ؼٌر المباشر ٌكون الوصؾ الشرعً للتعامل بؤنه تعاقد بٌن ؼائبٌن زمانا ومكانا
 العالم الممثلة دول ؼالبٌة عضوٌتها فً وتضم المتحدة لألمم التابعة الدولٌة التجارة قانون لجنة هً :اليونسترال (2)

 للتجارةالمنظمة القانونٌة  القواعد بٌن والتوائم االنسجام تحقٌق الرئٌس وؼرضها الرئٌسة، القانونٌة النظم لمختلؾ

 من العدٌد الٌونسترال حققت العالمٌة، وقد التجارة مسائل مع التعامل فً وطنٌا المتبعة القواعد وحدة وتحقٌق االلكترونٌة

 1980 لعام الدولٌة للبٌوع فٌنا اتفاقٌة الدولٌة أشهرها االتفاقٌات من عدد إبرام أبرزها المٌدان هذا فً االنجازات

 للتجارة النموذجً القانون الٌونسترال أطلقت 1996 عام  وفً.وؼٌرها الدولً التجاري بالتحكٌم الخاصة واالتفاقٌات

 أن وأملها رؼبتها جانب إلى التشرٌع هذا لمثل تضمٌنها الواجب المواد الدول لتحدٌد مساعدة بؽٌة وذلك االلكترونٌة،

وتوافق، لإلطالع على القانون النموذجً للتجار  انسجام من سٌحققه لما الدول سائر من النموذجً المذكور القانون ٌعتمد

 :راجع الموقع التالً اإللكترونٌة،
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 الصادرة في 07-97مف خبلؿ مختمؼ التكجييات، التي نجد عمى رأسيا التكجيية رقـ 
، عف البرلماف األكركبي كالمتعمؽ بالتعاقد عف بعد كحماية المستيمؾ في 20/05/1997

 .(1)ىذا المجاؿ
انتشار ظاىرة التسكؽ عبر االنترنت يرجع إلى مزايا التجارة اإللكتركنية، حيث أف 

األسكاؽ في ىذا المجاؿ مفتكحة طكاؿ العاـ، ال يحتاج المستيمؾ إلى عناء االنتظار 
... لشراء منتج معيف، كما أنو يكفر نفقات االتصاؿ التقميدية مف بريد كىاتؼ كفاكس 

الخ، كما يترتب عمى ذلؾ أيضا مف تكفير الكقت البلـز إلتماميا، مع خفض تكاليؼ النقؿ 
 ىذا باإلضافة إلى تكفير قكاعد بيانات متكاممة عف نشاط .كالتخزيف إلى أقؿ حد ممكف

األعماؿ سكاء بالنسبة لمسمع كتطكرات أسعارىا لحظة بمحظة أك عف طريؽ المكرديف أك 
. العمبلء

بالرغـ ما تكفره التجارة اإللكتركنية مف مزايا عديدة عمى النحك السابؽ بيانو، فيناؾ 
مف المعكقات ما يقؼ في طريؽ التكسع في األخذ بيا بصكرة تجعميا البديؿ الحديث 

 كمف ىذه المعكقات ما يرجع إلى طبيعة ىذا النكع مف التجارة بذاتيا. لمتجارة التقميدية
كىناؾ ما يرجع إلى الظركؼ المحيطة بيا، كغمبة عنصر المخاطرة في التجارة اإللكتركنية 
نتيجة لضعؼ الثقة في التعامؿ بيذه الطريقة كسيكلة التبلعب في المعامبلت التي تجرل 

بكاسطتيا، مع عدـ كفاية عناصر اآلماف بالنسبة لكسائؿ السداد، كما يعكؽ كذلؾ مف 
. تقدـ ىذه التجارة عمميات السطك كالقرصنة عبر االنترنت

                                                                                                                                                                                

  http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf 
(1)

 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20/05/1997 concernant la 

protection des consommateurs en matière des contrats à distance, journal officiel n° L 

144 du 04/06/1997, modifier par : Directive 2011/83/UE du parlement européen et du 

conseil du 25 Octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 

93/13/CEE du conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du conseil et la directive 97/7/CE  du Parlement 

européen et du conseil.  

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
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إذا فالثقة في السكؽ اإللكتركنية مف أبرز ما يحتاج إليو المستيمؾ في سبيؿ تمبية 
احتياجاتو الشخصية، ليذا فإنو بحاجة لحماية قانكنية، كالسبب في ذلؾ أنو يعتبر الطرؼ 

الضعيؼ في مثؿ ىذه العقكد، ففي بعض الحاالت قد يحتاج لسمعة معينة بصكرة 
ضركرية، كبالتالي يخضع لشركط غير عادية كمجحفة بحقو، فالشركة البائعة تككف ىي 

. الطرؼ القكم في ىذا العقد في مقابؿ المستيمؾ
فالخطر الذم يتعرض لو المستيمؾ في إطار التجارة عبر االنترنت أكبر مف 

الخطر الذم يتعرض لو في مجاؿ التجارة التقميدية، ككف المستيمؾ عاجزا عف فحص 
البضاعة كمعايناتيا، كجاىبل تماما ليكية الميني، ىذا مف جية، كمف جية أخرل، قد 

يتغاضى ىذا األخير عف سبلمة كأمف المستيمؾ بإييامو بمزايا غير حقيقية في إنتاجو مما 
يجعمو عرضة لمتبلعب بمصالحو كمحاكلة غشو كاالحتياؿ عميو، ىذا ما يجعؿ حماية 

 . لتنمية التجارة اإللكتركنيةأكيدةالمستيمؾ مسألة 
 تنظـ المعامبلت التجارية قكانيف سف ليذه األسباب كألخرل سارعت الدكؿ إلى 

 .اإللكتركنية مجسدة في ذلؾ الحماية التي يحتاج إلييا المستيمؾ
  :موضوع البحث

مكضكع البحث ىك الحماية المدنية لممستيمؾ عبر االنترنت، نسعى مف خبللو إلى 
دراسة القكاعد القانكنية التي تنظـ المعامبلت التي يقـك بيا المستيمؾ مف أجؿ تمبية 

احتياجاتو الخاصة كذلؾ عف طريؽ االنترنت، ذلؾ ألف التسكؽ عبر ىذه الشبكة مف أىـ 
المعامبلت الحديثة التي أفرزتيا التجارة اإللكتركنية، نتاج ذلؾ أضحى المستيمؾ عرضة 
لمكثير مف الجدؿ كالنقاش حكؿ العديد مف المبادئ كالقكاعد القانكنية التي تحكـ العقكد 
التي يبرىما كىك بصدد شراء منتج ما أك طمب أم خدمة، حيث أف النصكص القانكنية 
المتعمقة بالعقكد التقميدية ال تفي بمقتضات التجارة اإللكتركنية كحماية المستيمؾ، سكاء 
كاف ذلؾ  أثناء إبراـ العقد أك تنفيذه كحتى قبؿ إبرامو، لذلؾ يستدعي األمر البحث عف 

. ىذه  النصكص القانكنية الحديثة كىؿ حقا تحقؽ الحماية التي يطمح إلييا المستيمؾ



 

6 

: أىمية البحث

نظرا  النتشار ظاىر التسكؽ عبر االنترنت، كما سبؽ تبيانو، كاتجاه المستيمؾ إلى 
إبراـ عقكده الشرائية أك الخدماتية عبر ىذه الشبكة، أصبحت ىذه العقكد تفرض أىمية 

:   بالغة مف الناحية العممية ك العممية

: مف الناحية العمميةػ 1  

تظير األىمية العممية لمكضكع البحث في ارتباطو بالمستيمؾ الذم يعتبر الطرؼ 
الضعيؼ في المعامبلت التجارية اإللكتركنية عبر االنترنت، التي ىي في تزايد مستمر 

 فالتعامؿ مف خبلؿ ىذه الشبكة في .الشيء الذم يستدعي إيجاد أساليب قانكنية لحمايتو
صكرة عقكد دكلية أصبح مف األمكر المفركضة عمى الدكؿ كاألفراد ذلؾ نظرا لممزايا 

 .المادية كاالقتصادية التي تحققيا التجارة االلكتركنية

: ػ مف الناحية العممية 2

إف األىمية العممية كالقانكنية لمكضكع البحث تتمركز في تكعية المستيمؾ بالقكاعد 
القانكنية التي تحكـ تصرفاتو، كذلؾ إحاطتو عمما باآلثار القانكنية لمتعامؿ عبر ىذه 

الكسيمة، ككذا مساعدة جيكد الدكؿ الساعية إلى إيجاد حماية كافية لممستيمؾ في مجاؿ 
التجارة االلكتركنية عبر االنترنت، كذلؾ بالتركيز عمى جميع المراحؿ التي يمر بيا 

المستيمؾ مف اجؿ اقتناء حاجياتو، مع تبياف العقبات التي تصادفو كطرح الحمكؿ المناسبة 
ليا، مع طرح األطر القانكنية التي تبلءـ مثؿ ىذه المعامبلت بالشكؿ الذم يغرس الثقة 

. كاالطمئناف في نفسية المستيمؾ

:  صعوبات البحث

 تكمف صعكبات ىذا البحث العممي ككنو يتعمؽ بالمستيمؾ المتعاقد عبر االنترنت
كىذا العقد كاف لـ يكف حديث النشأة في بعض الدكؿ، فإنو حديث العيد في بعض الدكؿ 
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ف لـ نقؿ   في بعضيا، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإف مكضكع منعدـالعربية، كا 
 كما استكجب األمر ،البحث اقتضى المجكء إلى أكثر مف نظاـ قانكني لمدكؿ المختمفة
. المجكء إلى العديد مف القكانيف النمكذجية كالتكجييات األكركبية

ىذا كتكمف صعكبة البحث في ندرة األحكاـ القضائية التي يمكف االستئناس بيا 
. إليجاد حؿ مناسب لممشكبلت القانكنية التي تصادفنا

: إشكالية البحث

: إف اإلشكالية الرئيسية لمبحث تتمحكر في اإلجابة عمى التساؤؿ التالي

 إلى حد ما في تحقيؽ الحماية المدنية البلزمة لممستيمؾ المقارنة ىؿ كفقت التشريعات 
المتعاقد عبر االنترنت؟ 

: كتندرج ضمف ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية

ػػػ ىؿ مف قانكف في التشريع الجزائرم ينظـ مثؿ ىذه العقكد؟ 

ػػػػ ما ىي متطمبات حماية خصكصية المستيمؾ عبر االنترنت؟ 

ػػػػػػ ما ىك دكر التكقيع اإللكتركني ككيفية الكثكؽ بأف المكقع عمى الرسالة ىك الراسؿ؟ 

ػػػػ ىؿ خيار العدكؿ يحقؽ التكازف في العقكد االستيبلكية عبر االنترنت؟ 

:  منيج الدراسة

نظرا لحداثة المكضكع كخصكصيتو مف جية، كتشعب القضايا التي يجب التطرؽ 
ليا مف جية أخرل، استدعى األمر االعتماد عمى عدة مناىج عممية مف اجؿ اإلحاطة 
كاإللماـ بكافة المسائؿ القانكنية التي تناكلتيا الدراسة، بدءا بالمنيج التاريخي الذم سعينا 
مف خبللو إلى تبياف نشأة ىذا النكع مف التجارة بشكؿ مختصر جدا، إلى المنيج الكصفي 
الذم يأتي في إطار استقراء الكضع الراىف لمتجارة اإللكتركنية عبر االنترنت في بعض 
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الدكؿ العربية ك األجنبية، ىذا ك نظرا لحداثة المكضكع عمى المستكل العالمي كما سبؽ 
اإلشارة إليو، أخذنا بأسمكب العرض كالمقارنة كالتحميؿ لمتشريعات كاالتفاقيات كالتكجييات 

. الصادرة بشأف التجارة اإللكتركنية

: خطة البحث

تقسيمو إلي ارتأينا لدراسة مكضكع البحث كتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا، 
:  بابيف أساسييف ككؿ باب إلى فصميف كما يمي

حماية المستيمؾ عبر االنترنت في مرحمة تكويف العقد : الباب األوؿ

حماية المستيمؾ في مرحمة التفاوض : الفصؿ األوؿ

حماية المستيمؾ في مرحمة إبراـ العقد : الفصؿ الثاني

حماية المستيمؾ في مرحة تنفيذ العقد : الباب الثاني

حماية المستيمؾ طبقا لمنظرية العامة لمعقد : الفصؿ األوؿ

الحماية المستحدثة لممستيمؾ  : الفصؿ الثاني
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األصؿ في إبراـ العقكد ىك مبدأ سمطاف اإلرادة الذم يقـك عمى أساسيف، أكليما أف 
كؿ االلتزامات ترجع في مصدرىا إلى اإلرادة الحرة، كثانييما عدـ اعتبار ىذه اإلرادة 

نما أيضا لما يترتب عمى ىذه االلتزامات مف آثار، كمف ثـ  مصدرا لبللتزامات فحسب، كا 
فإنو يمكف القكؿ بافتراض صحة رضا األطراؼ طالما أف العقد قد أبـر في ظؿ مناقشة 

.  افتراض تكازنو في مثؿ ىذه الحالة كبالتالينيـ،مكمفاكضة فيما ب
لكف مع التطكر السريع في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كتطكر 

قمب المعطيات األكلى، كبرزت مظاىر انييار إلى التصنيع كالرأسمالية االقتصادية أدل 
عكامؿ المساكاة، بحيث ظير قدر مف التفاكت البيف في مقكمات القدرة االقتصادية كالفنية 
كالقانكنية بيف طرفي العقد، خاصة في مجاؿ المعامبلت اإللكتركنية عبر االنترنت، أيف 

تـ اختفاء شكاىد المساكاة العقدية شيئا فشيئا، فأبرز ذلؾ  كبشكؿ جمي، مشكمة في المجاؿ 
، كثانييما (1)التعاقدم، تتمثؿ في ظيكر طائفتيف مف المتعاقديف أكليما طائفة المينييف

، إذ دأب أصحاب الطائفة األكلى ػػ مف باب سرعة المعامبلت ػػ عمى (2)طائفة المستيمكيف

                                                           
 المهنً هو الطرؾ الثانً فً عقد االستهالك ذلك ألن المستهلك ٌبرم، بمناسبة عملٌات االستهالك، عقودا مع (1)

أنظر فً ذلك بختة موالك، الحماٌة . المهنً، باعتباره الطرؾ الثانً، المقدم للمنتوج أو الخدمة فً عقود االستهالك

الجنائٌة للمستهلك فً التشرٌع الجزائري، المجلة الجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، كلٌة الحقوق 

وقد تطرق المشرع الجزائري إلى . 29، ص 02، رقم 37، الجزء 1999والعلوم اإلدارٌة، جامعة الجزائر، سنة 

، المتعلق بضمان 15/09/1990، المإرخ فً 90/266 من المرسوم التنفٌذي رقم 02تعرٌؾ المهنً فً المادة 

 327-13، الملؽى بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 19/09/1990، المإرخة فً 04المنتوجات والخدمات، ج ر عدد

ٌّز التنفٌذ، 2013 سبتمبر 26 الموافق  1434مإرخ فً عام  ، ٌحدد شروط وكٌفٌات وضع ضمان السلع و الخدمات ح

 الصادرة فً 41، المتعلق بالممارسات التجارٌة، ج ر عدد 02-04  قانون  من03/01وكذلك فً المادة . 49ج ر عدد 

27/06/2004 .
، لكن استعمل هذا المصطلح ألول مرة "مستهلك"  القانون المدنً الجزائري لم ٌشر المشرع مطلقا إلى لفظ كلمة  (2)

 المتعلق بالقواعد العامة لحماٌة المستهلك، ج ر 1989 فبراٌر 07 المإرخ فً 02-89فً قانون حماٌة المستهلك رقم 

، المتعلق بحماٌة 2009 المإرخ فً فٌفري 03-09، والذي ألؽً بقانون رقم 08/02/1989، الصادرة فً 06عدد 

 03، إذ جاء تعرٌؾ المستهلك فً المادة فً المادة 08/03/2009، الصادرة فً 15المستهلك وقمع الؽش، ج ر، عدد 

المستهلك هو كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌقتنً بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال : " منه كما ٌلً

". النهائً من أجل تلبٌة حاجٌاته الشخصٌة أو تلبٌة حاجة شخص آخر أو حٌوان متكفل به

 المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات 02-04 من قانون 03/02وقد ورد تعرٌؾ للمستهلك أٌضا فً المادة 

المستهلك كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌقتنً سلعا قدمت للبٌع أو ٌستفٌد من :" التجارٌة، السالؾ الذكر، كما ٌلً

". خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهنً
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اإلعداد المسبؽ لمعقكد التي يبرمكنيا مع المستيمكيف كتضمينيا مف البنكد كالشركط التي 
تنصب لمصمحتيـ كبصكرة مبالغ فييا، في أغمب األحياف، األمر الذم يجعؿ مف 

المستيمؾ ضحية الستغبلؿ ىذا الميني مف خبلؿ تعسفو في فرضيا، لما قد تحممو مف 
تخفيؼ ألعباء أك التزامات ىذا األخير أك تزيد بدكف مقابؿ مف التزامات المتعاقد معو مما 

يجعؿ مف ىذه العقكد عقكد غير متكازنة، األمر الذم يقتضي إيجاد نكع مف الحماية 
. لممستيمؾ المتعاقد عبر االنترنت

تبعا لذلؾ فقد باتت مسألة حماية المستيمؾ مدنيا عبر االنترنت مف المسائؿ اليامة 
كخاصة في كقتنا الحاضر، الذم انتشرت فيو ظاىرة التسكؽ عبر االنترنت، حتى ال يقع 
ضحية الغش كاالحتياؿ، كيككف عمى بينة مف أمره كيدرؾ حقيقة التصرفات التي يباشرىا 

.  يتعامؿ معيـالذيفكطبيعة األشخاص 
المستيمؾ في نطاؽ المعامبلت التجارية اإللكتركنية ىك نفسو في عممية التعاقد 

نو نظرا لطبيعة العقد عبر االنترنت، أدل إلى التحكؿ في منيج دراسة أالتقميدية، إال 
 المرحمة السابقة لمتعاقد، فالمستيمؾ عبر االنترنت إلىالعقد، كأصبحت ىذه األخيرة تتجو 

يتعرض لمعديد مف األخطار سكاء في المرحمة السابقة إلبراـ العقد، أك عند إبرامو، لذلؾ 
فإنو يحتاج لحماية شاممة تعزز مكقفو، كخصكصا أنو يمثؿ الطرؼ الضعيؼ، في مقابؿ 

. الميني الذم يتمتع بالدراية كالخبرة المينية
كعميو قمنا بتقسيـ ىذا الباب إلى فصميف، الفصؿ األكؿ نعالج فيو حماية المستيمؾ 

، كالفصؿ الثاني نعالج فية حماية (مرحمة التفاكض)في المرحمة السابقة إلبراـ العقد
. المستيمؾ في مرحمة إبراـ العقد

                                                                                                                                                                                

  والظاهر من هذه التعرٌفات إن المشرع الجزائري أخذا بالمفهوم الضٌق للمستهلك إذ أن الشخص الذي ٌقتنً منتوج

. أو ٌستفٌد من خدمة من أجل تلبٌة أؼراضه المهنٌة ال ٌعتبر مستهلك

من خالل التعرٌفات التً أوردناها لكل من المهنً والمستهلك، ٌتضح لنا أن جوهر التمٌٌز بٌنهما ٌتمثل فً الؽرض أو 

التصرؾ، فإذا كان المستهلك ٌتعاقد من أجل اقتناء أؼراض شخصٌة أو عائلٌة، فإن المهنً ٌتصرؾ بهدؾ تحقٌق 

للمزٌد راجع علً أحمد صالح، مفهوم المستهلك والمهنً فً التشرٌع الجزائري، المجلة . أؼراض مهنٌة بحتة

. 102، ص 2011 لسنة 01الجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، جامعة الجزائر، كلٌة الحقوق، عدد 
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ف المتفؽ عميو أف المستيمؾ عبر االنترنت ىك الطرؼ الضعيؼ، لذلؾ فإف ـ
ليذا فإف التشريعات الحديثة انفصمت . اعتبارات العدالة تقتضي بأف نكليو حماية خاصة

عف الماضي، فيما يتعمؽ بكسيمة الحماية، فبينما كانت الحماية التقميدية نممسيا بعد 
التصرؼ القانكني، كيككف ذلؾ سكاء ببطبلف التصرؼ أك جبر الضرر  حدكث الكاقعة أك

فإف المشرع الحديث كنظرا لمتطكرات التي طرأت في المجاؿ االقتصادم كتفاكت ميزاف 
. القكل بيف المستيمؾ كالميني، جعمو يمنح حماية لؤلكؿ حتى قبؿ إبراـ العقد

كألف المستيمؾ عبر االنترنت يتعرض لمعديد مف األخطار خاصة في المرحمة 
 مرحمة التفاكض، ىذا ما يجعمو يحتاج لحماية تعزز مكقفو أكالسابقة إلبراـ العقد، 

 ق األسباب ك غيرىاليذ. كخصكصا أنو غير قادر عمى معاينة الشيء المتعاقد عميو
في مكاجية اإلعبلف ة المستيمؾ حمامالمقارنة في ىذه المرحمة عمى شّددت التشريعات 

. (المبحث الثاني)ك ألزمت الميني بإعبلـ ك تبصير المستيمؾ  .(المبحث األكؿ)التجارم
حماية المستيمؾ في مواجية اإلعالف التجاري : المبحث األوؿ

تككف األعماؿ التجارية عبر االنترنت بصفة عامة مسبكقة بشكؿ مف أشكاؿ 
الدعاية كاإلعبلف، فالمستيمؾ يتعرض في اليـك الكاحد لمئات الرسائؿ اإلعبلنية كقميؿ 

ىذا ما جعؿ مف اإلعبلف أىـ آليات النشاط التجارم في . (1)منيا التي يبدم ليا اىتماما
. المنافسة كتحقيؽ الربح عبر شبكة االنترنت

ذا كانت الدعاية ك اإلعبلنات مسمكحا بيا لمتاجر في سبيؿ التركيج لمنتجاتو  كا 
 ك التضميؿفإنيا تخرج عف نطاؽ السماح أك المشركعية عندما تككف مغمفة بألكاف الخداع 

كما أنيا تخرج عف نطاؽ الشرعية عندما تمثؿ عبئا عمى المستيمؾ، كليس كسيمة جذب 
لشراء، كىذا ما يحدث في الكاقع االفتراضي الذم نعيشو اليـك في كسائؿ االتصاالت ؿ

الحديثة، كخاصة كسيمة االنترنت، ففي التعاقد بيذه الكسيمة يكاجو المستيمؾ العديد مف 
                                                           

(1) LENDREVIE Jacques, BERNARD Blaise, Le nouveau publicitor, 5eme édition, Dalloz, Paris, 

2001, p-p 277-278 . 
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عف كسائؿ البحث أشكاؿ كأساليب التضميؿ في الدعاية ك اإلعبلنات، األمر الذم يستمـز 
. لمكاجية ىذه األخطارمناسبة  كفعالة ككافية 

 في ىذا المبحث مفيـك اإلعبلف التجارم نتناكؿ أف ارتأينا عمى ىذا األساس
، كبعدىا نتطرؽ إلى الحماية المدنية لممستيمؾ في (المطمب األكؿ)المكجو إلى المستيمؾ

. (المطمب الثاني) مكاجية اإلعبلف التجارم الكاذب أك المضمؿ
مفيوـ اإلعالف التجاري الموجو إلى المستيمؾ : المطمب األوؿ

ىك إال نتاج عقد أبـر  إف اإلعبلف التجارم المكجو إلى المستيمؾ عبر االنترنت ما
بيف طرفيف، ىما المعمف كككالة اإلعبلف، كيعد مف طائفة العقكد التي تبـر كتنفذ عبر 

االنترنت، كىك مف العقكد المسماة،  لذلؾ سنتناكؿ تعريؼ اإلعبلف التجارم المكجو إلى 
. (الفرع الثاني) ، ثـ الطبيعة القانكنية ليذا اإلعبلف(كؿاألفرع اؿ)المستيمؾ 

تعريؼ اإلعالف التجاري الموجو إلى المستيمؾ : الفرع األوؿ
-90 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2/8المشرع الجزائرم عرؼ اإلعبلف في المادة 

جميع االقتراحات أك الدعايات أك البيانات ": بأنو  المتعمؽ بالرقابة كقمع الغش(1)39
 كما عرفو في ".كالعركض أك اإلعبلنات أك خدمة بكاسطة إسناد بصرية أك سمعية بصرية

كؿ عرض :"أنو" اإلدعاء" تحت مصطمح378(2)-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03المادة 
أك إشيار يبيف أك يقترح أك يفيـ منو أف لممنتكج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئو 

 ". كخصائصو الغذائية، عند االقتضاء، كطبيعتو، كتحكيمو كمككناتو أك كؿ خاصية أخرل
/ 20/02أما في قانكف التجارة اإللكتركنية الجزائرم الذم صادؽ عميو البرلماف في 

كؿ إعبلف :"  بأنو05/06، فتطرؽ إلى تعريؼ اإلشيار اإللكتركني في المادة 2018

                                                           
تعلق برقابة الجودة وقمع  ي1990 ٌناٌر 30الموافق لـ 1410 رجب عام 03 المإرخ فً 90/39مرسوم تنفٌذي رقم  (1)

 .1990، الصادرة فً سنة 05معدل ومتمم، ج ر عدد الؽش، 
، ٌحدد الشروط 2013 نوفمبر سنة 9 الموافق 1435 محرم عام 5 مإرخ فً 378-13 مرسوم تنفٌذي رقم (2)

 .2013 لسنة 58والكٌفٌات المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر عدد 
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ييدؼ بصفة مباشرة أك غير مباشرة إلى تركيج بيع السمع أك الخدمات عف طريؽ 
 .االتصاؿ اإللكتركني

يتبيف لنا أف التعريؼ الذم جاء بو المشرع في قانكف التجارة اإللكتركنية لئلعبلف 
أقرب إلى الصكاب بالمقارنة مع النصكص السابقة الذكر، ذلؾ ألنو تطرؽ الى اليدؼ مف 

 .اإلشيار الذم يتمحكر في التركيج لمسمع كالخدمات

 ليس ىناؾ تعريؼ محدد لئلعبلف، لكف جاء تعريفو قانكف االستيبلؾ الفرنسيفي 
، بشأف الحماية 29/12/1979 الصادر في 1150-79في المادة الثالثة مف القانكف رقـ 

يعتبر إعبلف كؿ نقش ييدؼ إلى :" مف البلفتات اإلعبلنية المعمقة عمى الجدراف كما يمي
 .(1)"إعبلف الجميكر كجذب انتباىو سكاء كاف نقشا نمكذجيا أك صكرة

كلقد تناكؿ النقض الفرنسي اإلعبلف كقضى بأنو كؿ كسيمة معمكماتية تدفع 
 المتعامؿ إلى تككيف عقيدة مقصكدة مف النتائج التي ستعكد عميو مف الماؿ الذم يشتريو

 (2).أك الخدمة التي ستقدـ لو

                                                           
، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة (دراسة مقارنة)خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت اإللكترونٌة  (1)

 :وتنص المادة على .81، ص 2007

Article 03 Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et 

préenseignes Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 

21 septembre 2000 « Au sens de la présente loi : 

- constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute 

inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les 

dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images 

étant assimilés à des publicités. 
  Cass Crim 12 nouvembre, Bull crim, p26 أنظر  (2)

، دار الجامعة الجدٌدة (دراسة مقارنة)مشار لهذا القرار لدى أسامة أحمد بدر، حماٌة المستهلك فً التعاقد اإللكترونً

 . 154، ص 2005للنشر، اإلسكندرٌة، 

Voir aussi : VERBIEST Thibault, le nouveau droit du commerce électronique (la loi pour la 

confiance dans l’économie numérique et la protection du cyber consommateur), édition 

Larcier, Belgique, Bruxelles, 2005, p 28   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BA9BA6309B5BA0E13D228D31B86164D.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000705047&dateTexte=20180309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BA9BA6309B5BA0E13D228D31B86164D.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000705047&dateTexte=20180309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BA9BA6309B5BA0E13D228D31B86164D.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20180309&categorieLien=id#LEGIARTI000006849354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BA9BA6309B5BA0E13D228D31B86164D.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20180309&categorieLien=id#LEGIARTI000006849354
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 بقصد التقريب بيف تشريعات دكؿ 1984 التكجيو األكركبي الصادر عاـ عرفو
أم شكؿ مف أشكاؿ االتصاالت تتـ في مجاؿ :" أنو عمى الجماعة األكركبية المشتركة، 

األنشطة التجارية أك الصناعية أك الحرفية أك المينية كتيدؼ إلى تشجيع اإلقباؿ عمى 
أما التكجيو رقـ  ".السمع كالخدمات بما في ذلؾ العقارات كالحقكؽ كااللتزامات المرتبطة بيا

االتصاؿ "عّرؼ اإلعبلف بمصطمح ، فقد  الخاص بالتجارة اإللكتركنية31/2000
أك الغير المباشر، مكجو  كؿ شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ المباشر"  :، فعرفو بأنو"التجارم

  (1)".لتسكيؽ أك تركيج السمع ك الخدمات
مجمكعة مف الجيكد غير الشخصية التي :" يعرفو جانب مف الفقو بأنو عبارة عف

تيدؼ إلى تكجيو انتباه أفراد المجتمع إلى سمعة أك خدمة محددة لحثيـ عمى شرائيا 
طمبيا، أك ىي عبارة عف أنكاع األنشطة المختمفة التي يتـ مف خبلليا نشر أك إذاعة أك

الرسائؿ اإلعبلنية المرئية أك المسمكعة عمى أفراد المجتمع، بيدؼ حثيـ عمى شراء 
. (2)"السمعة أك الخدمة المعمف عنيا

ىناؾ مف يفرؽ بيف اإلعبلف التجارم كالدعاية التجارية، إذ يركف أف الدعاية 
التجارية ىي التي يستعمؿ فييا المعمف كسائؿ تكنكلكجية متطكرة مف شأنيا أف تؤثر عمى 

 فيك كسيمة مف بيف الكسائؿ التقميدية  التجارمأما اإلعبلف. المستيمؾ كتدفعو إلى التعاقد
لتعريؼ الجميكر بالسمع المعركضة في السكؽ، إال أف البعض يذىب إلى القكؿ بأنو ال 

يكجد فرؽ بيف الدعاية التجارية كاإلعبلف التجارم، فكميا عبارة عف كسائؿ يستعمميا 
. (3)إلقباؿ عمى السمعةؿ المستيمؾ  لتحفيزالميني

                                                           
. 81، ص ، المرجع السابق خالد ممدوح إبراهٌم(1)
، ص 1991 األردن ، صالح نائل عبد الرحمان، حماٌة المستهلك فً التشرٌع األردنً، دار الثقافة للنشر والتوزٌع(2)

57 .
 سً ٌوسؾ زاهٌة حورٌة، حماٌة المستهلك مدنٌا من اإلعالن التجاري الكاذب أو المضلل، المجلة الجزائرٌة للعلوم (3)

. 188، ص 2010، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر، 04القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، العدد 
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 ىك كؿ فعؿ أك تصرؼ ييدؼ  التجارمأف اإلعبلف: مف كؿ ما سبؽ يمكف القكؿ
إلى التأثير النفسي عمى جميكر المستيمكيف، بيدؼ إقناعيـ بمزايا السمعة أك الخدمة كما 

يمكف أف يحققو مف فكائد، بغض النظر عف الكسيمة المستخدمة في ذلؾ كال يختمؼ 
اإلعبلف اإللكتركني عف اإلعبلف التقميدم إال في الكسيمة المستخدمة، سكاء أكانت ىذه 

. الكسيمة مف خبلؿ االنترنت، أك غيرىا مف الكسائؿ االلكتركنية
طبيعة اإلعالف التجاري الموجو إلى المستيمؾ : الفرع الثاني

نما دعكة  ال يعد اإلعبلف المكجو إلى المستيمؾ عبر شبكة االنترنت إيجابا، كا 
لمتفاكض أك التعاقد، كىذا ما ذىب إليو جانب مف شراح القانكف، كاشترط لذلؾ أف ال 

 فعرض السمع في كاجيات المحبلت التجارية .يتضمف اإلعبلف الشركط الجكىرية لمتعاقد
، كما أف عرض البضائع كالخدمات عبر شبكة (1)دكف بياف أسعارىا ال يعتبر إيجابا

فإذا تضمف العرض السمع كالخدمات . االنترنت يشبو إلى حد كبير نافذة المتجر الحقيقي
عف طريؽ االنترنت ثمف المبيع يعد ىذا العرض إيجابا شأنو في ذلؾ شأف عرض 

. (2)البضائع عمى كاجيات المحبلت التجارية
 مفيكما خاصا يميزه عف اإليجاب الذم يتـ ، كلئليجاب عبر شبكة االنترنت

 تعطي ، فشبكة االنترنت باعتبارىا شبكة دكلية مفتكحة لبلتصاؿ عف بعد،بالطرؽ التقميدية
 EC/97/7فالتكجيو األكركبي رقـ . (3)لئليجاب مفيكما خاصا ضمف ىذه الخصكصية

كؿ اتصاؿ ": الخاص بحماية المستيمكيف في العقكد المبرمة عف بعد، يعرؼ اإليجاب بأنو
عف بعد يتضمف كؿ العناصر البلزمة بحيث يستطيع المرسؿ إليو أف يقبؿ التعاقد مباشرة، 

                                                           
. 104، ص 1995 أبو اللٌل إبراهٌم الدسوقً، العقد واإلرادة المنفردة، الطبعة األولى، جامعة الكوٌت، (1)
 04 العدد ، علوان رامً محمد، التعبٌر عن اإلرادة عن طرٌق االنترنت وإثبات التعاقد اإللكترونً، مجلة الحقوق(2)

. 244ص جامعة الكوٌت، ، 2002
، ص 2010 مصر، ، مصطفى موسى العجارمة، التنظٌم القانونً للتعاقد عبر شبكة االنترنت، دار الكتب القانونٌة(3)

275 .
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تعبير نيائي جاـز :" كعرفو البعض عمى أنو ."كيستبعد مف ىذا النطاؽ مجرد اإلعبلف
. (1)"قاطع الداللة عمى اتجاه إرادة مف صدر منو إلى قبكؿ التعاقد كفقا لشركط معينة

يتميز اإليجاب اإللكتركني عبر االنترنت بأنو غالبا ما يككف مكجيا مف التاجر إلى 
جميكر المستيمكيف، لذلؾ فإنو يخضع إلى القكاعد الخاصة بحماية المستيمؾ التي 

فرضتيا بعض القكانيف، نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قانكف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية 
 سالؼ التكنسي، التكجيو األكركبي الخاص بحماية المستيمكيف في العقكد المبرمة عف بعد

. ، قانكف االستيبلؾ الفرنسيالذكر
لذلؾ فإنو لكي يعتبر اإلعبلف المكجو إلى الجميكر إيجابا، يجب أف يككف محددا 

لمسمعة تحديدا نافيا لمجيالة، كأف يحدد الثمف كالعناصر األساسية لمتعاقد، ك إال فإف األمر 
 أم أنو يجب أف يعبر عف اإليجاب عف إرادة باتة .ال يعدك أف يككف مجرد دعكة لمتعاقد

كنيائية في التعاقد، بمعنى أف تتجو نية المكجب إلى إبراـ العقد في الحاؿ إذا صادفو 
قبكؿ مطابؽ، كيجب كذلؾ أف يككف اإليجاب خاليا مف أم لبس أك غمكض، كأف يككف 

ك إذا أخذنا كمثاؿ عقد البيع عبر االنترنت، فإنو يشترط لكي يرقى . محددا بشكؿ كاؼ
ج أك كإلى مرتبة اإليجاب أف يتـ إعبلف المستيمؾ بالشركط الجكىرية لمتعاقد كطبيعة المنت

. (2)الخدمة كتحديد الثمف ككيفية السداد، كميعاد كمكاف التسميـ
 أما إذا كاف االقتراح المقدـ عمى شبكة االنترنت لـ يبيف سعر السمعة، أك ترؾ 
تحديد السعر ليككف مكضكعا لمتفاكض بيف مقدـ االقتراح مف جية، كبيف الراغب في 

. (3)التعاقد مف جية أخرل، فإف ىذا االقتراح ال يعتبر إيجابا بؿ دعكة إلى التفاكض

                                                           
، ص 1978 مصر، ،مطبعة جامعة القاهرة راجع محمد جمال الدٌن زكً، الوجٌز فً النظرٌة العامة لاللتزامات، (1)

77 .
. 87 خالد ممدوح  إبراهٌم، المرجع السابق، ص (2)
، ص 2005، (األردن) دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان ، نضال إسماعٌل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكترونٌة(3)

39 .
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مف كؿ ما سبؽ فإنو يمكننا التمييز بيف اإليجاب كالدعكة إلى التفاكض، بمعيار 
كاحد كىك مدل تكافر العناصر األساسية في العرض محؿ اإليجاب، فإذا تكفرت ىذه 

 فإف ىذا العرض ال ،األخيرة يعتبر العرض إيجابا، أما إذا انعدمت أك أستثني منيا أحدىا
. يعد إيجابا فإنما يعتبر دعكة لمتفاكض

بعد ىذا نتطرؽ إلى دراسة حماية المستيمؾ في مكاجية اإلعبلف التجارم الكاذب 
 .في العنصر المكالي

حماية المستيمؾ في مواجية اإلعالف التجاري الكاذب : المطمب الثاني
كصمنا فيما سبؽ إلى أف اإلعبلف التجارم ىك كؿ تصرؼ ييدؼ إلى التأثير ت

فيك إذا كسيمة . النفسي عمى جميكر المستيمكيف بيدؼ إقناعيـ بمزايا السمعة أك الخدمة
لكف قد يتعدل . مشركعة يستعمميا التجار بقصد جذب أقصى عدد ممكف مف المستيمكيف

 ىذا اإلعبلف حدكد المشركعية عندما يمجا الميني إلى استخداـ طرؽ احتيالية كىك بصدد
كىك  عرض منتجاتو أك خدماتو، بشكؿ يؤثر فيو عمى سمكؾ المستيمؾ كيدفعو إلى التعاقد

. أك اإلعبلف الكاذبالكاذبة ما نسميو بالدعاية 
مف أجؿ تفصيؿ أكثر في ىذا العنصر، نتطرؽ أكال إلى تعريؼ اإلعبلف الكاذب 

الفرع )، كبعدىا نعالج القكاعد القانكنية لحماية المستيمؾ مف اإلعبلف الكاذب (الفرع األكؿ)
 حماية المستيمؾ مدنيا مف اإلعبلف التجارم ، كفي األخير نتطرؽ إلى دراسة(الثاني

. (الفرع الثالث)الكاذب 

تعريؼ اإلعالف التجاري الكاذب  : الفرع األوؿ

لقد سبؽ تعريؼ اإلعبلف التجارم بأنو كسيمة مف كسائؿ التسكيؽ ك أداة مف أدكات 
. إعبلـ الجميكر بالمنتجات كالخدمات
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اإلعبلف المتضمف :" أما اإلعبلف التجارم المضمؿ فقد عرفو شراح القانكف بأنو 
 ة جكىرماتأك صؼ/معمكمات تيدؼ إلى الكقكع في خمط كخداع فيما يتعمؽ بعناصر ك

 (1)".لممنتج
أك اإلعبلف الذم يقـك فيو المعمف، سكاء كاف تاجرا  " عرفو البعض اآلخر بأنو

مقدما لخدمة، باستخداـ ألفاظ كعبارات كاذبة حكؿ الخصائص ك المميزات الجكىرية 
لمسمعة أك الخدمة المعمف عمييا إلكتركنيا، بما يؤدم إلى إيقاع المستيمؾ في خداع 

. (2)" التعاقد أك يزيد مف إقبالو عمى التعاقدإلىإعبلني يدفعو 
 إذا تعدل حدكد المشركعية، أم أنو (3)يعتبر اإلعبلف التجارم كاذبا أك مضمبل

. تجاكز الحدكد المألكفة أك اليدؼ الذم يسعى لتحقيقو، ليصبح إعبلنا تجاريا كاذبا
.  يككف المستيمؾ(4)كالمضركر مف ىذه الدعاية الكاذبة في غالب األحياف

فاإلعبلف الكاذب أك المضمؿ ىك الذم يكقع المستيمؾ في الخداع لذلؾ يمكف 
كالحكمة مف اعتبار اإلعبلف الكاذب ىك . تسميتو بالخداع اإلعبلني أك اإلعبلف المخادع

. (5)إعبلنا مخادعا ألف كبلىما يكقعاف المستيمؾ في غمط كخداع 
يعرؼ كذلؾ اإلعبلف بأنو إعبلف مخادع إذا كاف يذكر خصائص كبيانات السمعة 

بطريقة تؤدم بالمستيمؾ إلى إبراـ عقد االستيبلؾ ك ،أك الخدمة عمى نحك مجاؼ لمحقيقة
كبعبارة أخرل فإف اإلعبلف الذم ينسب فيو المعمف . تحت تأثير ىذا الخداع اإلعبلني

                                                           
 سمٌحة القلٌوبً، ؼش األؼذٌة وحماٌة المستهلك، مإتمر حماٌة المستهلك فً القانون والشرٌعة، جامعة عٌن (1)

. 93ص   ، نقال عن خالد ممدوح إبراهٌم ، المرجع السابق1995الشمس، مصر 
، ص 2010  السعودٌة، كوثر سعٌد عدنان، حماٌة المستهلك االلكترونً، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة بنها،(2)

180 .
 اإلعالن الكاذب أو المضلل كلمتان متكاملتان، فاإلعالن الكاذب ٌإدي حتما إلى تضلٌل المستهلك أي خداعه (3)

أما اإلعالن المضلل قد ال ٌنطوي على بٌانات كاذبة ولكنه . الحتوائه على بٌانات ؼٌر صحٌحة أو ؼٌر مطابقة للحقٌقة

راجع سً ٌوسؾ زاهٌة . ٌصاغ فً عبارات تإدي الى خداع المتلقً، وكالهما تإدٌان إلى إٌقاع المستهلك فً الؽلط

.  202حورٌة، المرجع السابق، ص
.  قد ٌتؤثر كذلك التاجر عن طرٌق المنافسة ؼٌر المشروعة من هذه الدعاٌة(4)
. 189 سً ٌوسؾ زاهٌة حورٌة، المرجع السابق، ص(5)
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 ك أالسمعةىذه تكفر بعض الصفات الجكىرية التي قد تدفع المستيمؾ لمتعاقد بينما تخمك 
 (1).الخدمة مف ىذه الصفات الجكىرية يعتبر إعبلنا خادعا

 أنو القياـ ببعض األكاذيب أك ،كيعرؼ بعض الفقياء الفرنسييف اإلعبلف المخادع
بعض الحيؿ البسيطة التي مف شأنيا إظيار الشيء مكضكع العقد عمى نحك مخالؼ 

 (2).لمحقيقة
ع الجزائرم ككباقي تشريعات الدكؿ عمى كضع قكاعد قانكنية مف شأنيا رمؿ المشع

 مف جراء  بوحماية المستيمؾ المتمّقي لمرسالة اإلشيارية مف األضرار التي قد تمحؽ
اإلشيارات التجارية، كالتي قد تمس كتيدد حياتو كسبلمتو كحتى أمكالو، خاصة إذا لـ 

 .تحقؽ النتائج المرجكة مف االستيبلؾ
كيجب اإلشارة أنو مف أجؿ الكصكؿ إلى تحديد القكاعد القانكنية المنظمة لمرسالة 

اإلشيارية في الجزائر كاف يجب البحث في مختمؼ القكانيف ذات الصمة بالمنظكمة 
كىذا ال يعني أف فكرة  .القانكنية الجزائرية كذلؾ لعدـ كجكد نص قانكني خاص باإلشيار

اإلشيار لـ تكف مكجكدة في الجزائر، بؿ عرفت منذ فترة االستعمار الفرنسي، ككانت 
 ”ىافاس”اإلشيارات التجارية مسيرة مف طرؼ الككاالت الكبرل الخاصة عمى رأسيا ككالة 

 كلكف كبعد ،كجعمتيا سكقا لمنتكجاتيا التي سيطرت عمى السياسة اإلعبلنية في الجزائرك
 صالذم ف  المنظـ لئلشيار التجارم301(3)-63، صدر المرسـك رقـ 1962االستقبلؿ 

ة، كفي إطار عمميات تأميـ الشركات التي قامت بيا سيعمى إلغاء العمؿ بالقكانيف الفرف
مف بيف الشركات المؤممة لتجعميا ككالة كطنية ” ىافاس”الحككمة الجزائرية، كانت شركة 

                                                           
 عبد هللا عبد الكرٌم عبد هللا وفاتن حسٌن حوى، حماٌة المستهلك فً بعض التشرٌعات العربٌة بٌن الواقع والتطبٌق (1)

الندوة العلمٌة حول حماٌة المستهلك العربً بٌن الواقع وآلٌات التطبٌق، المركز العربً للبحوث القانونٌة والقضائٌة 

.  20، ص2014 جوان 4-2مجلس وزراء العرب، جامعة الدول العربٌة، بٌروت لبنان، 
(2) Raoul Combalolien, la fraude en matière alimentaire en France, revue Internationale de 

droit comparé, 1974, p516 
، المنظم لإلشهار 1963 أوت 14هـ الموافق لـ 1383 ربٌع األول 23 المإرخ فً 301-63 رقم التنفٌذي لمرسوم ا(3)

 .1963 أوت 23 المإرخة فً 59 عدد  ر، ج،التجاري
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، كتـ إعادة تنظيـ الككالة (1)279-67بمكجب األمر رقـ  (ANEP) لمنشر كاإلشيار
 .(2)283-86الكطنية لمنشر كاإلشيار بعد ذلؾ بمكجب المرسـك رقـ 

المشرع الجزائرم تطرؽ إلى مكضكع اإلشيار مف خبلؿ مشركع قانكف اإلشيار 
 الذم لـ يجد سبيبل لرؤية النكر، بسبب كثرة األخطاء الكاردة فيو، كلـ يكف 1999لسنة 

يتكافؽ مع حالة قطاع االتصاؿ الجزائرم آنذاؾ، ىذا باإلضافة إلى أف المجمس الشعبي 
 كأىـ ما جاء بو ىذا المشركع ىك التطرؽ لمسألة حماية ،الكطني رفضو باألغمبية
 إخضاع لرا فادحا، حيث نص عؿاضرأ الكاذبة كالتي تمحؽ بو اتالمستيمؾ مف اإلشيار

في ك. بعض اإلشيارات إلى ترخيصات مسبقة لمتأكد مف صحة فعالية المكاد المشير بيا
 يعتمد عمى  اإلعبلفظؿ غياب قانكف خاص ينظـ اإلشيار التجارم في الجزائر، مازاؿ

  أكت 14 المؤرخ في 301-63المرسـك التنفيذم رقـ ؾبعض النصكص التي تسيره 
بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات   المتعمؽ02-04 السالؼ الذكر كقانكف 1963

، (3) المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش03-09ىذا باإلضافة إلى قانكف  التجارية،
 الذم يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ 378-13ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 

. المستيمؾ
 تناكؿ المشرع الجزائرم اإلشيار اإللكتركني في (4)في قانكف التجارة اإللكتركنية

التأكد مف أف :... في الفقرة األخيرة عمى 29كقد نص في صمب المادة . الفصؿ السابع
جميع الشركط الكاجب استيفاؤىا لبلستفادة مف العرض التجارم، ليست مضممة كال 

 ".غامضة
                                                           

م المتضمن إحداث شركة 1967 سبتمبر 20هـ الموافق لـ 1378 رمضان 19مإرخ فً  ال279- 67ألمر رقم  ا(1)

 .1968 لسنة 2عدد . ر.وطنٌة تسمى بالوكالة الوطنٌة للنشر واإلشهار، ج
، إعادة تنظٌم الوكالة 1986 دٌسمبر 2هـ الموافق لـ 1407 ربٌع األول 30المإرخ فً 283- 86مرسوم رقم  (2)

 .1986 لسنة 49عدد . ر.الوطنٌة للنشر واإلشهار ج
لإلشارة فهناك . 2009 فبراٌر 25، الصادرة فً 15 المتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الؽش، ج ر عدد 03-09 قانون (3)

 .مشروع قانون معروض حالٌا على البرلمان لتعدٌله
، وإلى تارٌخ تحرٌر هذه 2018 فٌفري 20 قانون التجارة االلكترونٌة الجزائري، صادق علٌه البرلمان فً (4)

 .األطروحة لم ٌصدر بالجرٌدة الرسمٌة
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المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ في ىذا القانكف إلى مفيـك اإلعبلف المضمؿ، أك إلى 
-13الممارسات التجارية المضممة، بينما تـ ذكر ىذه األخيرة في المرسـك التنفيذم رقـ 

يجب أال يكصؼ أك :" التي تنص"  اإلدعاءات" القسـ العاشر بعنكاف 36 في المادة 378
يقدـ أم غذاء بطريقة خاطئة أك مضممة أك كاذبة أك مف المحتمؿ أف يثير انطباعا خاطئا 

 .بخصكص نكعو بطريقة تؤدم إلى تغميط المستيمؾ
يجب أف ال تككف االدعاءات المستعممة عمى الكسـ كعمى المكاد الغذائية 

 :المكضكعة حّيز االستيبلؾ
 .غير صحيحة أك غامضة أك مضممة -
 ..أك تطابقيا غذائيا مع مكاد غذائية أخرل/تثير شككؾ فيما يتعمؽ باألمف ك -
 .تشجع أك تسمح باالستيبلؾ المفرط لمادة غذائية -
تكحي بأف تغذية متكازنة ك متنكعة ال يمكف أف تكفر كؿ العناصر المغذية بكمية  -

 .كافية
 غير مبررة -
تشير إلى تغييرات في الكظائؼ الجسمية التي يمكف أف تثير مخاكؼ عند المستيمؾ  -

 .إما في شكؿ نصكص أك صكر أك أشكاؿ خطية أك عركض رمزية
تشير إلى خصائص كقائية أك عبلجية لؤلمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية  -

  . الطبيعية كالمكاد الغذائية المكجية لتغذية خاصة
قانكف  مف 3-121 ك 2-121تيف أما المشرع الفرنسي فقد أكد في نص الماد

: اإلعبلف التجارم ينصب عمى  عمى أف التضميؿ في،االستيبلؾ
 :الممارسات التجارية المضممة التي تتمثؿ في كاحد مف الحاالت اآلتية: أوال
ما يؤدم إلى خمؽ التباس أك اختبلط مع عبلمة تجارية لسمعة أك خدمة أك اسـ - 1

. تجارم أك عبلمة مميزة لمنتج منافس
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 إلى تحريؼ بيانات أك القياـ بادعاءات مف شأنيا أف تؤدم إلىعندما يستند التضميؿ - 2
:   صر اآلتيةا العف عنصر أك أكثر مفتضميؿ

. كجكد السمعة أك التضميؿ بشأف طبيعة الخدمة -
الخصائص األساسية لمسمعة أك الخدمة، أم صفتيا األساسية، كمككناتيا، كالمنشأ ك  -

النتائج كالكمية، كطريقة كتاريخ صنعيا كظركؼ استخداميا ك قدرتيا عمى االستخداـ 
. الخ...المتكقعة مف ىذا االستخداـ

السعر أك طريقة حساب السعر، ك األسعار التركيجية، كشركط البيع ك الدفع ك  -
. التسميـ بالنسبة لمسمعة أك الخدمة

 خدمة تقديـ قطع غيار، أك االستبداؿ أك إلىخدمات ما بعد البيع، ك الحاجة  -
. اإلصبلح

. االلتزاماتنطاؽ التزامات المعمف، ك طبيعة ىذه  -
ىكية ك مؤىبلت ك قدرات الميني  -
 .االدعاء بحقكؽ خاصة لممستيمؾ -
 بالنيابة عف المعمف أك التعرؼ عميو االلتزاـعدـ تحديد الشخص الذم يقـك بتنفيذ - 3

 . (1)بكضكح
                                                           

(1) Article L121-2 code de la  consommation Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 

2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 

2016: 

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des 

circonstances suivantes: 

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom 

commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de 

nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: 

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités 

substantielles, sa Composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa 

date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses 
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مف قانكف االستيبلؾ  (3-121) حسب نص المادة تعد الممارسات التجارية مضممة :ثانيا
 إذا كاف مف شأنيا إخفاء معمكمات أك تقديـ معمكمات غير مفيكمة أك غامضة الفرنسي،

أك مفاجئة لممستيمؾ، عندما يفشؿ المعمف في تحديد القصد التجارم مف إعبلنو، أك كاف 
لذلؾ إذا كاف اإلعبلف التجارم ال يكفر مجاال . المقصكد مف اإلعبلف لـ يتبيف مف السياؽ

 بما إذا كاف قد تـ حذؼ اإلببلغأك كقتا لتقديـ ىذه المعمكمات، فينبغي عمى المعمف 
تقديميا مف خبلؿ كسائؿ اتصاؿ كمعمكمات جكىرية، ك أف يقـك بإعبلـ المستيمؾ بيا 

 التجارية التي تمثؿ دعكة لمشراء، كيذكر فييا اإلعبلناتأخرل، ك عمى أم حاؿ، ففي 
لممستيمؾ سعر كخصائص السمعة أك الخدمة المقدمة، تعد المعمكمات التالية جكىرية، ك 

ىي الخصائص الرئيسية لمسمعة أك الخدمة، ك عنكاف كىكية الميني، ك جميع الضرائب ك 
رسـك التسميـ التي يتحمميا المستيمؾ، أك طريقة حساب السعر التي لـ تكف معركفة 

مسبقا، كطريقة السداد ك التسميـ ك كيفية التعامؿ مع شكاكل المستيمكيف، ككجكد الحؽ في 
 .(1) الرجكع إذا كاف ذلؾ مطمكبا بمكجب القانكف

                                                                                                                                                                                

propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les 

principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; 

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions 

de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; 

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un 

remplacement ou d'une réparation ; 

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la 

vente ou de la prestation de services ; 

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas 

clairement identifiable.» 
(1) Article 121-3 code de la consommation, Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 

2016 : 

"Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres 

au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, 

dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information 

substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que 

celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. 
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:      منو اإلعبلف الخادع بأنو11عرؼ قانكف حماية المستيمؾ المبناني في المادة 
اإلعبلف الذم يتـ بأية كسيمة كانت، كيتناكؿ سمعة أك خدمة، كيتضمف عرضا أك بيانا " 

كاذبا أك أنو مصاغ بعبارات مف شأنيا أف تؤدم بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، إلى 
". خداع أك تضميؿ المستيمؾ

كما يجب اإلشارة إليو، أف اإلعبلف المبالغ في مدح السمعة ليس إعبلنا كاذبا 
ألف  كمضمبل، بؿ امتداح لممنتجات كالخدمات بنكع مف التجاكز، كىذا مسمكح بو،

المستيمؾ العادم ال ينخدع بأمثاؿ ىذه المبالغات، ألنو ك كما يرل الفقو أف اإلعبلف الذم 
يمتـز بالمكضكعية التامة كالذم يتحرل عف الحقيقة بحرفية، يككف عادة إعبلنا باردا عديـ 

. (1)الطعـ كيقترب مف اإلعبلـ
 أف التضميؿ في اإلعبلف االلكتركني قد يككف بفعؿ (2) في األخير نؤيد قكؿ

كاذبا حكؿ منتج أك خدمة أك تقديـ  ايجابي مف المعمف إذا تضمف عرضا أك بيانا أك إدعاء
معمكمات غير مفيكمة أك غامضة أك مفاجئة لممستيمؾ، أك قد يككف سمبي مف المعمف 

                                                                                                                                                                                

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y 

a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte 

de ces limites ainsi que de toute  mesure prise par le professionnel pour mettre ces 

informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. 

Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et 

destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du 

service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 

2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou 

leur mode de  calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations 

des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement 

pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. 
 عبد الفضٌل محمد أحمد، اإلعالن عن المنتوجات والخدمات من الوجهة القانونٌة، مكتبة الجالء الجدٌدة بالمنصورة (1)

. 182  ص 1991مصر، 
 مصر العربٌة، أمٌنة أحمد محمد أحمد، حماٌة المستهلك فً عقود التجارة االلكترونٌة، دراسة مقارنة، دار النهضة (2)

. 111، ص 2016
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 عمييا المستيمؾ قراره بشأف مبإخفاء معمكمات ىامة حكؿ السمعة أك الخدمة يحتمؿ أف يبف
 .التعاقد

في العنصر المكالي نتكلى دراسة القكاعد القانكنية لحماية المستيمؾ مف اإلعبلف 
 .التجارم الكاذب

القواعد القانونية لحماية المستيمؾ مف اإلعالف التجاري الكاذب : الفرع الثاني
قد يتجاكز اإلعبلف حدكده المشركعة ليصبح إعبلنا مضمبل أك كاذبا، كالذم يعتبر 

فعؿ غير مشركع لككنو يمحؽ ضررا بالمستيمؾ، لذلؾ البد مف تقرير حماية لو، كذلؾ 
 (1). عمى المنتجالمسئكليةبتشديد 

كتقـك قكاعد حماية المستيمؾ في مكاجية اإلعبلنات اإللكتركنية، عمى ثبلث قكاعد 
أساسية، أكليا تتعمؽ باشتراط كضكح اإلعبلف اإللكتركني، كثانييا يتمثؿ في منع اإلعبلف 

 (2).الكاذب، أما الثالثة فتتحدث عف الرقابة عمى اإلعبلنات المقارنة

اشتراط وضوح اإلعالف : أوال

 مف قانكف التجارة اإللكتركنية المكرد (3)10ألـز المشرع الجزائرم في نص المادة 
كلعؿ أف نية المشرع . اإللكتركني بتقديـ العرض التجارم بطريقة مرئية مقركءة كمفيكمة

تنصرؼ إلى إلزاـ المكرد " مفيكمة"، "مقركءة"، "مرئية"في استخداـ المصطمحات الثبلثة 
اإللكتركني بتقديـ العرض بطريقة كاضحة ال لبس فييا، ليتسنى لممستيمؾ اإللكتركني 

كما ذكر المشرع بعض البيانات اإللزامية التي يجب أف يتضمنيا العرض . استعابو
 .التجارم

                                                           
. 188 زاهٌة سً ٌوسؾ، المرجع السابق، ص (1)
. 431، ص 2008، إبرام العقد اإللكترونً، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة،  إبراهٌم خالد ممدوح(2)
ٌجب أن ٌقدم المورد اإللكترونً العرض التجاري اإللكترونً بطرٌقة مرئٌة، مقروءة ومفهومة " 10 نص المادة (3)

 :..."وٌجب أن ٌتضمن على األقل، ولٌس على سبٌل الحصر، المعلومات التالٌة
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، إلى أف اشتراط كضكح اإلعبلف، يعني أف يتضمف ىذا (1)ذىب جانب مف الفقو
األخير البيانات الكافية عف السمعة أك الخدمة المقدمة، كالتي مف شأنيا خمؽ تفكير كاع 
كمتبصر يعمؿ عمى تككيف إرادة كاعية كمستنيرة لدل المستيمؾ كىك بصدد اإلقباؿ عمى 

. التعاقد
 لقد أشار القانكف الفرنسي إلى أنو يجب أف تككف العمميات التجارية اإللكتركنية 
كالدعاية المصاحبة ليا كاضحة عف المنتج أك الخدمة المعركضة، بما يسمح لممستيمؾ 

دراؾ كامميف . بإعطاء المكافقة عمى التعاقد عف كعي كا 
. ىذا كتتجو معظـ التشريعات إلى منع اإلعبلف الكاذب أك المضمؿ كمحاربتو

 منع اإلعالف الكاذب: ثانيا
إف اإلعبلف التجارم مظير مف مظاىر المنافسة المشركعة كعامؿ مف عكامؿ 

 أما اإلعبلف الكاذب ،(2)التسكيؽ كأداة مف أدكات إعبلـ الجميكر بالمنتجات كالخدمات
. فيعتبر فعؿ غير مشركع، يمحؽ ضررا بالمستيمؾ لذلؾ البد مف تقرير حماية لو

-90 مف المرسـك التنفيذم 13منع المشرع الجزائرم اإلعبلف الكاذب في المادة 
استعماؿ أية إشارة، أك أية عبلمة، أك أية تسمية خالية، أك أم ...يمنع :"كما يمي (3)،367

طريؽ لمتقديـ أك الكسـ، أك أم أسمكب لئلشيار أك العرض، أك البيع مف شأنيا أف تدخؿ 
 المتعمؽ 02-04 مف القانكف رقـ 28ىذا كنص في المادة ...". لبسا في ذىف المستيمؾ

بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية السالؼ الذكر، عمى منع كؿ إشيار تضميمي ال 
سيما إذا تضمف تصريحات أك بيانات أك تشكيبلت يمكف أف تؤدم إلى التضميؿ بتعريؼ 

                                                           
.  26، ص1998 ممدوح محمد خٌري هاشم، الحماٌة المدنٌة من اإلعالنات التجارٌة الخادعة، دار النهضة العربٌة، (1)
. 28، ص المرجع نفسه (2)
، الصادرة 50 والمتعلق بوسم السلع الؽذائٌة، ج ر عدد 1990 نوفمبر سنة 10 المإرخ فً 367-90 مرسوم تنفٌذي (3)

، لسنة 83، ج ر عدد 2005 دٌسمبر 22 المإرخ فً 484-05، معدل ومتمم بالمرسوم التنفٌذي رقم 1990سنة 

، ٌحدد الشروط و الكٌفٌات 2013 نوفمبر 09 مإرخ فً 378- 13، ملؽى بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 2005

 .58المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر عدد 
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 كنص عمى نفس المبدأ في المرسـك (1).منتكج أك خدمة أك بكميتو أك كفرتو أك مميزاتو
تمنع كؿ معمكمة أك إشيار كاذب مف " 56 في صمب المادة 378-13التنفيذم رقـ 

كلـ يغفؿ المشرع الجزائرم عمى منع اإلعبلف ". شأنيما إحداث لبس في ذىف المستيمؾ
التأكد مف أف جميع :".. بقكلو29الكاذب عند تنظيمو لقانكف التجارة اإللكتركنية في المادة 

 ."الشركط الكاجب استيفاؤىا لبلستفادة مف العرض التجارم ليست مضممة ك ال غامضة
إف المشرع الجزائرم في ىذه المكاد أخذ بما سماه باإلشيار التضميمي الذم يكقع 

 .لبس أك خمط في ذىف المستيمؾ أك خداعو
، كالذم أكصى بضركرة حماية 2006أما قانكف حماية المستيمؾ المصرم لسنة 
عمى كؿ مكرد كمعمف إمداد : "  منو 06المستيمؾ مف الكقكع في الخطأ، فقد نصت المادة 

المستيمؾ بالمعمكمات الصحيحة عف طبيعة المنتكج كخصائصو، كتجنب ما قد يؤدم إلى 
 عمى (2)، ىذا كقرر المشرع المصرم عقكبة جنائية"خمؽ انطباع غير حقيقي أك مضمؿ

أك  خمط ارتكاب أفعاؿ تؤدم إلى الكقكع في  المعمف في حالة قيامو بتضميؿ المستيمؾ، أك
 .غمط
الرقابة عمى اإلعالنات المقارنة  : ثالثا

يعتمد اإلعبلف أك اإلشيار المقارف عمى إبراز عبلمة تجارية مف خبلؿ عرض 
مقارنة بيف مكاصفات كخصائص العبلمة مكضكع االىتماـ مع خصائص العبلمة األخرل 

                                                           
دون اإلخالل باألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة األخرى المطبقة فً هذا المٌدان، ٌعتبر إشهارا : "  على28 تنص المادة (1)

: ؼٌر شرعً وممنوعا، كل إشهارا تضلٌلً، ال سٌما إذا كان

ــ ٌتضمن تصرٌحات أو بٌانات أو تشكٌالت ٌمكن أن تإدي إلى التضلٌل بتعرٌؾ منتوج أو خدمة أو بكمٌته أو بوفرته 

. أو ممٌزاته

. ــ ٌتضمن عناصر ٌمكن أن تإدي الى االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه

ــ ٌتعلق بعرض معٌن لسلع أو خدمات فً حٌن أن العون االقتصادي ال ٌتوفر على مخزون كاؾ من تلك السلع أو ال 

". ٌمكنه ضمان الخدمات التً ٌجب تقدٌمها عادة بالمقارنة مع ضخامة اإلشهار
، المنشور فً جرٌدة الوقائع المصرٌة 2006 لسنة 67 من قانون حماٌة المستهلك المصري رقم 24 راجع المادة (2)

. 22/10/2006، بتارٌخ 241فً العدد 
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، كالذم  "Esquipeأسكيب " اإلعبلف عف عطر عبلمة ،عمى سبيؿ المثاؿ، المنافسة
.  (1)تنتشر رائحتو ستة مرات بالمقارنة مع رائحة أية عبلمة أخرل منافسة

ك مما سبؽ يعد اإلعبلف التجارم اإللكتركني إعبلنا مضمبل كغير مشركع، إذا ما 
أدل إلى كقكع المستيمؾ في خمط أك لبس، ذلؾ أنو استيدؼ تغميط المستيمؾ مف أجؿ 

حممو عمى التعاقد بمعمكمات كشركط مغمكطة؛ أما إذا ما استيدؼ التضميؿ في اإلعبلف 
قيمة السمع كالخدمات التجارية المنافسة، فإنو يعتبر إعبلنا مقارنا، ىدفو تشكيو منتجات 

. (2)المنافسيف كالتقميؿ مف قيمتيا، إضافة إلى إيقاع المستيمؾ في لبس
 المتعمؽ باالستيبلؾ إلى (3) 1-121 في المادة  الفرنسيقانكف االستيبلؾتطرؽ 

اإلشيار المقارف الذم يؤدم إلى المقارنة بيف المنتجات كخدمات المعمنيف، كذلؾ 
:   بمراعاة الشركط التاليةكذلؾباستعماؿ العبلمة التجارية التابعة  لتجار آخريف، 

 .يككف مضمبلأف ال  -1
 .تككف المقارنة بيف سمع كخدمات تمبي نفس اإلحتياجات -2
 .أف يتضمف مقارنة مكضكعية  -3

 

                                                           
، ص 1998، الطبعة الثانٌة، دار وائل للنشر، األردن (مدخل استراتٌجً) محمد إبراهٌم عبٌدات، سلوك المستهلك (1)

282 .
 عمر محمد عبد الباقً، الحماٌة العقدٌة للمستهلك، دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة والقانون، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة (2)

.  98، ص 2008
(3)

 Article 212-1 code de la consommation Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 

2016 : 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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=26639275BA3DBAE3CCB7A45A668E7759.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=26639275BA3DBAE3CCB7A45A668E7759.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
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في حالة اإلخبلؿ بأحد الشركط السابقة، نككف أماـ جنحة إشيار مقارف، ك إخبلؿ 
 .(1)غير مشركع بعبلمة تجارية

كتباينت مكقؼ التشريعات بشأف اإلعبلف المقارف، فمنيا مف ارتأت إجازتو 
كاعتبرتو مفيدا لممستيمؾ ككنو يمثؿ جانبا مف جكانب حماية المستيمؾ إذا ما تعمؽ األمر 
بحقو في الحصكؿ عمى معمكمات بطريقة مكضكعية كمتى تـ اإلعبلف بطريقة صحيحة 

، كمنيا مف أجازتو في ظؿ (2)خالية مف الغش، كالقانكف األمريكي، اليكلندم كالسكيسرم
. شركط معينة كالقانكف الفرنسي كما سبؽ ذكره

كضكح اإلعبلف التجارم عبر االنترنت يؤثر بشكؿ إيجابي عمى المستيمؾ بحيث 
يجعمو عمى بينة مف أمره عند التعاقد، فبل يتعرض لئلدعاء أك اإليياـ بأف السمعة تتمتع 

لذلؾ قررت تشريعات حماية المستيمؾ، بمعاقبة كؿ مف يحاكؿ خداع . بشيادة الجكدة
المستيمؾ بحقيقة المبيع أك صفاتو الجكىرية  أك نشر إعبلف قد يؤدم إلى خمؽ انطباع 
غير حقيقي أك مضمؿ لدل المستيمؾ كىذا جنائيا، أما مدنيا كىك ما يتعمؽ بمكضكع ىذا 

البحث فيعد الكذب كالخداع في اإلعبلف التجارم عبر االنترنت، مف أىـ مصادر 
اإلضرار التي قد تمحؽ بالمستيمؾ خبلؿ الفترة التي تسبؽ إبراـ العقد، لذا فقد كاجيت 

، ك ىذا ما سنتناكلو في معظـ القكانيف كالتشريعات التدليس الذم يذىب المستيمؾ ضحيتو
 .العنصر المكالي
الحماية المدنية لممستيمؾ مف اإلعالف التجاري الكاذب أو المضمؿ   : الفرع الثالث

ال نجد في القانكف المدني الجزائرم نصكص خاصة بحماية المستيمؾ مف اإلعبلف 
ف حصؿ أف كقع المستيمؾ ضحية ىذا اإلعبلف فما عميو إال  الكاذب أك المضمؿ، كا 

. المجكء إلى القكاعد العامة المتعمقة بالتدليس
                                                           

(1) Elie ALFANDAIRIE, Droit des Affaires les Cadres Généraux, l’Entreprise et les Activités, 

éditions LITEC, Paris, 1993, p 417.  
(2) Pierre GREFEE et François GREFEE, la publicité et la loi en droit français, 8éme édition, 

Litec, Paris, 1995, p 811.   
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عنصر مادم يتمثؿ في : فاإلعبلف الكاذب شأنو شأف التدليس يقـك عمى عنصريف
الكسائؿ المختمفة التي تستعمؿ لتضميؿ المتعاقد كدفعو إلبراـ العقد كالكذب كالكتماف، أما 
العنصر المعنكم يتجسد في نية التضميؿ كالخداع لدل المدلس قصد دفع الطرؼ اآلخر 

 قانكف مدني جزائرم، كالمقابمة لممادتيف 68يستشؼ مف نص المادة  لمتعاقد، كىذا ما
. قانكف مدني فرنسي1116 قانكف مدني مصرم كالمادة 125/1

فالمقصكد بالتدليس ىك استعماؿ كسائؿ احتيالية مف شأنيا أف تدفع الطرؼ اآلخر 
ك الدعاية الكاذبة ىي إعبلف عف بيانات تجارية تتكفر . الذم ىك المستيمؾ إلى إبراـ العقد

يدفع إلى  كىذا اإلعبلف ىك الذم. عمييا المنتكجات كالسمع، كىي في الحقيقة ليست فييا
فيناؾ تداخؿ بيف التدليس كالدعاية الكاذبة ألنيما ينطكياف عمى عنصر . التعاقد
 (1).الكذب

 قانكف 86المادة كقد يتجمى التطابؽ بيف التدليس كاإلعبلف الكاذب مف خبلؿ 
التي تنص عمى .  مدني فرنسي1116 مدني مصرم 125مدني جزائرم، كالمقابمة لممكاد 

يجكز إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف أك : "ما يمي
...". العقد النائب عنو مف الجسامة بحيث لكالىا لما أبـر الطرؼ الثاني

: (2)كيشترط حتى يعتبر اإلعبلف المضمؿ تدليسا، تكافر ثبلث شركط

 لفالشرط األكؿ يتمثؿ في الطرؽ االحتيالية المستعممة التي تحمؿ المستيمؾ عؿ
التعاقد، كالشرط الثاني يتعمؽ بنية الكصكؿ لغرض غير مشركع، في حيف يتمثؿ الشرط 

 .الثالث في ككف التدليس ىك الدافع لمتعاقد
كمف ىنا نستنتج أف الخداع في اإلعبلف اإللكتركني يدخؿ في مجاؿ التدليس كمما 

تكافرت الشركط السالفة الذكر، إذ أنو مف السيؿ جدا خداع المستيمؾ عبر االنترنت 

                                                           
. 193 زاهٌة سً ٌوسؾ، المرجع السابق، ص (1)
 2007عمر خالد زرٌقات، عقد البٌع عبر االنترنت، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  (2)

. 196ص 
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لذلؾ يرل بعض الفقو أنو في حالة . جكبسبب عدـ إمكانية ىذا األخير مف معاينة المنت
البيع عبر االنترنت، إذا قاـ البائع بخداع المستيمؾ باستعماؿ الكسائؿ االحتيالية في 

إعبلناتو عف السمع أك الخدمات، فإنو ال بد مف إبطاؿ العقد لما لمغش مف آثار مفسدة 
. (1)لمتصرفات

فبالمجكء إلى األحكاـ العامة لمتدليس، نجد ثبلث دعاكل قضائية يستطيع المستيمؾ 
دعكل : عبر االنترنت  أف يمجأ إلييا في حاؿ كقكعو ضحية التدليس، كالتي تتمثؿ في

. تنفيذ االلتزاـ التعاقدم، دعكل اإلبطاؿ، دعكل التعكيض 
دعوى التنفيذ العيني لاللتزاـ التعاقدي : أوال

جا مف ذات كيتمحكر مكضكع ىذه الدعكل في طمب المستيمؾ بتسميمو منت
خصائص الشيء المعمف عنو أك المطالبة بقيمة الشيء، إلى جانب حقو في المطالبة 

 مف القانكف المدني الجزائرم 166/2 ك164ىذا ما نصت عميو المادتيف . بالتعكيض
 مف القانكف المدني المصرم، حيث نصت المادة 205/2 ك 203/1المقابمتيف لممادتيف 

فإذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو، جاز لمدائف أف يحصؿ عمى :"  ؽ ـ ج عمى أنو164
الشيء مف النكع ذاتو عمى نفقة المديف بعد استئذاف القاضي، كما يجكز لو أف يطالب 

". بقيمة الشيء مف غير إخبلؿ بحقو في التعكيض
إذا كرد االلتزاـ بنقؿ حؽ عيني عمى شيء لـ :"  ؽ ـ ج عمى166/2نصت المادة 

. يعيف إال بنكعو فبل ينتقؿ الحؽ إال بفرز ىذا الشيء
فإذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو، جاز لمدائف أف يحصؿ عمى شيء مف النكع ذاتو 
عمى نفقة المديف بعد استئذاف القاضي، كما يجكز لو أف يطالب بقيمة الشيء مف غير 

 ".إخبلؿ بحقو في التعكيض

                                                           
دراسة مقارنة، دار النهضة   ممدوح محمد خٌري هاشم، مشكالت البٌع عن طرٌق االنترنت فً القانون المدنً،(1)

. 143، ص 2000العربٌة، القاهرة، 
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فياتيف المادتيف تمنح لممستيمؾ حماية قبؿ إبراـ العقد كحتى قياـ المعمف بتنفيذ 
، تطبؽ ىاتيف المادتيف عمى اإلعبلف التجارم عبر االنترنت (1)التزامو الكارد في اإلعبلف

فمممستيمؾ أف يقيـ دعكل التنفيذ العيني بيدؼ جبر المعمف بتنفيذ التزامو الكارد في 
كيؤدم العمؿ بياتيف المادتيف إلى غمؽ باب الكذب كالخداع أماـ المعمف مف . اإلعبلف

   (2).خبلؿ عممو بأف ما كرد بإعبلنو غير صحيح
كرغـ أف المطالبة بالتنفيذ العيني تحقؽ مصمحة المستيمؾ، إال أنو ال جدكل منو  

في حالة ىبلؾ المبيع إذا كاف معينا بالذات، كحتى إذا كاف يحؽ لو المطالبة بالتعكيض 
في ىذه الحالة، فيك لـ يحقؽ غرضو الذم كاف يسعى ك راءه منذ البداية كىك التعاقد عمى 

سمعة أك خدمة يحتاج إلييا في تمبية احتياجاتو، ىذا فضبل عف إىدار ك قتو ك مالو في 
. مصاريؼ الدعكل

حؽ المستيمؾ في طمب إبطاؿ العقد : ثانيا
منح المشرع الجزائرم لمطرؼ الذم كقع ضحية التدليس حؽ إبطاؿ العقد، أم 

إعادة المتعاقديف إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ التعاقد، كقياسا عمى ذلؾ فإف لممستيمؾ 
عبر االنترنت الذم كقع ضحية اإلعبلف الكاذب أك المضمؿ أف يطمب إبطاؿ العقد طبقا 

. لؤلحكاـ الخاصة بالتدليس
 مع المطالبة بالتعكيض عف األضرار ،فتبعا لذلؾ يستطيع المطالبة بفسخ العقد

التي تصيبو مف جراء ىدـ العقد، ك إذا فسخ البيع التـز المعمف بأف يرد الثمف أك األقساط 
التي تمقاىا مف المستيمؾ، ك يمتـز األخير بالمقابؿ بأف يرد المبيع غير المطابؽ 

. لممكاصفات المحددة في اإلعبلف
 أف القاضي الذم يطمب منو الفسخ ليس ممزما بالحكـ بو كما يمكف اإلشارة إليو

بمجرد التحقؽ مف إخبلؿ المعمف بالتزامو، ك إنما يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة تمكنو مف 

                                                           
. 169، ص ، المرجع السابق عمر محمد عبد الباقً(1)
. 192 زاهٌة سً ٌوسؾ، المرجع السابق، ص (2)
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تفادم الحكـ بالفسخ ك االكتفاء بالحكـ بالتعكيض إذ لـ يبمغ عدـ التنفيذ حدا مف الخطكرة 
. (1)يبرر ىدـ العقد
حؽ المستيمؾ في الحصوؿ عمى التعويض : الفرع الثالث

ك المضمؿ في جكىره خطأ مف جانب المعمف، يتمثؿ في أيتضمف اإلعبلف الكاذب 
خداع المستيمؾ عف طريؽ إبراز صفة أك أكثر في السمعة أك الخدمة محؿ اإلعبلف 

الكاذب، في حيف أنيا تخمك مف ىذه الصفة، ك التي قد تككف ذات أىمية بالنسبة 
كقد يترتب عمى كجكد ىذا االختبلؼ بيف عناصر . لممستيمؾ أك دافعا لو عمى التعاقد

السمعة أك الخدمة بالصكرة المعمف عنيا ك بيف حالتيا الحقيقية، حدكث ضرر لممستيمؾ 
كحينئذ تتكامؿ شركط قياـ مسئكلية المعمف العقدية، كبذلؾ يستطيع المستيمؾ إقامة دعكل 

التعكيض عف األضرار التي لحقت بو مف جراء اإلعبلف الكاذب أماـ القضاء المدني 
بحيث يقـك بإثبات تكافر عناصر المسئكلية المدنية لدل المعمف بإثبات كجكد خطأ كضرر 

. (2)كعبلقة السببية
بعد عرض الدعاكل المتعمقة بالتدليس التي يمكف لممستيمؾ عبر االنترنت الذم 

ىؿ حقا : ، نطرح التساؤؿ التالي أف يستند إليياكاف ضحية اإلعبلف الكاذب أك المضمؿ
ىذه الدعاكل تحقؽ حماية كافية لممستيمؾ الذم راح ضحية اإلعبلف الكاذب أك المضمؿ؟ 

 الذم يرل أف دعكل التدليس ال تمنح المستيمؾ حماية شاممة في (3)أكافؽ رأم الفقو
مكاجية أضرار اإلعبلف التجارم الكاذب أك المضمؿ، إذ يشترط قياـ التدليس أف نككف 
بصدد عقد، ك أف تصدر األعماؿ االحتيالية مف المتعاقد اآلخر أك نائبو، كىذا الشرط 

غالبا ما يصطدـ في مجاؿ اإلعبلف التجارم بالعديد مف العقبات، حيث تتعدد أطراؼ ىذه 
العبلقة كقد تشمؿ الصانع كالمنتج كالمكزع كتاجر الجممة كتاجر التجزئة، األمر الذم قد 

                                                           
. 374، ص 2001 ب ن، د، (عقد البٌع) جابر محمود علً، ٌاسر الصرفً، العقود المسماة (1)
. 130 أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (2)
. 236ص  ،1997 ب ن ، د أحمد سعٌد الزقرد، أثر الظروؾ الالحقة على تحدٌد مضمون االلتزام العقدي، (3)



 

36 

لذلؾ فقد أكجدت قكانيف . تتبلشى معو معالـ العبلقة المباشرة بيف المعمف كالمستيمؾ
التجارة اإللكتركنية  ك قكانيف حماية المستيمؾ حمكال ككسائؿ كقائية تيدؼ إلى منع الغمط 

كحماية رضا المستيمؾ كذلؾ مف خبلؿ تجريـ اإلعبلف الكاذب كالمضمؿ، كااللتزاـ 
. بالتبصير، ككذا حؽ المستيمؾ في العدكؿ عف العقد

ىذا عف حماية المستيمؾ مف اإلعبلف التجارم، أما عف حؽ المستيمؾ في اإلعبلـ 
 .كالتبصير فسكؼ ندرسو في العنصر المكالي

حؽ المستيمؾ في اإلعالـ والتبصير : المبحث الثاني
أدل التقدـ العممي ك التطكر التكنكلكجي السريع إلى زيادة الحاجة إلى اإلعبلـ قبؿ 

مستيمؾ أف يجمس أماـ لؿالتعاقد، خاصة مع ظيكر العديد مف المبتكرات الحديثة، فيكفي 
شاشة الكمبيكتر كيدخؿ عمى شبكة االنترنت ليرل كما ىائبل مف السمع ك الخدمات 
المعركضة كالمتكافرة بكثرة، مما أدل بالمستيمؾ إلى فقداف التركيز كعدـ القدرة عمى 

. (1)تاالختيار المناسب مف بيف ىذا الكـ مف السمع ك الخدما
فضبل عف ذلؾ فإف المستيمؾ يعتمد بشكؿ أساسي عمى كصؼ السمعة لو مف 

جانب الميني، ألنو ال يستطيع معاينتيا ك التعرؼ عمييا ك معرفة مدل مبلءمتيا 
يكتر بشكؿ ثابت أك متحرؾ، نظرا بالحتياجاتو الفعمية، حتى لك كاف يراىا عمى شاشة الكـ

 الحد الذم إلىتعقيد مف الناحية الفنية اؿدقة كاؿ عدـ ىذه السمع مف عميو لما تنطكم 
يصعب معو عمى غير متخصص في ذات المجاؿ اإللماـ بخصائصيا ك تركيباتيا الفنية 

. (2)ك كيفية استعماليا ك تجنب أضرارىا

                                                           
(1)

 14، ص 1998  اإلسكندرٌة،، منشؤة المعارؾمحمد السعٌد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال الحدٌثة، 
 ب ن  دعبد العزٌز المرسً حمود، الحماٌة المدنٌة الخاصة لرضاء المشتري فً عقود البٌع التً تتم عن بعد، (2)

.  16 ص 2005
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  إف االلتزاـ بحماية المستيمؾ كترقيتو، يرتب عمى الميني القياـ بتصرفات قانكنية
 كعنصر االلتزاـ باإلعبلـ مف أىـ  (1)كأعماؿ مادية مف شأنيا أف تضمف ىذه الحماية،

 (2).العناصر التي تعطي الثقة لممستيمؾ المتعاقد عبر االنترنت
يتكجب عمى الميني أف يدلي بعدة معمكمات لممستيمؾ ك ذلؾ قبؿ أف يقـك ىذا 

، ك اليدؼ مف ذلؾ أف (اإلعبلـ)األخير بإبراـ العقد كىذا ما يطمؽ عميو االلتزاـ بالتبصير 
. يبـر المستيمؾ العقد بناء عمى رضا مستنيرة

إعبلـ المستيمؾ جاء نتيجة لعدـ التكافؤ في العبلقات بيف المستيمكيف إف 
فالمينييف يعرفكف المنتكجات كالخدمات المعركضة في السكؽ . المينييف بالدرجة األكلىك

في حيف أف المستيمكيف معظيـ غير قادر عمى الحكـ عمى المنتكجات أك الخدمات مسبقا 
 ، ىذا ك أف المستيمؾ ال يستطيع معاينة السمعة معاينة مادية(3)كال حتى التفريؽ بينيما

، كليس لديو أم فكرة مع مف يتعامؿ، ليذه األسباب كألخرل يمقى عمى الميني كمباشرة
. (4)كاجب االلتزاـ باإلعبلـ

مفيكمو لتفصيؿ أكثر في االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني عبر شبكة االنترنت نتناكؿ 
 .في المطمب األكؿ  كنظامو القانكني في المطمب الثاني

 االلتزاـ باإلعالـ اإللكتروني عبر شبكة االنترنت مفيوـ: المطمب األوؿ
 المعامبلت لبساطة حديثا، نظرا إال  بااللتزاـ باإلعبلـالمدني ييتـ القانكف لـ

 إزاء في العمـ التعاقد عمى المقبميف أك المتعاقديف الطرفيف كلتساكم جية، المدنية مف
 أثرت كالتي المعاصرة، كالتكنكلكجية التقنية لمتطكرات نظرا لكف .ثانية جية مف المنتكج

                                                           
(1)  SOLUS Henry, GHSTIN Jacques, Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait 

des produits défectueux, édition L.G.D.J, Paris, 1986, p 95.  
(2) HOTAIT Mazen  , protection du consommateur dans les contrats conclus sur internet 

(étude comparative : droit français- droit libanais), Thèse pour le doctorat en droit, 

Université PANTHEEON-ASSAS (PARIS), 29/09/2008, p 34.   
(3) COLAIS Auloy, FRANK Steinmetz, droit de la consommation, 4 eme Edition, Dallaz, 1996, 

p 45. 
(4) HOTAIT Mazen, op.cit, p 18. 
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 القانكف رجاؿ تدخؿ الزما بات فإنو المعرفية، الناحية مف األطراؼ المتعاقدة عمى سمبا
 مبدأ عمى القائمة التقميدية النظرية قصكر ظؿ في خاصة في ذلؾ، فضؿ لمقضاة ككاف

 القكة تقييد في إطبلقو عمى المبدأ صحة عدـ منيا، جكانبيا كثير مف اإلرادة في سمطاف
 بالنظاـ المتعمقة الحياة معطيات تطكر مع النظرية ىذه تجمى قصكر كقد لمعقد، الممزمة
 االلتزاـ تقرير في الحاؿ ىك كما المشرع، تدخؿ يفرض أحيانا الذم االقتصادم العاـ

 .باإلعبلـ
:  كلدراسة ىذا العنصر يتكجب عمينا التطرؽ إلى النقاط التالية

 (الفرع الثاني)، مبررات نشكء االلتزاـ باإلعبلـ (الفرع األكؿ)تعريؼ االلتزاـ باإلعبلـ 
التمييز بيف االلتزاـ باإلعبلـ ما قبؿ التعاقد  ، (لثالثالفرع ا) صكر االلتزاـ باإلعبلـ

الفرع )طبيعة االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد  ،(الرابعالفرع )االلتزاـ التعاقدم باإلعبلـ ك
 .(الخامس

تعريؼ االلتزاـ باإلعالـ : الفرع األوؿ
المستيمؾ، في  لحماية المقررة اآلليات القانكنية أىـ مف باإلعبلـ أضحى االلتزاـ

 دالعؽ مجاؿ العقكد المبرمة عبر شبكة االنترنت خاصة في المرحمة السابقة إلبراـ
 التشريعية النصكص في مختمؼ المبدأ ىذا تكريس كحرصت التشريعات المقارنة عمى

 تحت الخامس الفصؿ عميو ضمف نص الذم الجزائرم المشرع غرار عمى كالتنظيمية،
 حماية مف قانكف (1) 18ك 17 المادتيف بمقتضى ،"المستيمؾ إعبلـ إلزامية" عنكاف

 يحدد 378-13، كمؤخرا صدر مرسـك تنفيذم رقـ الغش السالؼ ذكره كقمع المستيمؾ
إعبلـ : " منو عمى03/15الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، كنصت المادة 

كؿ معمكمة متعمقة بالمنتكج مكجية لممستيمؾ عمى بطاقة أك أم كثيقة : حكؿ المنتكجات
                                                           

 على 2009 فٌفري 25 المتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الؽش المإرخ فً 03-09 من قانون رقم 17 نصت المادة (1)

ٌجب على كل متدخل أن ٌعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي ٌضعه لالستهالك بواسطة الوسم : "  أنه

ٌجب أن تحرر بٌانات : " من نفس القانون على أنه18ونصت المادة ." ووضع العالمات أو بؤٌة وسٌلة أخرى مناسبة

الوسم وطرٌقة االستخدام ودلٌل االستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علٌها فً التنظٌم 

الساري المفعول باللؽة العربٌة أساسا، وعلى سبٌل اإلضافة ٌمكن استعمال لؽة أو عدة لؽات أخرى سهلة الفهم من 

 ".المستهلكٌن، وبطرٌقة مرئٌة ومقروءة ومتعذر محوها
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أخرل مرفقة بو أك بكاسطة أم كسيمة أخرل بما في ذلؾ الطرؽ التكنكلكجية الحديثة أك 
 ".مف خبلؿ االتصاؿ الشفيي

 كؿ بائع ميني أك مقدـ ، مف تقنيف االستيبلؾ الفرنسي(1)111/1 المادة كألزمت
خدمات بإحاطة المستيمؾ عمما قبؿ إبراـ العقد بالمميزات أك الخصائص األساسية لمشيء 

 ..."أك الخدمة المقدمة
 .كرغـ ىذه العناية التشريعية إال أف الفقو ال يزاؿ مختمفا في مسألة تعريفو

التزاـ سابؽ عمى :" عرؼ بعض شراح القانكف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد بأنو إذ 
التعاقد يتعمؽ بالتزاـ أحد المتعاقديف بأف يقدـ لممتعاقد اآلخر قبؿ إبراـ العقد، البيانات 

                                                           
(1)  Article L111-1 code de la consommation, Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture 

de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 

compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de 

communication utilisé et du bien ou service concerné ; 

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le 

professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du 

contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux 

modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions 

prévues au titre Ier du livre VI. 

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la 

fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un 

volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu 

numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la 

nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de 

l'environnement. 
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البلزمة إليجاد رضاء مستنير متنكر، بحيث يككف المتعاقد اآلخر عمى عمـ بكافة 
 (1).تفصيبلت ىذا العقد

كعرفو البعض اآلخر أنو التزاـ قانكني سابؽ عمى إبراـ العقد اإللكتركني، حيث 
يقـك الميني بإعبلـ المستيمؾ بكافة المعمكمات الجكىرية المتصمة بمحؿ العقد كالتي يعجز 

 (2).عف معرفتيا بكسائمو الخاصة كذلؾ الستظيار رضاه التعاقدم
 يمتـز" :بمقتضاه كالذم القضاء، أكجده الذم الضمني كاعتبره البعض الكاجب

بمكضكع  المتعمقة بالبيانات اآلخر الطرؼ بإببلغ معرفة كاألفضؿ خبرة، األكثر الطرؼ
 (3)".العقد

 بأنو أحد المتعاقديف بالتزاـ يتعمؽ التعاقد، عمى سابؽ  أيضا، أنو التزاـقكتـ تعريؼ
 كامؿ متنكر سميـ رضاء إليجاد البلزمة البيانات العقد تككيف عند اآلخر لممتعاقد يقدـ
 ترجع إلى قد معينة، كاعتبارات ظركؼ بسبب كذلؾ العقد، ىذا تفصيبلت بكافة عمـ عمى

مف  يجعؿ آخر اعتبار أم أك محمو، طبيعة أك طرفيو أحد صفة أك العقد ىذا طبيعة
 لمطرؼ مشركعة ثقة منح عميو يحتـ أك معينة ببيانات يمـ أف أحدىما عمى المستحيؿ

 (4).بالبيانات باإلدالء بااللتزاـ االعتبارات ىذه جميع عمى بناء يمتـز اآلخر الذم
كعرؼ اإلعبلـ اإللكتركني قبؿ التعاقد بأنو التزاـ قانكني سابؽ عمى إبراـ العقد 
االلكتركني، يمتـز بمكجبو أحد الطرفيف الذم يممؾ معمكمات جكىرية فيما يخص العقد 

المزمع إبرامو بتقديميا بكسائط الكتركنية في الكقت المناسب، كبكؿ شفافية ك أماف لمطرؼ 
. (5)اآلخر، الذم ال يمكنو العمـ بيا بكسائمو الخاصة

                                                           
 المهدي نزٌه محمد الصادق، االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبٌانات المتعلقة بؤنواع العقود، دراسة فقهٌة قضائٌة (1)

  .15، ص 1982، ، القاهرةمقارنة، دار النهضة العربٌة
. 82، ص 1996 القاهرة،  خالد جمال أحمد، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، دار النهضة العربٌة،(2)
  ص ، 2009 الجزائر، والتوزٌع، والنشر للطباعة هومة دار ،تجللمن المدنٌة المسإولٌة ٌوسؾ، سً حورٌة  زاهٌة(3)

137. 
 .189 ص ، المرجع السابق الباقً، عبد محمد  عمر(4)
. 190، ص 2004 عمر عبد الباقً خلٌفة، الحماٌة العقدٌة للمستهلك، رسالة دكتوراه، جامعة عٌن الشمس، (5)
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 ، ك يقصد (1)أما البعض اآلخر فضؿ استعماؿ مصطمح اإلفضاء بدال مف اإلعبلـ
بو إحاطة المشترم عمما بمككنات السمعة كخصائصيا ك بالطريقة السميمة الستعماليا 

ككذا لفت انتباىو إلى المخاطر الكامنة في السمعة ك تكجيييو إلى اتخاذ احتياطات معينة 
في - عمى عاتؽ المنتج– كتجسد ىذا اإلفضاء . أثناء االستعماؿ أك حتى أثناء الحيازة

 (2).كياف مادم، أال كىك الكسـ
كما يمكف أف نستنتجو مف ىذه التعاريؼ الفقيية أنيا جاءت في فقرات مطكلة 

ف في بامتتضمف الشرح المستفيض، كىذا ليس مف مكاصفات التعريؼ، كما لمسنا كذلؾ ت
". اإلفضاء"ك " اإلعبلـ"المصطمحات 

أما نحف فيمكف أف نعرؼ االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت كما 
ىك التزاـ قانكني سابؽ عمى إبراـ العقد االلكتركني عبر االنترنت يقع عمى عاتؽ :" يمي

الميني بمكجبو يمتـز بتقديـ  كافة المعمكمات المتعمقة بمحؿ العقد عف طريؽ كسائط 
". الكتركنية 

مبررات نشوء االلتزاـ باإلعالـ  : الفرع الثاني
االلتزاـ باإلعبلـ إلى التطكر اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ  نشكء مبررات تستند

 في التزايد ىذا ك أدل . معيشتو كنمط اإلنساف لحياة نكعية نقمة الحديثة الذم جمب معو
 كمستيمكييا منتجي السمع بيف ممحكظ بشكؿ التفاكت كدرجة اليكة في التزايد إلى اإلنتاج
  بكافة التفاصيؿ عممو يدعي أف مستيمؾ عادم أم عمى المستحيؿ حكـ في أصبح حتى

 المتعمقة بالسمع المعمكمات مف االستفادة أصبحت كما العقكد، ىذه مثؿ في الفنيةالدقيقة ك
 .كاحترافا كعيا األكثر المستيمؾ عمى حكرا كالخدمات

                                                           
فمصطلح اإلفضاء ٌنصرؾ إلى تقدٌم للمستهلك مختلؾ البٌانات أثناء تنفٌذ .  وذلك ألن اإلعالم أوسع من اإلفضاء(1)

أما مصطلح اإلعالم لؽة هو تحصٌل حقٌقة الشًء أي معرفته، أنظر سً ٌوسؾ زاهٌة حورٌة، االلتزام .العقد

باإلفضاء عنصر من ضمان سالمة المستهلك، المجلة النقدٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة، كلٌة الحقوق، جامعة مولود 

. 55، ص 2009، 02معمري، تٌزي وزو، عدد 
(2)

. 59 المرجع نفسه، ص  سً ٌوسؾ زاهٌة،  
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بيف  العمـ في المفقكد التكازف بيا يعيد كسيمة عف القضاء بحث الكضع، ىذا أماـ
المتعاقديف ككذا إعادة التكازف في المراكز العقدية، كىما اليدفاف المذاف أنشئ مف أجميما 

: االلتزاـ باإلعبلـ، كسيتـ تكضيحيما فيما يمي
تحقيؽ المساواة في العمـ بيف المتعاقديف : أوال

 يعرؼ الطرؼ ال يكاد الحديث أف العصر القكؿ إلى الفرنسي الفقو بعض ذىب
مف ناحية  الضعيؼ الطرؼ يعرؼ ما بقدر االقتصادية، الناحية مف المذعف أك الضعيؼ

 ليس العقد طرفي بيف التكافؤ عدـ القكؿ أف إلى آخر رأم ذىب العمـ كالدراية، بؿ ك
 (1).بالعقد المتصمة المعمكمات في التكافؤ عدـ ىك بقدر ما اقتصاديا

إذا عدـ التساكم بيف المتعاقديف في المعمكمات بشأف محؿ التعاقد، ىك السبب 
.  الذم يؤدم إلى عدـ التكازف في العقد الختبلؼ المراكز القانكنية

لذا نجد أف عدـ المساكاة في المعرفة بيف أطراؼ العقد تبرر تقرير الحؽ في 
 (2).اإلعبلـ اإللكتركني عبر االنترنت الذم يقع عمى عاتؽ الطرؼ القكم صاحب الخبرة

كنظرا لخصكصية العقد االلكتركني المبـر عبر شبكة االنترنت التي يتمتع فييا 
الميني باستعماؿ أدكات الكيب التي تشكؿ تأثيرا يتجاكز التأثير الممارس باألدكات 

. التقميدية، تزداد الحاجة الممحة إلى إعماؿ مبدأ االلتزاـ باإلعبلـ
 عدـ التوازف العقدي: ثانيا

يعتبر الميني في عقد االستيبلؾ المبـر عبر شبكة االنترنت في مركز قكة في 
مكاجية المستيمؾ، ألنو يممؾ آليات إدارة السكؽ اإللكتركني بما يتضح أمامو مف المعرفة 

التامة بمفراداتو، كبما يتفكؽ بو مف مركز اقتصادم، في حيف أف المستيمؾ في مكقؼ 
. خدماتلؿضعيؼ يسعى لمحصكؿ عمى أفضؿ المنتجات أك التزكد بأحسف أداء 

                                                           
. 197- 196ص - ص السابق، المرجع الباقً، عبد محمد  عمر(1)
 النجاح عة، مجلة جام(دراسة مقارنة) عبد الرحمان خالفً، حماٌة المستهلك اإللكترونً فً القانون الجزائري (2)

. 8، ص 2013 فلسطٌن، ،27لألبحاث، المجلد 
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لذلؾ فإف لمحؽ في اإلعبلـ دكر ىاـ في حماية رضا المستيمؾ،  كخاصة ك أف 
العقد يتـ إبرامو عف بعد، كال يككف ليذا األخير محؿ التعاقد بيف يديو، ليذا فيك في مركز 

 ا ممحاضعيؼ، باإلضافة إلى الغياب المادم لؤلطراؼ ىذا ما يجعؿ مف حؽ اإلعبلـ أمر
. جدا في العقكد اإللكتركنية المبرمة عبر شبكة االنترنت

كمف الفقو مف يرل أف األساس القانكني ليذا الحؽ يجد مصدره في الحماية 
 يرل بأف  الفقوالتقميدية لمطرؼ المذعف في القانكف المدني، إال أف الرأم الذم عميو غالبية

األساس مكجكد في قانكف حماية المستيمؾ الذم أصبح يشكؿ نظرية مستقمة تجعؿ مف 
المستيمؾ دائما الطرؼ الضعيؼ الذم ال يممؾ الخبرة في مكاجية البائع المحترؼ، مما 
تكجب عمى ىذا األخير إعبلمو مسبقا بكؿ المعمكمات الضركرية حتى تتكازف اإلرادتيف 

 (1).كتتكافأ
إذا يعتبر الحؽ في اإلعبلـ كسيمة قانكنية إلعادة التكازف المفقكد في العمـ بيف 

الميني كالمستيمؾ، ككذا معالجة االختبلؿ الناشئ بيف طرفي العقد مف الناحية االقتصادية 
. الذم نتج عنو عدـ التكازف في المراكز العقدية

بعد أف تطرقنا إلى مبررات نشكء االلتزاـ باإلعبلـ ك جب عمينا تناكؿ صكره في 
 .العنصر المكالي

صور االلتزاـ باإلعالـ  : الفرع الثالث
 باإلعبلـ ىك حماية اإلرادة التعاقدية لممستيمؾ ك تنكير رضاه إف ىدؼ االلتزاـ

 .مفاجأة أية منأل عف في كىك التعاقد عمى يقبؿ حتى
 :اثنتيف بمرحمتيف إبرامو في كيمر لمعقد، العامة بالنظرية باإلعبلـ االلتزاـ ارتبط

 إعبلـ فيو يتعيف الذم الكقت أف غير كما سبؽ ذكره التنفيذ، كمرحمة التككيف، مرحمة
 لسبلمة كالبلزمة التعاقد، بمكضكع المتعمقة كالبيانات بالمعمكمات الدائف المستيمؾ الطرؼ

                                                           
. 8، ص ، المرجع السابق عبد الرحمان خالفً(1)
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( أكال)التعاقد  قبؿ باإلعبلـ االلتزاـ ينشأ كاف إذا فيما الفقياء، بيف كبيرا أثارت جدال إرادتو
 (.ثانيا)أك بعده أم التزاـ الحؽ عمى التعاقد 

االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقد  :أوال
إبراـ  عمى السابقة المرحمة في ينشأ التزاـ ىك باإلعبلـ االلتزاـ أف القائؿ الفقو يستند

 :منيا بعضا نذكر كمبررات حجج إلى العقد
كاف الغرض منو  إذا متأخرا إجراء يعد تنفيذه، أثناء أك العقد إبراـ لحظة المتعاقد إعبلـ- 

 (1).المتعاقد قرار بشأف تأثير الحصكؿ عمى
 أف قبؿ االلتزاـ ينشأ أف بمعنى األصؿ، ينشأ أف قبؿ الفرع ينشأ أف المعقكؿ مف ليس- 

 (2).معقد التزاـ االلتزاـ ىذا أف القكؿ يتسنى حتى بعد ينشأ لـ فالعقد ينشأ مصدره،
 (3).كالتدليس الغمط السيما الرضا عيكب تكخي إلى يؤدم العقد إبراـ قبؿ المتعاقد إعبلـ- 

االلتزاـ باإلعالـ الالحؽ عمى التعاقد  : ثانيا
 نظرية إلى استنادا عقديا، التزاما يعتبر باإلعبلـ االلتزاـ أف الفقو مف جانب يرل
  عقدم خطأ العقد إبراـ بمناسبة يقع الذم الخطأ أف تعتبر التي (4)العقد، تككيف الخطأ في

 ضماف عقد عف عبارة األصمي العقد عمى سابؽ عقد بكجكد "اىرينج" حيث يفترض
 يتسبب الذم المتعاقد أف في الخطأ كيتمثؿ االلتزاـ، ليذا مصدرا يككف لكؿ متعاقد مفترض

 حسف كاف كلك يتحممو أف العدؿ كمف يعمـ، أف عميو كاجبا كاف أك يعمـ البطبلف كاف في
 .النية

 مسؤكلية بتقرير يكفي أنو إذ اإلثبات، قكاعد مف االستفادة إلى الرأم ىذا يؤدم
 .تنفيذه عدـ أمر بإثبات الدائف قياـ االلتزاـ بيذا المديف

                                                           
 .189 ص السابق، المرجع الباقً، عبد محمد عمر (1)
. 205المرجع نفسه، ص  (2)
.  367ص ،2007 لبنان، الحقوقٌة، الحلبً منشورات الطبعة األولى، المستهلك، حماٌة إبراهٌم، موسى المنعم عبد (3)
بصفته  أثرا ٌنشئ الباطل العقد أن النظرٌة هذه ومفاد ،"أهرٌنج" األلمانً الفقٌه العقد تكوٌن فً الخطؤ نظرٌة وضع  لقد(4)

االلتزام   مصادر ،1 ج الجدٌد، المدنً القانون شرح فً الوسٌط السنهوري، أحمد الرزاق عبد .مادٌة كواقعة ولٌس عقدا،

. 545  ص ، 2000 لبنان، الحقوقٌة، الحلبً منشورات
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 التزاـ بصكرتيف، كاحد التزاـ ىك باإلعبلـ االلتزاـ أف القكؿ إلى الفقو يتجو أنو غير
 يطمؽ كالذم تعاقدم كالتزاـ التجارم، اإلعبلف أك اإلشيار بو يقصد كالذم قبؿ التعاقدم

 كتبصير تنكير دائما يستيدؼ فإنو تعاقدم، أك تعاقدماؿ قبؿ سكاء كاف ،"اإلفضاء"عميو 
 (1).رضا المستيمؾ

ما يمكف قكلو في صكر االلتزاـ باإلعبلـ ىك أف االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني عبر 
االنترنت قبؿ التعاقد ىك التزاـ عاـ ينشأ في المرحة السابقة عمى إبراـ العقد كييدؼ إلى 

تنكير رضا المستيمؾ، ك اإلخبلؿ بو يعقد مسؤكلية الميني التقصيرية، أما االلتزاـ 
باإلعبلـ البلحؽ عمى التعاقد أك التعاقدم ىك التزاـ ينشأ مف العقد أك ىك أثر مف آثار 

العقد كيجد أساسو في العقد الذم ابـر بيف المستيمؾ كالميني، كاإلخبلؿ بو ال يؤدم إلى 
.  المسؤكلية العقديةقياـبطبلف العقد كلكف يؤدم إلى 

  التعاقدي باإلعالـالتمييز مابيف االلتزاـ ما قبؿ التعاقد باإلعالـ وااللتزاـ : الفرع الرابع
التعاقدم  كااللتزاـ باإلعبلـ التعاقدم قبؿ ما االلتزاـ بيف التمييز صعكبة الفقو يطرح

 عممية كلقد أسفرت.  ظاىرة فركؽ مف منيما لكؿ الخاصة التسمية تكحيو ما رغـ باإلعبلـ
 التعاقدم باإلعبلـ كااللتزاـ التعاقدم قبؿ االلتزاـ مف كؿ بيف االختبلؼ نقاط حكؿ البحث

 األساس في األصؿ، تمثمت معينة نقاط في الخبلؼ ىذا انحسار حكؿ اتفاقا باإلعبلـ،
 .القانكنية كالطبيعة القانكني

 االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقد :أوال
العقد  إبراـ عمى السابقة المرحمة في ينشأ باإلعبلـ التعاقد قبؿ االلتزاـ أف الفقو اتفؽ

 المعمكمات (المستيمؾ) اآلخر لمطرؼ يقدـ بأف (الميني) المتعاقديف أحد يمـز حيث
 سميـ صحيح، رضاء عمى الحصكؿ بغية بالمنتكج أك الخدمة، المتعمقة كالبيانات البلزمة

 .تنكرـك كامؿ

                                                           
 .55 ص السابق، المرجع المستهلك، سالمة ضمان من عنصر باإلفضاء االلتزام ٌوسؾ، سً حورٌة  زاهٌة(1)
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اثنتيف  مسألتيف في الفقيي االختبلؼ أكضحت االلتزاـ ىذا شأف في الدراسة أف غير
 .لو القانكني األساس في الثانية بينما االلتزاـ،  ىذا بمصدر األكلى تتعمؽ ىامتيف

مصدر االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقد - 1
المبادئ  في مصدره يجد باإلعبلـ التعاقدم قبؿ االلتزاـ أف الدراسات أكضحت

بالصدؽ  التزاما المفاكضات مرحمة أثناء يكجب الذم النية، حسف كمبدأ لمقانكف العامة
 كااللتزاـ قبؿ التعاقد (1).العقكد سبلمة مبدأ في أك اآلخر الطرؼ مكاجية في كاألمانة

اإللكتركني عبر شبكة االنترنت ينشأ بمناسبة كؿ عقد كتككف الغاية منو ىك حسف تنفيذ 
. العقد

كيتطمب مبدأ حسف النية في االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد اإللكتركني عبر شبكة 
االنترنت أف تككف المفاكضات ساحة لؤلماف، كيعتبر ىذا االلتزاـ تبادلي يقع عمى عاتؽ 

، كلقد نص عمى ىذا المبدأ القانكف (2)الطرفيف بتحقيؽ غاية كليس التزاـ ببذؿ عناية
، كقد أشارت المحكمة العميا في قرار مشيكر ليا مؤرخ 107المدني الجزائرم في المادة 

 بأنو مف المقرر قانكنا تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو كبحسف نية 24/10/1999في 
غير أنو إذا طرأت حكادث استثنائية عامة لـ يكف في الكسع تكقعيا جاز لمقاضي تبعا 
لمظركؼ كبعد مراعاة لمصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ كيقع 

 القانكف المدني الفرنسي في  أيضاىذا كلقد نص عميو. باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ
بينما تقرر بعض القكانيف ، 148/1 كالقانكف المدني المصرم في المادة 1134/3المادة 

مراعاة مبدأ حسف النية سكاء في مرحمة تككيف العقد أك تنفيذه كالقانكف األلماني كااليطالي 
كاليكلندم، ك األخرل تقصر مبدأ حسف النية عمى مرحمة التنفيذ فقط كىذا ما قرره القانكف 

األماف في الكاقع : "  عمى أنو201/19 في المادة (U.C.C )التجارم األمريكي المكحد 
 مف 1337، كما نصت المادة "ىك احتراـ المعايير التجارية المعقكلة في التعامؿ العادؿ

                                                           
. 224 عمر محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص (1)
 بالل عبد المطلب بدوي، مبدأ حسن النٌة فً مرحلة المفاوضات قبل التعاقدٌة فً عقود التجارة الدولٌة، جامعة عٌن (2)

. 64، ص 2001الشمس،
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يمتـز األطراؼ أثناء المفاكضات ك إبراـ العقد : " القانكف المدني اإليطالي عمى أنو
. (1)"بالتفاصيؿ بما يتفؽ كحسف النية

 .باإلعالـ التعاقدي قبؿ لاللتزاـ القانوني األساس- 2
 الفرنسياف كالقضاء الفقو قدـ باإلعبلـ، االلتزاـ أحكاـ يبيف قانكني نص غياب في

بالغمط، التدليس، العمـ الكافي بالمبيع، قكاعد المسؤكلية  األمر كيتعمؽ أسسا مختمفة
. التشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ كالتقصيرية، مستمزمات العقد

:    الغمط-
يمعب الغمط دكرا ىاما في نطاؽ العقد اإللكتركني عبر االنترنت، حيث تتسـ 

المعامبلت خبلؿ ىذه الشبكة بالتعقيدات التكنكلكجية، كخاصة أف العقد يتـ عف بعد بيف 
.  (2)طرفيف غائبيف غير متكافئيف في أغمب األحياف

   كما بعدىا مف القانكف المدني الجزائرم المقصكد بالغمط81كقد بينت المادة 
 كأنكاعو كفرقت في ذلؾ بيف الغمط الجكىرم، كىك الذم لكاله ألحجـ المتعاقد عف التعاقد
أك الغمط الذم ينصب عمى صفة جكىرية في الشيء بنظر المتعاقديف أك كفقا لشركط 
العقد ك مقتضيات حسف النية، أك إذا كقع في ذات المتعاقد أك في صفة مف صفاتو 

 عمى قابمية العقد لئلبطاؿ إذا انصب الغمط عمى 83، بينما نصت المادة (82المادة )
 أف الغمط في الحساب ك الغمطات المادية كغمطات القمـ 84القانكف بينما جعمت المادة 

.  يمكف تصحيحيا غير ذات أثر
 قبؿ التعديؿ الذم مسيا 1110لكف بالرجكع إلى التقنيف المدني الفرنسي المادة 

 القانكف الجزائرم، أال انص عميوم، نجد نقطة ميمة لـ 131-2016بمكجب األمر رقـ 
 كىي كميا حاالت ،كىي الغمط الذم ينصب عمى طبيعة العقد أك سببو كالغمط في القانكف

يمكف أف تككف سببا لطمب إبطاؿ العقد اإللكتركني، كمكمف الخطر في مجاؿ االنترنت، 
                                                           

 بلحاج العربً، مشكالت المرحلة السابقة على التعاقد فً ضوء القانون المدنً الجزائري، دٌوان المطبوعات (1)

. 67، ص  2011الجامعٌة 
. 249 مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص (2)
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 كثرة في األخطاء التقنية،  مفأنيا أظيرت أنكاعا جديدة مف الغمط بالنظر لما تنطكم عميو
األمر الذم قد يعيب مف تكامؿ الرسائؿ ك تبادؿ المعمكمات أك مف التدخؿ االحتيالي مف 

. (1)قبؿ الغير
كىـ " :يمي كما الفقو عرفو كقد الرضا، تشكب التي العيكب الغمط إذا أحد يعتبر
 العقد بإبطاؿ كلممطالبة .(2)" حقيقتو غير عمى األمر لو فيصكر المتعاقد يقـك في ذىف

 المادة نص جاء كقد .الجسامة مف حدا بمغ إذا كذلؾ كيككف جكىريا الغمط يككف أف البد
 حدا بمغ إذا جكىريا، الغمط يككف:"يمي كما الجكىرم لمغمط مبينا المدني القانكف ف ـ 82
 .الغمط ىذا في يقع لـ لك العقد إبراـ عف المتعاقد معو يمتنع بحيث الجسامة مف
جكىرية  المتعاقداف يراىا الشيء صفة في كقع إذا األخص عمى جكىريا الغمط كيعتبر_ 
 .النية كلحسف العقد لشركط نظرا كذلؾ، اعتبارىا يجب أك

الصفة  ىذا أك الذات تمؾ كانت صفاتو، مف صفة في أك المتعاقد ذات في كقع ػػػػ إذا
" . التعاقد في الرئيسي السبب

كالغمط الذم يعيب الرضا ىك ما يصيب اإلرادة كقت التككيف كليس كؿ غمط أيا 
بؿ أف منو ما ال يؤثر فييا كمنيا ما ال يعدمعيا ك أخيرا . كانت درجتو مما يعيب اإلرادة

 كىك الذم يعنينا باعتباره عيبا مف عيكب ،منو ما ال يقتصر أثره عمى تعييب اإلرادة
 (3).اإلرادة

 ما كىذا لئلرادة معيبا أك مؤثر، غير أك مانعنا يككف قد الغمط بأف ذلؾ مف يتضح
اإللكتركنية التي يبرىما المستيمؾ عبر شبكة  العقكد في إلى تطبيقاتو اإلشارة مع سنعالجو
 .االنترنت

                                                           
(1) NAIMI CHARBONNIER Marine , la formation et l'exécution  du contrat 

électronique , thèse de doctorat , université pantheon-Assas , paris II,2003, pp 83-84. 
   .76 ص  ،2006 الجزائر، الكتاب، قصر لاللتزام، العامة النظرٌة فً الوجٌز إدرٌس، فاضلً  (2)
 جامعة قانون،العلوم ، تخصص فً  حامدي بلقاسم، إبرام العقد اإللكترونً، أطروحة مقدمة لنٌل درجة دكتوراه (3)

 .132، ص 2014/2015الحاج لخضر، باتنة، 
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 لؤلمر تصكر مجرد ليس كىك العقد، انعقاد دكف يحكؿ الذم الغمط ىك :المانع الغمط- 
 التعبير يدؿ ال  حيث(1)عنيا، كالتعبير اإلرادة بيف اختبلؼ إذ يكجد حقيقتو، غير عمى

 يمس قد الغمط كىذا مكجكدة، غير إرادة أخرل عمى يدؿ إنما الحقيقية اإلرادة عمى المعمف
 العقد بطبلف الغمط المانع كجكد عمى كيترتب ماىيتو، يمس أك العقد أركاف أحد كجكد

 :التالية الحاالت في مانعا الغمط كيككف يكف، لـ كأف كاعتباره
 تكافؽ لعدـ نتيجة الغمط مف النكع ىذا يأتي :العقد ماىية في غمطا كاف إذا 

 بأنو معتقدا االنترنت شبكة عبر الكتركنيا عقدا يبـر المستيمؾ أف ذلؾ كمثاؿ اإلرادتيف
 االستعماؿ حؽ منحو البائع كاف قصد حيف في االستغبلؿ، حؽ لممارسة برنامجا اشترل
 تطابؽ اإلرادتيف لعدـ التراضي مف فمنع العقد طبيعة عمى الغمط انصب فينا (2)فقط،

 .العقد نشكء مف بالتالي
 المحؿ ركف عمى المانع الغمط مف النكع ىذا يقع :المحؿ ذاتية في الغمط كاف إذا 

 بالحاسكب خاصة تعميمية برامج لشراء االنترنت شبكة تعاقد المستيمؾ عبر لك كما لمعقد،
 مثبل الركسية المغة لتعميـ برامج بحصكلو عمى يتفاجأ كلكنو االنجميزية المغة لتعميـ اآللي
 .اإلرادتيف تطابؽ لعدـ العقد ينعقد ال كىنا
 سبب كجكد في الغمط كقع إذا باطبل العقد يككف :االلتزاـ سبب في غمطا كاف إذا 

 في االلتزاـ سبب كجكد في لمغمط تطبيقات عمى عثكرنا مف عدـ الرغـ عمى االلتزاـ،
 إذا اإللكتركني عبر شبكة االنترنت إبطاؿ العقد مف يمنع ال ىذا أف إال االلكتركنية، العقكد
العالـ  في المدني القانكف في الكاردة العامة القكاعد إلى استنادا االلتزاـ سبب في الغمط كقع

 إرثا إليو آؿ الذم العقار كىك الحريؽ ضد عقاره عمى تأمينا الشخص يعقد كأف المادم،
 (3).الحريؽ ضد ذاتو العقار عمى أمف قد المكرث كاف أف يتضح ثـ

                                                           
مصر   محسن عبد الحمٌد البٌه، النظرٌة العامة لاللتزامات، الجزء األول، المصادر اإلرادٌة، مكتبة الجالء الجدٌدة،(1)

 .116، ص 2004
. 32، ص 2001 نوري حامد خاطر، عقود المعلوماتٌة، الدار العلمٌة للنشر، عمان، (2)
. 132 حامدي بلقاسم، المرجع السابق، ص (3)
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 المستيمؾ  بإمكاف يكف لـ إذا: االلكتركني الكسيط طريؽ عف التعاقد في الغمط 
 فإف تصحيحو، أك الغمط ىذا تدارؾ الكسيط اإللكتركني مع تعاقده أثناء غمط في يقع الذم
 باطبل يككف الغمط نتيجة ىذا يبـر الذم االلكتركني المبـر عبر شبكة االنترنت العقد حكـ
 مف مشركع اتفاقية 12/3جاءت بيا المادة  التي المعايير كفؽ قانكني أثر لو يككف كال

 مممكة  مف قانكف11/2اليكنستراؿ لمتعاقد االلكتركني عمى عكس ما جاءت بو المادة 
 .باطبل كليس لئللغاء قاببل العقد يككف لممعامبلت االلكتركنية، حيث البحريف

  كالغمط(1)لمشخص ثانكية أك عرضية صفة في يقع الذم الغمط ىك :المؤثر غير الغمط- 
 المادم لمغمط بالنسبة الحاؿ ككذا اعتبار، محؿ ةتشخصي تكف لـ المتعاقد إذا الشخص في
 أكثر مف المؤثر غير الغمط يعد . في التعامؿ معتادة أمكر كفي الحساب في الغمط أك

. االنترنت شبكة عبر المبرمة االلكتركنية العقكد في كقكعا الغمط صكر
 يحدث الذم الغمط ذلؾ ىك التعاقد، إرادة يعيب الذم الغمط إف :لإلرادة المعيب  الغمط-

 ىذا الكاقع، كيقع خبلؼ عمى أمرا يتكىـ بأف ذلؾ صاحبيا، ذىف في تككيف اإلرادة عند
 جكىرية صفة أك المتعاقد ذات في أك االلتزاـ، الشيء محؿ في جكىرية صفة في الغمط
 يطمؽ مرغكب، أمر جكىرم في يقع الذم الغمط ىك المعيب الغمط أف أم صفاتو، مف

 لـ لك المتعاقد أف أم بدكنو، المتعاقد رضا يقـك ال الذم الغمط كىك الجكىرم عميو الغمط
 كذك خبير أنو عمى آخر مع شخص تعاقد فإذا عمى التعاقد، أقدـ لما الغمط يقع في ىذا

 لممتعاقد يحؽ فينا ذلؾ، أنو عكس بعد فيما كتبيف المعمكماتية، نظـ إدارة في عالية كفاءة
. (2)العقد بفسخ يطالب أف
 
 

                                                           
 منذر الفضل، النظرٌة العامة لاللتزامات فً القانون المدنً، دراسة مقارنة، الجزء األول، مصادر االلتزام، مكتبة (1)

. 158، ص 1991  لٌبٌا،الرواد للطباعة،
. 34 نوري عبد خاطر، المرجع السابق، ص (2)
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 :التدليس- 
استعماؿ شخص طرؽ احتيالية إليقاع شخص : " سبؽ كأف عرفنا التدليس بأنو

 .(1)"آخر في غمط يدفعو إلى التعاقد
الكتماف  مجرد اعتبار إلى الماضي القرف منتصؼ مف بداية الفرنسي القضاء اتجو

 المدني القانكف مف 1116 المادة نص إلى استنادا اإلبطاؿ إلى يؤدم مما تدليسا،
 .الفرنسي

 مف القانكف المدني 86/02المادة  نص في االجتياد ىذا الجزائرم المشرع نقؿ
 عميو المدلس أف ثبت إذا مبلبسة أك كاقعة عف عمدا السككت تدليسا يعتبر:" التي تنص

 ما يبلحظ أف ىذه المادة تسرم". المبلبسة ىذه أك الكاقعة تمؾ عمـ لك العقد ليبـر كاف ما
الحيؿ  الكذب ك كىي االحتيالية الطرؽ في كالمتمثؿ لمتدليس المكضكعي العنصر عمى

 فقد الحاؿ تغير كقد اليـك أما اإلعبلـ، إلى حاجتنا غياب ىك ذلؾ في كالسبب. كالكتماف
قانكني كخاصة في مجاؿ  كقصكر اقتصادم كاقع أمبلىا ضركرة االلتزاـ أصبح ىذا

. المعامبلت اإللكتركنية عبر شبكة االنترنت
المبرمة عبر االنترنت، لذلؾ  االلكتركنية العقكد إطار في كبيرة أىمية لمتدليس إف

 فإف النظاـ الجديد لمتعاقد االلكتركني أعطى لممستيمؾ الذم ال تتكفر فيو الخبرة الحؽ بأف
 اآلخر المتعاقد عف كتماف ناجـ لتدليس أك فيو كقع لغمط نتيجة إرادتو  بتعيب يتمسؾ

 العقد في االحتيالية الكسائؿ أف إال، (2)اإلدالء بيا عميو يجب كاف التي لممعمكمات
 نظرا متنكعة، كأساليبيا جديدة كتطبيقات أكسع معنى ليا االلكتركني عبر شبكة االنترنت 

 ىذه كمف لمشبكة، المعمكماتي النظاـ اختراؽ عمى كالمحتاليف العابثيف لقدرة بعض
 :التطبيقات

                                                           
. 303، ص 1954د ب ن، ، عبد الحً حجازي، النظرٌة العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام،  الجزء الثانً (1)
 .130 ص ، 1998 ،القاهرة العربٌة، النهضة دار اآللً، الحاسب برامج عقود جمٌعً، الباسط عبد حسن (2)
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 شبكة عبر كالخدمات لممنتجات كالمضممة الكاذبة االلكتركنية كاإلعبلنات الدعايات 
 ثكرة إفرازات أىـ أحد تعتبر االنترنت شبكة عبر التجارية أف اإلعبلنات خاصة (1)االنترنت

 التعاقد عمى تحرضو قد بؿ سمكؾ المستيمؾ في يؤثر مما كالمعمكمات االتصاالت
 المستيمؾ ضحية أف ىنا فالغرض حقيقة، إليو يحتاج ال خدمة أك منتج عمى لمحصكؿ
 مخالفة المباعة بالسمعة صفات كجكد في باالعتقاد الغمط في تمقائيا بنفسو يقع لـ التدليس
 في السمع بإظيار الغمط، في المستيمؾ إيقاع إلى سعى الذم ىك لكف الميني لمحقيقة،

 االنترنت شبكة عمى يظير كأف كنية التظميؿ، الخداع معو يتكافر مما براؽ، شكؿ
 .الخ...مستحضر يزيؿ التجاعيد نيائيا مف البشرة أك دكاء يعالج العقـ 

 يكفي ال كحده الكذب أف فاألصؿ ،صحيحة غير معمكمات نشر تعمدب الكذب 
فا ذلؾ داـ ما الكذب حد إلى ضاعتولب التاجر كامتداح الحيمة، عنصر لتككيف  في مألكن

 التعامؿ، في المألكؼ خرج عف إذا العكس كعمى ،  ال يعتبر تدليساالتعامؿ كما سبؽ ذكره
أك   لممنتجات االلكتركنية كالدعاية اإلعبلنات في الكذب التدليس مجاؿ في يدخؿ لذلؾ

 أف نجد الصدد ىذا في التعاقد، إلى كدافعا عميو المدلس إرادة في مؤثرا كاف إذا الخدمات
 في لممستخدـ أتاح قدك د،بع عف التعاقد في التدليس مفيـك في الفرنسي تكسع القضاء
 مكرد كتماف عف الناجـ التدليس بسبب العقد يطمب إبطاؿ أف الكمبيكتر برامج مجاؿ
 إرادة ضكء في بالتالي البرنامج كالتعاقد اختيار حسف لو تتيح التي لممعمكمات البرامج
 (2).كمبصرة كاعية
 خاصة االحتيالية، الطرؽ الستخداـ كبيرا انتشارا فرنسا في األخيرة السنكات شيدت كقد
 االلكتركنية التجارة أصبحت تيدد بصكرة االئتماف كسكء المصرفية بالبطاقات يتعمؽ فيما

                                                           
 السنة الكوٌتٌة، الحقوق مجلة والمقارن، الكوٌتً القانون فً اإلعالنً الخداع من القانونٌة الحماٌة الزقرد، السعٌد  أحمد(1)

  .221، ص 1995الرابع،  العدد عشر، التاسعة
. 131 ص  السابق،  حسن عبد الباسط جمعً، المرجع(2)
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  بتاريخ1062/2001بالمشرع الفرنسي إلى إصدار  القانكف رقـ  دفع الذم األمر كىك
 (1).حامؿ البطاقة المصرفية  كحماية بأمف المتعمؽ 2001 نكفمبر 15
 قانكف 86عامة، كىذا ما أشارت إليو نص المادة  كقاعدة تدليسا السككت يعتبر 

 عف ىامة بيانات ككتماف مدني مصرم،قانكف  125مدني جزائرم كالمقابمة لممادة 
 كمكانع أضراره الطبي كحجب لمعقار الضركرية البيانات بعض إخفاء أك، المنتج

  .إنتاجو دكلة إخفاء أك انتيائو، تاريخ إخفاء أك استعمالو،
 يركج مكقع كإنشاء اإلطبلؽ عمى لو كجكد ال االنترنت عمى كىمي مكقع إنشاء 
 بكميات أمكاليـ تكظيؼ في العمبلء تسابؽ كيعد كبيرة، فكائد يمنح بأنو البنكؾ ألحد

 (2).الكىمي االلكتركني المكقع عبر البنؾ ىذا في ضخمة
 االتصاؿ تقنيات عبر نقميا يتـ التي كالبيانات لممعمكمات المادية غير عةمالطب إف
 التقنيات ىذه عبر كقع الذم التدليس إثبات بشأف مف المشكبلت العديد تطرح الحديثة
 الدقيقة الفنية كالخبرة الذكاء مف كبير التدليس يتمتعكف بقدر أفعاؿ مرتكبي كأف سيما

 إلى يعمد ما كغالبا كشؼ أفعاليـ، أك ىكيتيـ تحديد يصعب حيث االتصاؿ تقنيات بأسرار
زالة التدليسية، العمميات تمؾ إخفاء  ضحية ىذا يعجز بحيث تقنية، بأساليب آثارىا كا 

 بالبيانات التبلعب طريؽ عف إخفاؤه يتـ ما عادة فالتدليس .إثباتو أك اكتشافو عف التدليس
 التعديبلت ىذه ذاتيا، المعمكماتية البرامج أك المستخدـ، الجياز التي يحتكييا كالمعطيات

 عمى كخاصة مادية بصكرة تتـ التي تمؾ عمى خبلؼ كذلؾ مممكسا، ماديا أثرا تترؾ ال
 محك التقنيات ىذه عبر أنو يسيؿ إلى باإلضافة كشفيا، يسيؿ حيث الكرقية، المستندات

 في دكلة بعد عف األفعاؿ ىذه ارتكاب يمكف أنو كما معدكدة، ثكاف في تدميره أك الدليؿ

                                                           
(1)

 ALAIN Blanchot, ALAIN Bensoussan, La protection accordée par la loi sur la sécurité 
quotidienne en cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, GAZ. PAL, janvier 2002 

p-p 4-5  
   2003 األردن عمان، والتوزٌع، للنشر وائل دار االلكترونٌة، المصرفٌة العملٌات فً المسإولٌة الصمادي، حازم (2)

. 57 ص
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 دكلة داخؿ في المعمكمات عمى الحصكؿ أك التفتيش إجراء يصعب كبالتالي أخرل،
 الحد يمكف أنو بيد (1)األخيرة، الدكلة ىذه سيادة مع يتعارض ىذا اإلجراء إف حيث أجنبية،

 التعاقد عف طريؽ تنشيط دكر جيات التكثيؽ، كىذا ما في كالتدليس الغش ظاىرة مف
. سنفصؿ فيو الحقا إنشاء اهلل

العمـ الكافي بالمبيع  - 
يجب أف يككف المشترم عالما :" يمي ما عمى المدني القانكف مف 352 المادة تنص

 كأكصافو المبيع بياف عمى العقد اشتمؿ إذا كافيا العمـ كيعتبر كافيا، عمما بالمبيع
 ."عميو التعرؼ يمكف األساسية بحيث
ؿ في العقكد المبرمة ملو، كىذا يستح المادية بالرؤية إما بالمبيع الكافي العمـ كيتحقؽ

. المادية الرؤية يقـك مقاـ فيك األساسية أكصافو لبياف عبر شبكة االنترنت، أك
 قواعد المسؤولية التقصيرية - 

 باإلعبلـ بااللتزاـ اإلخبلؿ عف المتكلد الضرر عف يحكـ القاضي أف أحيانا يحدث
ة بؿ قانكف مدني جزائرم المقا124 طبقا لممادة كذلؾ التقصيرية، المسؤكلية لقكاعد طبقا

 إطار خارج ارتكب الخطأ أف ماداـ الفرنسي، المدني القانكف مف 1382 لنص المادة 
. العقد تنفيذ

  مستمزمات العقد-
مف  كاعتباره ذاتو، العقد أساس عمى باإلعبلـ، االلتزاـ إسناد إلى الفقو غالبية يذىب

ىا قبؿ تعديؿ 1135 المادة نص بمقتضى كذلؾ كالعدالة، كالعرؼ لمقانكف كفقا مستمزماتو
القانكف المدني الفرنسي كالتي تقابميا المادة   مف131-2016بمكجب األمر رقـ 

 كرد بما المتعاقد إلزاـ عمى العقد يقتصر ال:"  قانكف مدني جزائرم التي تنص107/02

                                                           
أجهزة الرادار، الحاسبات اآللٌة، البصمة ) جمٌل عبد الباقً الصؽٌر، أدلة اإلثبات الجنائً والتكنولوجٌا الحدٌثة (1)

. 113، ص 2001، دار الفكر العربً، مصر (الوراثٌة
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 بحسب كالعدالة كالعرؼ لمقانكف كفقا مستمزماتو، مف ىك ما أيضا يتناكؿ بؿ فحسب، فيو
". االلتزاـ طبيعة

 التشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ -
نما فحسب عامة قانكنية قكاعد خبلؿ مف محميا يعد المستيمؾ لـ  كلقصكر ىذه كا 
 يجد الجزائرم القانكف  كفي.خاصة قانكنية بنصكص محميا األخير ىذا أصبح لقد القكاعد
 حماية يخص قانكف أكؿ في المستيمؾ أساسو حماية ركائز احد يعد الذم باإلعبلـ االلتزاـ

 1989 فيفرم 07 في المؤرخ  89رقـ  القانكف مف الرابعة المادة بمقتضى كذلؾ المستيمؾ
 حماية قانكف في االلتزاـ ىذا عمى مجدد يؤكد، ؿالمستيمؾ لحماية العامة بالقكاعد المتعمؽ

 : منو عمى17، حيث تنص المادة 18 ك 17المادتيف  بمقتضى الغش، كقمع المستيمؾ
 يضعو الذم بالمنتكج المتعمقة المعمكمات بكؿ المستيمؾ يعمـ أف متدخؿ كؿ عمى يجب"

 ".مناسبة أخرل بأم كسيمة أك الكسـ بكاسطة لبلستيبلؾ
 في المشرع نص فقد باإلعبلـ االلتزاـ تقرر التي التشريعية النصكص إلى إضافة

، 366(1)_90 رقـ التنفيذم كالمرسـك االلتزاـ ىذا عمى التنفيذية المراسيـ مف العديد 
 كعرضيا، الغذائية غير المنزلية المنتكجات بكسـ المتعمؽ 1990  نكفمبر10المؤرخ في 

 بكسـ المتعمؽ 1990 نكفمبر 10 في المؤرخ 367- 90المرسـك التنفيذم رقـ  كذلؾ
 الذم يحدد الشركط 378-13ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ (2) االغذائية كعرضو السمع

 المنظمة التنظيمية النصكص مف ذلؾ غير إلىكالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ 
. باإلعبلـ لبللتزاـ

 (االلتزاـ الالحؽ عمى التعاقد)االلتزاـ التعاقدي باإلعالـ : ثانيا
االلتزاـ باإلعبلـ البلحؽ عمى التعاقد ىك التزاـ ينشأ مف العقد عكس األكؿ الذم 

. لذلؾ كجب أف نبحث في أصمو كطبيعتو. ينشأ منفصؿ عف العقد
                                                           

، 2013 سبتمبر 26 الموافق  1434 مإرخ فً عام 378-13، ملؽى بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 50 ج ر عدد (1)

 .49ٌحدد شروط وكٌفٌات وضع ضمان السلع و الخدمات حٌز التنفٌذ، ج ر عدد 
 .378-13، ملؽى ٌموجب المرسوم التنفٌذي رقم 50 ج ر عدد (2)
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أصؿ االلتزاـ التعاقدي باإلعالـ  -1
اإلخبلؿ بو ال يؤدم إلى ، كإف االلتزاـ التعاقدم باإلعبلـ ىك أثر مف آثار العقد

االلتزاـ يكجب عمى الميني بعد كبطبلف العقد كلكف يؤدم إلى انعقاد المسؤكلية العقدية، 
بتزكيد المستيمؾ بكافة المعمكمات الضركرية عف المبيع حتى يتقي  إبراـ العقد كعند تنفيذه

 ك ىذا االلتزاـ يجد أساسو في العقد الذم تـ .خطره كيتمكف مف استعمالو ك االنتفاع بو
. بيف المستيمؾ كالميني فيك التزاـ عقدم

الطبيعة القانونية لاللتزاـ التعاقدي باإلعالـ  - 2
البحث في طبيعة االلتزاـ التعاقدم باإلعبلـ إذا ما كاف التزاـ بتحقيؽ نتيجة أك 

. اإلثبات عبء يقع عميو الذم المتعاقد التزاـ ببذؿ عناية تكمف أىميتو في تحديد
 تحقؽ عدـ تقـك بمجرد الميني مسؤكلية فإف نتيجة بتحقيؽ  التزاـ االلتزاـ كاف فإذا 

 اثبت إذا إال ال تثبت المسؤكلية فإف عناية ببذؿ التزاـ ىك االلتزاـ كاف إذا أما النتيجة، ىذه
 كىي العناية المطمكبة، يبذؿ لـ الذم الميني إلى يرجع النتيجة تحقؽ عدـ أف المستيمؾ

 .العادم الرجؿ عناية
في ىذا المجاؿ ترل الباحثة أنو ال داعي لمخكض في االختبلؼ الفقيي حكؿ 

الطبيعة القانكنية لبللتزاـ التعاقدم باإلعبلـ، ألف التطكر التكنكلكجي في المجاؿ 
االقتصادم أّثر عمى طبيعة ىذا االلتزاـ  سكاء كاف عقديا أـ ال، فإف في كمتا الحالتيف 

.  يفرض عمى الممتـز تحقيؽ نتيجة كليس ببذؿ عناية
ىذا ك أف نطاؽ ىذا االلتزاـ يشمؿ كؿ ما يجعؿ الخدمة أك المنتج يستجيب لمرغبة 

المشركعة لممستيمؾ كيحقؽ النتائج التي يصبك إلييا ىذا األخير، دكف أف يسبب أم 
. خطر عمى صحتو

ىذا كلك تفحصنا جؿ قكانيف حماية المستيمؾ لكجدنا أف نصكصيا تعتبر كميا 
 . بمعنى أنيا تيدؼ إلى تقديـ حماية مصمحة جميكر المستيمكيف،حمائية
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طبيعة االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت : الخامسالفرع 
ال يكفي إلبراـ العقد كجكد النية ك اإلرادة لدل عاقديو، ك إنما يتعيف التعبير عف 
ظيارىا إلى الحيز الخارجي، كيتـ ذلؾ بصدكر إيجاب مف أحد المتعاقديف  ىذه اإلرادة كا 

بعرض رغبتو ك عزمو عمى التعاقد، كقبكؿ المتعاقد اآلخر ليذا العرض، كاتجاه ىذه 
. اإلرادة إلى إحداث أثر قانكني

فالتراضي بيف الطرفيف المتعاقديف يتـ بإيجاب مف أحدىما كقبكؿ مطابؽ مف 
 كاإليجاب بصفة عامة عبارة عف تعبير نيائي جاـز قاطع لمداللة عف ،الطرؼ اآلخر

 . (1)اتجاه إرادة مف صدر منو إلى قبكؿ التعاقد كفقا لشركط معينة
 الصادر 97/7كيعرؼ اإليجاب في العقد اإللكتركني حسب التكجيو األكركبي رقـ 

كؿ اتصاؿ عف بعد يتضمف كؿ العناصر البلزمة، بحيث : " بأنو1997 مام 20في 
 (2)".يستطيع المرسؿ إليو أف يقبؿ التعاقد مباشرة، كيستبعد مف ىذا النطاؽ مجرد اإلعبلف

 المتعمؽ 2000 لسنة 83كنصت المادة األكلى مف القانكف التكنسي رقـ 
يجرل عمى العقكد اإللكتركنية نظاـ العقكد " بالمبادالت كالتجارة اإللكتركنية عمى أنو

الكتابية مف حيث التعبير عف اإلرادة كمفيكميا القانكني، كصحتيا، كقابميتيا لمتنفيذ فيما 
". ال يتعارض ك أحكاـ ىذا القانكف

كفقا لمقكاعد العامة يجب أف يككف اإليجاب جازما بمعنى أف يعبر عف إرادة نيائية 
تيدؼ إلى إبراـ العقد، كيجب أف يتضمف ىذا اإليجاب كافة العناصر األساسية البلزمة 

 .لمعقد المراد إبرامو كيجب أف يتصؿ اإليجاب بعمـ مف كجو إليو
كلقد اختمؼ الفقو في طبيعة االلتزاـ قبؿ التعاقدم عبر شبكة االنترنت فيناؾ مف 

. يراه التزاـ عقدم كفقا لنظرية الخطأ، كىناؾ مف يراه أنو التزاـ مستقؿ بذاتو

                                                           
. 77ص  ،المرجع السابق محمد جمال الدٌن زكً، (1)
، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة وإثباته، إبرام العقد عن الطرٌق اإللكترونً إبراهٌم أٌسر صبري (2)

. 61، ص 2015
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يستند أصحاب ىذا الرأم، إلى العديد مف : االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقدي التزاـ عقدي: أوال
األحكاـ القضائية التي تنصب في نفس المعنى منيا ما قضت بو الدائرة المدنية األكلى 

 كالذم قضت فيو 31/01/1973لمحكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر بتاريخ 
بالمسؤكلية العقدية لصانع المادة البلصقة لؤلرضيات عف األضرار التي لحقت بمستعمؿ ىذه 

 نتيجة نشكب حريؽ ضخـ في مكاف استخداـ ىذه المادة اثر إشعاؿ االبف لسيجارة كابنوالمادة 
نما  بعكد ثقاب، أسست حكميا عمى عدـ كفاية ما دكنو الصانع مف تحذير مف مخاطرىا، كا 

دكف اإلشارة إلى ضركرة عدـ تكاجد مصدر لييب في ": قابمة لبلشتعاؿ" اكتفى بتدكيف عبارة 
 (1).مكاف استخدامو

كحسب ىذا االتجاه فاف الطبيعة العقدية لبللتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدم يحقؽ 
 اقكاعد اإلثبات المعمكؿ بومف  ذلؾ انو يمكنو مف االستفادة ،حماية مكضكعية لممستيمؾ

في المسؤكلية العقدية، كما انو مف الناحية الكاقعية ينبغي في مجاؿ االلتزاـ بالمعمكمات 
إىماؿ التفرقة بيف االلتزاـ العقدم ك االلتزاـ غير العقدم، كالتي ال تستند إلى أساس مف 

 .(2)أنو مف األفضؿ بسط الطبيعة العقدية عمى كؿ منيماكالكاقع 
إف األساس الذم يستند إليو ىذا االتجاه منتقد، فيك يقـك عمى مجرد االفتراض 

كذلؾ ألف أم عقد لكي ينشأ البد أف تنصرؼ إليو اإلرادة بشكؿ صريح، كمف جية أخرل 
فاف المتعاقد عندما يعمف عف إرادتو فيك يستيدؼ إبراـ العقد الذم يجرل التفاكض بشأنو 

العقد الضمني الذم يفرض عميو التزاـ بعدـ إعاقة إبراـ )كال يخطر في بالو إبراـ عقد آخر 

                                                           
(1) Cass. Civ.1re, 31 janvier 1973, J.C.P. 1973.IV.N°40106  

الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود تورٌد برمجٌات الحاسوب، دراسة تحلٌلٌة مقارنة نقال عن عبد المنعم أحمد خلٌفة، 

لتقرٌر حماٌة فعالة للمستهلك فً مواجهة القوة االحتكارٌة لشركات إنتاج برمجٌات الحاسوب، دار الفكر الجامعً، 

. 142ص ،2015 ،اإلسكندرٌة
. 188 أحمد محمد الرفاعً، المرجع السابق، ص (2)
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مف  ك، ثـ إف العقد الضمني يرتب االلتزاـ بعدـ إعاقة إبراـ العقد منذ لحظة اإليجاب(العقد
. (1)باب مفيـك المخالفة فاف المتفاكض حر في قطع المفاكضات قبؿ تكجيو اإليجاب

 أف ىذا االتجاه يفترض التزاـ عقدم قبؿ نشأة -كأسانده الرأم- (2)كيرل البعض
. العقد أصبل كىك استدالؿ فاسد

 االلتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقدي التزاـ مستقؿ بذاتو: ثانيا
 :(3) كحججيـ في ذلؾ تتمثؿ في ثبلث أسانيد

. أف ىذا االلتزاـ يعد امتدادا لمبدأ حسف النية مف مجاؿ التنفيذ إلى مجاؿ اإلبراء- 1
أف ىذا االلتزاـ يعد كسيمة لحماية اإلرادة بجانب نظرية عيكب اإلرادة ك يكمؿ نقص - 2

. كعدـ فعالية ىذه النظرية
نو إيجاد أساس قانكني لمبطبلف الكارد أ أف االعتراؼ بيذا االلتزاـ قبؿ التعاقدم مف ش-3

 كالخاص بسبب عدـ العمـ الكافي بالمبيع، بحيث يككف (4) مدني مصرم419في المادة 
ىذا الجزاء بالبطبلف نظير عدـ الرضاء الحر المستنير الذم لـ يبصر بعناصر التصرؼ 

. القانكني لمبيع
عمى مرحمة االلتزاـ باإلعبلـ أنو مف الخطأ بسط مما سبؽ إلى   تكصمت الباحثة 

، نظرا لمدكر الذم يمعبو في تنكير كتبصير إرادة المستيمؾ قبؿ العقد، كالعمؿ دكف أخرل
. عمى تبياف االنتفاع بالمنتكج كتجنب مخاطره أثناء تنفيذ العقد

أما عف النظاـ القانكني الذم يحكمو فسنتكلى . ىذا عف ماىية االلتزاـ باإلعبلـ
 .التفصيؿ فيو في العنصر المكالي

 

                                                           
 سعد حسٌن الحلبوسً، التفاوض فً العقود عبر شبكة االنترنت بٌن القواعد العامة فً نظرٌة االلتزام، الضرورات (1)

. 38، ص 2004 د ب ن،العملٌة، 
. 149 عبد المنعم أحمد خلٌفة، المرجع السابق، ص (2)
. 21نزٌه محمد صادق ، المرجع السابق، ص المهدي  (3)
.  قانون مدنً جزائري352 تقابلها المادة (4)



 

60 

النظاـ القانوني لاللتزاـ باإلعالـ قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت : المطمب الثاني
 المحدد لمشركط 378-13 المشرع الجزائرم في المرسـك التنفيذم رقـ نص

كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، عمى مبدأ كجكب اإللتزاـ باإلعبلـ في العقكد المبرمة 
 .بيف الميني ك المستيمؾ، كقد أكد عمى نفس المبدأ في قانكف التجارة اإللكتركنية

 الميني بكجكب   1993 القانكف الفرنسي مف خبلؿ قانكف االستيبلؾ لسنة  ألـز
 الصادر في 575-2004المستيمؾ كىك ما تـ تأكيده في إطار القانكف رقـ إعبلـ 

 الذم فرض كعزز كاجب االلتزاـ (1) بشأف الثقة في االقتصاد الرقمي21/06/2004
 . مف قانكف االستيبلؾ1-111 كأكده في نص  المادة .باإلعبلـ عمى عاتؽ الميني

 648-2005نفس االلتزاـ نجده أيضا ضمف نصكص المرسـك الفرنسي رقـ 
، الذم ألقى (2) المتعمؽ بتسكيؽ الخدمات المالية عف بعد06/06/2005الصادر في 

كما تضمف العقد النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية . عمى عاتؽ الميني كاجب إعبلـ المستيمؾ
الذم أعدتو غرفة التجارة كالصناعة بباريس حؽ المستيمؾ في اإلعبلـ، مف باب تأكيد 
المكاقع التجارية الخاصة بفرنسا عمى فرض التزاما مشددا بإعبلـ المستيمؾ في الكقت 

. المناسب يقع عمى عاتؽ المكرد يتضمنو العرض المقدـ عبر صفحات الكيب
كنظرا لؤلىمية البالغة لمحؽ في اإلعبلـ قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت، مف حيث 

انو يكفر حماية لممستيمؾ، اىتمت التشريعات المقارنة بكضع أحكاـ قانكنية تنظـ ىذا 
الفرع ) الحؽ، كتتمثؿ ىذه األحكاـ في محؿ أك مضمكف االلتزاـ باإلعبلـ االلكتركني

جزاء ، (الفرع الثالث)، مكاف ك زماف انعقاد العقد (الفرع الثاني) ، المغة المستعممة(األكؿ
 .(الفرع الرابع)اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ ما قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت 

 
                                                           

(1) La loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 

(LCEN).J.O n° 143 du 22 juin 2004. 
(2) Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de 

services financiers auprès des consommateurs, J.O 07 juin 2005.  
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محؿ أو مضموف االلتزاـ باإلعالـ اإللكتروني عبر شبكة االنترنت : الفرع األوؿ
االلتزاـ باإلعبلـ نقصد بو في ىذا البحث تبصير إرادة المستيمؾ كذلؾ مف خبلؿ 

. اإلدالء إليو بالمعمكمات البلزمة التي يجيميا
 إف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد يتضمف شقيف أكليما سمبي كيتمثؿ في االمتناع عف 
كتماف المعمكمات المتصمة بالعقد، كثانييما ايجابي يتمثؿ في اإلدالء بكؿ المعمكمات 

. المتصمة بالعقد
االمتناع عف كتماف المعمومات المتصمة بالعقد : أوال

اعتبر القانكف مجرد الكتماف أك السككت عف كاقعة أك مبلبسة معينة تدليسا 
كالتدليس ىك عيب يصيب إرادة المستيمؾ عند تككيف العقد، كقد قضت محكمة النقض 

الحيمة غير المشركعة التي يتحقؽ بيا التدليس إما أف تككف إيجابية :" المصرية بأف
باستعماؿ طرؽ احتيالية أك سمبية يتعمد المتعاقد كتماف أمر عف المتعاقد اآلخر بحيث لك 

 (1)".عممو  لما أقدـ عمى التعاقد بشركطو
إف لمتدليس شرطاف أحدىما مادم يتمثؿ في الطرؽ االحتيالية، كالثاني معنكم 

 ، كأف يككف ىك الدافع إلى التعاقد كأف يتصؿ بالمتعاقد (2)يتمثؿ في نية التضميؿ
 كمف ىنا يفيـ أف السككت عف تقديـ معمكمات أك بيانات يجب اإلفصاح عنيا .(3)اآلخر

". الكتماف عف تقديـ معمكمات" يعتبر تدليسا كيطمؽ عميو 
ىذا ك إف لمتدليس أىمية كبيرة في إطار العقكد المبرمة عبر االنترنت، حيث أتاح 
الطرح الجديد لنظاـ التعاقد اإللكتركني لممستيمؾ الذم ال تتكفر فيو الخبرة الكافية حكؿ 

                                                           
. 54، ص 2002، العدد الثانً المصرٌة، مجلة المحاماة 431، الطعن رقم 2011أفرٌل / 28 نقض أحوال شخصٌة (1)

(2) SOUCHON Christine, Les vices du conso entement dans les contrats, Pédone, Paris  1976 

p 52 . 
 عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، مصادر االلتزام، العقد، الجزء األول، الطبعة الثالثة، دار (3)

. 422، ص 1981النهضة لعربٌة، القاهرة ، 
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المعمكمات التي تحيط بالشيء محؿ العقد، أف يتمسؾ بتعيب إرادتو نتيجة لغمط كقع فيو 
.  أك تدليس ناجـ عف كتماف المنتج لممعمكمات التي كاف يجب اإلفصاح عنيا

اإلدالء بالمعمومات المتصمة بالعقد  : ثانيا
إف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد عبر االنترنت يمـز الميني باإلدالء بكؿ المعمكمات 

كفي الكاقع يمكف تقسيـ أك تصنيؼ المعمكمات . المتعمقة بالسمعة أك الخدمة محؿ العقد
المتعمقة بالعناصر األساسية لمعقد التي ينبغي أف يحاط بو المستيمؾ عمما إلى ثبلثة 

 (1).طكائؼ
 المعمومات المتعمقة بالسمع أو الخدمات المقترحة -1

عمى الميني أف يقـك بتبصير المستيمؾ بالمعمكمات المتصمة بالعقد كفقا لمبدأ 
 ة المستيمؾ مف مرحمة الجيؿ إلى مرحؿيخرج أف المينيحسف النية، الذم يمتـز بمقتضاه 

العمـ بالعناصر األساسية المتصمة بمكضكع التعاقد، حتى يتسنى لو التعامؿ معو كىك 
. (2)عمى مستكل متكافئ مف حيث الدراية بمكضكع العقد

كيعتبر الحؽ باإلعبلـ ك التبصير بخصائص كصفات السمع كالخدمات 
. (3)المعركضة، الباعث الرئيسي لدل المستيمؾ عمى التعاقد

 ؽ ـ، كما 352جسد المشرع الجزائرم مبدأ إعبلـ المشترم بالمبيع في المادة 
 لمبدأ االلتزاـ  الممغىالمتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ 89/02تعرض قانكف 

بإعبلـ المستيمؾ بخصكصيات المبيع، طبيعتو، صنفو، حسب ما تتطمبو البضاعة المعنية 
 لمبدأ إعبلـ المستيمؾ 09/65تطرؽ المرسـك التنفيذم رقـ  ك منو،(4)04في المادة 

                                                           
 .72المرجع السابق، ص  بلقاسم حامدي، (1)
  .186ص  المرجع السابق،  عمر محمد عبد الباقً،(2)
. 39، ص 2006 عبد الفتاح بٌومً حجازي، حماٌة المستهلك عبر شبكة االنترنت، دار الفكر الجامعً، مصر (3)
  إن وضع حٌز التنفٌذ ألحكام هذا القانون، صاحبه إصدار نصوص تنظٌمٌة، متعلقة بإجراء المراقبة والمواصفات(4)

  قرار27 قرار وزاري، و 31 مرسوم تنفٌذي، 23: 2007التقنٌة لبعض المنتوجات والخدمات، بلػ عددها سنة 

 وزاري مشترك، عبد الحمٌد بوكحنون، تكٌٌؾ المنظومة التشرٌعٌة والقانونٌة المتعلقة بحماٌة المستهلك، ٌوم دراسً

. 6، ص 2007 أفرٌل 11حول التصلٌحات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة فً القطاع التجاري، فندق األوراس، الجزائر، ٌوم 
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 يحدد الكيفيات 378-13 ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ ،(1) منو05كخاصة المادة 
يتـ إعبلـ المستيمؾ عف طريؽ " منو عمى04المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، التي تنص المادة 

الكسـ أك كضع العبلمة أك اإلعبلف بأم كسيمة أخرل مناسبة عند كضع المنتكج 
 ".لئلستيبلؾ ك يجب أف يقدـ الخصائص األساسية لممنتكج طبقا ألحكاـ ىذا المرسـك

 كلقد أخذ المشرع الجزائرم بمبدأ االلتزاـ باإلعبلـ عف خصائص أك مميزات 
 كضع نظاـ خاص تكممة لو كتشجيعا لحماية المستيمؾ عرؼ كماالخدمات كالمنتكجات، 

  كالتغميؼ، الذم ييدؼ إلى حماية المستيمؾ في مرحمتي إبراـ العقد كتنفيذه(2)بنظاـ الكسـ
مف قانكف حماية 10 المادة  بمكجب المنتجات كعناصر خصائص عف كما كرس اإلعبلـ

 إلزامية متدخؿ احتراـ كؿ عمى ينبغي: " يمي كما نصيا جاء حيث المستيمؾ كقمع الغش،
 تجميعو كشركط كتغميفو كتركيبو ميزاتو...يخص فيما لبلستيبلؾ يضعو الذم المنتكج أمف

". كصيانتو
 كؿ ميني بائع السالفة الذكر، مف قانكف االستيبلؾ الفرنسي L111-1تمـز المادة

لمسمع  أك مقدـ لمخدمات أف يمكف المستيمؾ مف التعرؼ عمى الخصائص األساسية، أك 
 67 مف قانكف حماية المستيمؾ المصرم رقـ 06كما تمـز المادة . الخدمة قبؿ إبراـ العقد

 كؿ مكرد كمعمف بإمداد المستيمؾ بالمعمكمات الصحيحة حكؿ طبيعة المنتج 2006لسنة 
. ك خصائصو

 بصدد البيع عف 1997 مام 20كقد كردت نفس األحكاـ تقريبا في تكجييات 
بعد، حيث تكجب تمقي المستيمؾ كؿ المعمكمات في الكقت المناسب قبؿ إبراـ العقد 

كتكجب أيضا االلتزاـ بالكضكح حيث يتعيف عمى الميني أف يبيف اليدؼ التجارم مف 
                                                           

 ٌحدد الكٌفٌات 2009 فبراٌر 07 الموافق لـ 1430 صفر 11 مإرخ فً 65-09 أنظر المرسوم التنفٌذي رقم (1)

الخاصة المتعلقة باإلعالم حول األسعار المطبقة فً بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنٌة، ج  ر 

. 10عدد 
 على أنه 02/5 المتعلق برقابة الجودة وقمع الؽش فً المادة 90/39عرؾ الوسم بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  (2)

جمٌع العالمات والبٌانات وعناوٌن المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التً تتعلق بمنتوج ما والتً "

". توجد فً أي تؽلٌؾ أو وثٌقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق ٌرافق منتوجا ما أو خدمة أو ٌرتبط بها
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كيجب أيضا أف تظير . العرض، كعما إذا كاف مجانيا بقصد الدعاية كاإلعبلف أـ بمقابؿ
 يـك 30عمى شاشة العرض إجراءات الدفع كالتسميـ كالتنفيذ كميعاد التسميـ بحد أقصى 

 (1).كتكمفة كسيمة االتصاؿ عف بعد إذا تـ احتسابيا بطريقة مغايرة لمسعر السائد
 1994 أكتكبر 26الصادرة في  (CE/47/94)بالرجكع إلى التكجيية األكركبية 

كالمتعمقة بمجمكع العقكد، فإنيا تفرض عمى المحترفيف التزاـ بإعبلـ المستيمؾ، كالغرض 
. (2)مف ذلؾ ىك الكصكؿ إلى تبصير المستيمؾ لمكاجية الميني

كيرل جانب مف الفقو القانكني أف ىذا االلتزاـ بالتبصير، كحسب القانكف الفرنسي 
. (3)يجب أف يتضمف ثبلث طكائؼ

التبصير بالخصائص أك الصفات المميزة لمسمع أك الخدمات المعركضة، كىذه - 1
أك الطائفة مف البيانات ىي جكىر فكرة االلتزاـ باإلعبلـ، كأف التبصير بخصائص السمع 
الخدمة قد تككف ىي الباعث الرئيسي لدل المستيمؾ عمى التعاقد، كفي إطارىا يقع 

. المستيمؾ ضحية لمغش كالتقميد
.   التبصير بالثمف كشركط البيع خاصة ما تعمؽ منيا بالمسؤكلية- 2
في بعض - المعني–البيانات اإللزامية في بعض العقكد، ذلؾ أف القانكف يمـز - 3

الحاالت كالمحامي أك المحاسب أك الطبيب بأف يحرر العقد كتابة، كأف يضمنو بيانات 
. محددة مخصصة إلعبلـ المستيمؾ بااللتزامات المتبادلة لمطرفيف

 خاصة المبيع الشيء استعماؿ كيفية حكؿ معمكمات بإعطاء التزاـ الميني عف أما
 فتتضمف الخدمات؛ كتقديـ السمع إنتاج صاحب الذم كالتكنكلكجي العممي مع التطكر

 ىذا شأف كمف تعقيد، كدكف ككاضح، نحك سيؿ، عمى المبيع الشيء طرؽ تشغيؿ

                                                           
. 121، ص 2006منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة،  محمد حسٌن منصور، المسإولٌة اإللكترونٌة، (1)

(2) GARON Fréderic, La protection du consommateur sur le marché européen des droits de 

séjour à temps partagé, revue trimestrielle de droit européen n° 2, Dalloz, 2002, p 264.  
 عبد الفتاح بٌومً حجازي، مقدمة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة وحماٌة المستهلك فً عقود التجارة االلكترونٌة، دار (3)

. 26، ص 2005الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، 
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 بالصفة تعمؽ ما كبالخصكص التعاقد، عمى المقبؿ رضا في أثر يككف لو أف التكضيح
 لذلؾ التعاقد، قبؿ عنيا اإلعبلـ الكاجب الجكىرية مف البيانات تعد التي لمشيء الخطرة

 المبيع الشيء خطكرة بمصادر اإللكتركني إحاطة المستيمؾ أنذلؾ عاتؽ الميني عمى يقع
 في كخاصة عنيا، تنشأ قد التي األضرار مف حمايتو عمى  عمبل تبلفيو كطرؽ كأبعاده،

. (1)الحديثة مجاؿ المنتجات
 االلتزاـ باإلعبلـ إف كرد ضمف نصكص العقد كما ىك الحاؿ في القانكف الفرنسي

 العقد في حالة ما إف كقع المستيمؾ إبطاؿفإف اإلخبلؿ بو ىك التزاـ تعاقدم قد يؤدم إلى 
في غمط، كفي كؿ األحكاؿ فإنو يقيـ المسؤكلية التعاقدية عف ىذا اإلخبلؿ قبؿ الطرؼ 

اآلخر في العقد، كفضبل عف ذلؾ يممؾ المستيمؾ الذم أصابو الضرر أف يطالب 
 (2).بالتعكيض عف ىذه األضرار متى كاف ليذا التعكيض مقتضى

ليذا يرل جانب مف الفقو في فرنسا أف ىذا االلتزاـ لـ يحقؽ حماية لممستيمؾ، 
فالجزاء . لككنو التزاـ عاـ غير محدد كال تكجد عقكبة جزائية لمف يخالؼ ىذا االلتزاـ

 (3).الكحيد ىك المسؤكلية المدنية كالتي ال تقـك إال بعد رفع دعكل فردية مف الضحية
 الدقيؽ القانكني الكصؼ يعمـ الذم كىك القكم، الطرؼ ىك الميني ىذا كمو ألف

 بيذا المستيمؾ بإعبلـ التعيد عميو يجب ليذا بتكريدىا، يتعيد التي الخدمة أك لمنتجو،
 النية كحسف المعامبلت، في المشركعة كالثقة العقدية، األمانة لمبدأ الكصؼ، كفقنا

 (4).العقد بنكد في يترجـ كاجبنا في ككنو أصبل المفترضة
 

                                                           
حماٌة المستهلك فً مجال التعاقد عن بعد، مداخلة تم تقدٌمها فً الملتقى الوطنً المنعقد بمعهد  آمٌنة سلطانً ، (1)

العلوم القانونٌة واإلدارٌة بالمركز الجامعً بالوادي، تحت عنوان حماٌة المستهلك فً ظل االنفتاح االقتصادي ٌومً 

. 118 ص ،2008 أفرٌل 14 و 13
 اإللكترونٌة المرجع عبد الفتاح بٌومً حجازي، مقدمة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة وحماٌة المستهلك فً عقود التجارة (2)

. 28- 27ص – السابق، ص 
(3) FRANCOIS Terré, PHILIPPE Silmer, YVE Lequette, droit civil, les obligations, Dalloz 6 éme 

édition, 2008,  p 208.  
. 166ص المرجع السابق،  ،  بدرأحمد أسامة  (4)



 

66 

:  المعمومات المتعمقة بكيفية تنفيذ العقد وبشروطو الخاصة-2
عمى الميني  مف قانكف التجارة اإللكتركنية الجزائرم 11،12، 10ألزمت المكاد 

كما  ،ءشركط فسخ العقد عند االقتضا، مدة صبلحية العرضتحديد مكعد تسميـ السمعة 
.  بإعبلـ المستيمؾ بالمعمكمات الخاصة بحقو في العدكؿألزمتو

 مف قانكف 112 ك111كما ألـز المشرع الفرنسي بدكره الميني في المكاد 
 إحاطة المستيمؾ عمما بجميع الشركط العامة كالخاصة المتعمقة بالعقد، كأيضا ،االستيبلؾ

عمى كؿ ميني يعرض سمعة أك خدمة بكسيمة إلكتركنية أف يضع تحت تصرؼ المتعاقد 
 . معو الشركط التي تنطبؽ عمى عرضو، بطريقة تسمح لو بحفظيا أك نسخيا

 التي الميمة، العناصر مف الثمف: المعمومات الخاصة بثمف المنتج أو مقابؿ الخدمة- 3
 يعد عنصرنا ليذا الخدمة، أك عمى السمعة حصكلو مقابؿ في المستيمؾ عمييا يرتكز
 الثمف يككف أف كيجب الميني، مع  المستيمؾ سيكقعو الذم االستيبلؾ، عقد في أساسينا
 (1).لمتقدير قاببل أك النقكد، مف مبمغنا

 اعتبر المشرع الجزائرم ثمف المنتج أك الخدمة مف العناصر اإللزامية التي يجب 
 . مف قانكف التجارة اإللكتركنية10أف يتضمنيا العرض التجارم كذلؾ في نص المادة 

 ديسمبر  03كضع المشرع الفرنسي قكاعد صارمة في المرسـك الصادر في 
يجب أف "  منو إلى أنو 14 كالمتعمؽ بإعبلـ المستيمؾ بالسعر، مشيرا في المادة 1987

يشار عمى نحك دقيؽ لثمف كؿ منتج أك خدمة تقدـ لممستيمؾ كفقا  لتقنيات االتصاؿ عف 
، كقد أكد عمى ىذا األمر في قانكف (2)"بعد، كذلؾ بكؿ كسيمة ممكنة قبؿ إبراـ العقد

                                                           
. 6ص المرجع السابق، الرحمن،  عبد  صالح نائل (1)

(2) Article 14 de l’arrête du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur 

les prix Modifié par arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur 

les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d'autonomie : 

"Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur 

selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au 

consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat". 
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، كعمى ذلؾ ينبغي عمى الميني أف يشير بأية كسيمة قبؿ إبراـ العقد، إلى سعر االستيبلؾ
  (1).أم منتج أك خدمة معركضة عف بعد بطريقة محددة ال لبس فييا

 تجاكزه عندئذ يجكز كال لمقانكف، كفقنا ثمنيا تحديد تـ إذا مسعرة السمعة  تككف
 كصريح كاضح، بشكؿ يحدد أف إما كالثمف .أساسو عمى األشخاص بيف كيككف التعامؿ

 ضكابط كفؽ التحديد يتـ قد أك المقياس، أك الكيؿ، أك الكزف، كحدة عمى أساس كالتحديد
 بصكرة الثمف تحديد يتـ كىنا فيو، لبس ال بشكؿ الثمف تحديد إعماليا إلى يؤدم معينة،
 أساس كعمى الميني، البائع أك المنتج، عميو يحصؿ الثمف الذم يحدد كفييا مباشرة غير
 .البيع يجرم التحديد ىذا

المغة المستعممة في االلتزاـ باإلعالـ : الفرع الثاني
 بالمغة كيتـ العالمية، اإللكتركني عبر االنترنت بالطبيعة العقد يتسـ ما غالبنا
 عمى العقد فاحتكاء غيرىا، أجنبية لغة أم أك المغة بتمؾ يستتبع إبرامو ما كىذا اإلنجميزية،
 أف شأنيا مف مختمفة، قانكنية دالالت ذات أك غير مألكفة، كقانكنية فنية مصطمحات

 أكثر المصطمح ترجمة تحمؿ قد أك  دكلة المستيمؾ في المتبع القانكني النظاـ عف تعبر
. الكقت ذات في معنى مف

 الحكـ يتصكر فبل ،"المستيمؾ"القابؿ  بمغة يككف بأف العقد لغة كضكح يجب 
 لممستيمؾ، األـ المغة مراعاة الضركرم فمف لغة القابؿ، بغير كاف إذا العقد بكضكح
مراعاة  كمكضكعو، كلقد شددت القكانيف الكطنية العقد كشركطو، مضمكف فيـ لو ليتسنى

 ىذا األخير يجيؿ ما غالبنا التي اإلنترنت طريؽ عف المبرمة لغة المستيمؾ في  العقكد
 .. اآلخر الذم يتعامؿ معو الطرؼ ىكية

 تحرير عمى كجكب قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، مف 18 المادة نصت
كؿ  المنتكج ك ضماف شركط ك االستعماؿ دليؿ ك االستخداـ طريقة ك الكسـ بيانات

                                                           
(1) AULAIS-Jeane et STEINMETZ , Prix des produits et services, Droit de la consommation, 

DALLOZ, 4eme édition 1996 , P 39.   
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 أساسا كعمى العربية بالمغة المفعكؿ، السارم التنظيـ في عمييا منصكص أخرل معمكمة
المستيمكيف  عمى الفيـ سيمة أخرل لغات عدة أك لغة استعماؿ يمكف اإلضافة، سبيؿ

 بؿ بذلؾ، يكتؼ لـ الجزائرم أف المشرع إال .محكىا متعذر ك مقركءة ك مرئية كبطريقة
 19 المادة في نص الذم ك العربية، المغة تعميـ استعماؿ بإلزامية(1) خاصا قانكنا أصدر
 لغات  استعماؿاستثناء يمكف العربية، بالمغة بجميع أنكاعو اإلشيار يتـ: "أف عمى منو،

 ىذا كلقد أكد ".المختصة الجيات كبعد إذف الضركرة عند العربية المغة جانب إلى أجنبية
المشرع الجزائرم عمى كجكب إعبلـ المستيمؾ بالمغة العربية أساسا كعمى سبيؿ اإلضافة 

 07يمكف استعماؿ لغة أك عدة لغات أخرل سيمة االستيعاب لدل المستيمؾ، في المادة 
 نص عندما فؽ ك الجزائرم أف المشرع نرل كبذلؾ، 378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ 

 يتعمؽ فيما خاصة العربية، لمغة مصاحبة تككف أخرل كالتي أجنبية لغة اعتماد عمى
 .اإللكتركني التعاقد في مجاؿ حتمي تطبيؽ ىي محؿ التي أحكامو ك اإلشيار بمكضكع

مف  ألـز كالذم قانكف حماية المستيمؾ، مف 03 المادة في المصرم نص المشرع
كطبقا  منتج، كؿ طبيعة حسب البلزمة البيانات يضعا أف المستكرد أك المنتج خبلليا

 (2).تككف بالمغة العربية أف عمى المصرية، القياسية لممكاصفات
 كؿ في بيا اإليجاب صياغة ك إلزامية المغة مسألة الفرنسي، المشرع تناكؿ كما

 ديسمبر 31في  الصادر القانكف بمكجب  اإللكتركنية التجارة ذلؾ في بما أنكاع التجارة
 1994 أكت 04 الصادر في 665-94رقـ " تكبكف "قانكف بعده حتى جاء ؛ 1975

 أنو عمى منو، الثانية المادة نّصت الفرنسية، كقد لمغة الذم ينص عمى االستعماؿ اإللزامي
 التجارة ذلؾ في بما التجارة، أنكاع في كؿ اإليجاب في الفرنسية المغة استخداـ يجب"

                                                           
 المعدل 03، المتعلق بتعمٌم استعمال اللؽة العربٌة، ج ر رقم 1991جانقً 16 المإرخ فً 05-91 قانون رقم (1)

. 81 ج ر رقم 1996 دٌسمبر 21 المإرخ فً 30-96والمتمم باألمر رقم 
 التً توجبها البٌانات السلع على العربٌة باللؽة ٌضع أن- األحوال بحسب -المستورد أو المنتج على:"  نص المادة(2)

 على قراءته و تسهل واضح بشكل ذلك و القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة أو آخر قانون أي أو المصرٌة القٌاسٌة المواصفات

 أو التعاقد عرضه أو عنه اإلعالن طرٌقة و منتج كل طبٌعة حسب البٌانات تلك وضع من الؽرض به ٌتحقق الذي النحو

". خصائصها و ممٌزاتها و أسعارها و ٌقدمها التً الخدمة بٌانات واضحة بطرٌقة ٌحدد أن الخدمة، مقدم وعلى .علٌه
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 ككصؼ الضماف شركط ك الخاصة بالتشغيؿ التعميمات في خاصة كبصفة اإللكتركنية
 المرئية اإلعبلنات عمى ينطبؽ ىذا كما كاإليصاالت، الفكاتير الخدمة، أك المنتج

 (1)".المكتكبة أك الناطقة أك المسمكعةك
 التجارة نمك انحسار عمى يؤدم أف شأنو مف القانكف ىذا مثؿ اعتماد إف
 إلى ذلؾ يؤدم كما اإلنترنت، شبكة ابي تتميز التي العالمية لسمة لمخالفتو اإللكتركنية
 ذات أك العالمية المكاقع لذلؾ تحرص .عبر اإلنترنت البيع عمميات خبلؿ التبلعب
 لضماف كاإليجاب في العرض لغة مف أكثر استخداـ عمى الحرص الكاسع االنتشار
 .العالـ مستكل عمى األفراد مف قدر أكبر مع التكاصؿ

 المعدؿ بمكجب 1995 مارس 03 الصادر في 240-95المرسـك رقـ  ليذا جاء
 في تكبكف قانكف بتطبيؽ  المتعمؽ1998 جكيمية 01 المؤرخ في 563-98المرسـك رقـ 

 جاءت التي ،2005 فيفرم 20 في الصادرة التعميمة إلى إضافة الدكلي، النقؿ ميداف
 السابقة التعميمات مخالفة حالة في المطبقة كالعقكبات "تكبكف" تطبيؽ قانكف شركط لتحدد
 بالّمغة ترجمة الفرنسية المغة مصاحبة جكاز في المتمثمة بعض اإلجازات إلى إضافة

 (2).المستيمؾ كمصمحة ذلؾ يتبلءـ أف اشتراط مع أخرل، لغة أجنبية أم أك اإلنجميزية
أما في قانكف االستيبلؾ فيتـ اختيار المغة المستعممة في إبراـ العقد باتفاؽ مع 

 .(3)1-222المستيمؾ حسب نص المادة 

                                                           
(1) Article 02 de la LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, 

JORF n°180 du 5 août 1994 : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode 

d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un 

bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la 

langue française est obligatoire. » 
(2) LEFEBVRE Francis, Concurrence consommation, édition Francis Lefebvre,  Paris,2010, 

pp.849-853 
(3) Article R 222-1, code de la consommation, Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016  

« …Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre 

les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans 
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 نستحسف مثؿ ىذه الخطكة، ألف ذلؾ يتماشى كمصمحة المستيمؾ إذ يتسنى لو 
أضؼ إلى ذلؾ باعتبار أف شبكة االنترنت شبكة . باختيار المغة فيـ محتكيات العقد

 .عالمية فبل يمكف نحدد لغة معينة إلبراـ العقد سكل باالتفاؽ مع المستيمؾ
 االلتزاـ بتقديـ معمكمات عمى المغة المقترح التعاقد بيا لأكد المشرع األكركبي عؿ

 حيث نص عمى أنو يجكز ،93/2011 مف التكجيو األكركبي رقـ 6/7في نص المادة 
لمدكؿ األعضاء التمسؾ بالمغة الكطنية فيما يتعمؽ بالمعمكمات التعاقدية، كذلؾ لضماف 

 مف نفس التكجيو 1/8بينما تنص المادة . فيـ المعمكمات بسيكلة مف قبؿ المستيمكيف
عمى أنو فيما يتعمؽ بالعقكد المبرمة عف بعد يجب عمى الميني إعطاء المستيمؾ 

 مف ىذا التكجيو، أك جعؿ تمؾ المعمكمات 1/6المعمكمات المنصكص عمييا في المادة 
 .(1)متاحة لممستيمؾ بمغة كاضحة كمفيكمة

الحماية  كسائؿ أىـ أحد ىي لممستيمؾ، األـ المغة مراعاة أف ذلؾ، مف نستخمص
  بمغتو المستيمؾ بإعبلـ األمر تعمؽ سكاء الحديثة، القانكنية المبادئ ظؿ في نشأت التي

 الذم اإللكتركني، التعاقد مجاؿ في حدة يزداد األمر أف غير أيضا، بمغتو العقد أك إبرامو
 مختمؼ تبني يستمـز الذم األمر اإلنجميزية، بالمغة غالبا يتـ الذم ك العالمي يتسـ بالطابع

 فيـ أف ذلؾ اإللكتركنية، التجارية المعامبلت في المغات مختمؼ البدائؿ الستخداـ
 .مستنير ك كاع برضاء إبراـ العقد عمى يحفزه لمحتكل العقد المستيمؾ

مكاف و زماف انعقاد العقد بناء عمى االلتزاـ باإلعالـ عبر شبكة االنترنت : الفرع الثالث
 تبدك أىمية زماف كمكاف انعقاد العقد لما يترتب عمييا مف آثار قانكنية ىامة

 أما عف مكاف انعقاد العقد فيترتب عميو ....كحساب مكاعيد التقادـ، كقت انتقاؿ الممكية، 
  أما بالنسبة لمعقد اإللكتركني عبر.معرفة القانكف الكاجب التطبيؽ، ككذا القضاء المختص

                                                                                                                                                                                

lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est 

choisie en accord avec le consommateur … » 
. 190 أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (1)
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االنترنت، فتحديد زماف انعقاده، يؤدم إلى معرفة الكقت الذم يمكف فيو لممستيمؾ ممارسة 
. حقو في العدكؿ

يتبع تحديد زماف انعقاده، ىذا في التعاقد كقاعدة عامة تحديد مكاف انعقاد العقد 
التقميدم، فيؿ األمر نفسو في التعاقد عبر االنترنت ؟ أك يختمؼ مكاف العقد عف تحديد 

. زمانو؟
ىناؾ نظريات تقدـ حبل كاحدا لمسألة تحديد زماف كمكاف انعقاد العقد، كلذا سميت 

تأخذ بيا أغمب التشريعات، كقد أخذ المشرع الجزائرم بيذا التبلـز - بالنظريات األحادية
بمعنى أف المحظة التي انعقد فييا العقد ىي التي تحدد مكانو فيك -  ؽ ـ ج67في المادة 

إذا أخذ بنظرية العمـ بالقبكؿ، كبالتالي لحظة العمـ بالقبكؿ ىي نفسيا التي تحدد مكاف 
. انعقاده

تفصؿ بيف مسألة زماف انعقاد العقد " Ecole dualiste"كىناؾ نظريات حديثة 
 كمسألة مكاف انعقاده، فميس ىناؾ تبلـز حتمي بيف المسألتيف، كيؤيد ىذه النظرية الفقيو

فيأخذ بنظرية استبلـ القبكؿ لتحديد زماف انعقاد العقد، كنظرية  " MALAURIE"" مالكرم"
 .(1)تصدير القبكؿ لتحديد مكاف العقد

مة القكاعد العامة فيما ءفي إطار العقد عبر االنترنت ىناؾ مف يرل عدـ مبل
يتعمؽ بمسألة التبلـز بيف تحديد مكاف كزماف انعقاد العقد، حيث يصعب في الكاقع ىذا 

التبلـز في بيئة الشبكة العنكبكتية ألف الطرؼ المتعاقد يستطيع الدخكؿ عمى المكقع 
اإللكتركني أك عمى بريده اإللكتركني في أم مكاف مف العالـ، كاألخذ بيذا التبلـز سيؤدم 

حتما إلى تشابؾ العبلقات القانكنية كخضكع األطراؼ إلى قانكف دكلة أجنبية، رغـ أف 
فمثاؿ ذلؾ إذا أبـر جزائرم عقد استيبلؾ عبر  .العقد قد تـ إبرامو داخؿ حدكد دكلتيـ

االنترنت مع شركة جزائرية مقرىا في الجزائر، أم أف العقد ىنا أبـر بيف طرفيف جزائرييف، 

                                                           
(1)  LUC Grynbaum, contrats entre absents: les charmes évanescents de la  théorie de 

l'émission de l’acceptation, Dalloz, 2003, P 1707.  
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ذا أخذنا بالتبلـز بيف تحديد مكاف كزماف انعقاد العقد، كعمى الفرض  كفي دكلة الجزائر، كا 
أف المكجب قد عمـ بالقبكؿ، عند دخكلو إلى بريده اإللكتركني كىك خارج حدكد الدكلة 

الجزائرية، فمنقؿ أنو كاف كقتيا في فرنسا، فمقتضى ىذه النظرية أف مكاف انعقاد العقد ىك 
فرنسا، إنو المكاف الذم يكجد فيو المكجب أك المكاف الذم تـ تحديد فيو زماف انعقاد 

فإذا كاف ىذا المنطؽ يستقيـ مع العقكد اإللكتركنية ذات الطابع الدكلي، فإنو ال . العقد
 .(1)يسرم عمى العقكد التي تمت داخؿ حدكد نفس الدكلة، كما سبؽ تبيانو

أخذت قكانيف المعامبلت اإللكتركنية العربية، ككذلؾ قانكف األكنستيراؿ النمكذجي 
ففصمت بيف القكاعد - عدـ التبلـز بيف زماف كمكاف انعقاد العقد- بالنظرية االزدكاجية

 مف 18 فنجد أف المشرع األردني في المادة .التي تحكـ المكاف كالقكاعد التي تحدد الزماف
 تبنيا اتجاه عدـ التبلـز 17/4قانكف المعامبلت اإللكتركنية كالمشرع اإلماراتي في المادة 

. نستيراؿك مف قانكف األ15متأثريف بنص المادة 
 تحديد زماف انعقاد العقد  : أوال

نعمـ أف القاعدة العامة تقتضي بأف تحديد مكاف انعقاد العقد يتبع زماف انعقاده، لكف األمر 
ىنا يختمؼ في التعاقد عبر شبكة االنترنت ككف مكانو يختمؼ عف تحديد زمانو، كلقد 

: اكجد الفقو كالقكانيف حمكال مختمفة ليذه المسألة، كالتي سنعرضيا كالتالي
الحموؿ الفقيية  - 1

 لقد تعرضنا في مقدمة ىذا البحث إلى التكييؼ الفقيي لمعقد المبـر عبر االنترنت أىك 
عقد مبـر بيف حاضريف أك بيف غائبيف، فتكصمنا إلى أنو  في حاؿ االتصاؿ المباشر 

 لطرفي العقد يككف الكصؼ الشرعي لمتعامؿ بأنو تعاقد بيف حاضريف زمانا كغائبيف مكانا
كفي حاؿ االتصاؿ غير المباشر يككف الكصؼ الشرعي لمتعامؿ بأنو تعاقد بيف غائبيف 

ليذا فإف المذاىب الفقيية انقسمت إلى أربع نظريات بخصكص تحديد مسألة . زمانا كمكانا

                                                           
 أنظر فً هذا المعنى شحاتة ؼرٌب محمد شلقامً، التعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌة، دار النهضة العربٌة (1)

. 144-140، ص ص 2005القاهرة، 
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زماف أك كقت إبراـ العقد اإللكتركني عبر شبكة االنترنت، كىي ذات النظريات التي 
عرضت في شأف الخبلؼ القديـ الذم اصطدـ بالعقكد التقميدية المبرمة بيف غائبيف كالتي 

. نعرضيا تبعا
 نظرية إعالف القبوؿ :

طبقا ليذه النظرية، فإف العقد يتـ بمجرد إعبلف القبكؿ لممكجب، أم بمجرد صدكر 
قبكؿ مطابؽ لئليجاب بغض النظر عف عمـ المكجب بو مف عدمو، فيكفي مجرد إعبلنو 

 كتستند ،مف القابؿ لينعقد العقد في الزماف كالمكاف المذيف يعمف فييما القابؿ قبكلو لئليجاب
ىذه النظرية لككف المعامبلت التجارية تقتضي السرعة التي تقتضي بدكرىا التكافؽ عمى 
العقد دكف الحاجة إلى عمـ المكجب بالقبكؿ، ألف القابؿ تعمؽ حقو بالعقد فيمتنع عمى 

 .المكجب منذ ذلؾ الحيف العدكؿ عف إيجابو
كيقكؿ أنصار ىذه النظرية، أف نظريتيـ ىي النظرية المتكافقة مع القكاعد العامة 

لنظرية العقد، فالعقد حسب األحكاـ العامة، عبارة عف تكافؽ اإلرادتيف، متى صدر القبكؿ 
المكافؽ لئليجاب ينعقد العقد، ك بالتالي فبل معنى لتأخير كقت انعقاده إلى ما بعد ذلؾ 

.  (1)حتى يعمـ بو الطرؼ اآلخر
يحث أنصار ىذه النظرية عمى ضركرة األخذ  بيا في مجاؿ التعامبلت عبر شبكة 

. االنترنت، ألنيا تحقؽ حماية أكبر لممستيمؾ الذم تسعى القكانيف الحديثة إلى حمايتو
، إلى قانكف (المنتج أك المكزع )فنظرية اإلعبلف تخضع المكجب كالذم يككف عادة تاجر 

، تعتبر  المستيمؾ، باعتباره الطرؼ الضعيؼ في العقد؛ ألف ىذه النظرية، كما ىك معمـك
، حيث ال قالعقد قد تـ في لحظة إعبلف المستيمؾ قبكلو، بالتالي يخضع العقد لقانكف بمد

                                                           
 للتعرؾ على أنصار هذه النظرٌة والمزٌد من التفاصٌل، راجع سلٌمان مرقس، نظرٌة العقد، دار النشر للجامعات (1)

. 132، ص 1956المصرٌة، القاهرة، 
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تدع ىذه النظرية لممكجب مجاال لفرض شركطو عبر تطبيؽ قانكف بمده، التي تصب عادة 
. (1)في مصمحتو، كعادة يجيؿ المستيمؾ ىذه القكانيف باعتبارىا قكانيف غريبة عنو

يعاب عمى ىذه النظرية تجاىميا إلرادة المكجب، الذم لو الحؽ في العدكؿ عف 
ف كاف المتعاقد اآلخر قد أعمف  إيجابو إف لـ يكف محدد المدة كلـ يرتبط بو قبكؿ حتى كا 

قبكلو، ككف القبكؿ إرادة ك اإلرادة ال تنتج آثارىا إال مف كقت عمـ مف كجيت إليو، كما أف 
ىذه النظرية تجعؿ مف مسألة انعقاد العقد بيد القابؿ كحده بحيث يككف بإمكانو إعبلف 

، ىذا ما يجعؿ (2)إرادتو ثـ يعدؿ عنيا ك يسحب قبكلو كال يرسمو دكف أف يعمـ أحد بذلؾ
ىذه النظرية ال تتماشى مع التعاقد عبر شبكة االنترنت، ككنيا ال تستقيـ مع كاقع التجارة 

. اإللكتركنية، فيي مستبعدة تماما مف ىذا المجاؿ
كلتفادم االنتقادات التي كجيت إلى نظرية إعبلف القبكؿ تـ تحكير ىذه النظرية 

. إلى نظرية جديدة تسمى نظرية تصدير القبكؿ
 نظرية تصدير القبوؿ: 

كيفية تتفؽ نظرية تصدير القبكؿ في جكىرىا مع نظرية إعبلف القبكؿ مف حيث 
إعبلف القبكؿ لكي يتـ تكافؽ اإلرادتيف ك انعقاد العقد، كلكف ىذه النظرية تزيد عمى نظرية 

 القبكؿ عف سيطرة خركجاإلعبلف بضركرة تصدير أك إرساؿ ىذا القبكؿ إلى المكجب، ك 
بالخركج  ىذا الخركج نيائيا ال رجعة فيو، ك ال يككف القبكؿ كذلؾ إال يد القابؿ، كيككف

. (3)الفعمي مف يد القابؿ ك انفصالو عنو؛ مما يؤدم إلى عدـ قدرة القابؿ عمى استرداده

                                                           
 عبد الرحٌم الضمور، زمان ومكان انعقاد العقد اإللكترونً بٌن نظرٌة إعالن القبول ونظرٌة تسلم القبول، دراسة (1)

، بكلٌة القانون، جامعة الٌرموك 2004مقارنة، بحث مقدم ضمن مإتمر القانون والحاسوب، المنعقد فً شهر نٌسان 

.   15أربد، األردن، ص 
 للمزٌد راجع أحمد شوقً محمد عبد الرحمان، مصادر االلتزام، النظرٌة العامة لاللتزام، النسر الذهبً للطباعة (2)

 انظر أٌضا عبد الودود ٌحٌى، الموجز فً النظرٌة العامة لاللتزامات، مصادر .59، ص 2004القاهرة، مصر، 

 . 50، ص 1994االلتزام، دار النهضة العربٌة، مصر 
 فً نفس السٌاق عبد المنعم فرج الصدة، نظرٌة العقد فً قوانٌن البالد .133المرجع السابق، ص  سلٌمان مرقس، (3)

 .156، ص 1974، (لبنان)العربٌة، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، 
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طبقا لنظرية تصدير القبكؿ فإف العقد يعد مبرما لحظة خركج الرسالة اإللكتركنية 
المحتكية عمى القبكؿ كدخكليا في سيطرة الكسيط اإللكتركني مقدـ خدمة االنترنت، كال 
يشترط كصكؿ الرسالة إلى صندكؽ البريد اإللكتركني المكجكد في مكقع المكجب عمى 

شبكة االنترنت، كلحظة تصدير القبكؿ في العقد اإللكتركني ىي تمؾ المحظة التي يضغط 
فييا القابؿ عمى األيقكنة المخصصة لمقبكؿ عمى صفحة الكيب مثبل أك عمى زر اإلرساؿ 

في حالة البريد اإللكتركني، إما كفؽ تقنية الضغط المزدكج عمى األيقكنة أك تأكيد أمر 
كتصديره إلى مكجو  – Confirmez bien votre demande - الشراء السابؽ إصداره

.  (1)"نظرية تصدير تأكيد القبكؿ"اإليجاب، كبذلؾ يمكف القكؿ أننا أماـ نظرية جديدة، ىي 
النقد الذم كجو ليذه النظرية نفسو الذم كجو لنظرية إعبلف القبكؿ السابؽ ذكرىا 

مف حيث عدـ كفاية إعبلف القبكؿ لكي تتـ عممية التعاقد، ك ال بد مف كصكؿ القبكؿ إلى 
المكجب كعممو بو حتى يتـ إبراـ العقد، ك بالتالي فإف تصدير القبكؿ لف يزيد عف اإلعبلف 

. (2)أم قيمة قانكنية 
كفي مجاؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت انتقدت ىذه النظرية بأنيا ال تتناسب مع 

 كما تتمتع بو مف سرعة في تبادؿ التعبير عف اإلرادة بيف األطراؼ ،طبيعة شبكة االنترنت
كخصكص عندما يجتمع األطراؼ في كقت كاحد عمى الشبكة عند إجراء عممية التعاقد 

.  (3)فيذه النظرية تناسب البريد التقميدم أكثر مما تناسب البريد اإللكتركني
 نظرية تسميـ القبوؿ :

بعد االنتقادات التي كجيت إلى نظرية تصدير القبكؿ تـ تحكير ىذه النظرية مف 
جديد إلى نظرية أخرل تستند في أساسيا عمى النظرية األكلى أم نظرية اإلعبلف، فمـ يعد 

                                                           
. 302 خالد ممدوح إبراهٌم، إبرام العقد اإللكترونً،  المرجع السابق، ص (1)
. 296 ص ،1998منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت ، لبنان،  عبد الرزاق السنهوري، نظرٌة العقد، (2)
راجع  طونً مٌشال عٌسى، التنظٌم   للمزٌد من التفاصٌل فً عٌوب هذه النظرٌة بخصوص التعاقد اإللكترونً،(3)

القانونً لشبكة االنترنت، دراسة مقارنة فً ضوء القوانٌن الوضعٌة و االتفاقٌات الدولٌة، رسالة الدكتوراه، الجامعة 

 . 274، ص 2000اللبنانٌة، 



 

76 

يكفي تصدير القبكؿ النعقاد العقد، ك إنما اشترطت نظرية تسمـ القبكؿ كجكب استبلـ 
المكجب لمقبكؿ؛ ألف ىذه المحظة ىي التي تجعؿ العقد نيائيا ك حاسما، كبغض النظر 

أعمـ المكجب بالقبكؿ أـ لـ يعمـ؛ ألف العبرة ليس بعممو بؿ بكجكد القبكؿ المطابؽ 
 (1).كبصيركرتو نيائيا غير قابؿ لمسحب

مبرما منذ المحظة التي يصؿ فييا القبكؿ إلى  طبقا ليذه النظريةيعد العقد 
المكجب، كبالتالي كفقا لما سبؽ إذا ما استخدـ البريد اإللكتركني في تبادؿ اإليجاب 
كالقبكؿ، ينعقد العقد في الكقت كالمكاف المذيف تصؿ فييما الرسالة اإللكتركنية إلى 

صندكؽ بريد المكجب اإللكتركني، بغض النظر إف كاف قد تصفحو كقرء الرسالة مف 
 يككفعدمو، أما في حاؿ التعاقد عبر مكاقع الكيب التجارية، فإف الضغط عمى زر القبكؿ 

 .(2)دليؿ عمى استبلـ ىذه المعمكمة يعني القبكؿ
ال يختمؼ النقد الذم تمقتو ىذه النظرية عف سابقتيا، ألنو إذا كاف إعبلف القبكؿ 
كتصديره ال يكفياف لكي يحدث القبكؿ أثره، كىك انعقاد العقد، فإف كصكؿ القبكؿ إلى 

 (3).المكجب لف يزيد في ذلؾ شيئا، ماداـ أف المكجب لـ يعمـ بالقبكؿ بعد
 (4)نظرية العمـ بالقبوؿ :

 فإف العقد اإللكتركني ينعقد في المحظة كالمكاف الذم يصؿ ،حسب ىذه النظرية
فييما إلى المكجب قبكؿ مف كجو إليو اإليجاب، كحيث أف المكجب يعمـ بيذا القبكؿ حتى 
يقرأ الرد عمى جياز الكمبيكتر، كيرل البعض أف ىذه النظرية تحقؽ التكازف بيف مصمحة 

المكجب كالقابؿ خاصة إذا كاف ىذا األخير مستيمكا حيث خصتو قكانيف االستيبلؾ بمزايا 

                                                           
. 135، ص ، المرجع السابق سلٌمان مرقس(1)
 2006،  راجع آمانج رحٌم أحمد، التراضً فً العقود اإللكترونٌة عبر شبكة االنترنت، دار وائل للنشر، األردن(2)

 183-181ص ص 
. 136-135ص – ، ص المرجع نفسه سلٌمان مرقس، (3)
ٌعتبر التعاقد ما بٌن الؽائبٌن قد :"  ق م والتً تنص على67 فً المادة  الذي أخذ به المشرع الجزائريالموقؾ وهو (4)

تم فً المكان و فً الزمان اللذٌن ٌعلم فٌهما الموجب بالقبول ، ما لم ٌوجد اتفاق أو نص قانونً ٌقضً بؽٌر ذلك  

 " وٌفترض أن الموجب قد علم بالقبول فً المكان ، و فً الزمان اللذٌن وصل إلٌه فٌهما القبول
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في مكاجية المكجب كالحؽ في إرجاع المنتج، كمف ثمة فبلبد مف مراعاة مصمحة 
 (1)المكجب ىك اآلخر فبل يككف ممزما بعممو بقبكؿ الطرؼ الذم كجو إليو اإليجاب

لبلنترنت ككسيمة لتبميغ مكافقتو  (القابؿ)البعض أف اختيار المكجو إليو اإليجاب كيضيؼ 
يحممو المخاطر الفنية التي تكتنؼ كصكؿ الرسالة، ليذا يجب عميو االنتظار لحيف اتصاؿ 

 (2).القبكؿ بعمـ مف كجو إليو
، يرل أف ىذه النظرية ال تصمح أف تككف معيارا لتحديد كقت (3)غير أف البعض

انعقاد العقد اإللكتركني، ككف القابؿ ال يممؾ دليبل يثبت عمـ المكجب بقبكلو، كبالتالي ىذه 
. النظرية يصعب األخذ بيا في مجاؿ التعاقد اإللكتركني

كما يمكف استنتاجو مف كؿ النظريات السابقة، ىي أنيا تقدـ حبل كاحدا لمسألة 
كقت انعقاد العقد، األمر الذم جعؿ البعض يسمييا النظريات األحادية مقارنة بالنظريات 

الحديثة المسماة بالنظريات الثنائية، التي ترل بأنو ليس ىناؾ تبلـز حتمي بيف كقت انعقاد 
العقد كمكانو، باإلضافة لمف ينادم بالنظريات المختمطة التي تحاكؿ التكفيؽ بيف كؿ مف 
نظرية الكصكؿ كنظرية التصدير، حيث يعد العقد مبرما كفقيا في المحظة التي يتـ فييا 

. (4)إرساؿ القبكؿ إلى المكجب، بشرط أف يتـ تسميمو أك كصكلو إليو
مف خبلؿ دراستنا لمنظريات الفقيية السالفة الذكر، الحظنا أنو يكجد خبلؼ فقيي 

 تحديد زماف انعقاد العقد المبـر بيف غائبيف، أم أنو ال يمكننا االعتماد عمى أية نظرية في
مف النظريات السابقة لتطبيقيا عمى العقد المبـر عبر االنترنت، ىذا ما يجعمنا في مكاصمة 

. البحث عف مكقؼ التشريعات الحديثة الخاصة بالتجارة اإللكتركنية
 

                                                           
. 136 شحاتة ؼرٌب محمد الشلقامً، المرجع السابق، ص (1)
 فاروق محمد أحمد األباصٌري، عقد االشتراك فً قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت، دار الجامعة الجدٌدة (2)

. 07أنظر كذلك عبد الرحٌم الضمور، المرجع السابق، ص . 65، ص 2002للنشر، اإلسكندرٌة 
. 379 خالد ممدوح إبراهٌم، إبرام العقد اإللكترونً، المرجع السابق، ص (3)
.  380، ص المرجع نفسه (4)
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 موقؼ التشريعات المقارنة -02
اختمفت التشريعات المقارنة شأنيا في ذلؾ شأف اختبلؼ الفقو بخصكص النظرية 

. التي يمكف األخذ بيا في مجاؿ تحديد كقت انعقاد العقد اإللكتركني
 83مف القكانيف الحديثة المنظمة لمتجارة اإللكتركنية، نجد القانكف التكنسي رقـ 

ينشأ العقد :"  كالتالي28، الذم أخذ بنظرية العمـ بالقبكؿ في نص المادة 2000لسنة 
اإللكتركني بعنكاف البائع كفي تاريخ مكافقة ىذا األخير عمى الطمبية بكاسطة كثيقة 

 أما ."لـ يتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ إلكتركنية ممضاة كمكجية إلى المستيمؾ، ما
يعتبر العقد قد :" قانكف التجارة اإللكتركنية المصرم، فقد اعتمد عمى نظرية جديدة بنصو

أما المشرع الفرنسي في مجاؿ التعاقد اإللكتركني، فقد ". تـ بمجرد تأكيد كصكؿ القبكؿ
 في القانكف المدني، تقضي بأف العقد اإللكتركني ال 1369/2أدرج مادة جديدة تحت رقـ 

تباينت مكاقؼ القكانيف األجنبية . (1)ينعقد إال بتأكيد القبكؿ مف قبؿ المكجو إليو اإليجاب
األخرل، فمثبل نجد القانكف اإلنجميزم كالكندم قد تبنيا نظرية تصدير القبكؿ، أم بكضع 

القبكؿ في صندكؽ البريد، بينما نص القانكف المكحد األمريكي لممعامبلت التجارية 
اإللكتركني، عمى أف كقت انعقاد العقد، ىك كقت دخكؿ الرسالة اإللكتركنية إلى نظاـ 

. (2)المستقبؿ المعمكماتي الذم اعتاد فيو استبلـ الرسائؿ دكف اشتراط عممو بيا
 بنظرية 08/06/2000 الصادر بتاريخ 31/2000التكجيو األكركبي رقـ أخذ 

يعد العقد قد انعقد في المحظة التي يتسمـ فييا :" استبلـ القبكؿ عندما نص عمى أنو 
كقد حدد كقت استبلـ " المكجب مف مزكد الخدمة إقرارا إلكتركنيا مؤكدا مف القابؿ بقبكلو

القبكؿ في المحظة التي يمكف لممكجب خبلليا مف الدخكؿ لمبريد اإللكتركني كبالتالي ىذا 
التكجيو لـ يكتفي بتحديد لحظة استبلـ القبكؿ ليعد العقد قد انعقد، بؿ أكقؼ ذلؾ عمى 

                                                           
 "نظرٌة تصدٌر تؤكٌد القبول" اعتمد المشرع الفرنسً نظرٌة جدٌدة هً (1)

Voire FERAL CHUHHL Christian, cyber droit, le droit a l’épreuve de l’Internet, DUNOD 

Paris,1999  p 160  
 .382 خالد ممدوح إبراهٌم، إبرام العقد اإللكترونً، المرجع السابق، ص  (2)
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لخدمة بصحة القبكؿ، كىذا حسب رأينا يحقؽ أمانا في المعامبلت  ااستبلـ تأكيد مف مزكد
.  (1)التجارية اإللكتركنية عبر شبكة االنترنت

، نفضؿ في ظؿ الخبلفات الفقيية كالقانكنية في ىذه المسألة أف (2)نحف مع البعض
يترؾ المكضكع التفاؽ األطراؼ أك أف تدرج المسألة في دفتر الشركط كشرط باعتبار مثؿ 
ىذا العقد يبـر في القانكف الجزائرم كفقا لقانكف الصفقات العمكمية، أك أف تحظ المسألة 

بمزيد مف التفاكض في غير الحاالت التي يككف قد أدرجت فييا المسألة كشرط في 
. الصفقة

ىذا بالنسبة لزماف انعقاد العقد بناء عمى االلتزاـ باإلعبلـ عبر شبكة االنترنت، أما 
. اآلف فسنبحث عف مكاف انعقاد العقد في النقطة المكالية

  مكاف انعقاد العقد بناء عمى االلتزاـ باإلعالـ عبر شبكة االنترنت :ثانيا
في غياب اتفاؽ خاص بيف طرفي العقد يخضع تحديد مكاف انعقاد العقد لقكاعد 
خاصة بو منفصمة عف زمانو، كمرد ذلؾ أف إرساؿ كاستقباؿ الرسالة يتـ عبر فضاء 

إلكتركني، مما يشكؿ صعكبة في تحديد مكاف إبراـ العقد عبر االنترنت، كيثكر التساؤؿ 
أـ  حكؿ االعتداد بمحؿ إقامة المستيمؾ، أك المكاف الذم استمـ أك عمـ فيو المكجب القبكؿ

مكاف تسجيؿ مكقع الكيب؟ 
لقد كضح القانكف النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية مكاف إبراـ العقد اإللكتركني في 

أف مكاف إرساؿ الرسالة اإللكتركنية يتحدد بالمكاف الذم يقع :" ، حيث قرر15/04المادة 
  فيو مقر عمؿ المنشئ، ك أف مكاف استبلميا ىك المكاف الذم يقع فيو مقر المرسؿ إليو

                                                           
(1)

فاروق ملش، التجارة القانونٌة و أهم المشكالت القانونٌة التً تواجهها فً مصر، بحث مقدم إلى المإتمر التجاري    

المنعقد باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم - الدولً السادس، العولمة فً صناعة النقل البحري و أثرها على الدول النامٌة

  ، عن خالد ممدوح إبراهٌم1999 أكتوبر 19-17والتكنولوجٌا والنقل البحري باإلسكندرٌة، فً الفترة الممتدة من 

 166، المرجع السابق، ص إبرام العقد اإللكترونً
، النظام القانونً لعقد البٌع الدولً اإللكترونً المبرم عبر االنترنت، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه فً  حمودي ناصر(2)

 .220العلوم ،  تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، د ت م، ص 
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، كعميو فإف العقد عبر االنترنت يككف " ذلؾ خبلؼلـ يتفؽ المنشئ كالمرسؿ إليو عمى ما
لـ يتفؽ طرفا التعاقد  قد أبـر في المكاف الذم يقع فيو عمؿ المرسؿ إليو، كذلؾ ما

اإللكتركني عمى خبلؼ ذلؾ، فيجكز ليما أف يحددا مكانا آخر باالتفاؽ فيما بينيما عمى 
. (1)أنو مكاف اإلرساؿ أك مكاف االستبلـ

كلكف قد يثكر التساؤؿ بصدد ما إذا كاف لممنشئ أك لممرسؿ إليو أكثر مف مكطف 
أعماؿ، فقد يككف لو مثبل مقر عمؿ رئيسي كآخر فرعي، في ىذه الحالة يعتد بمقر األكثؽ 

عبلقة بالمعاممة المتعمقة بالتعاقد اإللكتركني عبر االنترنت كتنفيذه أم األكثر صمة 
بمكضكع العقد، أك بمقر العمؿ الرئيسي، كما تعرض القانكف النمكذجي لحالة عدـ كجكد 

. (ب/15المادة )مقر لممنشئ أك المرسؿ إليو حيث قرر أنو يعتد بمحؿ اإلقامة المعتاد 
جزاء اإلخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ ما قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت : الفرع الرابع 

سبؽ ك أف ذكرنا أف االلتزاـ باإلعبلـ ما قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت ييدؼ 
بصفة خاصة إلى تبصير إرادة المستيمؾ غير المحترؼ أك عديـ الخبرة بظركؼ التعاقد 

لو أثر كقائي يتمثؿ في تحصيف المستيمؾ مف ككخصائص الشيء أك الخدمة محؿ العقد، 
. االكقكع في عيب مف عيكب الرض

كفي غياب أم نص صريح يبيف أحكاـ اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ، لجأ القضاء إلى 
االستئناس بنصكص القانكف المدني، ىذا كقد ذىب القضاء إلى البحث عف حؿ قانكني 

. في األحكاـ الخاصة بنظرية عيكب اإلرادة، ال سيما الغمط كالتدليس
كطبقا لمنظرية السالفة الذكر فإف مصير العقد الذم شاب أحد عاقديو عيب مف 

 ، غير أف اإلبطاؿ(أكال)عيكب اإلرادة ىك القابمية لئلبطاؿ أك ما يسمى باإلبطاؿ النسبي 
المستيمؾ في تمبية حاجاتو كرغباتو فتقرر جزاء  في كثير مف األحياف ال يتناسب مع ىدؼ

. (ثانيا)آخر ىك التعكيض 

                                                           
  محمد الجنبٌهً، ممدوح الجنبٌهً، الطبٌعة القانونٌة للعقد اإللكترونً، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة  منٌر(1)

. 33، ص 2006
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قابمية العقد لإلبطاؿ : أوال
الجزاء الذم يرتبو القانكف عمى تخمؼ ركف مف أركاف  :" البطبلف بأنو(1)يعرؼ الفقو

 ".العقد أك عمى اختبللو
بأنو ال يكجد جزاء قانكني يترتب عمى اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ، لذلؾ سابقا ذكرنا 

 كنظرية عيكب ،فإف الفقو كنظرا ليذا الفراغ القانكني استأنس ببعض األنظمة المختمفة
. الرضا، كنظرية عدـ العمـ الكافي بالمبيع

. إبطاؿ العقد استنادا إلى نظرية عيوب الرضا- 1
يككف العقد قاببل لئلبطاؿ، إذا طرأ عمى إرادة أحد المتعاقديف عيب مف عيكب 

 عنصرم الغمط كالتدليس بالتفصيؿ الرتباطيما الكثيؽ بااللتزاـ مف قبؿ كلقد تناكلنا .اإلرادة
 .ألف عدـ تقديـ بيانات كمعمكمات قد يكقع المستيمؾ في غمط باإلعبلـ، ذلؾ

 المطالبة بإبطاؿ العقد لعدـ العمـ الكافي بالمنتوج -2

 مف 352المشرع الجزائرم كنظيره مف مشرعي الدكؿ بمقتضى المادة اشترط 
القانكف المدني اشترط عمـ المشترم بالمبيع عمما كافيا، كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ اشتماؿ 
. العقد عمى بياف المبيع ك أكصافو األساسية، كقد قرر البطبلف النسبي كجزاء لئلخبلؿ بو

 ككفقا لمرأم الراجح، فإنو يكفي لممستيمؾ، في ىذه الحالة أف يثبت أنو لـ قغير أف
 كال عف طريؽ الكصؼ، فيتقرر البطبلف النسبي (2)يعمـ بالمبيع ال عف طريؽ الرؤية

. لمصمحتو لعدـ العمـ الكافي بالمبيع حتى كلك لـ يقع في الغمط

أدل ىذا القكؿ إلى اعتبار شرط العمـ الكافي لممبيع في التقنيف المصرم تطبيقا 
ف كاف نطاؽ المعمكمات الكاجب اإلدالء بيا تنفيذا (3)تشريعيا نمكذجيا لبللتزاـ باإلعبلـ ، كا 

                                                           
 محمد سعٌد جعفور، نظرات فً صحة العقد وبطالنه فً القانون والفقه اإلسالمً، دار هومة للطباعة والنشر (1)

. 38، ص 2003والتوزٌع، الجزائر 
.  وهو أمر مإكد فً البٌوع التً تتم عبر شبكة االنترنت، حٌث أنه ال ٌتسن للمستهلك رإٌة المنتوج رإٌة مادٌة(2)
. 279المرجع السابق، ص   عمر محمد عبد الباقً، (3)
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لبللتزاـ باإلعبلـ أكسع مف شرط العمـ الكافي بالمبيع، فاألكؿ يشمؿ إلى جانب المعمكمات 
المتعمقة بالعقد كافة المعمكمات األخرل المرتبطة بذاتية العقد ك شركطو كخصائصو 

.  (1)كأكصافو

 سقكط حؽ المشترم في طمب اإلبطاؿ إذا كاف  ؽ ـ ج352/02كتشير المادة 
عالما بالمبيع كىك الجزاء الذم يتقرر أيضا مع ما ىك مقرر عند اإلخبلؿ بااللتزاـ 

باإلعبلـ إعماال لكحدة األساس ككحدة اليدؼ، فأساسيما ىك جيؿ الشخص المقبؿ عمى 
التعاقد لبعض المعمكمات مف شأف إلمامو بيا، كما أف ىدفيا ىك تقرير حؽ ىذا الشخص 

.  في إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، إعماال ألثر بطبلف العقد
التعويض : ثانيا

تكسع الفقو كالقضاء في تطكيع نظرية عيكب الرضا، بغية تمكيف المستيمؾ  رغـ
 . بااللتزاـ باإلعبلـلئلخبلؿ كجزاءمف إبطاؿ العقد، غير أنو لـ يحقؽ الفائدة المرجكة منو 

ليذا كجدت الحاجة إلى جزاء آخر يعكض القصكر الذم يعترم جكانب الحماية في 
اإلبطاؿ، كفي ىذا الصدد، كألجؿ تحقيؽ حماية مكضكعية ك فعمية لممستيمؾ فقد اتفؽ 

 التي المعمكمات ، كاعتباره مخطئا إلخفائو(2)الفقو كالقضاء عمى قياـ مسؤكلية المتدخؿ
 .بالمستيمؾ ضررا ألحؽ مما بيا، اإلدالء يجب عميو كاف

 إلى التطرؽ تقتضي المستيمؾ تعكيض مسألة معالجة فإف النحك، ىذا كعمى
كثانييا تتعمؽ جكاز الجمع بيف اإلبطاؿ كالتعكيض بتتعمؽ  أكالىما مسألتيف اثنتيف،

 .التعكيض كجزاء منفردب
 
 

                                                           
.  لهذا أعتبر الفقه العلم الكافً بالمبٌع من بٌن أسس االلتزام باإلعالم(1)
كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌتدخل فً عملٌة عرض المنتوجات : "  عرؾ المشرع الجزائري المتدخل بؤنه(2)

.  منه03 المتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الؽش، المادة 03-09، راجع القانون رقم " لالستهالك
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 .والتعويض اإلبطاؿ بيف الحكـ ةجوازي -1
 إلى باإلضافة بالتعكيض الحكـ مف مانعا الفرنسي أك المصرم القضاء ير لـ
 يجكز بطبلف:" بأنو  القكؿ إلى المصرية النقض محكمة ذىبت يث، حالعقد بطبلفبالحكـ 

 أقدـ لما الغمط ىذا لكال أنو أثبت ثـ غمط، في كاقعا كاف أنو المتعاقديف أحد العقد إذا أثبت
 بأحد أضرارا ترتبت إذا بالتعكيض يحكـ أف العقد بإبطاؿ القضاء مع التعاقد كيجكز عمى

 تكافرت متى مادية، كاقعة باعتباره بؿ عقد، أنو اعتبار عمى ال ذلؾ المتعاقديف كيككف
 ىذا في بخطئو تسبب الذم اآلخر المتعاقد جانب في لممسؤكلية الخطأ المكجب شركط
. (1)"اإلبطاؿ

 المجكء يستبعد ال (المستيمؾ) العاقديف احد إرادة تعيب عف يترتب كجزاء اإلبطاؿؼ
 قاـ المتدخؿ أف لك كما كالتعكيض، اإلبطاؿ بيف الجمع فيجكز التعكيض، طمب إلى

 فيككف لمتعاقد الدافعة الجكىرية بالصفة المتعمقة بالمعمكمات المستيمؾ إعبلـ بكاجبو في
فالغمط في الكقكع مف منع المستيمؾ قد بذلؾ  مما الغمط قياـ إلى أدل فقد ذلؾ يفعؿ لـ  كا 

 أساس عمى بالتعكيض الحكـ كأيضا شركطو لتكافر باإلبطاؿ الحكـ يعطي لمقاضي
 .(2)بكاجب اإلعبلـ اإلخبلؿ

 .منفرد كجزاء التعويض -2
 ىذا يككف كقد لمعقد، السابقة الفترة في معمكمات اآلخر عف الطرفيف أحد يكتـ قد
 إلى كتمانيا يؤدم ال التي المعمكمات بعض كتماف مثؿ العقد، إبطاؿ ال يستكجب اإلخبلؿ

 عما طمب التعكيض لممستيمؾ يجكز ىؿ الحالة ىذه ففي غمط، في اآلخر الطرؼ كقكع
 يطمب التعكيض أف يجكز كىؿ اإلبطاؿ؟ شركط تكفر عدـ مف بالرغـ ضرر مف أصابو

 .اإلبطاؿ؟ شركط تكفر حالة في حتى العقد عمى اإلبقاء مع

                                                           
(1)

. 282، ص المرجع السابق عمر محمد عبد الباقً،  
 .31، ص 2006لبنان،  الحقوقٌة، الحلبً منشورات  عبد المنعم موسى إبراهٌم، حسن النٌة فً العقود، (2)
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 العقد عمى اإلبقاء مع التعكيض طمب مف المستيمؾ يمنع ما يكجد ال الحقيقة في
 تعسؼ دكف الحؽ ىذا استعمؿ كطالما لمصمحتو، كضع اإلبطاؿ طمب حؽ طالما أف

 العقد إبطاؿ يريد ال لمف يجكز ككذلؾ ضرر، مف أصابو عما طمب التعكيض لو فيحؽ
 كاإلعراض بو االكتفاء مع التعكيض يطمب أف اإلبطاؿ ذلؾ تكفر شركط حاؿ في حتى
 .العقد إبطاؿ طمب عف
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 خالصة الفصؿ األوؿ
في ختاـ ىذا الفصؿ الذم تناكلنا فيو حماية المستيمؾ في مرحمة التفاكض، مف  

خبلؿ دراسة التزاميف أساسييف في ىذه المرحمة، يتعمؽ أكليما بحماية المستيمؾ مف 
: اإلعبلنات التجارية المضممة، كثانييما يتمحكر في االلتزاـ باإلعبلـ، تبيف لنا ما يمي

يتطمب حماية المستيمؾ عبر شبكة االنترنت في مكاجية اإلعبلنات االلكتركنية 
كضكح اإلعبلف االلكتركني، ك أال يتضمف بيانات تضمؿ المستيمؾ بيدؼ غشو كخداعو 
ك اشتراط الكضكح في اإلعبلف االلكتركني يعني أف يككف ال لبس فيو، كيسمح لممستيمؾ 

. إعطاء المكافقة عمى التعاقد عف كعي ك إدراؾ مستنيريف
 إلىأما فيما يتعمؽ باإلعبلف التجارم المتضمف بيانات تضمؿ المستيمؾ ك تيدؼ 

غشو ك خداعو، فقد حظرت مختمؼ التشريعات المقارنة استخداـ أية كسيمة مف شأنيا أف 
تؤثر عمى إرادة المستيمؾ بشكؿ يؤدم إلى تككيف معمكمات مغمكطة بعناصر ك أكصاؼ 

. جكىرية في السمعة أك الخدمة المقدمة
أما عف عنصر االلتزاـ باإلعبلـ فيعد مف أىـ كسائؿ حماية المستيمؾ عبر شبكة 

االنترنت، لككنو يمعب دكرا ىاما في تحقيؽ العدالة مف حيث المساكاة في العمـ بيف 
. المتعاقديف، كييدؼ إلى تنكير إرادة المستيمؾ قبؿ إقدامو عمى التعاقد

يتعمؽ جكىر االلتزاـ باإلعبلـ في قياـ الميني بتقديـ البيانات كالمعمكمات المتعمقة ك
. بالسمع كالخدمات المراد التعاقد عمييا

االلتزاـ باإلعبلـ عبر شبكة االنترنت يتـ عف طريؽ كسيط إلكتركني مما يحكؿ إف 
دكف قياـ المستيمؾ بمعاينة الشيء المتعاقد عميو، األمر الذم أضفى خطكرة عمى ىذا 

. االلتزاـ 
مع التطكر التكنكلكجي االلتزاـ باإلعبلـ عبر شبكة االنترنت ال يتكقؼ عمى مجرد 
تقديـ البيانات المتعمقة باألكصاؼ المتعمقة بالسمعة أك الخدمة، بؿ يمتد إلى أبعد مف ذلؾ 
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 محؿ العقد لمكصكؿ إلى الفائدة  أك استعماؿ طريقة استخداـحكؿليشمؿ تقديـ معمكمات 
. المرجكة

ىذا كيتعيف عمى الميني تحديد شخصيتو بشكؿ كاضح، ألف المستيمؾ قد يحجـ 
. عف التعاقد عبر شبكة االنترنت لعدـ معرفتو بشخصية الميني

أما فيما يتعمؽ بالمغة المستعممة في اإلعبلـ، فبلحظنا أف أغمب التشريعات 
المقارنة اشترطت ضركرة أف يتـ إعبلـ المستيمؾ بالمغة الكطنية، كلكف  نظرا لخصكصية 

 شبكة االنترنت التي تتمتع بالطابع الدكلي، كاف لزاما مكاكبة القكانيف ليذا التطكر
باستعماؿ لغة ثانية أك عدة لغة إلى جانب المغة الكطنية مف أجؿ إتاحة فرصة العمـ 
لممستيمؾ العالمي بصفة عامة كيككف عمى دراية تامة بطبيعة العقد الذم ىك بصدد 

 كنستحسف التعديؿ الذم جاء بو المشرع الفرنسي، عمى أساس أف .اإلقداـ عمى إبرامو
 .اختيار المغة المستعممة في إبراـ العقد تككف باتفاؽ مع المستيمؾ

مما سبؽ ذكره تبيف لنا أف كؿ مف االلتزاميف يعد مف الكاجبات التي ال غنى عنيا 
ككنيما ييدفاف إلى تككيف إرادة مستنيرة لدل  لصحة العقد، المبـر عبر االنترنت،

. المستيمؾ
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مع تطكر التكنكلكجيا كظيكر ما يعرؼ بالتجارة اإللكتركنية، شيد العالـ اليـك تحكال 
عميقا في شتى مجاالتو المتفاعمة، االقتصادية منيا كالسياسية كالثقافية ك القانكنية، كمف 
جممة ىذه التحكالت زيادة معدؿ الطمبات عمى السمع كالخدمات عبر شبكة االنترنت، أدت 

كلعؿ أبرز النتائج في . بصكرة آلية إلى تغيير حقيقي في أنماط الممارسات التجارية
المجاؿ االقتصادم ظيكر فئتيف مختمفتيف في المركز القانكني، كىـ المينييف الذيف يمكف 
أف يطمؽ عمييـ كصؼ الشخص المتفكؽ اقتصاديا، كالمستيمكيف الذيف يكصفكف بالطرؼ 

. الضعيؼ في العبلقة التعاقدية
تعتبر الشركط التعسفية سبلح الميني يفرضيا في العقكد التي يبرميا مع 

 حتى أضحت اليـك تمؾ الشركط معضمة عالمية حاكلت التشريعات المقارنة ستيمؾ،الـ
التصدم ليا مف خبلؿ فرض قكانيف تحد منيا أك تحضرىا مع تخكيؿ القاضي سمطة في 

 .تعديميا أك إلغائيا
العقكد التي تبـر عبر االنترنت غالبا ال يتكفر فييا تفاكض أك مساكمة، إذ ال يككف 

لممستيمؾ الحؽ في تعديؿ الشركط التي يفرضيا عميو الميني، ىذا ما استدعى تدخؿ 
القانكف لحمايتو أثناء إبراـ العقد اإللكتركني عبر االنترنت كذلؾ بمكافحة الشركط التعسفية 

. (المبحث األكؿ)
ىذا كقد تتضمف المعامبلت التي يقـك بيا المستيمؾ عبر االنترنت بيانات شخصية 
يتـ إرساليا إلى الميني، قد تككف ىذه المعمكمات عبارة عف بيانات اسمية، أك عدة صكر 

ال يرغب لمكشؼ ، في شكؿ الكتركني، كقد تشمؿ طبيعة عممو، قيمة األجر الذم يتقاضاه
  .عنيا لكال ضركرة المعامبلت التي استدعت ذلؾ

 مف طرؼ إليو أرسمتكفي ىذا اإلطار، قد يسيء الميني استخداـ البيانات التي 
المستيمؾ، كاستعماليا في غير المجاؿ الذم خصصت لو، أك نشرىا، أك استعماليا مف 

ليذه االعتبارات كلغيرىا نجد القكانيف المقارنة . طرؼ جية أخرل دكف إذف مف ىذا األخير
خاصة تمؾ المنظمة لمتجارة االلكتركنية تتجو إلى كضع آليات لحماية حرمة الحياة 
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المبحث )فما ىي ضمانات لحماية حؽ الخصكصية لممستيمؾ . الخاصة لممستيمؾ
. (الثاني

 حؽ المستيمؾ في مكافحة الشروط التعسفية: المبحث األوؿ
المستيمؾ ىك الطرؼ الضعيؼ دائما في عقكد التجارة اإللكتركنية، لذلؾ فإف 

اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار ىذه العقكد بمثابة عقكد إذعاف، حتى يككف لممستيمؾ 
كالعمة في ذلؾ، ترجع إلى أف ىذه العقكد يصعب التفاكض في شأنيا . الحؽ في إبطاليا

بالتالي فإف أم شرط تعسفي يستطيع المستيمؾ المطالبة بإبطالو ألنو يمثؿ اعتداء عمى 
 (1).مصمحتو

كتعتبر الشركط التعسفية مف أىـ ما يثقؿ التزاـ المستيمؾ في العقكد االستيبلكية 
المبرمة عبر االنترنت، باعتبارىا شركط مجحفة تناؿ مف رضاه، فما مفيـك الشرط 

، كما مدل تكفر اإلذعاف في عقد االستيبلؾ عبر االنترنت (المطمب األكؿ)التعسفي 
. (المطمب الثالث)، كما ىي آليات مكافحة ىذه الشركط (المطمب الثاني)

مفيوـ الشرط التعسفي : المطمب األوؿ
، كبعدىا نتطرؽ إلى (الفرع األكؿ)لتبياف مفيـك الشرط التعسفي، سنتاكؿ تعريفو 

. (الفرع الثاني)معاييره 
تعريؼ الشرط التعسفي : الفرع األوؿ

نتناكؿ ثـ ، (ثانيا) التعريؼ الفقيي لمشرط التعسفي، (أكال) لغةنبدأ بتعريؼ الشرط التعسفي 
 (رابعا) في القضاء، كفي األخير نتاكؿ تعريفو(ثالثا) القانكفتعريفو في 
 
 
 
 

                                                           
. 45، ص  المرجع السابق عبد الفتاح بٌومً حجازي، حماٌة المستهلك عبر شبكة االنترنت،(1)
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تعريؼ الشرط التعسفي لغة  : أوال
، أما كممة تعسؼ (1)الشرط في المغة يعني إلزاـ الشيء كالتزامو في البيع كنحكه

ظمـ كجار : يتعسؼ، تعسفا، فيك متعسؼ، كالمفعكؿ متعسؼ فيو تعسؼ في األمر: تعني
. (2)كاستبد
  التعريؼ الفقيي لمشرط التعسفي: ثانيا

لقد تعددت تعريفات الفقو القانكني لمشركط التعسفية كاختمفت بتعدد كاختبلؼ زاكية 
الرؤية لمشرط التعسفي؛ فجاءت بعض التعريفات معتمدة عمى أطراؼ العبلقة التعاقدية 

أخرل مبنية عمى مصدر فرض الشركط التعسفية، كثالثة ركزت عمى أثر الشركط ك
 (3).التعسفية عمى العبلقة العقدية
الشرط الذم يفرضو الميني عمى المستيمؾ مستخدما : فعرفو البعض عمى أنو

نفكذه االقتصادم بطريقة تؤدم إلى حصكلو عمى ميزة فاحشة، الشيء الذم يحدث خمؿ 
في التكازف العقدم مف جراء ىذا الشرط المحرر مسبقا مف طرؼ الميني، كيقتصر دكر 
المستيمؾ فيو عمى القبكؿ أك الرفض كسكاء كانت ىذه الميزة الفاحشة متعمقة بمكضكع 

 (4).العقد أك كانت أثر مف آثاره
الشرط المحرر مسبقا مف جانب : أما مف حيث طريقة فرضو فقد عرفو البعض بأنو

أنو ك .(5)اآلخرالطرؼ ذك النفكذ االقتصادم القكم، كالذم يخكلو ميزة فاحشة عف الطرؼ 
كؿ شرط يدرج في العقد أك ممحقاتو كيترتب عميو اإلضرار بمصالح كحقكؽ المستيمؾ 

                                                           
 دار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن، ، أحمد مفلح خوالدة، شرط اإلعفاء من المسإولٌة العقدٌة، دراسة مقارنة(1)

.  150، ص 2011
. 192، ص 2008القاهرة، الطبعة األولى، عالم الكتب، ،  أحمد مختار عبد الحمٌد، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة(2)
. 47 عبد المنعم أحمد خلٌفة، المرجع السابق، ص (3)
، 2003 ، السٌد محمد السٌد عمران، حماٌة المستهلك أثناء تكوٌن العقد، دراسة مقارنة، منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة(4)

. 32ص
فً . 50، ص 1998 سعٌد سعد عبد السالم، التوازن العقدي فً نطاق عقود اإلذعان، دار النهضة العربٌة، القاهرة (5)

نفس السٌاق أحمد محمد الرفاعً، الحماٌة المدنٌة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربٌة، مصر 

. 215، ص 1994
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التي يحمييا القانكف ك يترتب عميو عدـ التكازف العقدم لصالح الميني أك المحترؼ في 
 (1).مكاجية المستيمؾ الذم ال تتكفر لديو الخبرة أك الدراية الفنية أك االقتصادية

كؿ شرط : كعرفو جانب آخر بالنظر إلى أثره عمى العبلقة العقدية ك تكازنيا بأنو
في العقد يترتب عميو عدـ تكازف كاضح بيف حقكؽ كالتزامات كؿ مف الميني كالمستيمؾ 

 كتتمثؿ في مكافأة ىذا الميني بميزة فاحشة نتيجة استخدامو ،المترتبة عمى عقد االستيبلؾ
  (2).لقكتو االقتصادية في مكاجية المتعاقد اآلخر كىك المستيمؾ

في األخير فإف الباحثة ترل بأف الشرط التعسفي ىك شرط يحرر مسبقا، أم لـ 
يكف محبل لمنقاش كالمفاكضة بيف طرفي العقد، يترتب عميو اختبلؿ في التكازف بيف 

.     الحقكؽ كااللتزامات
لشرط التعسفي  القانوني ؿعريؼ الت: ثالثا

، لكف (3)مع أف ميمة التشريعات ليس كضع التعريفات حيث أف ىذه ميمة الفقو
القكانيف بصفة عامة تيدؼ في مجمميا إلى حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية أك 

لمتخفيؼ مف آثارىا، كلكنيا تكاجو صعكبة في تحديدىا ك رصد مختمؼ مظاىرىا 
. (4)كتجميتيا

 مف قانكف 3/5المشرع الجزائرم تعريؼ الشركط التعسفية بمكجب المادة عرؼ 
الشرط التعسفي : " المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية كما يمي04-02

كؿ بند أك شرط بمفرده أك مشتركا مع بند كاحد أك عدة بنكد أك شركط أخرل مف شأنو 
. (5)"اإلخبلؿ الظاىر بالتكازف بيف حقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد

                                                           
. 171، ص 2011ان، بن مصطفى محمد أبو عمرو، موجز أحكام حماٌة المستهلك، منشورات الحلبً الحقوقٌة، ل(1)
. 215 أحمد محمد الرفاعً، المرجع السابق، ص (2)
. 248-247ص -صالمرجع السابق،  حسن عبد الباسط جمٌعً، (3)
. 96، ص 1996 عاطؾ عبد الحمٌد حسن، حماٌة المستهلك، دار النهضة العربٌة، القاهرة، (4)
 من المرسوم التنفٌذي رقم 05 كما عدد المشرع الجزائري، على سبٌل المثال ال الحصر البنود التعسفٌة فً المادة (5)

، ٌحدد العناصر األساسٌة للعقود المبرمة بٌن األعوان االقتصادٌٌن 2006 سبتمبر سنة 10 مإرخ فً 06-306

.  2006، لسنة 56والمستهلكٌن والبنود التعسفٌة، ج ر عدد 
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ركز المشرع الجزائرم عمى اإلخبلؿ الظاىر في التكازف بيف حقكؽ ككاجبات 
. أطراؼ العقد

 مف قانكف 1-212عرؼ المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في نص المادة 
الشركط التي ترد في العقكد  المبرمة بيف المينييف المستيمكيف، حيث :"االستيبلؾ، بأنيا

تككف تعسفية، فتؤثر في التكازف العقدم كتحدث اختبلؿ غير عادؿ بيف حقكؽ كالتزامات 
 .(1)"طرفي التعاقد

  بشأف الشركط1993 أفريؿ 05 الصادر في 13/93أما التكجيو األكركبي رقـ 
  الشرط التعسفي03/01المادة في التعسفية في العقكد المبرمة مع المستيمكيف، فقد عرؼ 

 un déséquilibreالشرط الذم يرد في العقد كينطكم عمى تفاكت جمي:" بأنو
significatif خبلفا لما يقضي بو مبدأ حسف النية كضد مصمحة المستيمؾ، بيف حقكؽ ،

. (2)"كالتزامات األطراؼ فيو عمى حساب المستيمؾ
 الذم نص عمى الحماية 1993إف التعريؼ الذم جاء بو التكجيو األكركبي لسنة 

القانكنية في مكاجية الشركط التعسفية، ينطبؽ عمى العقكد التي ال يتـ فييا التفاكض عمى 
. شركط العقد، كعقد االستيبلؾ الذم يبـر عبر االنترنت

كيعتبر المشرع األلماني األسبؽ في مجاؿ الحماية مف الشركط التعسفية كذلؾ 
 الخاص بمقاكمة عدـ التكازف في العقكد كحماية 1976 مف القانكف 9بمكجب المادة 

 كالتي تعتبر الشركط العامة  01/04/1977الطرؼ المذعف كالذم بدأ العمؿ بو في 
ممغاة حينما تككف النصكص ضارة ك مجحفة بالشريؾ في العقد مع المشرط بطريقة غير 

. (3)معقكلة كيككف ذلؾ بطريقة مناقضة لمقتضيات حسف النية
                                                           

(1) Article L212-1 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : "Dans les 

contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui 

ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties au contrat...". 
. 194 خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت اإللكترونٌة، المرجع السابق، ص (2)
. 287، ص 2006دار الجامعة الجدٌدة، مصر، الطبعة األولى،  قادة شهٌدة، المسإولٌة المدنٌة للمنتج، (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACB7FE2560CF6F0D6D818ADBE8085096.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
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 بؿ ،فالمشرع األلماني ال يقصر الحماية مف الشركط التعسفية عمى فئة المستيمكيف
يمد الحماية إلى المينييف نفسيـ، كما أنيا ليست مقبكلة إال بالنسبة لعقكد اإلذعاف مع 

 كقد اشترط القانكف لبلعتداد بيا إعبلـ الطرؼ اآلخر بيا ،استثناء المفاكضة كالمساكمة
. (1)خاصة المستيمؾ
:"  مف قانكف االستيبلؾ المغربي عمى أنو24المشرع المغربي في المادة كعرؼ 

يعتبر تعسفيا كؿ شرط في العقد لـ يكف محبل لممفاكضة الفردية كلـ يراع في التنصيص 
عميو متطمبات حسف النية كالذم يترتب عميو عدـ التكازف بيف حقكؽ كالتزامات أطراؼ 

العقد، كيعتبر شرطا غير خاضع لممفاكضة الفردية كؿ شرط تمت كتابتو مسبقا دكف أف 
". يككف لممستيمؾ أم تأثير عمى محتكل العقد كخصكصا في إطار عقد اإلذعاف

 الشرط التعسفي في القضاء تعريؼ :رابعا
القضاء الجزائرم ما يمكف مف خبللو استخبلص مكقفو حكؿ تحديد في ال نجد 

مفيـك الشرط التعسفي، كلعؿ السبب في ذلؾ راجع إلى ككف المشرع الجزائرم تطرؽ إلى 
. تحديد ىذه المفاىيـ كلـ يترؾ المجاؿ لمقضاء

يعتبر القضاء الفرنسي الشرط أنو تعسفيا إذا كاف يتضمف تصرفا غير مشركع و 
    مع االحتراـ الكاجب لحسف النية العقدم،يعدؿ المبادئ العامة لمعقد بشكؿ غير متكافؽ

   .(2)ك ذلؾ في أحد أحكامو في صدد عبلقة بيف بنؾ ك أحد عمبلئو
لـ تتفؽ محكمة النقض المصرية عمى تعريؼ محدد لمشرط التعسفي، فقد عرفتو 

، (3)تارة بأنو ىك الشرط الذم يأتي متناقضا مع جكىر العقد باعتباره مخالؼ لمنظاـ العاـ

                                                           
 ص  2007 محمد بودالً، الشروط التعسفٌة فً العقود فً القانون الجزائري، دراسة مقارنة ، دار هومة، الجزائر، (1)

18  .
(2) T.G.I.,Paris, 25 oct, 1989, n.200.Bull.D’info.c. Cass n.298.25 fév 1990. 

نقال . 330، ص 50، مجموعة المكتب الفنً، بند 12/04/1960 ق، جلسة 25 لسنة 296 نقض مدنً، طعن رقم (3)

. 63عن عبد المنعم أحمد خلٌفة، المرجع السابق، ص 
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كفي حكـ آخر ليا عرفتو بأنو ذلؾ الشرط الذم يتكقؼ تنفيذه عمى محض إرادة الطرؼ 
 (1).األقكل اقتصاديا

 يككف الشرط المصرية،حسب ىذاف التعريفاف المذاف أكردتيما محكمة النقض 
تعسفيا إذا كاف متناقضا مع جكىر العقد، كفي تعريؼ آخر يككف الشرط تعسفيا إذا كاف 

نممس تناقض كاضح حيث اف الشرط الذم يرد في . تنفيذه يتكقؼ عمى إرادة الطرؼ القكم
العقد ال يتناقض ك جكىره لكنو يحدث خمؿ في التكازف العقدم لصالح الطرؼ ذك النفكذ 

. االقتصادم
معايير الشرط التعسفي : الفرع الثاني
 في ىا الشركط التعسفية بتعدد أنكاعيا، لذلؾ كجب عمينا أف نتناكؿمعاييرتتعدد 

. (ثانيا)، كبعدىا ندرسيا في القانكف المقارف (أكال)القانكف الجزائرم 
معايير الشرط التعسفي في القانوف الجزائري : أوال

 02-04 مف قانكف 03لقد سبقنا ك أشرنا إلى أف المشرع الجزائرم حسب المادة 
. أخذ عند تحديده لمشرط التعسفي بمعيار عدـ التكازف بيف حقكؽ كالتزامات أطراؼ العقد
كعدـ التكازف ىذا يرجع إلى التعسؼ في استعماؿ القكة أك السمطة االقتصادية لمميني 

بحيث أف التفكؽ الفني لمميني يمكنو فرض شركط تعسفية ألف ىذا األخير متعكد عمى 
إبراـ العقكد كالصفقات،  كصفة االعتياد ىي التي تجعؿ منو شخصا محترفا، كيككف بذلؾ 

، كيعرؼ جيدا االلتزامات كالحقكؽ (2)في مركز أقكل مف المركز الذم يحتمو المستيمؾ
الناشئة عف العقد، كيمتمؾ مف الكسائؿ ما يمكنو مف تحديد االلتزامات التي يستطيع 

. تنفيذىا كيفرض الشركط التي يراىا مناسبة عمى المتعاقد معو

                                                           
، 80، مجموعة المكتب الفنً، بند 01/03/1974 ق، جلسة 37 لسنة 398 و 396 نقض مدنً، الطعنان رقمً  (1)

 . وما بعدها63، نقال عن عبد المنعم أحمد خلٌفة، المرجع نفسه، ص 492ص 
(2) GHAZOUANI Chihab, La protection du consommateur dans les transactions 

électroniques selon la loi du 9 aout 2000, revue de jurisprudence et de législation, N°: 03, 

2003, p5.   
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كيقصد بمعيار تعسؼ القكة االقتصادية، الكضع االقتصادم القكم لمميني، الذم 
يجعمو يممؾ نفكذ كتفكؽ في التقنية عف المستيمؾ الذم ال يككف أمامو إال القبكؿ أك 

الرفض لمتعاقد، دكف إمكانية مناقشة شركط العقد، ىذا ما يؤدم إلى عدـ تعادؿ جسيـ 
 يقبؿ الشركط التعسفية بدكف  الذمكذلؾ تحت ضغط حاجة المستيمؾ لمسمعة أك الخدمة،

 .لضركرة ممحةمناقشة أك تفاكض، 
 الميزة المفرطة كالمتجاكزة التي يحصؿ عمييا الميني بمناسبة التعاقد، كىك عنصر 

يعرفيا الفقيو . مكضكعي يتعمؽ بتكفير مزايا مبالغ فييا لمميني كيفما كاف نكع ىذه المزايا
"GIAME " المقابؿ المغالي فيو ك ذلؾ بكاسطة شرط أك عدة شركط عديدة "عمى أنيا

. (1)"تككف مخالفة لمقانكف المدني أك التجارم
في الكاقع تكجد صعكبة في تحديد العنصر الذم يعد نقطة االنطبلؽ في تحديد أك 
تقدير الميزة المفرطة، بيد أنو ال يجب في رأم البعض تقدير المنفعة التي حصؿ عمييا 
الميني كالكضع المتميز لو دكف مراعاة مضمكف العقد الذم تضمف الشرط الذم نص 

 .عمى ىذه المنفعة
  معايير الشرط التعسفي في القانوف المقارف: ثانيا

 غربيندرس معايير الشرط التعسفي في كؿ مف القانكف الفرنسي ثـ في القانكف الـ
. صرمكبعدىا في القانكف الـ

القانكف المدني الفرنسي في لـ يرد :   معايير الشرط التعسفي في القانوف الفرنسي-1
 المتعمؽ بحماية 78/23، لكف مع صدكر قانكف "الشركط التعسفي"  مصطمح1804لسنة 

إعبلـ المستيمكيف بالسمع ك الخدمات حيث كرس الفصؿ الرابع منو لمكضكع الشركط 
 تقنيف االستيبلؾ الفرنسي الذم أدمجت فيو 1993التعسفية، ثـ أصدر في عاـ 

. (2)النصكص السابقة

                                                           
(1) LARROUMET Christian, Droit civil, les obligations, 3éme édition, Delta, Paris, 1996, p 46. 

. 26، ص 2011  القاهرة، أٌمن سعد سلٌم، الشروط التعسفٌة فً العقود، دراسة مقارنة، دار النهضة العربٌة، (2)
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فإف معايير المشار إلييا سابقا،  1978 جانفي 10 مف قانكف 35كطبقا لنص المادة 
: الشرط التعسفي أربعة كىي

 .تعسؼ المحترؼ في استعماؿ تفكقو االقتصادم -
 .حصكؿ المحترؼ مف جراء ذلؾ عمى ميزة مفرطة -
 .35ضركرة أف يككف الشرط ضمف القائمة التي كردت في نص المادة  -
أف يصدر بشأف الشرط مرسكما عف مجمس الدكلة بعد أخذ رأم لجنة الشركط  -

 .التعسفية
لكف المشرع الفرنسي لـ يبؽ عمى ىذه المعايير، بسبب التعديؿ الذم جاء بو 

، أيف تخمى عف معيار تعسؼ المحترؼ في L-132-1(2) في المادة 96(1)-95القانكف 
استعماؿ تفكقو االقتصادم مع استبقائو لمعيار الحصكؿ عمى ميزة فاحشة أك مفرطة 

، كاعتمد أم عدـ التكازف الظاىر " Déséquilibre significatif"أطمؽ عمييا المشرع 
 المعدلة بمكجب 1-212معيار االختبلؿ بيف حقكؽ ككاجبات طرفي العقد في نص المادة 

 . السالفة الذكر131-2016األمر رقـ 
 مف مشركع قانكف 15نصت المادة :  معايير الشرط التعسفي في القانوف المغربي-2

يعتبر شرطا تعسفيا في العقكد المبرمة بيف المكرد " االستيبلؾ المغربي عمى أنو 
 كؿ شرط يككف الغرض منو أك يترتب عميو اختبلؿ كبير بيف حقكؽ ككاجبات ،كالمستيمؾ

". طرفي العقد عمى حساب المستيمؾ

                                                           
(1)  Loi n°95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des 

contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial J.O du 2 février 

1995. 
(2) Article L132-1 code de la consommation, Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995  

JO.RF 2 février 1995 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-

professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour 

effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… » 
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 كىما ،أخذ المشرع المغربي حسب نص ىذه المادة بمعياريف لمشرط التعسفي
التعسؼ في استعماؿ القكة أك السمطة االقتصادية لمميني كالميزة المفرطة كالمتجاكزة التي 

. يحصؿ عمييا الميني
لـ ترد في القانكف المدني المصرم :  معايير الشرط التعسفي في القانوف المصري-3

 الخاصة بعقكد اإلذعاف ككذلؾ نص 149مادة تحدد تعريؼ الشرط التعسفي، فالمادة 
ك ال في ، (1) الخاصة بعقد التأميف كمتيما لـ يضعا تحديدا لمشرط التعسفي750المادة 

. 2006 لسنة 67قانكف حماية المستيمؾ رقـ 
 بكضع معايير الشرط التعسفي كالتي أرل أنيا -في المجمؿ-اىتـ القانكف المقارف 

تتمثؿ في عدـ التكازف في الحقكؽ كالكاجبات الناتج عف تعسؼ أحد طرفي العقد في 
. استعماؿ تفكقو االقتصادم الذم يعكد عميو بميزة فاحشة عمى حساب الطرؼ اآلخر

مدى توافر اإلذعاف في عقد االستيالؾ عبر االنترنت : المطمب الثاني
نستيؿ ىذا المطمب بتحديد معنى عقد اإلذعاف، ألنو حيث يتكافر ىذا الكصؼ في 

 مف الحماية التي قررىا القانكف، أما إذا انتفى ىذا سيستفيدعقد االستيبلؾ، فإف المستيمؾ 
لذلؾ . الكصؼ فإف المستيمؾ المذعف ال يستفيد مف الحماية المقررة ضد عقكد اإلذعاف

، كبعدىا نحاكؿ (الفرع األكؿ)كما سبؽ ذكره ندرس في ىذا المطمب مفيـك عقد اإلذعاف 
. (الفرع الثاني)دراسة مدل امتداد صفة اإلذعاف إلى التعاقد اإللكتركني 

مفيوـ عقد اإلذعاف : الفرع األوؿ
أحدىما مفيـك تقميدم ضيؽ، يتبناه : يتنازع تحديد مفيـك عقد اإلذعاف اتجاىاف

 كالثاني مفيـك حديث مكّسع، كيتبناه بعض الفقياء في اآلكنة ،معظـ الفقو ك القضاء
األخيرة بيدؼ إسباغ الحماية القانكنية عمى المستيمكيف الذيف يككنكف في مكضع إذعاف 

. (2)كخضكع عند إبراـ عقكدىـ

                                                           
. 47، ص المرجع السابق أٌمن سعد سلٌم، (1)
. 246، ص المرجع السابق أمٌنة أحمد محمد أحمد، (2)
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المفيوـ التقميدي لعقد اإلذعاف :أوال
اإلعبلف عف "  كبمناسبة إصدار كتابو الذم حمؿ عنكاف Salielles (سالييو) كاف

 عقكد المسماة أكؿ مف سمط الضكء عمى ىذا النكع مف العقكد 1929عاـ  "اإلرادة
، كىك المصطمح الذم سرعاف ما اعتنقو كؿ (contrats d’adhésion)االنضماـ 
 بعدما أدرككا أف مف يقبؿ التعاقد في مثؿ ىذه العقكد إنما ينضـ لعقد دكف  الفرنسييف

ك لما باتت حاجة تنظيـ ىذه العقكد ممحة عند العرب، كاف السنيكرم . (1)إمكانية مناقشتو
سباقا في نقميا إلييـ، إال أنو فّضؿ أف يسمي ىذه العقكد كعمى خبلؼ ما ساد في فرنسا 
بعقكد اإلذعاف، كقد القت ىذه التسمية ركاجا كبيرا عند رجاؿ القانكف، ككرستيا أغمب 

. (2)التشريعات العربية
، ألف رضاء أحد العاقديف ك إف كاف "عقكد إذعاف" كلقد أطمؽ عمى ىذه العقكد 

مكجكدا، إال أنو مفركض عميو، ألنو مضطر إلى التعاقد عمى السمعة أك الخدمة ك ال يجد 
فبذلؾ يككف كضعو ىك مجرد االنضماـ إلى . (3)لو سبيؿ غير المكجب، فيرضخ إلرادتو

 .عقد تـ تحريره مف طرؼ آخر
العقد الذم يسمـ فيو أحد الطرفيف بشركط مقررة يضعيا :  بأنو(4)كعرفو بعض الفقو

الطرؼ اآلخر كال يسمح بمناقشتيا، كذلؾ فيما يتعمؽ بسمع أك مرافؽ ضركرية، تككف محؿ 
. احتكار قانكني أك فعمي، أك تككف المنافسة محدكدة النطاؽ بشأنيا

                                                           
 محفوظ لعشب بن حامد، عقد اإلذعان فً القانون المدنً الجزائري و المقارن، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر (1)

. 23، ص 1990
.  فّضل المشرع اللبنانً تسمٌة عقود اإلذعان بعقود الموافقة(2)
. 89 ص المرجع السابق،  محمود جمال الدٌن زكً، (3)
 عبد المنعم فرج صدة، عقود اإلذعان فً القانون المصري، دراسة فقهٌة وقضائٌة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلٌة (4)

وفً نفس السٌاق إسماعٌل ؼانم، النظرٌة العامة لاللتزام مصادر . 77، ص 1946  مصر،الحقوق، جامعة فإاد األول،

. 131، ص 1966  القاهرة،االلتزام، مكتبة عبد هللا وهبة،
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كىذا االحتكار لسمعة أك خدمة ضركرية ىك نفسو محؿ اإلذعاف، فيجب أف يتعمؽ 
 األكلية بالنسبة لجميكر الناس (1)عقد اإلذعاف بسمعة أك خدمة تعتبر مف الضركريات

.  بحيث ال يمكنيـ االستغناء عنيا في حياتيـ اليكمية كالمياه كالغاز
مف التعريفات السابقة لعقد اإلذعاف يتبيف لنا أف اإليجاب في عقكد اإلذعاف يتميز 
بعدة خصائص، ىي أنو إيجاب عاـ يكجو إلى جميكر أك إلى فئة معينة، كال يكجو إلى 
شخص معيف بذاتو، كما أنو إيجاب دائـ يصدر لمدة غير محددة، كذلؾ عمى خبلؼ 

الحاؿ في اإليجاب في عقكد المساكمة، كيتميز المكجب في عقكد اإلذعاف بمركز 
اقتصادم قكم الحتكاره سمعة أك خدمة احتكارا قانكنيا أك فعميا، أك عمى األقؿ سيطرتو 
عمييا بشكؿ يجعؿ المنافسة في شأنيا محدكدة النطاؽ، فيمكنو مف فرض شركطو عمى 
المتعاقد اآلخر الذم يتميز بالضعؼ الظاىر في مكاجية ىذا المكجب، ك أىـ ما يميز 
اإليجاب في عقكد اإلذعاف صدكره بشركط محددة غالبا ما تككف مطبكعة كمصكغة 

بأسمكب معقد يصعب فيمو عمى كثير مف األشخاص، كتحتكم عمى كثير مف التفصيبلت 
يككف أكثرىا في مصمحة المكجب، فتخفؼ مف مسئكليتو العقدية مف ناحية ك تشدد في 

.   (2)مسئكلية المذعف مف ناحية أخرل
أما بالنسبة لمقبكؿ في عقكد اإلذعاف فيك يعتبر خضكعا ك تسميما بالشركط التي 

، فإذا كاف العاقد في العادة ال يعّبر عف قبكلو إال بعد (3)استقؿ المكجب بكضعيا مسبقا

                                                           
تلك السلع التً ال ؼنى :"  قد استقرت محكمة النقض المصرٌة منذ زمن بعٌد  على تعرٌؾ السلع الضرورٌة بؤنها(1)

انفراد  أن كما...للناس عنها، والتً ال تستقٌم مصالحهم بدونها، بحٌث ٌكونون فً وضع ٌضطرهم إلى التعاقد بشؤنها

الموجب بإنتاج سلعة أو االتجار فٌها، ال ٌعد احتكارا فً حد ذاته ٌترتب علٌه اعتبار العقد المبرم بشؤنها من عقود 

نقال عن سلٌمان مرقس، نظرٌة ". اإلذعان، ما لم تكن تلك السلعة من الضرورٌات األولٌة للجمهور بالمنعى المتقدم

. 124 ص المرجع السابق،العقد، 
 و ما بعدها، و انظر كذلك 58 عبد المنعم فرج صدة، عقود اإلذعان فً القانون المصري، المرجع السابق، ص (2)

الجزء األول ، نظرٌة االلتزام بوجه عام، دار إحٌاء   السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، أحمدعبد الرزاق

 .230، ص 1956التراث العربً، بٌروت، لبنان، 
 ق م م كما 100 من ق م ج والمطابقة لنص المادة 70 لقد نص المشرع الجزائري على عقد اإلذعان فً فحو المادة (3)

". ٌحصل القبول بمجرد التسلٌم لشروط مقررة ٌضعها الموجب و ال ٌقبل المناقشة فٌها:"ٌلً
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مساكمة، أك عمى األقؿ بعد المقارنة بيف عركض كثيرة فإنو في بعض األحياف يقؼ أماـ 
. (1)محتكر قانكني أك فعمي لسمعة ضركرية فيككف مضطرا إلى قبكؿ إيجابو الذم يعرضو

ككفقا لممفيـك التقميدم فإف عقد اإلذعاف يتميز باجتماع ثبلث عناصر أكليا تعمؽ 
العقد بسمع تعتبر مف الضركريات األكلية بالنسبة لممستيمكيف أك المنتفعيف، كالثاني 

احتكار ىذه السمع أك المرافؽ احتكارا قانكنيا أك فعميا أك قياـ منافسة محدكدة النطاؽ 
. بشأنيا، كالثالث صدكر اإليجاب إلى الجميكر بشركط متماثمة كلمدة غير محدكدة

المفيـو الحديث لعقود اإلذعاف : ثانيا
أماـ جمكد المفيـك التقميدم لعقد اإلذعاف، كعدـ مسايرتو التطكرات الحديثة في 
  أساليب التعاقد التي يشيدىا العالـ منذ أكاخر القرف الماضي، فقد اتجو الفقو المعاصر

في اآلكنة األخيرة إلى إعادة النظر في مفيـك عقد اإلذعاف، كمحاكلة إيجاد مفيـك حديث 
.(2)يكفؿ قدرا مف الحماية لمطرؼ المذعف، كيككف أكثر اتساعا يتناسب مع ىذه التطكرات
 إذ يرل جانب مف الفقو الفرنسي أنو ليس مف السيؿ دائما تحديد السمع الضركرية 

أك األساسية في عقد اإلذعاف، ك أف األمر متركؾ لسمطة القضاء الذم نادرا ما يحدد ىذه 
. (3)المسألة بكضكح

كما يرل جانب مف الفقو المصرم أف المكاد المتعمقة بعقد اإلذعاف في القانكف 
لـ تقصر عقكد اإلذعاف عمى نكع معيف مف  (151، 149، 100 )المدني كىي المكاد 

العقكد كىذا ما يتناسب مع الحياة المعاصرة مف انتشار ليذه النكعية مف العقكد، كعدـ 
كجكد تفاكض بيف أطراؼ التعاقد حكؿ شركط العقد، بصرؼ النظر عف احتكار الطرؼ 

كذلؾ عمى الرغـ مف أف الفقو التقميدم . (4)األقكل في العقد لسمعة أك خدمة ضركرية
                                                           

أنظر كذلك سلٌمان مرقس، نظرٌة العقد، المرجع السابق، ص . 47، ص المرجع السابق محمود جمال الدٌن زكً، (1)

124 .
. 80، ص 1992حسام الدٌن كمال األهوانً، مصادر االلتزام، د ب ن،  (2)
. 80 ، ص المرجع حسام الدٌن كمال األهوانً، (3)
 محمد إبراهٌم بنداري، حماٌة المستهلك فً عقد اإلذعان، بحث مقدم فً ندوة حماٌة المستهلك فً الشرٌعة و القانون (4)

. 14، كلٌة الشرٌعة والقانون، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، ص 1998 دٌسمبر 8-6خالل الفترة 
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كقضاء محكمة النقض قد قصرا ىذا النكع مف السمع عمى السمع الضركرية التي تككف 
. محؿ احتكار قانكني أك فعمي

 يرل بعض الفقو أف التعامؿ مع منتج أك محترؼ يقـك بعمميات متكررة، يستقؿ 
بإعداد العقد مقدما يكفي كمعيار لتكافر عبلقة إذعاف، كمجرد االستقبلؿ بإعداد  العقد 
كفيؿ بتمكيف المحترؼ أك المنتج مف كضع الشركط التعسفية التي كجدت فكرة اإلذعاف 

.  (1)لمكاجيتيا
ىذا كقد عّرؼ عقد اإلذعاف بأنو صيغة مف صيغ العقكد تعتمد عمى استخداـ 

نمكذج نمطي لمعقد، يعده أحد طرفي العبلقة التعاقدية بصكرة منفردة يعرضو عمى الطرؼ 
اآلخر الذم ليس لو إال المكافقة عميو كما ىك أك رفضو دكف أف يغير في العبارات الكاردة 

فيو أك الشركط  كاألحكاـ التي يتضمنيا، كال أف يدخؿ في مجاذبة أك مساكمة حقيقية 
 كمف ىنا كصفت ىذه العقكد بعقكد ،عمى شركطو مع الطرؼ المعد ليذا العقد

. (2)باإلذعاف
كلقد أكد األستاذ الدكتكر حساـ األىكاني ضركرة األخذ بالمفيـك الكاسع لعقكد 

 كاالكتفاء في تحديد المقصكد بيذا العقد بأف يككف قد تـ تجييزه مسبقا بكاسطة ،اإلذعاف
 ال يقبؿ أم مناقشة لمشركط الكاردة بو كيسمح ذلؾ بطبيعة الحاؿ (المكجب)أحد المتعاقديف

بإسباغ الحماية القانكنية عمى الطرؼ الذم ال يتمكف في ظؿ ظركؼ إعداد العقد مف 
مناقشة شركطو، كيعتبر المتعاقد المذعف طرفا ضعيفا بسبب عدـ القدرة عمى مناقشة 

 .(3)شركط العقد كالذم فرضتو ظركؼ التعاقد مف خبلؿ العقكد النمكذجية

                                                           
. 80حسام الدٌن كمال األهوانً، المرجع السابق، ص  (1)
عقود اإلذعان، بحث مقدم إلى الدورة الرابعة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمً، للمزٌد راجع أنس بن عبد هللا العٌسى،  (2)

" الرابط التالً

https://www.kantakji.com/media/5740/9007.doc 
. 169 ص ،1998دار النهضة العربٌة، القاهرة،  حسن عبد الباسط جمٌعً، عقود برامج الحاسب اآللً، (3)

https://www.kantakji.com/media/5740/9007.doc
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فكفقا ليذا االتجاه، يكفي لكي نككف بصدد عقد إذعاف أف يتكافر تنظيـ منفرد 
لشركط العقد مف جانب كاحد، كالذم يسمح بإدراج شركط تعسفية في العقد تخفؼ مف 

. التزامات كاضعيا، كتشدد مف التزامات المتعاقد اآلخر بدكف أم مفاكضة أك نقاش حكليا
ك أف يككف المكجب قادرا عمى كضع ىذه الشركط سمفا بحيث ال يككف أماـ المذعف إال 

.  (1)قبكليا
نبلحظ أف المفيـك الحديث يميؿ إلى عدـ التشدد في تحديد فكرة عقكد اإلذعاف كال 
يشترط تعمؽ العقد بالعناصر الثبلثة السالفة الذكر، بؿ يكفي أف يككف العقد قد تـ تجييزه 

. ، بحيث ال يقبؿ أم مناقشة لمشركط الكاردة بو(المكجب)مسبقا بكاسطة أحد المتعاقديف 
أم أنيا قّمصت الشركط البلـز تكافرىا حتى يعد العقد إذعانا إلى شرط كاحد فقط، ك ىك 

أف يقـك الطرؼ القكم في العقد بإعداد الشركط مسبقا مع تحديد التزامات األطراؼ 
فنككف بصدد نمكذج عقد معد سمفا كيككف متضمنا بنكدا تعسفية ال يممؾ . كحقكقيـ

في حيف نجد المبادئ القانكنية التقميدية، تشترط ليعتبر . (2)المستيمؾ إال التكقيع عمييا
العقد إذعانا أف يككف ىناؾ احتكار لمسمعة أك الخدمة مف قبؿ مقدميا كأف تككف السمعة 
أك الخدمة ضركرية لممستيمؾ عمى أف تككف شركط العقد مفركضة عمى المستيمؾ دكف 

 (3).أف يمنح لو الحؽ في تعديميا أك مناقشتيا
مدى امتداد اإلذعاف إلى عقد االستيالؾ عبر االنترنت  : الفرع الثاني

  يصنؼ القانكف اإلنجميزم العقكد التجارية اإللكتركنية مف ضمف عقكد اإلذعاف
إف لـ يصرح بذلؾ صراحة، عمى اعتبار أف المتعاقد، ال يممؾ إال أف يضغط في عدد ك

مف الخانات المفتكحة أمامو في مكقع البائع أك المشترم، عمى المكاصفات التي يرغب 

                                                           
. 251 أمٌنة أحمد محمد، المرجع السابق، ص (1)
د ب هذا ما أكده حسام الدٌن كمال األهوانً، النظرٌة العامة لاللتزام، الجزء األول، المجلد األول، الطبعة الثالثة،   (2)

.  158، ص 2000، القاهرة ن
 فً نفس المعنى راجع عمر خالد زرٌفات، عقد البٌع عبر االنترنت، عقود التجارة اإللكترونٌة، دراسة تحلٌلٌة،  دار (3)

. 335  ص،2007عمان، النشر و التوزٌع، 
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فييا مف السمعة كعمى الثمف المحدد سمفا، الذم ال يستطيع مناقشتو أك المفاكضة عميو مع 
. (1)المتعاقد اآلخر، ككؿ ما يتاح لو ىك إما قبكؿ العقد برمتو أك رفضو كمية

لكف اآلراء الفقيية تباينت بخصكص عقد االستيبلؾ المبـر عبر االنترنت، كأثيرت 
تساؤالت عدة بشأنو، ىؿ ىك عقد مساكمة يخضع لمبدأ سمطاف اإلرادة كالتراضي بيف 

 .الطرفيف؟ أـ أنو عقد إذعاف ال تعطى لممستيمؾ فرصة لمناقشة شركط العقد؟
االتجاه األكؿ يرل أف : انقسـ الفقو المعاصر في ىذا الشأف إلى ثبلث اتجاىات

عقد االستيبلؾ اإللكتركني عبارة عف عقد إذعاف، أما االتجاه الثاني فإنو يرفض ىذا 
 لمدل انعقاد العقد عبر االنترنتالرأم تماما، بينما نجد االتجاه الثالث يفرؽ بيف كسائؿ 

. معرفة ما إذا كاف عقد إذعاف أـ ال
 صفة اإلذعاف عمى التعاقد اإللكتروني يطمؽاالتجاه الذي : أوال

 يرل أصحاب ىذا االتجاه أف محتكل عقد االستيبلؾ اإللكتركني يككف محددا 
سمفا مف قبؿ  الميني، كمطركحا عمى المكقع اإللكتركني بشكؿ جامد، كما أف السمعة أك 

في ظؿ عدـ تكافر تكاصؿ مباشر بيف عنيا الخدمة ال يستطيع المستيمؾ االستغناء 
الميني كالمستيمؾ يتيح الفرصة لممساكمة، كمف ثـ يتـ التعامؿ عمى محتكل العقد بأكممو 

. (2)ككحدة كاحدة
كيؤكد أنصار ىذا االتجاه أنو ليس الميـ االحتكار في حد ذاتو، ك إنما ك جكد 

كفرضيا عمى  الميني في مركز أك كضع يسمح لو بكضع شركط مسبقة لمتعاقد،
المستيمؾ دكف مناقشة أك تعديؿ، كىذه الشركط تمنح لمميني بعض المزايا المبالغ فييا 

. (3)كالتي تؤدم في النياية إلى اإلخبلؿ بالتكازف العقدم
                                                           

  02 الٌاس بن ساسً، التعاقد اإللكترونً، والمسائل القانونٌة المتعلقة به، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد (1)

. 61،  ص 2003
الجوانب حول محمد شكري سرور، التجارة اإللكترونٌة ومقتضٌات حماٌة المستهلك، بحث مقدم إلى مإتمر  (2)

 28الى 26القانونٌة واألمنٌة للعملٌات اإللكترونٌة، أكادٌمٌة شرطة دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة، فً الفترة من 

. 132، ص 2003أفرٌل 
. 153 و149، ص 2008 محمد المرسً زهرة، الحماٌة المدنٌة للتجارة اإللكترونٌة، دار النهضة العربٌة، (3)
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ىذا كيرل البعض أف شركات االحتكار في إطار عقكد اإلذعاف ىك كصؼ ينطبؽ 
ا ما كانت الحماية الممنكحة معمى الشركات اإللكتركنية العمبلقة عبر شبكة االنترنت، أ

لممستيمؾ في المفاضمة بيف السمع ك الخدمات المعركضة عميو، فإف الدعاية اليائمة التي 
تتـ عبر ىذه الشبكة، ككذلؾ القكة االقتصادية التي تتمتع بيا ىذه الشركات التي تعرض 

السمعة أك الخدمة تجعؿ المستيمؾ في حاجة إلى الحماية برفع مظاىر اإلذعاف التي 
. (1) في العقدةيككف قد تعرض ليا، كالمتمثمة في الشركط التعسفية المكجكد

نصت عميو الفقرة األكلى ، كذا ما يدعـ بعض الفقو المصرم تأييده ليذا االتجاه
تعتبر :" مف المادة السابعة عشر مف مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية المصرم بأنو

 المبرمة إلكتركنيا مف عقكد اإلذعاف في مفيـك القانكف المدني مف حيث (2)العقكد النمطية
كما أف نص . تفسيرىا لمصمحة الطرؼ المذعف، كجكاز ما يرد فييا مف شركط تعسفية

   مدني مصرم قد كضع تحديدا عاما لعقد اإلذعاف، مما يجعؿ فكرتو تتسع100المادة 
لما قد يسفر عنو التطكر االقتصادم التكنكلكجي، كيسمح بامتداد صفة اإلذعاف لمعقكد 

.   (3)النمطية المبرمة إلكتركنيا
ذا رجعنا إلى القانكف المدني الجزائرم بالضبط المادة   السالفة الذكر، كذلؾ 70كا 

أف : " المطبؽ عمى الممارسات التجارية التي تنص عمى02-04 مف قانكف 03المادة 
يدخؿ في مفيـك ىذا القانكف كؿ عقد، كؿ اتفاؽ أك اتفاقية تيدؼ إلى بيع سمعة أك تأدية 

خدمة حّرر مسبقا مف أحد أطراؼ االتفاؽ مع إذعاف الطرؼ اآلخر بحيث ال يمكف لؤلكؿ 
يمكف أف ينجز العقد عمى شكؿ طمبية أك فاتكرة أك سند ضماف . إحداث تغيير حقيقي فيو

                                                           
  عبد الحق حمٌش، حماٌة المستهلك اإللكترونً، بحث مقدم إلى مإتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة(1)

. 1289، المجلد الثالث، ص 2003 ماي 12 ىال10 والقانون، ؼرفة تجارة وصناعة دبً، فً الفترة الممتدة من 
، راجع كوثر سعٌد خالد، المرجع  العقود النمطٌة هً العقود المبرمة دون مفاوضة بشؤنها بٌن المهنً والمستهلك(2)

. 511 ص السابق،
. 254 أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (3)
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أك جدكؿ أك كصؿ تسميـ أك أم كثيقة أخرل ميما كاف شكميا أك سندىا، تتضمف 
 ".الخصكصيات أك المراجع المطابقة لشركط البيع العامة المقررة سمفا

 المتعمؽ بالعناصر 06/306كأكد المشرع الجزائرم في المرسـك التنفيذم رقـ 
األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعبر تعسفية 

، ليساير بذلؾ التكجيو 02-04 مف قانكف 03/04نفس العبارات الكاردة في المادة 
.  المتعمؽ بالشركط التعسفية93/13األكركبي رقـ 

، يتبيف لنا أف فكرة 02-04 مف قانكف 03/04كمف خبلؿ استقراء نص المادة 
اإلذعاف التي نص عمييا المشرع الجزائرم في لب ىذه المادة تتسع لتشمؿ عقد االستيبلؾ 

  عبر االنترنت، ككف أف ىذا األخير يتـ إعداده مسبقا كيتـ عرضو عمى شبكة االنترنت
.  كال يككف لممستيمؾ أم حؽ في مناقشة أك تعديؿ محتكاه

. ع لفكرة اإلذعافاسكمف ىنا نستنتج أف المشرع الجزائرم أخذ بالمفيـك الك
كطبقا لممفيـك المكسع لعقد اإلذعاف ذىب بعض الفقو إلى اعتبار العقد االلكتركني 

. (1)عقد إذعاف بالنسبة لممستيمؾ
كلكف ىذا الرأم انتقد ككف أف ىناؾ مف العقكد االلكتركنية التي يمكف لممستيمؾ أف يناقش 

. (2)فييا شركط العقد كذلؾ حسب الكسيمة االلكتركنية المستعممة
كنتيجة ليذه االنتقادات، ظير جانب ثاني مف الفقو يرفض امتداد صفة اإلذعاف إلى 

. العقد االلكتركني
االتجاه المعارض المتداد صفة اإلذعاف إلى التعاقد اإللكتروني : ثانيا

اعتبر ىذا الفريؽ  العقد اإللكتركني مف قبؿ عقكد المساكمة، تتساكل فيو إرادة 
الطرفيف، كتتبادؿ فيو النقاشات بكؿ حرية، فالمكجب ال يتمتع بأم احتكار قانكني أك 

                                                           
. 191 أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص  (1)
. 207 خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت اإللكترونٌة، المرجع السابق ، ص  (2)
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فعمي، نظرا إلى عالمية الشبكة كطبيعتيا، كالخدمات المعركضة بكاسطتيا يصعب القكؿ 
.  (1)بشأنيا أنيا تتعمؽ بعقكد تككف المنافسة فييا محدكدة النطاؽ

 قانكف مدني مصرم عمى 100يرل أنصار ىذا االتجاه أنو بتطبيؽ نص المادة 
عقكد التجارة اإللكتركنية، يتبيف عدـ كجكد احتكار لمسمع كالخدمات مف قبؿ الميني عمى 

شبكة االنترنت، ألنيا شبكة عالمية تتنافس فييا عدة مكاقع تجارية تقدـ نفس السمع ك 
باإلضافة إلى أف البائع أك الميني الذم يضع مقدما شركطا لمتعاقد ك ال يقبؿ . الخدمات

التفاكض بشأنيا، سكؼ يخسر الكثير كلف يجد مف يتعاقد معو إال إذا كانت ىذه الشركط 
معقكلة ك مقبكلة مف طرؼ المستيمؾ الذم يبحث دائما عف أفضؿ الشركط لمتعاقد، كىي 

.  (2)متاحة دائما عمى شبكة االنترنت
كيخمص ىذا االتجاه إلى القكؿ بأف العقد اإللكتركني ليس بالضركرة مف تطبيقات 
عقكد اإلذعاف، بؿ ىك مف عقكد المساكمة باستثناء العقكد اإللكتركنية التي تعد في الكاقع 

  عقكد إذعاف كالعقكد المبرمة الكتركنيا لمحصكؿ عمى الخدمات الضركرية كالماء
 كيزيد أنصار ىذا الرأم أف .كالكيرباء كالياتؼ، كخدمات االشتراؾ في شبكة االنترنت

التشريعات المنظمة لمتجارة اإللكتركنية ليس فييا ما يدؿ عمى أف العقكد اإللكتركنية مف 
. (3)عقكد اإلذعاف

أنتقد ىذا الرأم كذلؾ ككنو تبنى فكرة اإلذعاف الكبلسيكية، التي تستند أساسا عمى 
ضركرة تكافر عنصر االحتكار العتبار العقد بأنو عقد إذعاف، مع أف التكجو الحديث كما 
سبؽ ذكره لـ يعد يقصر فكرة اإلذعاف عمى شرط االحتكار، إذ لكحظ أنو في ظؿ االنفتاح 

                                                           
 منصور الصراٌرة، اإلطار القانونً للعقد المبرم عبر وسائل االتصال اإللكترونٌة، دراسة فً التشرٌع األردنً (1)

فً نفس . 826، ص 2009، سنة 02، العدد 25مقال منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، المجلد 

 ب ن، دالمفهوم راجع عمر عبد الفتاح علً ٌونس، جوانب قانونٌة للتعاقد اإللكترونً فً إطار القانون المدنً، 

. 164-163ص -، ص2009
 2008 القاهرة، ، دار النهضة العربٌة،(بحث فً التجارة اإللكترونٌة) طاهر شوقً مإمن، عقد البٌع اإللكترونً (2)

. 23 ص
 .62 المرجع السابق ص أنظر كذلك الٌاس بن ساسً،. 84-83، ص المرجع السابق آمانج رحٌم أحمد، (3)
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  االقتصادم، كانتشار المنافسة الحرة، كالعرض المتدفؽ لكافة أنكاع السمع كالخدمات
تاحة فرص كبيرة لممستيمؾ في اختيار شريكو في العبلقة التعاقدية، كتتبع ما ىك أصمح  كا 

. (1)لو مف شركط
كنتيجة ليذه االنتقادات كذلؾ ظير جانب ثالث مف الفقو يميز بيف كسائؿ إبراـ 

. جؿ تحديد طبيعتوأالعقد مف 
 لتحديد طبيعتواالتجاه الذي يميز بيف وسائؿ إبراـ العقد اإللكتروني : ثالثا

 ىذا االتجاه ضركرة إمعاف النظر في كيفية إبراـ العقد اإللكتركني، (2)يرل أنصار
ما إذا كاف قد تـ التفاكض بشأنو مف عدمو بيف الميني كالمستيمؾ، فإذا كجد مثؿ ىذا 

نما نككف بصدد عقد مساكمة، أما إذا انعدـ  التفاكض فإننا ال نككف بصدد عقد إذعاف، كا 
كعمى ذلؾ تمتد صفة اإلذعاف في . التفاكض ففي ىذه الحالة نككف بصدد عقد إذعاف

تعاقد المستيمؾ إذا تـ إبرامو عبر المكاقع اإللكتركنية عف طريؽ تبادؿ رسائؿ البيانات 
عمى صفحات الكيب، ألنو غالبا ما يقـك الميني بإعداد عقد نمكذجي يتضمف شركطا 
نمطية معدة سمفا ك مكجية إلى الجميكر، كعمى المستيمؾ أف يقبؿ الشركط كاممة أك 

، فتكجد فرصة كبيرة chatأما إذا كاف التعاقد عبر غرؼ المحادثة . يرفضيا كاممة
ك أما إذا كاف . لممفاكضة بيف الميني كالمستيمؾ، كمف ثـ ال نككف بصدد عقد إذعاف

التعاقد مف خبلؿ تبادؿ رسائؿ البريد اإللكتركني، ففي التعاقد بيذه الكسيمة يرسؿ الميني 
إيجابو عمى عنكاف البريد اإللكتركني الخاص بالمستيمؾ، فإذا أراد ىذا األخير التعاقد فإنو 
يقـك بإصدار قبكلو مف خبلؿ تحرير رسالة مماثمة إلى البريد اإللكتركني الخاص بالميني 
فإذا تمت المفاكضة كالمناقشة عمى بنكد العقد في رسالة البريد اإللكتركني، فإننا ال نككف 

أما إذا كانت رسالة البريد اإللكتركني مرفقة بنمكذج لمعقد، بحيث إذا . بصدد عقد إذعاف
                                                           

 10 رباحً أحمد، الطبٌعة القانونٌة للعقد اإللكترونً، مجلة األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة و اإلنسانٌة، العدد (1)

. 100، ص 2013جوان 
، و عمر خالد محمد زرٌقات، عقد البٌع عبر االنترنت، رسالة 509 ص المرجع السابق كوثر سعٌد عدنان، (2)

.  61، ص 2006دكتوراه، جامعة عٌن الشمس، القاهرة، 
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رغب المستيمؾ في التعاقد يقـك بمؿء النمكذج، دكف أف يككف لو أم حؽ في تعديؿ أم 
. (1)بند مف بنكده، ففي ىذه الحالة تتكافر حالة اإلذعاف

بعد ما تـ عرضو عف االختبلؼ الفقيي حكؿ مدل امتداد صفة اإلذعاف إلى العقد 
 إلى أف عقد تـ التكصؿاإللكتركني باألخص الذم يبـر عبر االنترنت لككنو محؿ البحث، 

 تككف (2)االستيبلؾ الذم يتـ عبر االنترنت، رغـ أنو يتـ غالبا عف طريؽ عقكد نمكذجية
شركطيا معدة سمفا مف قبؿ، فبل نككف دائما أماـ عقد إذعاف، فأسمكب تبادؿ البيانات 

: عبر االنترنت يمكف تصكره غالبا عبر ثبلث طرؽ
 يتـ مف خبلؿ الدخكؿ المباشر إلى المكقع ك ذلؾ بتبادؿ رسائؿ البيانات :الطريقة األولى

عمى صفحات الكيب، حيث يككف الميني قد صدر إيجابو بالعرض بشكؿ عقد نمكذجي 
يتضمف شركط عامة مكجية إلى الجميكر، كما عمى المستيمؾ إال أف يقبؿ بكافة الشركط 

فينا . المقررة بالنقر عمى أيقكنة مخصصة لمقبكؿ أك الرفض بالخركج مف ىذه الصفحة
شركط عقد اإلذعاف كفؽ المفيـك الحديث متكفرة ماداـ أف المستيمؾ لـ يشارؾ أك ليس 

. لديو أم حرية في مناقشة بنكد العقد
 يتـ مف خبلؿ تبادؿ الرسائؿ عبر البريد اإللكتركني، حيث يرسؿ المكجب :قة الثانيةيالطر

إيجابو اإللكتركني إلى المكجب لو ليراجع كؿ عناصره، ك إذا ما أراد التعاقد فيمكف لو أف 
يصدر قبكلو بذات الطريقة مف خبلؿ رسالة يحررىا متضمنة القبكؿ المطابؽ كيبعث بيا 

ىنا يتبيف لنا مف الكىمة األكلى أف الطرفيف قد تفاكضا . عمى عنكاف المكجب اإللكتركني
أف يصدر قبكلو عمى ما تمقاه  (المستيمؾ)عمى بنكد العقد بحرية تامة فعمى المكجب لو 

                                                           
. 258-257ص - أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص(1)
 ٌنبؽً عدم الخلط بٌن العقد النموذجً وعقود اإلذعان، فالعقد النموذجً لٌس بالضرورة من عقود اإلذعان، إال أنه (2)

. ٌمكن اعتباره وسٌلة من الوسائل إلبرام عقود اإلذعان، ال سٌما فً المعامالت اإللكترونٌة عبر االنترنت

مجرد صٌؽة معدة من قبل منظمة مزودة أو شركة، وهذه الصٌؽة مخصصة للعمل بها : ٌعرؾ العقد النموذجً أنه

أو  أنها عقود تنطوي على . كنموذج لعقود تبرم مستقبال، والتً تتعلق بموضوعات قانونٌة ستبرم عند الحاجة فٌما بعد

     نموذج وضعته أو أقرته سلطات عامة أو هٌئات نظامٌة مثل التجمعات المهنٌةإلىحقٌقة التعاقد، وتحٌل األطراؾ 

. 208 للمزٌد راجع خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت اإللكترونٌة، المرجع السابق، ص .والوطنٌة
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مف المكجب، فيجكز لو أف يتفاكض  عمى بعض أك كؿ ما كرد في رسالة اإليجاب مما 
يجعؿ فكرة اإلذعاف منعدمة تماما في ىذا األسمكب، ألف أغمب العقكد التي تبـر بيذا 

استثناءا إذا كانت رسالة البريد اإللكتركني مرفقة . األسمكب تسبقيا مرحمة المفاكضة
بنمكذج لمعقد، بحيث إذا رغب المستيمؾ في التعاقد يقـك بمؿء النمكذج، دكف أف يككف لو 

. أم حؽ في تعديؿ أم بند مف بنكده، ففي ىذه الحالة تتكافر حالة اإلذعاف 
 يتـ فيو التعاقد عبر المحادثة ك المشاىدة المباشرة، ىنا لممستيمؾ مطمؽ :الطريقة الثالثة

إذا . الحرية في مناقشة بنكد العقد، فبل يمكف أف نتصكر أف ىناؾ فكرة إذعاف مطمقا
.  فالعقد الذم يبـر بيذه الطريقة ىك عقد مساكمة

إثر تحميمنا لمطرؽ التي يتبعيا المستيمؾ إلبراـ عقده عبر االنترنت، تكصمنا إلى 
أف فكرة اإلذعاف تمتد إلى ىذا العقد عندما يبـر عف طريؽ مكاقع الكيب، بينما يككف عقد 
مساكمة إذا كاف إبرامو عبر غرؼ المحادثة كالمشاىدة المباشرة، ك يتراكح بيف إذعاف ك 

. مساكمة إذا تـ إبرامو عبر البريد اإللكتركني كما سبؽ تبيانو
لكف بعيدا عف ما استقر عميو الفقو الحديث، حيث أف جانب منو يضفي فكرة 
اإلذعاف عمى العقكد اإللكتركنية كالبعض اآلخر يجعؿ منو عقد مساكمة، بينما يميز 
الجانب الثالث بيف كسائؿ إبرامو لتبياف مدل تكفر فكرة اإلذعاف مف عدميا، إال أننا 

نفضؿ إضفاء صفة اإلذعاف عمى عقد االستيبلؾ المبـر عبر االنترنت بدكف تمييز طريقة 
إبرامو ، ذلؾ دعكة منا ألجؿ تكفير حماية كاسعة لممستيمؾ الذم يعتبر الطرؼ الضعيؼ 
في العبلقة التعاقدية في مكاجية أكبر المكاقع التجارية التي تعرض منتجاتيا عف طريؽ 

. عقكد نمكذجية
 .نتناكؿ في المطمب المكالي، دراسة آليات مكافحة الشركط التعسفية
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مكافحة الشروط التعسفية آليات : المطمب الثالث
يعد المستيمؾ في عقكد التجارة اإللكتركنية الطرؼ الضعيؼ دائما في ىذه 

العبلقة، كالتي يميزىا االحتكار كالييمنة كتشمؿ في الغالب عنصرا أجنبيا مما يزيد مف 
. (1)خطكرتيا كتشعبيا

عقد يعتبر كقد سبؽ أف ذكرنا أف االتجاه الحديث لقكانيف حماية المستيمؾ 
االستيبلؾ المبـر عبر االنترنت مف قبؿ عقكد إذعاف، لممستيمؾ الحؽ في المطالبة 

. بإبطالو أك حمايتو مف الشركط التعسفية
كفي ظؿ القكاعد المعاصرة لحماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية، تعددت طرؽ 
الرقابة عمى شركط العقد، فظيرت طرؽ حديثة تتمثؿ في الرقابة القانكنية عمى إعماؿ 

تتمثؿ في الرقابة  (الفرع الثاني)، كما نجد رقابة إدارية (الفرع األكؿ)الشركط التعسفية 
التي تمارسيا لجنة الشركط التعسفية ك المراسيـ الحككمية التي تنظـ أك تحدد الشركط 

التعسفية، كالى جانب الرقابة القانكنية ك اإلدارية نجد الرقابة القضائية أيف يمعب القاضي 
. (الفرع الثالث)دكر في  مكاجية  الشركط التعسفية المدرجة في عقكد اإلذعاف

 التعسفيةالرقابة القانونية عمى إعماؿ الشروط : الفرع األوؿ 
 نعني ىنا بالرقابة القانكنية االعتماد عمى نظاـ القائمة لمحاربة الشركط التعسفية
 كيقصد بيذا األسمكب أف يتضمف القانكف تعداد الشركط التعسفية التي يمنع إدراجيا في
 العقكد، نظرا لما قد يمحؽ بالمستيمؾ مف أضرار بالغة نتيجة فرض الميني شركطا عميو
 خاصة في مجاؿ التعاقد عبر االنترنت الذم يتميز بتفاكت المراكز بيف طرفيو، األمر
.  (2)الذم انتبو إليو مشرعي الدكؿ، عند نصيـ عمى تعداد قائمة قانكنية لمشركط التعسفية

                                                           
، ص 2004 عبد الفتاح بٌومً حجازي، التجارة اإللكترونٌة وحماٌتها القانونٌة، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، (1)

10 .
. 246 آمانج رحٌم أحمد، المرجع السابق، ص (2)
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لقد تضمنت قكانيف حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية قكائـ تحدد الشركط التي 
 الرمادية لمشركط التعسفية، كالتي مةئا السكداء كالؽائمةتعتبر تعسفية، فيناؾ نظاـ الؽ

ابتدعيا المشرع األلماني في البداية كبعده المشرع الفرنسي، الذم أكرد قائمتيف مف 
. الشركط التي اعتبرىا تعسفية

فيعتبر المشرع األلماني مف أكائؿ الدكؿ األكركبية التي أصدرت قانكف يتعمؽ 
، المتعمؽ بالشركط العامة 1976 ديسمبر 09بالحماية مف الشركط التعسفية، كىك قانكف 

لمعقكد، تضمف ىذا القانكف قائمتيف مف الشركط التعسفية، األكلى قائمة سكداء، حيث 
تعتبر الشركط الكاردة بيا باطمة بقكة القانكف، كال يككف لمقاضي بشأنيا أم سمطة تقديرية، 
ك الثانية قائمة رمادية، كالتي أعطى بصددىا لمقاضي سمطة تقديرية بشأف إبطاليا حسبما 

. (1)إذا كانت تتبلءـ أك ال تتبلءـ مع بعض المعايير التي حددىا القانكف المذككر آنفا
كيعترؼ القانكف السابؽ الذكر صراحة بصحة الشرط الذم يسمح لممحترؼ بفرض 
تصميح الشيء المعيب، ك استبعاد بالتالي خيار الفسخ أك إنقاص السعر في حالة عدـ 

عبلكة عمى ذلؾ فإنو يجب عمى البائع أف يتحمؿ المصاريؼ . نجاح عممية التصميح
المتعمقة بتصميح الشيء المبيع، مثؿ مصاريؼ النقؿ كالتنقؿ، اليد العاممة كاألدكات 

. (2)الضركرية
كما تعتبر باطمة مختمؼ الشركط التي يككف الغرض منيا الحيمكلة دكف ممارسة 

المستيمؾ لحقكقو أك عرقمتيا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشركط التي تربط بيف تصميح 
 نفس. الشيء المبيع ك الكفاء بكامؿ السعر أك بجزء مبالغ فيو، مقارنة بعيكب الشيء

 األمر بالنسبة لمشرط الذم يفرض أجبل أقصر مف األجؿ القانكني المتعمؽ بضماف
. (3) أشير تسرم مف كقت التسميـ، لئلعبلف عف كجكد العيب06العيكب الخفية، كىك 

                                                           
 عامر قاسم أحمد القٌسً، الحماٌة القانونٌة للمستهلك، دراسة فً القانون المدنً والمقارن، الدار العلمٌة والدولٌة (1)

. 149-148، ص ص 2002ودار الثقافة،  عمان ، 
 .49المرجع السابق، ص عامر قاسم أحمد القٌسً،  (2)
. 23-22ص المرجع السابق،  بودالً،  محمد(3)
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لمكافحة  القائمة أسمكب عمى أيضا ىك اعتمد الذم الفرنسي لممشرع بالنسبة أما
بحماية  المتعمؽ 1978 جانفي 10 في الصادر 23-78 لمقانكف طبقا التعسفية الشركط

لمعقكد  األساسية العناصر مف قائمة بإيراد البداية في فقاـ التعسفية الشركط ضد المستيمؾ
 مف 35 المادة بمكجب كذلؾ مخالفتيا حالة في التعسفية لمشركط محبل يككف أك التي

 الدكلة مجمس عف  الصادر القرار حسب القائمة ىذه أف إال ،الذكر القانكف السابؽ
 الحصر، كلقد لقي ىذا معارضة عمى سبيؿ عمى جاءت 1981 ديسمبر03 في الفرنسي

 أساس أف فيو مساسا بمبدأ سمطاف اإلرادة، بينما اعتبره المؤيدكف تطبيقا لمبدأ حسف النية
 .(1) قانكف مدني1134في التعاقد الكارد في نص المادة 

 قائمة يتضمف االستيبلؾ بقانكف ممحؽ بإيراد الفرنسي المشرع قاـ 1995 عاـ كفي
 الثبلثة العناصر تكفر عمى معتمدا تعسفية اعتبارىا يمكف لشركط حصرية كغير بيانية

 لعاـ األكركبية التعميمة مف مستكحاة قائمة كىي. قبؿ مف المذككرة التعسفية لمشركط
 تحمؿ أخرل مف جية ك .جية مف اإللزامية لمقكة تفتقر ككنيا عمييا كعاب ، 1993
 . التعسفي الطابع إثبات عبء المدعي

  Châtel قانكف المسمى 2005 جانفي 28 قانكف بعدىا الفرنسي المشرع أصدر
 كتمثيؿ بإعبلـ تتعمؽ التي البرلمانية بالميمة كمؼ الذم، الكطنية الجمعية في لمنائب نسبة

 18  الكتاب منو ك الفرنسي االستيبلؾ قانكف القانكف ىذا عدؿ كقد المستيمكيف كحماية
 أف يمكف التي لمشركط البيانية القائمة إلى أضاؼ بأف كذلؾ مختمفة أحكاـ تحت عنكاف

 لتسكية بديؿ نظاـ خاص بشكؿ بالقبكؿ المستيمؾ يمـز الذم الشرط تعسفية تككف
. (2)النزاعات

                                                           
، ص 1996 جمعً عبد الباسط، أثر عدم التكافإ بٌن المتعاقدٌن على شروط العقد، دار النهضة العربٌة، القاهرة، (1)

150 .
 36 . ص ،المرجع السابق ، بودالًمحمد  (2)
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  L132-1 كادتعديبل لمـ بعد أف تضمف بنظاـ فعاؿ  قانكف االستيبلؾ الفرنسيجاء
 أكت 04 الصادر في (1)776-2008رقـ  بمكجب القانكف R132-2 ك R 132-1ك 

 الصادر في (1)302-2009 المرسـك رقـ إلىإضافة   المتعمؽ بتحديث االقتصاد،2008
، R 132-1تضمنت المادةحيث ، L132-1 المتعمؽ بتطبيؽ المادة 2009 مارس 18

قائمة بيانية كغير حصرية لشركط يمكف عدىا تعسفية ضمف قائمة تسمى بالسكداء، كالتي 
أما ، 1978(2) مارس 29تعد تعسفية بطبيعتيا كتعيد تصنيؼ ما نص عميو في مرسـك 

 ، فنصت عمى قائمة أخرل تسمى بالرمادية، يفترض فييا كصؼ R132-2المادة 
التعسؼ، مع التحفظ إلمكاف الميني إثبات عكس ذلؾ كىك الذم مف مياـ المستيمؾ قبؿ 

 مف نفس القانكف، فقد نصت عمى بعض R 132-1المادة ، كما نصت 2008تعديؿ 
 .االستثناءات في تصنيؼ الشركط السكداء كالرمادية

، فيتـ 131- 2016 أما بعد التعديؿ في قانكف االستيبلؾ بمكجب األمر رقـ 
تحديد الشركط التعسفية عف طريؽ مرسـك صادر عف مجمس الدكلة بناء عمى رأم لجنة 

 .(3) 1-212البنكد التعسفية، كيقع عبء اإلثبات عمى الميني، حسب نص المادة 

                                                           
(1)

  LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF n° 181 du 5 
août 2008 
(1) Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de 

la consommation, JORF n°0067 du 20 mars 2009 
(2) ______ concurrence consommation, édition Francis Lefebvre, Paris,  2010 , p - p 51-52 
(3) Article L212-1code de la consommation, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016 - art. 2 : 
 « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les 

clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans 

préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du 

code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la 

conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même 

qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles 

contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans 

leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens 

du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur 
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أظير المشرع الجزائرم كغيره مف مشرعي الدكؿ اىتمامو في القضاء عمى الشركط 
التعسفية كرغبتو في إضفاء حماية فعالة لممستيمؾ مف خبلؿ تعداده لمشركط التي تعتبر 

إذ جاء - المتعمؽ بالممارسات التجارية02-04 مف قانكف 29تعسفية في نص المادة 
التي تنص - الفصؿ الخامس مف ىذا القانكف تحت عنكاف الممارسات التعاقدية التعسفية

تعتبر بنكدا كشركطا تعسفية في العقكد بيف المستيمؾ كالبائع ال سيما البنكد :" عمى أف
: التي تمنح ىذا األخير

 أك امتيازات مماثمة معترؼ بيا / أك امتيازات ال تقابميا حقكؽ ك/أخذ حقكؽ ك
 .لممستيمؾ

  فرض التزامات فكرية كنيائية عمى المستيمؾ في العقكد، في حيف أنو يتعاقد
 .بشركط يحققيا متى أراد

 ـ أك الخدمة ؿامتبلؾ حؽ تعديؿ عناصر العقد األساسية أك مميزات المنتكج المس
 .المقدمة دكف مكافقة المستيمؾ 

  التفرد بحؽ تفسير شرط أك عدة شركط مف العقد أك التفرد في اتخاذ قرار البت في
 .مطابقة العممية التجارية لمشركط التعاقدية 

 إلزاـ المستيمؾ بتنفيذ التزاماتو دكف أف يمـز نفسو بيا. 
 رفض حؽ المستيمؾ في فسخ العقد إذ أخؿ ىك بالتزاـ أك عدة التزامات في ذمتو. 

                                                                                                                                                                                

l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour 

autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en 

Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types 

de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, 

doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier 

alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses 

présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, 

le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. 

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en 

est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou 

bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou 

non ou des références à des conditions générales préétablies. » 
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 التفرد بتغيير آجاؿ تسميـ منتكج أك آجاؿ تنفيذ خدمة. 
  تيديد المستيمؾ بقطع العبلقة التعاقدية لمجرد رفض المستيمؾ الخضكع لشركط

 ."تجارية جديدة كغير متكافئة
 األسمكب، كتعداده لجممة مف ذانرل أف المشرع الجزائرم أصاب عند أخذه بو

 السالفة 29العناصر التعسفية، كيتضح أيضا مف عبارة ال سيما الكاردة في صمب المادة 
الذكر أف ىذه القائمة مجرد قائمة بيانية غير حصرية كىك تكجو سميـ، كذلؾ مف أجؿ 

إضافة في كؿ مرة شركطا ليذه القائمة تكاكب التطكرات االقتصادية ك االجتماعية 
مف نفس  30ىذا كقد نص المشرع في نص المادة .  لممستيمؾأكثركتضفي حماية 

بيدؼ حماية مصمحة المستيمؾ كحقكقو، يمكف تحديد العناصر األساسية :" عمىالقانكف 
لمعقكد عف طريؽ التنظيـ ككذا منع العمؿ في مختمؼ أنكاع العقكد ببعض الشركط التي 

".  تعتبر تعسفية
كبالرجكع إلى التنظيمات المتعمقة بالمعامبلت اإللكتركنية نجد كركد بعض 
 مف 33النصكص التي تيدؼ إلى حماية المستيمؾ المتعاقد إلكتركنيا، كمف ذلؾ الفصؿ 

قانكف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية التكنسي الذم قضى ببطبلف شرط اإلعفاء مف 
. المسؤكلية عف المخاطر التي تمحؽ المبيع خبلؿ فترة التجربة

 مف القانكف نفسو عمى البائع قبؿ إبراـ العقد تمكيف المشترم 27كما أكجب الفصؿ 
مف المراجعة المتأنية لجميع اختياراتو، كتمكينو مف إقرار الطمبية أك تغييرىا حسب إرادتو 

. ككذلؾ اإلطبلع عمى شيادات المصادقة اإللكتركنية المتعمقة بإمضائو
، نجد أنو تضمف فيما يتعمؽ 2000أما قانكف التجارة اإللكتركنية المصرم لعاـ 

: بالشركط التعسفية مايمي
جكاز استبعاد ما يرد مف شركط تعسفية في العقكد اإللكتركنية، ك التي يمكف اعتبارىا -...

. عقكد إذعاف في مفيـك القانكف المدني كتفسيرىا لصالح المذعف
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إبطاؿ كؿ الشركط التعسفية المتعمقة بإعفاء منتج السمعة أك مقدـ الخدمة مف - 
. المسؤكلية

. جكاز إبطاؿ كؿ شرط مف شأنو اإلخبلؿ بالتكازف المالي لمعقد- 
 يكما التالية عمى تاريخ 15جكاز فسخ العقد المبـر إلكتركنيا مف جانب المستيمؾ خبلؿ - 

. التعاقد أك تسميمو السمعة
ىذه ىي القكائـ الكاردة في قكانيف حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية، كىذه 
القكائـ تتعزز بقكائـ أخرل كاردة بمكجب مراسيـ حككمية ، تصدرىا ىذه األخيرة بعد 

. استشارة لجنة الشركط التعسفية كىك ما ستنتكلى دراستو في العنصر المكالي
الرقابة اإلدارية عمى الشروط التعسفية : الفرع الثاني

، كرقابة الحككمة عف (أكال)تنقسـ ىذه الرقابة إلى رقابة لجنة الشركط التعسفية 
. (ثانيا)طريؽ تحديد الشركط التعسفية بمكجب مراسيـ 

رقابة لجنة الشروط التعسفية : أوال
في  التعسفية الشركط إعماؿ جراء مف المفقكد العقدم التكازف عف البحث إطار في

الطرؼ  مصالح لحماية كضمانا كالمحترفيف، المستيمكيف بيف المبرمة العقكد نماذج
 إجراء التخاذ إدارية رقابة البد مف إيجاد لذلؾ، المتاحة الكسائؿ عجز كأماـ الضعيؼ،

 يقضي قانكني نص لكجكد االنتظار دكف كانتشارىا التعسفية ظيكر الشركط لمنع كقائي
 .بذلؾ قضائي صدكر حكـ أك ببطبلنيا،

  1978جانفي  10 في القانكف الصادر بمكجب تـ إنشاء ىذه المجنة في فرنسا 
أك  بتعديؿ تكصيات بإصدار المختص االستشارم الجياز ىذا ميبلد عميو ترتب الذم
 بمكجب إنشاؤىا تـ كلقد االستيبلؾ، عقكد في التجار يدرجيا التي التعسفية الشركط إلغاء
 ككاف المشركع ، 1995(1)إصبلح بعد عمييا اإلبقاء كتـ مف ىذا القانكف، 36 المادة

                                                           
ٌلٌها من قانون   وما35/1  وما ٌلٌها من قانون االستهالك الفرنسً، والتً عوضت المادة  132L-2 بموجب المادة (1)

   1978 جانفً 10
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 أف االنتقادات إال المحاكـ، إلى التعسفية الشركط استبعاد بميمة يعيد لمحككمة، المقدـ
 التعسفية لمبحث الشركط بمجنة لبلستنجاد بالحككمة دفع الطمب ليذا كجيت التي الشديدة

 كمثمت بذلؾ كالمستيمكيف، المينييف بيف العقكد في المدرجة لمشركط التعسفي الطابع في
 التعسفية، مفضبل الشركط استبعاد بميمة القضاء تكميؼ الفرنسي المشرع فيو تجنب حبل

 (1).اإلكراه أسمكب عمى التشاكر أسمكب
 مماثمة لجنة كأنشأ الفرنسي بنظيره اقتدل اآلخر ىك الجزائرم لممشرع كبالنسبة

 في المؤرخ 306-06 رقـ التنفيذم بمكجب المرسـكسميت لجنة البنكد التعسفية كذلؾ 
 المكمؼ الكزير لدل تنشأ: عمى كالتي تنص 06 المادة بمقتضى 2006(2) سبتمبر 10

".  لجنة "النص صمب في االستشارم، كتدعى الطابع ذات التعسفية البنكد لجنة بالتجارة
 لمشركط المدرجة التعسفي الطابع عف البحث بميمة البداية منذ ليا المشرع اعترؼ كقد
 تكمؼ" :المرسـك نفس مف 07 المادة صراحة عميو نصت ما كىك االستيبلكية، العقكد في

 االقتصادييف األعكاف طرؼ مف المطبقة العقكد كؿ في تبحث:التالية بالمياـ السيما المجنة
 الكزير إلى تبمغ تكصيات تصيغ كما التعسفي، الطابع ذات كالبنكد المستيمكيف عمى

 بكيفية متعمقة خبرة أك/ك دراسة بكؿ تقـك أف يمكف المعنية، كالمؤسسات بالتجارة المكمؼ
 مجاؿ في يدخؿ آخر عمؿ كؿ مباشرة يمكف .باتجاه المستيمكيف العقكد تطبيؽ

 ."اختصاصيا

كتشكيمة ىذه المجنة جاءت تعكس الغاية مف إنشائيا، كليا في سبيؿ ذلؾ عدة 
 .اختصاصات

 

 

                                                           
(1) Calais-Auloy, op cit, p 141  

 . ٌحدد العناصر األساسٌة للعقود المبرمة بٌن األعوان االقتصادٌٌن و المستهلكٌن و البنود التعسفٌة السالؾ الذكر(2)
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   في القانوف الجزائري تشكيؿ لجنة البنود التعسفية- 1
 44-08 رقـ التنفيذمالمرسـك  مف 08 المادة في المجنة ىذه عمي النص جاء

 كخمسة دائميف أعضاء خمسة مف المجنة تتككف  "(1)2008 فبراير 03 في المؤرخ
 :يمي كما يتكزعكف مستخمفيف أعضاء

 التجارية الممارسات مجاؿ في مختصاف بالتجارة المكمؼ الكزير عف ممثبلف -
 .العقكد قانكف في مختصاف األختاـ حافظ العدؿ كزير عف ممثبلف -
 .المنافسة مجمس عف ممثبلف -
 في مجاؿ مؤىبلف كالصناعة لمتجارة الجزائرية الغرفة يمثبلف اقتصادياف متعامبلف -

 .كالعقكد األعماؿ قانكف
 .األعماؿ كالعقكد قانكف مجاؿ في مؤىبلف المستيمكيف حماية جمعيات عف ممثبلف -
 ."أعماليا في يفيدىا أنو بكسعو آخر شخص بأم االستعانة لمجنة يمكف -

 أصناؼ كافة تشمؿ نجدىا المجنة عمييا تشمؿ التي التركيبة إلى كبالنظر
 كمينييف اإلدارة رجاؿ مف ككذا األعماؿ رجاؿ مف الشأف أصحاب مف، المتعامميف

 مف لمحد المجنة ىذه تمعبو أف يمكف الذم الدكر أىمية عف ما ينـ كىذا كمستيمكيف،
 .التعسفية الشركط

 ألعضاء االسمية القائمة تحدد " :أنو عمى المرسـك نفس مف 09 المادة كتنص
 المعنية، يعيف كالمؤسسات الكزراء باقتراح مف بالتجارة المكمؼ الكزير مف المجنة بقرار

 ."نفسيا األشكاؿ حسب عيدتيـ تنتيي لمتجديد، قابمة سنكات ثبلث المجنة لمدة أعضاء
 
 

                                                           
الذي ٌحدد ، 306-06  المرسوم التنفٌذي رقم ، ٌعدل2008سنة  فبراٌر 3فً   مإرخ44-08 مرسوم تنفٌذي رقم (1)

 07 رقم ج ر،  و المستهلكٌن و البنود التً تعتبر تعسفٌةاالقتصادٌٌنالعناصر األساسٌة للعقود المبرمة بٌن األعوان 

 2008 فٌفري 10المإرخة فً 
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 :التعسفية البنود لجنة مياـ  -2
يتمثؿ دكر المجنة في القانكف الفرنسي في التعريؼ بنماذج االتفاقات التي يعرضيا 
المينيكف عادة عمى المتعاقديف معيـ غير المينييف أك المستيمكيف، ك أنيا مسئكلة عف 
.  البحث عما إذا كانت تمؾ المحررات تتضمف شركطا تحمؿ في طياتيا خاصية تعسفية

 خاصية تعسفية تحمؿلشركط التي اكما أف المجنة تكصي إما باإللغاء أك التعديؿ 
فالمجنة تقـك بدراسة العقكد التي يعرضيا المينيكف عمى غير المينييف أك المستيمكيف 
كتبحث عما إذا كانت تتضمف تعسفا أـ ال، فإذا ما كجدت فييا تعسفا فإنيا تصدر 

، كىي في بحثيا عف ذلؾ تأخذ بالمعيار (1)تكصيات، إما بإلغاء تمؾ الشركط أك بتعديميا
 مف قانكف االستيبلؾ الفرنسي، السالفة الذكر كالذم يتمثؿ 1-132الذم صاغتو المادة 

. في االختبلؿ الظاىر في التكازف بيف التزامات المتعاقديف
 تممؾ دكر استشارم لدل القضاء 1993كلجنة الشركط التعسفية أصبحت في سنة 

، ك إف كاف غير ممـز برأييا االستشارم 1993 مارس 10الفرنسي كنذلؾ بمكجب مرسـك 
. حكؿ الشركط محؿ النزاع

كتقـك ىذه المجنة بعمميا إما بناءا عمى طمب الكزير المكمؼ باالستيبلؾ، ك إما 
بطمب مف الجمعيات المعتمدة لمدفاع عف المستيمكيف، ك إما بطمب مف المينييف المعنييف 

. بتمؾ الشركط، كما أنيا تستطيع أف تقـك بعمميا مف تمقاء نفسيا
تكصيات لجنة الشركط التعسفية ك إف لـ يكف ليا القكة الممزمة، إال أنيا تشكؿ 
ضغطا نفسيا عمى المحترفيف، ليذا فإف دكرىا يمكف اعتباره دكرا تحريضيا بحتا، كذلؾ 
بخبلؼ المراسيـ التي تمنع الشركط التعسفية كىك ما سنراه الحقا، باإلضافة إلى أنو ال 

. (2)يمكف أف تككف تكصياتيا فعالة إال إذا ك جدت دعاية كاسعة

                                                           
.  234، ص المرجع السابقالعقدي، المضمون إزاء للمستهلك المدنٌة الحماٌة  أحمد محمد الرفاعً، (1)

(2) Calais-Auloy,  op cit, p 142.  
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إال أنو رغـ عدـ إلزامية ىذه التكصيات، فإف المحاكـ لـ تتردد في االسترشاد عمى 
، كما كاف ليا الفضؿ في دفع المشرع الفرنسي (1)ىدىا لتقدير الطابع التعسفي لشرط معيف

.  (2)إلى تنظيـ بعض الشركط في قطاعات معينة
 اجتماعيا خبلؿ مف التعسفية في القانكف الجزائرم يتحدد البنكد لجنة أما مياـ

 المستيمؾ قبكليا عمى يجبر كالتي المجحفة الشركط بحث كتحميؿ حكؿ دكرية، بصكرة
ذا ضعيؼ، كطرؼ  بإصدار تقـك أف فميا التعسؼ صفة تحمؿ الشركط أف المجنة تيقنت كا 
 بيف كالتكافؤ التكازف إعادة يضمف الذم بالشكؿ أك إلغائيا الشركط ىذه بتعديؿ تكصية

 في التكازف تحقيؽ إلى تيدؼ قانكنية كسيمة في اعتبارىا يظير فدكرىا كالميني، المستيمؾ
السابؽ  306-06 التنفيذم المرسـك مف 07 نصت المادة ما كىك االستيبلؾ عقكد
 .ذكرىا

 التي العقكد نماذج كانت إذا عما كالتحرم البحث أساسا يتضمف المجنة فعمؿ
 ذات شركط تتضمف إبراميا تـ التي العقكد ككذا المستيمكيف، عمى يعرضيا المينيكف

ذا طابع  ككذا بالتجارة المكمؼ الكزير إلى تكصيات تصكغ أف ليا ذلؾ ليا تبيف تعسفي كا 
 (3).المؤسسات المعنية

، نفس مف 12 المادة أضافت كما  كؿ نشاط تقرير إعداد المجنة عمى أف المرسـك
 مبلئمة كسيمة بكؿ منو مستخرجات أك كميا كينشر بالتجارة المكمؼ الكزير إلى سنة يبمغ
 التي التكصيات كؿ ككذلؾ بيا قامت التي ك الخبرات الدراسات كؿ التقرير كيتضمف

                                                           
(1) cass. civ. 1 er ch, 10 fevrier 1998 : R.T.D, civ. 1998, p 674.obs. Mestre (J). 

 1989 جوان 23 حٌث أصدر المشرع الفرنسً عدة تشرٌعات مستهدٌا بتوصٌات اللجنة منها، القانون المإرخ فً (2)

 المتعلق 1989 دٌسمبر 31 المتعلق بإٌجار المساكن، وقانون 1989 جوٌلٌة 06المتعلق بوكاالت الزواج، و قانون 

 1992 جوٌلٌة 18المتعلق ببناء مسكن فردي، وقانون 1990 دٌسمبر 19بالتؤمٌن المتعدد األخطار للمساكن، و قانون 

. المتعلق بآجال التسلٌم
 على نص الذي الفرنسً المشرع خالؾ على اللجنة، به توصً أن ٌجب ما على ٌنص لم الجزائري المشرع أن  نالحظ(3)

 وذلك تعدٌلها أو باستبعادها، تطالب توصٌات بإصدار التعسفٌة الشروط لجنة تقوم تعسفٌة شروط وجود حالة فً أنه

 تقالٌد مع ٌتماشى سدٌد النحو رأي هذا على سلطتها قصر البعض فٌرى االستهالك، مدونة من 04 / 132المادة  بمقتضى

 .الضمانات نفس على تتوفر ال إدارٌة لجنة إلى القضاء من الشروط منع إقرار سلطة ٌؤبى نقل الذي الفرنسً، القانون

 31 ص الجزائري، المرجع السابق، القانون فً فً العقود التعسفٌة الشروط بودالً، محمد
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 لبعض التعسفي الطابع حكؿ المعنية المؤسسات كالى بالتجارة المكمؼ الكزير أرسمت إلى
 .العقكد

 306-06  التنفيذم المرسـك مف 11 المادة تنص دائما المجنة مياـ إطار كفي
 مكمؼ كزير قبؿ مف تخطر أك نفسيا تمقاء مف تخطر لمجنة أف يمكف" :أنوالسالؼ الذكر 

 كؿ أك المستيمكيف، حماية جمعية ككؿ مينية، ككؿ جمعية إدارة كؿ طرؼ كمف بالتجارة،
 مف 14 كالمادة 13 المادة مف كؿ تضمنت  كما."ذلؾ في مصمحة ليا أخرل مؤسسة
 :بالمجنة الخاصة إدارة االجتماعات كيفية السابؽ التنفيذم المرسـك

 .رئيسيا مف باستدعاء كذلؾ أشير ثبلثة كؿ األقؿ عمى مرة تككف : عادية بدكرة عتـتج
 عمى أعضائيا نصؼ مف بطمب أك رئيسيا مف بمبادرة كذلؾ :استثنائية بدكرة  تجتمع
. األقؿ

 كمع األقؿ، عمى األعضاء نصؼ حضكر يشترط صحيحا االنعقاد يككف كلكي
 ىك الذم النصاب اكتماؿ عدـ رغـ صحيحا انعقادىا كيككف المجنة تجتمع أف ذلؾ يمكف

 عف استدعاء كيتـ ثاف، استدعاء مف أياـ (08)ثمانية  بعد األقؿ عمى نصؼ األعضاء
 تاريخ تحديد االستدعاء كيتضمف المجنة أعضاء كؿ إلى فردية إرساؿ استدعاءات طريؽ

 .االجتماع أعماؿ جدكؿ تحديد االجتماع، تكقيت كمكانو، تحديد االجتماع
 في الدكرات أما يـك 15 آجاؿ في االستدعاءات العادية الدكرات في كترسؿ

 عضك أم المرسـك نفس مف 16 المادة  كاستثنت.أياـ (08)ثمانية آجاؿ في االستثنائية
 أطرافيا كبيف بينو يككف أك فييا مصمحة لو مسألة تككف عف المداكلة في المشاركة مف

 .المعنية األطراؼ أحد يمثؿ أك قد مثؿ يككف أك الرابعة، الدرجة إلى قرابة صمة
 إلى تبمغ تكصيات شكؿ تتخذ التي المجنة عمؿ خبلؿ مف نستشفو أف يمكف كما

 بالنسبة كال لؤلطراؼ بالنسبة ال ممزمة قكة أم ليا ليس تكصيات كىي كزير التجارة
. مرسـك طريؽ عف تطبيقيا تـ إذا إال قانكنية، قيمة أم بالتالي فميس ليا لمقاضي
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كأخيرا فإف المشرع الجزائرم لـ ينص عمى أم دكر استشارم لمجنة البنكد التعسفية 
 .لدل القضاء، عمى غرار المشرع الفرنسي

تمثؿ  أنيا البعض يرل، المستيمؾ بحماية يتعمؽ فيما دكرىا تقييـ بخصكص أما
طائفة  لصالح قكم صد حائط يشكؿ فكجكدىا المينييف عمى معنكم ضغط كسيمة

تمؾ  االستيبلكية العقكد تضميف عف يعزفكف المينييف يجعؿ الذم األمر المستيمكيف،
  .(1)الشركط

 في التعسفية، البنكد لجنة دكر أىمية مف قمؿ البعض أف مف بالرغـ أنو ىذا كنجد
 إال، تكصياتيا لتفعيؿ البلزماف كاإللزاـ  الجبر لعنصر الفتقادىا التعسفية، الشركط محاربة
 كآرائيا المجنة تكصيات أف يرل الذم جاستاف الكبير الفقيو يتزعمو الفقو مف آخر أف جانبا
، النزاعات المتعمقة في الفصؿ عمى الفرنسي القضاء مساعدة في كبير بدكر أسيمت

 .(2)العقكد في التعسفية الشركط تكفر ببحث مدل
رقابة الحكومة عمى الشروط التعسفية بموجب المراسيـ : ثانيا

 المراسيـ بمكجب التعسفية الشركط رظح بنظاـ ،اآلخر ىك الجزائرم لمشرعا أخذ
 المتعمؽ 02-04قانكف مف 30 المادة نصت الصدد ىذا كفي الحككمة، تصدرىا التي

 حماية بيدؼ:" عمى أنو ،بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية السالؼ الذكر
 التنظيـ، طريؽ عف لمعقكد األساسية العناصر تحديد يمكف المستيمؾ كحقكقو، مصالح

 ."تعسفية تعتبر التي الشركط ببعض أنكاع العقكد مختمؼ في العمؿ منع ككذا

                                                           
 عقود نظرٌتً ضوء فً مقارنة  إبراهٌم عبد العزٌز داوود، حماٌة المستهلك فً مواجهة الشروط التعسفٌة، دراسة(1)

. 148، ص 2014  مصر، الجامعٌة للنشر، دار االستهالك، وعقود اإلذعان
 الشروط أحد وصؾ إلى انتهى والذي موضوع قاضً عن الصادر الكم بتؤٌٌد الفرنسٌة النقض محكمة قضت  (2)

 فرضت التعلٌمٌة المإسسة أن ٌتضح القضٌة هذه وفً بالتعسؾ، العالً التعلٌم مإسسات أحد- قبل من المفروضة

 تؤٌٌدها فً النقض محكمة ذهبت ولقد المصروفات، هذه دفع دون حالت قوة قاهرة وجود من بالرؼم ارسةدال مصروفات

 الشروط محاربة لجنة توصٌات أحد فً وصرٌح واضح أساسه بشكل ٌجد الحكم هذا أن إلى الموضوع محكمة لحكم

 . التعسفٌة

cass.civ.1.10 févr 1998.Rev.Trim.dr.civ 1998.p674.obs. MESTRE 
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التدخؿ  التنظيمية السمطة منح الجزائرم أف المشرع المادة خبلؿ ىذه مف نستنتج
 كىك األكؿ المحكر محكريف، طريؽ عف كذلؾ كحقكقو، المستيمؾ حماية مصالح بيدؼ
 فيك الثاني المحكر أما المستيمكيف، مع المبرمة لمعقكد لمعناصر األساسية المسبؽ التحديد
 الثاني، المحكر ىذا لكف تعسفية، تعتبر التي بعض الشركط لمنع التنظيمية السمطة تدخؿ

نما االستيبلؾ، عقكد أك مع المستيمكيف المبرمة العقكد عمى المشرع يقصره لـ  خكؿ كا 
 مينييف بيف مبرمة كانت سكاءن  جميع العقكد في التعسفية الشركط منع التنظيمية السمطة

 مختمؼ في العمؿ منع "...مف عبارة  ذلؾ كيتضح كالمستيمكيف، ىؤالء بيف أك بينيـ، فيما
،  (1)إذعاف عقكد تككف أف  بشرط كذلؾ السابقة، 30 المادة في الكاردة ..."العقكد أنكاع
حصرت  كالتي القانكف، نفس مف 29 بالمادة الكاردة السكداء القائمة خبلؼ عمى كذلؾ
. كالمستيمؾ البائع بيف المبرمة البيع عقكد في تتضمنيا التي الشركط مف الحماية نطاؽ

صدر المرسـك ذكره،  السابؽ 02-04 قانكف مف 30 المادة لنص كتطبيقان  كبالفعؿ 
، الذم ييدؼ إلى تحديد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف  306-06التنفيذم 

 المرسـك ىذا مف 5 المادة فيء جا األعكاف االقتصادييف كالبنكد التي تعتبر تعسفية، حيث
 : يأتي بما العكف االقتصادم خبلليا مف يقـك التي البنكد تعسفية تعتبر أنو

، نفس مف 03 ك 02 المادة في المذككرة لمعقكد األساسية العناصر تقميص 1-  المرسـك
العكف  بيف المبرمة العقكد في إدراجيا يجب أساسية عناصر تعتبر بأنو فالمادة نصت
تتعمؽ  كالتي لممستيمؾ الجكىرية بالحقكؽ المرتبطة العناصر كالمستيمؾ، االقتصادم
أك /ك السمع كمطابقة كأمف التجارية العمميات كشفافية كنزاىة لممستيمؾ المسبؽ باإلعبلـ
 .البيع بعد ما كالخدمة الضماف ككذا الخدمات

 مف 02 المادة في المذككرة ما يتعمؽ بالعناصر األساسية لمعقكد 03 تناكلت المادة
، نفس  عمؽتت " عبارة مف ذلؾ كيظير الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى جاءت كالتي المرسـك

 ...."يأتي بما أساسان  أعبله 02 المادة في المذككرة األساسية العناصر
                                                           

 . المحدد المطابقة على الممارسات التجارٌة السالؾ الذكر02-04 قانون من 01 فقرة 04 الحالة 03 المادة راجع (1)
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 شرطان  يعد لمعقد األساسية العناصر تقميص عمى ينص العقد في شرط فإيراد  إذف
 .تعسفيان 
 : يأتي لما تبعا المذككرة 03 المادة في جاء العناصر ىذه كتعداد

 .كطبيعتيا الخدمات أك/ك السمع خصكصيات -
 .كالتعريفات األسعار -
 .الدفع كيفيات -
 .كآجالو التسميـ شركط -
 .التسميـ أك/ك الدفع عف التأخير عقكبات -
 .الخدمات أك/ك السمع كمطابقة الضماف كيفيات -
 .التعاقدية البنكد تعديؿ شركط -
 .النزاعات تسكية شركط -
 .العقد فسخ إجراءات -
 .المستيمؾ تعكيض بدكف منفردة، بصفة فسخو أك العقد تعديؿ بحؽ االحتفاظ -
 .تعكيض دفع بمقابؿ إالّ  العقد، بفسخ القاىرة القكة حالة في لممستيمؾ السماح عدـ -
الكمي  التنفيذ عدـ حالة في المستيمؾ تعكيض بدكف منفردة بصفة مسؤكليتو عف التخمي -

 .لكاجباتو الصحيح غير التنفيذ أك الجزئي أك
 أم إلى الّمجكء عف األخير ىذا تخمي عمى المستيمؾ مع الخبلؼ حالة في النص -

 .ضده كسيمة طعف
العقد  إبراـ قبؿ عمـ بيا عمى المستيمؾ يكف لـ بنكد فرض -
 عف األخير ىذا امتنع إذا ما حالة في المستيمؾ طرؼ مف المدفكعة بالمبالغ االحتفاظ -

العكف  تخمى إذا ما حالة في التعكيض في الحؽ إعطائو دكف بفسخو قاـ أك تنفيذ العقد
 .بفسخو قاـ أك العقد تنفيذ عف بنفسو ىك االقتصادم
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كاجباتو،  بتنفيذ يقـك ال الذم المستيمؾ طرؼ مف دفعو الكاجب التعكيض مبمغ تحديد -
 .كاجباتو بتنفيذ يقـك ال الذم االقتصادم العكف يدفعو تعكيضان  ذلؾ مقابؿ يحدد أف دكف

 .المستيمؾ عمى مبّررة غير إضافية كاجبات فرض -
 بفرض المستحقة كاألتعاب المصاريؼ تعكيض عمى المستيمؾ إجبار بحؽ االحتفاظ -
 .الحؽ نفس يمنحو أف دكف لمعقد اإلجبارم التنفيذ -
 .نشاطاتو ممارسة عف المترتبة الكاجبات مف نفسو يعفي -
 .مسؤكليتو مف تعتبر التي الكاجبات عبئ المستيمؾ يحّمؿ -

، نفس مف 05 المادة مف األكلى الفقرة خبلؿ كمف األخير، كفي  أف يبدك المرسـك
 تعتبر" عبارة مف ذلؾ كيظير المثاؿ، سبيؿ عمى ال الحصر سبيؿ عمى جاءت القائمة ىذه

 لـ الفقرة ىذه إذ ،..." يأتي بما االقتصادم العكف خبلليا مف يقـك التي البنكد تعّسفية
 .المثاؿ سبيؿ عمى جاءت القائمة أف يفيد ما تتضمف

يمكف السالؼ الذكر،  02-04 قانكف مف 30 المادة نص إلى كبالعكدة أنو إال
ف كانت القائمة المحددة  05 المادة بمكجب الكاردة تعسفية المعتبرة لمشركط القكؿ أنو كا 

 تعطي 02-04قانكف  مف 30 المادة أف  إال،حصرية تبدك  306-06 رقـ  المرسـك مف
 كبالتالي .ةالتعسفي لمشركط محددة جديدة أخرل الحككمة حؽ إصدار مراسيـ تكرد قكائـ

 ليس عمى سبيؿ 306-06مف المرسـك  05 المادة في المذككرة القائمة أف نستنتج
 .الحصر

إذا السمطة المنكحة لمقاضي الجزائرم تزيؿ التخكؼ مف ىذا الحصر الكارد في 
النصكص السالفة الذكر ذلؾ أنو يجكز لو االستناد عمى تعريؼ الشرط التعسفي الكارد في 

 الشرط تعسفي رغـ عدـ ذكره في لمقكؿ بأف 02-04 الفقرة الخامسة مف قانكف 03المادة 
 السابؽ، كرغـ عدـ ذكره أيضا مف طرؼ الحككمة في 02-04القائمة الكاردة في القانكف 

. 306-06 مف المرسـك 05القائمة الكاردة بالمادة 
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 التي المراسيـ بمكجب التعسفية الشركط رظح بنظاـ المشرع الفرنسي بدكره أخذ 
 1-212يصدرىا مجمس الدكلة بناء عمى رأم لجنة البنكد التعسفية كفقا لنص المادة 

 .السالفة الذكر
 مواجية الشروط التعسفية الرقابة القضائية: الفرع الثالث

 كاف سكاء ،العقكد مجاؿ في التعسفية الشركط تحديد  فيا أساسيادكر يمعب القضاء
 كتضاربت الفرنسي القضاء تردد كلكف الجزائرم، القانكف في أك في القانكف الفرنسي

 بيف القضاء فانقسـ ،تطبيقي مرسـك بيا يرد لـ التي التعسفية الشركط حكؿ إبطاؿ أحكامو
 بإبطاؿ آخر أيد الحكـ كاتجاه التعسفية، الشركط ببطبلف الحكـ األكؿ رفض اتجاىيف
 (1). تعسفي الشرط العتبار تطبيقي صدكر مرسـك بدكف كلك الشركط

 لكف ىذا الجدؿ لـ يدـ طكيبل بعد االعتراؼ الصريح مف قبؿ محكمة 
النقض الفرنسية بسمطة القاضي في الرقابة عمى جميع شركط العقد بما في ذلؾ التي لـ 

. (2)1991 مام 14تكف محؿ مرسـك تطبيقي يحرميا كذلؾ في قرار صادر في 
 تقدريو في القاضي يعتمد ،الفرنسي االستيبلؾ قانكف كرسو الذم التصكر أما

 يعتبر الذم L 132-1 المادة تضمنتو التي التعريؼ عمى لمشرط التعسفي لمطابع
 الشرط أف كدليؿ عمى الطرفيف االلتزامات بيفكالحقكؽ  بيف بالتكازف الظاىر االختبلؿ
 .الفاحشة الميزة معيار نفسو كىك، تعسفي

                                                           
 التوازن العقدي عند نشؤة العقد، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم، تخصص قانون  جامعة  عرعارة عسالً،(1)

 .199 ص، 2014/2015الجزائر، 
 مسإولٌة استبعاد الشرط هذا ٌقتضً إذ ودٌعة عقد فً الشرط هذا ورد المسإولٌة من إعفاء بشرط تتعلق القضٌة "(2)

 ال تعسفا الموضوع محكمة اعتبرته الشرط هذا الورق، على لطبعها العمالء أحد لدٌه أودعها أفالم انفقد حالة فً المهنً

ٌّة حسن العمٌل به على ٌحتج  قد الموضوع محكمة أن إلى وذهبت لدٌه، المودع طعن رفضت النقض محكمة أن كما الن

 الحكم وأنّ  الصور فقد عن مسإولٌة كل من المعمل ٌعفً كان الذي اإلٌداع استمارة فً المدرج الشرط أّسست على

 مثل فرض له سمح اقتصادي وضع فً ٌعتبر الذي لدٌه للمودع فاحشة مٌزة ٌمنح الشرط هذا مثل أن فٌه أرى المطعون

 السابق،  راجع أحمد محمد الرفاعً، المرجع "ٌكن لم أي مكتوب ؼٌر ٌعد أن وٌجب بالتعّسفً ٌُنعت الشرط الذي هذا

. 252-251ص -ص
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ف التعسفية الشركط لجنة نطاؽ عمى تقتصر فسمطة القاضي  ممـز غير كاف كا 
 . (1)المقدمة باالستشارة باألخذ

 محكمة لرقابة يخضع القضاء طرؼ مف تعسفيا الشرط ككف يردفإف تؽ كلئلشارة
 .(2)التقدير أسس تكحيد إلى النقض سعيا

كبالرجكع إلى القانكف الجزائرم تقضي القكاعد العامة في القانكف المدني إذا كاف 
العقد تـ إبرامو عف طريؽ اإلذعاف، كتضمف شركطا تعسفيا، يجكز لمقاضي أف يعدليا، أك 

 قانكف مدني 110أف يعفي الطرؼ المذعف منيا، ك ىذا ما نصت عميو المادة 
إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف ككاف قد تصمف شركطا تعسفية، جاز لمقاضي أف :"جزائرم

  يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ المذعف منيا كذلؾ كفقا لما تقتضي بو العدالة
". كيقع باطبل كؿ اتفاؽ يقضي بخبلؼ ذلؾ

يتضح مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم منح لمقاضي سمطة رقابية أراد مف 
حماية فعالة مف تعسؼ الميني، الذم غالبا ما  (المستيمؾ)خبلليا حماية الطرؼ المذعف 

سمطة القاضي في تقدير . يدرج في العقد شركطا تعسفية، ال يممؾ األكؿ إال القبكؿ بيا
، أك يعفي الطرؼ (أكال)الشركط التعسفية إذا ممنكحة لو قانكنا، فمو أف يعدؿ ىذه الشركط 

، ىذا كخكؿ القانكف لمقاضي سمطة في تفسير الشركط التعسفية (ثانيا)المذعف منيا 
. (ثالثا)

سمطة القاضي في تعديؿ الشروط التعسفية : أوال
نظرا لتطكر الظركؼ االقتصادية التي نتج عنيا االختبلؿ الظاىر بيف مراكز 

طرفي العبلقة التعاقدية، حيث نجد أحد طرفييا عالما بكؿ التفاصيؿ الدقيقة لمعقد، بينما 
الثاني جاىبل حتى بالعمكميات خاصة في مجاؿ التعاقد عبر االنترنت، لذا أجاز  المشرع 

لمقاضي -  مف القانكف المدني106كاستثناء لمبدأ سمطاف اإلرادة الذم قررتو المادة –
                                                           

الحدٌث، الجزائر  الكتاب دار الفرنسً، القانون مع مقارنة دارسة ، المقارن القانون فً المستهلك  محمد بودالً، حماٌة(1)

. 50-49ص –، ص 2008
. 50 المرجع نفسه، ص (2)
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 ككحؽ لمطرؼ المذعف المجكء إلى القضاء لممطالبة بتعديؿ الشركط 110بمكجب المادة 
. التعسفية عمى نحك ما تقتضيو العدالة

كتعديؿ الشرط التعسفي يمارس حتى في حالة كضكح الشرط، ألف األمر يتعمؽ بما 
شابو مف تعسؼ، إذ أف كضكح الشرط كدقتو ال يمنعاف مف تعديمو، فمـ يكف في كسع 

 الغمكض اأف يفعؿ شيئا رغـ ىذا الكضكح كىذه الدقة، إذ (المستيمؾ)الطرؼ المذعف 
ليس بشرط حتى يتدخؿ القاضي، بؿ الشرط الغامض يفسره القاضي عند الشؾ لصالح 

 مف التشريع الجزائرم، أما الشرط 2 فقرة 112الطرؼ المذعف كىذا ما أكدتو المادة 
الكاضح المعنى، فيذه المادة األخيرة تقؼ عاجزة دكنو، كمف ثـ كجب أخذ الطرفيف 

بحكمو، ك بالتالي فقد تبلفى المشرع الجزائرم بفرض رقابة قضائية عمى ىذه الشركط 
حتى كلك كانت كاضحة، طالما ّقدر القاضي أنيا شركط تعسفية، فإذا انتفت عنيا ىذه 

 (1).الصفة كانت مراجعتيا مف قبيؿ التحريؼ
 فإف تعديؿ الشركط التعسفية التي يتضمنيا عقد اإلذعاف أك 110ككفقا لممادة 

. اإلعفاء منيا، ال يجكز لمقاضي أف يتصدل ليا بدكف طمب الطرؼ المذعف
كتعديؿ الشرط يعني اإلبقاء عميو مع رفع أكجو التعسؼ فيو، فإذا كاف الشرط يمـز 

 ، ساعة24باإلخطار عف الحادث المؤمف مف أجمو خبلؿ  (المؤمف لو)مثبل المستيمؾ 
إال سقط حقو في التعكيض، كاف لمقاضي أف يجيب المؤمف لو لطمب الضماف رغـ ك

 ،إخطاره عف الحادث بعد يكميف مف كقكعو، مستندا في ذلؾ إلى تعديمو لمشرط التعسفي
 بؿ أف المشرع الجزائرم قد كصؿ إلى حد إبطاؿ ،اإلخطار قد تـ في الميعادأف العتبار 

                                                           
كم عبد البصٌر فوده، النظرٌة العامة فً تفسٌر العقد للقانون المدنً المصري والمقارن، رسالة دكتوراه ي عبد الح(1)

 . وما بعدها618، ص 1983كلٌة الحقوق جامعة اإلسكندرٌة، 
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 622 طبقا لممادة ىذا الشرط إذا تبيف لمقاضي مف الظركؼ أف التأخر كاف لعذر مقبكؿ
.  (1)ؽ ـ ج 

 سمطة القاضي في إلغاء الشروط التعسفية: ثانيا
يستطيع القاضي إذا ما كصؼ الشرط أنو تعسفي أف يبطمو، فيعفي الطرؼ 

المذعف منو، كقد نص المشرع الجزائرم عمى عدة تطبيقات ليذه الشركط عمى سبيؿ 
. المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر

لكف التساؤؿ الذم يطرح نفسو عف رقابة اإللغاء ما ىك المعيار الذم يسترشد بو 
القاضي؟ 

كمعيار يتـ عمى " العدالة" قانكف مدني عمى 110نص المشرع الجزائرم في المادة 
أساسو تعديؿ الشركط التعسفية أك إعفاء الطرؼ المذعف منيا، كلـ يرسـ لو أنماط معينة 

كرغـ غمكض ىذا المبدأ . يتـ عمى أساسيا التعديؿ أك اإلعفاء بؿ ترؾ لو سمطة التقدير
إال أف ىذا ال يمنع مف القكؿ بأنو مبدأ أخبلقي ييدؼ إلى تحقيؽ المساكاة بيف األفراد 
عمى نحك يقيـ التكازف فيما بينيـ فبل يحصؿ الفرد إال عمى ما يستحقو، إذ ال مجاؿ 

لئلضرار بالغير، كال إثراء عمى حسابو، كتخفؼ بذلؾ مف جمكد القانكف أك تتبلفى ما بو 
مف ثغرات، كىذا اإلحساس الطبيعي ىك الذم يحرؾ القاضي في تعديمو لمشرط أك إعفاء 

المذعف منو، ىذا باعتبار تقديرات القاضي كفؽ مقتضيات العدالة مف مسائؿ الكاقع، فإنيا 
. (2)ال تخضع لرقابة النقض

كال تقتصر الحماية عند حد تعديؿ الشركط التعسفية أك اإلعفاء منيا، بؿ تتعدىا 
.  أبعد مف ذلؾإلى

 
                                                           

 المإتمر السنوي الثانً والعشرون، الجوانب ،دراسة مقارنة  سعاد نوٌري، الحماٌة الخاصة لرضا مستهلك التؤمٌن،(1)

 2014 ماي 14-13القانونٌة للتؤمٌن و اتجاهاته المعاصرة، المنعقد بكلٌة القانون جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة فً 

 .57ص 
. 59، ص المرجع نفسه (2)
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تفسير الشؾ لمصمحة الطرؼ المذعف : ثالثا
 قانكف مدني جزائرم، فإنو عندما يتعمؽ األمر بعقكد 112بالرجكع إلى المادة 

كبذلؾ يمكف تحقيؽ  اإلذعاف فإف الشؾ الذم يحيط بيا تفسر لمصمحة الطرؼ المذعف،
حماية المستيمؾ في ىذه الحالة ال عف طريؽ الحكـ ببطبلف ىذه الشركط، كلكف بتفسير 

. الشؾ في عباراتيا، بما يحقؽ مصمحة المستيمؾ المذعف
 أف ىناؾ ثبلث حاالت في تفسير العقد ،كيتبيف مف نصكص القانكف المدني

، لكؿ حالة منيا قاعدة قانكنية ممزمة، إذا خالفيا القاضي نقض (112 ك 111المادة )
حكمو، كأكؿ ىذه الحاالت ىي إذا كانت عبارة العقد كاضحة، فبل يجكز االنحراؼ عنيا 
عف طريؽ تفسيرىا لمتعرؼ عمى إرادة المتعاقديف، أم االنحراؼ عف المعنى الظاىر، 

ف اإلرادة المشتركة اكالحالة الثانية إذا كانت عبارة العقد غير كاضحة فيجب تبي
ف ىذه اإلرادة فّسر الشؾ لمصمحة المديف الممتعاقديف، كالحالة الثالثة إذا قاـ الشؾ في تبي

. باستثناء عقكد اإلذعاف
 قانكف 151 قانكف مدني جزائرم المقابمة لممادة 112فإذا تكقفنا عند نص المادة 

مدني مصرم فإننا نجد أف ىذا النص قد كردت بو قاعدة عامة ك استثناء يستطيع 
. المستيمؾ مف خبللو االستفادة بحماية خاصة في مجاؿ عقكد اإلذعاف

كنطاؽ ىذه القاعدة ىك أف يككف ىناؾ شؾ في التعرؼ عمى النية المشتركة 
 كيتمثؿ الشؾ في تفسير العبارة المذككرة في العقد بأكجو متعددة، كؿ كجو ،لممتعاقديف

منيا محتمؿ، كال ترجيح لكاحد منيما، فيفسر ىذا الشؾ في مصمحة المديف، ألف األصؿ 
. (1)ىك براءة ذمتو، إما التزامو ىك االستثناء، كاالستثناء ال يتكسع فيو

أما االستثناء الكارد عمى ىذه القاعدة، مف أنو ال يجكز تفسير العبارات الغامضة 
 فيستطيع المستيمؾ االستفادة منو في ،في عقكد اإلذعاف ضارا بمصمحة الطرؼ المذعف

تحقيؽ الحماية باعتباره يحمؿ صفة المذعف في ىذه الحالة، ألف الشؾ في حالة اإلذعاف 
                                                           

. 307 ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، (1)



 

131 

إذ . يفسر لمصمحة الطرؼ المذعف مدينا كاف أك دائنا، عمى خبلؼ أصؿ ىذه القاعدة
كىك أقكل العاقديف، يتكافر لو مف الكسائؿ ما يمكنو  (الميني)المفركض أف العاقد اآلخر 

مف أف يفرض شركطا كاضحة عمى المذعف عند التعاقد، فإذا لـ يفعؿ أخذ بخطئو 
. (1)كتقصيره كحمؿ تبعتو، ألنو ىك المتسبب في ىذا الغمكض

 بكضع الميني كحده فقياـ المدنية، المسؤكلية قكاعد عمى الحكـ البعض ىذا يؤسس
 ىذا إزالة القاضي عمى يستعصي بحيث غامضة، صياغة كصياغتيا المشارطة بنكد

 أم خطأ يمثؿ المسمؾ فيذا بيا، محيطا الشؾ كيظؿ القانكنية، التفسير بكسائؿ الغمكض
 ضرر الخطأ ىذا عمى كيترتب المشترط، جانب مف المعتاد، الشخص سمكؾ عف انحراؼ
 كأنسب التفسير، محؿ البند في كرد بما دائنا كاف متى المذعف أم اآلخر، لمطرؼ

 .(2)"لصالحو البند بيذا يحيط الذم الشؾ يفسر أف ىك الحالة، ىذه في تعكيض لو
  عقد بصدد أننا إذ المدنية، المسؤكلية قكاعد لتطبيؽ كمية مجاؿ ال أنو الحقيقة،

 حيث مف األخرل، العقكد شأف شأنو حاؿ، أية عمى عقد أنو إال خاص، طابع كاف لو إفك
 األضرار عف التقصيرية المسؤكلية أحكاـ تطبيؽ يستبعد فيذا ثـ كمف ضركرة احترامو،

 عقكد مف االستيبلؾ عبر االنترنت بكصفو عقد إبراـ  كبالتالي شركطو تنجـ عف التي
 الميني جانب مف مشركع غير عمبل حقيقتو في ال يعد تعسفية شركط متضمنا اإلذعاف

 (3).التطبيؽ إلى مجاؿ التقصيرية المسؤكلية بأحكاـ يدفع
 في الشؾ تفسير فإف الغامض، البند ىذا في كرد بما مدينا المذعف كاف لك أما

نما استثناء، أم يمثؿ مصمحتو، ال  األكلى بالفقرة الكاردة القانكنية لمقاعدة تطبيقا يعتبر كا 
 .مصرم 151 نص المادة جزائرم يقابميا مدني قانكف 555المادة  مف

                                                           
. 235 ، ص المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، (1)
، ص 1985 البٌه، مشكلتان متعلقتان بالقبول، السكوت واإلذعان، دار النهضة العربٌة القاهرة،  عبد الحمٌد محسن(2)

173 .
. 61سعاد نوٌري، المرجع السابق، ص  (3)
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 كضكح تقديره في أم الصدد، ىذا في القاضي عمؿ عف التساؤؿ يجدر كىذا،
 مبرره قياـ بحسب -عنو اإلحجاـ أك التفسير عمى لئلقباؿ غمكضو، أك الشرط التعاقدم

 القانكف؟ مسائؿ مف أنو أـ بتقديرىا يستقؿ التي الكاقع مسائؿ مف يعد ىؿ- انتفائو أك
 كاضحة العبارة كانت إذا ما تقدير  أف يرل أحدىما المكضكع، ىذا في رأياف ىناؾ
 الكاضحة العبارة يفسر أف لمقاضي جاز إال ك النقض، محكمة رقابة في يدخؿ أك غامضة
 بتقرير يكتفي بؿ ذلؾ، تبرر التي األسباب يذكر أف دكف الظاىر معناىا مف بما يخرجيا
 كذاؾ ىذا أفّ  ك المتعاقديف، مقصكد ىك استخمصو الذم المعنى أف ك غامضة أف العبارة
 الرأم أما (1).النقض محكمة مف عميو تعقيب دكف المكضكعي تقديره سمطاف يدخؿ في

 سمطاف في تدخؿ  أنيا البعض الكاقع، يقكؿ مسائؿ مف المسألة ىذه أف إلى الثاني فيذىب
 الذم المعنى يبرر ما الظركؼ الخارجية مف أكرد أنو طالما أيضا، المكضكع قاضي
 .(2)يكجو إليو أف يمكف مطعف ببل يككف قضاءه فإف إليو، تكصؿ

 عبارات عمى يقتصر ال القاضي ألف الكاقع، مسائؿ مف المسألة أف ىذه كالحقيقة
 الثانكية بالتعبيرات التعبير الرئيسي يكمؿ أنو بؿ غمكضيا، أك كضكحيا التعاقد، ليقدر

 يتعذر قرائف أك ثبكتيا ببينة يتطمب مادية كقائع ىذه ك الكاقع، ظركؼ مف المستمدة
 المكتكب، عف التعبير فصميا يمكف كال النقض، رقابة تحت تككف أف طبيعتيا بحسب
 (3).لمرقابة إخضاعو يمكف حتى

كفي األخير إف ىذا االعتراؼ لمقاضي بيذه السمطة لرقابة الشرط التعسفي يعتبر 
كسيمة فعالة لحماية المستيمؾ كذلؾ بإقامة التكازف التعاقدم ك الكقاية مف االختبلؿ بشرط 
أف يتقدـ ىذا األخير بدعكل الستبعاد الشرط التعسفي أك بطبلنو، إال أف المستيمؾ ال يمجأ 

                                                           
. 604، ص الوسٌط فً شرح القانون المدنً، المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري، (1)
 . 607ص  المرجع السابق، م عبد البصٌر فوده،ي عبد الحك(2)

: وفً الفقه الؽربً نجد

  BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, traité théorique et pratique de droit civil, T1 paris 

1900,  p.507 
. 62 سعاد نوٌري، المرجع السابق، ص (3)
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إلى ىذا الحؿ لما يتكبده مف مشاؽ بسبب مصاريؼ الدعكل، باإلضافة إلى طكؿ 
 فكاف اعتراؼ المشرع الجزائرم ك القكانيف المقارنة لجمعيات الممثمة ،إجراءات التقاضي

 متكازنة تعاقدية عبلقات خمؽ الحماية بيدؼ مف لمدفاع عف المستيمؾ، ييدؼ إلى مزيد
 المتعمؽ بالقكاعد  02-04 قانكف  مف 65/1 المادة بمكجب أعطى بأفْن  كذلؾ كعادلة،

 ككذا المينية كالجمعيات المستيمكيف حماية جمعياتالمطبقة عمى الممارسات التجارية، ؿ
 أماـ دعكل رفع حؽ مصمحة ذم معنكم أك طبيعي ككؿ شخص المينية الجمعيات كؿ

 مف الثانية الفقرة ، أما02-04 القانكف أحكاـ بمخالفة اقتصادم قاـ عكف كؿ ضد العدالة
 عمى لمحصكؿ الدعاكم في مدني كطرؼ في التأسيس الحؽ أعطتيـ 65/2 المادة

 إذا كاف  جزاء، مف يناسب ما تقرير كيحؽ لمقضاء المستيمؾ لحؽ الذم الضرر تعكيض
 .ظاىر باختبلؿ العقد أصاب الشرط

 أف القكاعد العامة في القانكف المدني المتعمقة بالشركط التعسفية كأخيرا يمكف القكؿ
كعقكد اإلذعاف، تحمي الطرؼ المذعف بكصفو الطرؼ الضعيؼ في العقد، لكف تبقى ىذه 

القكاعد محدكدة جدا خاصة فيما يتعمؽ بعقد البيع اإللكتركني عبر االنترنت، الذم ال 
يمكف إال بإسقاط أحكاـ القكانيف الخاصة بالشركط التعسفية عند التعاقد عف بعد، كالتي ال 

لذلؾ البد مف مسايرة نيج . تمبي في الكثير مف األحياف حاجة المستيمؾ المتعاقد عف بعد
المشرع الفرنسي، الذم أكلى عقكد االستيبلؾ كالتي يدخؿ في ضمنيا العقكد المبرمة عف 

 بمكجبيا 1171(1)بعد حماية فعالة كشاممة، خاصة بعد التعديؿ الجديد الذم مس المادة 
 .(2)ف لـ تكفأاعتبر الشركط التعسفية التي تتضمنيا عقكد اإلذعاف ؾ

 
                                                           

 أكتوبر 01، والذي دخل حٌز التنفٌذ فً 2016 فٌفري 10 الصادر فً 131- 2016 التعدٌل كان بموجب األمر رقم (1)

2016 .
(2) Article 1171 du code civil article  

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2  

 " dans un contrat d’adhésion , toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties au contrat et réputée non écrite" 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=235EC9E13C43A81B1146A1D79096D1D9.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20171212&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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حؽ المستيمؾ في حماية بياناتو الشخصية : المبحث الثاني
تتضمف المعامبلت التي يقـك بيا المستيمؾ ضمف شبكة االنترنت معمكمات تتعمؽ 

قد يسيء الميني . .. كبيانات اسمية، مقر إقامة المستيمؾ، طبيعة عممو(1)بحياتو الخاصة
في استخداميا، كيتعامؿ معيا في غير األغراض المخصصة ليا، لذلؾ نجد أف 

التشريعات الحديثة ألزمت المتعامميف في إطار المعامبلت اإللكتركنية بضركرة كضع 
كقبؿ أف نتطرؽ ليذه اآلليات نتناكؿ . آليات لحماية البيانات التي يدلي بيا المستيمؾ

                                                           
 فً النقاش والخالؾ إن تعرٌؾ الحق فً الخصوصٌة أو حرمة الحٌاة الخاصة من أدق األمور،  التً مازالت تثٌر (1)

. القانون المقارن

ولقد اختلؾ الفقه فً تحدٌد معالم الخصوصٌة، ألن كثٌرا من األمور مازالت تثٌر النقاش والخالؾ فً القانون 

، فمن حق "الحق فً الخلوة"وٌذهب جانب من الفقه األمرٌكً إلى تعرٌؾ الحق فً الحٌاة الخاصة بؤنه . المقارن

حق الشخص فً أن "تهم، أو االشخص أن ٌظل مجهوال ؼٌر معروؾ عند الناس، بعٌدا عن حب استطالعهم ونظر

للمزٌد راجع حسام الدٌن كمال األهوانً الحق ". ، ٌعٌش الحٌاة التً ٌرتضٌها دون أدنى حد للتدخل"نتركه ٌعٌش وحده

. 47، ص 1978، دراسة مقارنة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، (الحق فً الخصوصٌة )فً احترام الحٌاة الخاصة 

ولكن . فالخصوصٌة، بصفة عامة، هً مقٌاس ؼٌر موضوعً، أي ٌختلؾ تعرٌفها و حدودها من بٌئة إلى أخرى

الصفة المشتركة بٌن هذه التعرٌفات هً منظور أن الخصوصٌة إحدى حقوق اإلنسان فً حٌاته، ولكنها تعتمد بشكل 

، االستشاري والخبٌر فً خصوصٌة البٌانات "روجر كالرك"أما من وجهة نظر . أساسً على البٌئة والسٌاق

على المحافظة على مساحتهم الشخصٌة فً  قدرة األشخاص"واألعمال اإللكترونٌة، قام بتعرٌؾ الخصوصٌة بؤنها 

 . مؤمن من التدخل من قبل منشآت أو أشخاص آخرٌن

منى تركً الموسوي، الخصوصٌة المعلوماتٌة و أهمٌتها ومخاطر التقنٌات الحدٌثة علٌها، مجلة : للتفصٌل أكثر راجع

. 306-305 ص-كلٌة بؽداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة، العدد الخاص بمإتمر الكلٌة، ص

المجال السري الذي ٌملك الفرد بشؤنه سلطة استبعاد أي : الحق فً الحٌاة الخاصة بؤنها " كاربونٌٌه" وٌعرؾ الفقٌه 

. تدخل للؽٌر، وهً حق الشخص فً أن ٌترك هادئا أي ٌستمتع بالهدوء، أو أنها الحق فً احترام الذاتٌة الشخصٌة

راجع أسامة عبد هللا قائد، الحماٌة الجنائٌة للحٌاة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، الطبعة الثانٌة، دار 

. 11، ص 1994النهضة العربٌة، مصر، سنة 

والحق فً الخصوصٌة عمٌق الجذور من الناحٌة التارٌخٌة، ففً الكتب السماوٌة العدٌد من اإلشارات للخصوصٌة 

. تنطوي على اعتراؾ بحماٌة الشخص من أن ٌكون مراقبا

ء وعرفت له تطبٌقات عدة، ومن أبرزها حق الفرد فً حرمة مسكنه اولقد اعترفت الشرٌعة اإلسالمٌة بهذا الحق ابتد

ٌّها الذٌن آمنوا ال تدخلوا بٌوتا ؼٌر بٌوتكم حتى تستؤنسوا وتسلّموا " والعٌش فٌها آمنا من تطفل الؽٌر، لقوله تعالى ٌؤ

أحدا فال تدخلوها حتى ٌإذن لكم و إن قٌل لكم ارجعوا فٌها فإن لم تجدوا  (27) على أهلها ذلكم خٌر لكم لعلكم تذّكرون

لٌس علٌكم جناح أن تدخلوا بٌوتا ؼٌر مسكونة فٌها متاع لكم وهللا  (28) فارجعوا هو أزكى لكم و هللا بما تعملون علٌم

. سورة النور" (29) ٌعلم ما تبدون وما تكتمون

 من 12اآلٌة " و ال تجّسسوا وال ٌؽتب بعضكم بعضا":تعالىقوله فً هذا وقد حرم القرآن الكرٌم التجسس صراحة، 

. سورة الحجرات

. فهذه اآلٌات تقرر حرمة المسكن و حق الفرد فً أن ٌتمتع و هو فً مسكنه بهذه الحرمة بعٌدا عن تدخل اآلخرٌن

من اّطلع فً بٌت قوم بؽٌر :" هذا وقد قررت أحادٌث كثٌرة واردة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم ومن ذلك قوله

وهذه النصوص تقر حق الفرد فً مقاومة االعتداء الواقع على . رواه أحمد والنسائً" فقد حل لهم أن ٌفقإا عٌنهإذنهم 

. حٌاته الخاصة ودفعه، ألّنه اعتداء على حقه فً األمن و االحتفاظ بؤسراره
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المطمب )، المخاطر التي تيدد البيانات الشخصية (المطمب األكؿ)مفيـك ىذه البيانات 
 (المطمب الثالث ) الحماية القانكنية لمبيانات الشخصية ثـ، (الثاني

مفيـو البيانات الشخصية : المطمب األوؿ
أصبحت حماية البيانات الشخصية لممستيمؾ كالبيانات الشخصية بصفة عامة 
مكضكع خبلؼ في العالـ الرقمي مع مشاركة الكثير مف األفراد مسائميـ الخاصة عبر 

، كما ىي أنكاعيا (الفرع األكؿ )فماذا نقصد بالبيانات الشخصية . الشبكات االجتماعية
  .(الفرع الثالث)، كماىك مجاؿ تحريؾ البيانات (الفرع الثاني)

تعريؼ البيانات الشخصية  : الفرع األوؿ
 حماية الحؽ في الحياة لىلـ ينص القانكف الجزائرم صراحة في القانكف المدني ع

 مف 39أما المادة .  عف الحقكؽ المبلزمة لمشخصية47الخاصة، بؿ أشار في المادة 
سرية المراسبلت ...يجكز انتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة ال :" عمى أنوالدستكر تنص

 مكرر قانكف 303 ك303كفي المكاد ". كاالتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة
. عقكبات، جعؿ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عمييا القانكف

اعترؼ المشرع الفرنسي بالحؽ في احتراـ الحياة الخاصة لمشخص، فالحياة 
الخاصة تتقرر عنده لمحؽ كليست لمحرية، كخصو بالحماية بمجرد االعتداء عميو بصرؼ 
النظر عف مدل خطكرة الضرر باعتبار أف الضرر أمر مفترض، كيمكف لصاحب الحؽ 

في حالة كقكع اعتداء عميو المجكء إلى القضاء التخاذ اإلجراءات لكقفو أك منعو دكف 
إثبات عنصر الضرر، كبذلؾ تككف ىذه الحماية أكثر فعالية مما لك تركت لقكاعد 

. (1)الخطأ، الضرر، عبلقة السببية: المسؤكلية المدنية التي تثبت بعناصرىا الثبلث
حظي مبدأ الحؽ في الخصكصية باىتماـ كبير سكاء مف جانب الييئات 

كالمنظمات الدكلية أك مف جانب الدساتير كالنظـ القانكنية، فعمى الصعيد الدكلي نجد أف 

                                                           
علً أحمد عبد الزؼبً، حق الخصوصٌة فً القانون الجنائً، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، المإسسة الحدٌثة  (1)

.  147، ص 2006للكتاب، لبنان ، سنة 
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االىتماـ يبرز في صكرة اتفاقيات دكلية، كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف 
 في 10/12/1948 المؤرخ في 217الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب قرارىا رقـ 

 منو، فضبل عف المؤتمرات الدكلية التي انعقدت في أنحاء العالـ لمبحث عف 12المادة 
أفضؿ الكسائؿ لحماية ىذا الحؽ، كالقرار الصادر مف المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف في 

 كالذم ىدؼ في مضمكنو إلى حماية حؽ 1968 مام 13 أفريؿ إلى 22الفترة مف 
 في 1968اإلنساف في حياتو الخاصة، كأيضا مؤتمر حقكؽ اإلنساف المنعقد خبلؿ 

بكندا، الذم كجو األنظار إلى األخطار الجديدة الناجمة عف التطكرات التقنية  مونتريال
كالعممية عمى ىذا الحؽ مثؿ التجسس االلكتركني، أضؼ إلى ذلؾ مؤتمر الحؽ في حرمة 

. (1)الحياة الخاصة الذم انعقد بمدينة اإلسكندرية
:   أنكاع مف الخصكصية كىيأربعةىذا كنميز 

 كالتي تتعمؽ بالحماية الجسدية لؤلفراد ضد أية : الخصكصية الجسدية أك المادية
. إجراءات ماسة بالنكاحي المادية ألجسادىـ، كفحكص الجنيات كفحص المخدرات

 تغطي سرية كخصكصية المراسبلت الياتفية كالبريد كغيرىا : خصكصية االتصاالت
 .مف االتصاالت

 تتعمؽ بالقكاعد المنظمة لمدخكؿ إلى المنازؿ كبيئة العمؿ أك :  الخصكصية اإلقميمية
 .األماكف العامة التي تتضمف التفتيش كالرقابة االلكتركنية كالتكثيؽ مف اليكية

  كالتي تتضمف القكاعد - كىي التي تيمنا في ىذا البحث- خصكصية المعمكمات
دارة البيانات الخاصة كمعمكمات بطاقة اليكية كالمعمكمات  العامة التي تحكـ جمع كا 
المالية كالسجبلت الطبية كالسجبلت الحككمية كىي المحؿ الذم يتصؿ عادة بمفيـك 

 .حماية البيانات

                                                           
 حسٌن بن سعٌد الؽافري، الحماٌة القانونٌة للخصوصٌة المعلوماتٌة فً ظل مشروع قانون المعامالت االلكترونٌة (1)

-02العمانً، ورقة مقدمة لمإتمر أمن المعلومات والخصوصٌة فً ظل قانون االنترنت فً القاهرة ٌومً 

. 05، ص 04/07/2008
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يعتبر مبدأ الخصكصية المعمكماتية، الذم يقصد بو حؽ الشخص في أف يتحكـ 
 لمصحافة HEYDEYبالمعمكمات مف المبادئ القديمة، إذ يجد أساسو في أياـ ىيدام 

. (1)ـ19الصفراء خبلؿ الربع األخير مف القرف 
 في كتابو الخصكصية كالحرية  WESTINعرؼ المؤلؼ األمريكي كيستف 

لى أم مدل تصؿ "خصكصية المعمكمات إلى أنيا  حؽ األفراد في تحديد متى ككيؼ كا 
 في كتابو االعتداء عمى MILLERأما المؤلؼ ميمر". المعمكمات عنيـ لآلخريف

. (2)الخصكصية ، فقد عرفيا بقدرة األفراد عمى التحكـ بدكرة المعمكمات التي تتعمؽ بيـ
إف المفيـك األساسي كراء حماية البيانات، ىك أف لؤلفراد الحؽ في السيطرة عمى 

كما تخضع . (البيانات الشخصية)جمع كاستخداـ البيانات التي قد تحدد ىكيتيـ مف خبلؿ 
.  حماية البيانات، مثميا مثؿ الخصكصية، إلى قيكد معينة

 OCEDكذلؾ باستخداـ مبادئ   في استراليا 1988عرؼ قانكف الخصكصية لعاـ 
تعني المعمكمات أك اآلراء، بما في :  البيانات الشخصية بأنيا 1980لمخصكصية لعاـ 

ذلؾ معمكمات أك رأم يشكؿ جزءا مف قاعدة بيانات، سكاء سجمت في شكؿ مادم أـ ال 
 ك ىذا  .عف فرد ىكيتو كاضحة، أك يمكف التأكد  بشكؿ معقكؿ، مف المعمكمات أك اآلراء

يثير مسألة منطقية، تفترض أنو مف الممكف نظريا لتحديد ىكية الشخص مف المعمكمات 
األساسية التي ال تتضمف اسـ كعنكاف بسيط كلكف تحتكم عمى القرائف التي يمكف تتبعيا 

لمتأكد مف صمتو بيا فقط، كبالتالي قد أضاؼ المشرع االسترالي مجاال أكسع لتعريؼ 
. (3)البيانات الشخصية مف المشرع األمريكي

مف خبلؿ ما تقدـ نخمص إلى أف البيانات الشخصية ىي البيانات ك المعمكمات 
التي تتعمؽ بشخص طبيعي أك اعتبارم محدد ك معركؼ أك قابؿ لمتعريؼ عف طريؽ تمؾ 

                                                           
. 08 حسٌن بن سعٌد الؽافري، المرجع السابق، ص (1)
. 07 المرجع نفسه، ص (2)
بٌن القانون الدولً االتفاقً ) مروة زٌن العابدٌن صالح، الحماٌة القانونٌة الدولٌة للبٌانات الشخصٌة عبر االنترنت، (3)

.  71، ص 2016، مركز الدراسات العربٌة للنشر و التوزٌع، مصر، (والقانون الوطنً
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البيانات ك التي تستخدـ لتمييز الشخص عف غيره ك تحديد ىكيتو، سكاء كانت تمؾ 
البيانات دقيقة أـ غير دقيقة، تعد في حد ذاتيا بيانا أك تحتاج إلى معمكمات إضافية 

لمتكضيح سكاء كانت في شكؿ مادم أـ إلكتركني ك كؿ بياف أك معمكمة يعبر عف الحالة 
   العقمية، الصحية، الثقافية، االجتماعية أك المينية ككؿ ما يربط بالشخص ك معامبلتو

. آرائو أك أراء الغير فيو تعد بيانات شخصية ك
أنواع البيانات الشخصية : الفرع الثاني

يمكف دراسة البيانات الشخصية مف أكثر مف زاكية ك ذلؾ مع التطكر البشرم، فمـ 
: (1)تعد تمؾ البيانات مقصكرة عمى االسـ كالعنكاف بؿ تطكر المفيـك ليشمؿ

. (مف الناحية التكنكلكجية)البيانات عبر كسيط شبكي  -
 .البيانات مف الناحية االجتماعية أك المنظكر االجتماعي -
 . مف الناحية المينية ك التعميميةالبيانات  -
 .مف الناحية الصحيةالبيانات  -

البيانات مف الناحية التكنولوجية : أوال
ىي كؿ البيانات التي يتـ تداكليا عف طريؽ استخداـ كسيط الكتركني، أك معالجة 

يتحكـ ككنقؿ البيانات عف طريؽ العالـ االفتراضي لمبيئة اإللكتركنية بكاسطة كسيط يديرىا 
. (2)في تدفقيا

البيانات مف الناحية االجتماعية : ثانيا
.  ك المكطف مف أساس البيانات الشخصية(3)مف الناحية االجتماعية يعد االسـ

                                                           
. 80 حسٌن بن سعٌد الؽافري، المرجع السابق، ص (1)
. 12 منى تركً الموسوي، المرجع السابق، ص (2)
، وما (le prénom)دون االسم الدارج المؤلوؾ (le nom de famille)  ٌقصد باالسم هنا اسم العائلة أي اللقب (3)

أبٌه ومن - بحكم النسب– تجدر اإلشارة إلٌه إلى أن األصل العام فً كل التشرٌعات و المجتمعات أن تتبع الشخص 

باب أولى ٌؤخذ اسمه وفً هذا الصدد، من المستقر علٌه أن هذا المبدأ ال رجعة فٌه فً المجتمعات و الدول اإلسالمٌة  

باسم المساواة "وان بقً هو األصل فقد بدأت بعض الدول تتراجع عنه - العربٌة منها خاصة- أما فً ؼٌرها من الدول

 des:" تم إدماجه فً القانون المدنً تحت عنوان2002 مارس 04، مثال صدر بفرنسا قانون " بٌن الرجل و المرأة
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ك لبلسـ معنياف، معنى ضيؽ . ىك الكسيمة التي يتميز بيا الشخص عف غيره: االسـ- 1
 .ك يقصد بو االسـ الشخصي، ك المعنى الثاني يقصد بو المقب ك االسـ

كاالسـ ىك ذلؾ العنصر الذم ينادل كيعرؼ بو الشخص ككؿ أفراد عائمتو الذم 
كما أنو إذا غاب ىذا االسـ . االسـ نفسو، كيختمؼ االسـ باختبلؼ المجتمعات يحممكف

لذلؾ فيك يرتبط ارتباطا كثيقا بحالة الشخص . أصبح مف الصعب التمييز بيف األشخاص
.  (1)كشخصيتو

كىناؾ أنكاع أخرل لبلسـ يحمييا القانكف إذا استعممت بصفة مستمرة، كحمايتيا 
تككف بقدر حماية االسـ المدني، كمف ذلؾ نجد اسـ الشيرة، االسـ المستعار، االسـ 

. التجارم
كىك اشتيار الشخص باسـ آخر بيف الناس ك اسـ الشيرة ىك مف صنع : اسـ الشيرة -

 .الغير
كيطمقو الشخص عمى نفسو بقصد معيف كإخفاء شخصيتو في مناسبة : االسـ المستعار -

معينة ك قد يككف الغرض سياسيا كتسمية رجاؿ المقاكمة بأسماء مستعارة إلخفاء 
 .أسمائيـ الحقيقية

ىك استخداـ التاجر اسما يمارس تحتو تجارتو ك يككف مميزا لمحمو : االسـ التجارم -
 .التجارم، كعنصرا مف عناصره ك ىك حؽ مالي قابؿ لمتصرؼ فيو

أك يستخدمو إلدارة نشاط معيف لمفرد ك غالبا الفرد ىك المكاف الذم يقطنو : الموطف- 02
ما يتككف مف رقـ العقار كاسـ الشارع ك المنطقة، ك في ىذا السياؽ يجب التفرقة بيف 

المحؿ القانكني، فالمحؿ القانكني ىك ذلؾ العنكاف الذم يختاره الشخص لتمقي كالعنكاف 

                                                                                                                                                                                

règles de la dévolutions du nom de la famille "  أي قواعد انتقال االسم العائلً، دخل هذا القانون حٌز

.  ، ومنذ ذلك الحٌن لألبوٌن فً اختٌار إعطاء المولود اسم األب أو اسم األم أو االثنٌن معا2005 جانفً 01التنفٌذ فً 
(1) MAZEAUD (H.L et J) CHABAS (F), Leçons de droit civil, Les personnes, Tome 1, 2 éme  vol, 

8 éme  édition, Montchrstien, 1997 p 117. 
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المراسبلت ك المدرج في العقكد التي يبرميا ك قد يككف ىذا العنكاف عنكاف السكف أك 
 .العمؿ أك حتى مكتب المحامي الذم يككمو الشخص

مف الناحية الصحية البيانات : ثالثا
تعرؼ البيانات الشخصية الصحية بأنيا أم معمكمات عف التاريخ الصحي 

لمشخص أك تاريخ التشخيص ك التي يمكف أف تستخدـ لتعريؼ شخص بعينو، ك التي قد 
استخدمت مف قبؿ لتقديـ خدمة طبية مثؿ التشخيص أك العبلج، باإلضافة إلى بيانات 
. الحمض النككم لمشخص ك غيرىا مف التحاليؿ ك الفحكصات الطبية الخاصة بالشخص

كؿ أمر كصؿ إلى عمـ األميف كلك لـ يدؿ بو : يعرؼ البعض السر الطبي بأنو
أحد إليو، كما لك كصؿ إليو صدفة أك عف طريؽ الخبرة الفنية، كمثاؿ ذالؾ المرأة التي 

رخصت لمطبيب بأف يفحص أعضائيا التناسمية، ال يمكف القكؿ أنيا لـ تعيد إليو بشيء 
ألنيا بتسميميا نفسيا لمطبيب مف أجؿ فحصيا تككف قد عيدت إليو بكؿ ما يمكف أف 

.  (1)يحصؿ عميو مف المعمكمات نتيجة لؤلبحاث التي يقـك بيا
مف الناحية المينية و التعميمية البيانات : رابعا

تعتبر البيانات التي ترتبط بالتاريخ الكظيفي لمشخص بيانات شخصية كذلؾ 
المتعمقة بأدائو الكظيفي ك كذلؾ رقـ تعريفو في العمؿ، المرتبات، االستحقاقات المادية 

كالمعنكية، إجراءات االختيار ك التعييف ك المراقبة أثناء العمؿ مف خبلؿ المكاتب ك البريد 
. االلكتركني

مجاؿ تحريؾ البيانات الشخصية : الفرع الثالث
يتبادؿ المستيمؾ عبر االنترنت كالميني المعمكمات بكسائؿ إلكتركنية عديدة، كمف 

. البريد االلكتركني، كنظاـ التبادؿ االلكتركني لمبيانات: أمثمة ىذه الكسائؿ
 
 

                                                           
 .15 ص ،2005  الجزائر، أحسن بوسقٌعة، الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص، الجزء األول، دار هومة،(1)
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عف طريؽ البريد االلكتروني - أكال
تقـك فكرة البريد االلكتركني عمى تبادؿ الرسائؿ االلكتركنية كالممفات كالرسـك 

، عف طريؽ إرساليا مف المرسؿ إلى شخص أك أكثر كذلؾ ...كالصكر كاألغاني كالبرامج
. باستعماؿ عنكاف البريد االلكتركني لممرسؿ إليو بدال مف عنكاف البريد التقميدم

يشبو صندكؽ البريد االلكتركني صندكؽ البريد العادم فمكؿ مشترؾ صندكؽ 
بريدم في عالـ االنترنت، مع كجكد فارؽ جكىرم يتمثؿ في أنو في صندكؽ البريد 
.  (1)االلكتركني تكجد الرسائؿ المرسمة إليؾ كتمؾ التي سبؽ لؾ إرساليا كالرسائؿ الممغاة

عف طريؽ التبادؿ االلكتروني لمبيانات  - ثانيا
 تبادؿ 2/2عرؼ قانكف االكنستراؿ النمكذجي لمتجارة االلكتركنية في المادة 

نقؿ المعمكمات إلكتركنيا مف كمبيكتر إلى كمبيكتر آخر :" البيانات االلكتركنية بأنو
. (2)"باستخداـ معيار متفؽ عميو لتككيف المعمكمات

 لغرض تبادؿ المعمكمات كاالستفسارات عف EDIتستخدـ تقنية التبادؿ االلكتركني 
صدار أكامر الشراء كاالستفسار عف كقت شحنيا ككصكليا، فيتـ إرساؿ  السمع كأسعارىا كا 

العمميات التجارية بعد إعدادىا كفؽ معيار خاص صمـ ليذه التقنية، ىناؾ معايير 
 كىك معيار ANSI x12تستخدـ لغرض تبادؿ البيانات االلكتركنية مثؿ المعيار األمريكي 

يستخدـ داخؿ الكاليات المتحدة في مجاؿ التجارة كفي المجاؿ الحككمي، المعيار األكركبي 
EDIFACT ىك معيار يستخدـ بيف الدكؿ األكركبية، بعد ذلؾ تدخمت األمـ المتحدة 

. EDI(3)ككجدت معيارا دكليا تستخدمو جميع الدكؿ لغرض تبادؿ البيانات االلكتركني 

                                                           
التجارة االلكترونٌة " خالد ممدوح إبراهٌم، عقود التجارة االلكترونٌة، مداخلة ألقٌت بمإتمر وورشة عمل بعنوان (1)

 .07، ص 2008 نوفمبر 20-16، المنعقد بالقاهرة فً الفترة الممتدة من (الفرص والتحدٌات)وأمن المعلومات 
:   القانون منشور فً الموقع التالً(2)

 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf 
 : مقال منشور على الرابط االلكترونً التجارة اإللكترونٌة، تقنٌات واستراتجٌات التطبٌق، محمد بن أحمد السدٌري،(3)

http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published%20Papers/EC%20STRATEGY.pdf 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published%20Papers/EC%20STRATEGY.pdf
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 إلتماـ العممية EDIىناؾ ثبلث طرؽ لبلستخداـ تقنية تبادؿ البيانات االلكتركني 
التجارية إلكتركنيا، مف خبلؿ االتصاؿ المباشر كىك مكمؼ جدا، أك مف خبلؿ الشركات 

 أك استخداـ تقنية تبادؿ البيانات VAN(1)" شركات القيمة المضافة"الكسيطة مباشرة 
، كالتقنية األخيرة أقؿ تكمفة حيث ال EDI/INTERNETااللكتركني مف خبلؿ االنترنت 

تتطمب استثمار ضخما في تقنية المعمكمات لذلؾ نجد أنيا القت ركاجا في بيئة الشركات 
. (2)المتكسطة كالصغيرة

المخاطر التي تيدد خصوصية البيانات الشخصية المتداولة عبر : المطمب الثاني
االنترنت 

البيانات المنقكلة كالمتبادلة، بركتكككؿ االنترنت لحكاسيب األفراد تشمؿ 
المتصفحات المستخدمة، نكع الحاسكب المستخدـ، كآخر ما قاـ بو المستخدـ في زيارتو 

 كربما المكاقع األخرل التي زارىا، فيذه المعمكمات تككف كافية لمتعرؼ عف ،األخيرة لممكقع
الشخص، يتـ اصطيادىا كجمعيا في نقاط عديدة عبر الرحمة عبر الشبكات، يمكف أف 

ثر تقنية المعمكمات عمى أفالسؤاؿ المطركح ما ىك . تتكفر إلعادة استخداميا أك إفشائيا
، كما ىك اإلطار األساسي لمبادئ خصكصية (الفرع األكؿ )حماية الحياة الخاصة 

. (الفرع الثاني)المعمكمات 
الخاصة    البيانات أثر تقنية المعمومات عمى حماية : الفرع األوؿ

 (كاميرات)تتزايد مخاطر التقنيات الحديثة عمى حماية الخصكصية، كتقنيات رقابة 
الفيديك، ك بطاقات اليكية كالتعريؼ االلكتركنية، كقكاعد البيانات الشخصية، ك كسائؿ 

. اعتراض ك رقابة البريد ك االتصاالت، ك رقابة بيئة العمؿ ك غيرىا
ف الشعكر بمخاطر تقنية المعمكمات كتيديدىا لمخصكصية نما كتطكر بفعؿ  كا 

 كاتساع دائرة االعتداء عمى ،الحاالت الكاقعية لبلستخداـ غير المشركع لمبيانات الشخصية
                                                           

 هً شركات تستؤجر خطوط اتصاالت من شركات الهاتؾ وتقدم خدمة اتصالٌة وربط VAN الشبكات الوسٌطة (1)

. شبكً إلى زبائنها وهم فً الؽالب شركات تجارٌة لتسهل لهم نقل البٌانات والمعلومات إلى عمالئهم
  .المرجع السابق محمد بن أحمد السدٌري، (2)
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حؽ األفراد لحماية الحؽ في الحياة الخاصة، ك بالضركرة إيجاد التكازف بيف حاجات 
المجتمع لجمع كتخزيف ك معالجة البيانات الشخصية، ككفالة حماية ىذه البيانات مف 

فالتطكر اليائؿ في مجاؿ تكنكلكجيا . مخاطر االستخداـ غير المشركع لتقنيات معالجتيا
المعمكمات يؤثر عمى حرمة البيانات الشخصية، فيؿ لمبيانات خصكصية في ظؿ تطكر 

. تكنكلكجيا المعمكمات، ك ما ىي المصادر التي تيددىا؟
خصوصية البيانات في ظؿ تطور تكنولوجيا المعمومات : أوال

إحدل حقكؿ البحث متزايدة األىمية  (أك المعمكمات)أصبحت خصكصية البيانات 
، خاصة في إدارة بيانات المؤسسات -عصر تقنية المعمكمات-في عصرنا الحالي 

اإلدارات الحككمية ك كذلؾ الشركات الخاصة التجارية كالخدمية كالصحية، تمؾ التي تقـك ك
بتخزيف مئات اآلالؼ أك المبلييف مف سجبلت العمبلء أك المكاطنيف، كالتي تتضمف 

بياناتيـ الشخصية ك اىتماماتيـ، كاألنشطة التي قامكا بيا كميكليـ، مع اإلمكانية الجبارة 
.  (1)في تحميؿ ىذه البيانات ك مقارنتيا ك سيكلة نقميا بيف القارات في ثكاف معدكدة

 أف التقنكقراطية، كىي تممؾ الكمبيكترات Robert M.bowie "ركبرت بكم "يقكؿ
قد تصبح عمى درجة بالغة مف القكة بحيث تحبس الحياة الخاصة داخؿ حدكد ضيقة، 

كتكيؼ حياة الفرد ك أسرتو بيذه األجيزة في المحظة التي تككف ليا ذلؾ مصمحة 
اجتماعية، كبذلؾ يصبح اإلنساف معامبل كاألرقاـ بكمبيكتر مسمكب اإلرادة أك اقتصادية 

في اتخاذ قراراتو بكعي كاستغبلؿ، كمفرغا أخيرا مف شخصيتو، ك أف ما ييدد الجنس 
. (2)البشرم ليس حربا نككية، بؿ جياز كمبيكتر

كنظرا لعدـ تكفر القدر الكافي مف الحماية القانكنية عبر شبكة االنترنت فإف 
المعمكمات المعمنة مف قبؿ األفراد تككف بمثابة التنازؿ الضمني عف تمؾ المعمكمات، كىذا 

                                                           
. 311 مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
 ،1991 ، العراق، بؽداد، صالح جواد كاظم، التكنولوجٌا الحدٌثة و السرٌة الشخصٌة ، دار الشإون الثقافٌة العامة(2)

 .379ص 
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ال يمنع كجكد كسائؿ الحماية مثؿ رسائؿ التأكيد ك سياسات الخصكصية، كلكف ىذه 
.  المعمف عنياالبياناتالضمانات ال تكفر القدر الكافي مف حماية خصكصية 

كأتاحت التكنكلكجيا ك تقنية المعمكمات قدرا ىائبل مف المركنة كسيكلة الحصكؿ 
إمكانية معالجتيا كعمى المعمكمات، ك ىذا يعد سبلحا ذك حديف فسيكلة الكصكؿ لبيانات  

كاالستفادة منيا عمى جانب، كمف ناحية أخرل عدـ تكفير الحماية البلزمة لخصكصية تمؾ 
المعمكمات كعمى ذلؾ يجب المكازنة بيف االستفادة مف اإلفصاح عف البيانات ك تكفير 

. الحماية البلزمة ليا
حكؿ اتساع مستخدمي شبكة االنترنت بشكؿ ىائؿ (1)أكدت دراسة استقصائية

كسريع عبر معظـ دكؿ العالـ، إذ تشير اإلحصاءات الكاردة مف االتحاد الدكلي 
 فقط 2010 ك 2005، إلى أنو بيف العاـ (ITU)لبلتصاالت السمكية ك البلسمكية 

 بالمائة مف سكاف العالـ 0.4فقط 1995تضاعؼ عدد المستخدميف لبلنترنت، ففي العاـ 
 ارتفعت ىذه النسبة حتى كصمت 2011كانكا يستخدمكف االنترنت، كبحمكؿ شير مارس 

 مميار 1.2 بالمائة ك ىك ما يعادؿ أكثر مف مميارم مستخدـ لبلنترنت، منيـ 30.2إلى 
كقد ذكر تقرير جديد صادر عف لجنة النطاؽ العريض التابعة لؤلمـ .  في الدكؿ المتقدمة

 مميار شخص في نياية عاـ 3.5المتحدة أف عدد مستخدمي اإلنترنت عالميان كصؿ إلى 
.  مف إجمالي سكاف العالـ% 47 ، كىك ما ُيمثؿ 2016

إف شيكع استخداـ االنترنت، كمخاكؼ تيديد الخصكصية، يثير مسألة األىمية 
كمف - إلى جانب الحماية التقنية لمبيانات الشخصية– االستثنائية لمحماية القانكنية 

العكامؿ الرئيسية في الدفع نحك ك جكب تكفير حماية تشريعية كسف قكانيف في ىذا الحقؿ 
 كانت تتـ بكاسطة النصكص البيانات الشخصيةانو ك قبؿ اختراع الكمبيكتر، فإف حماية 

كحماية الممفات الطبية أك األسرار المينية بيف )الجنائية التي تحمي األسرار التقميدية 
                                                           

 توبً مندل، دراسة استقصائٌة عالمٌة حول خصوصٌة االنترنت و حرٌة التعبٌر، سلسلة الٌونٌسكو بشؤن حرٌة (1)

 : منشورة على الموقع التالً.102، ص 28/11/2013االنترنت 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذه النصكص التقميدية لحماية شرؼ  (المحامي كالمككؿ
. اإلنساف ك حياتو ال تغطي إال جانبا مف الحقكؽ الشخصية

نقؿ كىذا ك نظرا إلى المخاطر  التي تستيدؼ الخصكصية في ظؿ جمع ك تخزيف 
المعمكمات في بيئة الكسائؿ التقنية الجديدة، دفعت العديد مف الدكؿ لكضع تشريعات 

جؿ حماية الخصكصية أابتداء مف السبعينات، تتضمف قكاعد إدارية كمدنية ك جنائية مف 
كتكصؼ بأنيا تشريعات سرية، كما أف ىذه المخاطر، كما يتفرع منيا مف مخاطر أخرل 

كانت محؿ اىتماـ دكلي ك إقميمي ككطني أفرز قكاعد ك مبادئ  تتفؽ ك حجـ ىذه 
المخاطر، ككجكب مراعاة الدقة في جمع البيانات ك كفالة صحتيا ك سبلمتيا، ك اتخاذ 
قرار مبدأ حؽ المشاركة الفردية في تعديؿ  تدابير أمنية ك معالجتيا ك خزنيا ك نقميا، كا 
كتصحيح ك طمب إلغاء البيانات، ك جكب تحديد الغرض مف جمعيا ك مدة استخداميا، 

قرار مبدأ مسؤكلية القائميف عمى كظائؼ بنكؾ المعمكمات ألم تجاكز أك مخالفة لممبادئ  كا 
تخزيف ك نقؿ البيانات الشخصية، كىذه كالمكضكعية ك الشكمية في جمع ك معالجة 

. (1)المبادئ أكدت عمييا تشريعات حماية الحياة الخاصة
 كبالرغـ مف المنافع الكبيرة التي أفرزتيا تكنكلكجيا المعمكمات قفي األخير فإف

إمكانية جمع في شبكات المعمكمات العالمية فإنيا أيضا أكجدت خطرا حقيقيا تمثؿ ك
المعمكمات ك تخزينيا كاالتصاؿ بيا كالكصكؿ إلييا، كجعميا متاحة عمى الخط قابمة 

لبلستخداـ مف قبؿ مختمؼ قطاعات األعماؿ كاألجيزة الخمكية بدكف عمـ كمعرفة صاحب 
. نتساءؿ عف المصادر التي تيدد خصكصية ىذه المعمكمات؟ ىذا ك. المعمكمات

 
 
 
 

                                                           
. 315-314ص – منى تركً الموسوي، المرجع السابق، ص (1)
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مصادر تيديد خصوصية المعمومات الشخصية عبر االنترنت : ثانيا
: نذكر منياتتنكع المصادر التي تيدد خصكصية البيانات في البيئة الرقمية 

 :سيولة تحديد ىوية المستخدـ -1
التي يتـ مف خبلليا تحديد ىكية مستخدمي  ثمة كـ ىائؿ مف الكسائؿ المختمفة 

االنترنت، بدءا مف التسجيؿ األكلي مف خبلؿ مزكدم خدمات االنترنت أك في مقاىي 
 تؤدماالنترنت، إلى ترقيـ ك تحديد أجيزة االنترنت التي غالبا ما تككف مرتبطة بحسابات 
إلى معرفة اليكية الفردية التي تكفرىا متصفحات االنترنت أك تحفظيا ممفات تعريؼ 

، كجميع ىااالرتباط، فضبل عف عناكيف بركتكككؿ االنترنت التي يتـ تخصيصيا لمستخدمي
 .(1)ىذه اإلجراءات تساعد عمى إظيار ىكية مستخدـ االنترنت

إف مف مخاكؼ الخصكصية في العالـ النامي عمى كجو التحديد، ك في بعض 
أجزاء مف العالـ المتقدـ، تسجيؿ المستخدـ عمى االنترنت، سكاء لبلستخداـ قصير األمد 
أك طكيؿ األمد، فقد يتـ تعريؼ ىكية المستخدـ كجزء مف إجراءات التسجيؿ في مقيى 

االنترنت أك كجزء مف إجراءات االشتراؾ في الشبكة البلسمكية أك مف خبلؿ شراء ىاتؼ 
نقاؿ، كعمى ذلؾ فإف مثؿ ىذا التسجيؿ يعرض لمتنازؿ عف الحؽ في خصكصية 

البيانات، كمف أسباب المخاكؼ األخرل تقييد التعبير دكف الكشؼ عف اليكية ك التأثيرات 
. (2)التي تنتج عف آليات تعريؼ اليكية ىذه

 ىذا باإلضافة إلى سيكلة الكشؼ عف ىكية مستخدمي شبكة االنترنت نجد تقنية 
. الكككيز التي تعمؿ عمى اصطياد البيانات الشخصية

اصطياد البيانات الشخصية و تقنيات الكوكيز  - 2
الكككيز كممة انجميزية تعني ممفات تعريؼ االرتباط، ك ىي معمكمات يتـ تخزينيا 
مف قبؿ متصفح الكيب الخاص بؾ عف اإلجراءات التي أنجزت سابقا عمى مكقع ما عمى 

                                                           
. 329 مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
. 16، ص 2005 رشاد عبد هللا، االنترنت فً مصر و العالم العربً، آفاق للنشر و التوزٌع، مصر، (2)
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ك ىذه المعمكمات تمكنؾ أف تككف أم إجراء لمشترياتؾ عمى االنترنت معمكمات . االنترنت
تسجيؿ الدخكؿ الخاصة بؾ، ك الصفحات التي قمت بزيارتو، األزرار التي نقرت عمييا 

. كالقائمة تطكؿ ك تطكؿ
إف تقنيات الكككيز يجرم تخزينيا بمجرد زيارة المكقع عمى القرص الصمب لجياز 

المستخدـ، كتمكف المكقع مف جمع المعمكمات باستمرار عف المستخدـ ك التي تتعمؽ 
 كما يفضمو ك مقدار مككثو في المكقع كغير التي تـ زيارتياباشتراكو عمى الخط ك المكاقع 

 (1).ذلؾ
ثر أإف رسائؿ الكككيز، كبعيدا عف فكائدىا، مثمت ك سيمة ميمة لمبلحقة ك اقتفاء 
المستخدميف ك جمع المعمكمات عنيـ ك تحميميا لغايات اإلعبلف  ك لغايات الدراسات 

ك لـ تكف ىذه المعمكمات بعيدة عف االستغبلؿ في أغراض غير . التسكيقية عمى الخط
 االستخداـ أك امشركعة أك عمى األقؿ ال عمـ لصاحبيا بيا ك لـ تتح لو خيارات ىذ

. (2)رفضو
يعتبر الكككيز بالنسبة ألغمبية المستخدميف، كسيمة رائعة لتكفير الكقت ك الطاقة 

التكرار عف طريؽ تخزيف معمكمات مثؿ كممات السر أك صفحات الكيب التي قمت ك
في . بزيارتيا سابقا لمحد مف التكرار ك الكثير مف إعادة كتابة المعمكمات مرارا ك تكرارا

حيف أف مستخدميف آخريف يجدكنيا مضرة  ك ال يرجحكف تخزيف أم معمكمات حكؿ 
زالة يةخصكصاؿ اتخاذىا لتعزيز  لحسف الحظ، ىناؾ خطكات يمكف. نشاطؾ بالكيب  كا 

 ذلؾ، كلكف ىذا يككف سمكؾ شخصي يستعممو لمف يرغبممفات تعريؼ االرتباط 
. (3)المستخدـ صاحب الدراية بتقنيات االنترنت ك ال تتاح لممستخدـ العادم

                                                           
 ٌونس عرب، المخاطر التً تهدد الخصوصٌة وخصوصٌة المعلومات فً العصر الرقمً، مقال منشور على الموقع (1)

  www.tootshamy.com: التالً
. 07، ص المرجع نفسه (2)
. 333 مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (3)
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كىي  (الشـ/برمجيات التتبع ك االلتقاط)أما الكسيمة األخطر فيي ما تعرؼ بػ 
كسيمة تتبع لجمع أكبر قدر مف المعمكمات السرية ك الخاصة عف طريؽ ما يعرؼ بأنظمة 

. (1)(تشمميا)جمع المعمكمات 
. محركات البحث و االتجار بقواعد بياناتيا- 3

إف محركات البحث، تمثؿ الكسيمة األىـ مف بيف كسائؿ الكصكؿ المباشر 
لممعمكمات المطمكبة مف قبؿ المستخدـ، ك ىي تتبايف في أدكارىا ك كظائفيا ك فعاليتيا 
لكف ما يجمعيا أنيا أمست طريؽ المستخدميف لطمب المعمكمات، فيي تتيح الكصكؿ 

لممكضكع ذاتو أك لممكاقع الميتمة بالمكضكع مدار البحث، ك تتيح اآلف الكصكؿ 
لؤلشخاص أك الكصكؿ ألجزاء المعمكمات، كما يتيح تطكرىا التقني استخداـ أكثر مف لغة 

. (2)في عممية البحث ك البحث عف مكاد بأكثر مف لغة
 مف أحد أكبر مكاقع 1998كمف الحكادث الشييرة في ىذا الحقؿ، ما أعمف في 

بشأف قراراتيـ ك تسكيقيـ –، سيزكد معمكمات زبائنو (Double click)االنترنت التجارية 
إلى نظاـ طكرتو إحدل شركات ك الية ماسشيكسيتش التي - ك عادات التسمية الخاصة بو
 مميكف مستخدـ ك تسجؿ ما يقكمكف بو، ك ما يقرؤكف 30كانت بدكرىا  تتبع أكثر مف 

.  (3)بدكف عمـ المستخدميف
في األخير كنظرا لممصادر التي تيدد خصكصية المعمكمات الشخصية يرل 

 أف الحؿ األمثؿ لمبيئة العربية، التكجو نحك كضع تشريع متكامؿ ينظـ استخداـ (4)البعض
 كتكضيح كؿ حمقاتيا سيساىـ في إدراؾ المخاطبيف بأحكاميا ليذه ،تقنيات المعمكمات

 فبل يقـك الخمط بيف مفرداتيا بقدر تعدد تشريعاتيا، ك ال نككف بحاجة في كؿ ،المسائؿ
                                                           

 .المرجع السابق ٌونس عرب، المخاطر التً تهدد الخصوصٌة وخصوصٌة المعلومات فً العصر الرقمً ،(1)
، 2013سلسلة أوراق الحق فً المعرفة، مركز دعم لتقنٌة المعلومات : خصوصٌة البٌانات الرقمٌة، مٌم، _____ (2)

 https://sitcegypt.org/?p=1568: مقال منشور على الموقع التالً
أولٌفٌا، أمن تقنٌة المعلومات، ترجمة محمد عبد الستار، مركز دراسات الوحدة العربٌة، مصر . راجع لورنس م (3)

. 138، ص 2011
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تشريع لتحديد المفاىيـ ذاتيا، كسيسيؿ عمينا عندىا التكقؼ بيف المعايير كالمصالح، 
كسيككف التشريع ىذا انعكاسا لنظرية قانكف الكمبيكتر الكاحدة، كسيكفر عمينا جيكد ككمفة 
إنشاء الييئات المتعددة بؿ ك التي أثبتت القراءة األكلية لبعض المشاريع القانكنية العربية 

التعارض كعدـ ك التشتت  أفكالقميؿ الذم أقر في حقؿ التجارة اإللكتركنية كالممكية الفكرية،
. الفعالية سيككف مصير ىذه التجارب

اإلطار األساسي لمبدأ خصوصية المعمومات  : الفرع الثاني
إف حماية الخصكصية في البيئة الرقمية عممية كليست مجرد إجراء ك بقدر 
اإلحاطة بأىمية الحماية ك فعالية كسائميا بقدر ما يتحقؽ إتاحة الثقة بالتقنية لدل 

مستخدمييا، كتكفر الثقة ىك العنصر األكؿ ك الرئيسي لتسييؿ االندماج بالمجتمع الرقمي 
ف كضع إطار لحماية الخصكصية يتيح تجاكز تيديداتيا ك التشجيع عمى  ك تجمياتو، كا 

. االندماج في المجتمع الرقمي
كفي ىذا المجاؿ فإف االعتقادات الخاطئة أنو مجرد التزاـ جيات جمع البيانات 

باحتراـ الخصكصية يحقؽ الحماية أك يحقؽ مساءلتيا إف حصؿ إخبلؿ، ك الخطأ األكثر 
خطكرة إغفاؿ أىمية الحماية القانكنية الشمكلية ك تكامميا مع الحماية التقنية ك الخطكات 

. (1)التنظيمية
كيثكر التساؤؿ حكال كيفية تحقيؽ التكازف بيف الحؽ في خصكصية البيانات 

، كىؿ الحفاظ عمى خصكصية البيانات مسؤكلية المستيمؾ كحده أك (أكال)االستفادة منيا ك
، ككيفية المكازنة بيف الحماية كمعالجة البيانات بأنكاعيا (ثانيا)مسؤكلية قطاع األعماؿ 

. (ثالثا)المختمفة 
التناقض بيف الحؽ في الحماية و االستفادة مف إعالف البيانات الشخصية  :أوال

في الحقيقة إف استخداـ كسائؿ التقنية العالية في ميداف جمع كمعالجة البيانات 
الشخصية مف قبؿ الدكلة أك القطاع الخاص، قد عّمؽ التناقضات الحادة التي برزت منذ 
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 كتتمثؿ ،القدـ بيف حؽ األفراد في الحياة الخاصة، كمكجبات االطبلع عمى شؤكف األفراد
 :(1)ىذه التناقضات، بمعالـ أربعة رئيسة

.  التناقض بيف حؽ الحياة الخاصة ك حؽ الدكلة في اإلطبلع عمى شؤكف األفراد-1
مصمحتو في كشؼ حياتو الخاصة ك التناقض بيف حؽ الفرد في االحتفاظ بسريتو، -2

. ليتمتع بثمار ىذا الكشؼ
التناقض بيف الحياة الخاصة، كالحؽ في جمع المعمكمات لغايات البحث العممي، أك - 3

. حرية البحث العممي
.  التناقض بيف الحؽ في الحياة الخاصة كبيف حرية الصحافة ك تبادؿ المعمكمات-4

ىذا ك تتزايد مخاطر التقنيات الحديثة عمى حماية الخصكصية، كتقنيات رقابة 
الكاميرات، كبطاقة اليكية ك التعريؼ اإللكتركنية، ك قكاعد البيانات الشخصية، ككسائؿ 

. (2)اعتراض ك رقابة البريد ك االتصاالت، كرقابة بيئة العمؿ ك غيرىا
طني أفرز قكاعد كمبادئ كإف ىذه المخاطر كانت محؿ اىتماـ دكلي ك إقميمي ك

تتفؽ ك حجـ ىذه المخاطر، ككجكب مراعاة الدقة في جمع البيانات، ك كفالة صحتيا 
سبلمتيا، ك اتخاذ تدابير أمنية لمعالجتيا ك خزنيا كنقميا، ك إقرار مبدأ حؽ المشاركة ك

الفردية في تعديؿ كتصحيح ك طمب إلغاء البيانات، ك ك جكب تحديد الغرض مف جمعيا 
ك مدة استخداميا، ك إقرار مبدأ مسؤكلية القائميف عمى كظائؼ بنكؾ المعمكمات ألم 
تجاكز أك مخالفة لممبادئ المكضكعية ك الشكمية في جمع ك معالجة ك تخزيف ك نقؿ 
. البيانات الشخصية، ك ىذه المبادئ أكدت عمييا أيضا تشريعات حماية الحياة الخاصة

                                                           
. 53-23، ص 1995  القاهرة، محمود عبد الرحمان محمد، نطاق الحق فً الحٌاة الخاصة، دار النهضة العربٌة،(1)

وفً نفس السٌاق عصام أحمد البهجً، حماٌة الحق فً الحٌاة الخاصة فً ضوء حقوق اإلنسان، الدار العربٌة للنشر 

. 85، ص 2000  مصر،والتوزٌع،
 2013  القاهرة،أحمد جاد منصور، ضمانات الحق فً حرمة الحٌاة الخاصة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، (2)
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ثمة خمسة مبادئ أساسية تحتـ الممارسات العادلة كالمقبكلة أك النزيية في نطاؽ ك 
خصكصية المعمكمات أك حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، كىذه المبادئ 

: (1)ىي
 ك يراد بيذا المبدأ أف مستخدمي المكاقع يتعيف إببلغيـ مف قبؿ مزكد الخدمة ما :اإلبالغ

إذا كاف المكقع أك مقتضيات الخدمة ينطكياف عمى جمع بيانات شخصية ك إلى أم مدل 
.  تستخدـ ىذه البيانات

ك يكجب ىذا المبدأ التزاـ الشركات صاحبة المكاقع أك مزكدم الخدمة بتكفير : االختيار
.  بشأف استخداـ بياناتو فيما يتجاكز غرض جمعيا االبتدائيىمؾخيار لممست

 لمكصكؿ  إلى بياناتيـ ك التثبت ىمكيفك يكجب ىذا المبدأ قدرة المست: الوصوؿ لمبيانات
. مف صحتيا ك تحديثيا

 (المكاقع ك مزكدم الخدمة)كيتعمؽ ىذا المبدأ بمسؤكليات جيات جمع البيانات : األمف
ف معايير األمف المتعيف تطبيقيا لضماف سرية البيانات ك سبلمة االستخداـ ك حظر أبش

. الكصكؿ غير المصرح بو ليذه البيانات
كيتعمؽ ىذا المبدأ باآلليات المناسبة المتعيف اعتمادىا لفرض الجزاءات : تطبيؽ القانوف

عمى الجيات غير المتكافقة مع المبادئ المتقدمة ك ما يتصؿ بيا مف الممارسات النزيية 
. بشأف جمع البيانات الشخصية في البيئة الرقمية

 بقدر ما ىو خيار لممستيمؾ  ، خيار قطاع األعماؿ،حماية خصوصية المعمومات: ثانيا
أصبح مكضكع الخصكصية يؤخذ عمى محمؿ الجد، ك أحيانا كعامؿ خطير ييدد 

 باعتبار أف عدـ الثقة بالتجارة اإللكتركنية بسبب الخشية عمى الخصكصية قطاع األعماؿ
. يمثؿ عائقا فاعبل لركاج التجارة اإللكتركنية ذاتيا في البيئة الرقمية

                                                           
 الخرطوم جامعة النٌلٌن،  انتصار عباس إبراهٌم، أثر وسائل االتصال فً خدمات المكتبات و مراكز المعلومات،(1)

.  08، ص 2005 السودان،



 

152 

لذلؾ نجد العديد مف الشركات التجارية عبر االنترنت، تمجأ إلى استخداـ  شعارات 
الخصكصية نفسيا في خططيا التسكيقية ك مكادىا اإلعبلنية، ك تتسابؽ في إظيار ما 

تستخدمو مف تقنيات لحماية الخصكصية عمى الخط، كىذا كمو مف أجؿ غرس عنصرم 
  .األمف ك الثقة مف جية كتشجيع التجارة اإللكتركنية مف جية أخرل

 الموازنة بيف االندماج في العصر التكنولوجي و حماية معالجة البيانات الشخصية: ثالثا
ثمة شبو إجماع عمى أف فعالية حماية البيانات الشخصية مف مخاطر تقنية 

إلى جانب القكاعد –المعمكمات ك كفالة حؽ المستيمؾ في الخصكصية المعمكماتية 
تتطمب كضكح – القانكنية الدستكرية ك التشريعية ك تنظيـ القطاعات ك إقرار المعايير 

الرؤية بشأف أىمية  كجكد ك طبيعة دكر الييئات المستقمة لحماية البيانات ك بقية الييئات 
ذات العبلقة بتقنية المعمكمات، كييئات حرية المعمكمات ك ىيئات التجارة اإللكتركنية 

سمطات التكثيؽ ك سمطات التشفير كالتكاقيع الرقمية ك سمطات أمف المعمكمات إف )
ىيئات تحظى - مف بينيا– كىك ما يكجب أف تككف ىيئات حماية البيانات (كجدت

بسمطات كاسعة في حقؿ الرقابة ك تطكير القانكف، مؤىمة كمدركة لممعايير القانكنية 
المتكازنة في حقؿ تقييد حؽ الخصكصية أك إعماؿ استثناءاتو، أك أف تتعدد مياـ الييئة 

 أك عدـ دقة في معيار ،ألكثر مف مجرد الحماية ك تحديدا عندما يككف ىناؾ تعارض ما
كفي ىذا . التكازف بيف ما تكجبو ىذه التشريعات ك ما تكجبو مبادئ حماية البيانات

- مف اتجاه تشريعي ربما يتعاظـ في القريب العاجؿ– اإلطار، تبيف لنا إف ثمة نماذج 
لمربط بيف حرية الكصكؿ لممعمكمات ك الحؽ في حماية خصكصية المعمكمات أك البيانات 
الشخصية ك إيجاد تكازف بينيما ك محاكلة تكحيد جية اإلشراؼ أك معايير اإلشراؼ عند 

. (1)تعدد الجيات
حتى تككف تدابير حماية خصكصية المعمكمات فاعمة فبلبد ليا مف االنطبلؽ مما 

مف مخاطر استخداـ ك سائؿ تقنية المعمكمات عمكما  (المستيمؾ)ييدد المستخدـ الرقمي 
                                                           

. 398-397ص – مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
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ك االنترنت خصكصا، ك تحديدا فيما يتصؿ بجمع البيانات الشخصية ك تككيف ممفات 
ك إدراؾ أنو ليس ثمة تجارة إلكتركنية دكف ثقة بالشبكة ك تطبيقات التقنية فالحاجة . الحالة

ضركرية التخاذ التدابير المبلئمة إلشاعة الثقة بالتجارة االلكتركنية التي تيددىا مخاطر 
.  االعتداء عمى الخصكصية ك أمف المعمكمات

الحماية القانونية لمبيانات الشخصية  : المطمب الثالث
إف أغمب دكؿ العالـ أقرت بشكؿ أك بآخر الحؽ في الخصكصية، لكف ىذا ال 

يعني تكفر حماية كافية، خاصة إذا ما مّيزنا بيف المفيـك المادم لمخصكصية الذم ىك 
أكثر شيكعا، ك بيف خصكصية المعمكمات، الذم أضحى الشغؿ الشاغؿ في مجاؿ التجارة 

. اإللكتركنية كحماية المستيمؾ
لذلؾ سكؼ نتناكؿ في ىذا المطمب التكجيات التشريعية لحماية الخصكصية 

كبعدىا نتطرؽ إلى عرض الجيكد الدكلية كاإلقميمية لحماية  (الفرع األكؿ)المعمكماتية 
.  (الفرع الثاني)الخصكصية المعمكماتية 

التوجيات التشريعية لحماية الخصوصية المعموماتية : الفرع األوؿ
تتصؿ األنظمة المعنية بحماية البيانات اتصاال مباشرا بحماية الخصكصية عمى 

شبكة االنترنت، نظرا ألنيا صممت خصيصا لمعالجة ما يتعمؽ بجمع البيانات 
.  (1)كالخصكصية مف المسائؿ الناتجة عف التقنيات الحديثة

، ثـ (أكال)لذلؾ يتحتـ عمينا في ىذا الفرع تناكؿ تاريخ قكانيف خصكصية البيانات 
. (ثانيا)نتطرؽ لبعض األنماط كالنماذج التشريعية في حقؿ حماية البيانات 

تاريخ قوانيف حماية البيانات : أوال
 أقرت في قكانينيا الحؽ في الخصكصية سكاء في ،إف غالبية الدكؿ كما سبؽ ذكره

، دساتيرىا أك باالنضماـ أك بالمصادقة عمى االتفاقيات الدكلية التي اعترفت بيذا الحؽ
كذلؾ في مطمع الستينات أيف بدأ االىتماـ بحماية الخصكصية كمخاطر التكنكلكجيات 

                                                           
. 36 سلسلة الٌونٌسكو، المرجع السابق،ص (1)
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كغالبية ىذه القكانيف إف لـ تكف كميا اعتمدت في محتكاىا عمى قرارات مجمس ، الحديثة
 كاتفاقية مجمس أكركبا الخاصة بحماية البيانات مف مخاطر 74 ك 73أكركبا عامي 

، إال أنيا اعتمدت كبشكؿ كاضح عمى تعميمات تكجيو االتحاد 1980المعالجة اآللية لعاـ 
 كّرس مفيـك خصكصية المعمكمات ، الذم (1)1995  األكركبي لحماية البيانات عاـ

الحؽ في تدفؽ المعمكمات عبر الحدكد، ككاف ىذا التكجيو كإقامة التكازف بيف ىذا الحؽ ك
 . 1998ممـز لمدكؿ األكركبية بإدماجو ضمف تشريعاتيا في فترة أقصاىا نياية أكتكبر 

، دليؿ آخر لتنظيـ معالجة البيانات الشخصية في قطاع 1997صدر في عاـ 
كالى جانب ىذا الجيد، نجد قرارات صادرة خارج أكركبا كما في الياباف .  االتصاالت

شرؽ آسيا ك أمريكا بشأف الحؽ في الكصكؿ لمسجبلت ك الكثائؽ الحككمية، مضافا إليو ك
تجربة سابقة لدل عدد مف الدكؿ كأمريكا كغيرىا مف أجؿ إتاحة ك صكؿ العمـك لمبيانات 

ك قد أدت ىذه التطكرات إلى اتجاه العديد . ك الكثائؽ ضمف قيكد ك ضكابط مقررة قانكنا
مف الدكؿ إلى إقرار تشريعات شاممة ك مستقمة لمسماح بالكصكؿ لممعمكمات، إلى جانب 
عشرات النصكص في العديد مف دكؿ العالـ التي أخذت بتطبيؽ أك أكثر مف التطبيقات 

 المشترؾ بينيا في عبلقاتيا بالخصكصية، أف حؽ الكصكؿ العامؿالمتصمة بيذا الحؽ، ك 
لممعمكمات يستثنى منو عادة طكائؼ معينة مف المعمكمات، كفي مقدمتيا البيانات 

الشخصية، ك ذلؾ حماية لخصكصية األفراد، إضافة إلى استثناء الكصكؿ لمعمكمات 
معينة  العتبارات المصمحة العامة ك األمف كلمعبلقة بالغير أك لحماية األسرار التجارية 

. (2)أك غير ذلؾ
، تـ تعديؿ قانكف حماية 2000بصدكر قانكف حرية المعمكمات البريطاني لعاـ 

إعادة تسمية مفكض حماية البيانات :  في مسائؿ عديدة منيا1998البيانات لعاـ 
 ليصبحا مفكض المعمكمات، كمحكمة 1998المنشأتيف بمكجب قانكف كمحكمة البيانات 

                                                           
. 112-111ص – مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
 ٌونس عرب، دور حماٌة الخصوصٌة فً تشجٌع االندماج فً المجتمع الرقمً، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة أخالق (2)

. 134ص ، 2002 األردن،، أكتوبر ، عمان17-16، المنعقد فً (نادي المعلومات العربً)المعلومات 
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حماية البيانات الشخصية : المعمكمات مسندة ليما اختصاصات تتعمؽ بالحقيف معا
 (1) .(الحؽ في الكصكؿ لممعمكمات ك السجبلت)كحرية المعمكمات  (الخصكصية)

األنماط والنماذج التشريعية في حقؿ حماية البيانات : ثانيا
 نذكر عمى سبيؿ ،سنت العديد مف دكؿ العالـ قكانيف تحمي حقكؽ الخصكصية

، كالذم يحمي عدة 1966المثاؿ الميثاؽ الدكلي حكؿ الحقكؽ المدنية ك السياسية لسنة 
عائمة كمنزؿ ك مراسبلت ك سمعة الفرد،  في حيف أف : مجاالت تتعمؽ بالخصكصية مثؿ

ميثاؽ األمـ المتحدة حكؿ حقكؽ الطفؿ ك اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، ييدفاف كذلؾ 
. لحماية مماثمة لمخصكصية

كلقد شيدت منظمة التعاكف االقتصادم حكؿ حماية الخصكصية ك تدفؽ البيانات 
. 1988الشخصية عبر الحدكد بداية قانكف الخصكصية الفيدرالي لسنة 

: في اآلتي سنعرض نماذج مف تشريعات خصكصية البيانات في بعض الدكؿ
  في الدوؿ العربية- 1
إف تأخر الجزائر في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالنترنت، لـ يقؼ : في الجزائر* 

حائبل دكف أف تصدر تشريعات تكفؿ الحماية لؤلنظمة المعمكماتية، كتحفظ األفراد مف 
مخاطر االستخداـ السيئ لتكنكلكجيا المعمكمات، حيث أدرؾ المشرع  الجزائرم ضركرة 

  النصب كعدـ االكتفاء بالنصكص العامة المشار إلييا في القانكف الجنائي كجريمة السرقة
تجريـ التقميد، ككذا االعتداء عمى شرؼ كاعتبار األشخاص، كعمى حياتيـ الخاصة 

 المؤرخ 04/15(2)كساير بذلؾ التطكر التكنكلكجي بمكجب القانكف رقـ  .إفشاء األسرارك
 المتضمف لجرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، 2004 نكفمبر 10في 

 المتضمف القكاعد 2009ت  أك05المؤرخ في (3)09/04كالذم تـ تعزيزه  بالقانكف رقـ 
                                                           

. 115 مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
(2)

، المتضمن لجرائم المساس بؤنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات، ٌعدل 2004/ 10/11 مإرخ فً 15-04قانون رقم  

 .71 المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 156-66وٌتمم األمر رقم 
، ٌتضمن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرائم المتصلة بتكنولوجٌا 2009 أوت 05 مإرخ فً 04-09القانون رقم  (3)

 .47اإلعالم و االتصال ومكافحتها، ج ر عدد 
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 كما نص .االتصاؿ كمكافحتياكالخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ 
 .مؤخرا عمى ضركرة حماية بيانات المستيمؾ في قانكف التجارة اإللكتركنية

 25 ىذا كلـ يغفؿ المشرع الجزائرم في قانكف التجارة اإللكتركنية في صمب المادة 
بإلزاـ المكرد اإللكتركني الذم يقـك بجمع البيانات الشخصية كتشكيؿ ممفات الزبائف 

 :كما يجب عميو. المحتمميف أف يجمع إال البيانات الضركرية إلبراـ المعامبلت التجارية
 الحصكؿ عمى مكافقة المستيمكيف اإللكتركنييف قبؿ جمع البيانات،- 
 ضماف أمف نظـ المعمكمات كسرية البيانات،- 
 .االلتزاـ باألحكاـ القانكنية  كالتنظيمية المفركضة في ىذا المجاؿ- 
 إلىلعديد مف الدكؿ التي تيدؼ ؿسار المشرع المغربي مع التكجو التشريعي : في المغرب*

 المتعمؽ بحماية 09-08 (1) بمكجب القانكفالشخصية كذلؾتحقيؽ حماية فعالة لمبيانات 
كتبدك أىمية ىذا . األشخاص الذاتييف تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

القانكف في ككنو سيساىـ في تقكية ثقة المستيمؾ المغربي في المعامبلت اإللكتركنية 
. االستفادة مف مزايا التجارة االلكتركنيةك

نجد أف مكافحة جرائـ الكمبيكتر في مصر تمت معالجتيا بقكانيف عامة  :في مصر* 
 1980 لسنة 260فنجد المادة التاسعة مف القانكف . كالقانكف المدني ك القانكف الجنائي

 1980 لسنة 158 رقـ ك1985 لسنة 11في شأف األحكاؿ المدنية المعدؿ بالقانكنيف رقـ 
عمى أف البيانات التي تحكييا سجبلت األحكاؿ المدنية تعتبر سرية، ك قد جاء بالمذكرة 

أنو لما كانت ىذه السجبلت تحكم أدؽ البيانات عف حالة الشخص : " اإليضاحية لمقانكف
إف انطبلؽ . فقد أسبغت عمييا السرية حتى يطمئف كؿ شخص عمى ما يقدمو مف بيانات

السرية يمتد إلى كؿ مف ال يفرض عميو كاجبو طبقا لقانكف األحكاؿ ك الئحتو التنفيذية  
لـ تصدر سمطة قضائية أك  القرارات المنفذة لو اإلطبلع عمى ىذه البيانات، ك ذلؾ ماك

                                                           
 المتعلق بحماٌة األشخاص الذاتٌٌن اتجاه معالجة المعطٌات ذات الطابع الشخصً 09-09 القانون المؽربً رقم (1)

. 2009 فبراٌر 18الصادر بتارٌخ 



 

157 

سمطة تحقيؽ قرار باالطبلع عمييا أك فحصيا ألف الصالح العاـ يفضؿ صالح الشخص 
في المحافظة عمى سرية بياناتو، ك باعتبار ىذه البيانات سرا فإف إفشائيا مف قبؿ 

 مف قانكف 310المكظؼ الممـز بكتمانيا يكقعو تحت العقاب المنصكص عميو في المادة 
. (1)"العقكبات

 كافؽ مجمس الكزراء في المممكة العربية السعكدية سنة :في المممكة العربية السعودية* 
، ككاف ذلؾ لمحد ة عمى نظامي مكافحة جرائـ المعمكماتية ك التعامبلت اإللكتركني2007

مف كقكع الجرائـ المعمكماتية ك تحديد الجرائـ المستيدفة بالنظاـ ك العقكبات المقدرة لكؿ 
 .(2)جريمة ك مخالفة، كتحديد جية االختصاص بمتابعتيا ك تطبيؽ العقكبات

:  في أوروبا-2
نضمت أكركبا قكانيف خصكصية البيانات سكاء عمى مستكل االتحاد األكركبي، أك 

.  عمى سبيؿ المثاؿ فرنساحدا،عمى مستكل كؿ دكلة عمى 
في أكركبا تـ تنظيـ ك تنفيذ حؽ خصكصية البيانات بشكؿ كبير : اإلتحاد األوروبيفي * 

 مف المعاىدة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ احتراـ 08فتنص المادة رقـ . ك فعاؿ
 . الحياة الشخصية ك العائمية لمفرد ك منزلو ك فقا لقيكد محددة

كألف جميع الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي مف المكقعيف عمى المعاىدة 
األكركبية لحقكؽ اإلنساف كمعاىدة حماية األفراد المتعمقة بالمعالجة اآللية لمبيانات 

الشخصية، كانت المفكضية األكركبية نكىت بأف تشريعات حماية البيانات المتباينة  
 لذلؾ قررت ،سكؼ تبرز ك تعيؽ التدفؽ الحر لمبيانات داخؿ إقميـ االتحاد األكركبي

 كلقد قاـ ،المفكضية األكركبية التقدـ باقتراح قانكف حماية البيانات داخؿ اإلتحاد األكركبي

                                                           
 2013 ، أشرؾ فهمً خوخة، التشرٌعات اإلعالمٌة بٌن الرقابة و حرٌة التعبٌر، مكتبة الوفاء القانونٌة، اإلسكندرٌة(1)

. 85ص 
: ، بحث منشور على الرابط التال2010ً محروس ناصر ؼاٌب، الجرٌمة المعلوماتٌة،  (2)

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397 



 

158 

 1995البرلماف األكركبي ككزارات الحككمات القكمية بتطبيؽ حماية البيانات في عاـ 
. (1)1998كاف لزاما أف يتـ نقمو إلى القانكف الكطني مع نياية ك

 المتعمؽ 1978 جانفي 06الصادر في  78- 17نجد قانكف رقـ : في فرنسا* 
 . بتكنكلكجيا المعمكمات ك الممفات كالحريات المدنية، يحمي الخصكصية كمعالجة البيانات

الواليات المتحدة األمريكية - 3
لعبت الكاليات المتحدة األمريكية دكرا حاسما في مسائؿ الخصكصية عمى الصعيد 

: العالمي، كذلؾ نظرا لسيطرتيا عمى أكبر الشركات التي تقدـ خدمات االنترنت، مثؿ
. غكغؿ، تكيتر، الفيسبكؾ، ياىك، كيكيبيديا

كمف المبلحظ أنيا لـ تعتمد قكانيف شاممة لحماية خصكصية البيانات، بؿ اعتمدت 
كىذه الحزمة مف القكانيف شرعت . عمى القكانيف القطاعية المتعمقة بكؿ قطاع عمى حدة

 قامت إدارة الصحة 1970عمى أساس االستخداـ العادؿ لمبيانات الشخصية، كفي عاـ 
التعميـ بالكاليات المتحدة بطرح ىذه القكانيف معتمدة عمى بعض المبادئ األساسية في ك

: (2)حماية البيانات الشخصية كمنيا
 أف يككف جمع البيانات لغرض محدد. 
  البيانات الشخصية التي يتـ الحصكؿ عمييا ال يجكز التصريح بيا ألم فرد أك

 .مؤسسة إال برضاء صاحب البيانات أك بسند قانكني
 جمع البيانات المجمعة مف األفراد يجب أف تككف دقيقة ك محدثة. 
  البد مف كجكد آلية تمكف األفراد مف مراجعة بياناتيـ الشخصية لضماف الدقة

 .ف الحصكؿ عمى تقارير دكريةمباإلضافة إلى تمؾ
 يجب مسح البيانات الشخصية في حالة انتياء الغرض مف تجميعيا. 
 يحظر نقؿ البيانات إلى المكاقع غير اآلمنة عمى مثميا مف البيانات الشخصية. 

                                                           
 140-139ص – مروة زٌن العابدٌن صالح، المرجع السابق، ص (1)
. 133، ص المرجع نفسه (2)
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  بعض البيانات قد تككف حساسة حيث إف اإلفصاح عنيا ال يككف إال في الحاالت
 .(الديف ك التكجو الجنسي) القصكل كذلؾ مثؿ

كفقا لما سبؽ فإف قكانيف حماية الخصكصية تنتيج ثبلثة نماذج تشريعية لحماية 
البيانات الشخصية في بيئة االنترنت، كىذه التدابير تعتمد في تطبيقاتيا عمى ما إذا كاف 
منطمؽ النظاـ القانكني متضمنا االعتراؼ بالحماية القانكنية معتمدا عمى إباحة كؿ ما 
يدخؿ في نطاؽ الحؽ، أك باستخداـ كسيمة مكاجية األنشطة التي تمثؿ اعتداء عمى 

خصكصية البيانات الشخصية، كفي كثير مف الدكؿ يستخدـ االتجاىيف معا، كبالنسبة 
لمدكؿ التي تكفر حماية فاعمة لخصكصية البيانات الشخصية فإنيا قد تستخدـ نمكذجا أك 

  :(1)أكثر لضماف تمؾ الحماية كتتمخص في
في العديد مف دكؿ العالـ ثمة  : COMPREHENSIVE LAWS القوانيف الشاممة- 1

دارة كمعالجة البيانات الشخصية في القطاعيف العاـ  قكانيف عامة تحكـ عمميات جمع كا 
كالخاص، مع كجكد جية لضماف التكاـؤ مع القانكف كتطبيقيا ، كىذا ىك النمكذج الشائع 
في الدكؿ التي تتبنى قكانيف حماية البيانات كما في دكؿ االتحاد األكركبي، كىي الدكؿ 

المتعيف عمييا التكافؽ مع دليؿ حماية البيانات اإلرشادم الصادر عف االتحاد األكركبي، 
كقد تـ كضع العديد مف القكانيف عمى ىذا النمط في دكؿ خارج االتحاد األكركبي مثؿ 

 .(2)كندا كاستراليا
كىي التي تتعمؽ بقطاع  : SECTORAL LAWS القوانيف القطاعية المخصصة  -2

معيف، إذ أف بعض الدكؿ، كما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية، تجنبت سف 
تشريع عاـ لحماية البيانات الشخصية، كفضمت إصدار قكانيف معينة تحكـ قطاعات 

كيؤخذ عمى . بعينيا، كما ىك الحاؿ بسجبلت تأجير الفيديك، كالخصكصية المالية، كغيرىا
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ىذا النمكذج انو يتطمب إف تسف تشريعات جديدة كمما نشأت تقنيات جديدة، كليذا فاف 
الحماية تظؿ متخمفة عف تقنيات االعتداء، مثاؿ ذلؾ النقص في حقؿ حماية البيانات 

  حيث ال يتـ حمايتيا بمكجب تشريعات الخصكصية، إضافة إلى ،المتعمقة بالجينات مثبل
كفي كثير مف الدكؿ فاف القكانيف القطاعية . مشكمة عدـ كجكد جية حككمية مشرفة

تستخدـ كقكانيف مكممة لمتشريع العاـ بما تتضمنو مف تفاصيؿ إضافية في حقؿ الحماية 
لطكائؼ معينة مف المعمكمات، كاالتصاالت كسجبلت الشرطة كبيانات االقتراض لمعمبلء 

كتشريعات الخصكصية المصرفية أك الخصكصية المينية كما في حقؿ المحاماة 
 (1).كغيرىا

إف مكضكع التنظيـ الذاتي لمتشريعات  : SELF– REGULATION  التنظيـ الذاتي-3
ىك النقيض لما يعرؼ بالتدخؿ التشريعي لتنظيـ مكضكعات تقنية المعمكمات، كلكؿ اتجاه 

مؤيدكه كمعارضكه، ايجابياتو كسمبياتو، كبالعمـك يمكننا القكؿ إف النمكذج األمريكي 
لمتعامؿ مع تقنية المعمكمات دعا إلى مزيد مف تبني فكرة التنظيـ الذاتي في حقكؿ التجارة 
االلكتركنية كمعايير الخدمات التقنية كحماية البيانات كأمف المعمكمات كغيرىا، أما االتحاد 

نو يتجو نحك التنظيـ الحككمي أكثر، ليذا نجد أف منظماتو قد اتجيت دائما إاألكركبي، ؼ
إلى تكجيو دكؿ األعضاء إلى إصدار تشريعات تتبلءـ مع القكاعد المقررة في األدلة 
اإلرشادية كالتكجييية الصادرة عف منظماتو كمجمس أكركبا كالمجنة األكركبية كاالتحاد 

 إلى التنظيـ التشريعي الشامؿ عبر قكانيف البرلماف األكركبي، بينما اتجواألكركبي، بؿ 
يتجو رأم ثالث إلي ترؾ العديد مف المسائؿ لمتنظيـ الذاتي لمسكؽ كجيات الصناعة 

كاإلنتاج، لكنيا في الكقت ذاتو تتدخؿ لتنظيـ مسائؿ أخرل، كذلؾ كفقا لظركؼ كؿ دكلة 
 فالكاليات المتحدة األمريكية .كتبعا لممكضكع محؿ التنظيـ كاإلستراتيجية الكطنية بشأنو

ف ىذا األمر مبرر إمثبل تترؾ مسألة المعايير كالمكاصفات التقنية لمتنظيـ الذاتي لمسكؽ ؼ
نظرا لكجكد قكاعد كاضحة في مجاؿ منع التنافس غير المشركع كمنع االحتكار كحماية 
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يياـ الجميكر، في حيف أف دكال نامية أك حتى متقدمة ال  المستيمؾ كقكاعد منع الغش كا 
يتكفر ليا مثؿ ىذا التنظيـ، ال يككف قرارىا بترؾ تنظيـ المعايير لمسكؽ، بؿ يتعيف التدخؿ 

 .(1)جؿ حماية المستيمؾ كضماف سبلمة الخدمات التقنية المكجية إليوأمف 
كحماية البيانات يمكف أف تتحقؽ مف خبلؿ أشكاؿ عديدة لمتنظيـ الذاتي التي يمكف مف 

خبلليا لمشركات الصناعية كالتجارية تأسيس نظاـ خاص لمممارسة كلممعايير يعد سياسة 
ذاتية ليا جميعا  ففي الكاليات المتحدة مثبل، فشمت كثير مف جيكد التنظيـ الذاتي، ربما 
بسبب تأثر أىداؼ التنظيـ الذاتي بالمصالح الخاصة، إلى جانب مشكمة التكاـؤ مع ىذه 

 .السياسات كتنفيذىا في مختمؼ الحقكؿ
  األطباء )يكجد كبشكؿ عاـ في مختمؼ التشريعات الكطنية قكاعد تحمي السرية 

أما بالنسبة لقكانيف حماية البيانات التي  (المحاميف، الكظائؼ العامة، التشريعات العسكرية
نجمت عف استخداـ الكمبيكتر فإنيا تتضمف نصكصا جنائية تتعمؽ بتخزيف البيانات 

 بصكرة الكتركنية، كقد تطكرت في األعكاـ األخيرة لتشمؿ عمميات الجمع اليدكم لمبيانات
كتتكامؿ ىذه التشريعات كتكمؿ بالقكاعد المقررة في قكانيف حماية البيانات في القطاعات 
الخاصة، كبالتالي فاف حماية البيانات الشخصية تجد قكاعدىا في قكانيف حماية البيانات 
كفي تشريعات حماية البيانات في القطاعات الخاصة ككذلؾ في القكاعد العامة المقررة 

ككأثر لمتطكر التاريخي لمحماية فاف ىناؾ تباينا كاسعا . لحماية البيانات في القكانيف العامة
بيف النظـ الكطنية بشأف الحماية الجنائية ألنشطة جمع المعمكمات كتباينا بشأف تحديد 

 .االنتياكات
الجيود الدولية واإلقميمية لحماية الخصوصية المعموماتية : الفرع الثاني

نجد في حقؿ حماية الخصكصية المعمكماتية، العديد مف المنظمات الدكلية طكرت 
أنشطة مختمفة تيدؼ إلى تنظيـ حماية المعمكمات الخاصة كتنظيـ كانتقاؿ البيانات، كقد 
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، كمجمس أكركبا، كاألمـ المتحدة، OECDأنجز الجزء األكبر مف ىذا الجيد مف قبؿ 
 (1).كمجمكعة الدكؿ السبعة، كمنظمة التجارة العالمية

 دكلة حتى أكاخر عاـ 34 تضـ عضكيتيا : منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية:أوال
ابتداء مف .  كغرضيا الرئيسي تحقيؽ أعمى مستكيات النمك االقتصادم ألعضائيا2017
 بدأت ىذه المنظمة في كضع أدلة كقكاعد إرشادية بشأف حماية الخصكصية 1978عاـ 

 مع 1980كنقؿ البيانات، كقد تـ تبني ىذه القكاعد مف قبؿ مجمس المنظمة في عاـ 
التكصية لؤلعضاء بااللتزاـ بيا، كال تعد ىذه القكاعد إلزامية بؿ مجرد تكجييات، كتتضمف 

التكجييات المبادئ الثمانية الرئيسية لحماية الخصكصية أك الحؽ في حماية البيانات 
تحديد كحصر عمميات جمع المعمكمات كاالقتصار عمى : الخاصة، كىذه البيانات ىي

طبيعة البيانات الشخصية كتحديدىا، تحديد الغرض كحصر االستخداـ بالغرض المحدد 
. كتكفير كسائؿ أمف المعمكمات، كالحؽ في المشاركة كالمساءلة

تتابع منذ ذلؾ التاريخ ىذه المنظمة مكضكع الخصكصية كتضعو ضمف أجندتيا 
 (2).السنكية كتتابع تطكرات التدابير التشريعية في ىذا الحقؿ

 كضع مجمس أكركبا اتفاقية حماية األفراد مف 1981في عاـ : مجمس أوروبا- ثانيا
كتقرر ىذه االتفاقية عشرة مبادئ تمثؿ الحد . مخاطر المعالجة األكلية لمبيانات الشخصية

األدنى لمعايير حماية الخصكصية المتعيف عمى الدكؿ األعضاء تضمينيا في التدابير 
التشريعية كالقكانيف التي تضعيا، كاستنادا ليذه المبادئ األساسية لمحماية فإف قكاعد 

االتفاقية تغطي مسائؿ نقؿ كتبادؿ البيانات بيف الدكؿ المتعاقدة كتمنع نقؿ أية معمكمات 
خارج الحدكد إال لمدكلة التي تتكفر ليا حماية مكازية، كقد بذؿ مجمس أكركبا جيكدا مف 

خبلؿ لجنة الخبراء العامة في حقؿ حماية المعطيات، كقد أصدرت ىذه المجنة سمسمة مف 
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األدلة التكجييية المعتمدة عمى االتفاقية المذككرة كىي ليست أكثر مف تكصيات مكجية 
 (1).إلى حككمات دكؿ األعضاء

قكاعد  صياغة في األكركبي االتحاد يمعبو الذم المميز الدكر إف: االتحاد األوروبي- ثالثا
. كاالقتصادية التجارية التشريعات ميداف في رئيسي بشكؿ يظير األكركبية لمدكؿ مكحدة

بشاف  كخطط استراتيجيات ألكركبا اإلقميمي النشاط كضمف منفردة الدكؿ كافة كقد أطمقت
 أكركبا مف دكؿ كتنطمؽ المناسبة، القانكنية التشريعات إلصدار تمييدا االلكتركنية التجارة
ذات  المسائؿ لتغطية االلكتركنية التجارة عمى السابقة التشريعات مف لمعديد الحاجة
الكمبيكتر  استخداـ كحماية الخصكصية كحماية كتدفقيا المعمكمات بأمف العبلقة

 كقكانيف تنظيـ  الخاصة البيانات حماية قكانيف أكركبا دكؿ غالبية في سنت كقد كالشبكات،
 ميداف األنشطة في االختصاص تنازع كقكاعد الحدكد كعبر داخميا المعمكمات انتقاؿ
 الدفع االلكتركني تنظيـ كقكاعد العالية التقنية بيئة في الفكرية الممكية حماية كقكاعد التقنية
 .(2)الشبكات عبر
 دليبل يتعمؽ باستخداـ الحكسبة في عممية تدفؽ 1989تبنت في : األمـ المتحدة- رابعا

 تبنت الييئة العامة دليؿ تنظيـ استخداـ 14/12/1990البيانات الشخصية، كبتاريخ 
المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية، كقد بذلت جيكدا كبيرة لحماية الخصكصية مف قبؿ 

. (3)لجنة حقكؽ اإلنساف في المجمس االقتصادم كاالجتماعي في األمـ المتحدة
 1995أطمقت في عاـ : (G8الحقا مجموعة الثمانية )مجموعة الدوؿ السبعة - خامسا

. المجمكعة السبعة مجمكعة تكصيات ضمف مؤتمرىا الذم عقد حكؿ مجتمع المعمكمات
 مسائؿ الخصكصية في ة منظمة التجارة العالميناقشت :منظمة التجارة العالمية- سادسا

. اتفاقية تحرير الخدمات
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 الذم يرل أنو ىناؾ عدة أنظمة تشريعية لتنظيـ (1)مما سبؽ نؤيد بعض الفقو
الخصكصية المعمكماتية، ك أىـ ىذه األنماط تقسيـ القكانيف التي تحكـ خصكصية البيانات 

التشريعات المالية، تشريعات االستثمار كالتجارة، تشريعات التجارة )مف حيث جية التنظيـ 
، كقد ثبت أف القكانيف (اإللكتركنية، ك عمى الصعيد الدكلي نجد اتفاقيات، كمعاىدات

القطاعية ك التي تمنح لكؿ قطاع ك ضع نظاـ قانكني لحماية البيانات الشخصية كفقا 
لممتطمبات القطاع ك تطكراتو ىك أفضؿ األنظمة  حيث يمكف ذلؾ النظاـ مف فرض 

الحماية القصكل لمبيانات إذ أف كؿ جية عمى دراية تامة بالتفاصيؿ التقنية التي يمكف أف 
تككف مدخبل لمتعدم عمى خصكصية البيانات ك كذلؾ كضع حد عادؿ لبلستخداـ كالنقؿ 
ك اإلفصاح عف البيانات بالقدر الذم ال يعيؽ عمؿ تمؾ الجيات، كيعتبر النظاـ األمريكي 

. نظاـ يحتذل بو في ىذا المجاؿ
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خالصة الفصؿ الثاني 
  تناكلنا في ىذا الفصؿ حماية المستيمؾ عبر االنترنت في مرحمة إبراـ العقد

تطرقنا مف خبللو إلى عنصرييف ىاميف تصادؼ المستيمؾ كىك بصدد إقدامو عمى إبراـ 
يتمثؿ األكؿ في الشركط التعسفية التي تعترض المستيمؾ، كثانييا يتمثؿ في . العقد

.  ضركرة حماية بياناتو الشخصية
يعد المستيمؾ عبر االنترنت الطرؼ الضعيؼ في العبلقة التعاقدية التي يميزىا 

. االحتكار كالييمنة ك تشمؿ في الغالب عنصرا أجنبيا مما يزيد مف خطكرتيا كتشعبيا
يجب حماية المستيمؾ عبر االنترنت باعتبار أف العقد الذم يبرمو يعتبر مف عقكد 

.  بإبطاليا أك حمايتو مف الشركط التعسفيةةإذعاف لو الحؽ في المطالب
تضمف القانكف الجزائرم حماية الطرؼ المذعف مف الشركط التعسفية كمنح 

.  قانكف مدني110لمقاضي سمطة استثنائية بمكجب المادة 
 المحدد 02-04كما أشار المشرع الجزائرم لمفيـك الشرط التعسفي في القانكف 

. 03 مف المادة 05لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، في الفقرة 
ما يبلحظ عمى النصكص التي أكردىا المشرع الجزائرم بشأف عقكد اإلذعاف 

كالشركط التعسفية في القكاعد العامة كالتي تطبؽ عمى العقكد التقميدية يمكف تعميميا عمى 
. العقكد االستيبلكية المبرمة عبر االنترنت

نظـ القانكف الفرنسي الشركط التعسفية بمكجب قانكف حماية المستيمؾ الصادر في 
، الذم نص عمى كجكب حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية، ككذلؾ 1992جانفي 18

، تضمف خمس 1993 جكيمية 26 الصادر في 949-93قانكف االستيبلؾ الفرنسي رقـ 
ىذا كقد احدث المشرع الفرنسي تعديؿ لمقانكف . أجزاء تتعمؽ بإعبلـ المستيمؾ كحمايتو

، فيما يخص المادة 131-2016المدني فيما يخص الشركط التعسفية بمكجب األمر رقـ 
.  اعتبر بمكجبيا الشركط التعسفية التي تتضمنيا عقكد اإلذعاف كاف لـ تكف1171
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ثر معامبلتو اإللكتركنية إأما فيما يخص حماية البيانات الشخصية، فالمستيمؾ 
يقـك بإرساؿ معمكمات تتعمؽ بحياتو الخاصة إلى الميني في إطار التأكيد عمى عممية 

صكر في شكؿ إلكتركني، ، البيع، كقد تككف ىذه المعمكمات عبارة عف بيانات اسمية
راتبو، عنكانو كغير ذلؾ مف المعمكمات التي ال يرغب في الكشؼ عنيا لمغير، ك لكال 

. ضركرات المعامبلت لما لجأ إلى كشفيا
كقد يسيء الميني في استخداـ ىذه البيانات في غير األغراض المخصصة، كأف 

. يرسميا إلى متعامميف آخريف دكف إذف مف صاحبيا
نتيجة ليذه المخاطر ك ألخرل نجد أف االتجاه الحديث لحماية المستيمؾ قد ألـز 

المتعامميف في إطار العقكد اإللكتركنية بضركرة كضع آليات لحماية حرمة الحياة الخاصة 
.   لممستيمؾ

تبيف لنا أف ىناؾ جيكد دكلية ك إقميمية لمكاجية خطط حماية الخصكصية بصفة 
لكف عمى . عامة كحماية البيانات الشخصية المتداكلة عبر شبكة االنترنت بصفة خاصة

مستكل البمداف العربية رغـ أنو ىناؾ أطر قانكنية تنظـ بنكؾ المعمكمات ك قكاعد البيانات 
معالجة كالمركزية، إال أنو ال يكجد تشريع متكامؿ في ميداف حماية الخصكصية بكجو عاـ 
: البيانات بكجو خاص، كرغـ سف بعض الدكؿ لقانكف ينظـ التجارة اإللكتركنية مثؿ

مصر، األردف، دبي، تكنس، كتكاد تتفؽ جميعا في بنائيا عمى االعتماد عمى الجزائر، 
القانكف النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية الذم كضعتو قانكف التجارة الدكلية في األمـ 

، إال أف النقص التشريعي ال يزاؿ قائما، فمثبل ال نجد أم 1996عاـ  (اليكنستراؿ)المتحدة
لذلؾ فإف ىذا الفراغ . تشريع ينظـ المعايير األمنية أك المعايير القياسية لمخدمات التقنية

يمح بالتدخؿ مف أجؿ حماية أمف المعمكمات ك حماية الخصكصية مف أجؿ حماية 
. المستيمؾ مف جية كتشجيع التجارة اإللكتركنية مف جية أخرل
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يتفؽ المستيمؾ كالميني عبر االنترنت إلى المركر لمرحمة تنفيذ العقد بعد مرحمة  قد
 كؿ حياة في ميمة مرحمة العقد تنفيذ مرحمة إبرامو، أم بعد تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ، كتعد

 تجاه إممـز طرؼ كؿ نجد إذ مف إبراميا، المتعاقديف غرض يحقؽ التنفيذ ككف العقكد،
مف االلتزامات نفسيا في العقكد التقميدية كالعقكد االلكتركنية عبر االنترنت  جمكعـب اآلخر

كاالختبلؼ يكمف فقط في أف األكلى تنفذ في بيئة مادية بينما الثانية تنفذ عبر شبكة 
. االنترنت، كىذه ىي الخصكصية التي تميز ىذه األخيرة

ككما أف لممستيمؾ ضمانات أك حقكؽ في مرحمة تككيف العقد كما سبؽ ذكره، تمتد 
في األصؿ إال التزامات تقع ما ىي  كىذهىذه الحقكؽ ك الضمانات لتشمؿ مرحمة تنفيذه، 

عمى الميني المعمف، تتمثؿ في االلتزاـ بالتسميـ كنقؿ الممكية، كااللتزاـ بالضماف طبقا 
لمنظرية العامة لمعقد، أما عف حقكؽ المستيمؾ في ىذه المرحمة فيي حقكؽ مستحدثة 

تماشيا مع ظيكر التجارة اإللكتركنية، كالتي تتمثؿ في ضركرة حماية تكقيعو اإللكتركني، 
 .ككذا حقو في العدكؿ عف العقد

يترتب عمى عقد البيع التزامان بنقؿ ممكية المبيع إلى المستيمؾ، كيختمؼ ىذا 
االلتزاـ، حسب طبيعة المبيع، فإذا كاف منقكال معينا بالذات فإف االلتزاـ بنقؿ الممكية ينفذ 

 فإف تنفيذ ،فكرا كبمجرد انعقاد العقد كبقكة القانكف، أما إذا كاف المبيع منقكال معينا بالنكع
ذا كاف المبيع كاردا عمى عقارقالتزاـ الميني بنقؿ الممكية يعمؽ عمى قياـ البائع بإفراز  ،، كا 

  .فإف االلتزاـ بنقؿ الممكية ال يتحقؽ إال بتسجيؿ عقد البيع
كيعتبر االلتزاـ بتسميـ الشيء المبيع في عقد بيع البضائع أم في القانكف المكحد 

 حتى أصبح يعني في الكقت الحاضر االلتزاـ ،لمبيع الدكلي أساس العقد ك محكر أحكامو
بمعنى أنو أصبح مف الصعب الفصؿ بيف االلتزاميف في التعامؿ التجارم . بنقؿ الممكية

 فبل تنقؿ ممكيتيا بمجرد التعاقد كما ىك ،لتعمؽ بيع البضائع بأشياء منقكلة معينة بالنكع
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لذلؾ فإف القانكف المكحد لمبيع الدكلي لـ يتعرض لبللتزاـ . (1)الشأف في بيع المنقكؿ بالذات
نما لبللتزاـ بالتسميـ، كما ربط بيف تحمؿ تبعة ىبلؾ البضائع محؿ البيع ك  بنقؿ الممكية كا 

. تماـ تسميميا إلى المستيمؾ
االلتزاـ بالتسميـ مف أىـ الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ الميني، ك يعني ىذا 

االلتزاـ قياـ ىذا األخير بتسميـ الشيء المتعاقد عميو كممحقاتو إلى المستيمؾ كفقا لبنكد 
  ؽ 367كطبقا لممادة . العقد، ك ال يجكز أف يسمـ لو بضاعة لـ يتـ االتفاؽ عمييا أصبل

ـ ج فإف التسميـ يتـ بكضع المبيع تحت تصرؼ المشترم بحيث يتمكف مف حيازتو 
االنتفاع بو دكف عائؽ، كيحصؿ ىذا التسميـ عمى النحك الذم يتفؽ كطبيعة الشيء ك

. المبيع
لتزاـ بالتسميـ أىمية خاصة في التشريعات الحديثة، كتبرز أىميتو في ككنو التزاـ لبل

محمو القياـ بعمؿ معيف يتـ بو نقؿ حيازة المبيع إلى المستيمؾ، كفي أف حصكلو يعتبر 
كفاء لبللتزاـ بالتسميـ، كطريقا النقضائو، كعميو نجد أف المستيمؾ ال يتمتع بجميع 

الذم يخكلو لو البيع عمى المعقكد عميو، فبل يكفي أف تنتقؿ - حؽ االنتفاع-السمطات
.  لكي يتمكف مف االنتفاع بوتو إلى المستيمؾ بؿ البد لو بعد ذلؾ مف حياز المبيعممكية

. فحؽ الممكية يتضمف االنتفاع، كلكف ىذا االنتفاع ال يتـ إال عف طريؽ الحيازة
ف كاف مكضكعا متداكال لدل الكثير مف الباحثيف نظرا  أما عف مسألة الضماف كا 
ألىميتو ك ضركراتو بالنسبة لممستيمؾ عامة ك المستيمؾ عبر االنترنت خاصة، ال سيما 

 التقدـ التقني التكنكلكجي الذم يشيده العالـ كالذم انعكس عمى السمع إلىإذا نظرنا 
كالمنتكجات، بحيث أصبح الميني يستعمؿ مختمؼ التقنيات الدقيقة كالكسائؿ التكنكلكجية 

التجفيؼ كاليندسة كالمكاد الغذائية المستحدثة مثؿ التجميد كتطكير العالية في تصنيع 
ليذه األسباب كغيرىا أصبح ...الكراثية، كاستعماؿ المكاد الحافظة في حفظ المكاد الغذائية

                                                           
 محمود سمٌر الشرقاوي، العقود التجارٌة الدولٌة، دراسة خاصة لعقد البٌع الدولً، دار النهضة العربٌة، مصر  (1)

. 317 ، ص 2001
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مف الضركرم الكقكؼ عمى مسألة  كجكد الضماف كسبيؿ لتحقيؽ غاية المستيمؾ في 
 مع ما النصكص القانكنيةالحماية ك صكف حقكقو مف خبلؿ محاكلة معرفة مدل مبلئمة 

. يحيط المستيمؾ مف أخطار
أما عف الضمانات المستحدثة لحماية المستيمؾ عبر االنترنت، فنجد ضركرة 

حمايتو مف خبلؿ تأميف الدفع اإللكتركني، ذلؾ ألف كسائؿ الدفع اإللكتركني تثير المزيد 
ككنيا تتميز بمجمكعة مف المميزات التي تجعميا أكثر  مف االىتماـ عند األطراؼ

استخداما، لذلؾ تكجب األمر حماية المستيمؾ عند الدفع اإللكتركني، ككذا حماية تكقيعو 
.  اإللكتركني

، كقمة خبرة إف السرعة التي تتميز بيا المعامبلت في مجاؿ التجارة االلكتركنية 
المستيمؾ، كككف العقكد المبرمة خالية مف عناصر التدبر كالتفكير كالتميؿ، مما يجعؿ 
المستيمؾ يندـ أك يكتشؼ عدـ مبلءمة العقد لو، ك ليذه األسباب كجد الحؽ في العدكؿ 

أك كما يسميو البعض الحؽ في الرجكع أك الحؽ في إعادة النظر، كأحد الكسائؿ القانكنية 
. في يد المستيمؾ لمكاجية الميني المحترؼ

 : عميو سكؼ نتناكؿ في ىذا الباب الذم قسمناه إلى فصميف كىما
 .حماية المستيمؾ طبقا لمنظرية العامة لمعقد: الفصؿ األكؿ
 الحماية المستحدثة لممستيمؾ: الفصؿ الثاني
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ينشأ عف عقد البيع سكاء كاف تقميديا أك عبر االنترنت، التزامات عمى الميني 
 ناتج عف عقد البيع التزاـتتمثؿ في االلتزاـ بنقؿ الممكية ك تسميـ المنتكج، ك بالنسبة ألىـ 

المتمثؿ في انتقاؿ الممكية، فتبقى القكاعد العامة ىي المسيطرة، سكاء كاف عقد االستيبلؾ 
يبـر بالطريقة التقميدية أك عبر شبكة االنترنت، فالميني يمتـز كما ىك مقرر في أحكاـ 

البيع بنقؿ ممكية المبيع إلى المستيمؾ، حيث يمتـز بأف يتخذ ما ىك ضركرم لنقؿ الممكية 
. أك الحؽ المالي إلى المستيمؾ

أما االلتزاـ الرئيسي الثاني كىك االلتزاـ بالتسميـ فقد تأثر بالمعمكماتية، كأصبح 
يكتسي معنى جديد في ظؿ التجارة االلكتركنية، إال أف التشريع المقارف لـ ينظـ ىذا النكع 

الجديد مف التسميـ ك نعني بو الطريقة اإللكتركنية في التسميـ عندما يككف محؿ البيع 
رقمي لكف أقر جممة مف القكاعد تخص العبلقة ما بيف المحترؼ ك المستيمؾ ببعض 

المسائؿ المتعمقة بتنفيذ عقد البيع االلكتركني، كمسألة مدة تنفيذ التسميـ ك خدمات ما بعد 
ذ المنتكج التي كانت مف قبؿ مف اختصاص القكاعد العامة االبيع المرتبطة بو، ك حالة نؼ

غير التقميدية، كؿ ىذا مف أجؿ بناء الثقة في التعاقد االلكتركني، بسبب إبرامو في بيئة 
. (1)مادية

 كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمضماف، إذ ال بد مف كجكد ضمانات تخدـ المستيمؾ 
تحميو مف مخاطر التجارة عامة ك التجارة عبر االنترنت خاصة، التي مف شأنيا أف ك

. تمس صحة المستيمؾ ك أمنو أك تضر بمصالحو المادية
: تبعا لذلؾ سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

 ىاااللتزاـ بنقؿ الممكية كتسميـ: المبحث األكؿ

. االلتزاـ بالضماف: المبحث الثاني

                                                           
، 2012 حوحو ٌمٌنة، عقد البٌع اإللكترونً، دراسة مقارنة، أطروحة لنٌل درجة الدكتوراه قانون، جامعة الجزائر، (1)

. 240ص 
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 االلتزاـ بنقؿ الممكية و تسميـ المنتوج: المبحث األوؿ
المستيمؾ  )إذا نشأ عقد البيع عبر االنترنت، فإنو يرتب عدة آثار عمى الطرفيف 

، كتتمثؿ ىذه اآلثار في التزامات متبادلة تقع عمييما، كمف بيف ىذه االلتزامات (كالميني
 التي (المطمب الثاني)  ك االلتزاـ بتسميـ المنتكج،(المطمب األكؿ) نجد االلتزاـ بنقؿ الممكية

. تقع عمى عاتؽ الميني ك المذيف سنفصؿ فييما تبعا
االلتزاـ بنقؿ الممكية  : المطمب األوؿ

يعد التزاـ الميني بنقؿ ممكية الشيء المبيع إلى المستيمؾ جكىر عقد االستيبلؾ 
عبر االنترنت، فبل يتصكر كجكد عقد استيبلؾ بدكف نقؿ ممكية المنتكج إلى المستيمؾ 

. كيترتب ىذا االلتزاـ بمجرد انعقاد العقد عبر االنترنت كما في العقكد التقميدية
فااللتزاـ بنقؿ الممكية يعتبر أكؿ التزاـ ينصب عمى عاتؽ الميني بمجرد إبراـ 

يمتـز البائع بالقياـ بكؿ ما ىك :"  ؽ ـ ج عمى361، كتبعا لذلؾ نصت المادة (1)العقد
ضركرم لنقؿ الحؽ المبيع إلى المشترم، ك أف يمتنع عف كؿ عمؿ مف شأنو أف يجعؿ 

فنقؿ الممكية ىك جكىر عقد البيع ك غايتو، كيتحقؽ ذلؾ . (2)"نقؿ الحؽ عسيرا أك مستحيبل
بأف يضع المنتكج أك الخدمة تحت تصرؼ المستيمؾ بحيث يتمكف مف االنتفاع بيا دكف 
عائؽ، كىذا ىك المبدأ العاـ، الذم يرد عميو استثناءات، منيا ما ىك مقرر بنص القانكف 

. كمنيا ما ىك مقرر باالتفاؽ بيف المتعاقديف
أما االستثناء المقرر بالقانكف فيتصكر في المبيع المنقكؿ استنادا إلى طبيعتو 

بالنظر إليو فيما إذا كاف معينا بذاتو أـ معينا بنكعو، أك في المنقكؿ الذم لو سجبلت ك
. خاصة، أك في حاالت انتقاؿ ممكية العقار

                                                           
 دار هومة ،شٌخ آث ملوٌا، المنتقً فً عقد البٌع، دراسة فقهٌة قانونٌة وقضائٌة مقارنة، الطبعة الرابعةال لحسٌن بن (1)

.  289، ص 2010الجزائر، 
. مدنً فرنسًقانون  1138 قانون مدنً مصري والمادة 428 تقابلها المادة (2)
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استثنى المشرع الجزائرم في قانكف التجارة اإللكتركنية التعامؿ في العقار ألنو 
خاضع لعقد رسمي، كذلؾ المنتكجات التي تمس بحقكؽ الممكية الفكرية أك الصناعية أك 

 .03التجارية في نص المادة 
كلما كانت العقكد االستيبلكية المبرمة عبر االنترنت تقتصر كتتمركز في جميا 

 فإف الحاؿ يستكجب االقتصار عمى نكع ،عمى األمكاؿ المنقكلة مف السمع كالخدمات
المنقكالت المادية الكارد عمييا عقد االستيبلؾ عبر االنترنت، فنتناكؿ انتقاؿ الممكية في 

، ثـ انتقاؿ الممكية في المنقكالت المعينة بذاتيا (الفرع األكؿ)المنقكالت المعينة بنكعيا 
. (الفرع الثالث)، ك أخيرا انتقاؿ الممكية في األمكاؿ المعنكية (الفرع الثاني)

انتقاؿ الممكية في األمواؿ المعينة بنوعيا  : الفرع األوؿ
 تنصب معظـ العقكد المبرمة عبر االنترنت عمى سمع تدخؿ في احتياجات  

جميكر المستيمكيف اليكمية، غير أف ىذه السمع تختمؼ في طبيعتيا فمنيا ما ىك معيف 
بنكعو فبل تنتقؿ الممكية إلى المستيمؾ إال بعد أف يقـك الميني بإفرازه كىذا ما أكده نص 

إذا انصب االلتزاـ بنقؿ حؽ عيني عمى :"  مف القانكف المدني الجزائرم بقكليا166المادة 
، فطبقا لمنصكص القانكنية (1)"شيء لـ يعيف بنكعو، فبل ينتقؿ الحؽ إال بإفراز ىذا الشيء

فمك تعاقد المستيمؾ عبر شبكة االنترنت عمى شراء كمية مف القمح المكسيكي المعمف عبر 
الشبكة، فإف ممكية المستيمؾ ليذه الكمية ال تنقؿ بمجرد التعاقد، ك إنما تنقؿ بعد أف يقـك 
الميني بإفراز ىذه الكمية عف باقي الكمية التي لديو، فإذا قاـ بإفرازىا أصبحت منذ ىذه 

المحظة ممكا لممستيمؾ ك لك لـ يقـ بتحميميا إليو، ك لك قاـ الميني ببيع ىذه الكمية 
  كاف تصرفو مكقكفا عمى إجازة المالؾ  المفرزة، لكقع بيعو عمى ممؾ الغير ك

، فإذا أجازه أصبح نافذا في حقو كقت التصرؼ، ك إذا رفضو أصبح باطبل (المستيمؾ)
بالمقابؿ فإف مف حؽ المستيمؾ التصرؼ في المبيع بأم مف التصرفات القانكنية كأف ك

يقـك ببيعيا مرة أخرل ك لك لـ يكف قد استممو، ذلؾ أف الممكية تنتقؿ إليو ك لك لـ يقترف 
                                                           

. مدنً تونسًقانون  256مدنً مصري و المادة قانون  205/2 تقابلها المادة (1)
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أما في الحالة التي يرفض فييا الميني القياـ بالفرز طبقا لمقانكف، فيجكز . ذلؾ بالتسميـ
 بعد استئذاف القاضي أك مينيلممستيمؾ أف يحصؿ عمى شيء مف النكع ذاتو عمى نفقة اؿ

حتى دكف استئذانو في حالة االستعجاؿ كما يجكز لو أف يطالب بقيمة الشيء مف غير 
.  (1) الحالتيف بحقو في التعكيضمإخبلؿ ؼ

انتقاؿ الممكية في األمواؿ المعينة بذاتيا : الفرع الثاني
ىذا كتنتقؿ الممكية في المبيع المعيف بذاتو بمجرد تماـ العقد دكف حاجة ألم إجراء 

االلتزاـ بنقؿ الممكية :" مف القانكف المدني الجزائرم165ما أكضحتو صراحة نص المادة 
أك أم حؽ عيني آخر، مف شأنو أف ينقؿ بقكة القانكف الممكية أك الحؽ العيني، إذا كاف 

، كمنذ لحظة تماـ العقد عمى المنقكؿ (2)"محؿ االلتزاـ شيئا معينا بالذات يممكو الممتـز
 فمك تعاقد المستيمؾ عمى شبكة ،المعيف بذاتو يصبح لممستيمؾ الحؽ بأف يتصرؼ فيو

 فإف ممكيتيا تنتقؿ إليو منذ لحظة تماـ العقد كقبؿ ،االنترنت مف أجؿ شراء لكحة فنية نادرة
استبلميا، كما أنيا تدخؿ في أمكالو التي يجكز الحجز عمييا، كفي حالة إفبلس البائع قبؿ 

 فيبقى مع ذلؾ حقا ،كبعد قبض الثمف ال يؤدم الى دخكؿ المبيع في تفمستو تسميـ المبيع
خالصا لممستيمؾ الذم لو الحؽ في أخذه دكف مشاركة باقي الدائنيف، في حيف لك أفمس 

. (3)المستيمؾ لدخؿ المبيع في تفمستو ككاف محبل لمتنفيذ عميو
انتقاؿ الممكية في األمواؿ المعنوية : الفرع الثالث

قد يرد عقد البيع عبر االنترنت عمى مصنفات أدبية أك فنية أك براءة اختراع أك 
 كالتي يتصكر كركد ،غير ذلؾ مف األمكاؿ المعنكية ذات القيمة االقتصادية في التعامؿ

البيع فييا بشكؿ مختمؼ عف األمكاؿ المادية كالبرامج التي يشيع تداكليا عبر االنترنت 

                                                           
للمزٌد راجع . مدنً مصريقانون  205/2مدنً جزائري المقابلة للمادة قانون  166 هذا ما نصت علٌه المادة (1)

 ، ص2009شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً، البٌع اإلٌجار، دار الثقافة للنشر، عمان،  عباس العبودي

126. 
. مدنً تونسًقانون  257مدنً مصري و المادة قانون  204 تقابلها نص المادة (2)
. 153-152ص - بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص(3)
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كالتي صنفتيا الكثير مف التشريعات كمؤلفات أدبية، أك كبراءة االختراع المسجمة أك ما 
. شابو ذلؾ

، بشرط (1) فإف كاف األصؿ أنو يجكز لممخترع أف يتنازؿ عف اختراعو ببيعو لمغير
، إال أف انتقاؿ ممكية (2) كممنكحا براءة االختراع،أف يككف محميا قانكنيا أم مسجبل

االختراع لمغير يعني بيا انتقاؿ حؽ استغبلؿ االختراع لممستفيد، ك الذم يتـ بمجرد تماـ 
 صاحبو فبل تنتقؿ أصبل بؿ تبقى مسجمة لصاحبيا األكؿ إلىالعقد، أما نسب االختراع 

. باعتبارىا حقا معنكيا ال يجكز التصرؼ فيو أك التنازؿ عنو (المخترع)
 الحاسكب حيث تقرر معظـ التشريعات الخاصة بحماية (3) كذلؾ بالنسبة لبرامج

حؽ المؤلؼ بسط حمايتيا لحقكؽ إنتاج كمصنفات أدبية لو نكعاف مف الحقكؽ، الحقكؽ 
المعنكية ك الحقكؽ المادية أما الحقكؽ المعنكية فبل يجكز التنازؿ عنيا ك ال تقع محبل 

 أما حقكقو المادية الكاردة عمى ذات (4)،لنقؿ الممكية فيي حقكؽ لصيقة بشخص المؤلؼ
المصنؼ ك التي قد يقع محبل لنقؿ الممكية فيجكز لممؤلؼ استغبلليا باالنتفاع مف مكارد 

. قمؤلؼ
االلتزاـ بالتسميـ : المطمب الثاني

االلتزاـ بالتسميـ مف أىـ االلتزامات الكاقعة عمى عاتؽ الميني مما يجعمو يعتبر 
ذات اىتماـ في تنفيذ العقكد المبرمة عف طريؽ االنترنت، ال سيما إذا أخذنا بعيف االعتبار 

 العقد في مكاف كاحد حيث يفصؿ بينيما في الغالب معدـ الحضكر المادم لكؿ مف طرؼ
الحدكد الدكلية ك اإلجراءات الجمركية ك ال يتصكر قيامة عنصر المناكلة اليدكية، كمف 

                                                           
 ، المتعلق بحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورة2003 جوٌلٌة 19 مإرخ فً 03/05 من األمر رقم 02المادة  راجع (1)

.  من القانون الفرنسً لحماٌة الملكٌة الفكرٌة131، وكذا المادة 23/07/2003 لـ 44ج ر عدد 
. 131 نوري خاطر، المرجع السابق، ص (2)
من براءات اختراع، حق مإلؾ  (ملكٌة فكرٌة ) إن البرنامج هو مستودع أو صندوق ٌتكون من حقوق معنوٌة (3)

للمزٌد راجع حسن . ومعومات ؼٌر مفصح عنها، كل هذه الحقوق تشكل معا الكٌان المنطقً الذي ٌطلق علٌه البرنامج

.   16 ص  المرجع السابق،عبد الباسط جمٌعً، عقود برامج الحساب اآللً،
 2003 جوٌلٌة لسنة 19 الموافق لـ 1424 جمادى األول عام 19 المإرخ فً 03/06 من األمر رقم 9 أنظر المادة (4)

.   54 ج ر عدد ،المتعلق بالعالمات
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ناحية أخرل كعمى اعتبار أف البيكع المنعقدة عبر شبكة االنترنت منيا ما يبـر ك ينفذ 
.  (1)داخميا مثؿ البرامج ك المؤلفات كمنيا ما يبـر ك ينفذ خارجيا مثؿ البضائع كالسمع

ىذا كتتجمى خصكصية التسميـ في العقكد المبرمة عبر االنترنت، بكصفيا غالبا 
بأنيا عقكد غير مممكسة، مما يجعؿ مف كاقعة التسميـ ككاقعة مادة ذات أىمية نظرا ألنيا 
تترجـ إظيار العقد ك إخراجو إلى حيز الكجكد المادم ك المممكس، ك مما يجعؿ االلتزاـ 

. (2)بالتسميـ ذا أىمية في تنفيذ العقكد المبرمة عبر االنترنت

اكؿ في ىذا المطمب مفيـك التسميـ باعتباره االلتزاـ الذم فكمف أجؿ تكضيح أكثر نت
 في محؿ التسميـ، كبعدىا نتطرؽ إلى (الفرع األكؿ) يرتبط بو العديد مف اآلثار القانكنية

الفرع )، ثـ بياف كيفية التسميـ (الفرع الثاني) العقكد االستيبلكية المبرمة عبر االنترنت
. (الفرع الرابع) كفي األخير ندرس خصكصية التسميـ في عقد البيع عبر االنترنت، (الثالث

مفيوـ التسميـ  : الفرع األوؿ

ال يختمؼ مفيـك التسميـ في عقد البيع اإللكتركني عف مفيـك التسميـ في عقد البيع 
. التقميدم، كىذا ما يظير لنا مف خبلؿ تعريفو أكال ثـ أىميتو ثانيا

تعريؼ التسميـ : أوال
يعرؼ التسميـ بأنو عبارة عف كضع الشيء المبيع تحت تصرؼ المستيمؾ بحيث 

 كعرفتو اتفاقية الىام بشأف البيع .(3)يمكنو مف كضع يده عميو ك االنتفاع بو دكف عائؽ
 عمى أنو تخمي البائع عف حيازة المبيع ، منيا19 في المادة 1964الدكلي لمبضائع لعاـ 

 30 في المادة 1980 اتفاقية فينا لعاـ أف غير ،لصالح المشترم بما يتفؽ مع نص العقد
يجب عمى :" نصت عمى االلتزاـ دكف أف تعطي لنا تعريفا لمفيـك التسميـ كجاء نصيا

                                                           
ص  2005 صالح المترالوي، القانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة اإللكترونٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة (1)

50 .
. 294ص المرجع السابق،  عمر خالد زرٌقات، (2)
.  مدنً فرنس1604ً مدنً مصري والمادة 435 من القانون المدنً الجزائري، المقابلة للمادة 376 المادة (3)
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البائع أف يسمـ البضائع ك المستندات المتعمقة بيا كأف ينقؿ ممكية البضائع عمى النحك 
. (1)"الذم يقتضيو العقد

يتمثؿ التسميـ في عقكد االستيبلؾ عبر االنترنت في كضع المنتكج تحت تصرؼ 
كبعبارة أخرل عبارة عف . (2)المستيمؾ بحيث يتمكف مف حيازتو كالتمتع بو دكف عائؽ

تخمي الميني عمى المنتكج لصالح المستيمؾ ليتمكف مف االنتفاع بو بجميع أكجو االنتفاع، 
أك ىك نقؿ السمطة . (3)ف لـ يتـ االتفاؽ عميوإكىك التزاـ يترتب بمجرد انعقاد العقد حتى ك

أك ىك تمؾ العممية القانكنية التي  . (4)أك السيطرة عمى بضائع مطابقة لما تـ التعاقد عميو
. (5)مف خبلليا يتـ كضع البضاعة تحت الشخص الذم يجب عميو استبلميا

مما سبؽ يتبيف لنا أف التسميـ في عقكد االستيبلؾ عبر االنترنت عبارة عف عمؿ 
تمكيف المستيمؾ مف السيطرة عمى المنتكج كاالنتفاع إلى مادم ييدؼ الميني مف خبللو 

. بو دكف أم عائؽ
أىمية التسميـ : ثانيا

تكمف أىمية التزاـ الميني بتسميـ المنتكج إلى المستيمؾ في أف حصكؿ التسميـ يعد 
. كفاء لبللتزاـ كانقضائو، كما يتكقؼ عمى ىذا االلتزاـ انتقاؿ تبعة ىبلؾ المبيع

 إال أنو فقد (6)،ك إذا كاف التسميـ يعتبر سببا لنقؿ الممكية في القكانيف القديمة
الكثير مف أىميتو في ظؿ التشريعات المدنية الحديثة إذ لـ يعد نقؿ الممكية متكقفا عميو، 

ك إنما أصبح مجرد التزاـ يترتب في ذمة البائع مف جممة االلتزامات التي يرتبيا عقد البيع 
                                                           

، رسالة دكتوراه، القاهرة 1980 جمال عبد العزٌز، االلتزام بالمطابقة فً عقد البٌع الدولً للبضائع وفقا التفاقٌة فٌنا (1)

. 23، ص 1996
. 294 ص المرجع السابق عمر خالد زرٌقات، (2)
 15 محمد حسن رفاعً العطاء، البٌع عبر شبكة االنترنت، دراسة مقارنة فً ضوء قانون التوقٌع االلكترونً رقم (3)

. 109، ص 2007، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر 2004لسنة 
. 128، ص المرجع السابقالشرقاوي، سمٌر  دحموم (4)

(5) KAHN Philippe , la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats du vente 

internationale de marchandises, revue international de droit comparé, no 04 paris, 1981, 

p 970.  
. 219، ص 1998، عمان، األردن،  للنشر عباس العبودي، تارٌخ القانون، دار الثقافة (6)
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عمى عاتقو، ك لكف ىذا األمر ال يقمؿ مف دكر التسميـ كما يرتبو مف آثار ميمة، ألف 
. (1)المستيمؾ ال يتمتع عمبل بسمطة المالؾ إال بقياـ الميني بالتسميـ لو الشيء المبيع
لى إ 364كنظرا ألىمية التسميـ، فقد خصص القانكف المدني الجزائرم المكاد مف 

.  مبينا محؿ التسميـ ك كيفيتو ك جزاء اإلخبلؿ بو، كالتي نبينيا تبعا، لتنظيـ أحكامو386
محؿ التسميـ  : الفرع الثاني

محؿ التسميـ ىك السمعة المتفؽ عمييا في العقد، حيث يمتـز الميني بتسميـ المبيع 
، كبنفس المقدار الذم حدده (أكال)إلى المستيمؾ بالحالة التي كاف عمييا كقت انعقاد العقد 

 .(ثانيا)العقد 
حالة المبيع : أوال

يمتـز البائع بتسميـ المبيع :" مف القانكف المدني الجزائرم عمى أف364تنص المادة 
، فحالة المبيع كفقا ليذا النص ىي (2)"لممشترم بالحالة التي كاف عمييا كقت البيع

الكضعية التي كاف عمييا المبيع كقت التعاقد، كىي التي تراضى عمييا الطرفاف، فقد تككف 
. إلى التعاقد، كعمى أساسيا تـ االتفاؽ (المستيمؾ)ىذه الحالة ىي التي دفعت المشترم

كبشكؿ عاـ عند دراسة تسميـ المبيع بالحالة التي كاف عمييا يجب التفريؽ بيف 
األكلى، إذا كاف المبيع شيئا معينا بالذات، سكاء أكاف عقارا أـ منقكال، فينبغي : صكرتيف

أف يتـ تسميمو لممستيمؾ في نفس الحالة التي كاف عمييا كقت إبراـ العقد، ك الثانية إذا 
 كاف المبيع معينا بالنكع، فنطبؽ اتفاؽ األطراؼ بخصكص حالة المبيع ك جكدتو، إف كجد

مثؿ ىذا االتفاؽ، أما إذا لـ يكجد اتفاؽ فنطبؽ العرؼ السائد حكؿ ذلؾ، أما إذا لـ 
. (3)نستطيع استنتاج حالة المبيع مف كؿ ذلؾ، فيمتـز البائع بتسميـ صنؼ متكسط الجكدة

                                                           
. 130، ص المرجع السابقعباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة، :  فً هذا المعنى راجع(1)
.  مدنً فرنس1614ً مدنً مصري والمادة 431 تقابلها المادة (2)
. 119، ص 2004 محمد الرومً، التعاقد اإللكترونً عبر االنترنت، دار المطبوعات الجامعٌة، االسكندرٌة، مصر (3)
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أما إذا كانت السمعة المتعاقد عمييا مف السمع الرقمية كالمعمكمات، فيجب أف تككف 
ىذه المعمكمات مفيدة كضمف المكضكع المطمكب ك أف تككف ىذه المعمكمات حديثة تفي 
بالغرض المطمكب، ك أف يحرص منتج المعمكمات عمى إضافة كؿ جديد بحيث تغطي 

ىذه المعمكمات ما تـ االتفاؽ حكلو في العقد، ككذلؾ تزكيد المشترؾ بالبرامج التي تمكنو 
مف الكصكؿ إلى المعمكمات بسيكلة كيسر، كتزكيده بالرقـ السرم الذم يمكنو مف 

.  (1)الكصكؿ إلى قاعدة البيانات
كلكف عمميا قد يتفؽ األطراؼ عمى تسميـ المبيع بحالة غير التي كاف عمييا عند 

يمتـز البائع بتسميـ المبيع بالحالة التي تـ عمييا أيف التعاقد، فينا يطبؽ اتفاؽ األطراؼ، 
االتفاؽ، كسكاء أكانت ىذه الحالة أفضؿ حالة المبيع عند التعاقد، أـ أسكأ منيا، ألف التزاـ 

البائع بتسميـ المبيع بالحالة التي كاف عمييا عند التعاقد ليس مف النظاـ العاـ، كيجكز 
. (2)تعديمو حسب رغبة األطراؼ المتعاقدة

كيمتـز البائع بتسميـ المشترم المبيع ذاتو ك ليس شيئا آخر حتى لك كاف أفضؿ مف 
المبيع الذم تـ عميو التعاقد، ك ال يجكز لمبائع إجبار المشترم عمى قبكؿ شيء آخر غير 

. (3)الذم التـز بو البائع فعبل
أما في النصكص الخاصة بحماية المستيمؾ، فالبائع أم المتدخؿ يمتـز بتسميـ 

المنتكج المطابؽ لممقاييس المعتمدة كبالمكاصفات القانكنية كالتنظيمية التي تحكمو 
. (4)كتميزه

                                                           
 فاروق األباصٌري، عقد االشتراك فً قواعد المعلومات االلكترونٌة، دراسة تطبٌقٌة لعقود االنترنت، دار النهضة (1)

. 126-125ص -، ص2003العربٌة، مصر، 
 عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد، الجزء الرابع، البٌع والمقاٌضة، منشورات الحلبً (2)

. 559ص  ،2000الحقوقٌة ، بٌروت، 
ٌحجر على :" ٌلً  من قانون المبادالت و التجارة اإللكترونٌة التونسً على ما26 تنص الفقرة األولى من الفصل (3)

. البائع تسلٌم منتوج مشروط بطلب دفع، لم تصدر بشؤنه طلبٌة من قبل المستهلك
.  من الفصل الثالث من قانون حماٌة المستهلك و قمع الؽش12 و 11 أنظر المادتٌن (4)
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 المحدد لشركط ككيفيات ضماف السمع 327-13كما ألـز المرسـك التنفيذم رقـ 
، المتعامميف االقتصادييف كالتجار بتقديـ كثيقة ضماف عمى السمع كالخدمات حّيز التنفيذ

كالخدمات التي يقكمكف بتسكيقيا لممستيمؾ، عمى أف تككف مطابقة لعقد البيع، الذم يمكف 
، شكؿ  بند تعاقدم أك فاتكرة أك "أف يتخذ، حسب مفيـك الضماف المحدد في المرسـك

قسيمة شراء أك قسيمة تسميـ أك تذكرة صندكؽ أك كشؼ تكاليؼ أك كؿ كسيمة إثبات 
أخرل منصكص عمييا في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كذلؾ بغرض تغطية العيكب 

 .المكجكدة في المنتكج المسكَّؽ لمزبكف أك المستيمؾ
كطبقا ليذا النص القانكني فإف مسألة تقديـ ضماف لمسمعة أك المنتكج مف طرؼ 
المتعامميف االقتصادييف، إجبارية مع ضبطيا بقكاعد تضبط حقكؽ الطرفيف المعنييف 

، كتنظـ بالتالي، العبلقة بينيما بشكؿ قانكني ميما (المتدخؿ كالمستيمؾ)بعممية البيع 
 .كانت طريقة كتقنية البيع المستعَمؿ

كتنص المادة الرابعة مف ىذا المرسـك عمى أنو يتعيف عمى كؿ متدخؿ تسميـ 
كيككف مسؤكال عف العيكب المكجكدة أثناء "المستيمؾ سمعة أك خدمة مطابقة لعقد البيع، 

، فيما تشير المادة الخامسة إلى أف مفعكؿ الضماف يسرم ابتداء "تسميميا أك تقديـ خدمة
مف تسميـ السمعة أك تقديـ خدمة، كيتجسد عف طريؽ تسميـ شيادة الضماف لممستيمؾ بقكة 

 .القانكف
 مف 22كما ألـز المشرع الميني بااللتزاـ بمطابقة المنتكج لمطمبية، كذلؾ في المادة 

يجب عمى المكرد اإللكتركني استعادة سمعتو، في :" قانكف التجارة اإللكتركنية التي تنص
 ..."حالة تسميـ غرض غير مطابؽ لمطمبية أك في حالة ما إذا كاف المنتكج معيبا

يعد االلتزاـ بالمطابقة كفقا ليذا المفيـك التزاما بتحقيؽ نتيجة، يقتضي تسميـ المبيع 
كفقا لما يستمزمو العقد، فالمعيار األساسي في المطابقة ىك العقد الذم يعيف كمية 

 حيث نصت 1982البضاعة كنكعيا ك أكصافيا، كىذا ما أخذت بو اتفاقية فينا لعاـ 
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عمى البائع أف يسمـ بضاعة تككف كميتيا ك نكعيا ك أك صافيا ك فقا لما :" 35/1المادة 
. (1)"يتطمبو العقد ك أف تككف تعبئتيا أك تغميفيا بالطريؽ التي اشترطيا العقد

 تسميـ ماعمى ال يقتصر االلتزاـ : " ك قد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أنو
عميو، لكف أف يكضع تحت تصرؼ المشترم شيئا مكافقا تماـ المكافقة في كؿ متفؽ ىك 

. (2)"النقاط لميدؼ المبحكث عنو
كلكف قد يتـ عمميا أف يبدم الميني تحفظا عمى أنو سيبذؿ أعمى درجة العناية لكي 

، أك مطابقة لؤلىداؼ المنشكدة المستيمؾتككف السمعة مطابقة لممكاصفات التي يطمبيا 
منيا، كبالتالي قد يتحكؿ االلتزاـ بتسميـ سمعة مطابقة لممكاصفات المطمكبة مف التزاـ 

بتحقيؽ نتيجة إلى التزاـ ببذؿ عناية بناء عمى اتفاؽ األطراؼ، عمى الرغـ مف أف العناية 
 بؿ عناية عمى أعمى مستكل يبذؿ فييا البائع أقصى ،ىنا ال تككف كعناية الرجؿ المعتاد

. (3)لمكاصفات المطمكبةؿدرجات الحذر في سبيؿ مطابقة السمعة 
أما إذا خبل العقد مف تحديد الشركط التي تحقؽ المطابقة فيمكف تطبيؽ نص المادة 

، التي جاءت بمثابة القكاعد المكممة إلرادة الطرفيف 1982 مف اتفاقية فينا لعاـ 35/2
. (4)بيذا الشأف

ك تظير أىمية المطابقة في العقكد المبرمة عبر االنترنت في أف المستيمؾ لـ ير 
يكتر، فبل تعتبر ىذه المشاىدة بالمنتكج مباشرة، فقد يككف رآه عف بعد عبر شاشة الكـ

                                                           
وفً نفس السٌاق طونً مٌشال عٌسى، خصوصٌات التعاقد . 358 مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص (1)

. 96 ن، ص ت دفً المعلوماتٌة، منشورات صادر الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، 
 كما انضمت الؽرفة التجارٌة الفرنسً لهذا الحل فً 20/03/1989 مدنً فرنسً، الؽرفة األولى، فً   نقض(2)

.   344، أشار إلٌه لحسن بن الشٌخ ملوٌا، المرجع السابق، ص 1989دٌسمبر 
. 138-137ص -، صالمرجع السابق محمود سمٌر الشرقاوي، (3)
 ,CAPARIS, 5 ch., B, 2 novembre 1988, jurés- daté و هذا ما أخذت بها محكمة التمٌٌز الفرنسً، أنظر (4)

n29009.CA Grenoble , ch1989, jurés..,jurés -Data, n4 3008 مشار إلٌه لدى مصطفى موسى 

. 370، ص 1العجارمة، المرجع السابق، هامش رقم 
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كاممة ك حقيقية، بؿ أنيا تبقى مشاىدة ناقصة، ك بالتالي فيك ال يستطيع معاينة المنتكج 
. (1)تقييمو تقييما حقيقيا، ك ال يتسف لو ذلؾ إال إذا تمت رؤيتو مباشرةك

مقدار المبيع : ثانيا
األصؿ أف يسمـ الميني لممستيمؾ المنتكج حسب المقدار المتفؽ عميو في العقد 

 في العقد، أما إذا لـ يرد في العقد تعييف لمقدار اكذلؾ إذا ما كاف ىذا المقدار محدد
المبيع، ما حكـ النقص ك الزيادة في مقدار المنتكج؟ 

عالج المشرع الجزائرم حالة نقص المبيع أك زيادتو مف خبلؿ األحكاـ الكاردة في 
إذا عيف في العقد مقدار المبيع كاف البائع : "  مف القانكف المدني بقكليا365نص المادة 

 غير أنو ال ،مسؤكال ما لـ يكجد اتفاؽ مخالؼ عما نقص منو بحسب ما يقضي بو العرؼ
يجكز لممشترم أف يطمب فسخ العقد لنقص في المبيع إال إذا أثبت أف النقص يبمغ مف 

". األىمية درجة لك كاف يعممو المشترم لما أتـ البيع
أما إذا تبيف أف قدر الشيء المبيع يزيد عمى ما ذكره بالعقد، ككاف الثمف مقدرا 

بحسب الكحدة كجب عمى المشترل إذا كاف المبيع غير قابؿ لمتقسيـ أف يدفع ثمنا زائدا إال 
إذا كانت الزيادة فاحشة ففي ىذه الحالة يجكز أف يطمب فسخ العقد كؿ ىذا مالـ يكجد 

. (2)"اتفاؽ يخالفو
كيفية التسميـ : الفرع الثالث

 المبرمة عبر االنترنت باختبلؼ الستيبلكية العقكد اتختمؼ طريقة التسميـ في
الشيء المتعاقد عميو، فإذا كاف ىذا األخير ذات كياف مادم محسكس، فيتـ تسميمو في 
بيئة مادية، كىك يشبو في ذلؾ عقد البيع التقميدم أما إذا كاف مكضكع التسميـ ذات كاف 

                                                           
. 99-98ص –، ص 2004 محمد سعد خلٌفة، مشكالت البٌع عبر االنترنت، دار النهضة العربٌة، مصر (1)
 1980 من اتفاقٌة فٌنا للبٌوع الدولٌة لسنة 52 مدنً أردنً و المادة 492 مدنً مصري والمادة 433 تقابلها المادة  (2)

 ، وهبة الزحلً، العقود352للمزٌد فً شرح أحكام هذه المادة راجع لحسن بن الشٌخ آث ملوٌا، المرجع السابق، ص 

 .62، ص2005المسماة فً قانون المعامالت المدنٌة اإلماراتً، والقانون المدنً األردنً، دار الفكر، دمشق، سورٌا، 
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برامج الكمبيكتر ك القطع المكسقية كاألفبلـ ؾمعنكم أم ليس ليا كجكد مادم مممكس 
. (1)السنيمائية يككف التسميـ بكسائؿ إلكتركنية كغالبا ما تتسـ بسرعة التنفيذ

المبيع  بكضع التسميـ يتـ" أف   مف القانكف المدني الجزائرم عمى 367تنص المادة
 يتسممو لـ كلك عائؽ دكف بو كاالنتفاع حيازتو مف يتمكف بحيث المشترم تصرؼ تحت
 .المبيع الشيء طبيعة يتفؽ مع الذم النحك عمى

 يد تحت مكجكدا المبيع كاف إذا البيع عمى الطرفيف تراضي بمجرد التسميـ يتـ كقد
 ال آخر لسبب البيع بعد حيازتو في المبيع استبقى قد البائع كاف أك البيع قبؿ المشترم
 .(2)"بالممكية لو عبلقة

 ماديا أك فعميا تسميما يككف أف إما صكرتيف، لمتسميـ أف النص خبلؿ مف يتبيف
ما  :يمي فيما ذلؾ سنبيف قانكنيا أك تسميما حكميا يككف أف كا 
الفعمي  التسميـ :أوال

 إلى المستيمؾ فييا الحيازة ناقبل مادم بشكؿ البضاعة بتسميـ الميني يقـك أف كىك
 المستيمؾ الميني يمكف كأف المستيمؾ، تصرؼ تحت ككضعو مكانو مف بنقمو أك يد بيد
 يمثؿ ما تسميـ طريؽ عف رمزيا التسميـ يككف كقد ،(3)المخازف مف المبيع استبلـ مف

 أف عمى البضاعة، لديو المكدع أك الناقؿ يصدرىا التي المستندات تسميـ مثؿ البضاعة

                                                           
 وتجدر واألدبٌة، والصناعٌة الفكرٌة بالملكٌة المتعلقة القوانٌن فً خاصة لحماٌة خاضعة األشٌاء هذه معظم  تكون(1)

 المشاكل هذه وتظهر اإللكترونٌة التجارة تحدٌات من واحدة هً الملكٌة الفكرٌة مسالة أن إلى الصدد هذا فً اإلشارة

 وأٌضا المبٌع من كجزء النظم التقنٌة داخل والمخزنة المباعة المنتجات برخص الخاصة االلكترونٌة العقود فً خاصة

 على المإلفٌن وحقوق االلكترونً النشر مٌدان فً الفكرٌة الملكٌة حقوق وكذلك المبٌع، مع المؽلفة الفكرٌة الملكٌة رخص

 استلزمت المشاكل هذه كل االلكترونٌة التجارة مواقع عبر تسوق أو الخط على رلنت التً التقنٌة محتوى البرمجٌات

 البضائع مٌدان فً الدولٌة التجارٌة باألنشطة وربطها الفكرٌة بالملكٌة الخاصة القانونٌة للقواعد شاملة مراجعة

أنظر . www.arab.law.orgااللكترونً  بالموقع منشور مقال االلكترونٌة، التجارة عرب، ٌونس انظر والخدمات،

 THIBAULT Verbiest , commerce électronique (publicité, contentieux), édition   :كذلك

Darcier , 2004 , p19.  
 .مدنً فرنس1604ً مدنً مصري والمادة 435تقابلها المادة  (2)
  شرح أحكام العقود المسماة، فً نفس المعنى عباس العبودي،99، ص المرجع السابق برهم، سماعٌل نضال (3)

.  135المرجع السابق، ص 

http://www.arab.law.org/
http://www.arab.law.org/
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 حيازتو كتمكف المستيمؾ مف المبيع الشيء كطبيعة تتفؽ التي بالطريقة ذلؾ يككف
. (1)بو كاالنتفاع

الحكمي  التسميـ: ثانيا
 مف فعبل المادية المبيع حيازة فيو تنتقؿ أف دكف يتـ الذم المعنكم التسميـ بو يقصد
 في تغيير دكف المبيع لمشيء الحائز صفة تغيير عمى اتفاؽ أنو إذ المستيمؾ، الميني إلى

 سبيؿ عمى المستيمؾ لدل مكدعة البيع قبؿ البضاعة كأف تككف لمبضاعة، الفعمية الحيازة
 التسميـ فعؿ فيقتصر بشرائيا، يقـك ذلؾ  مف الحيازة غير أك يده، تحت كمرىكنة الكديعة
 كذلؾ يحتفظ الميني كقد لمبضاعة، مالؾ إلى (الحائز)المستيمؾ  صفة تغيير عمى

 التسميـ يحصؿ قد أيضا الحالة ىذه ففي كككيؿ، عف المستيمؾ بالنيابة بالبضاعة
 .الحكمي

 خصوصية التسميـ في عقد البيع عبر االنترنت: الفرع الرابع
 يككف التي بالحالة الخصكصية في مداه اإلنترنت عبر التعاقد في التسميـ يأخذ

 برامج عقكد مثؿ الخدمات عمى الكارد العقد كحالة الشبكة االلتزاـ متصكرا عبر تنفيذ فييا
 األمكاؿ صكر مف ذلؾ غير أك عبر الخط الكتب أك المكسيقية القطع أك الحاسكب
 تحميؿ البرامج أك تنريؿ خبلؿ مف األمكاؿ بيذه تسميـ كيتـ األخرل، المعنكية

(télécharger) أك النسخ (copie)جياز مف الصمب الجزء إلى المتاح المكقع  مف 
 إلى الصبلحية بالدخكؿ كمنحو بو االنتفاع لممستيمؾ يتيح آخر تقني بأم أك مثبل العميؿ
 األخذ يجب أنو غير التعاقد، محؿ أك المخزنة المحممة المادة كاستعراض معيف مكقع
تسميميا بيذه الطريقة عبر  يتـ المادية غير األمكاؿ كؿ أف يعني ال ذلؾ أف االعتبار بعيف

                                                           
 فعلٌا تسلٌما المبٌعة العٌن بتسلٌم البائع التزام" بؤنه 29/12/1994 قضت محكمة النقض المصرٌة فً طعنها بتارٌخ (1)

 الحق اتفاق فً أو البٌع عقد فً التسلٌم هذا على المتباٌعان اتفاق أو  مالكا، بوصفه الفعلً حائزها ٌكون أن مناط ال

ر الفك دار المستهلك، وحماٌة ،والدولٌة واإللكترونٌة التقلٌدٌة البٌع أحكام منصور، حسٌن محمد إلٌه أشار ".علٌه

. 218  ص ، 2006 مصر ،اإلسكندرٌة الجامعً،
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  الميزرية(C.D) كاألقراص  مادية دعامات أك اسطكانات عمى تحمؿ أف فيمكف الشبكة،
 (1).الشبكة كخارج ماديا فييا التسميـ كيتـ الممغنطة أك الضكئية

 أكجو مف ما لو عمى الكقكؼ خبلؿ مف يأتي بالتسميـ االلتزاـ أف إلى نشير كأخيرا
 التسميـ ككذا نفاذ كمكاف زماف خبلؿ مف اإلنترنت التعاقد عبر لدل الخصكصية في

 :يمي فيما المنتكج
زماف التسميـ : أوال

 يعتبر كقت التسميـ مف المسائؿ الميمة في العقكد المبرمة عبر شبكة االنترنت
 بالرجكع إلى القكاعد العامة في القانكف المدني ال نجد ما يمـز أطراؼ عقد البيع بتحديدك

. تاريخ معيف لتسميـ المنتجات بؿ تركت الحرية لممتعاقديف
 فكر الكفاء يتـ أف يجب" :بأنو لجزائرما المدني القانكف مف 281تنص المادة 

. (2)"ذلؾ بغير يقضي نص أك اتفاؽ يكجد لـ ما المديف ذمة في االلتزاـ نيائيا ترتيب
لـ يتدخؿ   لـ يكف في العقد أم اتفاؽ بشأف التسميـ فإنو يتـ بمجرد االنعقاد ما إف

العرؼ في تحديد ىذا الزمف، كما أف لمقاضي أف يؤخر التسميـ إذا استدعت حالة البضائع 
ىذا التأخير، نتيجة لتدخؿ ظركؼ استثنائية بشرط أال يمنعو القانكف، كأال يضر التأخير 

في حيف . (3)كيمكف أف يككف التأخير ألجؿ معيف أك آلجاؿ متتالية (الدائف)بالمستيمؾ 
 مف القانكف المدني الفرنسي عمى ذكر أف التسميـ يجب أف يتـ في (4)1160اكتفت المادة 

الكقت المتفؽ عميو بيف األطراؼ فإذا لـ يكجد اتفاؽ عمى ميعاد معيف لمتسميـ فإف كاجب 
الكفاء بااللتزاـ يككف كقت انعقاد العقد مع مراعاة المكاعيد المقررة بحسب العرؼ إذ أف 

 .(5)المعركؼ عرفا كالمشركط شرطا

                                                           
. 158 بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص  (1)
.  مدن أردن334ً مدنً مصري و المادة 346 تقابلها  المادة  (2)
. 368، مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص 70 برهم، المرجع السابق، ص سماعٌل نضال  (3)
 . السالؾ الذكر 2016-131 قبل تعدٌلها بموجب األمر رقم  (4)

(5) BENNAIENT Alain, droit civil, les obligations, man chrétien, paris, 2003.p 291. 
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 المحترؼ تحديد المقارف التشريع نظميا كما اإللكتركنية المعامبلت أكجبت كلقد
 ضمف كمفيكمة كاضحة بصكرة العقد انعقاد قبؿ مسبقا بالتسميـ التزامو فييا ينفذ مدة معينة

 بعد عف تتـ التي التعاقد لطريقة راجع ىذا ك العقد، انعقاد قبؿ تقدـ التي البيانات التعاقدية
 أف حيث مسبقا، بالثمف يكفي المستيمؾ أف ك سيما ال المادم، فضاء في فائقة ك كبسرعة
 يككف أف طبيعيا كاف ليذا. دلمعؽ قبكلو عمى مباشرة النقر شكؿ تأتي عمى الكفاء مرحمة
 لممستيمؾ حمائي إجراء نفسو الكقت في ىك كذلؾ، ك ىك سريعة مدة المنتكج في تسميـ
 كنزاع، خبلؼ مف التأخير ىذا عف ينجر ما ك اللتزامو تنفيذه المحترؼ في يتأخر ال حتى
 اإللزامية البيانات مف المدة ىذه تحديد يعد ك .بيف الطرفيف ثقة عبلقة إنشاء قصد

 ، كىذا مابيا المستيمؾ إعبلـ المحترؼ يجب عمى التي ك العقد يشمميا التي التعاقدية
 جسده المشرع الجزائرم حيث جعؿ تحديد مكعد التسميـ مف بيف البيانات اإللزامية التي

 مف قانكف 10يجب أف يدلي بيا الميني إلى المستيمؾ اإللكتركني في نص المادة  
التجارة  قانكف مف 8 فقرة 25 الفصؿ في نجده  التجارة اإللكتركنية، نفس الشيء

 أف اإللكتركنية المعامبلت في البائع عمى يجب ":أنو آنفا المذككرة التكنسي اإللكتركنية
آجاؿ  ك طرؽ: ةالتالي المعمكمات العقد إبراـ قبؿ كمفيكمة كاضحة بطريقة يكفر لممستيمؾ

 . "(1)االلتزامات إنجاز عدـ العقد نتائج التسميـ
 مف قانكف حماية(2) 1-216 المادة نص  في،اآلخر ىك الفرنسي ألـز المشرع

 أك السمعة بتسميـ البيع عقد تنفيذ فييا يتـ التي األقصى المدة المحترؼ يحددأف المستيمؾ 

                                                           
. 255 حوحو ٌمٌنة، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Article 216-1 code de la consommation Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  

« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au 

consommateur,  conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont 

convenu autrement. 

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le 

professionnel livre le bien ou  exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 

trente jours après la conclusion du contrat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BD8BCC41394FEF14BA7A16EF9349820.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
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 ال أقصى أجؿ كفي العقد إبراـ عند أك العقد إبراـ قبؿ تحدد التي المدة كىي الخدمة،
، 30 يتجاكز  المنتكج لتسميـ األقصى حدد األجؿ قد الفرنسي التشريع أف يعني ىذا يـك

 بصكرة يحدد أف يمتـز المحترؼ المدة ىذه قبؿ لكف العقد إبراـ يـك مف ابتداء يـك 30 كىك
 التزامو تنفيذ مف خبللو يتـ لمشؾ، مجاؿ أم يدع ال معينا تاريخا دقيقة ك كاضحة
 .بالتسميـ

 حماية في تكمف اإللكتركنية المعامبلت في التسميـ مدة تحديد أىمية أف الشؾ
 التأخير عف الناجمة األضرار عف المسؤكلية كتحديد الثقة بينيما كتدعيـ الطرفيف مصالح

ذا  حيث أخرل، عقكد في يصعب سيؿ فإنو العقكد بعض في التسميـ زماف تحديد كاف كا 
عداد الشخص كالجمارؾ، إجراءات مثؿ خارجية ظركؼ عمى أحيانا األمر يتكقؼ  كا 

 ابتكاره يستدعي ذىنيا عمبل المحؿ يككف أف أك الخدمة، لتمقي المناسبة اإلمكانيات
 مثؿ  فيالعمؿ يجرم حيث معقكلة، زمنية فترة العميؿ الحتياجات كتصميمو كمبلءمتو

 االلتزاـ طبيعة عمى بدكره األمر يتكقؼ كىنا مكعد تقريبي، تحديد عمى الحاالت ىذه
 عف المسؤكلية مف التنصؿ منو يقبؿ ال محترؼ كميني بو المديف كصفة الفنية كتعقيداتو
 .(1)التنفيذ في التأخير

 العقد  إبراـفكر التسميـ يتـ أف القانكف في األصؿ كاف إذا أنو، كمو ذلؾ مف يتضح
 المتعاقدة لؤلطراؼ يجيز ذلؾ فإف ،المخالفة كبمفيـك النظاـ العاـ، مف ليس ذلؾ أف إال

 قد الشبكة عبر المتداكلة غالبية العقكد أف نبلحظ ذلؾ كعمى آخر، ميعاد عمى االتفاؽ
 في كرد لما استجابة التسميـ، كذلؾ يحدد كاضح بند ضمف خاصا فراغا متضمنة جاءت
  فراغازأفر حيث اليكنستراؿ، عف الصادر اإللكتركنية المعامبلت بشأف النمكذجي العقد
ال ...ىك لمتسميـ مكعد آخر بأف) :مفاده باالتفاؽ المتعاقديف قبؿ مف تعبئتو يجب  فإف كا 

                                                                                                                                                                                

La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du 

contrôle du bien. » 
. 83 ص  المرجع السابق، محمد حسٌن منصور، المسإولٌة االلكترونٌة،(1)



 

189 

 التجارة غرفة عف الصادر النمكذجي العقد ذلؾ إلى أشار ككما يكما،30 خبلؿ التسميـ
 األكركبي اإلرشاد تضمف كقد ، 1998لسنة لممعامبلت االلكتركنية الفرنسية كالصناعة
 إذا بأنو يفيد نصا الحدكد بعد عبر عف أك بالمراسمة البيع في المستيمكيف بحماية الخاص
 عميو أف يجب فإنو يكما ( 30 ) خبلؿ المطمكبة البضائع يصدر أف البائع عمى استحاؿ

. (1)بذلؾ المستيمؾ يعمـ
 عمى (33) المادة في تنص 1980 لسنة لمبضائع الدكلي لمبيع فيينا اتفاقية كفي 

 :البضاعة يسمـ أف البائع عمى يجب:"أنو
 .لمعقد طبقا لمتحديد القابؿ أك المحدد التاريخ  في-1
 ىك المشترم أف الظركؼ مف تبيف لـ ما لمعقد طبقا المحددة المدة كفي كقت أم  في-2

 .التسميـ تاريخ يختار الذم
 ".أخرل حالة أية في العقد إبراـ تاريخ مف معقكلة مدة  خبلؿ-3

 انعقاد كقت مف تصكره يمكف اإلنترنت عبر التسميـ زماف أف القكؿ يمكف سبؽ مما
 تسميـ كزماف كقت أف حيث األصؿ، كىك الطرفاف عميو الذم يتفؽ الكقت في أك العقد،
 الرقابة لسمطات يخضع لمبائع ترؾ تحديده أف مراعاة مع القكاعد العامة، مف ليس المبيع

 الكقت في أك خاصة لذلؾ تشريعات تفرد التي الدكؿ في المستيمؾ حقكؽ لحماية القضائية
 الصريح االتفاؽ عدـ حالة في كىذا المعقكلة، المدة خبلؿ أك التعامؿ عرؼ يقرره الذم

 بالمراسمة أك بعد عف التعاقد أطراؼ إعماؿ إلى فيثار العقد، في معيف زماف عمى تحديد
                                                           

(1) Article 7 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 

"1  . Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur doit exécuter la 

commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le 

consommateur a transmis sa commande au fournisseur. 

2. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité 

du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette 

indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, 

dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement..." 
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 المبيع إليو يسمـ بأف المستيمؾ الميني يعذر أف نرل ىذه الحالة كفي المعقكلة المدة لتقدير
  اإلخبلؿ عمى يترتب آمرة ذلؾ المدة بعد ىذه كتصبح باإلعذار، يحددىا معينة مدة خبلؿ
 .طارئة أك قاىرة ظركؼ ىناؾ تكف لـ ما التنفيذ، عدـ عمى الجزاء بيا 

 بالسرعة تقابؿ أف يجب اإلنترنت، عبر العقكد إبراـ في السرعة أفيرل البعض ك
 السريعة المراسبلت إمكانيات كتكافر السرعة عصر مع كلكج كخاصة المنتجات تسميـ في

 المدة كتككف الحدكد عبر التعاقد في حالة العقد تاريخ مف أسبكعا المدة تتجاكز ال بحيث
 الكاحدة الدكلة حدكد  داخؿ متبايعيف بيف التعاقد تـ إذا العقد تماـ لحظة مف ساعة  48
 .(1)عميو المتفؽ الشحف كنكعية إجراءات مراعاة مع
إخبلؿ الميني المنظمة لمتجارة اإللكتركنية جزاء المقارنة كلقد رتبت التشريعات   
  إرجاع المنتكج في 21، فالمشرع الجزائرم أجاز لممستيمؾ في صمب المادة مدة التسميـب

 أياـ عمؿ 04حالة ما إذا لـ يحتـر المكرد اإللكتركني آجاؿ التسميـ في أجؿ أقصاه 
في . تحسب ابتداء مف تاريخ التسميـ الفعمي، دكف المساس بحقو في المطالبة بالتعكيض

ىذه الحالة يجب عمى المكرد أف يرجع لممستيمؾ المبمغ المدفكع ك النفقات المتعمقة بإرجاع 
أما المشرع  . المنتكج خبلؿ أجؿ خمسة عشرة يكما ابتداء مف تاريخ إرجاع المنتكج

 دينار 500 غرامة عقكبة تكقع ةئخطي اعتبرىا حيث المدني دكف جزائي أثر رتب التكنسي
 اإللكتركنية التجارة قانكف مف 49 الفصؿ في مبيف ىك كما تكنسي دينار 5000 إلى

 أما المشرع الفرنسي فرتب أثر مدني يتمثؿ في فسخ العقد، طبقا 2000  لسنة التكنسي
 مف قانكف االستيبلؾ الجديد بعد إخطار الميني برسالة مضمنة (2)2-216لنص المادة 

 .الكصكؿ أك بطريقة أخرل مقبكلة قانكنا
                                                           

. 300 عمر خالد زرٌقات، المرجع السابق، ص (1)
(2) Article L216-2 code de la consommation. 

« En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de 

fourniture du service  à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de 

l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le 

consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée  avec demande d'avis 
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مكاف التسميـ : ثانيا
 بأنو التسميـ مكاف كيعرؼ، محدد مكاف في البضاعة بتسميـ ممـز الميني إف
ذا .المستيمؾ إلى المبيع لتسميـ يتحدد المكقع الذم أك المنطقة  يككف فإنو ذلؾ في أخفؽ كا 
 ألف البيع، أثناء الشيء تكاجد مكاف ىك مكاف التسميـ أف عمى التزاماتو، بأحد مخبل

 كدفع سحب لمستيمؾعمى ا بأف يفسر مما ،(1)المحظة تمؾ عند مالكا يصبح المستيمؾ
 فقد الجزائرم القانكف في أما ،(2)الفرنسي القانكف في بعد عف البيكع في النقؿ مصاريؼ

 المشترم إلى المبيع تصدير كجب إذا" :أنو عمى المدني القانكف مف 368 المادة نصت
 367 المادة تنص كما ،"ذلؾ يخالؼ اتفاؽ يكجد لـ ما كصؿ إليو إذا إال التسميـ يتـ فبل
 الشيء طبيعة مع يتفؽ الذم النحك عمى سميـتاؿ يحصؿ ك:"...عمى القانكف ذات مف

 ."المبيع
 تسميـ تنظيمو، بأف يتـ عمى المتداكلة العقكد حرصت التسميـ مسالة كبخصكص

 كيجب أف يذكر ذلؾ في العقد  يختاره آخر عنكاف أم في أك مكطف المستيمؾ في السمع
 كتضيؼ بعض العقكد .(3)التصدير نفقات بخبلؼ التسميـ أجؿ مف نفقات أية يتحمؿ كلف

 حدث إذا:" كالنص عمى بالتسميـ المرتبطة المشاكؿ مكاجية تستيدؼ بعض الشركط التي 
 لؾ، سمميا مف مكتكب عميو تحفظا تسمـ أف فعميؾ لؾ، تسميميا عند تالفة السمعة ككانت
 .(4)"كجو أكمؿ عمى مشكمتؾ بحؿ كسنمتـز

                                                                                                                                                                                

de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les 

mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un 

délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai... 

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou 

de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté 

entre-temps... » 
  .369 مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص (1)
.  مدنً مصري346و 345 تقابلها نصً المادتٌن (2)
.  على خالؾ القانون الجزائري الذي جعل المخاطر على البائع قبل التسلٌم كقاعدة عامة(3)

(4) BENNAIENT Alain , droit civil , les contrats spéciaux civils et commerciaux, 5éme édition, 

monte héstent, juillet 2001, p 118.  
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ق إذا كاف مف إف القكؿ نستطيع اإلنترنت، عبر البيع حالة عمى ذلؾ كتطبيؽ
 في أم إليو، كصؿ إذا إال التسميـ يتـ ظاىرا، فبل لممستيمؾ فييا المبيع تصدير كاجباؿ

 يقضي الحاضر في الكقت العرؼ فأب القكؿ حد إلى البعض يذىب كقد تكاجده، مكاف
 إلى المبيع بكصكؿ إال يتـ ال التسميـ فأب يفيد مما المستيمؾ، إلى المبيع بتكصيؿ عمكما

 بشرط االتفاؽ يبـر نجده ما سمعة لشراء اإلنترنت عبر يتعاقد فمف المستيمؾ، مكاف تكاجد
 صفحات عبر العرض إعبلنات في نبلحظو  ما.الطمبية المحمكلة كبمعنى التكصيؿ
 النشاط مزاكلة مكاف تقيد عبارات تتضمف كالتي اإللكتركني البريد عبر العركض الكيب أك

 اإلعبلف، في المحدد المكاف حدكد ضمف التسميـ أك أماكف التكزيع تقيد بالضركرة ىي
 العامة بالقكاعد االدعاء يستطيع اإلعبلف ال في المحددة األماكف ىذه خارج يتعاقد فمف
 مكاف المبيع مف تسميـ ىك يتحمؿ أف عميو بؿ تكاجده، أماكف في المبيع تسمـ تقرر التي

 .كالمستيمؾ المعمف بيف كمستقؿ جديد التفاؽ يخضع نراه ذلؾ كغير الميني، لدل تكاجده
 تتكاله اإلنترنت عبر المشترات السمع أك البضائع إرساؿ أك إيصاؿ كاف كلما

 المتصكر كمف البريد، إرساليات خبلؿ مف تصكره أك يمكف ،بالتكزيع متخصصة شركات
 التسميـ في التأخير بعض قد تسبب كالتي البريدية الصعكبات بعض تحدث أف أحيانا
 بأحد المراكز الخاصة الشركط حرصت كلذلؾ عادة، متكقع ىك ما يتجاكز ال الذم

 ثبلثة محميا يككف التي الطمبات أغمب تسميـ يتكقؼ" :أنو  عمى CDNOWاألمريكية 
 التي الطمبات أما األمريكية، المتحدة الكاليات في البريد خدمة ظركؼ عمى قؿأأك قطع

 نرسميا فسكؼ أكثر، أك دكالر (100) تككف قيمتيا التي أك أكثر أك قطع أربعة تتضمف
 المرسمة الطركد أجؿ تسميـ مف التكقيع يشترط قد أنو مبلحظة مع) السريع بالبريد لكـ

 اختيار السريع البريد خدمة لكـ نقدـ كقد العطؿ، أياـ في يسمـ ال قد كأنو السريع، بالبريد
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 أك قطع ثبلث تتضمف التي لمطمبات بالنسبة كذلؾ زىيد بمقابؿ لنا متاحة كانت إذا
 .(1)"أقؿ

 عاتؽ عمى تبقى  التي اليبلؾ تبعة كما يمكف أف نشير إليو في ىذا المجاؿ ىك
 فبل المكزع الناقؿ أك إلى بتسميميا البائع قاـ فإذا سمعتو المستيمؾ يتسمـ أف إلى الميني
 لحظة منذ إال اليبلؾ تبعة المشترم يتحمؿ ال كبالتالي تـ، قد النيائي التسميـ أف يعتبر
 بيف اإلنترنت عبر المبرمة العقكد في بالتسميـ االلتزاـ تنفيذ أف فنرل ىك المبيع، تسممو

 إلى السمع أك البضائع تسميـ عند إال يتـ ال عبر االنترنت التعاقد كمحترفي المستيمكيف
 .ذلؾ غير عمى االتفاؽ يتـ لـ ما ىذا المستيمكيف
 كما تصكرىا يمكف اإلنترنت عبر المبيع تسميـ أماكف أف إلى نخمص تقدـ كمما

 :يمي
 عبر البيع عقكد في الغالبة الصكرة كىذه: البائع إعبلف يحدده الذم المكاف  في-1

 أماكف فيو تحدد نصكصا تتضمف االفتراضية، عقكد المتاجر مف كثيرا أف إذ اإلنترنت
 .خدماتو تقديـ المكرد فييا يستطيع التي النشاط مزاكلة

 مكاف ألم أك عممو أك سكنو مكاف كاف سكاءن  :ستيمؾالـ يحدده الذم المكاف في- 2
 .آخر

 بإيصاليا يقضي كالذم الطمبيات تسجيؿ عرؼ أم :في المكاف الذم يحدده العرؼ- 3
 .ستيمؾالـ تكاجد مكاف إلى
 الحدكد عبر الشراء حاالت في كذلؾ: البيع في المكاف الذم يكجد فيو المبيع كقت- 4

 التي الدكؿ قكانيف مراعاة ضركرة نرل حيث ،ستيمؾمكاف الـ في تداكليا يمنع سمع عمى

                                                           
  1998دار النهضة العربٌة للنشر و التوزٌع، مصر التعاقد عبر االنترنت، خصوصٌة  أسامة أبو حسن المجاهد، (1)

. 102ص 
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 يسمح ال مثبل السكيد في السمع مف  كيشترل يباع أف يمكف فما إلييا، المبيع دخكؿ تحـر
. (1)الجزائر في بتداكلو

نفاذ المنتوج   :ثالثا
 التي انفتاح الشبكة خاصية بسبب المنتكج نفاذ حالة المقارف عالج التشريع

 االستجابة لكؿ الحاالت مف الكثير في يتعذر حيث، المتسكقيف مف كبيرا عددا تستقطب
 التزامو المحترؼ تنفيذ عدـ عنو يترتب المنتكج كنفاذ .لممحترؼ ترد التي اتمالطمب
 .بالتسميـ

  مف قانكف التجارة اإللكتركنية بإلزاـ23اكتفى المشرع الجزائرم في صمب المادة 
 كفقا ليذه. المكرد اإللكتركني بعدـ المكافقة عمى طمبية منتكج غير متكفر في مخزكنو

 المادة، نفترض لك أف المكرد اإللكتركني حيف كافؽ عمى الطمبية كاف المنتكج متكفر في
 مخزكنو، لكف بحمكؿ أجؿ التسميـ تبّيف لو بأف ىذا األخير قد نفذت كميتو، فما ىك الحكـ

 المشرع الجزائرم لـ يعالج أك لـ يفترض ىذه الحالة بؿ اكتفى. المطبؽ في ىذه الحالة؟
 .كما سبؽ ذكره بإلزاـ المكرد عمى عدـ المكافقة عمى طمبية منتكج غير متكفر في مخزكنو

 قانكف  مف35 الفصؿ في عمييا نص خاص بحكـ نظـ المشرع التكنسي ىذه الحالة  
 أك تكفر المنتكج عدـ صكرة في البائع عمى يتعيف :"أنو فيو جاء كالذم اإللكتركنية التجارة
 التسميـ تاريخ قبؿ ساعة 24 أقصاه أجؿ في بذلؾ المستيمؾ إعبلـ المطمكبة الخدمة

رجاع العقد في عميو المنصكص  القكة حاالت باستثناء صاحبو إلى المدفكع المبمغ كامؿ كا 
 بقطع المدفكع المبمغ المستيمؾ كيسترجع بالتزاماتو البائع أخؿ إذا العقد كيفسخ .القاىرة

 ."بو البلحؽ الضرر جبر النظر عف
 

                                                           
العالم الٌوم ٌقترب من توحٌد القوانٌن الخاصة بالجمارك بفضل الدخول فً اتفاقٌات التجارة الدولٌة الحرة نشٌر أن  (1)

 .وؼٌرها من االتفاقٌات اإلقلٌمٌة و الدولٌة التً تهدؾ الى تسهٌل تدوال السلع بدون قٌود  الحدود  (الجات)
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 L.121.-20-3 (1) المادة مف الثانية الفقرة في تناكليا فقد الفرنسي المشرع أما
 نفاذ بسب العقد تنفيذ عدـ حالة في المحترؼ ألزمت حيث المستيمؾ، حماية قانكف مف

 ىذه كفي اآلجاؿ أقرب في الخدمة أك السمعة بنفاذ المستيمؾ يعمـ أف الخدمة أك السمعة
 ك الثمف دفع تاريخ مف ابتداء يـك 30 ىك أجؿ أقصى في المدفكعة المبالغ يرد أف الحالة

 لمتعريفات طبقا) الثمف(المبمغ ىذا عمى فكائد دفع عميو أكجب األجؿ ىذا تجاكز إذا
 العقد طرفي اتفاؽ حالة في أجازت فقد نفسيا، المادة مف الثالثة الفقرة أما ا،بو المعمكؿ

 الخدمة أك بالسمعة المستيمؾ بتزكيد المحترؼ يقـك أف الخدمة أك السمعة نفاذ عند
 .فمماثمي

 جانب مف الفسخ تكقيع ىك المنتكج نفاذ آثار أف تقدـ ما خبلؿ مف يبدك    
الفرنسي ليذا كجب  التشريع في كرد كما المماثؿ التنفيذ أك المنتكج، ثمف رد ك المستيمؾ

 التعكيض أك التنفيذ مع الثمف المستيمؾ، رد بإرادة العقد فسخ: عمينا تناكؿ النقاط التالية
 .الفرنسي التشريع في كرد المماثؿ كما

  فسخ العقد بإرادة المستيمؾ-1
 تسميـ عدـ بسبب العقد فسخ الفرنسي كالمشرع التكنسي المشرع مف كؿ رتب لقد

 العامة القكاعد عميو تنطبؽ ال ىنا الفسخ ك نفاذه، عف الناتج المحترؼ قبؿ مف المنتكج
                                                           

(1) Article L121-20-3 code de la consommation, Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 

- art. 28, Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V) 

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il 

s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.  A défaut, le fournisseur 

est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion 

du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la 

résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de 

l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. 

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité 

du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette 

indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard 

dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces 

sommes sont productives d'intérêts au taux légal. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EEC1345BC18CAA5B7009B960683F16F9.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000017785995&idArticle=LEGIARTI000017959757&dateTexte=20171207&categorieLien=id#LEGIARTI000017959757
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EEC1345BC18CAA5B7009B960683F16F9.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000017785995&idArticle=LEGIARTI000017959757&dateTexte=20171207&categorieLien=id#LEGIARTI000017959757
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EEC1345BC18CAA5B7009B960683F16F9.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000028738036&idArticle=LEGIARTI000028739866&dateTexte=20171207&categorieLien=id#LEGIARTI000028739866
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292049&dateTexte=&categorieLien=cid
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 .التزامو تنفيذ عف تخمفو تسجيؿ ثـ المديف، بإعذار الدائف يقـك أف تقتضي التي التقميدية
 ىذه لكف القضاء، أماـ التنفيذ عدـ بسبب العقد بفسخ المطالبة الدائف يستطيع عندئذ
 في المقارف التشريع تجاكزىا قد لمدائف مكمفة ك طكيمة إجراءات مف تتطمبو ما ك القكاعد
 قد األخير ىذا يككف أف بعد مباشرة، المستيمؾ بإرادة الفسخ رتب ك اإللكتركني التعاقد
 بيف التعاقدية العبلقة تزكؿ المحظة تمؾ مف كابتداء الكصكؿ، مضمكنة برسالة أعممو

 أف ىذا مف يتضح ما ك. التعاقد قبؿ عميو كاف التي الحالة إلى المتعاقديف كيعاد الطرفيف
 حماية أجؿ مف التعاقد لطريقة المبلئـ الحؿ الفسخ تجعؿ اإللكتركني التعاقد قكاعد

 حماية التعاقدية العبلقة عمى اإلبقاء تفضؿ التقميدية العامة القكاعد بينما المستيمؾ
 .المعامبلت الستقرار

 : أنو اإللكتركنية التجارة قانكف مف 35 الفصؿ في نص فقد التكنسي، لتشريعأما ا
 بذلؾ المستيمؾ إعبلـ المطمكبة الخدمة أك المنتكج تكفر عدـ صكرة في البائع عمى يتعيف"

 المبمغ كامؿ إرجاع ك العقد، في عميو المنصكص التسميـ تاريخ قبؿ ساعة 24 أجؿ في
 .بالتزاماتو البائع أخؿ إذا العقد يفسخ القاىرة القكة كباستثناء. صاحبو إلى المدفكع

 .بو البلحؽ الضرر جبر عف النظر بقطع المدفكع المبمغ المستيمؾ يسترجعك
 24 يتعدل ال أجؿ في المنتكج بنفاذ بإخبار المستيمؾ يمتـز البائع أف يعني ىذا

 بمجرد القانكف بقكة العقد يفسخ عنذئذ العقد، في عميو المتفؽ التسميـ تاريخ قبؿ ساعة
 طمب لو يحؽ كما الثمف المستيمؾ فيسترجع المحترؼ، جانب مف التسميـ عدـ إثبات

 كقع قد التكنسي المشرع أف النص ىذا مف كيتضح .بو البلحؽ الضرر عف التعكيض
 المشرع أف يعني ىذا . ةالقاىر لمقكة راجع التسميـ عدـ سبب كاف إذا إال القانكف بقكة الفسخ

 مسؤكلية تعد التي ك القانكني النص قكاميا القانكف بقكة البائع مسؤكلية أقر قد التكنسي
 التسميـ عدـ أف البائع يثبت أف أم األجنبي، السبب بكاسطة إال نفييا يمكف ال مكضكعية

 خطأ أك القاىرة أك القكة المفاجئ كالحادث فيو لو يد ال أجنبي سبب عف نشأ قد
 .المضركر
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 المنتكج تسميـ عدـ الضرر عف جبر حؽ، الفسخ جانب إلى التكنسي المشرع منح 
 ضرر يرتباف تنفيذه في الممطالة حتى أك العقد تنفيذ عدـ ألف ،نفاذه أم تكفره عدـ بسبب
 التي التكنسية العقكد ك االلتزامات مجمة مف 277 الفصؿ في مبيف ىك كما جبره يكجباف

 يتعمد لـ كلك بالخسارة القياـ يكجباف فيو المماطمة أك بالعقد الكفاء عدـ": يمي ما فيو جاء
 يعفى عنو أخره أك التسميـ مف منعو البائع إلى منسكب غير سبب كجكد لكف ".ذلؾ المديف

 يمـز ال" أنو فيو جاء حيث 282 الفصؿ عميو نص كما، المسؤكلية مف الحالة ىذه في
 عنو أخره أك الكفاء مف منعو إليو منسكب غير سببا أثبت إذا الخسارة بتعكيض المديف
 في الفسخ رتب فقد الفرنسي القانكف أما "الدائف كمماطمة الطارئ كاألمر القاىرة كالقكة
  مف1 الفقرة  114  المادةإلى التي تحيمنا  السالفة الذكر ك-L.121.-20 3ة الماد نص

 . العقد فسخ تكقيع حؽ لممستيمؾ منحت إذ نفسو القانكف
 اعتبره إنما ك القانكف، بقكة الفسخ يكقع لـ الفرنسي المشرع أف تقدـ مما لنا كيتضح

 حبل يفضؿ أك  المنفردة بإرادتو تكقيعو األخير ىذا يستطيع حيث المستيمؾ بيد في رخصة
 يفضؿ أك التسميـ أجؿ المستيمؾ يمدد كأف الطرفيف بيف لبلتفاؽ مفتكحا المجاؿ تاركا آخرا

  .آخرا منتكجا
التعويض  مع المنتوج ثمف رد- 2

 فسخ جانب إلى المنتكج نفاذ حالة عف رتب قد المقارف التشريع أف لنا تبيف لقد
 كرد حيث التشريعات، باختبلؼ يختمؼ المسألة ىذه تنظيـ لكف المستيمؾ، تعكيض العقد
 في كرد كما ضرر أصابو إذا التعكيض طمب لو يحؽ المستيمؾ أف التكنسي التشريع في

 العامة القكاعد في مقرر ىك ما حسب التعكيض كيتـ.  سابقاالمذككر  35 الفصؿ نص
 مف بسبب المنتكج تسميـ عدـ أف نرل لكف .اضرر بالمستيمؾ يمحؽ أف يتعيف ك التقميدية،
 المنتكج كانتظر تعاقد ألنو لممستيمؾ ضرر عنو ينتج، القاىرة القكة باستثناء األسباب
 بأقؿ مماثؿ منتكج شراء فرصة عنو فاتت قد يككف قد ك يتحقؽ، لـ ذلؾ لكف بو، لبلنتفاع

 .بالمستيمؾ يمحؽ ضررا ذاتو حد في يعتبر كمو ىذا ك ثمف
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 إذا  أنو -L.121.-20 3 المادة نص في أثرا رتب فقد الفرنسي المشرع أما
 إلى عميو كجب ، الثمف رد فيو يستكجب الذم األجؿ ىك ك يـك 30 تجاكز المحترؼ

 المعمكؿ لمتعريفات طبقا تحسب التي ك التأخير، عف الناجمة الفكائد الثمف، دفع رد جانب
 .الشأف في ىذا بيا
 المماثؿ التنفيذ -3

المادة  في المنتكج نفاذ عند المماثؿ التنفيذ عمى الفرنسي المشرع نص لقد
L.121-20-3  حسب المسألة ىذه ترؾ التكنسي التشريع عكس عمى سابقا، المذككرة 

 نفاذ حالة حكؿ العقد طرفي بيف االتفاؽ عند أنو حيث التقميدية، العامة لمقكاعد اعتقادنا
 أف اعتبارا عميو تعادؿ خدمة أك بسمعة المستيمؾ بتزكيد المحترؼ يقـك الخدمة أك السمعة

 عمى يجب الحالة ىذه م كؼ.يماثمو بما الكفاء يجكز حينئذ المثميات مف ىك المنتكج ىذا
 إذا ك اآلجاؿ، أقرب في مفيكمة ك كاضحة بطريقة بذلؾ المستيمؾ يعمـ أف المحترؼ

 عاتؽ عمى تككف الرجكع حؽ استعماؿ مصاريؼ فإف الرجكع بحؽ المستيمؾ تمسؾ
 .المحترؼ يتحمميا المصاريؼ أف أم المحترؼ

 المادة نص في العامة التقميدية القكاعد في القاعدة ىذه نص المشرع الجزائرم عمى
 عيني حؽ بنقؿ االلتزاـ كرد إذا" :أنو فييا جاء التي الجزائرم المدني القانكف مف 166
 المديف يقـ لـ فإذا .الشيء ىذا بإفراز إال لحؽا ينتقؿ فبل بنكعو، إال يعيف لـ شيء عمى
 بعد المديف نفقة عمى ذاتو النكع مف شيء عمى يحصؿ أف لمدائف جاز التزامو، بتنفيذ

 في بحقو إخبلؿ غير مف الشيء بقيمة يطالب أف لو يجكز كما القاضي استئذاف
 ذمة عمى المماثؿ الشيء عمى لمحصكؿ يسعى الذم ىك الدائف أف يعني ىذا ؛"التعكيض
 في تطبيقيا أما. بذلؾ لو يسمح قضائي أمر عمى المسبؽ الحصكؿ شرط لكف المديف،
 بيف العقد في صراحة عمييا االتفاؽ يمكف أنو حيث مف مختمفا جاء فقد اإللكتركني التعاقد

 كما الدائف ليس ك المعادؿ بالمنتكج المستيمؾ بتزكيد (المديف) المحترؼ يقـك إذ الطرفيف،
 إذا ما حالة في ك القاضي، مف إذف يشترط ال كما التقميدية، العامة القكاعد في كارد ىك

. المنتكج إرجاع مصاريؼ يتحمؿ ال فإنو العقد عف الرجكع المستيمؾ فضؿ
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  حؽ المستيمؾ في الضماف: المبحث الثاني
إف التطكر التقني الحديث ك ما صاحبو مف تغيير في نظاـ اإلنتاج ك التكزيع، دؽ 
ناقكس الخطر بالنسبة لممستيمؾ الذم يسارع في اقتناء بعض المنتكجات التي قد تسبب 

فمـ يجد منفذ مف ىذه األخطار سكل المطالبة . لو األذل ك األضرار المتفاكتة الخطكرة
ك عمى ىذا األساس أصبح المستيمؾ يحتؿ الدرجة األكلى في االىتماـ أثناء . بالضماف

عمميات بيع ك تكزيع األجيزة ك األدكات الحديثة التي غالبا ما يجد نفسو عاجزا عف فيـ 
الشيء الذم يزيده قمقا عمى قمؽ إزاء تعطميا ك صبلحيتيا . كظائفيا ك طرؽ استعماليا

لمعمؿ خاصة إذا ك جد المستيمؾ نفسو مستغبل مف قبؿ شركات اإلنتاج ك التكزيع عف 
 . طريؽ الدعاية ك اإلشيار ك ك سائؿ اإلغراء المختمفة التي تدفعو إلى الشراء

يعد الضماف كسيمة ىامة في يد المستيمؾ إللزاـ الميني بتسميـ منتكج سميـ 
 ،مطابؽ لممكاصفات التي تـ االتفاؽ عمييا ك التي تستمزميا األعراؼ ك طبيعة التعامؿك
يرل بعض الفقو أف ىذا االلتزاـ تستمزمو طبيعة األشياء مف جية كقصد المتعاقديف ك
.  تعامؿ الناس مف جية أخرلك

 لممستيمؾ المشركعة الرغبة بتمبية يعرؼ ما يجسد أنو في الضماف أىمية تتجمى
 الذم لمكصؼ مطابقا ك بو، لبلنتفاع قاببل ك العيكب، مف خاليا منتكجا تسميمو خبلؿ مف
 التي األضرار عف المسؤكلية تكقيع في دكرا كبير يمعب كما العقد، في المتدخؿ بو تعيد

 يمكف الذيف األشخاص طائفة تحديد ك معنكية، أك كانت مادية سكاء المستيمؾ تصيب
 كصكلو قبؿ حؿمرا بعدة يمر أصبح المنتكج أف ك خاصة بالضماف، عمييـ الرجكع

 .(1)التجزئة بائع إلى كصكال ك المنتج مف بدءا لممستيمؾ
 ينتيجيا التي اإلجراءاتك الطرؽ تبياف ىك الضماف مكضكع راسة د مف الغاية 
، مف أجؿ ذلؾ سنتاكؿ في ىذا المبحث الضماف في حقو استيفاء أجؿ مف المستيمؾ

                                                           
 مسعودي فاروق، فعالٌة االلتزام بالضمان فً قانون حماٌة المستهلك وقمع الؽش، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً (1)

 .5، ص 2015/2016القانون الخاص، جامعة الجزائر، 
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المطمب  )، اإلطار القانكني لبللتزاـ بالضماف (المطمب األكؿ)مفيـك االلتزاـ بالضماف 
 .(الثاني

 مفيـو االلتزاـ الضماف: المطمب األوؿ
ضماف تستمزمو طبيعة األشياء، فالمستيمؾ الذم يتعاقد عبر االنترنت اؿااللتزاـ ب

مف أجؿ شراء منتكج معيف أك طمب خدمة ما، يفترض أف يككنا خالياف مف العيكب 
. (1)كصالحاف لمغرض المرجك، كلك كاف يعمـ بما فييما مف عيكب لما أقدـ عمى التعاقد

أنكاع الضماف ، (الفرع األكؿ) تعريؼ االلتزاـ بالضمافلذلؾ سأتناكؿ في ىذا العنصر، 
 .(الفرع الثاني)

 تعريؼ االلتزاـ بالضماف: الفرع األوؿ
 تعيد التي الصفات إحدل تخمفت متى المبيع بضماف البائع ألـز المشرع الجزائرم 

 القكاعد في بو االنتفاع أك المبيع قيمة مف ينقص عيب كجكد حالة في أك بكجكدىا،
 قكاعد كضع في يفكر المشرع جعؿ جكانب عدة مف القكاعد ىذه قصكر أف إال .العامة
 خبلؿ مف فعبل تجسد ما ىك ك الحماية، مف قدر أكبر لممستيمؾ تكفؿ خاصة قانكنية
 نص في الضماف عرؼ األخير ىذا ،03-09القانكف بمكجب ألغي الذم 02-89 القانكف
المنتوج  فً عٌب ظهور حالة فً معٌنة، زمنٌة فترة فً متدخل كل إلتزام ''بأنو 3 المادة

ىذا .  ''نفقتو على الخدمة تعدٌل أو السلعة تصلٌح أو ثمنه إرجاع أو األخٌر هذا باستبدال
 الذم ألغي 266-90كنظـ المشرع أحكاـ الضماف عف طريؽ المرسـك التنفيذم رقـ 

: نو عمى أفـ 3 المادة في ينص كىذا األخير 327-13 التنفيذم رقـ المرسـكبمكجب 
القانكنية  باآلثار المتعمقة التنظيمية التشريعية في النصكص عميو المنصكص الضماف"

أك  فاتكرة أك تعاقدم بند كؿ(البيع  لعقد مطابقة غير أك خدمة سمعة تسمـ عمى المترتبة
إثبات  كسيمة أم أك تكاليؼ كشؼ أك صندكؽ تذكرة تسميـ أك قسيمة أك  شراء  قسيمة

                                                           
. 223ص المرجع السابق،  زرٌقات عمر خالد، (1)
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 الموجودة العٌوب وتؽطً (بهما المعمول التنظٌم التشرٌع و فً علٌها منصكص أخرل

 .''الخدمة تقدٌم أو السلعة اقتناء أثناء
يككف البائع ممزما :"  ؽ ـ ـ فيما يخص الضماف447 كرد في نص المادة 

بالضماف إذا لـ يتكفر في المبيع كقت التسميـ الصفات التي كفؿ لممشترم كجكدىا فيو، أك 
إذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف قيمتو أك مف نفعو بحسب الغاية المقصكدة مستفادة مما 

ىك مبيف في العقد، أك مما ىك ظاىر مف طبيعة الشيء أك الغرض الذم أعد لو، 
-1386بينما جاء نص المادة ". كيضمف البائع ىذا العيب ك لك لـ يكف عالما بكجكده

يعتبر المنتج معيبا إذا لـ :"  مف التقنيف المدني الفرنسي معرفا لمعيب بنصو عمى(1)4
 .يكفر السبلمة أك األماف المنتظر منو شرعا

 امنتج أكا محترؼ كاف سكاء البائع زاـالت " بأنو المنتكج في لمضماف تعريؼ تقديـ يمكف
 ما مف المستيمؾ حماية بيدؼ المبيع عيكب بضماف كسطي بائع أك صانعان  ا أكمكزع أك

 (2). ''المبيع في تكجد قد التي ضرر مف العيكب ىذه لو تسببو
 أنواع الضماف: الفرع الثاني

 يعد ضماف السمع كالخدمات مف أىـ الحقكؽ األساسية لممستيمؾ، كبالرجكع إلى 
 )أكال(قانكني ضماف أحدىما الضماف، مف نكعيف نجد بالضماف لبللتزاـ المنظمة القكاعد
 البيع بعد ما خدمة في المستيمؾ حؽ عمى المشرع نص كما ،)ثانيا(اتفاقي ضماف كالثاني
 .)ثالثا(لمضماف مكمؿ كالتزاـ

 
 

                                                           
(1) Article 1386-4 code civil, Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 

1998 , Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4  

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s'attendre. 
 فً الدكتوراه شهادة لنٌل رسالة مقارنة، دراسة المنتوجات، فً بالضمان لتزام لالالقانونً اإلطار علً، حسانً (2)

 .69 ص ، 2012 تلمسان، جامعة السٌاسٌة، العلوم و الحقوق كلٌة الخاص، القانون

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E000BC915304FEC94D8F08DB8C6C4929.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000205903&idArticle=LEGIARTI000006284587&dateTexte=20180304&categorieLien=id#LEGIARTI000006284587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E000BC915304FEC94D8F08DB8C6C4929.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000205903&idArticle=LEGIARTI000006284587&dateTexte=20180304&categorieLien=id#LEGIARTI000006284587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E000BC915304FEC94D8F08DB8C6C4929.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006595&dateTexte=20180304&categorieLien=id#LEGIARTI000032006595
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 الضماف القانوني: أوال
 ألم مقتف كؿ يستفيد'' يمي ما عمى  03-09  القانكف مف  13تنص المادة 

 الضماف مف تجييزية مادة أم أك عتاد أك أك آلة أداة أك خدمة أك جيازا  كاف سكاء منتكج
 فترة خبلؿ متدخؿ كؿ عمى إلى الخدمات، يجب أيضا الضماف ىذا يمتد ك القانكف، بقكة

 تصميح أك ثمنو إرجاع أك بالمنتكج استبدالو عيب ظيكر حالة في ك المحددة الضماف
  .نفقتو عمى الخدمة تعديؿ أك المنتكج
 .إضافية أعباء دكف الضماف تنفيذ مف المستيمؾ يستفيد
 ''المادة ليذه مخالؼ شرط كؿ باطبل يعتبر

 فالضماف القانكني عبارة عف التزاـ الميني بمقتضى عقد البيع بأف يضمف 
لممستيمؾ جميع العيكب التي تستمزمو طبيعة األشياء كتعامؿ الناس، فيك يعتبر بذلؾ حؽ 

 .(1)يقره القانكف
 مف قانكف االستيبلؾ، البائع 4-(2)217 ألـز المشرع الفرنسي بدكره في المادة 

 .بتسميـ سمعة مطابقة، كما ألزمو بضماف كؿ العيكب التي تظير خبلؿ فترة الضماف 
 شرط كؿ باطبل يقع'': مف قانكف حماية المستيمؾ المصرم عمى10تنص المادة  

 مف كاف إذا مع المستيمؾ بالتعاقد يتعمؽ بما ذلؾ غير أك مستند أك كثيقة أك عقد في يرد
 بيذا  الكاردة التزاماتومف  أم مف الخدمة مقدـ ك السمعة مكرد إعفاء الشرط ىذا شأف

 ''.القانكف
 أك منو اإلنقاص عمى االتفاؽ يجكز ال العاـ، النظاـ مف القانكني الضماف يعتبر  

 .باطبل يعتبر بذلؾ يقضي شرط كؿ ك إبطالو
 

                                                           
 .74-71ص -، المرجع السابق، صعلً حسانً (1)

(2) Article L217-4 .Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016:  

"Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 

existant lors de la délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions 

de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 

été réalisée sous sa responsabilité". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2791B6C78326EBD4DEC5F53DEA2ACCA.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000032226941&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C2791B6C78326EBD4DEC5F53DEA2ACCA.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
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الضماف اإلتفاقي : ثانيا
 مف المرسـك 11نص المشرع الجزائرم عمى ىذا النكع مف الضماف في المادة  
تفاقيا إيمكف لممحترؼ أف يمنح المستيمؾ ضمانا :" عمى الممغى 266 -90 رقـ التنفيذم

كقد أشار المشرع إلى ىذا . أنفع مف الضماف الخاضع لؤلحكاـ القانكنية المعمكؿ بيا
 كؿ ضماف آخر مقدـ 03-09 مف القانكف رقـ 14الضماف دكف ذكره صراحة في المادة 

مف المتدخؿ بمقابؿ أك مجانا، ال يمغي مف االستفادة مف الضماف القانكني المنصكص 
". 13عميو في المادة 

 فقد استعمؿ المشرع مصطمح جديد كىك 327-13  أما في المرسـك التنفيذم رقـ 
. الضماف اإلضافي بدال مف الضماف االتفاقي الذم نصت عميو القكانيف السالفة الذكر

يعتبر ذات مدلكؿ لغكم أبمغ " الضماف اإلضافي" كلعؿ نص المشرع عمى مصطمح 
، ذلؾ مف أجؿ تفادم المبس الكاقع بيف قكاعد "الضماف االتفاقي"في التعبير عف 

االستيبلؾ ك قكاعد القانكف المدني التي تجيز لؤلطراؼ عمى إنقاص بؿ حتى إسقاط 
، كىك ما ال يتماشى مع طبيعة  العقد المبـر ك مركز أطرافو، لذلؾ أراد مف (1)الضماف

، التأكيد عمى أنو ال يأخذ صكرة اإلنقاص أك "الضماف اإلضافي" خبلؿ المصطمح الجديد
كما يعزز استعماؿ . اإلسقاط أبدا، بؿ يشكؿ دائما امتيازا ك إضافة لحماية المستيمؾ

اإلقرار بأف الضماف القانكني يتعمؽ أساسا بالنظاـ " الضماف اإلضافي" المشرع مصطمح 
عمى خبلؼ –العاـ، إذ ال يجكز لؤلطراؼ المتعاقدة االتفاؽ عمى إنقاصو أك إسقاطو 

أف يثير ذلؾ مف - إف حدث اإلتفاؽ– بؿ لمقاضي - القكاعد العامة في القانكف المدني
. (2)تمقاء نفسو، حتى ك لك لـ يطمب األطراؼ ذلؾ

                                                           
 .  ق م ج384 راجع المادة (1)
 لسنة 43 زكرٌاء بوعون، آلٌات تنفٌذ ضمان السلع والخدمات فً القانون الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانٌة، عدد (2)

 .277، جامعة قسنطٌنة، ص 2015
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بدال مف الضماف اإلتفاقي أك " الضماف التجارم" استعمؿ المشرع الفرنسي مصطمح 
 مف قانكف 15-217اإلضافي المعتمد مف طرؼ المشرع الجزائرم، كذلؾ في نص المادة 

االستيبلؾ، كلعؿ ىذا المصطمح لو مدلكؿ لغكم ليبّيف بأف ىذا الضماف ييدؼ إلى زرع 
 .(1)كىك التزاـ تعاقدم يحدد فيو المحترؼ شركط كمدة الضماف. الثقة لدل العمبلء

البيع  بعد ما خدمة :ثالثا
 أك المعمرة كاآلالت لؤلجيزة المنتجة الشركة طرؼ مف البيع بعد ما خدمات تمارس 

 ككيؿ كصفة -األحياف أغمب في- يعممكف الذيفك مستقمة، شركات أكمف قبؿ المكزعيف
 مختمفة مناطؽ عمى مكزعة لمخدمة محطات شكؿ عمى المكزع، كذلؾ أك المنتجة لمشركة

 مف عدد إلى بيا مركزم، كتعيد ال بشكؿ الشركات خدماتيا بعض تقدـ كما .الببلد في
 شركات إلى بيا تعيد أك طرفيا، معتمديف مف ككبلء شكؿ في الكسطاء أك المكزعيف

 كصيانة ضماف مف بعد البيع ما خدمات تشكؿ فمثبلن . المنتجات لطبيعة كفقان  متخصصة
 تمؾ أف  كما .المتحدة الكاليات اقتصاد مف ميمان  جزءان  الخ، ...كاستشارات
. (2)الخدمة أك المنتج مبيعات مف بمرتيف أكثر الدخؿ عمى أرباح نسبة تكلد الخدمات

 حيث أصبحت الخدمة ما بعد البيع مف االلتزامات الضركرية التي يقـك بيا
 المتدخؿ بعد انقضاء فترة الضماف المحددة، أك في الحاالت التي ال يمكف لمضماف أف

 .يمعب دكره فيقـك المحترؼ بصيانة ك تصميح المنتكج المعركض في السكؽ

                                                           
(1)

 Article 217-15 de code de la consommation : 

"La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à 

l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement 

ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le 

bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.  

La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à 

l'acheteur... ". 
 سامر المصطفى، أثر خدمة ضمان المنتج فً تعزٌز رضا العمالء، مجلة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة  (2)

 .303، ص 2013، العدد األول، 29المجلد 
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-09  القانكف مف 16 المادة في البيع بعد ما خدمة عمى  الجزائرمالمشرع نص
 عف المحددة الضماف فترة انقضاء بعد ك البيع، بعد ما خدمة إطار في'' أنو عمى 03

 عمى يتعيف دكره، يمعب أف لمضماف يمكف ال التي الحاالت كؿ في أك التنظيـ، طريؽ
 ".السكؽ في المعركض المنتكج كتصميح صيانة ضماف المعني المتدخؿ

 كنص المشرع عمى الخدمة ما بعد البيع يعتبر استدراؾ لمفراغ التشريعي الذم كاف
  ك أنكاع السمعحجـ ازدياد، إذ مع 1989 قانكف حماية المستيمؾ الصادر سنة يشكب

 بعد البيع بيدؼ المستكردة بات مف الضركرم إلزاـ الميني أك كؿ متدخؿ بتكفير خدمة ما
 تحقيؽ الرغبات المشركعة لممستيمؾ، حيث ال تتكقؼ حماية المشرع لممستيمؾ بمجرد
 انتياء فترة الضماف، بؿ أضحى مف الضركرم تكفير خدمة ما بعد البيع بيدؼ صيانة

صبلح السمعة بعد انتياء فترة الضماف، ك ذلؾ بغية استعماؿ المنتكج لفترة أطكؿ . (1)كا 
 أف  نبلحظ03-09 مف قانكف 16المادة   مف خبلؿ ما سبؽ كبناء عمى نص

 بعد ما خدمةألف بالضماف، ذلؾ  كااللتزاـ البيع بعد ما خدمة بيف ضمنيا فرؽ المشرع
 يمكف عميو ك .الضماف بنكعيو القانكني ك اإلضافي مدة بنياية التنفيذ حيز تدخؿ البيع
 االتفاقية أك القانكنية الفترة بانتياء بعد البيع ما خدمة إلى يتحكؿ الضماف بأف القكؿ
 بمقابؿ تككف البيع بعد ما خدمة غير أف المنتكج، تصميح إلى ييدفاف كمييما أف خاصة
 .بالضماف االلتزاـ عكس

-217(2)نص المشرع الفرنسي بدكره عمى الخدمة ما بعد البيع، في صمب المادة 
تدرج .  مف قانكف االستيبلؾ، كذلؾ في حالة ما إذا كاف الضماف التجارم ال يغطييا17

 .ىذه الخدمة ضمف عقد مبـر بيف الطرفيف، تسمـ نسخة منو لممستيمؾ
                                                           

 ضوفً محمد، حق المستهلك فً ضمان المنتوج و توفٌر خدمة ما بعد البٌع، مجلة البحوث و الدراسات القانونٌة (1)

 .273والسٌاسٌة، العدد الثامن، جامعة البلٌدة، د س ن، ص 
(2)

 Article 217-17 cde de la consommation : 

"Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la 

garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est 

remis à l'acheteur." 
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النظاـ القانوني لاللتزاـ بالضماف : المطمب الثاني
 (الفرع األكؿ)لبياف النظاـ القانكني لئللتزاـ بالضماف نتناكؿ مدة ضماف المنتكجات 

تنفيذ  (الفرع الثالث)، كيفية إثبات الضماف (الفرع الثاني)شركط العيب المكجب لمضماف 
، الجزاءات المترتبة عمى عدـ تنفيذ المتدخؿ ألحكاـ (الفرع الرابع)االلتزاـ بالضماف 

 (الفرع الخامس)الضماف 
مدة ضماف المنتوجات : الفرع األوؿ

 في آجاؿ الضماف فقد 327-13 مّيز المشرع الجزائرم في المرسـك التنفيذم رقـ  
نص عمى تحديد مدة الضماف القانكني، كما نص عمى جكاز منح ضماف إضافي 

. لممستيمؾ
مدة الضماف القانوني  : أوال

 كجكب تحديد فترة خاصة بضماف كؿ 03-09 مف القانكف 13ألزمت المادة  
منتكج، كقد أحالنا عمى التنظيـ فيما يخص تحديد ىذه المدة، ألف ىناؾ تباينا كاختبلفا بيف 
المنتكجات، كبالتالي فمف المنطقي أف تختمؼ مدة الضماف مف منتكج آلخر، كما نبلحظ 

 تـ تقرير مدة ضماف خاصة بالسمع المستعممة، كنشير ىنا أف ىذه 2013أنو في سنة 
كلقد . 266(1)-90السمع لـ تكف مشمكلة بأحكاـ الضماف حسب المرسـك التنفيذم رقـ 

جديدة اؿالسمعة فيما يخص مدة الضماف بيف  327-13مّيز المرسـك التنفيذم 
. مستعممةكاؿ
مدة الضماف في السمع الجديدة  - 1

 فإف مدة الضماف ال يجب أف 327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 16 طبقا لممادة 
. تقؿ عف ستة أشير ، تسرم مف تاريخ تسميـ السمعة أك تقديـ الخدمة

 16المادتيف  مف األكلى الفقرة في عمييا المنصكص القانكني الضماف إف مدة
 مدد تحديد يمكف إذ عامة، قاعدة تعتبر كالمستعممة الجديدة  كالخاصة بالمنتكجات17ك

                                                           
 .264 ضوٌفً محمد، المرجع السابق، ص (1)
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 كذلؾ مستعمبل، أك جديدا كاف سكاء المنتكج طبيعة تختمؼ باختبلؼ لمضماف أخرل زمنية
 الكزير كبيف بينو مشترؾ بقرار أك الغش المستيمؾ كقمع بحماية المكمؼ الكزير مف بقرار

 ىذا ك في المرسـك مف نفس 17 ك 16 المادتيف  مف02  لمفقرة استنادا كذلؾ المعني
 حسب مجانا أك بمقابؿ المقتناة الجديدة بعض السمع ضماف مدة المشرع حدد فقد اإلطار،
 بمدة المتعمقة العامة القاعدة يذكرىا إلى لـ التي السمع باقي أخضع فيما سمعة، كؿ طبيعة

 الكزارم مف القرار 2 ك 3 المادتيف تؤكده ما كىذا األقؿ، عمى أشير 6 كىي الضماف
. (2)سمعة كؿ طبيعة حسب الضماف مدة المحدد 2014(1) في المؤرخ المشترؾ

مدة الضماف في السمع المستعممة - 2
التي  السالؼ الذكر، 327-13مف المرسـك  الفقرة األكلى 17بالرجكع إلى المادة  

". ال يمكف أف تقؿ مدة الضماف عف ثبلثة أشير بالنسبة لممنتجات المستعممة:" تنص
 كلعؿ المشرع بنصو صراحة عمى أف الضماف يشمؿ المنتكجات المستعممة، أراد 

التأكيد بما ال يدع مجبل لمشؾ، كالفصؿ في الجدؿ الفقيي المتعمؽ بمدل امتداد أحكاـ 
، ألنو في بداية األمر اتجو الفقو إلى عدـ األخذ (3)الضماف إلى األشياء المستعممة أـ ال

بالضماف بالنسبة لؤلشياء المستعممة بحجة عرقمة إنتاج منتكجات جديدة ثـ أخذ الرأم 
يتغير حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية قياـ ضماف العيكب الخفية بالنسبة لؤلشياء 

.  (4)المستعممة
 أشير (03)ثبلثة ب قدرىا ك لمضماف، األدنى المدة مفالجزائرم المشرع قّمص  

ستة  عف الضماف مدة فييا تقؿ ال التي الجديدة، األشياء بيف ك بينيا الفرؽ كىذا إلظيار
 ''المستعممة المنتكجات '' كما تجدر اإلشارة إليو أف المشرع استخدـ مصطمح. أشير (06)
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 أك الصعب مف فإنو مستعممة، لسمعة المستيمؾ اقتناء تصكر السيؿ مف كاف فإذا
مصطمح  إطبلؽ األحسف مف كاف لذلؾ مستخدمة خدمة عمى الحصكؿ المستحيؿ تصكر

". السمع المستعممة "
جواز منح المستيمؾ مدة إضافية لمضماف : ثانيا

يمكف لممتدخؿ أف :" عمى327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 18تنص المادة 
 الفقرة 3يمنح المستيمؾ ضمانا إضافيا أكثر امتيازا مف ذلؾ النصكص عميو في المادة 

. األكلى
كفي ىذه الحالة، يطبؽ ىذا الضماف حسب الشركط المحددة في أحكاـ ىذا 

". المرسـك
 عمى إجراءات تقديـ ىذا الضماف، الذم يأخذ شكؿ التزاـ 19كنصت المادة 

تعاقدم مكتكب، تحدد فيو البنكد الضركرية لتنفيذه، كأف يحتكم عمى البيانات التي نصت 
، كالتي تتمثؿ فيما يمي06عمييا المادة  :  مف نفس المرسـك

اسـ أك اسـ شركة الضامف كعنكانو كرقـ سجمو التجارم ككذا العنكاف االلكتركني عند  -
 .االقتضاء

 اسـ كلقب المقتني -
 .رقـ كتاريخ الفاتكرة أك تذكرة الصندكؽ أك قسيمة الشراء أك كؿ كثيقة أخرل مماثمة -
 .طبيعة السمعة المضمكنة -
 .مدة الضماف -
 .اسـ كعنكاف الممثؿ المكمؼ بتنفيذ الضماف، عند االقتضاء -

شروط العيب الموجب لمضماف : الفرع الثاني
ك لقياـ ضماف  قكانيف حماية المستيمؾحرصا عمى استقرار المعامبلت، فقد اشترطت 

: الميني لعيكب المبيع تكافر شركط معينة كىي
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 لكي يستفيد المستيمؾ مف  :وجوب تحقؽ العيب في المنتوج خالؿ فترة الضماف- 1
أحكاـ الضماف، يجب أف يتحقؽ العيب أك يظير خبلؿ فترة الضماف التي تحددىا 

القكانيف، كىي فترة إجبارية ال يمكف لممتدخؿ أف ينقص فييا، كعمى ىذا األخير االلتزاـ 
. بضماف العيكب التي تظير خبلؿ فترة الضماف

كما قد يتحقؽ أك يظير عيب في المنتكج خارج فترة الضماف القانكني، لكف قد يظير 
عيب آخر خبلؿ فترة الضماف اإلضافية، كىنا يبقى المتدخؿ أك الميني ممزما بضماف أم 

 (1).عيب يحدث أك يظير خبلؿ ىذه الفترة
 مف 09حسب المادة :  وجوب ارتباط العيب بصناعة المنتوج أو تقديـ الخدمة- 2

 أف العيب المكجب لمضماف قد يتسبب فيو الميني أك 327-13المرسـك التنفيذم رقـ 
المتدخؿ، ك قد يمتد الضماف إلى العيكب المرتبطة بالخدمات المرتبطة باقتناء السمعة، 

كتمؾ المتعمقة بعممية الرـز أك التركيب أك التشغيؿ، عندما تنجز تحت مسؤكلية الميني أك 
. المتدخؿ

، فإنو يجكز لممستيمؾ أف يطمب مف المتدخؿ 11كحسب المادة   مف نفس المرسـك
تجريب المنتكج الذم اقتناه بغية التأكد مف صبلحية استعمالو، ككذلؾ التأكد مف عدـ 

كجكد عيب فيو، خاصة إذا كاف لممستيمؾ دراية فنية بالمنتكج المقتنى، كأف يككف 
.  (2)ميكانيكيا كيشترم سيارة، ك مع ذلؾ ال يتـ إعفاء المتدخؿ مف إلزامية الضماف

كيفية إثبات الضماف  : الفرع الثالث
يتجسد ىذا ": ... عمى327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05تنص المادة  

." الضماف عف طريؽ تسميـ شيادة الضماف لممستيمؾ بقكة القانكف
 تبّيف شيادة الضماف التي أفيجب :"  مف نفس المرسـك عمى06كما تنص المادة 

: يسمميا المتدخؿ، عمى الخصكص البيانات اآلتية
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اسـ أك اسـ شركة الضامف كعنكانو كرقـ سجمو التجارم ككذا العنكاف االلكتركني عند  -
 .االقتضاء

 اسـ كلقب المقتني -
 .رقـ كتاريخ الفاتكرة أك تذكرة الصندكؽ أك قسيمة الشراء أك كؿ كثيقة أخرل مماثمة -
 .طبيعة السمعة المضمكنة -
 .مدة الضماف -
 .اسـ كعنكاف الممثؿ المكمؼ بتنفيذ الضماف، عند االقتضاء -

كما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه البيانات مذككرة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ك يفيـ 
 ...".عمى الخصكص البيانات التالية"...ذلؾ مف عبارة 

يحدد نمكذج شيادة الضماف، كحسب المادة  (1)2014كلقد صدر قرار كزارم في 
يحتفظ المتدخؿ بالشؽ األكؿ كيقدـ الشؽ الثاني  الثالثة منو، تتككف ىذه األخيرة مف شقيف،

. لممقتني الذم يجب أف يقدمو في حالة الشككل
 الفقرة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ 07أما بالنسبة لمخدمات فحسب المادة 

 فتذكر نفس البيانات، إما في بند تعاقدم أك في فاتكرة تقديـ الخدمة، أك في 13-327
. قسيمة الشراء أك في أية كثيقة أخرل تثبت تقديـ الخدمة

لقد عالجت المادة . كيثكر التساؤؿ في ىذا المجاؿ حالة ضياع بطاقة الضماف؟
يبقى الضماف سارم :  ىذه المشكمة  بنصيا327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 08

المفعكؿ في حالة عدـ تسميـ شيادة الضماف أك عدـ مراعاة البيانات المذككرة في المادة 
، أك ضياعيا ك يحؽ لممستيمؾ المطالبة عف طريؽ تقديـ فاتكرة أك قسيمة الشراء أك 06

." تذكرة الصندكؽ أك أم كثيقة أخرل مماثمة أك أم كسائؿ إثبات أخرل
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تنفيذ االلتزاـ بالضماف  : الفرع الرابع
، ثـ إجراءات تنفيذ الضماف (أكال)نتطرؽ في ىذا العنصر إلى آليات تنفيذ الضماف 

. (ثانيا)
آليات تنفيذ الضماف : أوال

يجب أف يتـ تنفيذ :"  عمى أنو327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 12تنص المادة 
 1430 صفر عاـ 29 المؤرخ في 03-09 مف القانكف 13 لممادة اكجكب الضماف، طبؽ

 ك المذككر أعبله، دكف تحميؿ المستيمؾ أم مصاريؼ 2009 فبراير سنة 25المكافؽ 
: إضافية إما

 .بإصبلح السمعة أك إعادة مطابقة الخدمة -
 .بإستبداليا -
 برد ثمنيا -

 .كفي حالة العطب المتكرر، يجب أف يستبدؿ المنتكج مكضكع الضماف أك برد ثمنو
يجب عمى كؿ متدخؿ خبلؿ :"  عمى أنو 03-09 مف القانكف 13كنصت المادة 

فترة الضماف المحددة، في حالة ظيكر عيب بالمنتكج، استبدالو أك إرجاع ثمنو، أك تصميح 
يبلحظ مف ىذا النص أنو في حالة ظيكر عيب في ". المنتكج أك تعديؿ الخدمة عمى نفقتو

المنتكج سكاء خبلؿ مدة الضماف القانكنية أك مدة الضماف اإلضافية في حالة االتفاؽ 
عمييا، فيجب عمى الميني أك كؿ متدخؿ في عرض المنتكج استبدالو، أك إرجاع ثمنو، أك 

. إصبلحو، أك تعديؿ الخدمة
في كبل النصيف، أم يمكف " إما" " أك"نبلحظ أف المشرع استعمؿ أداة التخيير 

 خيار استبداؿ المنتكج أك إرجاع الثمف لممستيمؾ، كما يمكف إصبلح العيب إلىالرجكع 
مف يقرر أك : دكف إرجاع الثمف أك استبداؿ المنتكج، لكف السؤاؿ المطركح في ىذه الحالة 

مف يختار ذلؾ؟، ىؿ المتدخؿ أك المستيمؾ، فمثبل لك ظير عيب بالمنتكج  كأصر 
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المستيمؾ عمى استبدالو، بينما المتدخؿ يصر عمى إصبلحو، فما ىك الحؿ في ىذه 
. (1)الحالة

 .رؾ ىذا الكضع ليحسـ النزاع في ىذه المسألةافعمى المشرع تد
إجراءات تنفيذ الضماف  : ثانيا

 يسرم مفعكؿ الضماف ابتداء مف 327-13 المرسـك التنفيذم رقـ  مف 5/01حسب المادة
. تسميـ السمعة أك تقديـ الخدمة

تسميـ كقت كلكف يجب أف نمّيز بيف سرياف مفعكؿ الضماف الذم يسرم تمقائيا مف 
السمعة أك تقديـ الخدمة كبيف سرياف تنفيذ الضماف الذم ال يككف تمقائيا بمجرد ظيكر 
العيب، ك إنما اشترط المشرع لنفاذه ضركرة تقديـ شككل كتابية لممتدخؿ طبقا لممادة 

، أك عف طريؽ أم كسيمة اتصاؿ أخرل مناسبة تسمح لممستيمؾ بالتصريح بالعيب 21/1
ال يستفيد المستيمؾ مف الضماف إال بعد تقديـ :"لدل المتدخؿ، حيث تنص المادة عمى

. (2)"شككل كتابية، أك عف طريؽ كسيمة اتصاؿ أخرل مناسبة لدل المتدخؿ
كلقد أصاب المشرع الجزائرم حيف نصو عف كسيمة تقديـ الشككل التي تككف إما 

 .كتابيا، أك عف طريؽ كسيمة أخرل، ليفتح المجاؿ أماـ تطكر كسائؿ االتصاؿ
لمميني أك ، 327-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 22 ك21 كحسب نص المادتيف 

 أياـ مف تاريخ استبلـ الشككل لمقياـ بمعاينة مضادة بحضكر طرفي 10المتدخؿ ميمة 
كعندما ال ينفذ . عقد االستيبلؾ أك ممثمييما في المكاف الذم يكجد فيو المنتكج المضمكف

 إعذار  المستيمؾ يكما مف تاريخ استبلـ الشككل، فيجب عمى30الضماف في أجؿ 
المتدخؿ برسالة مكصى عمييا مع اإلشعار باالستبلـ، كىنا عمى المتدخؿ تنفيذ الضماف 

.  يكما مف تاريخ التكقيع عمى اإلشعار باالستبلـ30في أجؿ 
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ما يجب اإلشارة إليو بخصكص كسيمة إعذار المستيمؾ لممتدخؿ، فقد حصرىا 
المشرع برسالة مكصى عمييا مع اإلشعار بالكصكؿ، كلـ يفتح مجاؿ لكسائؿ اإلتصاؿ 

األخرل، كما فعؿ عند نصو عمى طريقة تقديـ الشككل، كىذا ال يتماشى كالتجارة 
 .اإللكتركنية التي تتسـ بسرعة المعامبلت

 الجزاءات المترتبة عمى عدـ تنفيذ المتدخؿ ألحكاـ الضماف: الفرع الخامس
بما أف الضماف مف النظاـ العاـ كما سبؽ اإلشارة إليو فإف كؿ متدخؿ يخالؼ 

 03-09فقد فرض المشرع جزاءات قانكنية في القانكف رقـ . عميو جزاءأحكامو يترتب 
النصكص التطبيقية لو، فيناؾ جزاءات إدارية يكقعيا أعكاف قمع الغش أك ضباط الشرطة ك

القضائية تتمثؿ في الحد مف كضع المنتكج في السكؽ أك طمب سحبو أك استرجاعو، أك 
 ذلؾ نص المشرع عمى غرامات إلىتكقيؼ الخدمة إذا تبيف أنيا غير مضمكنة، باإلضافة 

دج ، كما يمكف الحكـ بعقكبات 500.000.00دج ك 100.000.00مالية تتراكح ما بيف 
.  سالبة لمحرية
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: خالصة الفصؿ األوؿ
تناكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ حماية المستيمؾ في مرحمة تنفيذ العقد طبقا لمنظرية 

 فتطرقنا إلى دراسة أىـ االلتزامات التي تقع عمى الميني خبلؿ ىذه المرحمة ،العامة لمعقد
ىذا في المبحث األكؿ، أما في المبحث . أال كىي االلتزاـ بنقؿ الممكية ك االلتزاـ بالتسميـ

الثاني تناكلنا مسألة الضماف التي تعد الركيزة األساسية في العقكد التجارية بصفة عامة 
  .العقكد االستيبلكية بصفة خاصةك

 فتبقى الممكية، انتقاؿ في المتمثؿ البيع عقد عف الناتج االلتزاـ ألىـ فبالنسبة
 شبكة عبر أك التقميدية بالطريقة يبـر البيع عقد كاف سكاء ، المسيطرة ىي العامة القكاعد

المستيمؾ  إلى المبيع ممكية بنقؿ البيع أحكاـ في مقرر ىك كما االنترنت، فالميني يمتـز
 فإذا ىذا األخير، إلى المالي الحؽ أك الممكية لنقؿ ضركرم ىك ما بأف يتخذ يمتـز حيث
 بالنكع معينا المنقكؿ كاف إذا أما العقد، بمجرد تنتقؿ بالذات منقكؿ معيف الممكية كانت
 شير ك تكثيؽ، مف القانكنية اإلجراءات اتخاذ عميو العقار يتعيف ،أما بإفرازه القياـ فعميو
 .لممشترم العقار ممكية تنتقؿ حتى

أما عف التسميـ فبل يختمؼ المفيـك في عقد البيع عبر االنترنت عف مفيـك التسميـ 
في البيع التقميدم، حيث يقتضي األمر سكاء كاف المبيع ماديا أك رقميا أف يستجيب 

 مف القانكف المدني الجزائرم، ككفقا ألحكاـ ىذا المادة يتـ التسميـ 367ألحكاـ المادة 
بكضع المبيع تحت تصرؼ المستيمؾ حتى يتمكف مف حيازتو ك االنتفاع بو دكف عائؽ أك 

مانع، حتى ك لك لـ يتسممو ماديا إذا كاف الميني قد أعممو بذلؾ بأم كسيمة مف كسائؿ 
اإلعبلـ ك يحدث التسميـ عمى النحك الذم يتفؽ مع طبيعة الشيء المبيع، فبالنسبة لمعقار 
يككف التسميـ بالتخمي عنو أك بتسميـ المفاتيح، أما إذا كاف منقكال ك نظرا لتنكع المنقكؿ فإف 

. القاعدة العامة ىي أف يككف بالتسميـ الفعمي
أما إذا كاف حقا مف الحقكؽ المالية يتـ تسميمو مف خبلؿ تسميـ الكثائؽ التي تثبت 
كجكد الحؽ، ك بذلؾ يأخذ تسميـ المبيع في القكاعد التقميدية الطابع المادم، إال أف األمر 
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يختمؼ إذا كاف العقد يتضمف مبيعا رقميا، حيث يتـ تسميمو بطريقة إلكتركنية عبر شبكة 
االنترنت في فضاء ال مادم، ك ال شؾ أف ىذا النكع مف التسميـ يكتسي طابعا خاصا 

. يختمؼ عف التسميـ التقميدم المعتاد
كمف جانب آخر، كسكاء كاف المبيع رقميا أك تقميديا، فإف التشريع المقارف قد 

أخضع تنفيذ عقد البيع اإللكتركني في العبلقة ما بيف المحترؼ ك المستيمؾ الى جممة مف 
األحكاـ الخاصة ليا الطابع الكقائي ك الحمائي كانت مف قبؿ منظمة مف قبؿ القكاعد 
العامة، لكف أدمجت في شكميا الجديد ضمف قكاعد حماية المستيمؾ المتعمقة بالتعاقد 

 االلكتركني، كما حدث في التشريع الفرنسي، أك ضمف قانكف التجارة االلكتركنية كما حدث
في تكنس، مثؿ تنظيـ مسألة مدة تنفيذ االلتزاـ بالتسميـ، كنفاذ المنتكج ك ىي الجزائر ك 

أحكاـ عامة صاغيا المشرع في شكؿ جديد ك أصبحت تشكؿ بذلؾ قكاعد خاصة تخالؼ 
.  األحكاـ الكاردة في القكاعد العامة التقميدية

أما بالنسبة لمسألة الضماف التي كجدت كسبيؿ لتحقيؽ غاية المستيمؾ في الحماية 
الجزائرم عف تجسيده، إذ ألـز الميني ككؿ متدخؿ   لـ يغفؿ المشرع صكف حقكقوك

 عيب كجكد حالة في أك بكجكدىا، تعيد التي الصفات إحدل تخمفت متى المبيع بضماف
 مف القكاعد ىذه قصكر أف إال .العامة القكاعد في بو االنتفاع أك المبيع قيمة مف ينقص
 قدر أكبر لممستيمؾ تكفؿ خاصة قانكنية قكاعد كضع في يفكر المشرع جعؿ جكانب عدة
 القانكف بمكجب ألغي الذم 02-89 القانكف خبلؿ مف فعبل تجسد ما ىك ك الحماية، مف
 -90 التنفيذم المرسـك مف ابتداء أحكامو ينظـ بمرسـك المشرع خصو  كما،09-03

 الذم حدد شركط ككيفيات كضع 327-13را بالمرسـك التنفيذم مؤخ الممغى 266
ضماف السمع كالخدمات حّيز التنفيذ، حيث أدخؿ المشرع مصطمحات كمفاىيـ جديدة، 
تتماشى كتطكر معامبلت المجتمع العصرية، كيظير ذلؾ عند اشتراطو في البيانات 
الكاجبة في شيادة الضماف لمعنكاف اإللكتركني، ككسمية تقديـ الشككل لكي يتماشى 

 .كالمعامبلت التجارية اإللكتركنية
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 ىك اىتماـ المستيمؾ ،دكمف أىـ مقكمات حماية المستيمؾ في مرحمة تنفيذ العؽ
 باعتباره شخصا ، تعاقده اإللكتركني مع الميني أيا ما كانت كسيمة ىذا التعاقدبإثبات

ك إذا كاف المتعارؼ .  التصرفات القانكنية، كمدركا لمصالحوإلبراـيتمتع باألىمية البلزمة 
 ىك بالكتابة عمى محرر رسمي أك عرفي يحمؿ تكقيع اإلثباتعميو أف أقكل أدلة 

المتعاقديف، فتبعا لمتقدـ التكنكلكجي في الكقت الحاضر كتطكر أساليب التعاقد تطكرت 
 الكتابة عمى محرر إلى مف الكتابة كالتكقيع عمى محرر كرقي اإلثباتمعيا طرؽ 

كىك تكقيع يتماثؿ مع التكقيع العادم في أنو يتعرض . الكتركني يحمؿ تكقيعا الكتركنيا
، غير أف جميعيا أمكر تتـ في بيئة إلكتركنية رلمخاطر التقميد أك التحريؼ أك التزكم

 حماية تكقيعو إلى، لذلؾ فإف المستيمؾ يحتاج في ىذه المرحمة إنكاره إلمكانية باإلضافة
. االلكتركني مف ىذه المخاطر بالتصديؽ عمى صحة ىذا التكقيع

كمف أىـ ما يحتاج إليو المستيمؾ أيضا في ىذه المرحمة، ىك التأكد مف صحة 
 ميمة لمتفكير ك التأكد مف أف إلىرضائو بالتعاقد، ك أنو جاء بدكف تسرع منو، أم يحتاج 

 فقد يكتشؼ المستيمؾ أف محؿ التعاقد ال يمبي احتياجاتو، أك أنو .محؿ التعاقد يناسبو
 إلىغير مطابؽ لممكاصفات التي حددىا ىك أك الميني قبؿ التعاقد، كمف ثـ يحتاج 

 السمعة أك الخدمة محؿ التعاقد ك إال سيجد نفسو قد تحمؿ تكمفة سمعة أك خدمة إرجاع
كيؿ خ النص صراحة عمى تإلىدكف أف يستفيد فعميا بيا، لذلؾ اتجيت القكانيف المقارنة 

 ميمة لمتفكير ك التركم، باعتبار أف المستيمؾ في ق لمنح،المستيمؾ حؽ العدكؿ عف العقد
.  محؿ التعاقدالتعاقد عف بعد ال يرل المنتج، أك السمعة

:  كبذلؾ سكؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى
  (المبحث األكؿ) اإللكتركني الدفعحماية المستيمؾ عند 
  (المبحث الثاني ) حؽ المستيمؾ في العدكؿ 
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  االلكترونيالدفعحماية المستيمؾ عند : المبحث األوؿ 
مف أىـ مقكمات حماية المستيمؾ في مرحمة تنفيذ العقد ىك اىتماـ المستيمؾ 
ساءة  بإثبات تعاقده االلكتركني مع الميني، كذلؾ نظرا لتنامي القرصنة االلكتركنية، كا 

استخداـ أسماء الغير في أنشطة غير مشركعة عبر االنترنت، لذلؾ تطمب األمر تكفير 
  ضمانات ككسائؿ تكفؿ تحديد ىكية المتعاقديف، كالتعبير عف إرادتيـ بشكؿ صحيح

. بطريقة يمكف معيا نسب التصرؼ إلى صاحبو
ك مف المعركؼ أف أقكل أدلة اإلثبات ىك اإلثبات بالكتابة عمى محرر رسمي أك 
عرفي يحمؿ تكقيع المتعاقديف، لكف مع التطكر التكنكلكجي كتطكر أساليب التعاقد تطكر 

معيا طرؽ اإلثبات مف الكتابة كالتكقيع عمى محرر كرقي إلى الكتابة عمى محرر 
. الكتركني يحمؿ تكقيعا الكتركنيا

 كلكي يتـ إبراـ عقد الكتركني، البد مف التكقيع عميو، كذلؾ بسبب اعتبارات األمف 
كما سمؼ ذكره، كحتى يتـ رفع مستكل األمف كالخصكصية بالنسبة لممتعامميف عمى شبكة 

.  االنترنت، كمنيـ المستيمؾ في مجاؿ التجارة االلكتركنية
يتمتع التعاقد االلكتركني بخصكصية في مجاؿ اإلثبات عف التعاقد التقميدم الذم 
يككف اإلثبات فيو بكاسطة محرر مكتكب يكضح تفاصيؿ ك شركط العقد، كيحمؿ تكقيعا 

أما اإلثبات في التعاقد . ماديا لممتعاقديف يأخذ شكؿ خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة
األمر الذم يجعؿ مف . االلكتركني فيككف بكاسطة المحرر االلكتركني المكقع الكتركنيا

رسالة البيانات حجة في اإلثبات تساكم الكتابة في التعاقد التقميدم ك تناسب طبيعة 
. (1)التعاقد االلكتركني

كيعتبر التكقيع في المحررات العرفية شرطا جكىريا لنسبة الكتابة إلى مكقعو 
كيترتب عمى اشتراط التكقيع لصحة المحرر العرفي أنو ال يثكر أم إشكاؿ في حالة عدـ 

                                                           
. 216 أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق ص (1)
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إنكاره، أما في حالة إنكار التكقيع فيحتاج أطراؼ التعاقد إلى إثبات التصرؼ الصادر 
. بينيما، كالتحقؽ مف صحة ىذا التكقيع

 لذلؾ فإف التصديؽ عمى صحة التكقيع االلكتركني مف قبؿ مزكد خدمة التصديؽ
لو دكر كبير في إضفاء المصداقية عمى التكقيع االلكتركني لممستيمؾ المكقع، كذلؾ 

شيادة التصديؽ االلكتركني الصادرة عنو لتأكيد صحة ىذا التكقيع ك عدـ االدعاء عميو 
حماية المستيمؾ : لمتفصيؿ أكثر نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، المطمب األكؿ . بالتزكير

. حماية التكقيع االلكتركني لممستيمؾ: مف خبلؿ تأميف الدفع اإللكتركني، المطمب الثاني
حماية المستيمؾ مف خالؿ تأميف الدفع اإللكتروني : المطمب األوؿ

رغـ اتساع نطاؽ التجارة االلكتركنية عبر االنترنت في مختمؼ دكؿ العالـ، فإف 
-خاصة تمؾ التي يككف أحد أطرافيا المستيمؾ-ثمة تحديات تعترض ىذه المعامبلت 

كتحد مف عنصر الثقة ك الضماف أثناء تنفيذىا، ىذا ما دفع العديد مف الشركات في 
مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات، إلى تطكير النظـ الخاصة بالحماية في المكاقع التجارية عمى 

.  شبكة االنترنت لتكفير الثقة لممستيمؾ
فتعدد المخاطر الناتجة عف استخداـ شبكة االنترنت، التي يتعرض ليا المستيمؾ 
منيا ما يتعمؽ بانتحاؿ الشخصيات أك اختراؽ المكاقع كالعبث بمحتكاىا كاالستخداـ الغير 
المرخص بو كغيرىا مف المخاطر، ك لمحماية مف تمؾ المخاطر يتعيف استخداـ مجمكعة 
مف التقنيات اثبت الكاقع العممي ضركرة االعتماد عمييا لمحفاظ عمى استقرار المعامبلت 

مع  (الفرع األكؿ)فنجد تقنيات تتعمؽ بأمف العمميات االلكتركنية . التجارية االلكتركنية
. (الفرع الثاني)تأميف الدفع اإللكتركني 
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 تقنيات أمف العمميات االلكترونية : الفرع األوؿ
تعتمد ىذه التقنية عمى تحديد ىكية المتعامؿ مف جية، كسبلمة تبادؿ البيانات مف 

  .جية أخرل
تقنيات تحديد الشخصية و الوثوؽ في ىوية المتعاقديف : أوال

اشترط المشرع الجزائرم لقبكؿ الكتابة المتخذة شكبل إلكتركنيا ك منحيا الحجية 
البلزمة في اإلثبات أف يككف في اإلمكاف تحديد ىكية الشخص الذم صدرت منو 

. (1) مف القانكف المدني1 مكرر 323باألكضاع المقررة في المادة 
النظاـ المشرع الجزائرم عمى ضركرة التأكد مف ىكية المتعامميف قي البنكؾ في أكد 

يتعمؽ بالرقابة الداخمية لمبنكؾ  (2) 2011 نكفمبر 28 المؤرخ في 08-11 رقـ
السير عمى التحديد الدقيؽ ليكية :" ...  التي تنص عمى29المؤسسات المالية في المادة ك

اآلمر بالعممية ك المستفيد مف التحكيبلت اإللكتركنية، باإلضافة إلى عنكانييما ميما كانت 
..." . الكسيمة المستعممة

ك مما ال شؾ فيو أف مسألة التأكد مف ىكية األطراؼ ال تشكؿ أية صعكبة في 
مجاؿ القكاعد العامة في العقكد، مثمما ىك الحاؿ في التعاقد بالمراسمة، بينما تزيد تمؾ 
المسألة تعقيدا إذا ما كاف ذلؾ التعاقد يتـ عف بعد مف خبلؿ شبكة االنترنت، ك يرجع 
السبب في ذلؾ إلى الصفة المفتكحة ك الحرة ك التفاعمية لمشبكة، كتعدد المتدخميف في 

، سكاء كانكا مزكدم خدمات االنترنت أك مقدمي خدمات التصديؽ (3)العممية التعاقدية
 . االلكتركني

                                                           
ٌعتبر اإلثبات بالكتابة فً الشكل االلكترونً كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط : " على1 مكرر 323 تنص المادة (1)

" إمكانٌة التؤكد من هوٌة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة فً ظروؾ تضمن سالمتها
. 47/2012 ج ر عدد (2)

(3) Muriel Falaise, Réflexions sur l’avenir du contrat du commerce électronique, petite 

affiche, n° 94, 7 Aout 1998, p 5. 
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كيقصد بالكثكؽ في ىكية المتعاقديف، تمؾ العممية التي يمكف مف خبلليا التحقؽ 
مف ىكية الشخص الذم يمارس نشاطو عبر الشبكة مع شخص آخر، فالطبيعي أف تككف 
التجارة محاطة بالثقة عند إبراـ العقد التجارم، لتسييؿ التحقؽ مف ىكية األطراؼ، إال أف 
ىذه الثقة قد تككف محدكدة أك ميددة بعدـ الصحة في الكسائؿ االلكتركنية، األمر الذم قد 
يتشكؾ منو المستيمؾ، فيمجأ إلى البحث عف كؿ حماية لمطمأنينة بشأف مدل إمكانية تنفيذ 

الطرؼ اآلخر اللتزامو القانكني، كمدل قدرة أمف االتصاالت االلكتركنية في تحقيؽ 
 .(1)المصداقية

مف ناحية أخرل، إف معرفة ىكية المتعاقد اآلخر عنصر ىاـ في الركابط العقدية 
  كذلؾ لتعييف القانكف الكاجب عندما يككف ىذا األخير ىك القانكف الشخصي  لؤلطراؼ

إذا كانت ىناؾ كسائؿ لتحديد ىكية المتصؿ معو، مثؿ برامج مقتفي األثر إال أنيا مف ك
 .(2)الناحية العممية معقدة بالنسبة لغالبية المستخدميف

يمجأ المتعامميف االلكتركنييف خاصة البنكؾ في سبيؿ تحقيؽ ىذا اآلماف إلى 
تقنيات يسعى مف خبلليا إلى التأكد مف مشركعية االستفادة مف خدماتيا ك أف المستفيد 

: (3)فعبل ىك العميؿ صاحب الحساب نجد مف بيف ىذه األنظمة
عند دخكؿ العميؿ إلى المكقع قصد االستفادة : نظاـ ىوية المستخدـ و كممة السر- 1

مف الخدمات االلكتركنية، أكؿ ما يصادفو ىك إدخاؿ ىكية المستخدـ ككممة السر، إال أنو 
رغـ االحتياطات التي يتخذىا المتعامؿ مف أجؿ عدـ كشؼ كممة السر الخاصة بو، فإف 

ابتكارات بعض األشخاص الذم يحترفكف اإلجراـ عبر االنترنت تجعميـ قادريف عمى 
التكصؿ لمعرفتيا ك ىذا أمر خطير بالنسبة لمحسابات البنكية بحيث يتمكف المجـر مف 

                                                           
 حسن عبده الماحً، نظرات قانونٌة فً التجارة االلكترونٌة، مجلة البحوث القانونٌة و االقتصادٌة بكلٌة الحقوق، (1)

 . 294ص ، 2002 ، أفرٌل 31جامعة المنصورة، العدد 
 فٌصل محمد محمد  كمال عبد العزٌز، الحماٌة القانونٌة لعقود التجارة االلكترونٌة، رسالة لنٌل درجة الدكتوراه فً (2)

. 50، ص 2008القانون التجاري، جامعة القاهرة، 
 حابت أمال، التجارة اإللكترونٌة فً الجزائر، أطروحة لنٌل درجة دكتوراه فً العلوم، تخصص قانون، جامعة (3)

. 275، ص 2015 سبتمبر، 30مولود معمري، والٌة تٌزي وزو، 
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تحكيؿ أمكاؿ إلى حسابات أخرل دكف أف يترؾ أم أثر عف ىكيتو، كذلؾ باستخداـ 
 كلعؿ أكثر أساليب السطك عمى كممات السر ىك أسمكب ،أساليب تقنية لبلقتحاـ ك السطك

  االقتحاـ العشكائي أك التخميف العشكائي، بحيث يقـك المقتحـ بتجربة كؿ القيـ الممكنة
كقد ظيرت عمى االنترنت مجمكعة مف البرامج تقـك بيذه الميمة بسرعة فائقة مثؿ برنامج 

lophet    crack (1)كىك برنامج لمتخميف العشكائي سريع جدا. 
ك قد سميت ىذه الطريقة بكممة السر التي ال تتكرر :  نظاـ كممة السر التي ال تتكرر-2

ألف كممة السر ال تككف صالحة إال مرة كاحدة، تستخدمو خاصة البنكؾ عند إجراء 
العمميات التي تتضمف أكامر الدفع، يستخدـ ىذا النظاـ ككسيمة إضافية لمنظاـ السابؽ 

حيث يعتمد ىذا النظاـ عمى اشتراؾ كؿ مف العميؿ ك البنؾ لمتكصؿ لكممة السر التي ال 
تتكرر، حيث يتـ تزكيد كؿ منيا في البداية بنفس جممة المركر ك عدد مرات إدخاؿ 

فيبدأ العميؿ بإرساؿ رسالة البداية فيرد البنؾ برقـ  ،(2)البيانات الخكارزمية القيمة االختيارية
عشكائي يتـ استخدامو في إخراج كممة السر التي ال تتكرر، كيمر كؿ ذلؾ بثبلث 

: خطكات
يدخؿ العميؿ جممة المركر ك يتـ إضافتيا إلى الرقـ العشكائي ثـ : الخطكة التمييدية- 

. ترسؿ إلى البنؾ
يتـ تنفيذ خكارزمية القيمة االختيارية عدة مرات عمى ىذه الجممة إلنتاج : خطكة التكليد- 

.  خانة أك أكثر، ىذا العدد ىك المخزف في جيازم العميؿ كالبنؾ64كممة سر ذات 
حيث تأخذ كممة السر المنتجة في المرحمة السابقة كتعرض بصكرة : خطكة العرض- 

 كفي المرحمة النيائية يستخدـ العميؿ ىذه الكممة مرة كاحدة فقط بإرساليا لمبنؾ ،مقركءة
                                                           

، ص 2009 للمزٌد راجع محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكٌة االلكترونٌة عبر االنترنت، دار الثقافة، األردن، (1)

87 .
 هً عبارة عن مجموعة من العملٌات الحسابٌة ٌتم من خاللها تولٌد مجموعة من الحروؾ ذات طول معٌن مستنتجة (2)

رٌاضٌا من مجموعة أخرى من الحروؾ أطول بكثٌر و التً تمثل الرسالة المراد تشفٌرها، كما تستخدم هذه العملٌة 

كذلك الكتشاؾ تزوٌر البٌانات، حٌث أن أي تؽٌٌر ولو كان بسٌطا فً الرسالة األصلٌة ٌإدي الى تؽٌٌر كبٌر فً القٌمة 

.  88، ص المرجع السابقراجع محمود محمد أبو فروة، . االختٌارٌة
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 تصبح ىذه الكممة غير صالحة ،الذم يتأكد مف صحتيا بعد أف تتـ العممية المراد إنجازىا
. لبلستعماؿ

تقنية أمف المراسالت والمواقع االلكترونية : ثانيا
تيدؼ ىذه التقنيات إلى تأميف ك صكؿ البيانات المطمكبة دكف زيادة أك نقصاف في 

صكرة سميمة ك صحيحة إلى المرسؿ إليو المعني دكف غيره في الكقت المحدد ليا دكف 
، فخاصية افتتاح شبكة المعمكمات أماـ جميع مستخدمييا سكاء الكاشفيف عف (1)تأخير

. (2)ىكيتيـ أك مخفييا ييدد سرية البيانات المتبادلة بيف األطراؼ
تتعمؽ ىذه الصعكبات بالنكاحي الفنية الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
ك البرمجيات ك أنظمة التشغيؿ، ىذا ما أدل بالعامميف في الميداف االلكتركني إلى ابتكار 

كسائؿ حديثة لحماية أمف كسرية المراسبلت ك المعمكمات عف طريؽ تشفيرىا، كحماية 
. المكاقع االلكتركنية مف خبلؿ جدراف الحماية

دكف )يعرؼ التشفير بأنو تحكيؿ المعمكمات إلى شفرات غير مفيكمة : التشفير - 1
لمنع األشخاص غير المرخص ليـ مف االطبلع عمى المعمكمات ك حفظيا مف  (معنى

العبث بمحتكياتيا كذلؾ بتغيير شكميا إلى صكرة ال يمكف فيما إال بعد إرجاعيا إلى 
، فعممية التشفير تعمؿ عمى تحكيؿ النصكص العادية إلى نصكص (3)صكرتيا األصمية

مشفرة ك ذلؾ باستخداـ مفاتيح كىذه المفاتيح تستند إلى صيغ رياضية معقدة 
     الخكارزمية ك طكؿ المفتاح: ، كتعمد قكة ك فعالية التشفير عمى أساسيف(خكرزميات)
  .كينقسـ التشفير إلى تشفير متماثؿ، كتشفير المتماثؿ .(4) (Bitمقدر بالبت  )

                                                           
. 216، ص 2000 حسن طاهر داوود، الحاسب و أمن المعلومات، معهد اإلدارة العامة، السعودٌة، (1)
. 295 حسن عبده الماحً، المرجع السابق، ص (2)

(3) CAORIOLI Eric , sécurité technique et cryptologie dans le commerce électronique en 

droit français , disponible sur le site : 

http://www.lex-electronica.org/articles/vol3/num1/securite-technique-et-cryptologie-

dans-le-commerce-electronique-en-droit-francais/ 
 .، المرجع السابق محمد بن أحمد السٌدري، التجارة اإللكترونٌة تقنٌات و استراتجٌات التطبٌق(4)

http://www.lex-electronica.org/articles/vol3/num1/securite-technique-et-cryptologie-dans-le-commerce-electronique-en-droit-francais/
http://www.lex-electronica.org/articles/vol3/num1/securite-technique-et-cryptologie-dans-le-commerce-electronique-en-droit-francais/
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ىك أسمكب مف أساليب التشفير يستخدـ فيو مفتاح سرم لتشفير :  التشفير المتماثؿ1-1
رسالة ما كفؾ تشفيرىا كيسمى بالمفتاح المتناظر ألف المفتاح الذم يستخدـ لتشفير الرسالة 

ىك نفسو المستخدـ لفؾ تشفيرىا، لكف ىذه الطريقة تتطمب إحالة المفتاح بيف األطراؼ 

 (1).بطريقة يجب أف تضمف سبلمتو كتعطي ىذه التقنية حماية أكثر في الشبكة المغمقة

كىك أسمكب مف أساليب التشفير، يتـ فيو تشفير البيانات :  التشفير الالمتماثؿ2-1
باستخداـ مفتاح ما، كفؾ تشفيرىا باستخداـ مفتاح آخر، كليذا السبب يسمى بالتشفير 

الفرؽ   ألف مفتاح التشفير يختمؼ عف مفتاح فؾ التشفير كىذا ىك،بالمفتاح البلمتناظر
بيف التشفير المتناظر كالتشفير البلمتناظر، حيث أنو في التشفير المتناظر يتـ تشفير 

رجاع المعمكمات  الرسالة أك التكقيع باستخداـ الرقـ العاـ كفي نفس الكقت يتـ فؾ الشفرة كا 
 كلك حصؿ أف شخص آخر يعرؼ ىذا ،إلى كضعيا األصمي باستخداـ نفس الرقـ العاـ

. الرقـ أك تكصؿ إليو عف طريؽ الدليؿ العاـ فبإمكانو فؾ الشفرة كقراءة الرسالة أك التكقيع
أما إذا تـ تشفير المعمكمات بأسمكب التشفير البلمتناظر فإف المعمكمات يتـ تشفيرىا بالرقـ 

العاـ كلكف ال يمكف فؾ الشفرة كالكصكؿ إلى تمؾ المعمكمات إال بالمفتاح الخاص 
 (2).لصاحب ذلؾ المفتاح العاـ الذم تـ عمى أساسو التشفير

ىدؼ تأميف سبلمة االتصاالت كعمى األخص في التجارة كبكفي ىذا اإلطار 
اإللكتركنية فقد أصدرت فرنسا أربعة مراسيـ كستة قرارات تطبيقية ليا خاصة بأنظمة 

 القانكف الصادر أما 1990 ديسمبر 29 مف قانكف 28التشفير ضمف حمكؿ تعديؿ المادة 
االستعماؿ الشخصي لكسائؿ كخدمات التشفير التي  بتحريرقاـ  1996 جكيمية 26بتاريخ 

 باإلضافة إلى تمؾ التي ليا كظائؼ تأميف ،ليا كظيفة التكثيؽ كضماف كحدة البيانات

                                                           
  علً كحلون، الجوانب القانونٌة لقنوات االتصال الحدٌثة والتجارة اإللكترونٌة، دار إسهامات فً أدبٌات المإسسة(1)

 .282، ص2002 تونس،
 عمر هبطً، التوقٌع اإللكترونً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة التكوٌن (2)

والبحث ،قانون األعمال ، جامعة الحسن الثانً، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة، عٌن الشق، الدار 

. 109، ص2006/2007 السنة الجامعٌة  المؽرب،البٌضاء،
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 لكف .السرية كال تستعمؿ إال مف خبلؿ اتفاقات سرية منظمة مف قبؿ مؤسسات معتمدة
عندما تؤمف خدمات التشفير كظائؼ المحافظة عمى السرية باستعماؿ مفاتيح ليست 

 فإف االستعماؿ الشخصي لكسائؿ كخدمات ،منظمة مف طرؼ أحد األغيار ذكم الثقة
 باإلضافة إلى تمؾ التي ليا ،التشفير التي ليا كظيفة التكثيؽ كضماف كحدة البيانات

كظائؼ تأميف السرية كال تستعمؿ إال مف خبلؿ اتفاقات سرية منظمة مف قبؿ  مؤسسات 
 االستعماؿ الشخصي ليذه الكسائؿ ألف ،معتمدة مف طرؼ أحد األغيار ذكم الثقة

. (1)كالخدمات يككف خاضعا لترخيص صادر عف السمطة الحككمية العميا
بالنسبة لمستكيات التشفير أصبح يستعمؿ كيستخدـ أكثر مف مستكل مف أجؿ  

تحقيؽ أعمى درجة مف األماف فعمى سبيؿ المثاؿ أصبحت المعامبلت المالية اآلف يتـ 
باإلضافة إلى تشفير SET (2)تشفيرىا باستخداـ نظاـ تأميف المعامبلت اإللكتركنية 

 .SSl (3) لمتأميف  net escape لمستكل التصفح باستخداـ
  نظاـ المعامالت اإللكترونية اآلمنةSET 

يعد أىـ برتكككؿ متعمؽ بالنكاحي التأمينية كىدفو األساسي ىك تأميف عممية الكفاء 
. كالمعامبلت المالية التي تتـ أثناء المعاممة التجارية

:  عف األنظمة التأمينية األخرل بعدة مميزات ككنو(4)كيتميز ىذا النظاـ
يضمف أف طمب الشراء المرسؿ ىك نفسو الطمب الذم يستقبمو صاحب المشركع أك - 

. التاجر عف طريؽ بصمة كرقية معينة تككف مميزة ليذا الطمب

                                                           
(1) BERBAN Yaan et POTTIER Isabelle , les décrets et anétes cryptologies la mise en œuvre 

effective de l’assouplissement des dispositions antérieure , revue de la gazette du palais 

n° 103 a11 du 19 au 21 Avril 1998.p 12.    
(2) SET : secure electronic transaction  
(3) SSl : secure socket layer. 

  visa بالتعاون بٌن أكبر شركات البطاقات البنكٌة وهماSET تم تطوٌر نظام المعلومات االلكترونٌة اآلمنة (4)

راجع ضٌاء .  وذلك بؽرض تؤمٌن المعامالت المالٌة عبر شبكة االنترنت باستخدام البطاقة البنكٌةmaster cardو

 األول، المؽرب،علً أحمد نعمان، الحماٌة التقنٌة للتجارة االلكترونٌة، مقال منشور بمجلة قانون وأعمال، العدد 

.  40 ص .2011
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يضمف سرية طمب الشراء عف طريؽ تشفير المعمكمات التي يشمميا الطمب ككذلؾ - 
. البيانات الخاصة بعمميات الكفاء

 الذم ، أف حامؿ البطاقة البنكية ىك الشخص نفسو،يضمف لمتاجر أك صاحب المشركع- 
يزعـ ىك عف طريؽ الشيادة التي يحمميا كالصادرة عف البنؾ الضامف أك شركة االئتماف 
الضامنة لو كالتي تؤكد لصاحب المشركع أك التاجر أف ىذا الشخص الراغب في الشراء 

 كما أنو يعطي لمتاجر ضماف بأف حساب ،ىك نفسو صاحب رقـ الحساب المذككر
المشترم يسمح بشراء ىذه السمعة أك الخدمة المراد شرائيا دكف معرفة البائع برقـ البطاقة 

. البنكية الخاصة بالمشترم
  نظاـ لمتأميفSSL 

أحد برامج التصفح أك النكافذ بكتكمف ميمة البرتكككؿ في تشفير جميع االتصاالت 
أحد المكاقع أك أحد مقار المعمكمات عمى خادـ  كأ (Bowser)عمى شبكة المعمكمات 

كبالتالي فيك يقمؿ مف فرصة كقكع المعمكمات أثناء عممية انتقاليا في  (Server)الشبكة 
 فيك يعطي ،أيدم أم شخص غير مرغكب فيو إلى أف تصؿ إلى المستقبؿ النيائي

لمعمبلء الثقة كالطمأنينة بأف المعمكمات كالبيانات الخاصة بيـ بما فييا إتماـ البطاقة 
البنكية لف تككف متاحة سكل لمتاجر أك المنشأ أك المؤسسة المراد التعامؿ معيا كذلؾ 

. (1)لمتأميف  البطاقة البنكية
إلى طرؼ ثالث محايد لضماف األماف، فمثبل في تكنس   عممية التشفيرتحتاج

يمكف ألم شخص طبيعي أك معنكم أف يمارس عممية التشفير في نطاؽ التجارة 
المبادالت االلكتركنية، بشرط أف يتحصؿ عمى تصريح مسبؽ مف الككالة الكطنية ك

، كذلؾ في مشركع قانكف التجارة االلكتركنية المصرم، بحيث (2)لممصادقة االلكتركنية
. نص في فصمو الخامس عمى إنشاء مكتب لمتشفير يككف جية إليداع مفاتيح الشفرات

                                                           
. 33 راجع ضٌاء علً أحمد نعمان، المرجع السابق، ص (1)
.  من قانون التجارة و المبادالت االلكترونٌة التونس11ً راجع الفصل (2)
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 المتعمؽ 257-98في القانكف الجزائرم بالرجكع إلى المرسـك التنفيذم رقـ 
في فحكل " الترميز"باستغبلؿ خدمات االنترنت المعدؿ كالمتمـ، استعمؿ المشرع مصطمح 

يمتـز مقدـ خدمات االنترنت خبلؿ ممارسة نشاطو بما : "  التي تنص عمى14المادة 
كذكر نفس المصطمح ". عرض أم مشركع خاص باستعماؿ الترميز عمى المجنة...- يمي

 2009ديسمبر 10 مؤرخ في 410-09 مف المرسـك التنفيذم رقـ 07في نص المادة 
، كمحتكل (1)يحدد قكاعد األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة عمى التجييزات الحساسة

 بكجكب الحصكؿ عمى اعتماد مسبؽ مف المصالح المكمفة بكزارة الداخمية يمـزىذا النص 
بعد استشارة السمطة المؤىمة المكمفة بالمصادقة عمى تجييزات ك برامج الترميز قصد 

. ممارسة نشاط الترميز
يفيـ مف ىذا النص أف مقدـ خدمات االنترنت يقترح عمى الكزارة مشركعات خاصة 

. بالترميز أك التشفير
باإلضافة إلى تقنية التشفير نجد تقنية أخرل تعمؿ عمى أمف المراسبلت كالمكاقع 

 .اإللكتركنية أال كىي جدراف الحماية
: جدراف الحماية- 2

 كتعتبر كسيمة تستعمؿ لحماية الشبكات الخاصة مف (2)تدعى كذلؾ بالجدار النارية
الدخكؿ كتمنع الكصكؿ الغير مشركع بو لمشبكة حيث تحمي كحدات التحكـ كاإلرساؿ في 

 .اإلنترنت
كتتجمى أىمية الجدراف النارية في حماية الشبكات الخاصة مف ىذه المشكبلت، حيث 

أنو كعبر اإلنترنت يتـ التعامؿ عمى بث متعدد األطراؼ باستعماؿ األجيزة السمعية 
كالبصرية كمؤتمرات الفيديك لمجمكعة مف المضيفيف ليرل كيسمع كؿ منيـ اآلخر، كيكفر 

المتكافر لكؿ  (Mphone)الييكؿ اإلذاعي المتكامؿ عمى اإلنترنت عف طريؽ برنامج 
                                                           

. 73/2009 ج ر عدد (1)
 الشبكة إلى هو مجموعة أنظمة توفر سٌاسات أمنٌة بٌن اإلنترنت وشبكة المإسسة وتجبر جمٌع عملٌات العبور (2)

. والخروج منها أن تمر من خالل الجدار الناري الذي ٌصد المستعملٌن المتطفلٌن
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 يتيح (Mphone)الناس حيث أف أم مستعمؿ في اإلنترنت يستعمؿ في ىذا الجياز 
 النارم يمنع ارالمجاؿ ألم مستعمؿ آخر لمدخكؿ عميو كمراقبتو في اإلنترنت كلكف الجد

. (1)ىذا الدخكؿ
:   كتتجمى مزايا كعيكب ىذه الجدراف النارية في

 المزايا :
تكفير الحماية البلزمة لمشبكة كالمعمكمات كالحد مف تعرضيا لؤلخطار كمتابعة - 

. المستخدميف لمشبكة كمف يحاكؿ العبث بيا
تسجيؿ كقائع االستخداـ بدقة طالما أف كؿ الرسائؿ كاألكامر تمر بو عند خركجيا إلى -  

. اإلنترنت أك قدكميا منيا
. ىذه تسجيؿ كافة المعمكمات عف حركة المركر- 
 العيوب : 
عدـ تعاممو مع تنفيذ البرامج الداخمية التي تياجـ النظاـ فماداـ مكقع جدراف الحماية - 

ىك عمى حدكد الشبكة فإنو ال يستطيع أف يفعؿ الكثير لمياجـ مف الداخؿ يريد سرقة 
بعض المعمكمات مف أحد أجيزة الشبكة الداخمية أك تخريب األجيزة أك البرامج أك 

. تعديميا
عدـ تكفير حماية قصكل كفكرية باعتبار أف الجدراف النارية يجب القياـ بتحديث تييئتو  -

. باستمرار لمكاكبة ما يتـ اكتشافو مف أحكاـ جديدة
ىذه الكسائؿ ال تكفي كحدىا لحماية أمف المعمكمات بشكؿ كامؿ، بؿ البد مف 
استخداـ تقنيات األمف الشامؿ التي تضـ العديد مف األجيزة ك النظـ مثؿ كسائؿ أمف 

. (2)الممفات ك سائؿ كشؼ االقتحاـ ك أجيزة الرقابة
 

                                                           
. 39صالمرجع السابق،  ضٌاء علً أحمد نعمان، (1)
. 279 حابت آمال، المرجع السابق، ص (2)
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تأميف الدفع االلكتروني : الفرع الثاني
إف حماية المستيمؾ عند الدفع االلكتركني ترتبط بالعديد مف األمكر، فتسكؽ 
المستيمؾ عبر االنترنت ك قيامو بالتعاقد أك الشراء يرتبط بالدفع االلكتركني، لذلؾ 

فاألجيزة االلكتركنية كثيقة الصمة بالتعاقد االلكتركني، كيمكف عف طريؽ ىذه الصمة 
تحكيؿ المبالغ لحسابات أخرل، كدفع الفكاتير، كتحكيؿ المبالغ لحسابات أخرل، كيتـ كذلؾ 

  (1)دفع الفكاتير ك تحكيؿ المبالغ المالية لجيات خارج البنؾ مف خبلؿ الدفع االلكتركني
 التي تخكؿ صاحبيا    مف خبلؿ بطاقات الدفع االلكتركني أك بطاقات االئتمافالذم يتـ

.   حساب البائعإلىبتحكيؿ قيمة مالية معينة مف حسابو 
فالمنيج أك الطريقة التي تنتيجيا أنظمة بطاقات السحب مف أجؿ تأميف 

المعامبلت المصرفية، تجعؿ ىذه الطريقة أكثر صعكبة في التعامؿ مف العمبلت الكرقية 
كالمعدنية، فعندما يقـك صاحب البطاقة بتقديـ بطاقتو إلى البائع مف أجؿ الشراء، فإف 

كيؿ إلى بنؾ حمسجؿ النقد االلكتركني التابع لممزكد يقـك بإرساؿ رسالة طمب الت
المستيمؾ، كمف ثـ يقـك بنؾ المستيمؾ بالكشؼ عف حساب المستيمؾ، كالتأكد مف كجكد 

إيداع مصرفي كافي مف أجؿ إنجاز المعاممة، ك أيضا يقـك البنؾ بالكشؼ عمى سجؿ مف 
األرقاـ مف أجؿ التأكد مف أف تمؾ البطاقة ليست مسركقة أك ضائعة، فإف كانت األمكر 
عمى ما يراـ، فإف بنؾ المستيمؾ يرسؿ رسالة إلى المزكد تؤكد لو قدرة المستيمؾ عمى 
الدفع، كنظاـ التأكيد ىذا مابيف المزكد ك بنؾ المستيمؾ يعزز مف أمف النظاـ لصالح 

. ، ك بالتالي تعزز الثقة لدل المستيمؾ(2)حب البطاقة، كلصالح المزكداص

                                                           
.  79 عبد الفتاح بٌومً حجازي، حماٌة المستهلك عبر شبكة االنترنت، المرجع السابق، ص (1)
 ورقة عمل منشورة على االنترنت بعنوان التعاقد و الدفع االلكترونً تحدٌات النظامٌن الضرٌبً ، ٌونس عرب(2)

 واإلصالحوالجمركً مقدمة الى برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة االلكترونٌة، تنظٌم معهد التدرٌب 

: ، ، متوفر على الموقع التال2002ًالقانونً، الخرطوم، كانون األول 

 http://www.f-law.net 

http://www.f-law.net/law/threads/13959-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9
http://www.f-law.net/law/threads/13959-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9
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 عند الدفع االلكتركني تحت  المستيمؾتعرض المجمس األكركبي لمكضكع حماية
، حيث صدرت تكصية عف المجمس األكركبي في "تأميف نظاـ الكفاء" مسمى

 بيدؼ المساىمة في إنعاش التجارة االلكتركنية، عف طريؽ زيادة ثقة  19/05/1998
المتعامميف فييا ك في أساليبيا، خاصة السداد االلكتركني، ك بحث سبؿ حماية المستيمؾ 
ك التاجر عند السداد بيذه الطريقة، ك كيفية إمكاف االسترداد في حالة السداد بدكف كجو 

 (1).حؽ، ككيؼ تتـ الحماية مف المخاطر في حالة سرقة البطاقة أك فقدىا أك ضياعيا
لـ يكرس القانكف الجزائرم ىذا التأميف، ك بالرغـ أنو صدر عف بنؾ الجزائر نظاـ 

 متعمؽ بأمف أنظمة الدفع، حيث نظـ (2)2005 ديسمبر 28 مؤرخ في 07-05تحت رقـ 
أمف عمميات التسكية المالية دكف أف يشير لطرؽ الدفع االلكتركنية، إذ نص في المادة 

يسير بنؾ الجزائر عمى تكفير األمف المادم كالمنطقي لمبنية األساسية "  منو عمى 12
 كما يتأكد مف تكفير أمف كسائؿ الدفع مف غير العممية النقدية في ،الخاصة بأنظمة الدفع

. ىذا المجاؿ
كفي حالة ما إذا اعتبر بنؾ الجزائر بأنو يتكفر في إحدل كسائؿ الدفع عمى 

 يمكف أف يطمب مف الجية التي تصدر اتخاذ إجراءات مبلئمة لمعالجة ،الضمانات األمنية
األمر، كفي حالة عدـ تطبيؽ ىذه التكصيات يمكنو بعد استشارة السمطة المكمفة بالمراقبة 

. في اتخاذ قرار تكقيؼ إدخاؿ ك سيمة الدفع المعنية في النظاـ
 التأكد مف أمف بطاقات الدفع كمتابعة ،يتعيف عمى بنؾ الجزائر بصفة خاصة

 ك كذا التجار كمتابعة ،إجراءات تكفير شركط األمف التي قامت بيا الجيات التي تصدرىا
 التي قد تؤثر عمى أمف بطاقات ،إحصاءات التدليس كالتطكرات في مياديف التكنكلكجيا

". الدفع

                                                           
. 80 عبد الفتاح بٌومً حجازي، حماٌة المستهلك عبر شبكة االنترنت، المرجع السابق ص (1)
. 37/2006 ج ر عدد (2)
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يتضح لنا مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع الجزائرم ألـز األشخاص الذيف يريدكف 
إدخاؿ كسائؿ أمف حديثة بتأمينيا حماية لممتعامميف، كما منح بنؾ الجزائر سمطة الرقابة 

 متابعة التطكرات التي تؤثر عمى أمف بطاقات الدفع لألزمو في الكقت نفسو بالسير عؿك
. بغرض تعزيز العمؿ بيذه البطاقات

 بالتعامؿ مع اإلدارة الجبائية 2006كقد سمح المشرع في قانكف المالية لسنة 
  ، لكف يبقى اإلطار القانكني لمنقكد االلكتركنية(1)بالطرؽ االلكتركنية في السداد

. بالخصكص تأمينيا في التشريع الجزائرم منعدماك
. ىذا كيتـ تأميف الدفع االلكتركني عف طريؽ كسائؿ فنية ك أخرل قانكنية

التأميف الفني لعممية الدفع اإللكتروني : أوال
يتحقؽ ىذا التأميف مف خبلؿ الكظائؼ ك الشركط الفنية التي يجب أف تتكفر في 
عممية الدفع كي تككف آمنة، كتتمثؿ ىذه الشركط في إضفاء الصفة الرسمية عمى األمر 
بالدفع الى جانب تقنية التشفير كالترميز التي سبؽ دراستيا ك حفظ المعمكمات الخاصة 

. (2)بعممة الدفع ك كذا تحديد التاريخ االلكتركني لكاقعة الدفع
  إضفاء الصفة الرسمية عمى األمر بالدفع-1

 التصرفات القانكنية في التجارة التقميدية أك اليدكية في مستندات مكتكية إفراغيتـ 
 ىذا عمى خبلؼ الحاؿ في التجارة االلكتركنية حيث ،يتـ تذيميا بتكقيع مف صاحب الشأف

صفقات عمى دعامات الكتركنية غير مكتكبة  تقميديا كيتـ التكقيع عمييا مف قبؿ اؿ إبراـيتـ 
 المستندات الكرقية ك التحقؽ إلى ك إذا كاف مف السيؿ الرجكع ،أطراؼ الصفقة االلكتركنية

 فإف األمر ليس بنفس السيكلة بالنسبة ، مكقعوإلىمف صحة كنسبة صدكر التصرؼ 

                                                           
  حمودي ناصر، التنظٌم القانونً لظاهرة العولمة فً الجزائر، االنجازات و التحدٌات، المجلة النقدٌة للقانون (1)

. 196، ص 2012، 02العلوم السٌاسٌة، كلٌة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، عدد و
. 281-280ص –حابت آمال، المرجع السابق، ص  (2)
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لمسندات االلكتركنية بما تحممو مف تكقيعات الكتركنية ك التي ىي بحاجة الى مف يكثقيا 
. (1)ك يصادؽ عمييا

 حفظ المعمومات الخاصة بعممية الدفع االلكتروني- 2
يشكؿ الحفظ كسيمة ىامة لتأميف الكفاء االلكتركني، كىك يعني حفظ المستندات أك 

المعمكمات المتعمقة بعممية الكفاء بطريقة ال يمكف محكىا كألكبر فترة ممكنة إلمكانية 
. الرجكع إلييا كمما دعت الضركرة لذلؾ

  تحديد التاريخ االلكتروني-3
: تظير ضركرة تأريخ المستند االلكتركني في عدة نقاط منيا

  تحديد فيما إذا كاف ىناؾ تأخير في تنفيذ العقد كمف ثـ تطبيؽ الجزاءات المفركضة
عمى التأخير في التنفيذ ك ما يترتب عمى ىذا التأخير مف مصاريؼ جمركية إضافة 

 .(2)يص البضاعة جمركياخؿنتيجة لمتأخير في ت
  يجب أف تككف الكسيمة مشمكلة بضمانات تضمف لمتاجر حصكلو عمى الثمف كامبل

دكف أف يتحمؿ مخاطر عدـ مبلءة المشترم ك ذلؾ عف طريؽ خطابات الضماف أك 
 .الكفالة المصرفية مثبل

  ضماف عدـ اعتراض مصدر اآلمر بالكفاء عمى عدـ ك جكده أك بطبلنو ك ىك ما
 .يتطمب إقامة نظاـ فعاؿ لئلثبات

التأميف القانوني لعممية الدفع  : ثانيا
: تأخذ عممية تأميف الدفع بالنسبة لممستيمؾ بعديف

األكؿ في البحث عف كسيمة تضمف لو عدـ السحب مف رصيده المتاح البعد يتمثؿ 
 ك ذلؾ يستدعي تفعيؿ مسؤكلية ،بمكجب كسيمة الدفع المستخدمة إال المبالغ المتفؽ عمييا

                                                           
  سامً عبد الباقً أبو صالح، الوفاء االلكترونً بالدٌون الناشئة عن المعامالت التجارٌة، دار النهضة العربٌة(1)

. 111، ص 2006القاهر، مصر 
(2) CAPRIOLI Eric, op.cit 
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البنؾ عف األخطاء التقصيرية أك التعاقدية التي مف شأنيا اإلضرار بالعميؿ ك عدـ تحميؿ 
.  مع التأكد مف صحة أمر الدفعالمعمكماتيالعميؿ مخاطر تشغيؿ النظاـ 

في إقامة نظاـ يربط بيف لحظة الدفع ك لحظة التسميـ، إذ أف كؿ  يتمثؿأما البعد الثاني 
طرفي العممية ال يرض البدء في تنفيذ التزامو إال إذا قاـ الطرؼ األخر بذلؾ، ك يقـك 

.  (1)االعتماد المستندم بدكر فعاؿ في القضاء عمى عدـ الثقة القائـ بيف الطرفيف

ىذا كيعد التكقيع اإللكتركني كسيمة لتكطيد الثقة ك بعث الطمأنينة في مجاؿ 
المعامبلت اإللكتركنية عامة ك التجارة اإللكتركنية خاصة، ليذه األسباب كغيرىا سارعت 

 دكره القانكني كالمتمثؿ في تعيف إبراز تقنيف التكقيع االلكتركني ك إلىالتشريعات المقارنة 
كسنفصؿ . صاحب التكقيع أكال ك التعبير عف قبكلو لبللتزامات التي يضمنيا المحرر ثانيا

. في مسألة حماية التكقيع االلكتركني لممستيمؾ في العنصر المكالي

حماية التوقيع االلكتروني لممستيمؾ  : المطمب الثاني

 بتكسعيعتبر التكقيع االلكتركني مف التطبيقات التي ظيرت كتكسع في استخداميا 
 عمى نحك جعؿ مف الحياة اليكمية لؤلفراد ،استخداـ الحاسب اآللي كتقدـ تطبيقاتو كتقنياتو

 ثكرة االتصاالت قد اختصرت المسافات  أف كحيث،ك الدكؿ تعتمد عميو بصفة شبو كمية
بيف الدكؿ، فما المانع مف االستفادة مف اآلثار االيجابية ليذه التقنيات في محاكلة لتحديث 

. المفاىيـ التقميدية المستقرة في الفقو القانكني التقميدم

كرغـ ما أثير في الماضي مف شككؾ تدكر حكؿ الثقة في التكقيع االلكتركني  كفي 
 (2)مدل إمكانية الكشؼ عما يرد مف تزكير أك تغيير في المحرر االلكتركني الذم يشممو،
فقد زالت ىذه الشككؾ مع التقدـ التكنكلكجي الحديث، كظيكر تقنية التشفير البلمتماثؿ، 

                                                           
 بحٌث تقوم فكرة االعتماد المستندي على االستعانة بالمستندات فٌشترط البائع االلكترونً على المستهلك االلكترونً (1)

أن ٌفتح له اعتمادا من قبل بنك ٌتعهد هذا األخٌر بالوفاء بقٌمة االعتماد بمجرد تقدٌم البائع للمستندات التً تمثل 

. 131راجع سامً عبد الباقً أبو صالح، المرجع السابق، ص . البضاعة و تتطابق مع شروط االعتماد
، كلٌة  علً السٌد قاسم، بعض الجوانب القانونٌة للتوقٌع االلكترونً، مجلة القانون واالقتصاد، العدد الثانً والسبعون(2)

. 40، ص 2002 الحقوق، جامعة القاهرة،
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إلى جانب كجكد سمطات تتكلى التصديؽ عميو، كتقـك بمنح شيادات تصديؽ تضمف 
كىي كميا أمكر أدت إلى الثقة في التكقيع االلكتركني ك االعتراؼ بحجيتو في . صحتو

.  (1)اإلثبات عمى المستكل الدكلي كالمحمي
مساكاتو بالتكقيع كتركزت الجيكد الدكلية عمى االعتراؼ بالتكقيع االلكتركني 

الخطي باعتباره أداة لتكثيؽ التعامبلت االلكتركنية لذلؾ صدر التكجيو األكركبي رقـ 
ييدؼ ، ك، لكي يحدد إطارا عاما لمتكقيعات االلكتركنية13/12/1999 بتاريخ 93/1999
 تسييؿ استخداـ التكقيع االلكتركني ك المساىمة في االعتراؼ القانكني بو مف خبلؿ إلى

العتراؼ بو قانكنا ك أيضا إنشاء إطار اتحديد مجمكعة مف المعايير التي تشكؿ أساسا 
كذلؾ صدر قانكف االكنيستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات  .(2)قانكني لخدمات التصديؽ

االلكتركنية عف لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي عف أعماؿ دكرتيا الرابعة ك 
 ىذا القانكف العديد مف الدكؿ في إصدار تشريعاتيا الكطنية تكقد اعتمد. (3)الثبلثيف

.  (4)الخاصة بالتكقيع االلكتركني، كاقتبست منو العديد مف أحكامو
:   نتناكؿ النقاط التاليةكلمتفصيؿ أكثر،

 (الفرع األكؿ)مفيـك التكقيع االلكتركني  -
 (الفرع الثاني)حجية التكقيع االلكتركني  -
 (الفرع الثالث)التصديؽ عمى صحة التكقيع االلكتركني  -
 

 

                                                           
. 319 أمٌنة احمد محمد أحمد، المرجع السابق، (1)

(2)
 Valérie Sédallian, preuve et signature électronique, disponible sur : 

http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm    
. 2001 جوٌلٌة 13 جوان الى 25 عقدت هذه الدورة فً فٌنا فً الفترة من (3)
 إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل، توثٌق التعامالت االلكترونٌة و مسئولٌة جهة التوثٌق تجاه الؽٌر المتضرر، بحث مقدم (4)

، ؼرفة 2003 ماي 12 إلى 10 مإتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة و القانون، فً الفترة من إلى

. 1862تجارة وصناعة دبً، المجلد الخامس، ص 

http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm
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مفيـو التوقيع اإللكتروني : الفرع األوؿ
يحتؿ التكقيع مجاال كاسعا في فركع القانكف المختمفة، سكاء في مسائؿ القانكف العاـ أك 

صدارىا ما ماالتفاؽعمى تصديؽ اؿففي القانكف العاـ ال يمكف . القانكف الخاص ات الدكلية كا 
كيجب أف تكقع كافة الكثائؽ اإلدارية .  ذلؾ لولـ تقترف بتكقيع رئيس الدكلة أك مف يخكؿ

الصادرة لمصمحة المكاطنيف مف قبؿ المكظؼ المختص ك إال كانت باطمة، كما يحتؿ 
التكقيع أيضا مكانة بالغة األىمية في القانكف الخاص، ففي القانكف التجارم مثبل يعتبر 

كما . التكقيع مف الشركط الشكمية في األكراؽ التجارية ك التي تبطؿ الكرقة التجارية بغيابيا
قد يحدد التكقيع القانكف الكاجب التطبيؽ في المنازعات التجارية ك المدنية خاصة إذا تـ 

.  (1)تحديد مكاف حصكلو
ثباتو، ألنو  لكف ما ييمنا في ىذا المجاؿ دكر التكقيع االلكتركني في نطاؽ العقد كا 
يمثؿ مرحمة ميمة في نفاذ العقد، إذا يستخدـ لتحديد ىكية المتعاقديف، ك لمتعبير عف 

. رضاىما، ك ضمانة سبلمة المحرر المثبت لمتصرؼ القانكني
: لذلؾ سكؼ نتطرؽ في ىذا الفرع إلى النقاط التالية

 (أكال)تعريؼ التكقيع االلكتركني  -
 (ثانيا)تمييزه عف التكقيع التقميدم - 
 (ثالثا)  التكقيع االلكتركنيصكر- 
 (رابعا)كظائؼ التكقيع االلكتركني - 
تعريؼ التوقيع االلكتروني : أوال

نستراؿ النمكذجي أكلى الجيكد الدكلية التي سعت لتنظيـ كيعتبر قانكف األ
التعامبلت التي تتـ بكاسطة مجاؿ المعمكماتية ك قطاع االتصاؿ، الذم كضعتو مجمة 

، ثـ أعقب ىذا القانكف جيكد 16/01/1996األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي في 

                                                           
، والقانون الفرنسً، دراسة األردنً نوري حامد خاطر، وظائؾ التوقٌع االلكترونً فً القانون الخاص، فً القانون (1)

. 215، ص 1997  د ب ن،مقارنة ،
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أكركبية تمخضت عف صدكر التكجيو األكركبي بشأف التجارة االلكتركنية الذم أقره 
، ك بعد صدكر ىذا التكجيو ك بحكلي عاميف 13/01/1999االتحاد األكركبي في 

تقريبا أصدرت لجنة  األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي في دكرتيا الرابعة كالثبلثيف  
. قانكنا بشأف التكقيعات االلكتركنية

 المستكل المحمي عدة تشريعات داخمية في عدد مف دكؿ االتحاد صدرت عمى
 لسنة 230كاف مف أبرزىا القانكف الفرنسي رقـ . األكركبي، تتعمؽ بالتكقيع االلكتركني

، حيث قاـ 2000 مارس 13 بشأف تكنكلكجيا المعمكمات، كالتكقيع اإللكتركني في 2000
بتعديؿ بعض قكاعد اإلثبات في القانكف المدني الفرنسي ليضفي التكقيع االلكتركني 

الحجية في اإلثبات، كجعؿ المستندات االلكتركنية مساكية لممستندات الكرقية، ثـ صدر 
، كالمرسـك الفرنسي رقـ 2001 مارس 30 في 2001/282المرسـك الفرنسي رقـ 

. 18/04/2002 في 2002/535
كلـ تكف الدكؿ العربية بمنأل عف التطكر المعمكماتي ك التكنكلكجي، إذ ارتأت 

بعض الدكؿ العربية مسايرة قطار العكلمة التجارية، فقد أصدرت العديد مف الدكؿ العربية 
قكانيف تنظـ البنية القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية، منيا تكنس، مصر ، فمسطيف، األردف 

 .، الجزائر مؤخرالبناف
كفي ىذا المقاـ سنشير إلى التعريفات التشريعية ك كذا التعريفات الفقيية لمتكقيع 

. االلكتركني
تعريؼ التوقيع االلكتروني في التشريعات الدولية و الوطنية - 1

أ مف /2كرد التعريؼ بالتكقيع االلكتركني في عدة تشريعات، فقد عرفتو المادة 
بيانات في شكؿ " قانكف االكنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية بأنو عبارة عف 

إلكتركني مدرجة في رسالة بيانات أك مضافة إلييا أك مرتبطة بيا منطقيا، يجكز  أف 
تستخدـ لتعييف ىكية المكقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، كلبياف مكافقة المكقع عمى 

".  المعمكمات الكاردة فييا
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مف الكاضح أف قانكف األكنستراؿ لـ يقيد مفيـك التكقيع االلكتركني، بؿ إف ىذا النص 
 تفي بإنشاء تكقيع إلكتركني ك ىذا ما المستقبؿيمكف أف يستكعب أية تكنكلكجيا تظير في 

ال تطبؽ أم مف أحكاـ ىذا :" نصت عميو المادة الثالثة مف ذات القانكف، حيث جاء فييا
القانكف، باستثناء المادة الخاصة، بما يشكؿ استبعادا أك تقييدا ألية طريقة إلنشاء تكقيع 
إلكتركني تفي باالشتراطات المشار إلييا في الفقرة األكلى مف المادة السادسة، أك تفي 

" عمى أم نحك آخر بمقتضيات القانكف المطبؽ
 الصادر بشأف التكقيعات االلكتركنية لكنو 93/1999 ـالتكجيو األكركبي رؽ عرؼ

ميز بيف نكعيف مف التكقيعات ىما التكقيع االلكتركني العادم ك التكقيع االلكتركني 
عبارة عف بيانات في شكؿ إلكتركني " المتقدـ، فعرؼ التكقيع االلكتركني العادم بأنو 

أما ". تتعمؽ أك ترتبط منطقيا ببيانات إلكتركنية أخرل، ك التي تككف بمثابة ك سيمة لمتكثيؽ
:  التكقيع االلكتركني المتقدـ، فعرفو بأنو التكقيع الذم يستكفي المتطمبات التالية

 أف يككف مرتبطا بالمكقع بشكؿ فريد 
 أف يككف قادرا عمى تحديد ىكية المكقع 
 أف يتـ إنشاؤه باستخداـ كسائؿ يحتفظ بيا المكقع، ك تككف تحت سيطرتو كحده 
  أف يرتبط بالبيانات التي تتعمؽ بو عمى نحك يؤدم الى اكتشاؼ أم تغيير الحؽ

 . (1)"يطرأ عمى ىذه البيانات
يتمثؿ في استخداـ كسيمة : " بأنو 1316/4 القانكف المدني الفرنسي في المادة عرفو

آمنة لتحديد ىكية الشخص، بحيث تضمف صمتو بالتصرؼ الذم كضع عميو، كيفترض 
أماف ىذه الكسيمة ما لـ يكجد دليؿ مخالؼ بمجرد كضع التكقيع االلكتركني الذم يتحدد 
بمكجبو شخص المكقع، كيضمف سبلمة التصرؼ، كذلؾ بالشركط المحددة مف مجمس 

. (2)"الدكلة 

                                                           
 328-327ص - أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (1)

(2)  Article 1316-4 code civil 
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 الكتابة في الشكؿ إلى الجزائرم فقد كاف لمتحكؿ مف الكتابة التقميدية المشرعأما 
اإللكتركني، كمف التكقيع في صكرتو التقميدية إلى التكقيع اإللكتركني أثر إيجابي عمى 

 بالمسألتيف مف خبلؿ التعديؿ الذم أجراه عمى اعترؼالتشريع الجزائرم، ذلؾ ألف المشرع 
 المعدؿ كالمتمـ 20/06/2005 المؤرخ في 10-05القانكف المدني بمكجب القانكف رقـ 

 كالمتضمف القانكف المدني المعدؿ 26/09/1975 المؤرخ في 85-75ّلؤلمر رقـ 
، كلقد اكتفى المشرع 327 ك 1 مكرر 323 مكرر، 323كالمتمـ، كىذا بإضافة المكاد 

مف خبلؿ ىذه المكاد باإلشارة إلى االعتراؼ بالتكقيع اإللكتركني كفؽ شركط معينة ىي 
إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدره ك أف يككف معدا كمحفكظا في ظركؼ 

.  تعريفوإلىتضمف سبلمتو كلـ يتطرؽ 
 30/05/2007 المؤرخ في (1)162-07غير أنو كبصدكر المرسـك التنفيذم رقـ 

 كالمتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ 09/05/2001 المؤرخ في 123-01يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 
كقد جاءت المادة الكيربائية، المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية 

التكقيع االلكتركني :"  مكرر مف ىذا المرسـك تعرؼ التكقيع اإللكتركني المؤمف بقكليا03
 323ىك معطى ينجـ عف استخداـ أسمكب عمؿ يستجيب لمشركط المحددة في المادتيف 

".   المتضمف القانكف المدني58-75 مف األمر رقـ 1 مكرر 323مكرر ك 

                                                                                                                                                                                

 Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000  

 Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3 

 "… lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable 

d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce 

procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est 

créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat".  
 المتعلق بنظام االستؽالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فٌها الالسلكٌة الكهربائٌة و على مختلؾ (1)

. 2007 جوان 07 الصادرة بتارٌخ 37ج ر عدد  خدمات المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDD758DEC213FDCE22EB4EA3AF8FA97E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284631&dateTexte=20171015&categorieLien=id#LEGIARTI000006284631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDD758DEC213FDCE22EB4EA3AF8FA97E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006593&dateTexte=20171015&categorieLien=id#LEGIARTI000032006593
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مف خبلؿ تحميؿ ىذه المادة أف التعريؼ الذم أكرده المشرع الجزائرم تبيف لنا 
فصح عف نكعية ك شكؿ أسمكب العمؿ الذم ملمتكقيع اإللكتركني غامض، ذلؾ أنو لـ 

.  مف القانكف المدني1 مكرر 323 مكرر ك المادة 323يستجيب لشركط المادة 
 مف ، تشكؿ التكقيع اإللكتركنيأف المشرع الجزائرم جميع األشكاؿ التي يمكف ذكر

حركؼ ك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمات أك رمكز ك التي يمكف أف تشكؿ طرقا عدة 
 بيف التكقيع اإللكتركني ك التكقيع  كما فرؽ.لمتكقيع اإللكتركني، سنفصؿ فييا الحقا

-07 مكرر مف المرسـك التنفيذم رقـ 03 ما جاء في المادة اآلمف، كحسباإللكتركني 
:  فإنو اشترط لكي يككف التكقيع اإللكتركني آمنا أف يستكفي المتطمبات اآلتية162
 أف يككف خاصا بالمكقع -
 .أف يتـ إنشاؤه بكسائؿ يمكف أف يحتفظ بيا المكقع تحت مراقبتو الحصرم -
أف يضمف مع الفعؿ المرتبط بو صمة بحيث يككف كؿ تعديؿ الحؽ لمفعؿ قاببل  -

 .لمكشؼ عنو
 الذم 04-15الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ جاء المشرع الجزائرم في المادة 

 بالتعريؼ لمتكقيع ،(1)يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركني
بيانات في شكؿ إلكتركني، مرفقة أك مرتبطة منطقيا  إنو  " :اإللكتركني عمى النحك التالي

". ببيانات إلكتركنية أخرل، تستعمؿ ككسيمة تكثيؽ
مف مجمؿ التعاريؼ التي أكردتيا التشريعات المقارنة تبيف لنا أف التكقيع اإللكتركني 

يأخذ شكؿ أرقاـ أك رمكز أك حركؼ تكضع عمى محرر إلكتركني عند إبراـ العقد عبر 
االنترنت، يككف اليدؼ منو تحديد ىكية المكقع، مع قبكؿ ىذا األخير بمضمكف العقد 

.  الذم يحمؿ تكقيعو
 

                                                           
 2015 لسنة 06 ج ر عدد (1)
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حسب نفس المادة الفقرة الثانية عمى أنيا بيانات فريدة، مثؿ ، كيقصد بالبيانات
 .الرمكز أك مفاتيح التشفير الخاصة، التي يستعمميا المكقع إلنشاء التكقيع اإللكتركني

 2 في المادة (1)في قانكف المعامبلت االلكتركنيةالتكقيع التشريع األردني عرؼ 
البيانات التي تتخذ ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا تككف :" عمى أنو 

مدرجة بشكؿ إلكتركني أك رقمي أك ضكئي أك أم كسيمة أخرل مماثمة في رسالة 
معمكمات أك مضافة عمييا أك مرتبطة بيا ك ليا طابع يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم 

" كقعيا ك يميزه عف غيره مف أجؿ تكقيعو ك بغرض المكافقة عمى مضمكف
كيبلحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع األردني عرؼ التكقيع اإللكتركني بأنو 

كحاكؿ أف يبيف أشكاؿ ىذه البيانات، فقد تككف عبارة عف حركؼ أك أرقاـ أك  (بيانات)
 تككف مدرجة في رسالة المعمكمات كىك ما أفك اشترط أيضا في ىذه البيانات .. .رمكز

 (2).يعبر عنو بشرط اتصاؿ التكقيع بالسند
 الخاص بتنظيـ 2004 لسنة 15أما التشريع المصرم فطبقا لما كرد بالقانكف رقـ 

 عرؼ التكقيع (3)التكقيع االلكتركني كبإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات،
ما يكضع عمى محرر إلكتركني، ك يتخذ " : االلكتركني في المادة األكلى منو عمى أنو

شكؿ حرؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا، ك يككف لو طابع متفرد يسمح بتحديد 
". شخص المكقع ك يميزه عف غيره

كما يمكف مبلحظتو ىك أف المشرع المصرم ىك اآلخر لـ يقـ بتحديد أنكاع التكقيع 
 ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ لكي يتيح المجاؿ لمتطكرات التكنكلكجية التي إنماااللكتركني ك 

. يمكف أف تفرز أنكعا أخرل لمتكقيع

                                                           
  .2001 لسنة 85 رقم االلكترونٌة األردنً المعامالت  قانون(1)
. 154 مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص (2)
. 2004 أفرٌل 22 الصادرة فً 18 ج ر عدد (3)
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ىذا كعمى الرغـ مف أف دكلة تكنس أصدرت تشريعا لتنظيـ المعامبلت اإللكتركنية  
، إال أنيا 2000لسنة  83كىك األمر المتعمؽ بقانكف المبادالت ك التجارة االلكتركنية رقـ 

لـ تكرد تعريفا لمتكقيع اإللكتركني حيث اكتفى بكضع األرضية البلزمة إلنشاء منظكمة 
تعريؼ اؿ ىذا التكقيع، كترؾ إلى، كلذلؾ تناكؿ تعريؼ العناصر المؤدية مالتكقيع اإللكتركف

. لمفقو
 (التكقيع)مة إحداث اإلمضاء ك منظ،فقد عرفت المادة الثانية مف القانكف المذككر

مجمكعة كحيدة مف عناصر التشفير الشخصية أك مجمكعة مف المعدات المييأة :"بأنيا
". خصيصا إلحداث إمضاء إلكتركني أك تكقيع إلكتركني

مجمكعة كحيدة " ككرد في ذات المادة أف عبارة منطكؽ التدقيؽ في اإلمضاء تعني 
مف عناصر التشفير الشخصية أك مجمكعة مف المعدات المييأة خصيصا إلحداث 

، كيقصد بعبارة مجمكعة ك حيدة التي كردت في النصيف المذككريف أنيا "إمضاء إلكتركني
مجمكعة عناصر تخص شخصا كاحدا، ك ذلؾ حتى يمكف التمييز ك التفرقة بيف التكقيع 

. (1)"اإللكتركني لشخص ك آخر
 افالمشرع التكنسي كرغـ اعترافو بالتكقيع اإللكتركني إال أنو لـ يقـ بتعريفو تعريؼ

نما نص عميو مف خبلؿ تعريؼ منظكمة إحداث التكقيع أك اإلمضاء سابؽ ،مباشرا  كا 
اإلشارة إلييا، كفضبل عف ذلؾ فقد حدد الضكابط ك األسس ك الضمانات فيما يتعمؽ بيذا 

. (2)التكقيع مف خبلؿ إحداث منظكمة التكقيع ك منظكمة التدقيؽ عميو
 
 
 

                                                           
 عبد الفتاح بٌومً حجازي، مقدمة فً التجارة اإللكترونٌة، المجلد األول، شرح قانون المبادالت و التجارة (1)

 .71، ص 2004اإللكترونٌة التونسً، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، 
، القاهرة العربٌة، مكانة المحررات اإللكترونٌة بٌن األدلة الكتابٌة، دار النهضة اإلثبات محمد أبو زٌد، تحدٌث قانون (2)

. 173، ص 2002مصر 
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التعريؼ الفقيي لمتوقيع اإللكتروني - 2
لـ يتفؽ الفقو القانكني عمى تعريؼ التكقيع اإللكتركني كتحديده ضمف مفيـك جامع 

. مانع، إذ جاء بأكثر مف تعريؼ لو كذلؾ الختبلؼ الزكايا التي ينظر إلييا كؿ فريؽ
 إلى ماىيتو كتككينو التقني دكف أية إشارة إلى مف خبلؿ النظر (1)فقد عرفو البعض

الدكر الكظيفي الذم يقـك بو التكقيع اإللكتركني مف حيث تحديد ىكية مصدره ك بياف 
ممؼ رقمي يصدر عف إحدل الييئات " مكافقتو ك رضاه عمى ما كقع عميو، إذ عرفو بأنو 

- نظاـ الشير العقارم–المتخصصة ك المستقمة، كمعترؼ بيا مف الحككمة تماما مثؿ 
كفي ىذا الممؼ يتـ تخزيف االسـ كبعض المعمكمات الميمة األخرل مثؿ رقـ التسمسؿ ك 

". تاريخ انتياء الشيادة ك مصدرىا
حاكؿ الجمع بيف التعريؼ التقني لمتكقيع االلكتركني، أم التعريؼ (2)كجانب آخر 

الذم يرتكز عمى الكسائؿ التقنية التي يقـك عمييا التكقيع االلكتركني، كالتعريؼ الكظيفي 
إجراء " :أم التعريؼ عمى الكظائؼ التي يقـك بيا التكقيع، فعرفكا التكقيع االلكتركني بأنو

معيف يقـك بو الشخص المراد تكقيعو عمى المحرر بغض النظر عف شكمو سكاء أكاف رقـ 
. "أك شفرة معينة، مما يحفظ السرية ك يعطي الثقة في داللة التكقيع عمى صاحبو

مجمكعة مف األرقاـ التي تخمط مع بعضيا البعض " :  بأنو(3)كيعرفو جانب آخر
". بعمميات حسابية معقدة يظير لنا في األخير ككد سرم خاص بشخص معيف

عّرؼ كذلؾ عمى أنو مجمكعة مف اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية 
مف تصدر عنو ىذه اإلجراءات ك قبكلو بمضمكف التصرؼ الذم يصدر التكقيع 

                                                           
التجارٌة، بحث و محمد المرسً زهرة، الدلٌل الكتابً و حجٌة مخرجات الكمبٌوتر فً اإلثبات فً المواد المدنٌة (1)

، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، ص 2005 ماي 3-1مقدم فً مإتمر القانون و الكمٌوتر و االنترنت، فً الفترة 

21 .
. 380، ص 2008 سامح عبد الواحد التهامً، التعاقد عبر االنترنت، دار الكتب القانونٌة، مصر، (2)
 2003 ن، ت دن، ب  د نورجان محمد علً، التوقٌع االلكترونً فً ظل قانون المعامالت االلكترونٌة األردنً، (3)

.  58ص 
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ع ال مكىذا التعريؼ ىك الذم نميؿ إليو ككنو يركز عمى الجانب الكظيفي لمتكؽ. (1)بمناسبتو
. الجانب التقني الذم ال يمكف مف خبللو حصر صكر التكقيع التي تككف قابمة لمتطكر

 التمييز بيف نوعي التوقيع العادي و التوقيع اإللكتروني: ثانيا
التكقيع اإللكتركني يتفؽ مع التكقيع التقميدم مف ناحية الكظيفة التي يقـك بيا إف 

كؿ منيما، كىي كظيفة التكثيؽ الذم يككف الغرض منو ضماف تحديد ىكية مقدـ التكقيع، 
ك التعبير عف رضاء الشخص بمضمكف المحرر ك إكساب المحرر االلكتركني الحجية 

، كالتحقؽ مف سبلمة المحرر سكاء كاف كرقيا أك إلكتركنيا عف (2)القانكنية في اإلثبات
طريؽ حماية البيانات ضد التغيير، ك أيضا التحقؽ في حالة التكقيع الكتركنيا مف أف 

محتكيات الرسالة المكقعة الكتركنيا لـ يتـ التبلعب في بيناتيا أك تغيير مضمكنيا، كيتـ 
 (3).االستعانة في ذلؾ بتقنية التشفير

كما يميز التكقيع التقميدم أنو عبارة عف رسـ يقـك بو الشخص، فيك فف ك ليس 
عمـ، كمف ىنا يسيؿ تزكيره أك تقميده، أما التكقيع الرقمي، فيك مف حيث األصؿ ك في 
حدكد أمف استخداـ برنامجو مف قبؿ صاحب البرنامج، عمـ كليس فنا، كبالتالي يصعب 
ف كاف ىذا ال يعني أنو يمكف عند اختبلؿ معايير األمف المعمكماتي قد يتـ  تزكيره، كا 

استخداـ تكقيع الغير االلكتركني، ك تكمف صعكبة التزكير في اختيار أجزاء مف الكثيقة 
 ىذه األجزاء، ك ىك ما يقـك بو برنامج الكمبيكتر ك ليس يرالمرسمة ذاتيا كمف ثـ تشؼ

. (4)الشخص، كتحصيف التكقيع اإللكتركني رىف بحماية سرية كممة السر ك مفتاح التشفير

                                                           
. 20، ص 2002  مصر، محمود ثابت محمود، حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات، مجلة المحاماة، العدد الثانً،(1)
 رسالة ، نور خالد عبد المحسن عبد الرزاق، حجٌة المحرارات و التوقٌع اإللكترونً فً اإلثبات عبر شبكة االنترنت(2)

. 57، ص 2009دكتوراه حقوق، عٌن الشمس، 
رسالة دكتوراه حقوق   تامر محمد سلٌمان الدمٌاطً، إثبات التعاقد االلكترونً عبر االنترنت، دراسة مقارنة، (3)

 .300، ص 2009 جامعة عٌن شمس
 و أنواعه و المصادقة علٌه وشروطهالقانونً  وتعرٌفه  نادر شافً، التوقٌع االلكترونً، االعتراؾ التشرٌعً به(4)

: ، على الموقع االلكترونً التال249ًمجلة الجٌش العدد 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/ االلكترونً-التوقٌع  

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/�������-����������
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التكقيع االلكتركني بميزة إضافية كىي السرية، ك ذلؾ بضماف سرية يتميز 
المعمكمات التي تتضمنيا الرسائؿ االلكتركنية، بحيث ال يستطيع قراءتيا إال مف أرسمت 

إليو باستخداـ المفتاح العاـ لممرسؿ، كمف ثـ عدـ السماح ألشخاص ال تممؾ الصبلحيات 
كذلؾ يكجد العديد مف أكجو .  ىذه المعمكمات أك التبلعب فيياإلىالكافية بالكصكؿ 

الخبلؼ بيف التكقيع التقميدم ك التكقيع االلكتركني، سكاء مف ناحية الشكؿ أك مف ناحية 
الدعامة التي يرد عمييا التكقيع، فالتكقيع االلكتركني يرد عمى دعامة الكتركنية عكس 

 لذلؾ فإف  التقميدم الذم يرد دائما عمى محتكل تقميدم مادم، غالبا ما يأخذ شكؿ الكرؽ
.  (2) عكس التكقيع التقميدم(1)التكقيع االلكتركني يصعب تزكيره

كمف االختبلؼ كذلؾ بيف نكعي التكقيع ىك صكر كؿ منيما، فحيث تقتصر صكر 
التكقيع العادم عمى اإلمضاء ك الختـ الشخصي، كبصمة اإلبياـ، نجد أف صكر التكقيع 

 .االلكتركني متعددة، كالتي سكؼ نكضحيا في العنصر المكالي
صور التوقيع االلكتروني : ثالثا

إف الحديث عف التكقيع االلكتركني ال يعني الحديث عف تكقيع يأخذ صكرة كاحدة 
فكما تختمؼ أشكاؿ التكقيع التقميدم بيف تكقيع باإلمضاء، كتكقيع بالختـ، كتكقيع ببصمة 
األصبع، فإف لمتكقيع اإللكتركني أيضا أشكاال ك صكر مختمفة ك متعددة بيف تكقيع رقمي 

كتكقيع باستخداـ الخكاص الذاتية لمتكقيع البيكمترم، كتكقيع بالقمـ االلكتركني، ك تكقيع 
بالبصمة االلكتركنية كالتي يجمع بينيا قياميا عمى كسائط الكتركنية، كاستخداميا لتقنيات 

                                                           
  لقد اختلؾ الفقه حول إمكانٌة االدعاء بتزوٌر التوقٌع االلكترونً، فهناك من ٌرى التوقٌع االلكترونً معرض لخطر(1)

 التزوٌر وٌكون عرضة لتالعبات ال ٌمكن كشفها عكس التوقٌع التقلٌدي الذي تتوفر فٌه عنصري الثقة واآلمان ألنه

 وهناك من ٌرى. 72-17ص –ص  عبد الرزاق، المرجع السابق، أنظر نور خالد عبد المحسن. ٌرد على دعامة مادٌة

  باعتبار ان التوقٌع الرقمً من أهم صور التوقٌع االلكترونً ٌوفر درجة موثوقٌة عالٌة- ونحن نإٌده– عكس ذلك 

احتماالت تعرضه لعملٌات تزوٌر كانت تصدق فً وقت كان فٌه استخدام تقنٌات التشفٌر المتماثل الذي ٌعتمد على و

 أما فً الوقت الراهن، فٌتم استخدام التشفٌر ؼٌر المتماثل الذي ٌعتمد. مفتاح واحد لعملٌة التشفٌر و عملٌة فك التشفٌر

ومع استخدام هذه ،على زوج من المفاتٌح أحدهما خاص ٌستخدم فً عملة التشفٌر، واآلخر عام ٌستخدم فً فك التشفٌر

المفاتٌح تكاد تنعدم فرصة كسر المفتاح أو خرق الرسالة، كما أن التقدم التكنولوجً ٌقدم كل ٌوم جدٌد فٌما ٌتعلق 

.  358، ص المرجع السابقراجع تامر محمد سلٌمان الدمٌاطً، .بؤسالٌب الحماٌة ضد االختراق
 .355ص ، المرجع نفسه تامر محمد سلٌمان الدٌماطً، (2)



 

245 

 بيانات ينفرد إلى ك الحركؼ األرقاـتستطيع أف تحكؿ بعض الصفات المميزة لمشخص ك 
كتتمثؿ صكر التكقيع . (1)صاحبيا باستعماليا مف أجؿ تكقيع مستندات ك عقكد الكتركنية
لخصائص الجسدية اااللكتركني في التكقيع البيكمترم الذم يعتمد عمى الصفات ك

كالسمككية لمشخص، كالتكقيع بالقمـ االلكتركني، كالتكقيع الككدم أك السرم، كالتكقيع 
. الرقمي الذم يعتمد عمى التشفير كربطو بمفاتيح خاصة لفؾ الشفرة

التوقيع البيومتري - 1
يتـ التكقيع البيكمترم باستخداـ ىكية الشخص،  لذا يطمؽ عميو التكقيع بالخكاص 

تعتمد ىذه الصكرة عمى حقيقة عممية ىي أف لكؿ شخص صفات ذاتية خاصة بو . الذاتية
 آخر تتميز بالثبات النسبي، فالصفات الجسدية أك البيكمترية التي إلىتختمؼ مف شخص 

يعتمد عمييا التكقيع البيكمترم متعددة مف أىما البصمة الشخصية، بصمة شبكة العيف 
. (2)...بصمة الصكت، بصمة الشفاه، خكاص اليد البشرية، التكقيع الشخصي

كعند استخداـ أم مف الطرؽ البيكمترية كقياس شبكة العيف، أك خكاص اليد 
البشرية، أك غيرىا مف الطرؽ، يتـ أخذ صكرة دقيقة مف ىذه الخكاص ك تخزينيا بصكرة 

مشفرة بذاكرة الحاسكب لدل جية معينة تتكلى ميمة االحتفاظ بسجؿ عف الشخص 
يتضمف الخصائص البيكمترية المميزة لو، بحيث تحؿ ىذه السمات محؿ التكقيع الخطي 

كعندما يرغب المتعاقد عبر االنترنت في تكقيع المحرر المثبت ليذا التعاقد عف . التقميدم
طريؽ ىذا النكع مف التكقيع تقـك الجية المختصة التي تحتفظ لدييا بسجؿ لمخكاص 

البيكمترية، بالتأكد مف مدل صحة التكقيع مف خبلؿ إجراء مطابقة لسماتو التي يدؿ عمييا 
 (3).التكقيع بما يتكافر لدييا مف سمات مسجمة عنو مسبقا

                                                           
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه فً القانون الخاص (البرٌد المرئً) التعاقد عبر االنترنت إثبات بلقنٌشً حبٌب، (1)

. 120-119ص –، ص 2010/2011جامعة السانٌا، وهران، 
. 213 بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص (2)
. 39، ص ، المرجع السابق محمد أبو زٌد، تحدٌث قانون اإلثبات(3)
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كنظرا الرتباط ىذه الخكاص باإلنساف، فإنيا تسمح بتمييزه عف غيره بشكؿ مكثكؽ 
 (1)بو، كىك ما يتيح استخداميا في التكقيع عمى التصرفات المبرمة عف طريؽ االنترنت

 أف المستقبؿ سيككف لمطرؽ (3)، كمف ىنا يرل البعض(2)بشكؿ مضمكف، كمتعذر تقميده
البيكمترية، نظرا لما تتسـ بو مف صعكبة تزكيرىا أك سرقتيا أك نسيانيا كما ىك حاصؿ 
في استعماؿ رقـ سرم في التكقيع، كما ال يمكف نقميا مف شخص آلخر نظرا العتمادىا 

. عمى الصفات الجسدية لئلنساف
 التوقيع بالقمـ االلكتروني 2-

قيامو بالتقاط إمضاء : يقـك ىذا النكع مف التكقيع االلكتركني بأداء كظيفتيف ىما
العميؿ، ك ىك األمر الذم يتـ مف خبلؿ تمقي البرنامج لبيانات كاممة عف المكقع عف 

طريؽ بطاقة خاصة بو يتـ كضعيا في اآللة المستخدمة، ثـ تظير مجمكعة مف 
التعميمات عمى شاشة الحاسكب أك المكح الرقمي المتصؿ بالحاسكب يتعيف عمى الشخص 

إتباعيا، ثـ تظير عمى الشاشة رسالة تطالبو بأف يضع تكقيعو داخؿ المرجع المكجكد 
عمى الشاشة باستخداـ القمـ االلكتركني، ك يقـك بقياس خصائص معينة لذلؾ التكقيع مف 
حيث حجـ ك شكؿ المنحنيات ك الدكائر ك الخطكط ك النقاط ك االلتكاءات كغيرىا مف 

السمات الخاصة بالتكقيع، ك عقب االنتياء مف كضع التكقيع عمى الشاشة بيذه الصكرة 
يظير لممكقع اختيارات تفيد إما المكافقة عمى شكؿ التكقيع الذم كضعو أك إعادة المحاكلة 

أك إلغاء التكقيع، كمتى ضغط المستخدـ عمى زر المكافقة يقـك البرنامج بتجميع كافة 
المعمكمات عف المستخدـ كحساب التكقيع كالكقت كمرات المحاكلة ككؿ ما ظير عمى 

 ثـ يقـك بتشفير كافة ىذه البيانات ك االحتفاظ بيا حتى ،الشاشة مف بيانات كاختيارات

                                                           
. 41 حسن عبد الباسط جمٌعً، المرجع السابق، ص (1)

(2) Alain GOBIN, pour une problématique notarial des autoroutes de l’information , la 

notariat et les contrats immatériels, JCP.ed.N, 1995, p 1759. 
(3) Djamila MAHMOUDI, Biométrie et Authentification, 2000, disponible sur le site : 

http://dit-archives.epfl.ch/FI00/fi-sp-00/sp-00-page25.html 

http://dit-archives.epfl.ch/FI00/fi-sp-00/sp-00-page25.html
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أما الكظيفة الثانية التي يقـك بيا البرنامج فيي التحقؽ مف صحة التكقيعات . الحاجة إلييا
الصادرة عف العميؿ، حيث يقـك بإجراء مقارنة بيف خصائص التكقيع المكجكدة عمى 

. (1)الشاشة ك ما سبؽ أف تـ تخزينو مف بيانات عف ىذا التكقيع
فالتكقيع بالقمـ االلكتركني عبارة عف آلية مكجزة لمتكقيع االلكتركني تتضمف نقؿ 

 الحاسكب باستخداـ القمـ االلكتركني، كتخزينو عمى أم دعامة إلىالتكقيع الخطي 
إلكتركنية، كذلؾ عف طريؽ قياـ الشخص بكضع تكقيعو يدكيا باستخداـ ىذه األداة إما 
عمى شاشة حاسكب تككف معدة ليذا الغرض، ك تتكافؽ مع ىذه التقنية، أك عمى لكح 

عندئذ يحمؿ التكقيع الخطي بكاسطة الحاسكب ك يخزف مجمكعة ك. رقمي مييأ لمكتابة عميو
.  (2)مف القيـ الرقمية التي يمكف أف تضاؼ إلى رسالة البيانات

التوقيع عف طريؽ البطاقة المقترنة بالرقـ السري - 3
غيرىا مف ك بالبطاقات الببلستيكية ك البطاقات الممغنطة  غالبايرتبط التكقيع السرم

البطاقات الحديثة المشابية كالمزكدة بذاكرة إلكتركنية، كيتـ تكقيع التعامبلت اإللكتركنية 
كفقا ليذه الطريقة باستخداـ مجمكعة مف األرقاـ أك الحركؼ أك كمييما، يختارىا صاحب 

.   (3)التكقيع لتحديد شخصيتو ك ال تككف معمكمة إال لو كلمف يبمغو بيا
استعماؿ التكقيع السرم أك الككدم في عمميات المصارؼ كالدفع  ينتشر

االلكتركني، حيث تحرص البنكؾ عمى تنظيـ عممية اإلثبات بمقتضى اتفاؽ مع حامؿ 
البطاقة، ك تدرج في االتفاؽ شرطا مقتضاه إقرار العميؿ بصحة المعمكمات الكاردة في 

. (4)الشريط الكرقي الناتج عف عممية السحب

                                                           
 العقود التجارٌة، رسالة دكتوراه إثبات عاٌض راشد عاٌض المري، مدى حجٌة الرسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً (1)

. 113 ص ،، 1998كلٌة الحقوق جامعة القاهرة، 
 .119  ص بلقنٌشً حبٌب، المرجع السابق،(2)
 التجارة االلكترونٌة و الخدمات المصرفٌة و المالٌة فً االلكترونً أمام القضاء، اإلمضاء قرطاس المصنؾ، حجٌة (3)

. 237، ص 2000  بٌروت،عبر االنترنت ، اتحاد المصارؾ العربٌة،
 التجارة اإللكترونٌة عبر االنترنت، أطروحة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً العلوم، تخصص  مخلوفً عبد الوهاب،(4)

. 205 ص ،2011/2012قانون، جامعة باتنة، 
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 Master card  ، كماستر كاردVisaك تكجد صكر عدة ليذه البطاقات، مثؿ فيزا 
تعمؿ ىذه البطاقات بنظاميف ىما نظاـ . American Express (1)كأميركاف اكسبرس

"off- line  " كنظاـ"On-line"  ك تنحصر إجراءات التكقيع بالمكافقة عمى عمميات ،
: (2)السحب النقدم أك السداد بالبطاقة في

  إدخاؿ البطاقة ك التي تحتكم عمى البيانات الخاصة بالعميؿ في جياز الصرؼ
 .اآللي

 إدخاؿ الرقـ السرم الخاص بالعميؿ ك الذم ال يعمـ بو سكاه. 
  إصدار األمر بالسحب أك بالسداد بالمكافقة عمى العممية بالضغط عمى المفتاح الذم

في قبكؿ العممية حيث يتـ صرؼ المبمغ المطمكب أك رادة يكتمؿ بو التعبير عف اإل
 .سداده ثـ تعاد البطاقة لمعميؿ

 ك في الكقت نفسو بقدر ،تتميز ىذه الصكرة مف صكر التكقيع االلكتركني بالبساطة
كبير مف األماف ك الثقة لدل العميؿ الذم تمت لحسابو، فضبل عف كجكد ضمانة أخرل، 
كىي في حالة ضياع ىذه البطاقة أك سرقتيا، يجب إببلغ البنؾ بذلؾ حتى يتـ كقؼ كؿ 

. العمميات المتعمقة بيذه البطاقة
كعمى الرغـ  مف مزايا ىذه الصكرة التي تتمثؿ في البساطة ك األماف، إال أنو ال 
تخمك مف عيب يتمثؿ في حالة حصكؿ أحد األشخاص عمى ىذه البطاقة ك الرقـ السرم 

قيامو بعمميات سحب أك شراء قبؿ أف ينتبو صاحب البطاقة لفقدىا، فبل مناص مف ك
 كلف يحكؿ التكقيع ،خصـ ىذه المبالغ المسحكبة مف حساب العميؿ صاحب البطاقة

أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه الصكرة ال يتـ إلحاقيا بأم محرر كتابي  . االلكتركني دكف ذلؾ
نما تسجؿ في كثائؽ البنؾ منفصمة عف أم كثيقة تعاقدية ك ىذا الذم يؤدم إلى اقتصار  كا 

                                                           
توثٌق التعامالت اإللكترونٌة ومسإولٌة جهات التوثٌق تجاه الؽٌر المتضرر، المرجع  إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل، (1)

 .1864السابق، ص 
 و الجوانب القانونٌة لعقد التجارة االلكترونٌة، دار إثباته إٌمان مؤمون أحمد سلٌمان، إبرام العقد االلكترونً و (2)

. 263، ص 2008، اإلسكندرٌةالجامعة الجدٌدة، 
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أثر التكقيع في اإلثبات عمى حاالت ك جكد عبلقة تعاقدية مسبقة بيف الطرفيف ك اتفاقيـ 
، ك بالتالي فإف ىذا النكع مف التكقيع االلكتركني ال ..بشأف ماال يثكر بسببيا مف منازعات
. يصمح إلعداد الدليؿ الكتابي المييأ

: التوقيع الرقمي- 4
يستخدـ التكقيع الرقمي بكثرة في مجاؿ المعامبلت البنكية، حيث يقـك العميؿ 

باستخداـ البطاقة البنكية الممغنطة المسممة لو مف قبؿ البنؾ، ك التي تحتكم عمى رقـ 
. (1)سرم، كيككف استخداـ البطاقة ك تككيف الرقـ بمثابة التكقيع الصادر مف العميؿ

تحديد ك يتطمب التكقيع الرقمي تدخؿ طرؼ ثالث مف الغير، يضمف تكثيؽ التكقيع 
 التصديؽ، الذم يتكلى إصدار مفاتيح التشفير ةىكية صاحبو، ك ىك ما يسمى بمقدـ خدـ

لمعمبلء بناء عمى طمبيـ، ك كذلؾ إصدار شيادات تفيد صحة تكقيع  (العاـ كالخاص )
. ، ك ليذا تستعيف جية التصديؽ بأجيزة ك برامج خاصة ذات مستكل تقني عاؿ(2)العمبلء

 تعتمد ىذه الصكرة بشكؿ كبير عمى التشفير، لذلؾ ىناؾ ارتباطا ك ثيقا بيف 
. التشفير ك التكقيعات الرقمية

ما يمكف مبلحظتو فيما يخص صكر التكقيع االلكتركني، أنيا تختمؼ فيما بينيا 
مف حيث درجة الثقة كاآلماف كمف حيث اإلجراءات المتبعة في إصدارىا ك تأمينيا 

كالتقنيات التي تتيحيا ك التي ىي في تطكر مستمر مف أجؿ إيجاد نظاـ آمف يرسي الثقة 
.  المتعامميفدعف

 
 

                                                           
 إلى عبد العزٌز الروبً، حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات و االدعاء مدنٌا بتزوٌره، بحث مقدم ، أسامة الروبً(1)

 بمركز اإلمارات للدراسات و البحوث 2009 ماي 20 إلى 19مإتمر المعامالت االلكترونٌة فً الفترة من 

. 511-510اإلستراتجٌة، المجلد الثانً، ص 
مصر،  ثروت عبد الحمٌد، التوقٌع االلكترونً، دار النٌل للطباعة و النشر، مكتبة الجالء الجدٌدة بالمنصورة، (2)

. 357فً نفس المعنى راجع تامر محمد سلٌمان الدٌماطً، المرجع السابق، . 63، ص .2001
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وظائؼ التوقيع اإللكتروني : رابعا
: لمتكقيع اإللكتركني كما ىك لمتكقيع العادم ثبلث كظائؼ كىي

 تمييز ىوية صاحب التوقيع -1
التكقيع عبلمة شخصية، يمكف مف خبلليا تمييز ىكية المكقع ك ىك بالضركرة 

ترجمة لكممة أك لفظ يميز الشخص المكقع، كتتككف ىذه العبلمة مف أحد الخكاص 
االسمية لممكقع، اسمو ك لقبو ذلؾ أف االسـ ىك ركح التكقيع ألنو يستطيع التعبير عف 

. (1)الشخص بطريقة كاضحة كمحددة، ك االسـ بذلؾ ىك الترجمة الحرفية لمعبلمة
 مكرر مف المرسـك التنفيذم رقـ 03كلقد عرؼ المشرع الجزائرم المكقع في المادة 

 المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع (2) 2007  مام30 المؤرخ في 07/162
شخص طبيعي يتصرؼ لحسابو الخاص أك لحساب :"  بأنومف أنكاع الشبكات الكيربائية

الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يمثمو ك يضع مكضع التنفيذ  جياز إنشاء التكقيع 
ىنا المشرع الجزائرم حدد ىكية المكقع أك شخصيتو بتعبير عف الحساب ". االلكتركني

الخاص لممكقع أك حساب الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يمثمو، فيك قد حدد ىكية 
. الشخص أك ذمتو

: كما عرؼ المشرع الجزائرم في نفس المادة مصطمح الشيادة االلكتركنية بأنيا
" المكقعككثيقة في شكؿ الكتركني تثبت الصمة بيف معطيات فحص التكقيع االلكتركني "

. كيعني بيا التحقؽ مف ىكية الشخص المكقع مف خبلؿ الشيادة االلكتركنية
 تحديد ىكية المكقع، إذا ما  يتـ معظـ الفقو أف التكاقيع اإللكتركنية بكاسطتيايرل

ركعيت كسائؿ األماف المتبعة، كما أف التكقيع يستطيع تأدية ىذه الكظيفة باختبلؼ نكع 
الماسح )التكاقيع االلكتركنية المستخدمة، فمثبل استخداـ تقنية التكقيع بالقمـ اإللكتركني 

الذم يقـك بنقؿ التكقيع الصادر إلى شاشة الكمبيكتر ال يمكنو تأدية ىذه الكظيفة  (الضكئي

                                                           
. 336، ص 2007 عبد الفتاح بٌومً حجازي، النظام القانونً للتوقٌع االلكترونً، دار الكتب القانونٌة، (1)
. 07/06/2007 الصادرة فً 37 ج ر عدد (2)
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في ظؿ التقدـ التكنكلكجي ك إمكانية استخداـ ىذه التقنية مف قبؿ العابثيف، ذلؾ عكس ما 
. (1)عميو الحاؿ في التكقيع الرقمي الذم يستخدـ ك سائؿ أكثر أمانا

يضاؼ إلى ما تقدـ فإف لمتكقيع اإللكتركني دكر آخر في أنو يكشؼ عف أىمية 
لتكقيع عمى السند الشخص بالغا اصاحبو، فبالنسبة لمتكقيع العادم فيما إذا كاف كقت 

لمسف المؤىمة لو لمقياـ بمثؿ ىذا التصرؼ أـ ال، ثـ أيضا ىؿ كاف أىبل مف ناحية 
مباشرتو ليذا التكقيع بأف يككف طرفا في التصرؼ أصيبل أك ككيبل أك كليا أك كصيا عمى 

كبالنسبة لمتكقيع االلكتركني فإف األىمية ىي القياـ . (2)قاصر أك ممثبل لشخص معنكم
بكؿ ما يتطمبو القانكف مف أجؿ التزامات تقتضييا طبيعة التكقيع االلكتركني مف تحديد 
لممفتاحيف الخاص كالعاـ ك البيانات الصحيحة، ك الشيادة المعتمدة مف الجية الثالثة 

. مدل التجديد لصبلحيتيا بصكرة دكريةك
كبناء عمى ذلؾ يرل جانب مف الفقو بضركرة تكفير ضكابط فنية عامة ك أخرل 

 كمف أىـ الضكابط العامة ،خاصة في التكقيع االلكتركني ليحكز عمى الحجية في اإلثبات
حسب رأييـ أنو يجب أف يككف التكقيع االلكتركني خاصا بالشخص المكقع كحده ك ال 

يشاركو فيو غيره، كما يجب أف ال يككف قد سبؽ استخداـ ىذا التكقيع مف قبؿ حتى كلك 
مف صاحبو، ك عمة ذلؾ ىك كفالة أكبر قدر ممكف مف السرية عمى ىذا التكقيع، كما 
يجب عمى الشخص صاحب التكقيع أف يقر كتابة بأف تكقيعو االلكتركني ممـز قانكنا 

. (3)يتساكل مع تكقيعو بخط اليد مف حيث األثر القانكنيك
كما يجب التنكيو إليو أنو قد ظيرت في مختمؼ الدكؿ شركات متخصصة كتقنيات 

ك قد أشار المشرع . متطكرة مف أجؿ تنفيذ عممية حماية التكقيع اإللكتركني ك تأمينيا
ب مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية إلى ضركرة إصدار شيادة /32األردني في المادة 

                                                           
. 45 المرجع السابق، ص  عقود وبرامج الحاسب اآللً، حسن عبد الباسط جمٌعً،(1)
. 211، ص 1997 فً القانون المصري و اللبنانً، الدار الجامعً، بٌروت، اإلثبات عصام نور سلٌم، قواعد (2)

(3)
 CAPRIOLI (E) , La loi Français sur la preuve et signature  électronique , JCDM,2000 , p 

1224.   
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كما أف المشرع . التكثيؽ مف جية مرخصة أك معتمدة سكاء في األردف أك في دكلة أخرل
 مف البلئحة التنفيذية ك الخدمات 9 ك 7المصرم أشار إلى ىيئة التصديؽ في المادتيف 

التي تقدميا ىيئة تنمية تكنكلكجيا المعمكمات مف أجؿ تأميف التكقيع اإللكتركني كخدمات 
. (1) المحرر اإللكتركنيلالفحص اإللكتركني ك تحديد شخص المكقع عؿ

التعبير عف إرادة صاحب التوقيع - 2
اإللكتركني المكثؽ كالمؤمف ك الصادر كفؽ الضكابط الفنية ك التقنية قرينة  التكقيع

عمى أف الشخص المكقع قد كافؽ عمى مضمكف المحرر اإللكتركني كالبيانات الكاردة فيو 
. (2)مالـ يثبت خبلؼ ذلؾ

ففي بطاقة االئتماف كمثاؿ عممي، يجرل األمر مف خبلؿ إدخاؿ البطاقة في 
 يقـك العميؿ بإدخاؿ رقـ المبمغ الذم ا، ك أخيراالجياز أكال ثـ يتـ إدخاؿ الرقـ السرم ثاني

يريد سحبو، ىذه العممية تبيف لنا أف العميؿ صاحب البطاقة قد عبر عف إرادتو الصريحة 
بمجرد أف أدخؿ تكقيعو االلكتركني ك الذم ىك عبارة عف مجمكعة مف أرقاـ أك رمكز 
استعمميا حيف تعامؿ مع جياز الصرؼ اآللي، ثـ أعطى أمرا لمجياز بسحب المبمغ 

 (3).المعيف، كؿ ذلؾ بمجممو يعتبر رضاء أك قبكال بمضمكف السند االلكتركني
كقد يقاؿ في ىذا الفرض أف التكقيع اإللكتركني قد ال يصدر  عف صاحب الرقـ 
بؿ عف الحاسب اآللي نفسو، لكف حقيقية األمر، أف التكقيع اإللكتركني ال يصدر عف 

الحاسب ك إنما بكساطتو فقط طبقا إلجراءات ك خطكات متفؽ عمييا بيف الطرفيف مقدما 
كال يعمـ بالرقـ السرم سكل حامؿ البطاقة كحده، كيخضع جياز الصرؼ مف ىذه الناحية 

 كفي ىذه الحالة يعد الصراؼ اآللي أداة بيد حامؿ ،ألكامر ك تعميمات حامؿ البطاقة

                                                           
   دار الثقافة، األردن، ٌوسؾ أحمد النوافلة، اإلثبات اإللكترونً فً المواد المدنٌة والمصرفٌة، الطبعة األولى(1)

 .200، ص 2012
. 217 مخلوفً عبد الوهاب، المرجع السابق، ص (2)
 ثروت عبد الحمٌد، مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات، بحث مقدم لمإتمر األعمال المصرفٌة، جامعة (3)

. 76ص ، 2003اإلمارات المتحدة، 
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البطاقة إلنجاز المعامبلت التي يريدىا، ك دكر جياز الصرؼ ىنا يشبو إلى حد بعيد دكر 
القمـ في التكقيع العادم، فكذلؾ يصدر التكقيع االلكتركني بكاسطة الحاسب ك ليس عف 

. (1)جياز الحاسب
فالتكقيع االلكتركني باستخداـ إحدل صكر التكقيع اإللكتركني المشار إلييا سابقا 
يعني أنو يؤدم الكظيفة ذاتيا التي يؤدييا التكقيع التقميدم كىي التعبير عف رضا المكقع 

. بما كرد في السند
 التوقيع يدؿ عمى حضور صاحب التوقيع -3

 التعاقد عف بعد، حيث ال يتصكر ؿكجد التكقيع االلكتركني ككسيمة حديثة في مجا
 فقياـ صاحب البطاقة بالعممية القانكنية التي ،الحضكر المادم لؤلشخاص في التكقيع

 عمى النقكد مف جياز الصرؼ اآللي، مف خبلؿ إدخاؿ البطاقة ؿبكاسطتيا يحص
 بالمبمغ المطمكب سحبو، كؿ ىذه اإلجراءات المكافقةمصحكبة بالرقـ السرم ثـ إعطاء 

تدؿ عمى حضكر الشخص ذاتو أك بمعنى كجكد صاحب التكقيع االلكتركني بشخصو 
 التكقيع في صكرة أرقاـ قكقت إدخاؿ الرقـ السرم ك إنو كاف فعبل متكاجدا حيف صدر مف

لكف ىذا ال يعني الكجكد المادم أك الجسدم في مجمس كاحد كقت . (2)ال يعرفيا إال ىك
إبراـ التصرؼ، ك إال ما كاف ضركريا المجكء إلى التكقيع االلكتركني، ألف الكاقع يتجو 

 ك ضركرة إيجاد سبؿ تمبي متطمبات ىذا ةنحك نظـ معمكماتية تكاكب الحاجة العصرم
 بيف المتعامميف، مف ىنا يمكف القكؿ بأف ةالتطكر دكف استمزاـ حدكث المكاجية المادم

                                                           
. 1860 ص،المرجع السابق محمد المرسً زهرة، الدلٌل الكتابً و حجٌة المخرجات الكمبٌوترٌة فً اإلثبات، (1)
  محمد المرسً الزهرة فً بحثه المشارر ولعل من األمثلة المناسبة التً تذكر فً هذا المجال هو ما أورده الدكتو(2)

 لعل مفتاح إعالن الحرب النووٌة أكبر دلٌل على اعتبار الرقم كالتوقٌع، فرئٌس الدولة) قوله 114إلٌه سابقا فً ص 

 وتتمثل هذه اإلشارة فً– هو الشخص الوحٌد الذي ٌعلم هذا المفتاح وهو الذي ٌملكه من ثم إعطاء إشارة بدء الحرب 

 وفً مجال كهذا تبدو نتائجه فً ؼاٌة الخطورة ٌجب أال ٌكون أدنى شك حول- رقم ٌفك رموزه الحاسب االلكترونً

. شخصٌة مصدر أمر بدء الحرب و أهلٌته فً إصداره
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التكقيع اإللكتركني يمكف أف يقـك بنفس الكظائؼ التي يقـك بيا التكقيع العادم إذ لـ يكف 
. (1)يفكقو حسب رأم البعض

 إثبات سالمة العقد- 4
ال يقصد بذلؾ أف التكقيع يضفي الحجية عمى سبلمة العقد كصحتو كحجيتو، إنما 
قرينة تقبؿ إثبات العكس عمى سبلمة محتكل العقد كصحتو كعدـ المساس بمضمكنو أك 

 مف خبلؿ استخداـ التكقيع االلكتركني المؤمف توالعبث بو، إذ أنو حتى لك ثبتت سبلـ
المشفر ك الذم يضمف عدـ العبث بمحتكل العقد فإف مف الممكف إثبات عدـ حجية ك

. (2)المحرر اإللكتركني أك بطبلنو
د مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أف التكقيع /31تنص المادة 

 عندما يرتبط السجؿ بصكرة ال تسمح بإجراء أم تعديؿ عمى ااإللكتركني يككف مكثؽ
ق مف البلئحة التنفيذية لقانكف التكقيع االلكتركني /2المحرر بعد تكقيعو، كتضمف المادة 

 حيث أنو ك في المحررات االلكتركنية تختفي بيئة الكرؽ ،المصرم عمى ذات المضمكف
كتظير لدينا بيئة الحاسبات كشاشات الكمبيكتر التي تحفظ بيا المعمكمات دعامات يسيؿ 

. (3)التبلعب بيا، كىنا تظير لنا أىمية التكقيع االلكتركني
في األخير يمكف القكؿ أف التكقيع االلكتركني يستطيع أف يؤدم دكره في اإلثبات 

. (4)خاصة أف كسائؿ األماف في مجاؿ العقكد اإللكتركنية ميمة صعبة كشاقة
حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات : الفرع الثاني

خبلؿ ما سبؽ أف التكقيع اإللكتركني أصبح أمرا الزما في المعامبلت تبيف مف  
 الميني في التعاقد االلكتركني، خاصة كأف  كاإللكتركنية، يعتمد عميو كبل مف المستيمؾ

                                                           
، ص 2002 محمد حسام محمود لطفً، اإلطار القانونً للمعامالت االلكترونٌة، دار النسر الذهبً للطباعة، مصر،(1)

13. 
. 101، ص المرجع السابق ٌوسؾ أحمد النوافلة، (2)
. 217 بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص (3)
. 155، ص 2003  لبنان، ضٌاء أمٌن مشٌمش، التوقٌع االلكترونً، دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقٌة،(4)
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التعاقد عبر االنترنت في مجاؿ التجارة اإللكتركنية في تزايد مستمر، مما يستدعي 
ذلؾ ألف مسألة منح الحجية لمتكقيع . االعتراؼ بحجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات

االلكتركني في اإلثبات ذات ارتباط كثيؽ بدرجة األماف المتكفرة فيو بيف ذكم الشأف 
ال يكتسب حجية بدكف التكقيع - كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات- خاصة ك أف أم محرر

. (1)عميو
ليذه األسباب كغيرىا فقد اعترفت الدكؿ المنظمة لمتجارة االلكتركنية بحجية التكقيع 

 عمى ىذا األساس. االلكتركني في اإلثبات، مع فرض شركط معينة لمنحو ىذه الحجية
، ثـ  (أكال)سكؼ نتطرؽ في ىذا الفرع إلى االعتراؼ بحجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات 

 .(ثانيا) تكفرىا لحجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات الكاجبالشركط 
حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات : أوال

أكلت معظـ التشريعات التي اىتماما كبيرا بالتكقيع اإللكتركني، كلـ تعارض 
استخداماتو في المعامبلت اإللكتركنية بيف األشخاص في جميع المستكيات جعمت لو 

. حجية تتماشى ك تحقيؽ األثر القانكني المراد مف التكقيع

يعتد بالتكقيع :"  مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو 327/2نصت المادة 
".  مف نفس القانكف1 مكرر323اإللكتركني كفقا لمشركط المذككرة في المادة 

كطبقا ليذا النص فإف المشرع الجزائرم قد ساكل في الحجية بيف التكقيع 
. اإللكتركني ك التكقيع التقميدم، كذلؾ بشركط سكؼ ندرسيا في العنصر المكالي

أقر المشرع الجزائرم بحجية التكقيع اإللكتركني كفؽ نصكص خاصة تنظمو ك 
المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ اإللكتركنييف حيث نص  (2)04-15 كاف ذلؾ في القانكف رقـ

التكقيع اإللكتركني المكصكؼ ىك التكقيع اإللكتركني التي فيو :"  عمى 07في المادة 
:...". المتطمبات اآلتية

                                                           
. 520  ص،المرجع السابق أسامة روبً عبد العزٌز الروبً، (1)
 . السالؾ الذكر المتعلق بالتوقٌع و التصدٌق اإللكترون01/02/2015ً المإرخ فً 04-15 القانون رقم (2)
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 السالؼ الذكر عمى 04-15  مف القانكف07باإلضافة إلى ذلؾ فقد نصت المادة 
يعتبر التكقيع اإللكتركني المكصكؼ مماثبل لمتكقيع المكتكب، سكاء كاف لشخص :" أنو

".  طبيعي أك معنكم
 بالتكقيع 1999 ديسمبر 13 اعترؼ التكجيو األكركبي الصادر في  قدىذا ك

اإللكتركني، كحث الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي عمى منحو الحجية القانكنية في 
التعامبلت اإللكتركنية، كقد ميز ىذا التكجيو بيف نكعيف مف التكقيع اإللكتركني، التكقيع 

. (1)اإللكتركني المعزز أك المتقدـ، كالتكقيع غير المعزز
أما بخصكص المشرع الفرنسي، فقد اقتصر في بداياتو عمى بعض القطاعات 

 بشأف السماح باستخداـ الكسائط اإللكتركنية كبديؿ 1983 أفريؿ 30المحددة، مثؿ قانكف 
 47عف الدفاتر التجارية في تدكيف حسابات التجار، كىك ما استتبع تعديؿ نص المادة 

مف قانكف الضرائب الفرنسي، ليصبح ممكنا قبكؿ قسائـ الشراء المدكنة أك المتبادلة عبر 
 1999 مام 03كسيط إلكتركني مف قبؿ جيات الربط الضريبي، كما صدر مرسـك في 

 مف قانكف الضرائب، ليسمح بقبكؿ جميع المحررات المدكنة عمى 289معدال نص المادة 
 قبؿف كسائط إلكتركنية، لمنحيا نفس الحجية المقررة لممحررات الكرقية في اإلثبات ـ

  (2).جيات الربط الضريبي
إلى جانب ىذه القكانيف كغيرىا، كتحت ضغط االستجابة لمتطمبات التعامؿ 
الحديث، مع ما يفرض مف استعماؿ تقنيات إلكتركنية في االتصاؿ، تدخؿ المشرع 
الفرنسي بتعديؿ ميـ عمى القانكف المدني تعمؽ باإلثبات خاصة، لتدخؿ المحررات 

اإللكتركنية في نطاؽ أدلة اإلثبات، كبالتالي تحظى بنفس القكة كالحجية التي تتمتع بيا 
  .المحررات الكرقية أك التقميدية

                                                           
. 194، المرجع السابق، ص إبرام العقد اإللكترونً خالد ممدوح إبراهٌم، (1)
. 169 المرجع السابق، ص ، ثروت عبد الحمٌد، مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات(2)
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 2000 مارس 13الصادر في  2000/230ـ كىكذا كاف صدكر القانكف رؽ
المتعمؽ بتطكيع قانكف اإلثبات لتكنكلكجيا المعمكمات كالتكقيع اإللكتركني، حيث جاء ىذا 

 مف القانكف المدني الفرنسي، إذ جاء 1-1316 القانكف بتعديؿ ميـ شمؿ خاصة المادة
يشمؿ اإلثبات عف طريؽ الكتابة كؿ تدكيف لمحركؼ أك العبلمات أك األرقاـ أك أم "فييا 

رمز أك إشارة أخرل، ذات داللة تعبيرية كاضحة كمفيكمة أيا كانت الدعامة التي تستخدـ 
 (1) .في إنشائيا أك الكسيط الذم تنتقؿ عبره

قد كسع مف مفيـك الكتابة المعدة لئلثبات، لتشمؿ كؿ بيذا يككف المشرع الفرنسي 
أنكاعيا، حيث كرس ىنا مبدأ ميما، حاكؿ مف خبللو عدـ التمييز في نطاؽ الكتابة المعدة 

لئلثبات عمى أساس الكسيمة المعتمدة فييا كالدعامة القائمة عمييا، كىك بذلؾ يعترؼ 
لمكتابة المعتمدة عبر دعامات إلكتركنية بنفس الحجية التي لمكتابة عبر دعامات مادية 

نما في قدرة تمؾ  فالعبرة ليست في تقنية اعتماد الكتابة كال في الكسيمة المستخدمة فييا، كا 
  الطريقة عمى إنشاء الكتابة كنقميا بما يحفظ كماليا، كيجعميا ذات داللة تعبيرية كاضحة

تتمتع الكتابة اإللكتركنية بنفس الحجية المعترؼ بيا  "1316كىك ما عبرت عنو المادة 
لممحررات الكتابية في اإلثبات، شريطة أف يككف باإلمكاف تحديد شخص مصدرىا عمى 

" كجو الدقة، كأف يككف تدكينيا كحفظيا قد تـ في ظركؼ تدعك إلى الثقة
التي شمميا التعديػؿ، نجد بعض المكاد األخػرل  -1316-إلى جانب ىذه المػادة 

 كالتي أدخؿ عمييا المشرع الفرنسي تغييرا، فقد كانت المادة 1326ككمثاؿ عف ذلؾ المادة 

                                                           
(1) Article 1316-1 code civil 

Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3 

"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support 

papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il 

soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". 
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تتطمب بأف تككف الكتابة كالتكقيع بخط اليد في التصرفات القانكنية الممزمة مف جانب 
  (1).كاحد، كجاء التعديؿ فاكتفى المشرع بأف تككف الكتابة صادرة عف الشخص نفسو

، قد جعؿ 2000/230 كبيذا يككف المشرع الفرنسي مف خبلؿ القانكف رقـ
المحررات اإللكتركنية المتضمنة لتكقيع إلكتركني تتساكل مع المحررات الكتابية المختكمة 

بتكقيع يدكم أك تقميدم، مف حيث الحجية في اإلثبات، كىك بذلؾ يستجيب لمتكجييات 
األكربية التي تسعى إلى ضركرة مسايرة التشريعات الكطنية لدكؿ األعضاء كذلؾ حتى ال 

  .تككف ىناؾ ثغرة بيف الكاقع كالقانكف
 اإلثبات البلزمة فيفالمشرع الفرنسي حسـ األمر بمنح التكقيع اإللكتركني الحجية 

. (2)المطمكبة لممحررات اإللكتركنية كمحررات عادية معدة لئلثبات
أما المشرع التكنسي فقد اىتـ ىك اآلخر بالتكقيع اإللكتركني، بحمايتو كبياف 

حجيتو، كىكذا خصص الباب األكؿ ألحكاـ عامة، في حيف جاء البػاب الثاني في الكثيقة 
اإللكتػركنية كاإلمضاء اإللكتػركني، تضمف الفصؿ الرابع، الخامس، السادس، كالسابع 
حيث تطرؽ المشرع التكنسي في ىذا الباب لمحجية التي تتمتع بيا الكثيقة اإللكتركنية 
مثميا مثؿ الكثيقة الكتػابية، كلعؿ ىذا ىك ما تطرؽ لو المشرع مف خبلؿ الفصؿ الرابع 

 يعتمد قانكنا حفظ الكثيقة اإللكتركنية كما يعتمد حفظ الكثيقة الكتابية"كالذم جاء فيو 
كيمتـز المرسؿ بحفظ الكثيقة اإللكتركنية في الشكؿ المرسمة بو كيمتـز المرسؿ إليو بحفظ 

". ىذه الكثيقة في الشكؿ الذم تسمميا بو
  :كيتـ حفظ الكثيقة اإللكتركنية عمى حامؿ إلكتركني يمكف مف

 .اإلطبلع عمى محتكاىا طيمة مدة صبلحيتيا -
. حفظيا في شكميا النيائي بصفة تضمف سبلمة محتكاىا -
 ".حفظ المعمكمات الخاصة بمصدرىا ككجيتيا ككذلؾ تاريخ كمكاف إرساليا أك استبلميا -

                                                           
    نور الدٌن الناصري، المعامالت واإلثبات فً مجال االتصاالت الحدٌثة، سلسلة الدراسات القانونٌة المعاصرة(1)

 .80،  ص 2007، مطبعة النجاح الجدٌدة، 12العدد 
. 167 لزهر بن سعٌد، المرجع السابق، ص (2)
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أما الفصؿ الخامس فقد تكمـ عف كيفية إجراء تكقيع إلكتركني، كذلؾ بمقتضى 
، في حيف جاء (1)شركط كمكاصفات يصدر بيا قرار مف الكزير المكمؼ باالتصاالت

الفصؿ السادس بتنبيو ميـ عمى كؿ مف يستعمؿ منظكمة إمضاء إلكتركني حيث يتعيف 
  :عميو
اتخاذ االحتياطات الدنيا التي تـ ضبطيا في القرار المنصكص عميو بالفصؿ  -

مف ىذا القانكف لتفادم كؿ استعماؿ غير مشركع لعناصر التشفير أك المعدات  (2)الخامس
  .الشخصية المتعمقة بإمضائو

  .إعبلـ مزكد خدمات المصادقة اإللكتركنية بكؿ استعماؿ غير مشركع إلمضائو- 
الحرص عمى مصداقية كافة المعطيات التي صرح بيا لمزكد خدمات المصادقة - 

  .اإللكتركنية كلكافة األطراؼ التي طمب منيا أف تثؽ في إمضائو
في حيف جاء الفصؿ السابع كتحدث عف مسؤكلية صاحب التكقيع تجاه األضرار التي 
تمحؽ بالغير في حالة إخبللو بااللتزامات المنصكص عمييا بالفصؿ السادس مف ىذا 

  .القانكف
يتضح أف المشرع التكنسي قد أكلى اىتماما بالغا لمتكقيع اإللكتركني حماية 

ألطػراؼ التعاقد، ىادفا مف خبلؿ ذلؾ إلى منح الثقة في ىذه الكسائؿ اإللكتػركنية حتى 
تحظى بنفس المرتبة التي تحظى بيا الكسائؿ التقميدية، كىك ما عبر عنو في بداية ىذا 

يضبط ىذا القانكف القكاعد العامة "القانكف مف خبلؿ الفصؿ األكؿ كالذم جاء فيو 
كتخضع المبادالت كالتجارة اإللكتركنية في ما ال  المنظمة لممبادالت كالتجارة اإللكتركنية،

  .يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف إلى التشريع كالترتيب الجارم بيا العمؿ
يجرم عمى العقكد اإللكتركنية نظاـ العقكد الكتابية مف حيث التعبير عف اإلرادة كمفعكليا 

                                                           
 .188 عبد الفتاح بٌومً حجازي، النظام القانونً لحماٌة التجارة اإللكترونٌة، المرجع السابق، ص (1)
ٌمكن لكل من ٌرؼب فً إمضاء وثٌقة إلكترونٌة إحداث إمضائه اإللكترونً بواسطة منظومة موثوق بها ٌتم ضبط " (2)

 "مواصفاتها التقنٌة بقرار من الوزٌر المكلؾ باالتصاالت
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 ."القانكني كصحتيا كقابميتيا لمتنفيذ في ما ال يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف
كىكذا اعترؼ المشرع التكنسي بأىمية الكسائؿ الحديثة في المعامبلت، كبحجية التكقيع 

 .اإللكتركني فييا
 بحجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات في اآلخر المشرع المصرم ىك اعترؼ

لمتكقيع اإللكتركني في :" المادة الرابعة عشر مف قانكف التكقيع اإللكتركني، التي تنص
مبلت المدنية ك التجارية ك اإلدارية ذات الحجية المقررة لمتكقيعات في أحكاـ انطاؽ المع

ك اعترؼ كذلؾ بحجية قانكنية في اإلثبات لمكتابة ...". قانكف اإلثبات المدنية كالتجارية
األمر الذم . المحررات اإللكتركنية في نص المادة الخامسة عشر مف نفس القانكفك

اعتبره البعض تكرارا مف المشرع ال لزـك لو مف الناحية القانكنية، خاصة ك أف أم محرر 
. لذلؾ كاف يكفي أف يقـك بذكر إحدل المادتيف. ال يكتسب أدنى حجية بدكف التكقيع عميو

ك في إطار تفسير ذلؾ رأل جانب مف الفقو أف ىذا التكرار جاء مف المشرع المصرم 
 بنصو عمى الحجية في اإلثبات في التكرارساير المشرع الفرنسي الذم كقع في نفس الذم 

، ك ىك ما يعد خطأ 2000 لسنة 230 مف القانكف رقـ 1316/3 ك 1316/1المادتيف 
.  (1)في الصياغة القانكنية

كأيا ما كاف قصد المشرع المصرم مف ذلؾ، سكاء كاف تكرار ىذه القاعدة أك 
عمى اعتبار أف التكقيع باعتباره دليبل لئلثبات ىك دائما مرتبط بالكتابة أك – تأكيدىا 

فإف المشرع قد أحاؿ في شأف صحة ك حجية اإلثبات لمتكقيع اإللكتركني - الدليؿ الكتابي
كالمحررات اإللكتركنية الرسمية ك العرفية ك الكتابة اإللكتركنية، إلى أحكاـ قانكف اإلثبات 
في المعامبلت المدنية كالتجارية كذلؾ فيما لـ يرد  فيو نص في قانكف التكقيع االلكتركني 

. (2) مف قانكف التكقيع االلكتركني المصرم15 ك 14المادة في ك الئحتو التنفيذية 

                                                           
. 520 أسامة الروبً، المرجع السابق، ص (1)
. 344 أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (2)
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ك مما ال شؾ فيو أف اليدؼ مف ىذه اإلحالة محاكلة إضفاء نكع مف التكاممية 
عمى التكقيع اإللكتركني ما بيف نصكص ىذا القانكف ك قانكف اإلثبات في المكاد المدنية 

.  كالتجارية
 توفرىا لحجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات الواجبالشروط : ثانيا

 الذم يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ 196-07 المرسـك التنفيذم رقـ أكجب
 مكرر ك الذم يضبط التكقيع االلكتركني بأف يككف مؤمنا كلو 3 في المادة 01-123

:  كىيشركطحجيتو الكاممة في اإلثبات ك أف تتكفر فيو عدة 
 أف يككف التكقيع االلكتركني خاصا بالمكقع -
 أف يتـ إنشاؤه بكسائؿ يمكف أف يحتفظ بيا المكقع تحت مراقبتو الحصرية -
 لمفعؿ قاببل اكؿ تعديؿ الحؽ كفؾأف يضمف مع الفعؿ المرتبط بو ، صمة بحيث م -

 .لمكشؼ عنو
 04-15 مف القانكف 7ىذا كقد أكد المشرع الجزائرم عمى ىذه الشركط في المادة 

ك أضاؼ ثبلث شركط أخرل يمـز تكافرىا في التكقيع اإللكتركني حتى يتمتع بالحجية في 
: اإلثبات، كىذه الشركط تتمثؿ في

 أف ينشأ عمى أساس شيادة تصديؽ إلكتركني مكصكفة -
 أف يرتبط بالمكقع دكف سكاه -
 أف يمّكف مف تحديد ىكية المكقع -
 .أف يككف مصمما بكاسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التكقيع اإللكتركني -
 .أف يككف منشأ بكاسطة كسائؿ تككف تحت التحكـ الحصرم لممكقع -
أف يككف مرتبطا بالبيانات الخاصة بو، بحيث يمكف الكشؼ عف التغييرات البلحقة  -

 .بيذه البيانات
 مف قانكف التكقيع 15 ك المادة 14بعد أف أحاؿ المشرع المصرم في نص المادة 

أكد في نص .  القكاعد العامةإلىاإللكتركني، مسألة حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات 
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 مف نفس القانكف عمى شركط معينة يمـز تكافرىا في التكقيع االلكتركني حتى 18المادة 
: يتمتع بالحجية في اإلثبات، تتمثؿ في

 .ارتباط التكقيع بالمكقع كحده مكف غيره -
 .سيطرة المكقع كحده دكف غير عمى الكسيط اإللكتركني -
إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني أك التكقيع  -

 .اإللكتركني
كىي نفس الشركط التي اعتمدتيا معظـ التشريعات التي اعترفت بحجية التكقيع 

 مف القانكف 1316/4 ك 1316/1كمف ذلؾ نص المادتيف . اإللكتركني في اإلثبات
 مف قانكف االكنيستراؿ النمكذجي 6/3، ك نص المادة 2000 لسنة 230الفرنسي رقـ 

. 1999/93ب مف التكجيو األكركبي رقـ /2بشأف التكقيعات اإللكتركنية، ك نص المادة 
ذا قمنا بتكضيح كتحميؿ الشركط التي أكردتيا التشريعات السالفة الذكر مف الناحية  كا 

، فنجد أف ارتباط التكقيع االلكتركني بالمكقع كحده دكف غيره، يتحقؽ (1)الفنية ك التقنية
 إنشاء تكقيع إلكتركني مؤمنة، كأف (2)متى استند ىذا التكقيع إلى منظكمة تككيف بيانات

. يككف ىذا التكقيع مرتبطا بشيادة تصديؽ إلكتركنية معتمدة
 يككف ذلؾ عف ،أما عف سيطرة المكقع كحده دكف غيره عمى الكسيط اإللكتركني

طريؽ حيازة المكّقع ألداة حفظ المفتاح الشفرم الخاص، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة 
. ك الككد السرم المقترف بيا

كعف إمكانية الكشؼ عف أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني 
المكقع إلكتركنيا، يتـ عف طريؽ استخداـ تقنية شفرة المفتاحيف العاـ ك الخاص، كبمطابقة 
شيادة التصديؽ اإللكتركني ك بيانات إنشاء التكقيع اإللكتركني بأصؿ ىذه الشيادة، كتمؾ 

. البيانات أك بأم كسيمة متشابية
                                                           

.  وما بعدها320 راجع أمٌنة محمد أحمد محمد، المرجع السابق، ص (1)
 ٌقصد بمنظومة تكوٌن بٌانات إنشاء التوقٌع اإللكترونً، مجموعة عناصر مترابطة و متكاملة، تحتوي على وسائط (2)

. إلكترونٌة و برامج حاسب آلً ٌتم بواسطته تكوٌن بٌانات إنشاء التوقٌع اإللكترونً باستخدام المفتاح الشفري الجذري
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 عمى الشركط التي  الجزائرميتبيف لنا مما سبؽ أنو مف المستحسف لك أبقى المشرع
 كىي نفس الشركط التي ، السالؼ الذكر196-07أكردىا في المرسـك التنفيذم رقـ 

أكردىا كؿ مف المشرع الفرنسي كالمشرع المصرم ك قانكف األكنيستراؿ النمكذجي، ذلؾ 
 تتداخؿ ك الشركط التي كردت في 04-15ألف الشركط التي أضافيا في القانكف رقـ 

.  مف الناحية الفنية ك التقنية196-07المرسـك التنفيذم 
  .لي سنتكلى دراسة كيفية التصديؽ عمى صحة التكقيع اإللكتركنيافي الفرع المك

  التصديؽ عمى صحة التوقيع االلكتروني: الفرع الثالث
يحتاج المستيمؾ عبر االنترنت إلى ضمانات ككسائؿ تكفؿ تحديد ىكية 

المتعاقديف، كالتعبير عف إرادتيـ عمى نحك صحيح، كبطريقة يمكف معيا نسب التصرؼ 
. إلى صاحبيا، ال سيما في ظؿ تنامي القرصنة االلكتركنية كانتحاؿ شخصيات الغير

كفي سبيؿ حؿ ىذه المشكمة، كاف البد مف كجكد طرؼ ثالث مف الغير كجية 
حيادية ك تقنية معتمدة ك متخصصة في تصديؽ السندات اإللكتركنية تصدر شيادات 
إلكتركنية يستطيع األفراد عف طريقيا االستيثاؽ مف ىكية الطرؼ اآلخر الذم يتعامؿ 
معو، سكاء في المعامبلت المدنية أك التجارية، ك يمكنو التحقؽ مف مطابقتيا لؤلصؿ 

. (1)بكاسطة المفتاح الخاص لمشيادات اإللكتركنية
اختمفت التشريعات التي نظمت جية التصديؽ االلكتركني في التسمية التي تطمؽ 
عمييا، فأطمقت عمييا تسميات متعددة، نذكر منيا مزكد خدمة شيادات التصديؽ، مزكد 

كنظرا لمدكر الميـ الذم تمعبو جية التكثيؽ االلكتركني، . خدمة التصديؽ، جية التصديؽ
 .سنت التشريعات المقارنة قكانيف تعرفيا، كتبيف التزاماتيا

:  عمى النحك التاليأربعة أجزاء إلىقسـ ىذا الفرع مف أجؿ ذلؾ ف 
 

                                                           
  مصر سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال، التعاقد عبر تقنٌات االتصال الحدٌثة، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة،(1)

. 320 ص، 2008



 

264 

 تعريؼ جية التصديؽ اإللكتركني كمدل إلزامية إنشائيا -
 دكر جية التصديؽ -
 مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني -
.  شيادة التصديؽ اإللكتركني-

. تعريؼ جية التصديؽ اإللكتروني و مدى إلزامية إنشائيا: أوال
 األمكر التي يتعيف لإف الثقة ك األماف لدل أطراؼ العقد اإللكتركني ىما مف أكؿ

تكافرىا في ىذا النكع مف التعاقد، كذلؾ لما تتسـ بو طبيعة ىذه العقكد مف عدـ االلتقاء 
الفعمي بيف أطراؼ العبلقة، فضبل عف عدـ ك جكد عبلقات سابقة بيف األطراؼ، كذلؾ 

. (1)في معظـ العقكد
كلكي تتكافر الثقة كاألماف، فإف األمر يستمـز كجكد طرؼ ثالث محايد يؤمف عممية 

. التكقيع اإللكتركني
 تعريؼ جية التصديؽ اإللكتروني- 1

أطمؽ قانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيع اإللكتركني، عمى جية التصديؽ 
شخص يصدر :"  عمى أنوE/2، كقد عرفيا في المادة (مقدـ خدمة التصديؽ)اإللكتركني 

. (2)"شيادات ك يجكز أف يقدـ خدمات أخرل ذات صمة بالتكقيعات اإللكتركنية
كالمقصكد بالخدمات المرتبطة بالتكقيع اإللكتركني التقنيات التي تسمح بإصدار 

تكقيع مؤرخ، كخدمات النشر، كاالطبلع، كالخدمات المعمكماتية األخرل كالحفظ في 
. األرشيؼ

يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو اعتمد الشخص الطبيعي كالمعنكم بكصفيا جية 
تمارس أعماؿ التصديؽ كذلؾ بذكر كممة شخص مطمقا، ك التي تشمؿ الشخص الطبيعي 
ك المعنكم في آف كاحد، مع أنو ليس مف الكارد أف يقـك الشخص الطبيعي بيذا العمؿ، 

                                                           
. 172 لزهر بن سعٌد، المرجع السابق، ص (1)
 .322، المرجع السابق، ص سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال (2)
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كذلؾ ألف خدمات التصديؽ اإللكتركنية تحتاج إلى إمكانيات مادية تقنية مكمفة كعالية 
جدا ال يستطيع القياـ بيا إال الشخص المعنكم، سكاء أكاف شخصا معنكيا عاما أك 

. (1)خاصا
كؿ شخص :"  بأنيا11 فقرة 2المادة في عرؼ التكجيو األكركبي ىذه الجيات 

قانكني طبيعي أك معنكم يصدر شيادات تكثيؽ التكقيع اإللكتركني، أك يتكلى خدمات 
".  أخرل مرتبطة بالتكقيع اإللكتركني

في القانكف  2/12المادة القانكف الجزائرم فقد عرؼ جية التصديؽ في عرؼ 
شخص طبيعي أك معنكم يقـك بمنح شيادات تصديؽ :" عمى أنيا السالؼ الذكر 15-04

" إلكتركني مكصكفة، ك قد يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التصديؽ اإللكتركني
 المتعمؽ بالمبادالت كالتجارة 2000 لسنة 83 القانكف التكنسي رقـ كعرؼ

كؿ شخص طبيعي أك :" اإللكتركنية فقد مقدـ خدمات التصديؽ في الفصؿ الثاني، بأنو
معنكم يحدث، كيسمـ كيتصرؼ في شيادات المصادقة، كيسدم خدمات أخرل ذات 

. عبلقة باإلمضاء اإللكتركني
 القانكف المصرم في مشركع قانكف التكقيع اإللكتركني، بأنيا الشخص كعرفيا

الطبيعي، أك االعتبارم المرخص لو مف جية الترخيص بإصدار شيادات التصديؽ 
اإللكتركني، أك تقديـ أم خدمات متعمقة بالتكقيع اإللكتركني إال أف القانكف جاء خاليا مف 

 جيات التصديؽ 1/6 البلئحة التنفيذية لمقانكف عرفت في المادة أماأم تعريفات ليا، 
بأنيا الجيات المرخص ليا بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركني، كتقديـ خدمات تتعمؽ 

. (2)بالتكقيع اإللكتركني
 

                                                           
 عبٌر مٌخائٌل الصفدي الطوال، النظام القانونً لجهات توثٌق التوقٌع اإللكترونً، دار وائل للنشر، عمان، األردن، (1)

. 64، ص2010سنة 
 خالد مصطفى فهمً، النظام القانونً للتوقٌع اإللكترونً فً ضوء التشرٌعات العربٌة و االتفاقٌات الدولٌة، دار (2)

. 149، ص 2007 رالجامعة الجدٌدة، مص
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 مدى إلزامية إنشاء جية التصديؽ -2
 الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي 1999 لسنة 93ألـز التكجيو األكركبي رقـ 

بالترخيص بقياـ جيات خاصة تتكلى مياـ اعتماد التكقيعات االلكتركنية، كذلؾ عف طريؽ 
إصدارىا لشيادات تثبت استيفاء التكقيع االلكتركني لمشركط البلزمة لكي يعتد بو في 
. (1)اإلثبات كارتباطو بالمستند المذيؿ بو مع تأمينو ضد أم تعديؿ، أك تغيير في مضمكنو

 السالؼ الذكر في المادة 04-15في القانكف ىك اآلخر نص المشرع الجزائرم 
 عمى تعييف السمطة المكمفة بضبط البريد كالمكصبلت السمكية ك البلسمكية تدعى 29

بسمطة اقتصادية لمتصديؽ االلكتركني يتمثؿ مياميا في متابعة كمراقبة مؤدم خدمات 
التصديؽ االلكتركني الذيف يقدمكف خدمات التكقيع ك التصديؽ االلكتركنييف لصالح 

. (2)الجميكر
 منو عمى الفصؿ الثامفكنص قانكف المبادالت ك التجارة االلكتركنية التكنسي في 

 الككالة الكطنية لممصادقة االلكتركنية، ك اعتبرىا مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية إنشاء
المعنكية ك باالستقبلؿ المالي، ك تتكلى منح تراخيص مزاكلة نشاط مقدمي خدمات 

. المصادقة االلكتركنية ك مراقبة احتراـ تمؾ الجيات ألحكاـ القانكف
أف ىيئة تنمية صناعة ب 09أكرد  القانكف المصرم لمتكقيع االلكتركني في المادة 

كضع القكاعد الفنية كاإلدارية كالمالية، :"التكنكلكجيا ك المعمكمات ىي التي تتكلى
كالضمانات الخاصة بإصدار التراخيص البلزمة لمزاكلة أنشطة خدمات التكقيع 
االلكتركني، كغيرىا مف األنشطة في مجاؿ المعامبلت االلكتركنية، كتكنكلكجيا 

". المعمكمات
 
 

                                                           
 .149خالد مصطفى فهمً، المرجع السابق، ص  (1)
.  المتعلق بالتوقٌع و التصدٌق اإللكترون04ً-15من القانون رقم  30المادة راجع  (2)
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دور جية التصديؽ : ثانيا
تمعب جية التصديؽ االلكتركني الدكر الرئيسي ك الياـ في منظكمة التكقيع 

. (1)االلكتركني ك خاصة في التكقيع الرقمي القائـ عمى مفاتيح التشفير العامة ك الخاصة
كأكؿ كظيفة تقـك بيا ىذه الجية، ىي إصدار المفاتيح االلكتركنية، سكاء المفتاح 
الخاص الذم يتـ مف خبللو تشفير المعامبلت االلكتركنية، أك المفتاح العاـ الذم يتـ 

. (2)بكاسطتو فؾ ىذه الشفرة
 دكر جية التصديؽ في حالة ما إذا أراد المرسؿ إليو التأكد مف ىكية المكقع  يظير

ك شخصيتو، أم يريد التأكد مف صاحب المفتاح العاـ، فقد يخدعو المرسؿ ك يذكر لو 
اسما أخر غير اسمو ك ىكيتو، مف ىنا تأتي كظيفة جية التصديؽ االلكتركني، حيث 

يصدر ىنا شيادات تصديؽ إلكتركنية تحتكم عمى كؿ البيانات الخاصة بصاحب المفتاح 
العاـ، ك ىي تؤكد ىكية صاحب ىذا المفتاح مثؿ اسمو ك عنكانو ك أىميتو ك مفتاحو العاـ 
ك كؿ البيانات التي نص عمييا القانكف كالكاجب تكفرىا في ىذه الشيادة، كبيذه البيانات 

. (3)يستطيع المرسؿ إليو التأكد مف ىكية مرسؿ الرسالة اإللكتركنية ك مكقعيا
إصدار التكقيع الرقمي، حيث يقـك طالب تصديؽ التكقيع في تتمثؿ الكظيفة الثانية 

االلكتركني بتقديـ البيانات البلزمة إلى جية التكثيؽ، ثـ يتـ إصدار المفتاح الخاص 
المفتاح -بصاحب طالب التكثيؽ، الذم يستخدمو في التكقيع، كال يمكف استخدامو

لؾ حتى يتـ التأكد مف أف التكقيع صادر مف ذإال مف قبؿ شخص كاحد فقط، ك  -الخاص
. (4)صاحبو

تكتمؿ بيذا الكظيفة األساسية التي تقـك بيا جية التصديؽ اإللكتركني، إال أف 
ىناؾ كظائؼ أخرل تقـك بيا ىذه الجية، مثؿ إنشاء نظاـ لحفظ بيانات التكقيع 

                                                           
. 316 سامح عبد الواحد التهامً، المرجع السابق، ص (1)
. 179، ص 2010 خالد ممدوح ابراهٌم، التوقٌع االلكترونً، دار الجامعة الجدٌدة، مصر (2)
. 414، ص نفسه سامح عبد الواحد التهامً، المرجع (3)
. 316ص المرجع السابق،  إٌمان مؤمون أحمد سلٌمان، (4)
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نشاء شيادات التصديؽ طكؿ المدة التي يحددىا القانكف، كما يقـك بكظيفة  اإللكتركني، كا 
نشاء نظاـ إليقاؼ شيادات  عمؿ نظاـ لتحديد تاريخ ككقت إصدار شيادات التصديؽ، كا 

. (1)التصديؽ ك تعميقيا ك إلغائيا
مسؤولية مزود خدمات التصديؽ اإللكتروني : ثالثا

عف صحة البيانات كالمعمكمات الكاردة في شيادة التصديؽ يسأؿ مزكد خدمة 
يمكنو أف يسدد - اعتمادا عمى ىذه الشيادة-التصديؽ التي يصدرىا، ذلؾ أف المستيمؾ

ثمف السمعة أك مقابؿ الخدمة إلى الميني الذم صدرت الشيادة في شأنو، كتؤكد صحة 
 كذلؾ يمكف لمميني أف يسمـ السمعة أك الخدمة إلى المستيمؾ الذم ، االلكتركنيقتكقيع

 كىذا يعني أنو يمكف لصاحب ،صدرت في شأنو شيادة التصديؽ التي تؤكد صحة تكقيعو
الشأف االعتماد عمى ىذه الشيادة ك الدخكؿ في معاممة الكتركنية ترتب أثارا قانكنية في 

 كالتزاـ مزكد الخدمة في شأف شيادات التصديؽ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة، كليس ،حقو
التزاما ببذؿ عناية، فيك ممـز بإصدار شيادة رقمية مضمكنيا صحة البيانات الكاردة فييا، 

سكاء اعتمد في ذلؾ عمى تحرياتو الشخصية أك ثقتو في األطراؼ التي أدلت لو 
 (2). بالمعمكمات عف ىذه الشيادة
 2001 مف القانكف النمكذجي بشأف التكقيع اإللكتركني لعاـ 8فكفقا لنص المادة 

فإنو يجب عمى كؿ مكقع أف يمارس عناية معقكلة لتجنب استخداـ تكقيعو اإللكتركني دكف 
. (3)مكافقتو، ك أف يبادر إلى استخداـ الكسائؿ التي يكفرىا مقدـ خدمات التصديؽ

 بشأف التكقيع اإللكتركني، فقد نظمت المادة 93/99أما في التكجيو األكركبي رقـ 
ال في ؤكالسادسة منو أحكاـ مسئكلية مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني، كاعتبرتو مس

                                                           
. 415، ص  السابق سامح عبد الواحد التهامً، المرجع(1)
  مصر  عبد الفتاح بٌومً حجازي، النظام القانونً لحماٌة التجارة اإللكترونٌة، الكتاب األول، دار الفكر الجامعً،(2)

 .124، ص 2002
. 180 لزهر بن سعٌد، المرجع السابق، ص (3)
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مكاجية كؿ شخص أكلى ثقتو في التكقيع االلكتركني، أك الشيادات المعتمدة منو، كخاصة 
: فيما يتعمؽ بما يمي

 .صحة البيانات الكاردة في الشيادة ك ذلؾ مف تاريخ تسميميا -1
ارتباط التكقيع االلكتركني بشخص مكقعو، كذلؾ في الحاالت التي يستخدـ فييا  -2

 .مفتاحا مزدكجا لمتكقيع، ك تحتفظ الييئة المشرفة بإحدل نسخو
 .(1) بكقؼ، أك إلغاء شيادة التكقيعة إغفاؿ تسجيؿ، كنشر القرارات المتعمؽ -3

لـ يرد أم حديث عف مسؤكلية مزكد خدمة التصديؽ، أك بياف لكضعو القانكني في 
 ، أك في المرسـك الفرنسي رقـ2000 لسنة 230كؿ مف القانكف الفرنسي رقـ 

كىك ما دعا بعض الفقو الفرنسي إلى اعتبار أف عدـ كجكد أم حديث عف . 2001/276
مسؤكلية مزكد الخدمة بيذا الشكؿ يجعؿ مف ىذه المسئكلية مسئكلية تمقائية أك 

.  (2)مفترضة
 2004/575  المشرع الفرنسي افترض ىذه المسئكلية في القانكف رقـأفنجد بالفعؿ 

 33 الرقمي، حيث تنص المادة االقتصاد بشأف الثقة في 2004 جكاف 21الصادر في 
افتراض مسئكلية مزكد الخدمة عف األضرار التي :" ما يميمف القانكف المذككر عمى 

تمحؽ باألشخاص الذيف يعتمدكف عمى الشيادات التي قدميا ليـ، كذلؾ في الحاالت 
: اآلتية
 إذا كانت المعمكمات الكاردة في الشيادة ك تاريخ صدكرىا غير دقيقة. 
 إذا كانت البيانات المطمكبة لمحصكؿ عمى الشيادة المعتمدة غير مكتممة. 
  عدـ التحقؽ مف أف صاحب التكقيع ال يحكز عمى المفتاح الخاص المماثؿ لممفتاح

 .العاـ

                                                           
.  وما بعدها346 سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال، المرجع السابق ص (1)

(2) Cyril Rojinky, Signature électronique ; disponible sur le site : 

  http://www.juriscom.net/pro/2/ce20010419.htm 

http://www.juriscom.net/pro/2/ce20010419.htm
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 (1) إذا لـ يقـ مزكد الخدمة بإجراء تسجيبلت إللغاء الشيادة. 
 ـؿافكفقا ليذه المادة تككف مسئكلية مزكد الخدمة في ىذه الحاالت مسئكلية مفترضة ـ

 ".ق لـ يرتكب أم خطأ متعمد أك إىماؿأف أم ،يثبت عكس ذلؾ
 السالؼ الذكر عمى 04-15 مف القانكف 53لمشرع الجزائرم في المادة نص ا

مسئكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني، الذم سمـ شيادة التصديؽ االلكتركني عف 
الضرر الذم يمحؽ بأم ىيئة أك شخص طبيعي أك معنكم، اعتمد عمى شيادة التصديؽ 

: االلكتركني، ك ذلؾ فيما يخص
صحة جميع المعمكمات الكاردة في شيادة التصديؽ االلكتركني المكصكفة، في  -1

التاريخ الذم منحت فيو، ككجكد جميع البيانات الكاجب تكفرىا في شيادة التصديؽ 
 .االلكتركني المكصكفة ضمف ىذه الشيادة

التأكد عف منح شيادة التصديؽ االلكتركني، أف المكقع الذم تـ تحديد ىكيتو في  -2
شيادة التصديؽ االلكتركني المكصكفة، يحكز كؿ بيانات إنشاء التكقيع المكافقة 

 .أك المحددة في شيادة التصديؽ/لبيانات التحقؽ مف التكقيع المقدمة ك

                                                           
(1) Article 33 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique  

"Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les 

prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice 

causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux 

comme qualifiés dans chacun des cas suivants : 

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient 

inexactes ; 

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié 

étaient incomplètes ; 

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la 

convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ; 

4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la 

révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers..."  
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إنشاء التكقيع، كالتحقؽ منو بصفة الخاصة بالتأكد مف إمكانية استعماؿ بيانات  -3
 .متكاممة

القانكف عمى أف مزكد خدمات التصديؽ يككف نفس  كذلؾ مف 54كنص في المادة 
مسؤكال عف الضرر الناتج عف عدـ إلغاء شيادة التصديؽ االلكتركني ىذه، كالذم يمحؽ 

بأم ىيئة أك شخص طبيعي أك معنكم اعتمدكا عمى تمؾ الشيادة، إال إذا قدـ مؤدم 
.  خدمات التصديؽ االلكتركني ما يثبت أنو لـ يرتكب أم إىماؿ

أما بالنسبة لممشرع المصرم فمـ يرد أم نص خاص في قانكف التكقيع اإللكتركني 
 التصديؽ، أك حاالت الفتراض ىذه ةأك الئحتو التنفيذية يتعمؽ بمسئكلية مزكد خدـ

كمف ثـ يستعيف المستيمؾ في ذلؾ بالقكاعد العامة . المسئكلية كما فعؿ المشرع الفرنسي
عف طريؽ المطالبة بالتنفيذ العيني لبللتزاـ في حالة إخبلؿ مزكد الخدمة بتنفيذ التزامو 

فإذا استحاؿ التنفيذ العيني لبللتزاـ، باف . التعاقدم أك تنفيذ التزامو تنفيذا معيبا أك متأخرا
 يمكنو المطالبة بالتعكيض عمى أساس قياـ المسئكلية ( مدني315المادة )كاف غير ممكف 

بإثبات خطأ -طبقا لمقكاعد العامة-كفي ىذه الحالة يمتـز المستيمؾ. العقدية لمزكد الخدمة
مزكد الخدمة، ك الذم قد يتمثؿ في عدـ دقة البيانات الكاردة في شيادة التصديؽ أك في 
تاريخ إصدارىا، كقد يتمثؿ الخطأ العقدم في عدـ التحقؽ مف أف صاحب التكقيع كاف 

يحكز عمى المفتاح الخاص المماثؿ لممفتاح العاـ، أك عدـ استيفاء شيادة التصديؽ 
كما يمـز لقياـ . المقدمة لجميع الشركط المنصكص عمييا العتبارىا شيادة معتمدة

المسؤكلية أف يككف الخطأ منسكبا لمزكد الخدمة، ك يككف ىك سبب الضرر الذم لحؽ 
ك الضرر ىك الركف الثاني مف أركاف المسئكلية العقدية، كيقع عبء إثباتو . بالمستيمؾ

 مزكد أفكال يفترض كجكد الضرر لمجرد . ، ألنو ىك الذم يّدعيو(الدائف)عمى المستيمؾ 
–رغـ عدـ قيامو بتنفيذ التزامو –لـ يقـ بالتزامو العقدم، ألنو مف الممكف  (المديف)الخدمة 
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 كىك الركف الثالث مف أركاف المسئكلية العقدية، كىك ،(1)أال يحدث أم ضرر لمدائف
لـ   ماأنيا قائمةك ىي عبلقة يفترض . كجكب تكافر عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر

ينؼ ك جكدىا المديف بإثبات السبب األجنبي ك أف الضرر راجع إلى قكة قاىرة أك حادث 
.  (2)فجائي

المشرع التكنسي كذلؾ مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني عف كؿ أبرز 
ضرر يحصؿ لكؿ شخص كثؽ في الضمانات المنصكص عمييا في ىذا القانكف كيككف 
مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني مسؤكال عف الضرر الحاصؿ لكؿ شخص نتيجة عدـ 

. تعميؽ، أك إلغاء شيادة التكثيؽ ك فقا ألحكاـ ىذا القانكف
 .شيادة التصديؽ اإللكتروني: رابعا

شيادة التصديؽ اإللكتركني ىي شيادة يمنحيا مزكد خدمة التصديؽ لممستيمؾ 
يككف الغرض األساسي منيا التأكد مف أف تكقيعو اإللكتركني صادر منو، ك أف تكقيعو 
صحيح، كما تؤكد الشيادة أف البيانات المكقع عمييا ىي بيانات صحيحة صادرة مف 

المكقع ك لـ يتـ التبلعب فييا، كلـ يطرأ عمييا أم تبديؿ، سكاء بالحذؼ أك باإلضافة أك 
كمف ثـ يمكف . التغيير، ألف ىذه البيانات بعد التصديؽ تصبح مكثقة، كال يمكف إنكارىا

لمطرؼ المعكؿ عمى التكقيع االلكتركني ك ىك المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني االعتماد 
. عمى ىذه الشيادة

: كلممزيد مف التفصيؿ عف شيادة التصديؽ اإللكتركني نتناكؿ ما يمي
 .تعريؼ شيادة التصديؽ اإللكتركني- 1
 .بيانات شيادة التصديؽ اإللكتركني- 2
 .أنكاع شيادات التصديؽ اإللكتركني- 3
 .االعتراؼ بحجية شيادة التصديؽ اإللكتركني في اإلثبات- 4

                                                           
فً شرح القانون المدنً، مصادر االلتزام، العقد ـ الجزء األول، الطبعة الثالثة، دار  عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط (1)

 .679ص ، 1981النهضة العربٌة، القاهرة، 
 376، ص المرجع السابق أمٌنة احمد محمد أحمد، (2)
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تعريؼ شيادة التصديؽ اإللكتروني - 1
 2001 مف قكاعد األكنستراؿ بشأف التكقيع اإللكتركني لسنة 20عرفت المادة 

     بأنيا رسالة بيانات أك سجؿ آخر يؤكداف االرتباط بيف المكقع:"شيادة التصديؽ 
. بيانات إنشاء التكقيعك

تمؾ التي تربط :" أما التكجيو األكركبي  فعرؼ شيادة التصديؽ اإللكتركني بأنيا
. (1)بيف التكقيع، كبيف شخص معيف، كتؤكد شخصية المكقع

 بيف شيادة التصديؽ العادية ك الشيادة 2001/272ـ مّيز المرسـك الفرنسي رؽ
، فعرؼ شيادة التصديؽ العادية بأنيا كثيقة في شكؿ إلكتركنية تربط العبلقة بيف ةالمعتمد

، ك شيادة التصديؽ المعتمدة بأنيا الشيادة التي (2)بيانات إنشاء التكقيع ك الشخص المكقع
 .(3)تستكفي الشركط المنصكص عمييا في المادة السادسة مف ىذا المرسـك

 04-15 مف القانكف 2/7عرؼ المشرع الجزائرم شيادة التصديؽ في المادة 
مف التحقؽ كثيقة في شكؿ إلكتركني تثبت الصمة بيف بيانات : " السالؼ الذكر بأنيا

". التكقيع اإللكتركني ك المّكقع
الشيادة التي تصدر مف الجية :"ك بأنيا/1كعرفيا المشرع المصرم في المادة 

". المرخص ليا بالتصديؽ، كتثبت االرتباط بيف المكقع ك بيانات إنشاء التكقيع
 بشأف المبادالت ك التجارة 2000 لسنة 83المشرع التكنسي في القانكف رقـ عرفيا 

الكثيقة االلكتركنية المؤّمنة بكاسطة اإلمضاء :"اإللكتركنية في الفصؿ الثاني بأنيا

                                                           
بشؤن  األوروبٌة المتعلق بوضع قانون إطاري للجماعة EC/1999/93 من التوجٌه األوروبً رقم 3 المادة (1)

 .التوقٌعات اإللكترونٌة
(2) Article 1/9 de décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 

1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique "Certificat électronique : un 

document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de 

signature électronique et un signataire " 
(3) Article 1/10 de décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 

1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. "Certificat électronique qualifié : 

un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 " 
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االلكتركني لمشخص الذم أصدرىا، كالذم يشيد مف خبلليا أثر المعاينة عمى صحة 
". البيانات التي تتضمنيا

شيادة تصدر أثناء عممية التكقيع اإللكتركني مف :"بأنيا (1)كعرفيا جانب مف الفقو
. شأنيا إثبات ىكية المكقع

الشيادات التي تصدرىا جيات التصديؽ مف :" كعرفيا جانب آخر مف الفقو بأنيا
قبؿ الجيات المسئكلة في الدكلة، لتشيد بأف التكقيع اإللكتركني ىك تكقيع صحيح ينسب 

إلى مف أصدره، كيستكفي الشركط كالضكابط المطمكبة فيو باعتباره دليؿ إثبات يعكؿ 
. (2)عميو

الشيادة التي تصدر عف الجية المرخص ليا بالتصديؽ :" كعرفت كذلؾ بأنيا 
إلثبات نسبة التكقيع اإللكتركني إلى شخص معيف، استنادا إلجراءات التصديؽ معتمدة 

. (3)بخصائص معينة تسمح بتمييزه عف غيره باعتباره دليؿ إثبات يعتمد عميو
 شيادة التصديؽ ىي أف التعاريؼ السابقة الفقيية ك القانكنية،  خبلؿ مفتبيف لنا 

، تثبت ىكية المستيمؾ في إطار ىذا البحث، اشيادة تصدر مف جية مرخصة قانكف
. كيككف ليا حجية في اإلثبات تؤكد كتثبت صحة تكقيعو بمناسبة تعاقده مع الميني

بيانات شيادة التصديؽ اإللكتروني - 2
لكي تككف لمشيادة قيمة قانكنية كاممة في اإلثبات، يجب أف تشتمؿ عمى بيانات 

، كتتمثؿ (4)معينة تبعث عمى الثقة في مضمكنيا، كتبعث عمى االعتقاد بسبلمة محتكاىا
:  ىذه البيانات في

 .اختصاصوتحديد شخصية مقدـ خدمة التكثيؽ، ك الدكلة التي نشأ بيا لممارسة  -

                                                           
. 33، ص 2004  أٌمن سعد سلٌم، التوقٌع االلكترونً، دراسة مقارنة، دار النهضة العربٌة، مصر،(1)
 .65المرجع السابق، ص  ،إبراهٌم الدسوقً ، مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثباتأبو اللٌل  (2)
 عالء حسٌن مطلق التمٌمً، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدٌق االلكترونً، دار النهضة العربٌة، مصر (3)

. 21، ص 2011
. 2001 الدلٌل التشرٌعً لقانون األونسترال النموذجً بشؤن التوقٌعات اإللكترونٌة لعام (4)
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 .اسـ المكقع الفعمي، صاحب الشيادة، أك اسمو المستعار -
 .ميزة خاصة لممكقع، كذلؾ حسب االستعماؿ الذم أعطيت مف أجمو -
تحديد المفتاح العاـ الذم يتـ مف خبللو التحقؽ مف أف التكقيع الرقمي قد أنشئ  -

 .باستخداـ المفتاح الخاص المناظر لو، ك الخاضع لسيطرة المكقع كحده
 .تاريخ بدء صبلحية الشيادة، كتاريخ انتياء صبلحيتيا -
 .الرقـ التسمسمي الخاص بالشيادة -
 .التكقيع اإللكتركني لمقدـ خدمة التصديؽ القائـ بتسميـ الشيادة -

ىذه  227-2001 مف المرسـك الفرنسي رقـ 6/1كلقد تناكلت كذلؾ المادة 
. البيانات

-15 مف القانكف 15/3 عف ىذه البيانات في المادة تناكؿالمشرع الجزائرم بدكره 
:  كالتي تتمثؿ في، 04
إشارة تدؿ عمى أنو تـ منح ىذه الشيادة عمى أساس أنيا شيادة تصديؽ إلكتركني  -

 مكصكفة
تحديد ىكية الطرؼ الثالث المكثكؽ أك مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني المرخص  -

 .لو المصدر لشيادة التصديؽ االلكتركني ك كذا البمد الذم يقيـ فيو
 .اسـ المكقع أك االسـ المستعار الذم يسمح بتحديد ىكيتو -
إمكانية إدراج صفة خاصة لممكقع عند االقتضاء، كذلؾ حسب الغرض مف استعماؿ  -

 .شيادة التصديؽ االلكتركني
بيانات تتعمؽ بالتحقؽ مف التكقيع االلكتركني، ك تككف مكافقة لبيانات إنشاء التكقيع  -

 .اإللكتركني
 اإلشارة الى بداية كنياية صبلحية شيادة التصديؽ االلكتركني -
 رمز تعريؼ شيادة التصديؽ االلكتركني -
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التكقيع االلكتركني المكصكؼ لمؤدم خدمات التصديؽ اإللكتركني أك لمطرؼ الثالث  -
 .المكثكؽ الذم يمنح شيادة التصديؽ االلكتركني

 .حدكد استعماؿ شيادة التصديؽ االلكتركني عند االقتضاء -
حدكد قيمة المعامبلت التي قد تستعمؿ مف أجميا شيادة التصديؽ االلكتركني، عند  -

 .االقتضاء
. اإلشارة إلى الكثيقة التي تثبت تمثيؿ شخص طبيعي أك معنكم آخر عند االقتضاء -

 مف البلئحة التنفيذية لقانكف التكقيع 20أشار المشرع المصرم في المادة 
. االلكتركني لمبيانات األساسية التي يجب اف تتضمنيا شيادة التصديؽ االلكتركني

أنواع شيادات التصديؽ اإللكتروني - 3
تتعدد شيادات التكثيؽ في الكقت الحالي، فإلى جانب شيادة تكثيؽ التكقيع الرسمي 

: (1)التي سبقت اإلشارة إلييا، ىناؾ شيادات أخرل تتنكع بحسب اليدؼ، كمف أمثمة ذلؾ
 حيث ، التي تكثؽ تاريخ ككقت إصدار التكقيع الرقميdigital time stampشيادة  -

يقـك صاحب الرسالة بعد التكقيع عمييا بإرساليا الى جية التكثيؽ التي تقـك بتسجيؿ 
 . مرسمياإلىالتاريخ عمييا ك تكقيعيا مف جيتيا ثـ تعيدىا 

 التي تتكلى تقديـ بيانات عف صاحب التكقيع  authorizing certificateشيادة اإلذف  -
 .كمؤىبلتو ك محؿ إقامتو

.  كالتي تثبت صحة كاقعة معينة ككقت كقكعياattesting certificateشيادة البياف  -
االعتراؼ بحجية شيادة التصديؽ اإللكتروني في اإلثبات  - 4

 اعترفت معظـ تشريعات التكقيعات اإللكتركنية بحجية شيادة التصديؽ االلكتركني
 في اإلثبات، سكاء كانت ىذه الشيادة صادرة عف جية تصديؽ كطنية، أك كانت صادرة

  كنبلحظ أف االعتراؼ بيذه الشيادة بصفة عامة يقـك عمى.أجنبيةعف جية تصديؽ 
 أساس ترسيخ مبدأ عدـ التمييز بيف شيادات التصديؽ اإللكتركنية الكطنية ك األجنبية

                                                           
. 184 لزهر بن سعٌد، المرجع السابق، ص (1)
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 إيجاد معيار أساسي لمتكافؤ بيف شيادات التصديؽ بصرؼ النظر عف مكاف إصدارىاك
. (1)كالذم يمكف االعتماد عميو في مسألة االعتراؼ

نيستراؿ الخاص بالتكقيعات اإللكتركنية عمى أف ك مف قانكف اال12/2تنص المادة 
لمشيادة التي تصدر خارج الدكلة المشرعة التأثير القانكني نفسو لمشيادة التي تصدر في 

. الدكلة المشرعة، إذا كانت تتيح مستكل مكافئا جكىريا مف المكثكقية
عمى أف شيادة التصديؽ المعتمدة التي  93-1999كأكد التكجيو األكركبي رقـ 

يصدرىا مزكد خدمة التصديؽ المكجكد في بمد ثالث أك أجنبي، تعادؿ قانكنا الشيادات 
 .(2)التي يصدرىا مزكد خدمة التصديؽ المكجكد داخؿ الجماعة األكركبية

عمى أف الشيادة االلكتركنية الصادرة  2001/272 المرسـك الفرنسي رقـ نصكما 
عف مزكد خدمة التصديؽ االلكتركني الذم ال ينتمي إلى بمد داخؿ الجماعة األكركبية، 

ليا نفس القيمة القانكنية لمشيادة الصادرة عف مقدـ خدمة التصديؽ الذم ينتمي لمجماعة 
. (3)األكركبية

 أفعمى  04-15 مف القانكف رقـ 63نص المشرع الجزائرم بدكره في المادة 
لشيادات التصديؽ اإللكتركني التي يمنحيا مؤدم خدمات التصديؽ اإللكتركني المقيـ في 
بمد أجنبي، نفس قيمة الشيادات الممنكحة مف طرؼ مؤدم خدمات التصديؽ اإللكتركني 

المقيـ في الجزائر، بشرط أف يككف مؤدم الخدمات األجنبي ىذا قد تصرؼ في إطار 
. اتفاقية لبلعتراؼ المتبادؿ أبرمتيا السمطة

 23المشرع التكنسي بدكره  بحجية شيادات التكقيع االلكتركني في الفصؿ اعترؼ 
 المكجكد اإللكتركنية المصادقة خدمات مزكد مف المسممة الشيادات تعتبر:" الذم ينص

 بالببلد مكجكد االلكتركنية المصادقة خدمات مزكد مف مسممة كشيادات أجنبي ببمد

                                                           
. 27ص المرجع السابق،  عالء محسن مطلق التمٌمً،(1)

(2) Article 7/1, dir.1999/93/EC. Préc.  
(3) Article 8, décret n° 2001-272, 30 mars 2001 , préc.  
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 الككالة تبرميا متبادؿ اتفاقية اعتراؼ إطار في الييكؿ بيذا االعتراؼ تـ إذا التكنسية
". االلكتركنية  لممصادقة الكطنية

 مف قانكف التكقيع 22المشرع المصرم مف جيتو عمى ذلؾ في المادة أكد 
أف تختص الييئة باعتماد الجيات األجنبية المختصة بإصدار :" االلكتركني التي تنص

شيادات التصديؽ االلكتركني، كذلؾ نظير المقابؿ الذم يحدده مجمس إدارة الييئة، ك في 
ىذه الحالة تككف لمشيادات التي تصدرىا تمؾ الجيات ذات الحجية في اإلثبات المقررة لما 

...". تصدره نظيرتيا في الداخؿ مف شيادات نظيرة
يتبيف مف النصكص التشريعية السالفة الذكر أنيا اعترفت جميعيا بشيادة التصديؽ 

االلكتركني األجنبية، كساكت بينيا كبيف شيادة التصديؽ الكطنية مف حيث حجيتيا في 
. كىذا يعني حصكؿ المستيمؾ عمى شيادة معترؼ بيا قانكنا. اإلثبات

، ك إنما فرضت شركط لبلعتراؼ بحجيتيا، فنجد الكف ىذا االعتراؼ لـ يكف مطمؽ
أف قانكف االكنيستراؿ بشأف التكقيعات االلكتركنية اكتفى بشرط كاحد لبلعتراؼ بشيادة 

، أم أف الثقةالتصديؽ االلكتركني األجنبية، كىك أف تتيح ىذه الشيادة مستكل مكافئا مف 
تككف ىذه الشيادة مكثكؽ بيا، ك تحقؽ الغرض مف إنشائيا، مع األخذ في االعتبار 

 .المعايير الدكلية المعترؼ بيا في ىذا الشأف
أما عف شركط االعتراؼ بشيادة التصديؽ االلكتركنية األجنبية في المرسـك 

أف يفي مزكد خدمة التصديؽ بالشركط المحددة في : فيي 2001/272الفرنسي رقـ 
، ك أف يتـ تأميف شيادة التصديؽ االلكتركني مف قبؿ مزكد 6/2المادة   مف ىذا المرسـك

خدمة تصديؽ ينتمي لمجماعة األكركبية، كأف يككف ىناؾ اتفاؽ عمى ذلؾ، ك تككف 
كىي تقريبا نفس الشركط التي نص عمييا . (1)الجماعة األكركبية طرفا في ىذا االتفاؽ

. التكجيو األكركبي

                                                           
(1)  Article 8 de Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 

1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique :" Un certificat électronique 
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 المشرع الجزائرم حجية شيادة التصديؽ االلكتركني التي تمنح مف طرؼ عّمؽ
مؤدم خدمات التصديؽ اإللكتركني المقيـ في بمد أجنبي عمى شرط كاحد كىك كجكد 

.  اتفاقية مبرمة لبلعتراؼ المتبادؿ المبرمة مف طرؼ السمطة
 المشرع التكنسي كذلؾ عمى شرط كاحد كنظيره الجزائرم يتمثؿ في االعتراؼنص 

 .االلكتركنية لممصادقة الكطنية الككالة تبرميا متبادؿ اتفاقية اعتراؼ إطار في الييكؿ بيذا
 مف البلئحة 21 أما المشرع المصرم فقد نص عمى عدة شركط في المادة 

: التنفيذية لقانكف التكقيع االلكتركني المصرم، تتمثؿ فيما يمي
  أف يتكافر لدل الجية األجنبية القكاعد ك االشتراطات المبينة في ىذه البلئحة بالنسبة

 .لمجيات التي ترخص ليا الييئة مزاكلة نشاط إصدار شيادات التصديؽ اإللكتركني
  أف يككف لدل الجية األجنبية ككيؿ في جميكرية مصر العربية مرخص لو مف قبؿ

الييئة بإصدار شيادات التصديؽ اإللكتركني، ك يتكافر لدية كؿ المقكمات المطمكبة 
لمتعامؿ بشيادات التصديؽ االلكتركني، كيكفؿ تمؾ الجية فيما تصدره مف شيادات 

 .تصديؽ إلكتركني، كفيما ىك مطمكب مف اشتراطات ك ضمانات
  أف تككف الجية األجنبية ضمف الجيات التي كافقت جميكرية مصر العربية بمكجب

اتفاقية دكلية نافذة فييا عمى اعتمادىا، باعتبارىا جية أجنبية مختصة بإصدار شيادات 
 .التصديؽ اإللكتركني

  أف تككف الجية األجنبية ضمف الجيات المعتمدة أك المرخص ليا بإصدار شيادات
 .تصديؽ إلكتركني مف قبؿ جية الترخيص األجنبية كبيف الييئة عمى ذلؾ

 

                                                                                                                                                                                

délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat 

n'appartenant pas à la Communauté européenne a la même valeur juridique que celui 

délivré par un prestataire établi dans la Communauté, dès lors : 

a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées au II de l'article 6 et a été accrédité, au 

sens de la directive du 13 décembre 1999 susvisée, dans un Etat membre ; 

b) Ou que le certificat électronique délivré par le prestataire a été garanti par un 

prestataire établi dans la Communauté et satisfaisant aux exigences fixées au II de l'article 

N° 6 

c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie l'a prévu". 
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حؽ المستيمؾ في العدوؿ : المبحث الثاني
عقد االستيبلؾ عبر االنترنت أك عقد  العدكؿ عف المستيمؾ في حؽ يعتبر

التشريعات الحديثة  إلييا لجأت التي الكسائؿ االستيبلؾ اإللكتركني بصفة عامة، مف
المستيمؾ، أماـ  المعطيات ك المستجدات ك قصكر القكاعد العامة المنظمة  رضا لحماية

ألحكاـ العقد في التشريعات المدنية التي ال تكفر الحماية البلزمة التي يصبك إلييا 
لمتركم كالتفكير  فرصة إعطاءه الحؽ ىذا يتضمف المستيمؾ في مثؿ ىذه العقكد، حيث

ذلؾ ألف عرض السمعة أك الخدمة عمى شبكة االنترنت، قد ال تعطي لممستيمؾ تصكرا 
كافيا، يسمح لو بإصدار قراره بناء عمى إرادة كاعية مستنيرة، كال بإعطاء الحكـ الصحيح 

كالدقيؽ عف السمعة، ألف الفكرة المستقاة مف العرض كالصكرة عادة ما تككف محاطة بكثير 
مف كسائؿ الدعاية كاإلغراء المبالغ فيو، مما قد يؤدم بالمستيمؾ إلى الندـ عمى التعاقد 

. كالرغبة في العدكؿ
فعدكؿ المستيمؾ عف العقد الذم سبؽ إبرامو يعتبر كسيمة قانكنية حديثة تكفر لو 

 .الحماية في مرحمة تنفيذ
 العدكؿ عف التعاقد في مفيـك كمف أجؿ التفصيؿ أكثر في ىذه النقطة نتناكؿ 

 أما في العدكؿ،المطمب األكؿ،  كفي المطمب الثاني نتطرؽ إلى التنظيـ التشريعي لخيار 
. المطمب الثالث نعرج إلى اآلثار القانكنية المتربة عف العدكؿ

العدوؿ عف التعاقد مفيـو : المطمب األوؿ
يرل بعض الفقياء أف المستيمؾ لو الحؽ في العدكؿ عف إبراـ العقد عبر االنترنت 

مثمما ىك مقرر في العقكد التقميدية، كىك مكمؿ لحؽ التبصر، فيك يشترم السمعة كلـ 
 فالظركؼ التي أبـر فييا العقد تنمح لممستيمؾ مثؿ ىذا الحؽ، ذلؾ أنو لـ .(1)يراىا فعميا

                                                           
(1) Vincent  Gautrais, Le contrat électronique internationale encadrement juridique, 

édition Bruylant academia, 2eme édition, 2003, p 28. 
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يرل السمعة التي تـ التعاقد عمييا ك إنما رأل نمكذجا ليا عمى شاشة الحاسب اآللي، ككؿ 
. ىذا كي ال يقع ضحية غش ك تدليس مف قبؿ الميني

 تتمثؿ النقطة األكلى في تعريؼ الحؽ ، نقاط أساسيةخمسةنحمؿ ىذا العنصر في 
، (الفرع الثاني)، النقطة الثانية مبررات الحؽ في العدكؿ (الفرع األكؿ)في العدكؿ

الفرع )الطبيعة القانكنية لمعدكؿ عف التعاقد  ،(الفرع الثالث)خصائص الحؽ في العدكؿ 
 .(الخامسالفرع ) تطبيؽ الحؽ في العدكؿ مجاؿ (الرابع

 تعريؼ الحؽ في العدوؿ: الفرع األوؿ
كما –تتبايف التعريفات عند الفقو حكؿ تعريؼ الحؽ في العدكؿ أك خيار الرجكع 

كلكنيـ اتفقكا عمى األقؿ عمى آثاره ألف ىذا الحؽ يبيف قدرة - يفضؿ البعض تسميتو
. (1)المتعاقد بعد إبراـ العقد عمى المفاضمة أك االختيار بيف إتمامو أك الرجكع فيو

سمطة أحد المتعاقديف بنقض العقد كالتحمؿ منو دكف تكقؼ :" فيعرفو البعض بأنو
. (2)"ذلؾ عمى إرادة الطرؼ اآلخر

ميزة قانكنية أعطاىا المشرع لممستيمؾ في الرجكع عف " كعرفو البعض اآلخر أنو
 دكف أف يترتب عمى ذلؾ مسؤكلية ،(أك قبؿ إبرامو)التعاقد بعد أف أبـر العقد صحيحا 

. (3)"المستيمؾ في تعكيض المتعاقد اآلخر عما يصيبو مف أضرار بسبب الرجكع
فضؿ بعض الفقياء استعماؿ مصطمح إعادة النظر في العقكد لمداللة عمى خيار 
المستيمؾ بالرجكع في العقد ككنو يشمؿ إلى جانب حؽ المستيمؾ بالرجكع حقو باستبداؿ 

 .(4)السمعة دكف أف يرجع عف العقد المبـر

                                                           
 وقد منحت مختلؾ التشرٌعات للمستهلك حق العدول عن العقد، وقررت له ممارسة هذا الحق بطرٌقتٌن، فإما ٌكون (1)

.  للمستهلك حق استبدال البضائع بؽٌرها أو ٌطلب ردها واسترداد ثمنها
. 768المرجع السابق، ص   عمر محمد عبد الباقً،(2)
. 48، ص 2005 محمد حسٌن منصور المسإولٌة اإللكترونٌة، المرجع السابق، (3)
عالء خصاونة، خٌار المستهلك فً البٌوع المنزلٌة وبٌوع المسافة، مجلة الشرٌعة و القانون، العدد –  أٌمن مساعدة (4)

.  وما بعدها157، ص 2011، األردن، 46
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اعتبره البعض عقدا صحيحا غير ممـز بالنسبة لممستيمؾ، فحؽ العدكؿ ىك حؽ 
شخصي يخضع لتقدير ىذا األخير، كيمارسو كفقا لما يراه محققا لمصالحو، فيك ليس 

ممزما بإبداء أسباب معينة ليذا العدكؿ بمعنى أف استعماؿ المستيمؾ ليذا الحؽ ال يؤدم 
. (1)إلى قياـ مسؤكليتو

حؽ الخيار، ميمة )رغـ تعدد المصطمحات التي تطمؽ عمى الحؽ في العدكؿ 
، إال أنيا تدؿ عمى معنى كاحد كىك تمكيف المستيمؾ مف (التفكير، حؽ الندـ، إعادة النظر

التحمؿ مف العقد بتقدير كامؿ إلرادتو كفقا لضكابط قانكنية، حتى كلك لـ يخؿ الميني بأم 
 .مف التزاماتو، كيتـ العدكؿ بدكف مقابؿ

مبررات الحؽ في العدوؿ : الفرع الثاني
بصفة أصمية إلى حماية رضا المستيمؾ، مما قد يعمؽ بو  الحؽ في العدكؿييدؼ 

ة ممف عكامؿ المجازفة التي تؤدم إلى الندـ، كيككف ذلؾ مف خبلؿ إعطائو ميمة إضاؼ
لمتركم كالتدبر في أمر العقد الذم أبرمو، تفاديا لؤلخطار التي قد تمحؽ بو لتسرعو في 
غراء في المجاؿ االلكتركني  التعاقد خاصة لما تتميز بو المعامبلت الحالية مف دعاية كا 

. (2)بالذات
إف تطكر طرؽ االتصاؿ الحديثة، كالتعقيد الذم شيده استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية 

في إبراـ العقكد كبشكؿ يجعؿ مف الصعب عمى المستيمؾ العادم اإللماـ بكؿ جكانب 
. العممية التعاقدية التي يقـك عمييا، أصبح ممحا تكفير كسائؿ فعالة لحمايتو

مف النظاـ العاـ ال يحؽ لممستيمؾ  (الحؽ في العدكؿ)ليذا يعد خيار الرجكع 
. (3)التنازؿ مسبقا عنو، كال يجكز بشكؿ مف األشكاؿ تقييده

                                                           
. 267 أنظر خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت اإللكترونٌة، المرجع السابق، ص (1)
. 763 عمر محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص (2)
 167 أٌمن مساعدة، عالء خصاونة، المرجع السابق ، ص (3)
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ىناؾ عدة عكامؿ استدعت ضركرة التدخؿ لحماية المستيمؾ، أكليا تتمثؿ في صفة 
االحتراؼ عند التاجر، الذم يستعمؿ كؿ الدعايات مف أجؿ إقناع المستيمؾ لمتعاقد معو 
أما العامؿ الثاني يتمثؿ في ضعؼ خبرة المستيمؾ في ىذا المجاؿ، كالعامؿ الثالث يتمثؿ 
في الضغكطات التي تمارس عمى المستيمؾ لدرجة يقدـ عمى شراء سمعة خارج عف نطاؽ 

.  إرادتو
خصائص الحؽ في العدوؿ : الفرع الثالث

أف ىذا الحؽ ال يرد إال : يتميز الحؽ في العدكؿ بجممة مف الخصائص أىميا
ككاف . عمى عقد الـز كالبيع كاإليجار، دكف العقكد غير البلزمة بطبيعتيا مثؿ الككالة

المشرع الفرنسي يكرس الحؽ في العدكؿ في العقكد التي تتـ عف بعد عف طريؽ البيع مف 
خبلؿ الياتؼ، كمنح المستيمؾ في ىذا المجاؿ حؽ العدكؿ خبلؿ سبعة أياـ، ثـ جاء ذلؾ 

، لكف لـ يبؽ عمى ىذه المدة، بؿ مددىا 1993في قانكف حماية المستيمؾ الصادر سنة 
. يـك 14إلى مدة 

كمف خصائص حؽ العدكؿ أف مصادره محددة بالقانكف كاالتفاؽ، كيتقرر باإلرادة 
المنفردة لممستيمؾ، كدكف الحاجة لمجكء إلى القضاء، كدكف اشتراط مكافقة الطرؼ اآلخر 

كيعتبر . بؿ كدكف الحاجة إلثبات التعرض إلى أم كسيمة مف كسائؿ التأثير أك الخداع
الحؽ في العدكؿ مف الحقكؽ المؤقتة أم محددة المدة، حفاظا عمى استقرار مراكز 

األطراؼ في العقد، كينقضي إما باستعمالو أك لفكات المدة المحددة لو، كما أف ىذا الحؽ 
 .متعمؽ بالنظاـ العاـ إذ أقره المشرع صراحة في النص

نشير في ىذا المجاؿ إلى أف المشرع الجزائرم رغـ تكريسو لحؽ العدكؿ في صمب 
الشركط كاآلجاؿ ) مف قانكف التجارة اإللكتركنية، إال أنو لـ يبيف أحكامو 10المادة 

 .كما فعمت جؿ التشريعات التي أقرتو (كاآلثار، كذلؾ العقكد المستثناة منو
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يجب أف :" مف قانكف التجارة اإللكتركنية الجزائرم عمى ما يمي10نصت المادة 
يقدـ المكرد اإللكتركني العرض التجارم بطريقة مرئية، مقركءة ك مفيكمة، كيجب أف 

 :....يتضمف عمى األقؿ، كلكف ليس عمى سبيؿ الحصر، المعمكمات التالية
 ...."شركط كآجاؿ العدكؿ عند االقتضاء -

 فينا المشرع الجزائرم لـ يمـز المكرد اإللكتركني سكل بتقديـ المعمكمات المتعمقة 
بشركط كآجاؿ العدكؿ، فيفيـ مف ىذه المادة أف المشرع الجزائرم ترؾ المجاؿ لممكرد 

 .، سكاء في إقراره أك في مدتة كشركط ممارستو"حؽ العدكؿ"اإللكتركني في تنظيـ 
الطبيعة القانونية لمعدوؿ عف التعاقد : الفرع الرابع

اختمؼ الفقو بصدد بياف الطبيعة القانكنية لخيار العدكؿ، فبكصفو تصرؼ قانكنيا 
يقع بإرادة المستيمؾ المنفردة ك يعبر عف قدرتو عمى نقض العقد، فيؿ يعد ىذا الخيار 
حقا؟ ك إذا عد حؽ فيؿ يعتبر حقا شخصيا أـ حقا عينيا؟ ك إذا تعذر ك صفو حؽ فما 

ىي الطبيعة القانكنية لو؟ 
:  ثبلث اتجاىات نبينيا كاآلتيإلىانقسـ الفقو بصدد ىذه المسألة 

خيار العدوؿ يعد حقا : االتجاه األوؿ
اتفؽ أنصار ىذا االتجاه عمى أف خيار العدكؿ يعد حقا بكصفو تصرفا قانكنيا 
 بإرادة منفردة يعبر عف نقض العقد، غير أنيـ اختمفكا فيما إذا كاف ىذا الحؽ شخصيا

 .(ثانيا)  أـ عينيا(أكال)
خيار العدوؿ حؽ شخصي : أوال 

 عمى أساس أف الرابطة أك العبلقة بيف الدائف كالمديف قمألقد أسس ىذا االتجاه ر
التي تميز الحؽ الشخصي متكفرة في ىذا الخيار، كيتضمف عبلقة قانكنية كاضحة بيف 
مف تقرر لو الخيار ك مف يمارس ىذا الخيار في مكاجيتو، حيث تتجسد ىذه العبلقة في 
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فخيار العدكؿ عبارة عف سمطة يممكيا المستيمؾ تخكؿ لو إما  .(1)خضكع الثاني لؤلكؿ
تنفيذ العقد أك نقضو كالتحمؿ منو بإرادتو المنفردة، كىذه السمطة يمارسيا ضد غريمو 

المتعاقد معو أال كىك الميني، كمف ثـ تككف عناصر ك جكىر الحؽ الشخصي قد اكتممت 
. (2)في خيار العدكؿ

تعرض ىذا االتجاه لبلنتقاد عمى أساس أف المستيمؾ الذم ثبت لو خيار العدكؿ ال 
يممؾ السمطات التي تثبت لمدائف تجاه المديف في الحؽ الشخصي، فالمستيمؾ الذم تقرر 
لو خيار العدكؿ ال يستطيع مطالبة المحترؼ بأم دكر سكاء كاف سمبي أك ايجابي، بؿ 
كؿ ما يخكؿ لو إما تنفيذ العقد ك إمضائو أك نقضو ك التحمؿ منو، كمف ثـ فبل كجكد 

كأف المتعاقد الذم يمارس في مكاجيتو ىذا الخيار ال . لمحؽ الشخصي في خيار العدكؿ
يقع عميو أم التزاـ بأداء دكر ما، كمف ثـ ال يككف لمحؽ الشخصي المدعى بو ال محؿ ك 

. (3)ال مكضكع
خيار العدوؿ حؽ عيني : ثانيا

يرل أنصار ىذا االتجاه بأف خيار العدكؿ حؽ عيني يخكؿ لصاحبو سمطة عمى 
شيء ، يخضع بمقتضاىا ىذا الشيء لصاحب الحؽ يمكنو مف التمتع بو، ك االحتجاج بو 
عؿ الكافة، ك يضيؼ أصحاب ىذا الرأم أف اقتراب خيار العدكؿ مف الحؽ العيني كاف 
تأسيسا عمى أف ىذا الخيار يقع عمى عيف معينة كيمنح المستيمؾ سمطة التحمؿ مف العقد 

. (4)عمى نحك يشكؿ سمطة مباشرة عمى الشيء محؿ العقد
 نرل أف ىذا الحؽ ال يخكؿ لممستيمؾ سمطة عمى شيء ألف العبلقة في الحؽ 

العيني ىي عبلقة تسمط لصاحب الحؽ عمى شيء محؿ الحؽ، فالعبلقة مباشرة ككاضحة 
                                                           

(1) NAJAR Ibrahim, Le droit d’option, contribution a l’étude du droit positif et de l’acte, 

unilatéral L.G.D.J,NO 130,  Paris 1976, p 107. 
. 770 ص المرجع السابق، عمر محمد عبد الباقً، (2)
، 2011، مكتبة السنهوري، العراق، (دراسة مقارنة) موفق حماد، الحماٌة المدنٌة للمستهلك فً التجارة االلكترونٌة (3)

. 231ص 
 770، ص  نفسه عمر محمد عبد الباقً، المرجع(4)
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لؼ فبل مكاف ليذه العبلقة، حيث أف ابينما أف الحاؿ في إطار العدكؿ عبر االنترنت مخ
المستيمؾ بإرادتو المنفردة يتمكف مف إنياء العقد دكف أف يحتاج ذلؾ إلى أم تدخؿ مف 
جانب الميني المتعاقد معو، ألف خيار المستيمؾ ىذا ال يخكلو السمطة عمى شيء بؿ 

. برموأيمنحو إمكانية فسخ العقد الذم سبؽ ك أف 
خيار العدوؿ رخصة : االتجاه الثاني

إذا كاف خيار العدكؿ ليس حقا شخصيا كال حقا عينيا، ألنو ال يخكؿ لممستيمؾ 
. السمطات التي يمنحيا أم مف الحقيف، ىؿ يمكف كصفو عمى أنو رخصة؟

 تعتبر ة ذلؾ أف ىذه األخير،يرل أنصار ىذا الرأم أف خيار العدكؿ عبارة عف رخصة
 أك ىي إباحة يسمح ليا القانكف في ،مكنو كاقعية الستعماؿ حرية مف الحريات العامة"

. (1)"شأف حرية مف الحرية العامة
 عمى أساس أف الحرية أك الرخصة ال تقتصر ،لـ يسمـ ىذا االتجاه كذلؾ مف النقد

 كحرية العمؿ (2)عمى شخص أك أشخاص معينيف بؿ تثبت لجميع الناس عمى حد سكاء
   في حيف حدد القانكف الطرؼ المستفيد مف خيار العدكؿ ،حرية التعاقد ك حرية التنقؿك

ىك المستيمؾ، كما قيده بمدة زمنية محددة، كما أنيا ال تثبت لسبب معيف بذاتو كالحقكؽ 
. (3)ك إنما بسبب اإلذف العاـ مف المشرع

. بسبب ىذه االنتقادات برز اتجاه ثالث يعتبر خيار العدكؿ حؽ إرادم محض
 
 

 

                                                           
، الطبعة الثانٌة، منشورات (دراسة مقارنة بالفقه الؽربً) عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق فً الفقه اإلسالمً (1)

فً نفس السٌاق سلٌمان براك داٌح الجمٌلً، الرجوع التشرٌعً . 414، ص 1998الحلبً الحقوقٌة، بٌروت لبنان، 

. 168، ص 2005،  بؽداد، جامعة النهرٌن،04، العدد 8 المجلد ،عن التعاقد فً عقود االستهالك، مجلة الحقوق
. 771انظر كذلك عمر محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص . 440 حسن كٌره، المرجع السابق، ص (2)
(3)

  .232موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص  
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خيار العدوؿ حؽ إرادي محض : االتجاه الثالث
 بيف الحؽ بالمعنى الحؿ الكسط أف خيار العدكؿ يمثؿ (1)اعتبر جانب مف الفقو

 كىي المنزلة التي تخكؿ صاحبيا أكثر مف مجرد الرخصة ك أدنى ،الدقيؽ كبيف الرخصة
، ك التي يعد خيار العدكؿ مف أىـ تطبيقاتو، كحؽ (2)مف الحؽ، كتسمى بالمكنة القانكنية

 لما تتميز بو المكنو بقدرة ،إرادم محض يختمؼ مضمكنو عف مضمكف الحقكؽ العادية
 كدكف تكقؼ ذلؾ عمى إرادة ،صاحبيا عمى إحداث أثر قانكني خاص بإرادتو المنفردة

 فيي مكنو جكىرىا سمطة التحكـ في مصير العقد الذم تقرر لو ىذا الخيار ،شخص آخر
ك يؤكد ذلؾ أف خيار العدكؿ ال يقابمو كاجب أك التزاـ عمى مف يستعمؿ ىذا الحؽ في 

 .، لذا نرجح ىذا االتجاه ككنو األقرب إلى الصكاب(3)مكاجيتو
مجاؿ تطبيؽ الحؽ في العدوؿ : الفرع الخامس

منحت التشريعات المقارنة لممستيمؾ الحؽ في العدكؿ، في عدة أنكاع مف العقكد 
. التي تجمع بينيا ضركرة تكفير حماية خاصة لو

بؿ ،  طبيعة العقد نفسو فحسبليس فالمعيار المتبع في تحديد نطاؽ خيار الرجكع 
. (4)ىك أيضا الظركؼ التي تـ بيا كاليدؼ المقصكد مف الحؽ في العدكؿ

 كبالضبط بالنسبة لمبيع ،يمتد تطبيؽ الحؽ في العدكؿ إلى البيع عف بعد
 .االلكتركني، ككذلؾ بالنسبة لئليجار كلمخدمات

 نظرا ألف الشكمية ،عقكد بيع المنقكالت دكف العقاراتكذلؾ يشمؿ حؽ العدكؿ 
. المطمكبة في عقكد بيع العقارات تمنح لممشترم فرصة كافية لمتفكير كالتدبر في الصفقة

                                                           
 الدسوقً، الرجوع فً التعاقد كوسٌلة لحماٌة الرضا، دراسة لفكرة العقد ؼٌر الالزم فً الشرٌعة أبو اللٌل إبراهٌم (1)

.  111، ص 1980 و تطبٌقاته فً القانون الوضعً، مجلة المحامً الكوٌتٌة، السنة الثانٌة، اإلسالمٌة
أنظر كذلك خالد ممدوح إبراهٌم، حماٌة المستهلك فً المعامالت . 185 محمد سعٌد الرشدي، المرجع السابق ص (2)

. 285االلكترونٌة، المرجع السابق، ص 
العدول عن التعاقد عبر االنترنت، مجلة المحقق للعلوم القانونٌة  منصور حاتم محسن، إسراء خضٌر مظلوم، (3)

.  55 ، ص ، العراق2012السنة الرابعة، /والسٌاسٌة، العدد الثانً
. 880 ص المرجع السابق عمر محمد عبد الباقً، (4)
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تجدر اإلشارة إلى أف التكجيو األكركبي يتضمف نطاقا كاسعا لخيار الرجكع، فيك 
يشمؿ كؿ العقكد المبرمة عف بعد سكاء تعمؽ بسمع أك بخدمات، كلكف بالرجكع إلى المادة 

 بشأف البيكع المنزلية 03/02 مف التكجيو األكركبي بشأف بيكع المسافة ككذلؾ المادة 316
نبلحظ أنو قد تـ استبعاد بعض المعامبلت مف خيار الرجكع، فالمستيمؾ ال يجكز لو 
العدكؿ في العقكد المتصمة بأداء الخدمات التي بدأ تنفيذىا باالتفاؽ مع المستيمؾ قبؿ 

 ككذلؾ األمر فيما يتصؿ بعقكد تكريد المنتجات المصنعة ، أياـ07نياية مدة العدكؿ كىي 
حسب مكاصفات المستيمؾ كرغباتو الخاصة، كيستثنى أيضا مف خيار الرجكع العقكد 

. (1)المتعمقة بتكريد أمكاؿ ألداء خدمات تعتمد أسعارىا عمى تقمبات األسكاؽ المالية
 2000 أكت 09أما قانكف المبادالت التجارية كااللكتركنية التكنسي، الصادر في 

 كباستثناء حاالت العيكب 03 عمى أنو مع مراعاة أحكاـ الفصؿ 32نص في الفصؿ 
: الظاىرة أك الخفية ال يمكف لممستيمؾ العدكؿ عف الشراء في الحاالت التالية

 طمب المستيمؾ تكفير الخدمة قبؿ انتياء أجؿ العدكؿ عف الشراء كيقر الميني ذلؾ. 
  إذا تـ تزكيد المستيمؾ بمنتجات حسب خاصيات شخصية أك تزكيده بمنتجات ال يمكف

 .إعادة إرساليا أك تككف قابمة لمتمؼ أك الفساد بانتياء مدة صبلحيتيا
  عند قياـ المستيمؾ بنزع األختاـ عف التسجيبلت السمعية أك البصرية كالمعطيات

 .اإلعبلمية المسممة أك نقميا آليا
نستنتج أنو عمى الرغـ مف أف التشريعات المقارنة قد منحت لممستيمؾ في العقكد 

 إال أنيا لـ تتفؽ فيما يخص طبيعة الماؿ محؿ العقد الذم ،التي تتـ عف بعد حؽ العدكؿ
. يشمؿ ىذا الحؽ

 
 
 

                                                           
 179أٌمن مساعدة، عالء خصاونة، المرجع السابق، ص   (1)
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التنظيـ التشريعي لخيار العدوؿ عف التعاقد : المطمب الثاني
نظرا ألىمية خيار العدكؿ عف التعاقد بالنسبة لممستيمؾ، لـ تغفؿ التشريعات التي 

جؿ إرساء الثقة في المعامبلت التجارية أأقرتو عف تنظيمو ك تحديد ضكابطو، كذلؾ مف 
عامة كالمعامبلت التجارية االلكتركنية خاصة، كذلؾ نظرا لمظركؼ التي  يبـر فييا العقد 

فربما . في المعامبلت األخيرة أيف تنعدـ القدرة عمى رؤية محؿ العقد كمناقشة شركطو
العمة مف تقرير خيار العدكؿ تتمثؿ في محاكلة إعادة التكازف إلى العبلقة العقدية 

فالمستيمؾ يمارس ىذه المكنة بإرادتو المنفردة دكف المجكء إلى القضاء ك دكف مكافقة 
.  الميني كحتى إف لـ يخؿ ىذا األخير بالتزاماتو كما سبؽ ذكره

كؿ ىذه األسباب كغيرىا تدخمت التشريعات التي أقرت ىذا االلتزاـ بتحديد 
 .(الفرع الثاني)كقيكد إعمالو  (الفرع األكؿ)ضكابطو 

ضوابط العدوؿ عف التعاقد  : الفرع األوؿ
إف احتراـ المدة الكاردة في القانكف ىي الشرط الكحيد لممارسة الحؽ في العدكؿ 
ألنو ال تكجد إجراءات خاصة، كلكف المستيمؾ خشية الكقكع في منازعة قانكنية، يمكف 
اتخاذ إجراءات احتياطية، لذلؾ نتكلى دراسة كيفية ممارسة الحؽ في العدكؿ، ثـ مدة 

. ممارسة الحؽ في العدكؿ
كيفية ممارسة الحؽ في العدوؿ : أوال

الغاية مف ثبكت الحؽ في العدكؿ، ىي التأكد مف رضا المستيمؾ فيما يتعمؽ 
بالتميؿ في إبراـ العقد، كىك ما يجب معو إطبلؽ إرادة التعبير في الرجكع عف التعاقد مف 

 كال ،فاألصؿ أال يخضع ىذا الحؽ ألية إجراءات خاصة. أم قيكد اتفاقا مع ىذه الغاية
ينبغي لممتعاقديف أف يتفقا في تحديد طريقة معينة لممارسة العدكؿ استنادا إلى قاعدة مف 

.  (1)يممؾ األكثر يممؾ األقؿ

                                                           
. 775 عمر محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص (1)
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 مف قانكف االستيبلؾ إجراء 21-221حدد المشرع الفرنسي في نص المادة 
 أك عف طريؽ كسيمة 5-221ممارسة حؽ العدكؿ عف طريؽ نمكذج مشار إليو في المادة 

 .(1)اتصاؿ أخرل يعبر فيو عف رغبتو في العدكؿ
 التكجيو األكركبي كال المشرع التكنسي طريقة أك شكؿ معيف يتـ فيو كلـ يحدد 

تعبير المستيمؾ عف عدكلو في العقد، غير أنو كضمانا لحقكؽ المستيمؾ، أف يختار 
كسيمة معينة تعبيرا عف عدكلو كذلؾ يبقى ككسيمة إثبات كأف يككف ذلؾ مثبل عف طريؽ 

البريد االلكتركني، أك بطريؽ بريد مكصى عميو ليستخدميا إذا ما أنكر الميني تبميغو 
. بالعدكؿ

ف شاء امتنع  إال أف حؽ العدكؿ يبقى خاضعا لتقدير المستيمؾ، إف شاء قاـ بو كا 
 .دكف أف يككف مطالبا بتقديـ تبرير عف ذلؾ

 ؿمدة ممارسة الحؽ في العدو: ثانيا
 كىك ما لـ تتفؽ التشريعات المنظمة ليذا االلتزاـ عمى تحديد مدة العدكؿ،

 :سنكضحو عمى النحك التالي
 مدة العدوؿ في القانوف الفرنسي- 1

 عمى مدة كاحدة، كىي 949/93استقر المشرع الفرنسي في تقنيف االستيبلؾ رقـ 
يستطيع خبلليا المستيمؾ ممارسة حؽ الرجكع في التعاقد، ك ىك ما أكد عميو " سبعة أياـ"

. 2001-741 بصيغتو المعدلة بالمرسـك رقـ 20-121في نص الفقرة األكلى مف المادة 

                                                           
(1) Article L221-21 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. : 

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa 

décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, 

du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre 

déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.  

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de 

transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévue au 

premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au 

consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DEDF7499F72CE4ED3214967B615B7DC5.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221367&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221333&dateTexte=&categorieLien=cid
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ك ىي نفس المدة المذككرة في العقد النمكذجي لمتجارة االلكتركنية الذم أعدتو غرفة 
 كبعد ذلؾ عّدؿ عف ىذه المدة في  .التجارة ك الصناعة الفرنسية لممعامبلت اإللكتركنية

 ك جعميا أربعة عشر يكما 344/2014 مف قانكف االستيبلؾ رقـ 21-121نص المادة 
ك أضاؼ المشرع . يستطيع فييا المستيمؾ خبلليا ممارسة حؽ الرجكع بدال مف سبعة أياـ

إذا لـ تقدـ المعمكمات عف الحؽ في الرجكع  مف نفس القانكف أنو 1-21-121في المادة 
 مف ىذا القانكف، فإنو يتـ مد فترة الرجكع الى اثنتى 121/17المشار إلييا في المادة 

 كمع ذلؾ إذا قاـ 121/21عشرة شيرا تحسب مف انتياء مدة الرجكع المحددة في المادة 
الميني بتكفير ىذه المعمكمات خبلؿ فترة التمديد، يتعيف إنياء فترة الرجكع بعد مركر أربعة 

، حسب ما نصت عميو المادة يكما مف اليـك الذم يتمقى فيو المستيمؾ ىذه المعمكمات
222-(1)7. 

 مدة العدوؿ في توجييات االتحاد األوروبي- 2
اعتمد المشرع األكركبي أيضا في البداية مدة سبعة أياـ التي مف خبلليا يستطيع 

  كتكجيو 85/577المستيمؾ ممارسة حقو في الرجكع، كىك ما أكد عميو في التكجيو رقـ 
، كبعد ذلؾ عّدؿ ىك اآلخر ىذه المدة كجعميا أربعة عشرة يكما 97/7التعاقد عف بعد رقـ 

، ك التكجيو رقـ  2008/48 ك التكجيو رقـ 2002/25في التكجيو األكركبي رقـ 
 .(2) الخاص بحقكؽ المستيمؾ2011/83
 

                                                           
(1) Art. L. 222-7 code de la consommation. Modifié par Loi n°2017-203 du 21 février 2017. 

"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de 

rétractation, sans avoir àjustifier de motif ni à supporter de pénalités. 

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour 

où : 

1° Le contrat à distance est conclu ; 

2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, 

conformément à l'article L.222-6, si cette dernière date est postérieure à celle 

mentionnée au 1°..." 
 466--465ص - أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DEDF7499F72CE4ED3214967B615B7DC5.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000034070801&idArticle=LEGIARTI000034071186&dateTexte=20180313&categorieLien=id#LEGIARTI000034071186
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 مدة الرجوع في بعض التشريعات العربية- 3
اتفؽ كؿ مف المشرعيف التكنسي ك المبناني عمى مدة كاحدة يستطيع خبلليا 

، كىك ما أكد عميو المشرع التكنسي "عشرة أياـ"المستيمؾ ممارسة حؽ العدكؿ ك ىي مدة 
 كما   الخاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية2002/83 مف قانكف رقـ 20في الفصؿ 

 مف الفصؿ العاشر المخصص لمعمميات التي 55جاء بو المشرع المبناني في المادة 
أما المشرع . 2004/1368يجرييا المحترؼ عف بعد، مف قانكف حماية المستيمؾ رقـ 

يجكز لممستيمؾ –المصرم فطبقا لنص الفقرة األكلى مف مشركع قانكف التجارة االلكتركنية
أف يفسخ العقد المبـر الكتركنيا خبلؿ الخمسة عشر يكما التالية عمى تاريخ تسممو لمسمعة 

كالمدة السابقة تختمؼ عف المدة المقررة في . أك مف تاريخ التعاقد عمى تقديـ الخدمة
 حيث حددىا المشرع بأربعة عشر يكما مف تاريخ تسمـ 2006 لسنة 67القانكف رقـ 

 .السمعة
 فإنو يبدأ مف تاريخ تسمـ البضائع كالمنتجات، ىذا ،بدء العمؿ بيذا األجؿبالنسبة ؿ

أما إذا كاف محؿ العقد عبارة عف خدمات . ما نصت عميو التشريعات المذككرة سابقا
 ىذا في القانكف الفرنسي كالتكجيو ،فالميمة القانكنية تبدأ مف لحظة استغبلؿ الخدمة

. األكركبي، أما في القانكف التكنسي فالميمة تبدأ مف تاريخ إبراـ العقد
 تحسب باألياـ الكاممة أك كما نص عمييا القانكف كيفية حساب المدة، فييأما عف 

يجعمنا نتساءؿ حكؿ الجدكل مف " أياـ العمؿ" باستعمالو لمصطمح 30التكنسي في الفصؿ 
، تككف اإلجابة ىف ىذا التساؤؿ  ذلؾ خصكصا كأف االنترنت يشتغؿ عمى امتداد اليـك

فإذا امتدت عممية الشراء  .مرتبطة بالمكاف الذم تمت فيو عممية الشراء مكاف العمؿ أـ ال
" أياـ العمؿ"في ىذه الحالة يصبح استعماؿ مصطمح  (مثبلمف المنزؿ )خارج مقر العمؿ 

. في غير محمو
لكف ما نبلحظو ىك أنو بداية احتساب ىذا األجؿ يتضارب كأىداؼ ممارسة حؽ 
العدكؿ كالمتمثمة في تمكيف المستيمؾ مف معاينة البضاعة كالتعرؼ عف خاصياتيا قبؿ 
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إبراـ العقد ىذا مف جية، كمف جية ثانية تتجمى لنا محدكدية حؽ العدكؿ عف الشراء في 
إيجاد حؿ لكؿ اإلشكاالت خاصة كأف بعض العيكب قد تظير بعد انتياء المدة المحددة 

، يتحتـ مرة أخرل المجكء إلى قكاعد القانكف العاـ كنخص ( يـك 14 أك 10 أك 07)قانكنا 
. بالذكر القكاعد المتعمقة بضماف العيكب الخفية

 ،لئلشارة فإف العديد مف مكاقع االنترنت التجارية المخصصة لبيع البضائع عف بعد
 يكما كذلؾ لغايات تجارية أىميا كسب ثقة 30تمدد حؽ العدكؿ عف الشراء إلى 

. M6  كTF1المستيمؾ كمف أىـ ىذه المكاقع التجارية االلكتركنية مكاقع قنكات 
قيود إعماؿ مكنة العدوؿ : الفرع الثاني

إف التشريعات التي أقرت خيار العدكؿ لممستيمؾ قيدتو بقيكد مف أجؿ أف تحفظ 
. لمعقد تكازنو ك استقراره

كستناكؿ ىذه القيكد مف الناحيتيف، األكلى تتعمؽ بالقيكد المتعمقة بالطرؼ المستفيد 
، ك الثانية تتعمؽ باستثناء بعض العقكد مف (قيكد متعمقة باألشخاص) أال كىك المستيمؾ

. إعطاء المستيمؾ خيار العدكؿ عنيا
 باألشخاصالقيود المتعمقة : أوال

لكي نتمكف مف تطبيؽ خيار العدكؿ، يجب أف يككف أحد طرفي العقد ىك 
المستيمؾ كما سبؽ ذكره، كبذلؾ يخرج مف نطاؽ ىذه الحماية العقد الذم يككف كبل 

. طرفيف مف المحترفيف
 قد جاء 1988 جانفي 06 الصادر في 88/21  القانكف الفرنسي رقـإلىبالرجكع 

بصيغة مطمقة بحيث يعطي الخيار لكؿ شخص طبيعي أك اعتبارم مستيمكا كاف أـ غيره 
أم لـ يفرؽ النص . مف المينييف ك غير المينييف خيار العدكؿ عف العقد خبلؿ سبعة أياـ

في ممارسة ىذا الخيار بيف المشترم الميني ك المستيمؾ، عمى خبلؼ ما نص عميو 
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 المتعمؽ بالشركط التعسفية 1978 جانفي 10 الصادر في 21/88التشريع الفرنسي رقـ 
. (1)ك الذم فرؽ بيف المستيمؾ ك غيره مف حيث مدل الشمكؿ بأحكاـ القانكف

يرل البعض ضركرة عدـ التساكم في الحماية التي يكفرىا النص الخاص بإقرار 
العدكؿ بيف المشترم الميني كالمستيمؾ العادم، حيث ال يكجد ما يبرر مف استفادة 

 .(2)المحترؼ مف ىذه الحماية التي كجدت أساسا لمكاجية قمة خبرة المستيمؾ
 مف تشريع المبادالت ك التجارة االلكتركنية 20نص المشرع التكنسي في المادة 

، كعمى ىذا المنكاؿ سار المشرع ..."يمكف لممستيمؾ العدكؿ عف الشراء" ...نو أعمى
المبناني حيث حصر ممارسة خيار العدكؿ عف العقد بعد إبرامو بالمستيمؾ الذم عرفو 

بأنو ىك الشخص الذم يشترم سمعة أك يستأجرىا أك يشترم خدمة أك يستعمميا أك يستفيد 
يجكز لممستيمؾ ) مف قانكف حماية المستيمؾ المبناني عمى أنو 55منيا، كما نصت المادة 

الذم يتعاقد كفقا ألحكاـ ىذا الفصؿ، العدكؿ عف قراره بشراء السمعة أك استئجارىا أك 
 بشأف حماية EC/98/7ىذا كقد نيج التكجيو األكركبي رقـ . (...االستفادة مف الخدمة

المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد في الفقرة األكلى المادة السادسة منو نيج المشرع 
. التكنسي كالمبناني

بعض العقود باستثناء القيود المتعمقة : ثانيا
 قكانيف حماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية خيار العدكؿ، أقرت معظـ

استثنت حاالت معينة ال يجكز العدكؿ عف العقد بعد إبرامو حفاظا عمى تكازنو، كعمبل ك
:  عمى عدـ اإلضرار بالميني، كالتي نذكر منيا ما يمي

 أك تسجيميا أك محتكياتيا مف نسخ ألخذ القابمة المنتجات مف العقد محؿ يككف عندما- 1
 أشرطة المنتجات ىذه كمف أغمفتيا، كتمزيؽ أختاميا نزع بعد أخرل بأية طريقة نقميا

 االلكتركنية األجيزة برامج ، أك(CD)كاالسطكانات كاألقراص المدمجة  الفيديك
                                                           

 أحمد سعٌد الزقرد، حق المشتري فً إعادة النظر فً عقود البٌع بواسطة التلفزٌون، بحث منشور فً مجلة (1)

. 228، ص 1995  الكوٌت،الحقوق، السنة التاسعة عشر، العدد الثالث،
(2)

 .63منصور حاتم محسن، إسراء خٌضر مظلوم، المرجع السابق ، ص  
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((Software كالمنتجات االلكتركنية (Digital Products)مف االنترنت أتاحت ، حيث 
 تحميميا خبلؿ مف المنتجات ىذه شراء لممستيمؾ المتنكعة خدماتيا خبلؿ

(Downloading)الشبكة مف المكاقع االلكتركنية التي تعرض ىذه المنتجات عمى 
 ككذلؾ كالبحكث كالكتب كالمجبلت الصحؼ مف االلكتركنية المطبكعات كخصكصا

 اعتبار عمى األساسية بالدرجة االستثناء ىذا كيقـك ، الخ... الرقمية كالصكر األفبلـ
 يمكف الحالة ىذه في العدكؿ خيار المستيمؾ منح ألف الفكرية الممكية حقكؽ حماية

 إنتاجيا إعادة أك نسخيا بعد المحترؼ إلى المنتجات ىذه إرجاع مف النية سيء المستيمؾ
  (1).القانكف لو كفمو الذم العدكؿ لخيار استعمالو بحجة كذلؾ

 حددىا شخصية لمكاصفات كفقان  إعدادىا أك تصنيعيا تـ قد السمعة كانت إذا - 2
 المنتجات كبعض التمؼ السريعة السمع مف السمعة كانت أك.(تكريد السمع كعقكد)المستيمؾ
 أخرل مرة السمعة بيع الحالتيف ىاتيف في يتعذر إذ تاريخ صبلحيتيا، انتياء بعد كاألدكية

 يمكف ال التي المنتجات مف االستيبلؾ عقد كاف محؿ إذا. لمميني أكيد ضرر ذلؾ كفي
 المستيمؾ إلى تقدـ التي المستيمؾ، كالمعمكمات قبؿ مف تسمميا بعد إرساليا إعادة

 خبلؿ كمف. الشبكة االلكتركنية عبر المكاقع خبلؿ مف عمييا يحصؿ التي كاالستشارات
 . (2)االنترنت عبر االستشارية كالشركات المكاتب

 المدة خبلؿ عمييا تعاقد التي الخدمة أك السمعة مف المستيمؾ استفاد أك استعمؿ إذا -3
 المستيمكيف حماية نظر كجية مف االستثناء ىذا عمى كيبلحظ . المحددة لممارسة خياره

 المكاصفات أك لمغرض السمعة صبلحية مف التأكد عمى المستيمؾ يصعب الغالب في بأنو
 المستيمؾ دفع يحاكؿ محترؼ اؿأف نجد كىنا، لمدة مناسبة استعماليا بعد إال عمييا المتفؽ

                                                           
  ، الطبعة األولى(دراسة تحلٌلٌة مقارنة فً القانون المدنً) آمانج رحٌم أحمد، حماٌة المستهلك فً نطاق العقد (1)

 .352، ص  ،2010شركة المطبوعات للتوزٌع و النشر، بٌروت، لبنان، 
. 65 منصور حاتم محسن، خضٌر مظلوم، المرجع السابق، (2)
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 لممارسة المحددة المدة انتياء قبؿ أك الخدمات السمع منافع عمى الحصكؿ في البدء إلى
. (1)الخيار ىذا التي كفرىا الحماية مف االستفادة مف يحرمو لكي العدكؿ خيار

 ليس كالتي كىبكطان  صعكدان  السكؽ لتقمبات يخضع الخدمة أك السمعة ثمف كاف إذا- 4
 الرىاف خدمات كعقكد العمني المزاد في كالبيكع أسعارىا، عمى المكرد السيطرة بكسع

 العدكؿ في كالخيار تتنافى كطبيعتيا العقكد ىذه جكىر ألف (2) .بيا المصرح كاليانصيب
 أفْن  معو يتناقض نحك عمى كالمقامرة المجازفة يقـك عمى العقكد مف النكع ىذا أف إذ. عنيا
. (3)ذاتو العقد جكىر مع تناقض ذلؾ كاف إبرامو كاال   بعد العقد عف العدكؿ خيار لو يقر

 بعض التساؤالت إثارةال يخمك استبعاد ىذه العقكد مف نطاؽ الحؽ في العدكؿ مف 
كالتساؤؿ الذم يثكر حكؿ المقصكد بالسكؽ التي تشير إلييا ىذه الحالة، كما يثار التساؤؿ 
أيضا، عما إذا كاف ىذا االستثناء يشمؿ المنتجات ك الخدمات التي تتحدد أسعارىا مثبل 

. (4)كفؽ ظركؼ سكؽ المكاد األكلية
 كىذه ،(5)الشراء عف العدكؿ أجؿ انتياء قبؿ لو الخدمة تكفير المستيمؾ طمب إذا- 5

 قد المقارنة القكانيف كانت كافْن  العدكؿ لمكنة المقيدة االستثناءات ضمف تدخؿ ال الحالة
 يعد إذ لو ثبكتو بعد العدكؿ مكنة مف استثناءن  يعد ما ىذه الحالة في فميس ضمنيا ذكرتيا
. (6)العدكؿ مكنة عف ضمنيان  نزكالن  مدة العدكؿ انتياء قبؿ بالخدمة تجييزه طمب

 يتـ عندما اإللكتركني الحاسب برامج كأ كالبصرية السمعية التسجيبلت تكريد عقكد -6
 المحافظة ىك االستبعاد ىذا كراء مف األساسي كاليدؼ المستيمؾ عنيا بمعرفة األختاـ نزع

                                                           
عقود االستهالك، البٌع فً الموطن، التعاقد عن بعد، العقد ) عبد الحمٌد أخرٌؾ، الدلٌل القانونً للمستهلك (1)

. 22، ص 2006، د ب ن، مطبعة أمٌمة، (االلكترونً
.  من قانون حماٌة المستهلك اللبنان51ً، و كذلك المادة 237 أنظر موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص (2)
. 61 محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص (3)
، دار األردنً محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحلٌلٌة فً التجربة الفرنسٌة مع إشارة لقواعد القانون (4)

 60الجامعة الجدٌدة، مصر د ت ن، ص 
.  من قانون المبادالت و التجارة االلكترونٌة التونس32/2ً راجع المادة (5)
، 18 آالء ٌعقوب ٌوسؾ نعٌمً، الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود التجارة االلكترونٌة، مجلة كلٌة الحقوق، مجلد (6)

، فً نفس المعنى أسامة أحمد بدر، حماٌة المستهلك فً التعاقد  96، ص 2005 ، بؽداد،جامعة النهرٌة ،4عدد 

 .211االلكترونً، المرجع السابق، ص 
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 بعد نسخيا البرامج يمكف أك كالبصرية السمعية فالتسجيبلت. الفكرية الممكية حقكؽ عمى
 . (1)إعادتيا ثـ منيا االستفادة ك فتحيا

عقكد تكريد منتجات مصنعة كفقا لمكاصفات اشترطيا المستيمؾ في العقد، فيككف ىذا - 7
المنتكج بناء عمى ذلؾ، مغايرا لبقية المنتكجات التي اعتاد البائع عمى تصميميا، مثبل 

تصميـ غرفة نـك عمى ذكقو، تعتبر مف ضمف المنتكجات ذات الخاصيات الشخصية، مما 
. يجعميا خارجة عف نطاؽ الحؽ في العدكؿ

فستاف الفرح مصمـ حسب " بخصكص ىذه المسألة أف (2)يرل جانب مف الفقو
كمف ىذا ". مكاصفات الحفؿ ك المحيط العاـ لحفؿ الزكاج، مما يعتبر معو أنو شخصي

. المنطمؽ تـ إقصاؤه مف نطاؽ مكنة العدكؿ
عقكد خدمات الرىاف ك أكراؽ اليانصيب، ذلؾ ألف مثؿ ىذه العقكد جكىرىا يتنافى ك - 8

الحؽ في العدكؿ المقرر لفائدة المستيمؾ، ذلؾ ألف المتعاقد في ىذه العقكد يقدـ عمييا 
انطبلقا مف ركح المقامرة ك المجازفة عمى نحك يتناقض معو تقرير الحؽ في العدكؿ عنيا 

. (3)بعد إبراميا، ك إال كاف في ذلؾ تناقض في جكىر العقد ذاتو
عقكد تكريد الصحؼ ك الدكريات ك المجبلت ال يمكف أف تككف عرضة لتمؼ أك - 9

 يتعرض ليذيف الخطريف ىك محتكل ىذه المجبلت أك الدكريات أك إنمافساد، بؿ 
الصحؼ، ك الذم يفقد قيمتو بمجرد مركر الزمف عميو، ما يشكؿ ضررا أكيدا عمى 

الميني، ناىيؾ عف أف الصحؼ السيما اليكمية منيا تفقد قيمتيا بمجرد صدكر عدد الحؽ 
منيا، األمر الذم ال يمكف الميني مف إعادة تسكيقيا، كما أف منح المستيمؾ حؽ العدكؿ 

                                                           
.  وما بعدها126، ص المرجع السابق، المسإولٌة االلكترونٌة،  منصور محمد حسٌن(1)

(2) BAILLOD(R), L’obligation d’information du cyberconsommateur a travers la loi n°2000-

83 du 09 Aout 2000, R.J.L.Décembre 2003, p 12.  
. 239-238ص –، المرجع السابق، ص  عبد موفق حماد(3)
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في ىذه الحالة يمكنو مف التزكد بالمعمكمات في الصحيفة أك المجمة مف دكف دفع مقابميا 
 . (1)ك ىك ما يمثؿ كجيا مف أكجو التعسؼ في استعماؿ الحؽ

. كباستثناء ىذه الحاالت لممستيمؾ خيار العدكؿ خبلؿ الميمة المحددة قانكنا
. بعد تناكؿ التنظيـ التشريعي لمكنة العدكؿ، نختـ باآلثار القانكنية المترتبة عنو

 اآلثار القانونية المترتبة عف مكنة العدوؿ: المطمب الثالث
ال شؾ أف الحؽ في العدكؿ يبقى العقد محاطا بحالة الشؾ كعدـ االستقرار لقابميتو 

. ؿ، فيك عقد غير ممـز كلممستيمؾ العدكؿ عنو بإرادة منفردة خبلؿ فترة العدك(2)لمفسخ
كبانتياء مدة العدكؿ دكف اختيار المستيمؾ الرجكع في التعاقد، يككف قد اختار 

المضي في العقد ك يصبح ىذا األخير عقدا باتا كاجب التنفيذ مف كبل الطرفيف، كال يمكف 
ألحدىما االنفراد بالرجكع فيو، ك يترتب عمى ذلؾ آثار تبعية إلعماؿ حؽ الرجكع، منيا 
زكاؿ حالة الشؾ، ك عدـ اليقيف التي كانت تشكب تنفيذ العقد، ك التي تدفع الميني إلى 

ترقب ما سيؤكؿ إليو أمر التعاقد، ككذلؾ اختفاء عبلقة التبعية كالخضكع مف أحد 
المتعاقديف لممتعاقد اآلخر التي تنشأ مف جعؿ العقد قاببل لمرجكع فيو بمحض إرادة 

المستيمؾ دكف تكقؼ عمى إرادة الميني، فبمجرد إبراـ العقد تنتيي ىذه العبلقة بانتياء 
. (3)مبررىا

أما عف النتائج المترتبة عف إعماؿ مكنة الرجكع، فيي إزالة العقد كاعتباره كأف لـ 
ر ايكف أصبل، كىذا يعني إنياء العبلقة التعاقدية بالكامؿ بيف الميني كالمستيمؾ، كىنا يث

التساؤؿ عف اآلثار المترتبة عمى كبل الطرفيف؟  

                                                           
. 238، المرجع السابق ، ص  عبد موفق حماد(1)
. 198، ص 1995جامعة الكوٌت،  أبو اللٌل إبراهٌم الدسوقً، المصادر اإلدارٌة لاللتزام، العقد واإلدارة المنفردة، (2)
 المرجع نفسه، إبراهٌم الدسوقً ، أبو اللٌلو. 181أٌمن مساعدة، عالء خصاونة، المرجع السابق، ص :  راجع(3)

. 181ص
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  الفرع فرعيف نتناكؿ فيإلىمف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب ذلؾ سنقـك بتكضيح 
، كفي الفرع الثاني ندرس آثار العدكؿ بالنسبة لممينياألكؿ آثار العدكؿ بالنسبة 

. لممستيمؾ
آثار العدوؿ بالنسبة لمميني : الفرع األوؿ

مف أىـ اآلثار المترتبة عمى إعماؿ مكنة العدكؿ التزاـ الميني بإعادة المبالغ التي 
 .يككف قد تقضاىا مف المستيمؾ
 الميني ،، مف قانكف االستيبلؾ15-(1)222 في نص المادة  ألـز المشرع الفرنسي

باستثناء المبالغ المذككرة في المادة  المبالغ التي تمقاىا مف المستيمؾ بمكجب العقد،برد 
 مف التاريخ الذم أبمغو فيو المستيمؾ بقراره في  يكما30في أجؿ ال يتجاكز ، 222-13
 .عالرجك

 لسنة 83أما بالرجكع إلى قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية التكنسي رقـ 
في ىذه الحالة، يتعيف عمى البائع إرجاع : "... عمى ما يمي30، نص في الفصؿ 2000

المبمغ المدفكع إلى المستيمؾ في أجؿ عشرة أياـ ك ذلؾ ابتداء مف تاريخ إرجاع البضاعة 
كلـ يخرج المشرع الفمسطيني عف ىذه القاعدة، حيث نصت ". أك العدكؿ عف الخدمة

يجب عمى البائع :" ... مف مشركع قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية عمى55المادة 
إرجاع المبمغ المدفكع إلى المستيمؾ في مدة أقصاىا عشرة أياـ، مف تاريخ إرجاع 

...".   البضاعة أك الخدمة
                                                           

(1) Article L222-15 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 .  

"Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard 

dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du 

contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce 

délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur 

de sa volonté de se rétracter.  

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 

trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à 

courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de 

se rétracter". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71FA898C31A0450C2B155E5A18B64D90.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20180314&categorieLien=id#LEGIARTI000032216177
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221427&dateTexte=&categorieLien=cid
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فعمى غرار بعض القكانيف التي حددت مدة لمميني إلرجاع المبالغ لممستيمؾ، نجد 
أف قانكف حماية المستيمؾ المصرم بالرجكع إلى المادة الثامنة منو لـ يحدد أية مدة يمـز 
خبلليا الميني بتسديد المبمغ المدفكع إلى المستيمؾ، كذلؾ القانكف المبناني فرغـ أنو ألـز 

 إال انو لـ يحدد المدة التي يمتـز بيا ىذا 56الميني بإرجاع المبالغ المستحقة في المادة 
.  األخير

أما إذا تعمؽ األمر بآثار العدكؿ عمى عقد القرض المبـر تمكيبل لمعقد الذم عدؿ 
عنو المستيمؾ، فإف ذلؾ يؤدم إلى إنياء عقد القرض، ألف ممارسة المستيمؾ حقو في 
العدكؿ يؤدم إلى فسخ عقد االئتماف بقكة القانكف دكف تعكيض أك مصركفات، باستثناء 

  (1).المصركفات المحتممة لفتح ممؼ االئتماف
ك قد أقر المشرع التكنسي ك الفمسطيني ىذه القاعدة، بحيث نص المشرع التكنسي 

 المتعمؽ بالمبادالت ك التجارة اإللكتركنية 2000 لسنة 83 مف القانكف رقـ 33في الفصؿ 
 المستيمؾ مف قبؿ إلىإذا كانت عممية الشراء ناتجة عف قرض ممنكح :" عمى ما يمي

البائع أك الغير عمى أساس عقد مبـر بيف البائع ك الغير، فإف عدكؿ المستيمؾ أك 
ك نص المشرع الفمسطيني في . المشترم عف الشراء يفسخ عقد القرض بدكف تعكيض

إذا :"  عمى2003 مف مشركع قانكف المبادالت ك التجارة االلكتركنية لسنة 58المادة 
كانت عممية الشراء ناتجة كميا أك جزئيا عف قرض ممنكح إلى المستيمؾ مف قبؿ البائع أك 

الغير عمى أساس عقد مبـر بيف البائع ك الغير فإف عدكؿ المستيمؾ أك المشترم عف 
. الشراء يفسخ عقد القرض مف دكف تعكيض

 المبـر العقد ،العقديف ت إلى نظر أف التشريعات المقارنة  قدمما سبؽ تبيف لنا 
 األصمي زكاؿ أف بالتالي يتجزأ، فقررت ال كبل باعتبارىما لو تمكيبل المبـر كالعقد بعد عف

 أف شؾ كال األكؿ، لتمكيؿ العقد المبـر أم تابعو زكاؿ تتبع بعد عف المبـر العقد أم منيما

                                                           
. 784ص المرجع السابق،  عمر محمد عبد الباقً، (1)
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فإذا  بعد، عف أبرمو الذم تمكيؿ العقد بقصد إال االئتماف عقد يبـر لـ الكاقع في المستيمؾ
 .بو المرتبط العقد إنياء تعيف العدكؿ في الحؽ بممارسة أصبل قصده الذم العقد زاؿ

آثار العدوؿ بالنسبة لممستيمؾ  : الفرع الثاني
إف ممارسة المستيمؾ لحقو في العدكؿ يستتبع نقض العقد السابؽ إبرامو، كيترتب 

. عمى ذلؾ التزاـ برد السمعة إلى الميني أك التنازؿ عف الخدمة
كعدكؿ المستيمؾ عف تنفيذ العقد يترتب عميو إعادة الطرفيف إلى الحالة التي كانا 
عمييا قبؿ التعاقد، بحيث يمتـز البائع برد ثمف المبيع، ك يمتـز المستيمؾ برد الشيء المبيع 
إلى البائع عمى الحالة التي كانت عمييا كقت التسميـ، مع تحمؿ مصاريؼ إرجاع المبيع 

. مف قبؿ المستيمؾ
كيرجع السبب األساسي في تحمؿ المستيمؾ تكاليؼ إعادة المبيع كأثر مف آثار 

 قراره بالرجكع عف التعاقد، ك مف ثـ يتحمؿ تبعات ذلؾ اتخذمكنة العدكؿ، ألنو ىك الذم 
ك منيا نفقات رد السمعة إلى الميني، إذا لـ ينسب لؤلخير أم تقصير، أما إذا كاف قرار 

 عدـ مطابقتيا لممكاصفات أك عدـ قياـ الميني إلىالمستيمؾ بإعادة السمعة يرجع مثبل 
بتسمييا في المكعد المحدد، ففي ىذه الحالة يتحمؿ الميني النفقات التي تكبدىا المستيمؾ 

إلعادة السمعة فضبل عف المقابؿ الذم دفعو المستيمؾ، مع حفظ حؽ المستيمؾ في 
. (1)التعكيض لجبر الضرر طبقا لمقكاعد العامة في المسؤكلية العقدية

 إف القكانيف التي تحمؿ المستيمؾ تكاليؼ إرجاع المبيع إلى الميني نرل أنيا تحد 
مف إعماؿ مكنة العدكؿ خاصة ك أف المستيمؾ دائما يسعى إلى تجنب مثؿ ىذه 

 .المصاريؼ
كما يمكف أف نشير إليو في ىذه النقطة أف مسألة رد المبيع إلى الميني في الحالة 

التي كاف عمييا يمكف أف يثير العديد مف اإلشكاالت كالصعكبات إذا تعمؽ األمر ببيع 
المنتكجات الغذائية القابمة لمتمؼ، خاصة أك إذا كاف ىناؾ نقص في قيمة السمعة فيؿ 

                                                           
 94 محمد المرسً زهرة، المرجع السابق، ص (1)
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يعتبر المستيمؾ مسئككال عف ذلؾ؟ خاصة ك أف القكانيف المنظمة ليذه العقكد كالتكجيو 
. (1)أثار ىبلؾ أك تمؼ المبيعإلى  تشراألكركبي المتعمؽ بالتعاقد عف بعد لـ 

في ىذه الحالة يتـ الرجكع إلى القكاعد العامة، التي تقضي بأف تبعة ىبلؾ المبيع 
قبؿ التسميـ تقع عمى عاتؽ البائع حتى كلك كاف المشترم قد أصبح مالكا لممبيع قبؿ 

 ك ىذا ما تضمنو العقد المبـر عف بعد حيث يتحقؽ فيو نقؿ الممكية قبؿ نفاذ (2)ىبلكو،
كىك التزاـ عمى البائع مترتب عمى التزامو بالتسميـ، كيككف . (3)المدة المقرر لمكنة العدكؿ

جزاؤه التنفيذ العيني أك الفسخ مع التعكيض في الحالتيف، لكنو جزاء يتحممو البائع 
فيستطيع المشترم أف يطالبو بالتنفيذ العيني إذا كاف ذلؾ ممكنا، كما يستطيع أف يطالب 

 طمبو، ك لو أف يطمب في الحالتيف إلىفسخ البيع، ك لمقاضي سمطة تقديرية في إجابتو 
.  (4)تعكيضا عما يككف قد أصابو مف ضرر مف جراء إخبلؿ البائع بالتزامو بالتسميـ

كما يجب مبلحظتو، أنو ال يمكف إعماؿ القكاعد العامة في تبعة ىبلؾ المبيع إال 
إذا كاف المبيع معينا بالذات، فإذا كاف معينا بنكعو فقط فإف مكضكع ىبلؾ المبيع ال 

يثكر، ألنو يمكف لمبائع تسميـ لممستيمؾ ما يماثمو، كالمثميات ال تيمؾ، ىذا مف جية، كمف 
جية ثانية فإف مسألة تبعة اليبلؾ ال تثكر إال إذا كقع اليبلؾ بعد البيع، ك ىي الحالة 

التي نحف بصددىا، أما إذا كاف ىبلؾ المبيع سابؽ عمى البيع فنككف أماـ انعداـ المحؿ، 
. كىك ما يترتب عميو بطبلف العقد بطبلنا مطمقا

 اليبلؾ كقع بسبب أفباإلضافة فإف تحديد مف يتحمؿ تبعة ىبلؾ المبيع يفترض 
كىك ما يخالؼ الحالة  -أجنبي ال يد ألحد طرفي العقد فيو، كالقكة القاىرة أك فعؿ الغير

    البائع فيككف مسؤكال عنوإلىأما إذا كاف ىبلؾ المبيع راجعا - التي نحف بصددىا
                                                           

فً نفس السٌاق أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق . 198 أٌمن مساعدة، عالء خصاونة، المرجع السابق، ص (1)

. 506ص 
المرجع السابق، ص  ولو كان هالك المبٌع ٌرجع لسبب أجنبً ال دخل للبائع فٌه، أنظر محمود جمال الدٌن زكً، (2)

225. 
. 216 أحمد سعٌد الزقرد، المرجع السابق، ص (3)
. 526، ص 314 المرجع السابق، فقرة فً شرح القانون المدنً،  عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط (4)
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 إلىيككف لممشترم طمب فسخ البيع مع التعكيض عف الضرر، ك إذا كاف راجعا ك
. (1)المشترم فإنو يتحمؿ نتائجو، كيظؿ ممتزما بدفع الثمف كامبل

تحمؿ البائع ىبلؾ المبيع بك إذا كانت القكاعد العامة عمى النحك السابؽ، تقضي 
أك تمفو قبؿ التسميـ، فيذا ال يعني بمفيـك المخالفة تحمؿ المستيمؾ تبعة ىبلؾ المبيع إذا 

بؿ كال يشترط التسميـ فيكفي انتقاؿ الممكية إليو بدكف - تـ ذلؾ بعد قياـ البائع بالتسميـ
ألننا بصدد حالة ىبلؾ جزئي لممبيع، -تسميـ ك فقا لمقكاعد المستقرة في القانكف الفرنسي

كلكف ليس قبؿ تسمـ المستيمؾ لو، بؿ بعد تسممو لممبيع فضبل عف استخدامو لو خبلؿ 
. ميمة الرجكع

 369المادة )كىبلؾ المبيع أك تمفو قبؿ التسميـ إما أف يككف ىبلكا كميا قبؿ التسميـ 
 ، ففي (3)(370المادة  ) أك ىبلكا جزئيا، أك نقصا في قيمة المبيع قبؿ التسميـ (2)(ؽ ـ ج

ىمؾ مف   الثمف بما يتناسب مع ماإنقاصىذه الحالة كاف لممستيمؾ الخيار بيف الفسخ أك 
المبيع أك نقص مف قيمتو، كلكف إذا كاف اليبلؾ أك النقص لـ يبمغ مف الجسامة قدرا 

 حؽ الفسخ، ك إنما يككف ستيمؾبحيث لك كاف قد طرأ قبؿ العقد لما تـ البيع، لـ يكف لمـ
-أما إذا كاف اليبلؾ أك نقص القيمة قد حدث قبؿ إبراـ البيع نفسو. لو حؽ إنقاص الثمف
، ككاف قد بمغ قدرا مف الجسامة، بحيث لك المستيمؾدكف أف يعمـ بو - ك ليس قبؿ التسميـ

. (4) لما أبـر البيع، كاف ىذا غمطا جكىريا يجعؿ البيع قاببل لئلبطاؿستيمؾعمـ بو الـ
 كنظرا لككف حالة نقص قيمة السمعة الناتج عف استخداـ المستيمؾ ليا بعد التسميـ 

ك خبلؿ ميمة الرجكع، ليست مف الحاالت االستثنائية عمى مبدأ ربط تبعة اليبلؾ 
بالتسميـ، ك ىذه الحاالت ىي حالة اتفاؽ المتعاقديف عمى تحمؿ المشترم تبعة اليبلؾ مف 

                                                           
.  388، ص المرجع السابق جابر محجوب علً، ٌاسر الصرفً، (1)
إذا هلك المبٌع قبل تسلٌمه بسبب ال ٌد للبائع فٌه، سقط البٌع و استرد المشتري "  ق م ج على369 تنص المادة (2)

". الثمن، إال إذا وقع الهالك بعد إعذار المشتري بتسلٌم المبٌع
إذا نقصت قٌمة المبٌع قبل التسلٌم لتلؾ أصابه، جاز للمشتري إما أن ٌطلب فسخ  " ى ق م ج عل370 تنص المادة (3)

" البٌع إذا كان النقص جسٌما بحٌث لو طرأ قبل العقد لما أتم البٌع، و إما أن ٌبقً البٌع مع إنقاص الثمن
. 539، المرجع السابق، ص فً شرح القانون المدنً عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط (4)
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  قـ لتسمـ المبيع، ك لكنو امتنع أك تأخر في تسؿمستيمؾكقت إبراـ العقد، ك إذا أعذر اؿ
إذا كضع المشترم يده عمى المبيع دكف إذف مف البائع، كلـ يكف قد دفع ثمنو، ك حالة ك

 ك لك لـ يكف قد تسمميا فعميا ستيمؾىبلؾ البضائع المصدرة أثناء الطريؽ فتككف عمى الـ
، فإف مصمحة المستيمؾ تكمف في عدـ تحممو أية نقص (1)إذا كانت ممكيتيا قد انتقمت إليو

في قيـ المبيع ينتج عف استخدامو لو بعد تسممو ك أثناء ميمة الرجكع، خاصة ك أف 
 تناسب ةاليدؼ مف تقرير ك جكد حؽ الرجكع ىك تأكيد المستيمؾ مف أف السمعة أك الخدـ
احتياجاتو، كلف يتحقؽ ذلؾ إال بعد استعماليا، ك إال سكؼ يعرض المستيمؾ عف 

. (2)استعماليا ك التحقؽ منيا مما يتنافى مع ىدؼ حؽ الرجكع
  

                                                           
. 383 جابر محجوب علً، ٌاسر الصرفً، المرجع السابق، ص (1)
. 510-509ص – أمٌنة أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص (2)
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مف انجاز مكضكع بحثنا، الذم عالج أىـ - بفضؿ اهلل ك عكنو-بعد أف أتممنا
المكضكعات المتعمقة بأثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى المستيمؾ الذم يتعاقد عبر شبكة 
االنترنت، إذ تطرقنا إلى دراسات الضمانات القانكنية التي أقرتيا التشريعات المقارنة في 

مجاؿ حماية ىذا المستيمؾ، سكاء في القكاعد العامة التقميدية، كبياف مدل كفايتيا لحماية 
ىذا األخير، ك كذلؾ في القكاعد الخاصة بالمعامبلت االلكتركنية، كذلؾ بدءا مف مرحمة 

 .تككيف العقد إلى مرحمة تنفيذه
ك سعيا منا كراء ىدؼ ىذه الدراسة، كىك البحث عف مدل شمكلية القكانيف المقارنة 

في مجاؿ حماية المستيمؾ عبر االنترنت مف الناحية المدنية، فقد استدعى األمر تقسيـ 
تناكلنا في الباب األكؿ، حماية المستيمؾ في مرحمة . مكضكع بحثنا إلى بابيف أساسييف

 .تككيف العقد، كفي الباب الثاني، تطرقنا إلى حماية المستيمؾ في مرحمة تنفيذ العقد
 :توصمنا مف خالؿ الدراسة إلى ما يمي

أف اإلعبلف التجارم عبر االنترنت المكجو إلى المستيمؾ قد يعتبر إيجابا، كقد  -
فإذا تضمف اإلعبلف الشركط الجكىرية ك األساسية . يككف دعكة لمتفاكض أك التعاقد

ك يعتبر دعكة لمتفاكض أك التعاقد إذا لـ يتضمف . لمتعاقد، فإف ىذا العرض يعتبر إيجابا
ك عند الشؾ في . ذلؾ اإلعبلف الشركط األساسية لمتعاقد، كبياف أسعار السمع ك الخدمات

كضكح المعمكمات الجكىرية لمتعاقد، فإف اإلعبلف ال يعتبر إيجابا ك إنما دعكة لمتفاكض 
 .أك التعاقد

رغـ التكسع في اعتبار الكذب أك الكتماف في اإلعبلف التجارم أساسا كافيا لقياـ  -
التدليس إذا تكافرت شركطو، إال أنو ال يمكف القكؿ أف دعكل التدليس تمنح المستيمؾ 

حماية شاممة في مكاجية اإلعبلف المضمؿ، ألف األعماؿ االحتيالية في التدليس يجب أف 
تصدر مف المدّلس أك نائبو، في حيف أف دكائر التكزيع لمسمع ك الخدمات عبر شبكة 

االنترنت تتجاكز ىذا النطاؽ بكثير، فضبل أنو يجب أف يككف التدليس دافعا إلى التعاقد  
ك إذا كاف يمكف قبكؿ ىذا القكؿ إذا انصّب التضميؿ عمى العناصر الذاتية لمسمعة أك 
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الخدمة، فإنو ال يمكف التسميـ بو متى انصب الكذب كالتضميؿ عمى العناصر الخارجة 
باإلضافة لما تتطمبو ىذه الدعكل مف كقت ك جيد ك نفقات، يككف المستيمؾ في . عنيا

 .غنى عنيا
االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتركني عبر شبكة االنترنت قبؿ التعاقد مف أىـ الضمانات  -

. القانكنية لتحقيؽ المساكاة في العمـ بيف طرفي العبلقة ككذا سبلمة إرادتيما عند التعاقد
مف خبلؿ تحديد شخصية الميني، ككصؼ المنتكج أك الخدمة محؿ كيتحقؽ ىذا االلتزاـ 

التعاقد، كبياف السمات األساسية ليما، ألف خصائص السمعة أك الخدمة، يعتبر جكىر 
فكرة االلتزاـ باإلعبلـ كىي الباعث الرئيسي لدل المستيمؾ عمى التعاقد، كفي إطارىا يقع 

كاإلخبلؿ بيذا االلتزاـ يكقع المستيمؾ في غمط أك . المستيمؾ ضحية الغش كاالحتياؿ
تدليس، في ىذه الحالة يككف مف حؽ المستيمؾ المطالبة بإبطاؿ العقد لكقكعو في غمط 

نتيجة غياب المعمكمات المتعمقة بالسمعة أك الخدمة، عمى أف يثبت ىذا األخير أف الميني 
أخؿ بااللتزاـ باإلعبلـ  دكف أف يتحمؿ شركط الغمط التعاقدم كأحد عيكب اإلرادة حسب 

القكاعد العامة، كلو كذلؾ أف يتمسؾ بالتدليس في حالة كتماف الميني لممعمكمات ك 
 .البيانات التي يجب اإلفصاح عنيا أك في حالة السككت عمدا

كما تكصمنا كذلؾ إلى أف الحكـ بالبطبلف قد ال يتناسب مع أىداؼ المستيمؾ في  -
التعاقد عمى سمع أك خدمات الزمة إلشباع حاجاتو، إما لعدـ كفاية جزاء البطبلف في 
تعكيض المستيمؾ عما أصابو مف ضرر كأثر إلخبلؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ قبؿ 

التعاقد، ك إما ألف جزاء البطبلف غير متناسب مع األضرار التي لحقت بالمستيمؾ نتيجة 
خطأ الميني ك إخبللو بالتزامو، األمر الذم ينبغي مكاجيتو بجزاء أشد، أك تقرير جزاء 

 .يعتبر مكمبل لو
يعد المستيمؾ في عقكد التجارة اإللكتركنية الطرؼ الضعيؼ دائما في العبلقة  -

التعاقدية، كالتي يميزىا االحتكار كالييمنة، لذلؾ يجب حمايتو عمى اعتبار أف ىذه العقكد 
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يجب النظر إلييا عمى أنيا عقكد إذعاف لممستيمؾ الحؽ في المطالبة بإبطاليا أك حمايتو 
 .مف الشركط التعسفية فييا، كىذا مرده أف ىذه العقكد يصعب التفاكض فييا

تكصمنا كذلؾ إلى  أف النصكص التي خصيا المشرع الجزائرم لعقكد اإلذعاف كما  -
مف شأنو أف تحممو ىذه األخيرة مف شركط تعسفية جاءت لتطبؽ عمى العقكد التقميدية 

كيمكف تعميميا لتشمؿ التعاقد اإللكتركني طالما أف المشرع اعترؼ بيذا النمط مف التعاقد 
مف خبلؿ النص عمى كسائؿ التعاقد اإللكتركني ضمف أحكاـ القانكف المدني، ك إصدار 

 .قانكف خاص بالتكقيع اإللكتركني، كتنظيمو لعقكد التجارة اإللكتركنية 
الحظنا كذلؾ أف المشرع الفرنسي خطى خطكة جبارة في ىذا المجاؿ بعد التعديؿ  -

األخير الذم مس كؿ مف القانكف المدني، حيث اعتبر الشركط التعسفية التي ترد في 
 .عقكد اإلذعاف تعبر باطمة بقكة القانكف

لمكصؼ الذم  (ة)يتجسد االلتزاـ بالضماف في ضركرة تسميـ منتج أك خدمة مطابؽ -
اتفؽ عميو الطرفيف، حيث يعتبر التسميـ المطابؽ بمثابة عمؿ إيجابي يقـك بو الميني 
لتحقيؽ نتيجة كىي تسميـ منتج أك تقديـ خدمة لممستيمؾ بما يمكنو مف حيازتو ماديا 

 .كاالنتفاع بو دكف عائؽ
تكصمنا كذلؾ إلى أف مسألة الضماف أمر ممح في قكاعد التجارة اإللكتركنية، ككف  -

 .أف المستيمؾ يشترم سمعة ما دكف أف يراىا
تبيف لنا أيضا أف االلتزاـ بنقؿ الممكية في عقد االستيبلؾ عبر االنترنت يخضع  -

لمقكاعد العامة، أما بالنسبة لبللتزاـ بالتسميـ فبل يختمؼ تقريبا عف أحكاـ التسميـ التقميدم 
إال في بعض األحياف عندما يتـ ىذا التسميـ عبر شبكة االنترنت دكف المجكء إلى الفضاء 
المادم، أما بالنسبة لبللتزاـ المستيمؾ بدفع الثمف فتبيف عدـ مبلءمة كسائؿ الدفع التقميدية 
لمبيئة االلكتركنية الحديثة فظيرت كسائؿ جديدة لمدفع تتناسب ك خصكصيات التعاقد عبر 

 .شبكة االنترنت
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إف معظـ التشريعات الصادرة بخصكص التكقيع اإللكتركني قد اعترفت بحجيتو في  -
كلقد استجاب المشرع الجزائرم لضركرات مكاكبة عجمة التطكر التكنكلكجي . اإلثبات

بإصداره لقانكف خاص ينظـ أحكاـ التكقيع االلكتركني، ك إف جاء ىذا متأخرا مقارنة مع 
 . التشريعات األجنبية ك العربية الصادرة في ىذا المجاؿ

ك إذا كاف التكقيع اإللكتركني يتميز بخصائص ك سمات تميزه عف التكقيع التقميدم   -
فإنو يتساكل مف حيث . كيتخذ صكرا ك أشكاال مختمفة ك لكؿ منيا طريقة خاصة بيا

 .الحجية في اإلثبات مع التكقيع التقميدم بشرط أف يككف صادرا مف جية تكثيؽ مؤمنة
تعرضنا في ىذا البحث أيضا لمتكثيؽ اإللكتركني مف خبلؿ تعريؼ جية التكثيؽ،  -

دكرىا كالتزاماتيا، كمسؤكلية مقدمي خدمات التصديؽ، كأخيرا  شيادة التكثيؽ االلكتركني 
تكصمنا إلى أىمية جية التكثيؽ في تكفير الثقة في . ك ما يجب أف تحتكيو مف بيانات

 .معامبلت التجارة االلكتركنية
تكصمنا إلى أف العدكؿ عف . في األخير تناكلنا حؽ المستيمؾ في العدكؿ عف العقد -

نما يحتؿ مكانة كسطى بيف الحؽ بمعناه الدقيؽ  التعاقد ال يعد حقا شخصيا أك عينيا، كا 
كالحرية، كىك بذلؾ يعد مكنة قانكنية منحيا القانكف لممستيمؾ بمحض إرادتو كرتب عمى 

 .ممارستيا اآلثار القانكنية بحيث يقؼ الميني منيا مكقؼ االمتثاؿ
كذلؾ أف خيار العدكؿ يعد أحد الركائز األساسية التي يرتكز عمييا في بناء حماية  -

فعالة لممستيمؾ، ك أف أساس ىذا الخيار يكمف في ككنو استثناء مف األحكاـ القانكنية 
التي تحكـ إبراـ العقد كتنفيذه، لذلؾ فإف البحث عف أساس قانكني لو في المفاىيـ القانكنية 

ك إف كانت الصكرة التي تعد أكثر مبلئمة لتحديد التكييؼ . التقميدية ليس لو جدكل
 .القانكني ليذه الحالة، ىي ككنو استثناء مف مبدأ القكة الممزمة لمعقد
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 :التوصيات
ندعك المشرع الجزائرم إلى تنظيـ أحكاـ العدكؿ الذم نص عميو في صمب قانكف  -

 .التجارية اإللكتركنية، كذلؾ لكي يستفيد منو المستيمؾ، ككف ىذا الحؽ تقرر لصالحو
 المتعمؽ بالتكقيع ك التصديؽ 04-15بما أف المشرع الجزائرم أصدر القانكف رقـ  -

اإللكتركني، فكاف عميو إضافة نصكص أخرل لردع الجرائـ المتعمقة بالتكقيع اإللكتركني 
 .بما يضمف الثقة المتطمبة في المعامبلت المدنية كالتجارية ك حماية المستيمكيف

يجب حماية بيانات المستيمؾ المالية ك الشخصية مف خبلؿ كضع آليات رقابة  -
كحماية مناسبة، عمى أف تحدد ىذه اآلليات غرض ك أسباب جمع كمعالجة كحجز 

ينبغي كذلؾ أف تككف ىذه . (خاصة لمطرؼ الثالث)كاستخداـ ككشؼ ىذه البيانات 
اآلليات قادرة عمى استيعاب حقكؽ المستيمكيف في الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ تبادؿ 

أك حذؼ لمبيانات التي تـ /البيانات ك الدخكؿ عمييا ك الحصكؿ عمى تصحيح فكرم ك
 .جمعيا أك معالجتيا بصكرة غير مشركعة أك غير دقيقة

ك أخيرا فإنو ال بد مف العمؿ عمى نشر ثقافة التسكؽ عبر شبكة االنترنت ك تكفير  -
البنية التحتية لذلؾ، كتكعية المستيمكيف بحقكقيـ، مف خبلؿ التعاكف مع مؤسسات 

المجتمع المدني ك أجيزة حماية المستيمؾ كاالستعانة بالمؤسسات المختصة بشؤكف التعميـ 
ك اإلعبلـ إلصدار النشرات كالمطبكعات المتعمقة بذلؾ، كعقد الكرشات كالندكات التثقيفية 

التي تيدؼ إلى إيجاد مستيمؾ كاع ك مدرؾ لخصكصية اآللية التي يتعاقد مف خبلليا 
 .كعالما بحقكقو التي يتمتع بيا

 
 لقد تـ بفضؿ اهلل
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بالمغة العربية : أوال
 القاموس- أ

 عالـ  الطبعة األكلى،أحمد مختار عبد الحميد، معجـ المغة العربية المعاصرة، (1
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 .2013لمتنمية اإلدارية، القاىرة، 
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 .1997ب ف ، 
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 .1994النيضة العربية، مصر 
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2005. 
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 . 2009 الجزائر، كالتكزيع،
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 .1991القانكف المصرم ك القانكف الفرنسي، دار النيضة العربية، مصر، 
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 .1981مصر،العقد الجزء األكؿ، الطبعة الثالثة، دار النيضة لعربية، القاىرة ، 
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1998. 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
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سي يكسؼ زاىية حكرية، حماية المستيمؾ مدنيا مف اإلعبلف التجارم الكاذب أك  (16
، كمية 04المضمؿ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، العدد 

 .206-183ص -، ص2010الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
 مقاؿ منشكر بمجمة ،ضياء عمي أحمد نعماف، الحماية التقنية لمتجارة االلكتركنية (17

 .97-61ص -، ص2011، المغرب األكؿ،قانكف كأعماؿ، العدد 
ضكفي محمد، حؽ المستيمؾ في ضماف المنتكج ك تكفير خدمة ما بعد البيع،  (18

مجمة البحكث ك الدراسات القانكنية كالسياسية، العدد الثامف، جامعة البميدة، د س ف، 
 .277-260ص -ص

دراسة )عبد الرحماف خالفي، حماية المستيمؾ اإللكتركني في القانكف الجزائرم،  (19
- 01ص -، ص2013، ، فمسطيف27، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث، المجمد (مقارنة

24. 
ثبات التعاقد  (20 عمكاف رامي محمد، التعبير عف اإلرادة عف طريؽ االنترنت كا 

 .268-244ص -، ص2002  جامعة الككيت،،04اإللكتركني، مجمة الحقكؽ العدد 
عمي أحمد صالح، مفيـك المستيمؾ كالميني في التشريع الجزائرم، المجمة  (21

 01الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، عدد 
 213-193ص -، ص2011لسنة 

عمي السيد قاسـ، بعض الجكانب القانكنية لمتكقيع االلكتركني، مجمة القانكف  (22
 .40- 13ص -ص.2002 العدد الثاني كالسبعكف، كمية الحقكؽ، القاىرة،كاالقتصاد،

 بحث مقدـ لممعيد التقني لجامعة محركس ناصر غايب، الجريمة المعمكماتية، (23
: ، بحث منشكر عمى الرابط التالي18، ص 2010  االنبار، العراؽ،

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397 
مقاؿ . محمد بف أحمد السديرم، التجارة اإللكتركنية تقنيات ك استراتجيات التطبيؽ (24

 : المكقع التاليمنشكر

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397
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http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published 20Papers/EC 20STRATEGY.pdf 
محمكد ثابت محمكد، حجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات، مجمة المحاماة، العدد  (25

 25-05ص -، ص2002  مصر،الثاني،
منصكر الصرايرة، اإلطار القانكني لمعقد المبـر عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية،  (26

دراسة في التشريع األردني، مقاؿ منشكر بمجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية 
 .846- 821ص -، ص2009، سنة 02، العدد 25كالقانكنية، المجمد 

27)  ، العدكؿ عف التعاقد عبر االنترنت، منصكر حاتـ محسف، إسراء خضير مظمـك
 ، العراؽ2012السنة الرابعة، /مجمة المحقؽ لمعمـك القانكنية كالسياسية، العدد الثاني

 .85-48ص -ص
منى تركي المكسكم، الخصكصية المعمكماتية ك أىميتيا كمخاطر التقنيات الحديثة  (28

-عمييا، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكمية، ص
 .355-303 ص

القانكني كشركطو  كتعريفو نادر شافي، التكقيع االلكتركني، االعتراؼ التشريعي بو (29
:  ، عمى المكقع االلكتركني التالي249ك أنكاعو ك المصادقة عميو، مجمة الجيش العدد 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/االلكتركني-التكقيع 
نكر الديف الناصرم، المعامبلت كاإلثبات في مجاؿ االتصاالت الحديثة، سمسمة  (30

 2007، ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األكلى12الدراسات القانكنية المعاصرة، العدد 
 .96-75ص -ص

االلكتركني  بالمكقع منشكر مقاؿ االلكتركنية، التجارة عرب، يكنس (31
www.arab.law.org 

يكنس عرب، المخاطر التي تيدد الخصكصية كخصكصية المعمكمات في العصر  (32
 http:/www.tootshamy.com:الرقمي ، مقاؿ منشكر عمى المكقع التالي

http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published%2020Papers/EC%2020STRATEGY.pdf
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/�������-����������
www.arab.law.org
http://www.tootshamy.com/
http://www.tootshamy.com/
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يكنس عرب، دكر حماية الخصكصية في تشجيع االندماج في المجتمع الرقمي،  (33
، المنعقد في (نادم المعمكمات العربي)كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة أخبلؽ المعمكمات 

 .134ص ، 2002 األردف،، أكتكبر ، عماف16-17
، "التجارة اإللكتركنية"المركز الكطني لممعمكمات، لمجميكرية اليمنية، بحث بعنكاف  (34

  :منشكر في المكقع التالي
 www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/9.pdf 

ـ (35  خصكصية ،سمسمة أكراؽ الحؽ في المعرفة، مركز دعـ لتقنية المعمكمات: مي
 : ، مقاؿ منشكر عمى المكقع التالي 2013 البيانات الرقمية،

https://sitcegypt.org/?p=1568 

2 

لية جية التكثيؽ تجاه كأبك الميؿ إبراىيـ الدسكقي ، تكثيؽ التعامبلت االلكتركنية كمسئك (1
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة إلىالغير المتضرر، بحث مقدـ 

، غرفة تجارة كصناعة دبي، المجمد 2003 مام 12 الى 10كالقانكف، في الفترة مف 
 .الخامس

أسامة الركبي عبد العزيز الركبي، حجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات ك االدعاء  (2
 20 إلى 19 مؤتمر المعامبلت االلكتركنية في الفترة مف إلىمدنيا بتزكيره، بحث مقدـ 

 . بمركز اإلمارات لمدراسات ك البحكث اإلستراتجية، المجمد الثاني،2009مام 
حماية المستيمؾ في مجاؿ التعاقد عف بعد، مداخمة تـ تقديميا في آمينة سمطاني ،  (3

الممتقى الكطني المنعقد بمعيد العمـك القانكنية كاإلدارية بالمركز الجامعي بالكادم، 
 أفريؿ 14 ك 13تحت عنكاف حماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادم يكمي 

2008. 
أنس بف عبداهلل العيسى، عقكد اإلذعاف، بحث مقدـ إلى الدكرة الرابعة عشرة لمجمع  (4

 :  ، لممزيد راجع الرابط التالي1الفقو اإلسبلمي، ص 

www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/9.pdf
https://sitcegypt.org/?p=1568
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https://www.kantakji.com/media/5740/9007.doc 
ثركت عبد الحميد، مدل حجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات، بحث مقدـ لمؤتمر  (5

 .2003األعماؿ المصرفية، جامعة اإلمارات المتحدة، 
حسيف بف سعيد الغافرم، الحماية القانكنية لمخصكصية المعمكماتية في ظؿ مشركع  (6

قانكف المعامبلت االلكتركنية العماني، كرقة مقدمة لمؤتمر أمف المعمكمات 
 .04/07/2008-02 يكمي ،كالخصكصية في ظؿ قانكف االنترنت في القاىرة

خالد ممدكح إبراىيـ، عقكد التجارة االلكتركنية، مداخمة ألقيت بمؤتمر ككرشة عمؿ  (7
، المنعقد بالقاىرة في (الفرص كالتحديات)التجارة االلكتركنية كأمف المعمكمات "بعنكاف 

. 2008 نكفمبر 20-16الفترة الممتدة مف 
 الحماية الخاصة لرضا مستيمؾ التأميف،دراسة مقارنة ، المؤتمر السنكم ،سعاد نكيرم (8

الثاني كالعشركف، الجكانب القانكنية لمتأميف ك اتجاىاتو المعاصرة، المنعقد بكمية القانكف 
 .2014 مام 14-13جامعة اإلمارات العربية المتحدة في 

سميحة القميكبي، غش األغذية كحماية المستيمؾ، مؤتمر حماية المستيمؾ في القانكف  (9
 .1995كالشريعة، جامعة عيف الشمس، مصر 

عبد الحؽ حميش، حماية المستيمؾ اإللكتركني، بحث مقدـ إلى مؤتمر األعماؿ  (10
المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، غرفة تجارة كصناعة دبي، في الفترة 

 .، المجمد الثالث2003 مام 12  إلى10الممتدة مف 
عبد الرحيـ الضمكر، زماف كمكاف انعقاد العقد اإللكتركني بيف نظرية إعبلف  (11

القبكؿ كنظرية تسمـ القبكؿ، دراسة مقارنة، بحث مقدـ ضمف مؤتمر القانكف كالحاسكب، 
 .، بكمية القانكف، جامعة اليرمكؾ، أربد، األردف2004 أفريؿالمنعقد في شير 

عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل كفاتف حسيف حكل، حماية المستيمؾ في بعض  (12
التشريعات العربية بيف الكاقع كالتطبيؽ، الندكة العممية حكؿ حماية المستيمؾ العربي 

https://www.kantakji.com/media/5740/9007.doc
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بيف الكاقع كآليات التطبيؽ، المركز العربي لمبحكث القانكنية كالقضائية، مجمس كزراء 
 .2014 جكاف 4-2العرب، جامعة الدكؿ العربية، بيركت لبناف، 

محمد إبراىيـ بندارم، حماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف، بحث مقدـ في ندكة  (13
، كمية 1998 ديسمبر 8-6حماية المستيمؾ في الشريعة ك القانكف خبلؿ الفترة 
 .الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

محمد المرسي زىرة، الدليؿ الكتابي ك حجية مخرجات الكمبيكتر في اإلثبات في  (14
يكتر كاالنترنت، في الفترة بالمكاد المدنية التجارية، بحث مقدـ في مؤتمر القانكف كالكـ

 .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة2005 مام 1-3
محمد شكرم سركر، التجارة اإللكتركنية كمقتضيات حماية المستيمؾ، بحث مقدـ  (15

إلى مؤتمر الجكانب القانكنية كاألمنية لمعمميات اإللكتركنية، أكاديمية شرطة دبي، 
 .2003 أفريؿ 28الى 26اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة مف 

يكنس عرب، دكر حماية الخصكصية في تشجيع االندماج في المجتمع الرقمي،  (16
، عماف األردف (نادم المعمكمات العربي)كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة أخبلؽ المعمكمات 

 .2002 أكتكبر 17-16المنعقد في 
يكنس عرب كرقة عمؿ منشكرة عمى االنترنت بعنكاف التعاقد كالدفع االلكتركني  17

تحديات النظاميف الضريبي ك الجمركي مقدمة الى برنامج الندكات المتخصصة حكؿ 
 ،  2002التجارة االلكتركنية، تنظيـ معيد التدريب ك االصبلح القانكني، الخرطـك

 http://www.f-law.net: متكفر عمى المكقع التالي
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النصوص القانونية - 
 :النصوص التشريعية .1
 النصوص التشريعية الوطنية 

 سبتمبر 20ىػ المكافؽ لػ 1378 رمضاف 19مؤرخ في  279- 67أمر رقـ  (1
. ر.ـ المتضمف إحداث شركة كطنية تسمى بالككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار، ج1967
 .1968 لسنة 2عدد 

 سبتمبر 26 المكافؽ لػ 1395 رمضاف عاـ 20مؤرخ في  85-75أمر رقـ  (2
 .1975 لسنة 78، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ، ج ر 1975

 لحماية العامة بالقكاعد المتعمؽ 1989 فيفرم 07 في مؤرخ 02-89 رقـ قانكف (3
رقـ  بالقانكف كالممغى ، 1989 فيفرم 08 بتاريخ الصادر ، 06 العدد ر المستيمؾ ج

 . المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش09-03
، المتعمؽ بتعميـ استعماؿ المغة 1991جانقي 16 مؤرخ في 05-91قانكف رقـ  (4

 ديسمبر 21 المؤرخ في 30-96 المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 03العربية، ج ر رقـ 
 .81 ج ر رقـ 1996

 المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ 2003 جكيمية 19 مؤرخ في 03/05أمر رقـ  (5
 23/07/2003 لػ 44المجاكرة ج ر عدد 

 جكيمية 19 المكافؽ لػ 1424 جمادل األكؿ عاـ 19 المؤرخ في 03/06أمر رقـ  (6
 2003 لسنة 54 المتعمؽ بالعبلمات  ج ر عدد 2003لسنة 

، يحدد القكاعد المطبقة عمى 2004 يكنيك سنة 23 مؤرخ في 02-04قانكف رقـ  (7
 .2004 لسنة 41الممارسات التجارية، المعدؿ كالمتمـ، ج ر عدد 

، المتضمف لجرائـ المساس بأنظمة 2004/ 10/11 مؤرخ في 15-04قانكف رقـ  (8
 المتضمف قانكف العقكبات 156-66المعالجة اآللية لممعطيات، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 

 .2004 لسنة 71ج ر عدد 
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 يعدؿ كيتمـ 24، ج ر عدد 2005 يكنيك سنة 26 مؤرخ في 10-05قانكف رقـ  (9
 . المتضمف القانكف المدني58-75األمر رقـ 

، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 2009 مؤرخ في فيفرم 03-09رقـ قانكف  (10
 .08/03/2009، الصادرة في 15الغش، ج ر، عدد 

، يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية 2009 أكت 05 مؤرخ في 04-09قانكف رقـ  (11
 لسنة 47مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ كمكافحتيا، ج ر عدد 

2009. 
 المتعمؽ بالتكقيع ك التصديؽ 01/02/2015 مؤرخ في 04-15قانكف رقـ  (12

 .2015 لسنة 06اإللكتركني، ج ر عدد 
، 2018 فيفرم 20قانكف التجارة اإللكتركنية الجزائرم، صادؽ عميو البرلماف في  (13

 .كلـ يصدر إلى غاية تحرير ىذه الرسالة في الجريدة الرسمية
 النصوص التشريعية األجنبية 

 القانكف المدني المصرم (1
 القانكف المدني األردني (2
 القانكف المدني التكنسي (3
 يتعمؽ بالمبادالت ك 2000 أكت 9، مؤرخ في 2000 لسنة 83قانكف عدد  (4

 .2000 أكت 11، مؤرخة في 64التجارة اإللكتركنية في تكنس، ج ر عدد 
الدليؿ التشريعي لقانكف األكنستراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات اإللكتركنية لعاـ  (5

2001. 
 .2002 لسنة 28قانكف مممكة البحريف لممعامبلت اإللكتركنية، مرسـك بقانكف رقـ  (6
 الصادرة 4524 ج ر 2001 لسنة 85 رقـ االلكتركنية األردني المعامبلت قانكف (7

 .31/12/2001بتاريخ 
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نشاء 2004 لسنة 15قانكف رقـ  (8  الخاص بتنظيـ التكقيع االلكتركني المصرم كا 
 .2004 أفريؿ 22 صادرة في 18، ج ر عدد  تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكماتىيئة 

، المنشكر في جريدة الكقائع 2006 لسنة 67قانكف حماية المستيمؾ المصرم رقـ  (9
 .22/10/2006، بتاريخ 241المصرية في العدد 

 المتعمؽ بحماية األشخاص الذاتييف اتجاه معالجة 09-09القانكف المغربي رقـ  (10
 .2009 فبراير 18المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 

 .النصوص التنظيمية .2
 1963 أكت 14 ربيع األكؿ المكافؽ 23 مؤرخ في 301-63  مرسـك تنفيذم رقـ (1

 .1963 أكت 23 المؤرخة في 59المنظـ لبلشيار التجارم، ج ر عدد 
 2ىػ المكافؽ لػ 1407 ربيع األكؿ 30مؤرخ في  283- 86 رقـ  تنفيذمرسـكـ (2

 لسنة 49عدد . ر.، إعادة تنظيـ الككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار ج1986ديسمبر 
1986. 

 يناير 30المكافؽ لػ 1410 رجب عاـ 03ؤرخ في ـ 90/39مرسـك تنفيذم رقـ  (3
 .2001 أكتكبر 21 صادر في 61يتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، ج ر عدد 1990

، المتعمؽ بضماف 1990 سبتمبر 15 مؤرخ في266-90مرسـك تنفيذم  (4
، ممغى بمكجب 1990 سبتمبر 19 المؤرخة في 04المنتكجات كالخدمات، ج ر عدد

 .13/327المرسـك التنفيذم 
 كالمتعمؽ بكسـ 1990 نكفمبر سنة 10 مؤرخ في 367-90  رقـمرسـك تنفيذم (5

، معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم 1990، الصادرة سنة 50السمع الغذائية، ج ر عدد 
، ممغى 2005، لسنة 83، ج ر عدد 2005 ديسمبر 22 المؤرخ في 484-05رقـ 

 .13/378بمكجب مرسـك تنفيذم 
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، يحدد العناصر 2006 سبتمبر سنة 10 مؤرخ في 306-06فيذم رقـ تمرسـك  (6
األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التعسفية، ج ر 

 2006، لسنة 56عدد 
 المكافؽ 1428 جمادل األكلى عاـ 13مؤرخ في 162-07مرسـك التنفيذم رقـ  (7

 15المؤرخ في  123-01المرسـك التنفيذم رقـ يعدؿ ك يتمـ : 2007 مايك سنة 30
 ك المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ 2001 مايك سنة 09 المكافؽ 1422صفر عاـ 

عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية ك عمى مختمؼ خدمات 
 .2007 جكاف 07 الصادرة بتاريخ 37المكاصبلت السمكية ك البلسمكية، ج ر عدد 

المرسـك  ، يعدؿ2008سنة  فبراير 3في   مؤرخ44-08مرسـك تنفيذم رقـ  (8
 الذم يحدد العناصر 2006 سبتمبر سنة 10في  المؤرخ 306-06 التنفيذم رقـ

 ك المستيمكيف ك البنكد التي تعتبر االقتصادييفاألساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف 
 2008 فيفرم 10المؤرخة في  07 رقـ تعسفية، ج ر

 فبراير 07 المكافؽ لػ 1430 صفر 11 مؤرخ في 65-09مرسـك تنفيذم رقـ  (9
 يحدد الكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعبلـ حكؿ األسعار المطبقة في بعض 2009

 .10قطاعات النشاط أك بعض السمع كالخدمات المعنية، ج  ر عدد 
 يحدد شركط 2013 سنة سبتمبر 26  الصادر في327-13 رقـ  تنفيذم مرسـك (10

 .49التنفيذ، ج ر عدد  كالخدمات حيز السمع ضماف كضع ككيفيات
 نكفمبر 9 المكافؽ 1435 محـر عاـ 5 مؤرخ في 378-13مرسـك تنفيذم رقـ  (11

 لسنة 58، يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، ج ر عدد 2013سنة 
2013. 

 يحدد 2014 نكفمبر سنة 12 المكافؽ لػ 1436 محـر عاـ 19قرار مؤرخ في  (12
 .16نمكذج شيادة الضماف، ج ر عدد 
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 2014 ديسمبر 14 المكافؽ لػ 1436 صفر عاـ 21قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  (13
 .03يحدد مدة الضماف حسب طبيعة كؿ سمعة، ج ر عدد 
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 :ممخص البحث
شيدت العقكد األخيرة مف القرف الماضي ثكرة في مجاؿ المعمكمات 

كاالتصاالت أدت إلى إحداث تغيرات أساسية في المجتمع مف كافة النكاحي منيا 
إذ أف التطكر السريع لمتبادؿ االلكتركني لمبيانات مف خبلؿ شبكة . الناحية القانكنية

االنترنت كاف لو تأثير جكىرم عمى الطريقة التي تتـ بيا إبراـ المعامبلت كالصفقات 
التجارية، إذ ظير ما يسمى بالعقكد اإللكتركنية أيف يككف المستيمؾ أحد أطرافيا في 

كمف المعركؼ أف المستيمؾ ىك الطرؼ األضعؼ في المعادلة . أغمب الحاالت
االقتصادية، ألنو يفتقد إلى الخبرة كالدراية في مجاؿ تقنية تكنكلكجيا المعمكمات، كأنو 

يتعرض لضغكطات تمارس عميو ك تدفعو إلى التعاقد مف دكف تكافر رغبة حقيقية 
إلى شراء السمعة أك الخدمة ىذه األسباب كغيرىا ىي التي دعت مختمؼ التشريعات 

المقارنة إلى كضع نصكص قانكنية تيدؼ إلى حماية المستيمؾ باعتباره الطرؼ 
 .الضعيؼ في العبلقة التعاقدية

Résumé : 
Les dernières décennies du siècle passé ont connu une révolution 

dans le domaine de l’information et de la communication qui a créé des 

changements radicaux dans la société sur tous les plans y compris le plan 

juridique. L’évolution rapide d’échange électronique des données par le 

réseau internet a influencé d’une façon cruciale la manière de conclusion 

des transactions et opérations commerciales, par l’apparition de ce qu’on 

appelle les contrats électroniques  où le consommateur est dans la 

majorité des cas l’un de ses parties. Il est connu que le consommateur est 

la partie la plus vulnérable dans l’équation économique, car il manque 

d’expérience et de connaissance dans le domaine de technique de 

technologie de l’information, et il est  soumis à des pression pour 

contracter sans la présence d’une volonté réelle d’acquérir une 

marchandise ou un service, ces motifs et autres ont incité les différentes 

législations comparées à décréter des textes de loi visant la protection du 

consommateur considéré comme la partie vulnérable dans la relation 

contractuelle. 

 

 


