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 فيو التقدم رقمي، حيث ازدهر الر التقنية أو العصرنا اليوم بعصرف عصر       يع
ذا كان التقدم العممي قد أث  عمى العديد رالتكنولوجي في جميع األنشطة الحياتية المختمفة، وا 

 حديثا نسبيا في مجال االتصاالت والمعمومات، ىذه رمن األنشطة منذ زمن بعيد، إال أنو ظو
 جميع النشاطات، حتى أنيا وصفت ة إلدارا رئيسيا ومرتكزا جوىريا  تعد عنصرةاألخير

" القمح "ر، الذىب األصف"ولرالبت"مادي، إلى جانب كل من الذىب األسود ربالذىب ال
". القطن"والذىب األبيض 

      بالرغم من أن المادة محل الوصف أو الحديث ىي المعمومات، إال أن المراد بالتعبير 
وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل ىذه المعمومات، أي األنظمة الحاسوبية بمكوناتيا 

.  المادية والمعنوية وأنظمة االتصاالت، وما ينتج عن الدمج بينيا
 المذىل والسريع في وسائل ر      يرجع فضل التقدم في مجال المعمومات إلى التطو

 وشبكات االتصاالت والتي من روتقنيات االتصال الحديثة، وبصفة خاصة جياز الكمبيوت
. تأىميا شبكة االنترن

 أدى إلى استقالل مجال المعمومات واالتصاالت ر      نشير في ىذا الصدد أن ىذا التطو
. 1بقواعد وأنظمة خاصة بيا، تدعى بعمم المعموماتية

       الواقع أن ىذا العمم الجديد لو عالقة وطيدة بكل فروع القانون، فكسائر جوانب الحياة 
األخرى، تأثر القانون بالحقبة الجديدة التي يعيشيا عالمنا اليوم أال وىي الثورة المعموماتية، 
ليحتل قانون الفضاء اإللكتروني مكانة بارزة في القانون المعاصر، وذلك من خالل تقنياتو 

                                                 

وقد تمخض عن ىذا العمم فرع جديد من القانون يدعى بقانون المعموماتية، ولما أصبحت كممة المعموماتية اليوم  (1)
ذلك   ىوروقانون الكمبيوت.  بدال من قانون المعموماتيةر اىتم الفقو بتعريف قانون الكمبيوتر لكممة الكمبيوتةمرادف

الفرع الذي ظير بسبب المسائل القانونية المستجدة والفريدة التي نشأت من استخدام الكمبيوتر واإلنترنت ، ويتميز 
 ة ضمنــــــــــــــــال فروعا قانونية عديدة من الفروع المعروفــــــــــــــــعن غيره من الفروع بأنو متعدد األثر والتأثير ، فيو يط

تقسيمات القانون ، ويشمل في نطاقو مسائل التعاقد ، واإلثبات ، والضرر ، والممكية الفكرية  والتوظيف ، 
ومن جية أخرى ، وبرغم اتساع وتشعب مسائمو ، فانو فرع . الخ…والدستورية، والبنوك ، والجزائي، واإلجراءات ، 

 الشامل كنظام إدخال وخزن ومعالجة همفيومبضيق يتعمق بمساحة ضيقة ىي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر ، 
مقال " والتجارة االلكترونية،قانون تقنية المعمومات  "ب،رالمحامي يونس ع:  في ذلكرأنظ.وتبادل ونقل لمبيانات ،
 www.arablaw.orgمنشور عمى الموقع 

http://www.arablaw.org/
http://www.arablaw.org/


                             مقّدمة                    التجارة االلكترونية في الجزائر                        
 

 

     7 

المختمفة التي تمتزج فييا كل المعامالت التقميدية بتقنيات معموماتية عصرية، سواء كانت 
بحيث تتيح ليم ىذه التقنيات سيولة . ىذه المعامالت من جانب الدول أو من جانب األفراد

 والسرعة في التعامل وذلك في جميع األنشطة الحياتية بما تاالتصال واالقتصاد في النفقا
.  خاصةةفييا اإلدارية، المدنية والتجاري

      أفرز إدخال تقنية المعمومات ضمن النشاط اليومي لألفراد وعدم قدرتيم عمى االستغناء 
عنيا في مختمف تعامالتيم، أنماط جديدة من العالقات القانونية، فعمى المستوى الحكومي 

أما عمى الصعيد التجاري، فقد مكنت بشكل أو . نجد ما يعرف بإسم الحكومة االلكترونية
بآخر من دعم التوجيات الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات، وأصبحت بذلك تقنية 

المعمومات إحدى متطمبات التنافس في ىذا الحقل، فوفرة المعمومات وسرعة ويسر الحصول 
، ي صور جديدة لالستغالل التجارر مما أدى إلى ظيوةعمييا غّير بعض األنماط التجاري
 وفواتير متبادلة بين الجيات ر التقميدية من سجالت ودفاتةتوارت معيا وسائل وأدوات التجار

شاءات الضخمة وحمت ن، بل وغابت المة وحل محميا الوسائل والوسائط االلكترونيةالتجاري
 ة التقميدي إلى مفيوم حديث ىو التجارة، ليتغير بذلك مفيوم التجارة االفتراضيرمحميا المتاج

.  ة االلكترونيةالرقمية أو التجار
ال أنيا لم تعّرف  اليوم عصب االقتصاد المعاصر والمستقبمي، اة االلكترونية      تعد التجار

تعريفا قانونيا جامعا مانعا، و يمكن أن نورد مثال تعريف منظمة التجارة العالمية ليا الذي 
 ة االلكترونية بخصوص التجار1998 الذي عقدتو في ماي راعتمدتو في بيان ليا بعد المؤتم

 والبيع والتوزيع جمجموعة متكاممة من العمميات التي تغطي اإلنتاج والتروي:" عمى أنيا
لممنتجات من خالل شبكة االتصاالت وأدواتيا مثل الياتف، الفاكس، التمفزيون، شبكة 

 . 1"تاالنترن
يف أنو يشمل جميع األنشطة الناشئة عن العالقات ذات الطابع ر      نالحظ عمى ىذا التع

 في ة األنشطة التجارير سواء كانت تعاقدية أم ال، لكن يعاب عميو أنو حصيالتجار
.  المنتوجات فقط وأىمل الخدمات

                                                 

. 17، ص2000، ة، دار األمين، القاىرتمحمد أحمد أبو القاسم، التسويق عبر االنترن (1)
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    قامت منظمة األمم المتحدة ممثمة في لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي 
 1996 ديسمبر 16 بتاريخ 85من خالل جمعيتيا العامة المنعقدة جمستيا رقم "  االونستيرال"

بإصدار قرار باعتمــــــاد توصية لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي تضــــــــــــمنت ىذه 
     .التوصية إصدار قانون نموذجي لمتجارة االلكترونية، لكن لم يعرفيا

 ىذا القانون النموذجي فإن إسم ىذا القانون كان يشير إلى عيالحظ أنو عند إعداد مشرو    
 ة االلكترونية القانونية لتبادل المعطيات المعموماتية، ثم تم استخدام مصطمح التجاررالمظاه
 من المعامالت التي تتم عبر وسائل االتصال، ة األفضل لوصف تمك الطائفة الكبيرهباعتبار

ييدف ىذا القانون إلى  كما. ة االلكترونية لمتجاراىذا ما يفسر عدم تقديم ىذا القانون تعريف
إيجاد مجموعة من القواعد الموحدة والمقبولة دوليا لتكون مرشدا لمدول عند إصدارىا قوانينيا 

 في تشريعاتيا، كما يتضمن أيضا مبادئ توجييية لممتعاممين عند إبرام رأو عند إعادة النظ
 ة المعامالت اإللكترونيضاتفاقاتيم من أجل إزالة الصعوبات التي تعتر

 مادة مقسمة إلى جزئين، األول يتضمن التجارة 17عمى       يحتوي ىذا القانون النموذجي
. االلكترونية عموما، و الثاني التجارة االلكترونية في مجاالت محددة

      يعتبر مفيوم التجارة اإللكترونية من المفاىيم المستجدة في عالم المال واألعمال والتي 
فرضت نفسيا بقوة خالل العقد األخير من القرن الماضي وأصبحت من أحد دعائم اإلقتصاد 

 .اإللكتروني، ثم أنيا لم تبقي عمى شكل معين بل عرفت عدة تغيرات وتطورات
 باعتبارىا أىم وسيمة تتم عبرىا 1      إرتبط ظيور التجارة االلكترونية بظيور شبكة االنترنت

ن كان األصح ىو اتساع فضاء التجارة اإللكترونية بعد ظيور  نشاطات ىذه التجارة ، وا 
 في حد ذاتو بدعوى وجود معامالت تجارية إلكترونية قبل وجود ااالنترنت وليس ظيوره

االنترنت، فنجد ما يسمى بتبادل المعطيات المعموماتية منذ السبعينات، فقد وضعت شبكات 
تستعمميا وكاالت األسفار والنقل الجوي تتبادل من خالليا الدول "  SITA"متعددة منيا شبكة

                                                 

 إحصاء 2008قد تم سنة مثال،  فة االلكترونية التجارة الفضاء األوسع لممارسه باعتبارت لالنترنعنشاىد نمو سري    (1)
 كما بمغ عدد المواقع العشرة األكثر استعماال 2007 في 66000000 مقابل  com.موقع مسجل باسم76744686

:   موقع مسجل في أوروبا، انظر في ىذه اإلحصائيات134000000
VINCENT FAUCHOUX, PIERRE DEPREZ, Le droit de l’internet,lois,contrats et usages, LITEC, 
Paris,2009,p7. 
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، مع ذلك قبل تسعينات القرن الماضي لم يكن ىناك شيء 1المعمومات الخاصة بيذا المجال
 يشير الفقو إلى أن ة التاريخيةوان كان من الناحي. يصطمح عميو إسم التجارة اإللكترونية

 جذور تمتد إلى القرن التاسع عشر ، فقد وجد في أحكام القضاء ة االلكترونيةلفكرة التجار
 كأساس لمتعاقد، بحيث قضت ف أنو اعتمد عمى التمغرايالقديمة بالضبط القضاء األمريك

دة را بأن تبادل اإل1869 سنةHowley في قضية ةاألمريكيHampshire     Newمحكمة
 ويعتمد القضاء فيما بعد عمى التمكس ر األمرليتطو . 2 كافي لقيام العقدر أمف التمغرارعب

.  ادة بيذه األساليبرا عاديا أن يتم تبادل اإلرالخ، وأصبح أم...والفاكس 
التقنية   مر استخدام االنترنت في التجارة االلكترونية بعدة خطوات ارتبطت بالتطورات     

: ةالتي طرأت عمى استخدام الشبكة ويمكن إجماليا في المراحل اآلتي
 تعرف التجارية لمشبكة في صورة مواقع إعالنية استخدام المنشآت:األولى المرحمة   * 

. العمالء ومستخدمي الويب بنشاط المنشأة ومنتجاتيا
 ة بنشر المعمومات ــــــــــآت التجاريـــــــــــــــــــ حيث قامت المنشتقدما،أكثر   وىي:الثانيةالمرحمة * 
 امتألت المواقع بالصور والرسومات الجذابة لمنتجات وخدمات نشاطاتيا التجارية كما عن

 . المنتجين
  دام أحدث أنواع التقنية أصبح من السيل عمى العميلـــــــــــــــــــــــة استخــجـ نتي:الثالثة المرحمة* 

مواقع االنترنت من خالل عناصر التصفح البسيطة ، وبذلك تخطى رجال  التعرف عمى
وأصبح  اإلعالن والترويج إلى مرحمة إتمام عمميات البيع عن طريق االنترنت األعمال مرحمة

 يقوم المشتري باختيار ما يرغب في شرائو ويخطر البائع الذي يقوم بدوره: كالتالي  األمر

                                                 
               La problématique Juridique du commerce électronique, revue de jurisprudence  (1)HUET Jérom , 

commerciale ,le droit des affaires du 21 siècle, paris, N°01-2001 , p17.                                                            
 ي بمفيوميا الرقمي بدأت في تسعينات القرن العشرين، وكان التوجو أكثر تخصيصا لما يعرف بالتبادل اإللكترونةوالتجار

لمبيانات وىو تبادل معمومات األعمال من حاسوب إلى آخر بنظام ىيكمة البيانات متفق عميو مسبقا، وقد استخدمت األمم 
محمد /د: أنظر في ذلك. والنقلةالمتحدة مصطمحا أكثر عمومية وىو تبادل المعطيات المعموماتية في مجال اإلدارة والتجار

، كمية الشريعة والقانون ، جامعة ت واالنترنر، مؤتمر القانون والكمبيوت"ت عبر االنترنة الدولية اإللكترونيةالتجار"السيد عرفة،
.                                              6،ص1، مجمد 2000،تاإلمارا

،      2004، ربية، مصر النيضة العر، دات الناشئة عن استخدام االنترنم يونس، الجرائر محمد أبو بكرعم/د (2         )
  .139              ص
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 بإرسال السمعة إليو ويتم الدفع عن طريق أنظمة الدفع االلكتروني ومن أىميا بطاقات

  . تزويرىامن العسيراالئتمان كما يتم التوقيع عمى العقد االلكتروني عن طريق شفرة معينة 

دراسة   ازداد في اآلونة األخيرة حجم التجارة االلكترونية بشكل رىيب حتى أن ىناك      
من  من النمو االقتصادي خالل السنوات األولى% 60خمصت إلى أن الدالئل تشير إلى أن 

في تكنولوجيا  القرن الواحد والعشرين سيرجع في المقام األول إلى التجارة االلكترونية والتعامل
. المعمومات عموما

 ت، أمام التنافس الذي تعرفو، كل توقعات الدراساة االلكترونية فاق تطور حجم التجار     
 .ةوالبحوث التي لوحظ عمييا اختالف وتفاوت في النتائج حول حجم ىذه التجار

يمكن اإلشارة إلى التطور السريع لمتجارة اإللكترونية من خالل استعراض بعض       
: 1اإلحصائيات المتعمقة بيا في بداياتيا في بعض الدول

 مميون دوالر عام 88.7في الواليات المتحدة األمريكية بمغ حجم التجارة الكترونية  -
 . بميون دوالر3.2 وصمت إلى 2004 وفي عام 2000

 ممون دوالر وفي عام 34.9 إلى 2000في اليابان بمغ حجم التجارة اإللكترونية عام  -
 . مميون دوالر880.3 بمغ حوالي 2004

 2004 مميون دوالر وفي عام20.6 بمغ حجم التجارة اإللكترونية 2000في ألمانيا عام  -
 . مميون دوالر386.5بمغ حوالي 

فريقيا بمغ حجم التجارة اإللكترونية في  -  مميون 3.2 حوالي 2000في الشرق األوسط وا 
 .2004 مميون دوالر عام 68.6دوالر وحوالي 

 التجارة نتيجة اعتمادىا عمى ا     بالمقابل، انخفضت تكاليف قيام الشركات بنشاطاتو
2002 تريميون دوالر عام 1.25 إلى 1998 تريميون دوالر عام 17الوسائل اإللكترونية من 

2   

                                                 
 

يالحظ من خالل ىذه اإلحصائيات أن الشركات تقتصد في نفقاتيا وتستفيد من زيادة في األرباح نتيجة لجوءىا  (1 )
 تقوم ببيع حوالي CASICOلمتجارة اإللكترونية وما تتيحو من أسواق عالمية وسيولة االتصال  بالعمالء، فمثال شركة  

مميون 500ألف إتصال في الشير ووفرت 500 من منتجاتيا عن طريق شبكة األنترنت وقد سجمت  أكثر من 72%
 ة عمي محمد أحمد أبو العز، التجار:دوالر في سنة واحدة نتيجة إستخداميا لتطبيقات التجارة اإللكترونية ، أنظر في ذلك

  . 28ص.2008، ن وأحكاميا في الفقو اإلسالمي، دار النفائس، األردةاإللكتروني
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   والن النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاىات واحتياجات المجتمع ونزعاتو 
لمتنظيم بقصد  حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعو المختمفة، 

فمن الطبيعي أن تتأثر قواعده ومرتكزات التشريع فيو بما خمفتو تقنية المعموماتية العالية من 
آثار وما أنتجتو من أنماط جديدة لمعالقات القانونية، ومن الطبيعي أيضا أن تتحرك النظم 
القانونية المختمفة وتتجو لمعالجة ىذه اآلثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع 

 ىقسم ير:  إلى قسمينت التشريعات انقسمروفي ىذا اإلطا. لمجديد والمستجد في ىذا الحقل
 بصفة ة أو معامالت الكترونية الكترونيةتجار)يع خاص بيذا المجال ر سن تشةوررض
 الخاصة واالكتفاء بتعديل القوانين ت انو ال داعي لوضع ىذه التشريعاى يررقسم آخ. (عامة

. ةالوضعية بشكل يتأقمم وطبيعة المعامالت االلكتروني
    بالنسبة لمجزائر، بدأت في انتياج إستراتجية من شأنيا تجسيد مجتمع معموماتي واقتصاد 

 بوضع إستراتجية 2009رقمي ،فقد قامت وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال سنة 
ذات أىداف نوعية محددة لتشكيل اقتصاد بديل لمموارد النفطية والمتمثمة في إستراتجية 

 ، تسعى من خالليا لمحصول 1 محورا رئيسا13والتي تتمحور حول " الجزائر االلكترونية"
. عمى إدارة الكترونية ، مواطن الكتروني، شركات الكترونية

                                                 

: تتمثل ىذه المحاور في  (2       )
 . الحكوميةاإلداراتتعزيز استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  -
 .تعزيز استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنشآت التجارية -
وضع اليات وتدابير تشجيعية تتيح نفاذ المواطنين الى تجييزات وشبكات تكنولوجيا  -

 .المعمومات واالتصاالت
 .تحفيز تطوير االقتصاد الرقمي -
 .تعزيز البنية التحتية لالتصاالت بسرعة عالية وعالية جدا -
 .تطوير الكفاءات البشرية -
 .تعزيز البحث والتنمية واالبتكار -
 . القانوني التشريعي والتنظيمي الوطنياإلطارتطوير  -
 .االعالم واالتصاالت -
 .تعزيز التعاون الدولي -
 .آليات التقييم والمتابعة االلكترونية -
 .التدابير التنظيمية -



                             مقّدمة                    التجارة االلكترونية في الجزائر                        
 

 

     12 

      حضيت التجارة االلكترونية بنصيب من مشروع الجزائر االلكترونية من خالل دعم 
القطاع االقتصادي بإدماج التكنولوجيات في شركاتنا وبتطوير عرض الخدمات االلكترونية 
فمن أىم أىداف محور تحفيز تطوير االقتصاد الرقمي ىو توجيو النشاط االقتصادي في 

 .مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت نحو التصدير 

 االلكترونية، من ىنا كان لزاما عمييا أن تحاول ةبالتجار اىتمام الجزائر يبدو واضحا       
 وينظميا بشكل يكفل ةوضع تنظيم تشريعي متكامل يضع األطر المناسبة لنشاط ىذه التجار

.    إتماميا وحمايتيا لتحقق ىي بدوىا ما ىو مطموب منيا
     تبنى المشرع الجزائري واتبع خطى االتجاه القاضي بعدم وضع قانون خاص بالتجارة 

 أو ةحيث أنو لم يسن أي تشريع خاص بالتجار- إلى حد اآلن عمى األقل-االلكترونية 
، بل اكتفى بتعديل بعض فروع القانون المختمفة، أوليا ما تم في ةالمعامالت االلكتروني

 ضمن 1 323/1في المادة "يالكترون"التقنين المدني حيث استعمل المشرع ألول مرة لفظ 
دراج ىذا النص صمب القواعد المتعمقة بالبينة  الفصل الخاص بإثبات االلتزام بالكتابة، وا 

 من قبيل الحجج الكتابية، ةبالكتابة يبرز نية المشرع الواضحة في اعتبار الوثيقة االلكتروني
 الذي ي بالتعاقد االلكترونف، بالتالي االعتراي بالسند االلكترونهومن قبل ذلك نيتو واعتراف

. ة االلكترونية التجارةيعد أىم وسيمة لممارس
  ومدى نجاعتــــــــــو في المنظومة ة االلكترونية  النظام القانوني لمتجارة    و في سبيل معرف

 الجزائرية ومن خمفيا مدى استعداد السوق الجزائرية الستقباليا والعمل بيا،أنجزت ةالتشريعي
.  والتي جاءت تحت عنوان التجارة االلكترونية في الجزائرةىذه الدراس

                                                                                                                                                         

 .المواد المالية -
 المتوقعة لتنفيذىا ، فخصصت لو في واألطوار الجزائر االلكترونية حسب المراحل إستراتجية  وضعت ميزانية برنامج 

الجزائر " أنظر ممخص المجنة االلكترونية . مميار د ج 250غالفا ماليا مقدرا ب (2014-2010)المخطط الخماسي 
 .http// www.mptic.dz/ar عمى الموقع " االلكترونية
 المتضمن القانون المدني و الذي تم في       1975سبتمبر26 المؤرخ في 75-58وىو ما حممو تعديل األمر (1)

. 44/2005 ، ج ر ج ج عدد2005 يونيو20المؤرخ في10-05وفقا لمقانون رقم 2005
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    بناء نظام قانوني سميم ألي ظاىرة جديدة لن يكون طفرة واحدة، بل نتاج عمل متسمسل 
ننطمق فيو من تقبل أدوات ىذه الظاىرة أوال، ثم تطبيق القواعد الموجودة عمى ىذه الظاىرة 

: لندرس مدى االنسجام والتناسب بينيما، لنخمص في األخير ألحد الخيارين
 .إما تكييف الظاىرة الجديدة بما ىو موجود وتعديل ما ىو الزم -

 .إما إيجاد نظام جديد يناسبيا -

:     بتطبيق ىذا المنيج عمى الموضوع محل الدراسة سيتّكون اإلشكال التالي
    إلى أي مدى وّفق المشرع الجزائري في تبّنيه لموضوع التجارة االلكترونية سواء من 

حيث ممارسة النشاط أو حمايته ؟ 
تكييف قواعد التجارة االلكترونية مع النصوص      ولحل ىذا اإلشكال يفترض محاولة 

 لمسماح بممارسة نشاط التجارة االلكترونية  ىذه األخيرة  لنممس مدى تقبلالتشريعية الجزائرية
، وكذا مدى نجاعة الحماية المخولة ليا، مما يرشحيا لالستعمال من قبل (باب أول)

 . (باب ثان)المتعاممين بيا بكل أمان
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      يشيد العالـ اليـك ثكرة ىائمة في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاالت، كقد ساىـ ىذا التقدـ 
التكنكلكجي في زيادة الترابط بيف األسكاؽ في العالـ مما أضفى عمى المعامبلت التجارية 

 .1صفة العالمية، كنتج عف ىذا التقدـ إذف مفيـك التجارة اإللكتركنية
ككف أف معظـ - إف صح التعبير–     تعد ىذه األخيرة أىـ دعائـ االقتصاد العالمي الرقمي 

 بؿ ةالشركات التجارية العالمية في صفقاتيا كأعماليا ترفض التعامؿ بالطرؽ الكبلسيكي
كقد قامت بعض التشريعات   . 2تفرض عمى المتعامميف معيا اتخاذ أسمكب االتصاؿ الرقمي

                                                 

    نشير أف مصطمح التجارة اإللكتركنية يختمؼ عف مصطمح األعماؿ اإللكتركنية ك مصطمح المعامبلت  (1)
ف كاف جزئا ال يتجزأ منيما سكاء لؤلعماؿ أك المعامبلت، كالفرؽ يكمف في أف األعماؿ اإللكتركنية  اإللكتركنية ، كا 

أكسع مجاال مف التجارة اإللكتركنية فيي تشمميا كتشمؿ إلى جانبيا مفاىيـ أخرل كمختمؼ عقكد الخدمات 
في حيف أف التجارة اإللكتركنية نشاط تجارم يتضمف تعاقدات . الخ ...ةاإللكتركنية، شركات التأميف اإللكتركني

األعماؿ "بف رجداؿ جكىر، :  أنظر في ذلؾ .حكؿ طمب منتجات أك خدمات باستخداـ كسائؿ إلكتركنية
، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية "االلكتركنية كدعامة لمحككمة االلكتركنية في العالـ العربي

 .379، ص2010، 04كالسياسية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، العدد
أما مصطمح المعامبلت اإللكتركنية فيك أكسع كأشمؿ مف األعماؿ اإللكتركنية فيي تتضمف ىذه األعماؿ كسائر 

بصفة عامة كؿ . التصرفات التي تتـ بالطريؽ اإللكتركني، بغض النظر عف المتعامؿ أك طبيعة التعامؿ فييا
تصرفات األشخاص الفردية أك الناتجة عف إتفاؽ بينيـ تتـ بطريقة إلكتركنية نطمؽ عمييا مصطمح معاممة 

 السالؼ 85/2001دني ركنية في عدة قكانيف مف بينيا القانكف األريؼ المعاممة اإللكتر كقد جاء تع.إلكتركنية
 من رونية بين أكثرتمك المعامبلت التي تنفذ بوسائل الكت:" كنية عمى أنيارؼ المعاممة اإللكتر الذم عرالذؾ
 إلمارة دبي 02/2002كالقانكف " ي أو التزام مدني أو بعبلقة مع أي إدارة حكوميةرف وتتعمق بعمل تجارط

أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبراميا أو تنفيذىا بشكل كمي أو جزئي : "فيا عمى أنيا ر عرالسالؼ الذؾ
ع ريؼ ىذه المعاممة فمثبل المشريفيف نبلحظ اختبلؼ زكايا تعر، مف خبلؿ التع" ونيةراسبلت االلكتربواسطة الم

 ."فيا مف خبلؿ كيفية إتماميارع اإلماراتي عرفيا مف خبلؿ أطراؼ العبلقة كطبيعة التعامؿ، أما المشردني عراأل
ل في مسألة التعامؿ رشيماء عبد الغني محمد عطاء اهلل التي ت/كنية  قدمتو دريؼ المعاممة االلكتركذلؾ نجد تع

ية لكنيا تتسع ر ىذا التبادل في اإلطار الضيق لمتبادالت التجارفين وال ينحصركل تبادل بين ط:" كني أنورااللكت
كات وكذلك الجيات العامة والخاصة، فميس الميم أن يكتسب البائع أو رلتشمل كافة التبادالت بين األفراد والش

 في مجمس واحد وذلك نفين غير حاضرير ، لكن الميم أن تحدث التبادالت بين طري صفة التاجرالمشت
شيماء عبد الغني عطا اهلل، الحماية الجنائية لمتعامبلت /  في ذلؾ درأنظ."ونيةرباستعمال وسائل الكت

يؼ أنو إذا كاف قد كفؽ في رلكف نأخذ عمى ىذا التع. 9، ص2007، ر الجامعة الجديدة، مصركنية، دارااللكت
فيف أم رق تبادؿ بيف طرم إلى انو لـ يكفؽ في اعتبارة التعامؿ التجارق في دائركني مف حصرإخراج التعامؿ االلكت

نت ، اإلعبلنات رادية مثبل كعد بجائزة مف خبلؿ االنتراصبغو طابعا عقديا ، في حيف يمكف أف تككف المعاممة انؼ
 . ىاركنية كغيرااللكت

(2) SEDAILLAN Valérie, L’utilisation d'Internet à l’entreprise, Disponible sur: 
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في  .الخ...بسف نصكص منظمة لمتجارة االلكتركنية كالمشرع التكنسي كالبحريني كاإلماراتي
حيف تريثت التشريعات األخرل عف تنظيميا كاكتفت بتعديؿ القكاعد التقميدية كادخاؿ عناصر 

 . 1متعمقة بالتعامبلت االلكتركنية كمنيا التشريع الفرنسي ك التشريع الجزائرم
 كجدنا أنو مف المبلئـ بؿ ة االلكتركنية التجارة الجديدة التي أفرزتيا ممارست     لفيـ التغيرا

 أف نستيؿ ىذا العمؿ باإلشارة إلى أف مفيـك التجارة اإللكتركنية يقـك عمى ثبلث مكالضركر
 :2 أساسيةرأفكا
 فكرة أف النشاط التجارم اإللكتركني ىك ذاتو مع األنشطة التقميدية كأصؿ فيك ال : أكال

، إال أنو يتـ الكتركنيا فيك أمر ةيخرج في نطاقو عف األنشطة التجارية الكبلسيكي
 . مستحدث متصؿ بالتقدـ التكنكلكجي

                                                                                                                                                         

http://62.161.196163/lij/euroforum.html. 
 

األكلى ترل أف المعامبلت اإللكتركنية ال تحتاج إلى تنظيـ تشريعي :ففي ىذا الصدد ظيرت مدرستيف متميزتيف  (1)
خاص إال فيما يخص اإلثبات اإللكتركني أما إنشاء العقد اإللكتركني يكفيو أف يخضع لمقكاعد العامة عمى أساس 

 الذم اكتفى بكضع تشريع مأنيا كافية إلستعاب ىذه الكسيمة الحديثة في التعاقد كتزعـ ىذا اإلتجاه المشرع الفرنس
في التقنيف " مالكتركف" كممة ت كتعديؿ النصكص الكضعية بحيث ظير2004الثقة في االقتصاد الرقمي عاـ 

  في التقنيف 1316/4 إلى 1316 قكاعد إثبات العقكد كأدرج المكاد مف 2000-03-13المدني الذم عدؿ في 
 إمكانية حفظ 1317/2 ، ككرس أيضا في المادة فالمدني مرسيا القكة الثبكتية لمكتابة كالتكقيع االلكتركنيي

 مف الكتاب الثالث مف نفس التقنيف فصبل ث ، كما أضاؼ في الباب الثاؿةالمحررات الرسمية عمى دعامة الكتركني
 يكنيك 08 أحكاما قائمة عمى التكجيو األكربي الصادر في 1369/3 إلى 1369/1سابعا يتضمف في مكاده مف 

 ، كالتي حددت بعض القكاعد مف اجؿ انعقاد العقكد عبر الشبكات الرقمية ، بيذا ة االلكتركنية بشأف التجار2000
 ثـ صحتيا ثـ في م التامة بطريؽ الكتركفت قد انشغؿ أكال بإثبات االتفاقاميمكف أف نقكؿ أف المشرع الفرنس

 :  في ذلؾرأنظ. ةالنياية إمكانية أف ينشأ محرر رسمي عمى دعامة الكتركني
  Huet jérome," le code civil et les contrats électronique", article publié sur le 

site :http/www.acroba.com ، 
ثباتيا كتنفيذىا،   أنظر . في حيف أف المدرسة الثانية ترل كجكب تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية بما في ذلؾ إنشاؤىا كا 

، 2007، رأسامة أبك الحسف مجاىد، الكسيط في قانكف المعامبلت اإللكتركنية، دار النيضة العربية، مص/ في ذلؾ د
  .8ص

، أفريؿ 31، مجمة الحقكؽ لجامعة الككيت، العدد"نظرات قانكنية في التجارة اإللكتركنية"حسيف عبده الماحي، /د (2)
 . 280، ص2002

http://62.161.196163/lij/euroforum.html
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 فكرة تحكؿ الدعامات المادية المستخدمة مف دعامات كرقية مممكسة إلى : ثانيا
 .دعامات إلكتركنية متمثمة في معمكمات كبيانات تنساب عبر شبكات االتصاؿ

 فكرة التدكيؿ ك العكلمة المقترنة بالتكنكلكجيا المتقدمة، فالعبلقات القانكنية : ثالثا
 ليست مرتبطة بمكاف محدد بؿ ىي عابرة لحدكد ةالناشئة عف التجارة اإللكتركني

 .  الدكؿ

      يتفؽ الجميع عمى أف التجارة اإللكتركنية نشاط تجارم يتـ كفؽ دعائـ إلكتركنية عابرة 
 . لحدكد الدكلة الكاحدة لكف يختمفكف في طريقة تنظيميـ تشريعيا ليا

م ليكاكب بو رع الجزائر    عميو، يتـ التساؤؿ في ىذا الباب عف الجديد الذم استحدثو المش
 ذلؾ البد مف ة ، كليتسنى لنا معرؼة االلكتركنية في تنظيمو لممارسة نشاط التجارقنظرائ

 طالما أنيا لـ ة االلكتركنيةإطبللة عمى جميع القكانيف التي يمكف أف تتدخؿ في تنظيـ التجار
تحظ بقانكف خاص بيا كنتكقؼ أماـ تمؾ التي تسمح بكضع التجارة االلكتركنية حيز 

ثـ ىؿ تكفي ىذه القكاعد بما فييا القكانيف التقميدية كتعديبلتيا الجديدة؟ . (فصؿ أكؿ)التطبيؽ
 أـ أنيا ستككف ة االلكتركنية مع عمميات التجارـبتعبير آخر ىؿ يمكف لمقكاعد العامة أف تتكأ

 ماؼ التعامؿ االلكتركفرل خاصة تكفؿ تحقيؽ حد معيف مف الطمأنينة ألطربحاجة لقكاعد أخ
 .(فصؿ ثاف)
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ول 
أ

الفصن ال
للترًس القانوني لفكر الجك . يرونٌة في القانون الجزائرة الججارة ال

 
 الفعالة لتبادؿ السمع كالخدمات بيف ة التقميدية بمثابة الكسيمة القانكنية      كانت التجار

ع في كافة ر، فقد اعتاد المش-المتحضرة- األكلىة التجمعات البشرمرالناس، كذلؾ منذ ظيك
 كسائؿ االتصاالت ركبظيك. ض قكاعد قانكنية تتناسب معياردكؿ العالـ عمى تنظيميا بؼ

 تحكلت ىذه تا شبكة االنترفر، التمفزيكف، الفاكس، التمكس كأخيك، التمفكف، الرادمؼكالتمغرا
 إصبلح ىذه ة، مما يستكجب كيستدعى ضركرم مف شكؿ تقميدم إلى شكؿ الكتركفةالتجار

 كأحد ة االلكتركنيةفقد أصبحت التجار. ةالقكاعد كجعميا تتأقمـ مع ىذا الكصؼ الجديد لمتجار
 ةم لممعامبلت االقتصادية كالعبلقات المالية  كطريؽركافد التقدـ ، بحيث أضحت العمكد الفؽر

براـ العقكد خاصة في الدكؿ المتطكر  .ةلعقد الصفقات كا 
 مف الكقت الذم ة سريعت التي تشيد تقمبات كتطكرار مف الظكاهة     عميو، تعد التجار

 التقميدية ة فيو بتكنكلكجيا اإلنتاج كالتصنيع، كاف القفزة التكنكلكجية التي عرفتيا التجارتارتبط
 التقميدية ة بقكاعد كأشكاؿ جديدة تكاد تنفصؿ عف التجارة االلكتركنيةأظيرت ما يسمى بالتجار

 ة مضاؼ إلييا خدمات الكتركنيمإال أنيا في ذات الكقت نفسيا محمكلة عمى كسيط الكتركف
 ثبلث ة االلكتركنيةك يشترؾ في أداء المعامبلت التجارم .1ةإلدارة ىذه المعامبلت التجارم

يحاكؿ القانكف تنظيـ نشاط كؿ منيا . د ك األفرا2المؤسسات ، السمطات العامة: مجمكعات
 .كتنظيـ العبلقة فيما بينيا

  بتصفح مختمؼ النصكص القانكنية الجزائرية، نجد أنيا تبنت في العديد مف المرات أمكرا   
تساىـ في ممارسة نشاط التجارة االلكتركنية، منيا ما تضمنت اعترافا ضمنيا بإمكانية 

 . (مبحث ثاف)كأخرل تضمنت اعترافا صريحا بذلؾ (مبحث أكؿ)ممارسة التجارة االلكتركنية
                                                 

ة النزعات ر إدات تكثيؽ المعامبلت، إجراءاج حفظ البيانات، براـج، براـة النفاذ إلى األسكاؽ االلكتركنيجكبراـ (1)
، ر ىكمة ، الجزائر، داة االلكتركنية كالقانكنية لمتجارة، العكلمة التجارمرشافع بمعيد عاشك:  في ذلؾ رىا أنظركغي

 .9، ص2006
مفاىيـ ) ة االلكتركنيةاىيـ بختي، التجارراب/د :، أنظر في ذلؾ  ب كالضرائؾفي مجاؿ الكظائؼ اإلدارية كالجمار (2)

 .43، ص2005، ر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائ( التطبيؽ في المؤسسة تكاستراتجيا
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ول 

أ
المبحح ال

لل جرونٌة   الجلرًس الضمني إلملانٌة ممارسة الججارة ال
         

 عمى الثركات الطبيعية إال -بخبلؼ الثكرة الصناعية األكلى-اإللكتركنية  ال تعتمد الثكرة    
  البلـز ليذه الثركة ، فالفكرالحقيقي بينما تمثؿ الثركات البشرية رأس الماؿ ،يسير بقدر

اإلنساني  يمثؿ الجيد في حيف ،البشرل كالقدرة عمى االبتكار كالتطكير ىما لب ىذه الثكرة
الكقت  في تقـك بتحكيؿ األفكار إلى منجزات ذات ابتكار ككفاءة كذات ربحية عالية التييدىا 
 .إدماج المعمكماتية في التجارة ، كأىـ ما كصؿ إليو الفكر اإلنساني ىك ذاتو

 ك اإلقميمي ك المحمي المستكل عمى اإللكتركنية التجارةىذه  تطكر ك نمك يتطمب       
 ىذه تتصؼ أف يجب ك.اإللكتركنية  التجارية التعامبلت تنظـ خاصة قانكنية قكاعد ،1الدكلي
 ىذا في السريعة التطكرات مع تتكيؼ بحيث كبيرة بمركنة تشريعيا الكاجب القانكنية القكاعد

 سريعة ك متطكرة اتصاؿ تقنيات يتطمببحيث  التكنكلكجي الجانب عميو يغمب الذم اؿلمجا
 تكريس ضمني بإمكانية كالذم يفيـ منو كىك المجاؿ الذم نظمو المشرع الجزائرم النمك

 ، يقابمو سماح بالمجكء لبعض التقنيات المتعمقة (مطمب أكؿ)ممارسة التجارة االلكتركنية
 .(مطمب ثاف)بالتجارة االلكتركنية في قكانيف مختمفة

 

                                                 

: فمؤشر نجاح العمؿ بالتجارة اإللكتركنية يعتمد عمى منظكمة عمؿ جيدة أىـ مميزاتيا  (1)
 .اإلعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات في كؿ المجاالت -
 .الييكمة الكاممة لكافة العمميات اإلدارية بمختمؼ أنحائيا -
 .التنسيؽ بيف قكة عمؿ ماىرة ككفاءة متميزة مع ميارات إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات -
 .إحداث تغيير جذرم فيما يخص إدارات التسكيؽ -
 .التمكف مف التحكـ في الكقت خبلؿ تنفيذ العمميات الذم يزيد مف ربحية المتعامؿ اإللكتركني -
  .اإلنتاجيةزيادة الكفاءة  -
رساليا تالبياناتقميص عدد مكاتب العمؿ كاالعتماد الكمي عمى الكسائط االلكتركنية في تخزيف  -  . تبادلياأك كا 
 .75،ص2001، الجزائر،26العدد، مجمة إدارة، "كاقع كآفاؽ التجارة اإللكتركنية" ، أحمد باشي: أنظر في ذلؾ    
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المطمب األول 
 تييئة أرضية مبلئمة لمزاولة نشاط التجارة االلكترونية

 تزايد في ىي بؿ ، ال تتآكؿ أك تضمحؿالتيمف المصادر الثمينة  تعتبر المعمكمات     
، ىذا   نعيش فيو يعرؼ بعصر انفجار المعمكماتالذم مضطرد حتى أصبح العصر

كالقاسـ  الفقرممف برمجيات كاتصاالت دكر العمكد  فيو األكتكماتيكية العصر تمعب
ىذه األكتكماتكية دخمت  ، الذاتي يحقؽ التميز الذم التنافسي خمؽ المناخ فيالمشترؾ 

جميع مجاالت الحياة بما فييا التجارة ك أكستيا طابعا جديدا الكتركنيا نقمت بو االقتصاد 
مكاكبة ىذا التطكر ؿ ىذا التحدمقبكؿ ل الدكؿ لذا بات عؿالتقميدم إلى اقتصاد رقمي، 

كالتي تتطمب بنى الحاسبات كاالتصاالت  كاغتناـ الفرصة الستغبلؿ إمكانيات تكنكلكجيا
 .تحتية تسمح بإنشاء كاستغبلؿ تجارة الكتركنية سميمة

    عميو، يتجمى التكريس الضمني إلمكانية ممارسة التجارة االلكتركنية مف خبلؿ تييئة 
أرضية مبلئمة لذلؾ، تتأتى بتبني سياسة اقتصادية مبلئمة، إلى جانب أرضية تكنكلكجية  

، (فرع أكؿ)تسمح باستعماؿ كسائؿ اتصاؿ حديثة تمكف مف تجسيد تجارة الكتركنية فعالة
فرع )لتبقى شبكة االنترنت أىـ كسيمة في عصرنا الحالي لتنفيذ ىذه التجارة االلكتركنية

 .  (ثاف
 الفرع األول

 ة االلكترونية التجارة والتكنولوجية لممارسةالبيئة االقتصادي
    

 (أكال)متطكر   عمى كجكد اقتصاد كازدىارىااإللكتركنية التجارةإقامة نشاط يتكقؼ   
 .(ثانيا)ككسائؿ اتصاؿ متطكرة أيضا

 التوجو نحو االقتصاد الحر و تبني العولمة: أوال
م بتكافر المعطيات الت ؿ مقكماتيا األساسيةاكتـبايتحقؽ تنشيط التجارة اإللكتركنية    

 تتضمف مجمكعة مفىي ك . 1تعزز القدرة عمى مزاكلة األنشطة التجارية اإللكتركنية
: في مقدمتيا العناصر

                                                 

:  عمى خمس مبادئ ىي1997 لسنةاألمريكية مثبل يقـك نمكذج عمؿ التجارة  (1)
 كجكب تكلي القطاع الخاص الدكر الريادم كالقيادم بحيث يتـ تطكير االنترنت عمى ضكء اقتصاديات السكؽ  -
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 .اقتصاد متطكر ذك قاعدة إنتاجية متسعة كمرنة كجكد*
 .الدكر الفعاؿ لمقطاع الخاص، كالمبادرة الفردية* 
  أىمية العنصر البشرم الكؼء كالقادر عمى استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيرىا، *

. 1كاالبتكار المستمر في آلياتيا ككسائؿ عمميا المختمفة
كنظاـ عصبي  تبني نظـ كشبكات متطكرة في قطاع االتصاالت السمكية كالبلسمكية،*   

 .قادر عمى تكفير اتصاالت في غاية السرعة كالكفاءة
       عميو، يرتبط انتشار التجارة االلكتركنية في العصر الحاضر بظاىرتيف ، ىما االعتماد 
عمى القطاع الخاص أك االتجاه لبلقتصاد الحر كمفاده التحكؿ مف مشركعات القطاع العاـ 

إلى مشركعات القطاع الخاص بالتالي انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم، كبقائيا 
ككذا ظاىرة العكلمة كمؤداىا .كمراقب عف طريؽ استحداثيا لسمطات الضبط المستقمة 

التشابؾ بيف مصالح كركابط البشر دكف النظر إلى التبايف في الثقافات كاألدياف كاألعراؽ 
 .2كالحدكد الجغرافية

                                                                                                                                                         

 .دكف الخضكع لقيكد تنظيمية
كجكب تقميص الدكر الحككمي التنظيمي بحيث تتجنب الحككمات التدخؿ غير الضركرم في االتفاقيات التجارية  -

 .عبر االنترنت
كجكب اف يككف كؿ تدخؿ حككمي مؤسس عمى دعـ بيئة قانكنية قكية كثابتة كذلؾ بتأميف المنافسة كحماية  -

 .الممكية الفكرية كحظر الغش كتقكية الشفافية كالمساعدة عمى حؿ النزاعات
بذلؾ عف كسائؿ   الحككمات لخصائص االنترنت مف حيث ككنيا ذات طبيعة غير مركزية كتختمؼإدراؾلزـك  -

 .االتصاؿ السابقة كالتي تحتاج لمراجعة تشريعية ليا
 رعـ/د :أنظر في ذلؾ .يمـز الدخكؿ في مجاؿ تسييؿ االنترنت في المجاؿ العالمي لككنيا بطبيعتيا سكقا عالمية -

  .149 صمرجع سابؽ، يكنس، رمحمد أبك بؾ         
كتنمية . اإللكتركنية الخبرات البشرية ذات الكفاءة كالخبرة المناسبة شرطا أساسيا لمبيئة المكاتية لمتجارة يعتبر تكفر (1)

كىي ثانيا عممية تدريبية . باألسس العممية المطمكبة رأس الماؿ البشرم ىي أكال عممية تعميمية يتزكد فييا الفرد
 كىي ثالثا عممية تنظيمية إدارية يتـ فييا تأىيؿ. عممية متخصصة أك ميارات معينة فنية يكتسب فييا الفرد قدرات

تيدؼ إلى التأثير في السمكؾ  كىي أخيرا مسألة سمككية. األفراد إلدارة كتنفيذ النشاط اإلنمائي بجكانبو المختمفة
دكر التحكيـ اإللكتركني في حؿ "،ىند عبد القادر سميماف.أ :أنظر في ذلؾ.االجتماعي لؤلفراد كتنمية القيـ 

: المعمكماتية كالقانكف تحت شعار:كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر المغاربي األكؿ حكؿ " منازعات التجارة االلكتركنية
  .2009نحك قانكف مغاربي نمكذجي لممعمكمات، ليبيا، 

 العديد مف الجكانب االقتصادية كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية إلىنظرا لتشعب المحتكل الفكرم كامتداده كذلؾ  (2)
زالةكالتكنكلكجية كالمعمكماتية ، فاقتصاديا مثبل تعني العكلمة خضكع السكؽ لحرية التجارة   الحدكد الجمركية كا 
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     يعتمد ذلؾ إذف عمى تشجيع القطاع الخاص كتقديـ التسييبلت لو، بتشجيع االستثمارات 
 كقد تأتى ذلؾ مف خبلؿ عدة نصكص قانكنية في مقدمتيا الدستكر كالمبادرات الخاصة

 2ك حرر جميع النشاطات التي كانت مقيدة1الجزائرم ، حيث ضمف حرية الصناعة كالتجارة 
كما فتح األبكاب أماـ االستثمارات -  ما عاد  اإلستراتجية منيا طبعا–كمف احتكار الدكلة 
، فأصبحت قكاعد القانكف االقتصادم الجزائرم تتمتع بنكع مف المركنة 3الكطنية ك األجنبية 

 ك يستدعي تجسيد التجارة االلكتركنية أيضا إبراـ. في تطبيقيا عكس ما كانت عميو قبؿ ذلؾ
 4اتفاقات دكلية تسيؿ إتماـ العمميات التجارية كاالستثمارات سكاء كانت ىذه االتفاقات ثنائية

  .5أك االنضماـ إلى اتفاقات دكلية متعددة األطراؼ

                                                                                                                                                         

كتبعية البنكؾ ،أما ثقافيا تعني خضكعيا لممعايير السائدة في سكؼ السمع كغياب دكر الدكلة ، كسياسيا فتعني 
الخضكع لسياسة النظاـ الرأسمالي ،كاجتماعيا  فتذكب فييا العبلقات كالقيـ االجتماعية كالعائمية كالدينية ،انظر في 

، المجمة الجزائرية لمعمـك " في ظؿ عكلمة القانكفاإلسنادنظرة تأممية حكؿ مستقبؿ قكاعد "بممامي عمر، / د: ذلؾ
  .146، ص2007 ،04القانكنية ، االقتصادية كالسياسية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، العدد

"  القانونإطارحرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في :" كالتي نصيا1996 مف دستكر 37في المادة  (1)
ج ر ج ج   1993اكتكبر5 المتعمؽ بترقية االستثمار كالمؤرخ في 12-93يعد المرسـك التشريعي  (2)

تنجز :"في مادتو الثالثة كالتي تنص- قبؿ الدستكر– حرية االستثمار مبدأ أعمف مف أكؿ (ممغى)64/1993
  ..." المقننةباألنشطةاالستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعمقين 

مف  (ممغى) 16/1990 ج ر ج ج،1990 افريؿ 14المتعمؽ بالنقد القرض كالمؤرخ في 10-90يعتبر قانكف   (3)
 كالتخمي عف قدسية النظاـ الرأسمالي بالنظاـ االلتحاؽ  التي قاـ بيا المشرع الجزائرم في سبيؿ اإلصبلحاتأكؿ 

 مقتضيات التنمية االقتصادية لمتطمبات السيادة كاعتمد إخضاعاالشتراكي ، بحيث تراجع فيو المشرع عف فكرة 
:  لمجانب االقتصادم عمى حساب نظيره السياسي، أنظر في ذلؾأىميةمنيجا جديدا يكلي 

ZOUAIMIA Rachid,"le régime des investissements étranges en Algérie" , journal du droit international, 
n°3, 1993,p570. 

 األكركبية الشعبية كالمجمكعة الديمقراطية بيف الجميكرية الجزائرية  المبرمة االتفاقيةككمثاؿ ليذه االتفاقيات نجد (4)
 افريؿ 27 المؤرخ في 159-05المصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي  2002  افريؿ 22بفالكنسيا يـك 

 . 31/2005 ج ج  ج ر،2005
 كالتى تـ المصادقة 1981مثبل اتفاقية تيسير كتنمية التبادؿ التجارل بيف الدكؿ العربية المنعقدة في تكنس سنة (5)

 لمكافؽ  1425  عاـ  الثانية  جمادل  16  في   المؤّرخ 04 - 223 رقـ  الرئاسي  لمرسـك ا  قتضىـعمييا ب
  الدكؿب   التجارم  التبادؿ  تيسير كتنمية  اتفاقية  عمى  التصديؽ  لمتضمف كا  2004  غشت سنة  3 
 جاء في ،كقد1981 سنة  فبراير 27 المكافؽ  1401  عاـ  الثاني  ربيع  22  يـك  المحررة بتكنس  العربية

 : إلى تيدؼ أنيامادتيا الثانية 
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 الحر حرية انتقاؿ رأس الماؿ الخاص مف بمد االقتصادم مف أىـ خصائص النظاـ       
، كلف يجد أحسف مف طرؽ الدفع االلكتركنية كأنظمتو كي يتـ إلى بمد آخر بحثا عف األرباح

 .بسرعة كأماف
، ىذه 1     سيؤدم االنفتاح االقتصادم ال محالة إلى ظيكر مصطمح جديد ىك العكلمة

يمكف تحديد أىـ ك.  انفتاح عمى العالـ  ثقافيا كاقتصاديا كسياسيا كتكنكلكجيااألخيرة ىي
:  فيما يمىىامعالـ
.  أماـ كؿ الدكؿالتصدير كاالستيراد ، إتاحة التجارة العالميةكريست-    

 عائؽ كانت تفرضو الحككمات عمى حركة نقؿ المنتجات عبر الحدكد بيف الدكؿ أممنع - 
 .مثؿ قكائـ حظر االستيراد عمى بعض أنكاع السمع كالخدمات

                                                                                                                                                         

  :ما يمى تستيدف ىذه االتفاقية" 
  :من الرسوم والقيود المختمفة التى تفرض عمييا وفقًا لؤلسس اآلتية تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية- 1
األعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة  تحرير كامل لبعض السمع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول- أ

  .عمى المنتجات غير القطرية
  .بعض السمع والمنتجات العربية المتبادلة األخرى التخفيض التدريجى لمرسوم والقيود المختمفة المفروضة عمى- ب
  .المثيمة أو البديمة توفير حماية متدرجة لمسمع والمنتجات العربية لمواجية منافسة السمع غير العربية -ج
 ، فى ضوء المعايير االسترشادية الواردة فى المادة (أ، ب، ج)- إلييا بالفقرات  تحديد السمع والمنتجات المشار- د

  .الرابعة أو تمك التى يقررىا المجمس
التمويمية  بين إنتاج السمع العربية وتبادليا، وذلك بمختمف السبل، وعمى األخص تقديم التسييبلت الربط المنسق- 2

  .البلزمة إلنتاجيا
  .التجارى بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن ىذا التبادل تيسير تمويل التبادل- 3
  .الدول األطراف منح تيسيرات خاصة لمخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين- 4
  .التجارة بين الدول األطراف األخذ بمبدأ التبادل المباشر فى- 5
  .نموًا منيا اإلنمائية لكل دولة من الدول األطراف فى االتفاقية وعمى األخص أوضاع الدول األقل مراعاة الظروف- 6
  ".المترتبة عمى تطبيق االتفاقية التوزيع العادل لممنافع واألعباء- 7

كبعضيـ يترجميا بالككنية، كبعضيـ يترجمو  (Globalization)لفظ العكلمة ىي ترجمة لممصطمح اإلنجميزم    (1)
ة، إال إنو في اآلكنة األخيرة أشتير بيف الباحثيف مصطمح العكلمة كأصبح ىك أكثر مؿكبالكككبة، كبعضيـ بالشـك

كسابو . الترجمات شيكعان بيف أىؿ الساسة كاالقتصاد كاإلعبلـ كتحميؿ الكممة بالمعنى المغكم يعني تعميـ الشيء كا 
مكسكعة اإلطار القانكني ايياب السنباطي، / د: كمو، أنظر في ذلؾالصبغة العالمية كتكسيع دائرتو ليشمؿ العالـ

  .31 ،ص2007لمتجارة االلكتركنية، دار النيضة العربية، مصر، 
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إلغاء الرسـك الجمركية عمى المنتجات المستكردة كتخمى الدكؿ عف السياسات الحككمية - 
حبلؿ الكاردات كاالتجاه نحك سياسات انفتاحية ذات تكجو  الداخميذات التكجو   مثؿ الحماية كا 

. خارجي
    كلما كانت التجارة االلكتركنية تمتاز بطابعيا الدكلي في الغالب فإف العكلمة ستساعد في 

جد لبلقتصادييف يكالباحثيف ؼنظر  اتكجو اختبلؼبالعكلمة ك يختمؼ تعريؼ . انتشارىا 
تعريؼ ، كلمسياسييف تعريؼ ، كلبلجتماعييف تعريؼ كىكذا ، كيمكف تقسيـ ىذه التعريفات 

.  1ثكرة تكنكلكجية كاجتماعية أنياظاىرة اقتصادية  كأنيا : طائفتيفإلى 
: أن العولمة ظاىرة اقتصادية             

التعاكف االقتصادم المتنامي لمجمكع دكؿ العالـ :" عرفيا الصندكؽ الدكلي بأنيا       
كالذم يحّتمو ازدياد حجـ التعامؿ بالسمع كالخدمات كتنكعيا عبر الحدكد إضافة إلى رؤكس 

 . 2"األمكاؿ الدكلية كاالنتشار المتسارع لمتقنية في أرجاء العالـ كمو
العممية :"األميف العاـ لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالنمك ػ بأنيا " ركبنز ريكابيرك" كعرفيا 

التي تممي عمى المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن االقتصاد العالمي يتكون من سوق 
واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية  

. 3"مرتبطة بعبلقات تجارية واستثمارية 
 بشكؿ عاـ اندماج أسكاؽ العالـ في حقكؿ التجارة كاالستثمارات المباشرة ،  العكلمةتعني    

 بالتاليكانتقاؿ األمكاؿ كالقكل العاممة كالثقافات  ضمف إطار مف رأسمالية حرية األسكاؽ ، ك
 ، كأف جغرافية لمدكؿخضكع العالـ لقكل السكؽ العالمية ، مما يؤدم إلى اختراؽ الحدكد اؿ

                                                 

 :  إنيا الييمنة األمريكيةكىناؾ مف يضيؼ في تعريؼ العكلمة ( 1)
  كىي العمؿ عمى تعميـ نمط حضارم يخص بمدان بعينو ، كىك الكاليات المتحدة األمريكية بالذات ، عمى بمداف     
   فيي بيذا التعريؼ تككف العكلمة دعكة إلى تبنى إيديكلكجية معينة تعبر عف إرادة الييمنة األمريكية .العالـ أجمع     
  يعبر عف ىذا االتجاه "نياية التاريخ " صاحب كتاب " فرانسيس فكككياما " كلعؿ المفكر األمريكي . عمى العالـ     
فيك يرل أف نياية الحرب الباردة تمثؿ المحصمة النيائية لممعركة اإليديكلكجية التي بدأت بعد الحرب العالمية      
.  الثانية بيف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة األمريكية كىي الحقبة التي تـ فييا ىيمنة التكنكلكجيا األمريكية     
 . 74ص، ، مجمة  فكر كنقد،العدد السابع"العكلمة كاالقتصاد كالتنمية العربية"،عبد المطيؼ جابر:أنظر في ذلؾ    
 ،2008 ، المنار الجديد ، العدد الثالث ،"العكلمة عالـ ثالث عمى أبكاب قرف جديد "عمرك عبد الكريـ ،: نقبل عف (2)

  كىذا التعريؼ اعتمد في تعريفو لمعكلمة عمى عناصر مف بينيا انتشار التقنية أك التكنكلكجيا. 06ص

 .76، مرجع سابؽ،صعبد المطيؼ جابر (3)
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ىذا التعريؼ لمعكلمة . العنصر األساسي في ىذه الظاىرة ىي الشركات الرأسمالية الضخمة 
ركز عمى أف العكلمة تككف في النكاحي التجارية كاالقتصادية التي تجاكزت حدكد الدكلة مما 

 حيث أف كؿ عامؿ مف عكامؿ اإلنتاج تقريبان ينتقؿ بدكف جيد ،يتضمف زكاؿ سيادة الدكلة 
مف إجراءات تصدير كاستيراد أك حكاجز جمركية ، فيي سكؽ عكلمة كاحدة ال أحد يسيطر 

.  عمييا كشبكة اإلنترنت العالمية 
 : إنيا ثورة تكنولوجية واجتماعية          

مة عبلقة بين مستويات متعددة لالعو:" في تعريفيا  " جيمس ركزناك"يقكؿ االجتماعي     
االقتصاد، السياسة ، الثقافة ، االيديولوجيا ، وتشمل إعادة تنظيم اإلنتاج ، : لمتحميل 

ويل ، تماثل السمع المستيمكة لمختمف متداخل الصناعات عبر الحدود ، انتشار أسواق الت
:  أنيا  تعريؼ آخر.1"الدول ، نتاج الصراع بين المجموعات المياجرة والمجموعات المقيمة

أي أن الحدود . االتجاه المتنامي الذي يصبح بو العالم نسبيًا كرة اجتماعية ببل حدود "
الجغرافية ال يعتبر بيا حيث يصبح العالم أكثر اتصااًل مما يجعل الحياة االجتماعية 

فيك يرل أف العكلمة شكؿ جديد مف أشكاؿ النشاط ، فيي امتداد  " .متداخمة بين األمم
طبيعي النسياب المعارؼ كيسر تداكليا تـ فيو االنتقاؿ بشكؿ حاسـ مف الرأسمالية الصناعية 

.  إلى المفيـك ما بعد الصناعي لمعبلقات الصناعية 
      تيدؼ ظاىرة العكلمة إلى تقريب المسافات بيف الدكؿ كتزايد كتشابؾ المصالح بيف 

 . 2البشر، ك استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية تختصر بالفعؿ ىذه المسافة كالزمف
      ساىمت العكلمة في ظيكر شركات عمبلقة عابرة لمقارات كجدت في الكسائؿ 

كيعد إنشاء منظمات عالمية .التكنكلكجية أفضؿ السبؿ لمتكفيؽ بيف فركعيا المختمفة 
متخصصة مف مظاىر العكلمة كمثاؿ ذلؾ في مجاؿ المتعمؽ بالتجارة منظمة التجارة 

  تيدؼ إلى تنظيـ العبلقات التجارية الدكلية كالخبلص مف العكائؽ التي تعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 3العالمية
                                                 

 .07، مرجع سابؽ،صعمرك عبد الكريـ:نقبل عف (1)
   ، لمكتاباإلسكندرية مركز ، القانكنية كالتطبيقاتاألسس ،المعامبلت التجارية االلكتركنية، محمد مدحت عزمي/ د (2)

 .42ص،  2008 ،مصر
 زامات التعاقديةتكيؤمف ذلؾ اإلطار اإلؿ. عبارة عف إطار قانكني كمؤسسي لنظاـ التجارة متعدد األطراؼ»: ىي (3)

كما أف المنظمة . األساسية التي تحدد لمحككمات كيؼ يمكف صياغة كتنفيذ األنظمة كالضكابط التجارية المحمية
منتدل يسعى إلى تنمية العبلقات التجارية بيف الدكؿ مف خبلؿ المناقشات كالمفاكضات الجماعية كاألحكاـ 
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 .سيكلة التبادؿ التجارم الدكلي
 :     كمف اجؿ العكلمة ظيرت اتفاقات دكلية تخدميا منيا

، كاالتفاقات المرتبطة بو GATT (جات)االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارة  - 1
. ، كتطبؽ ىذه االتفاقات عمى السمع( مذكرات4 اتفاقية، ك 12كىي تزيد عف )

لذم يطبؽ عمى تجارة  اGATS (الجاتس)االتفاؽ العاـ لمتجارة في الخدمات  - 2
. الخدمات

 TRIPS (تريبس)اتفاؽ الجكانب المتصمة بالتجارة في حقكؽ الممكية الفكرية  - 3
 .وسائل االتصال الحديثة لتنفيذ التجارة االلكترونية :ثانيا 

    اثر التقدـ المذىؿ في تقنية االتصاالت تأثيرا كبيرا كممحكظا في عالـ المعامبلت 
التجارية كالمدنية ، فالتقدـ العممي ترتب عنو ظيكر أجيزة جديدة تتيح انتقاؿ المعمكمات 
بسيكلة ك سرعة، كلما كاف النشاط التجارم يعتمد عمى كؿ ما يكفر لو السرعة كاليسر 

إلنجاز معامبلتو استغؿ ىذه الكسائؿ الجديدة، كلعؿ شبكة االنترنت تمثؿ أىميا نظرا لما 
 . تكفره مف سرعة انتقاؿ المعمكمات بؿ أكثر مف ذلؾ لغزارة المعمكمات التي تحتكييا

 03-2000     المشرع الجزائرم نظـ كؿ ما يتعمؽ بمجاؿ االتصاالت في القانكف رقـ 
 يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية 2000 أكت05المؤرخ في 
المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع  123-01 ك المرسـك التنفيذم 1كالبلسمكية 

مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية 
بحيث أخضع كؿ مف يرغب في 3 162-07  المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم،2كالبلسمكية

 مف المرسـك 02استغبلؿ ىذا النشاط لكاجب الحصكؿ عمى رخصة مسبقة ، إذ تنص المادة 
أو /يخضع لمحصول عمى رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي إنشاء و:" عمى01-123

 أو توفير خدمات ىاتفية بما /إستغبلل شبكات عمومية لممواصبلت السمكية والبلسمكية و
                                                                                                                                                         

منظمة التجارة العالمية كاقتصاديات  عبد الناصر نزاؿ العبادم ،: في ذلؾأنظر «القضائية لممنازعات التجارية
  .15، ص 1999الدكؿ النامية، الطبعة األكلى، دار الصفاء ، عماف، 

  .48/2000 ج ج ر  ج (1)
  .27/2001 ج ج ر ج (2)

 .2007/ 37 ج جر ج (3)
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 ".فييا خدمات تحويل الصوت عبر االنترنت
 لممعمكمات كاإلشارات كالخطكط ؿيقصد بكسائؿ االتصاؿ الحديثة كؿ إرساؿ أك استقبا   

المكتكبة، كالصكر كالتعامبلت أيا كاف نكعيا كيستكم في ىذا االتصاؿ أف يتـ سمكيا أك 
كقد عرؼ قانكف االتحاد الدكلي لممكاصبلت . السمكيا، أك سمعيا أك بصريا أك أم نظاـ أخر

 االتصاالت بأنيا نقؿ أك بث النقاط كالعبلمات كاإلشارات 1986السمكية الصادر عاـ 
 ا بأم شكؿ مف األشكاؿ سكاء كاف سمكيا أك مرئيركالكتابات كالصكر كاألصكات ، أك التخاب

 .1 ة أك الكيربائيةبكاسطة أم مف األنظمة المغناطيسي
 تتعد ىذه الكسائؿ في الكقت الحالي ، كالعمـ كالتكنكلكجيا الزاؿ يعطينا اجيزة جديدة اكثر    

 :كتتمثؿ اىـ كسائؿ االتصاؿ في .كفاءة 
 :الياتف-             أ
الياتؼ بأنو جياز لنقؿ " االتصاالت كالكمبيكتر" في مؤلفو" مارتف جيمس"      يعرؼ 

المكالمات الشخصية مف خبلؿ األسبلؾ التي تربط بيف المرسؿ كالمستقبؿ عف طريؽ تيار 
 .2كيربائي باستخداـ الذبذبات الصكتية

 مف قانكف 08/16كقد عرفت المادة ، 3      يعد الياتؼ مف أكثر كسائؿ االتصاؿ فاعمية
االستغبلل التجاري لفائدة الجميور في " السالؼ الذكر خدمة الياتؼ عمى أنيا 2000-03

مجال النقل اآلني المباشر لمصوت عبر شبكة أو شبكات عمومية ويسمح لكل مستعمل 
ثابت أو متنقل باستعمال التجييز الموصول بنقطة طرفية لشبكة قصد االتصال بمستعمل 

 .4"آخر ثابت أو متنقل يستعمل تجييزا موصوال بنقطة طرفية أخرى
                                                 

 كحجيتيا في اإلثبات المدني،دار الثقافة، األردف، مالعبكدم عباس، التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكر (1)
 18، ص1997

 

 ،2003 العممي، الككيت، رمجمس النشالجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية،  ، الميؿأبك الدسكقي إبراىيـنقبل عف  (2)
 .16ص 

، لبناف، 255، مجمة اإلقتصاد كاألعماؿ، العدد"أسكاؽ كتقنيات الخمكم في الببلد العربية "دحابرة بشار ،  (3)
  .61،ص2001مارس

. انو خدمة تجارية:- اعتمد المشرع في تعريفو لخدمة الياتؼ عمى  (4)
 .متاح لمجميع                                            - 

.  لمصكت اآلنييقـك بالنقؿ -                                                      



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

28 

 

      يمكف أف يستعمؿ الياتؼ في التعاقد ك يككف ىذا األخير تعاقدا فكريا، إذ يجتمع 
المتعاقديف في كقت كاحد ك ال يحتاج كصكؿ تعبير أحدىما إلى األخر إلى زمف معيف، كؿ 
ذلؾ إذا ما تـ التعاقد عف طريؽ المفظ ، فيك تعاقد مباشر فيسمع كؿ مف المتعاقديف كبلـ 
األخر مباشرة دكف كساطة شخص أخر، فالتعبير عف اإلرادة في التعاقد عف طريؽ الياتؼ 

الياتؼ "نجد أيضا اليـك . يتـ شفاىة أك بالمفظ لذلؾ يتعذر إثباتو ما لـ يتـ تسجيؿ المكالمة
ك الذم يعد أكثر انتشارا في عصرنا الحالي ك الذم إضافة إلمكانية االتصاؿ " النقاؿ

المباشر المفظي ، يتيح االتصاؿ بالكتابة لكف ىذه الكتابة تككف الكتركنية أك رقمية ك ليست 
 .كرقية كما ىك في الفاكس فيك يقدـ خدمة تبادؿ الرسائؿ التي يمكف التعاقد مف خبلليا

    نشير في ىذا الصدد أف المشرع الجزائرم قد سمح بالتعاقد عبر الياتؼ ك ذلؾ مف 
إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص " ؽ ـ ج ك التي تنص عمى 64خبلؿ المادة 

حاضر دون تحديد أجل القبول فورا وكذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى أخر بطريق 
 .الياتف أو بأي طريق مماثل

غير أن العقد يتم، و لو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل عمى أن الموجب قد 
عدل عن إيجابو في الفترة ما بين اإليجاب و القبول، و كان القبول صدر قبل أن ينفض 

 ."مجمس العقد
    ىذه المادة تسمح بصدكر اإليجاب عبر الياتؼ فيؿ يمكف أف تحتكم ىذه المادة الياتؼ 

 ىك إلزامية اإليجاب الصادر في مجمس العقد ما لـ 64النقاؿ؟ إف المقصكد بنص المادة 
بمعنى اعتبار المتعاقديف . مع المبلحظة أنو لـ تشترط شكبل معينا ليذا اإليجاب. ينفض

حاضريف حكما ، فيما حاضريف زمانا ك غائبيف مكانا ، بتطبيؽ ذلؾ عمى الياتؼ النقاؿ 
نجد أف عند التعاقد بالكبلـ أك المفظ في اجتماع مباشر يتحقؽ اعتبار المتعاقديف حاضريف 

فبل  (كتابة) لكف في صكرة تبادؿ الرسائؿ 64حكما بالتالي ىذه الصكرة تستكعبيا المادة

                                                                                                                                                         

.  طرفيةنقاطاستخدامو لشبكة متصمة بيا   -                                                   
.  متنقؿأك يككف المستعمؿ ثابت أفيمكف -                                                      

    تعد آنية في كؿ   خدمة انتقاؿ الكتابة كالتي الأىمؿ انو إلى مفيـك اليكاتؼ النقالة         المبلحظ أف المشرع ادخؿ
.  الحاالت        
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يتحقؽ االرتباط المباشر بيف المتعاقديف ك بالتالي ال يمكف اعتباره تعاقد بيف حاضريف ك 
 .  ؽ ـ ج 64بالتالي ال تدخؿ ىذه الصكرة ضمف نص المادة 

    باإلضافة إلى مشكؿ تحديد زماف ك مكاف االنعقاد الذم يتشابو فيو األمر مع التعاقد عف 
 .طريؽ البريد االلكتركني عبر االنترنت

 :التمكس أو التبادل البرقي-            ب  
 لتبادؿ البرقيات إرساال ك استقباال مزكد بآلة طباعة ىك جيازالتمكس أك  التبادؿ البرقي      

رساليا مباشرة فبل يكجد فاصؿ الكتركنية ،  فيك جياز إلرساؿ البيانات عف طريؽ طباعتيا كا 
زمني ممحكظ بيف إرساؿ البيانات كاستقباليا إال إذا لـ يكف ىناؾ مف يستقبميا لحظة 

االستغبلل التجاري اآلني المباشر " أنو 03-2000 مف قانكف 8/17عرفتو المادة . 1إرساليا
عن طريق تبادل إشارات ذات طابع برقي ولمراسبلت مرقونة بين مستعممين موصولين 

يعمؿ ىذا الجياز عف ك ".بنقاط طرفية في إحدى شبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية
ال سمكيا  طريؽ تحكيؿ الحركؼ المكتكبة إلى نبضات كيركمغناطيسية يتـ إرساليا سمكيا، أك

  .2 كممات مطبكعةإلىعبر الجك، كعند استقباؿ ىذه النابضات تتحكؿ 
ك يمكف . يتـ إعداد رسائؿ التمكس قبؿ إرساليا عمى شريط مثقب أك شريط مغناطيسي    

لكؿ مف طرفي العقد المكجب ك القابؿ ، إرساؿ رغبتو في التعاقد عف طريؽ التمكس ، ك يتـ 
. تمكسيةالتعاقد بمجرد إرساؿ القابؿ قبكلو برسالة 

يتميز التعاقد الذم يتـ عف طريؽ التمكس بالسرعة ك السيكلة ك السرية ، مع     
أنو يترؾ أثرا ماديا مكتكبا لمرسائؿ التي يقـك بإرساليا ك ىذا أمر يسيؿ ، كاإلتقاف ك الكضكح

 لكف رسائؿ التمكس يبيف فييا رقـ المرسؿ .3مف عبء إثبات التعامبلت التي تتـ عف طريقو
كالمرسؿ إليو كتاريخ اإلرساؿ دكف أف تحتكم تكقيع مف العميؿ فيمكف اصطناع ىذه 

                                                 

 .56 ص ،2007، دار النيضة العربية، مصر، معقد البيع االلكتركف ،طاىر شكقي مؤمف/ د (1)
 .19 ص ، مرجع سابؽ،الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية، الميؿ أبكابراىيـ الدسكقي  (2)
، مرجع سابؽ المدني، اإلثباتالتعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في  العبكدم عباس، (3)

 المستقبؿ يتـ عبر شبكة خاصة مراقبة مف مركز رئيسي لبلتصاالت كىك إلى التمكس مف المرسؿ فإرساؿ.27ص
كسيط محايد يحدد ىكية المتراسميف كيؤرخ العممية كيحتفظ بما يدؿ عمى تبادؿ الرسائؿ خبلؿ مدة زمنية كىي 

 .56 ص، مرجع سابؽ،طاىر شكقي مؤمف/  د: عند حدكث أم نزاع انظر في ذلؾاإلثباتعناصر 
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لذلؾ ينص المشرع الجزائرم في المادة . 1التمكسات بسيكلة مما يجعؿ حجيتيا غير قكية
وتكون لمبرقيات ىذه القيمة أيضا إذا كان أصميا »:  مف التقنيف المدني عمى أنو329

المودع في مكتب التصدير موقعا عميو من مرسميا، وتعتبر البرقية مطابقة ألصميا حتى 
إذف التمكس كي يتمتع بحجية في اإلثبات ك يضمف كظيفة . «يقوم الدليل عمى عكس ذلك

 .تقديـ خدمة مشابية لخدمة البريد المكصي عميو ، يجب أف يتضمف تكقيعا مف مرسمو
     (الفاكس ): جياز النسخ و نقل المستندات -           ج

يمكف تعريؼ جياز الفاكس  بأنو جياز لنسخ كنقؿ المستندات ك الصكر عف بعد، إذ      
يمكف عف طريقو نقؿ الرسائؿ ك المستندات المطبكعة أك المخطكطة  بخط اليد كما ىي 

كسية الصكر ك التكاقيع ك كؿ ما يمكف ابأصميا ك بكامؿ محتكياتيا ، لذلؾ تشمؿ الرسائؿ الؼ
. 2تسجيمو عمى الكرؽ مف كتابة ك رسـك تكضيحية ك غير ذلؾ مف المستندات

 يتـ التراسؿ باستخداـ الفاكس عف طريؽ شبكة الياتؼ المركزية ، أك عبر األقمار     
 لذلؾ يتمتع التعاقد ،يعتمد  الفاكس في تراسمو عمى جياز الياتؼ المدمج بو ك .3الصناعية 

عف طريؽ الفاكس بالمزايا نفسيا التي يتمتع بيا التعاقد عف طريؽ الياتؼ ، ك يتميز عنو 
ف الرسالة التي يرسميا الفاكس ك التي يتسمميا المرسؿ إليو تككف ىي نفسيا التي أمف حيث 

يرسميا المرسؿ ، فتعد بذلؾ نسخة أصمية منيا ، ك ليس مجرد صكرة ضكئية ليا ، فإذا 
يؿ ػمف حيث اإلثبات ، كال سب العرفية كانت مكقعة ممف أرسميا فيككف ليا قيمة الكرقة

بتيا إليو إال بإنكار صدكرىا منو أك إثبات عدـ مطابقتيا لؤلصؿ ػرسؿ ليا في نسمػػلمنازعة اؿ
 . 4، كىك ما اتجو إليو القضاء د لديوككجـاؿ

                                                 

 صدكر قرار إدارم بيذه القضاء الفرنسيأجاز  فمثبل اإلثبات بيذه الكسيمة في األخذختمؼ مكقؼ القضاء في مك (1)
 الجكانب القانكنية ، الميؿأبك الدسكقي إبراىيـ: ، انظر في ذلؾ1978يكنيك30في مجمس الدكلة في قرار ؿ الكسيمة 

 22/05/2003أما القضاء المصرم كفي حكـ محكمة النقض  في . 20لمتعامبلت االلكتركنية مرجع سابؽ ص
ال فبل يعتد بيا إال لمجرد االستئناس  اعتد بحجية مراسبلت التمكس بشرط كجكد أصؿ البرقية كمطابقتيا لؤلصؿ كا 

  .57 ص، مرجع سابؽ،طاىر شكقي مؤمف/ د: انظر في ذلؾ
 كمية الحقكؽ ، دكتكراه في القانكف التجارمةااللكتركنية، رساؿ القانكنية لعقد التجارة باحمد، الجكاف مأمكف إيماف (2)

 .83ص .2006 ، مصر،المنصكرة
 .29 مرجع سابؽ،ص المدني،اإلثباتالتعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في  العبكدم عباس، (3)
  يككف محتكل المستند يمكف نسبتو أف بشرط اإلثبات محكمة النقض الفرنسية رسائؿ الفاكس كدليؿ في أقرتفقد  (4)
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 يتـ التعاقد بكاسطة الفاكس عف طريؽ التعبير عف إرادة التعاقد كتابة كما ىك الحاؿ      
بالنسبة لمتمكس ، ك إف كاف يتميز عنو في أف المستند المكتكب الذم يرسمو الفاكس يمثؿ 

 . تـ إيضاحونسخة مف أصؿ المستند المرسؿ كما 
 باإلضافة إلى ما سبؽ فاف التعاقد ك التراسؿ عف طريؽ الفاكس يمتاز بالسيكلة ك      

السرعة ك الدقة ك ضماف كصكؿ الرسائؿ ك المستندات مع المحا فضة عمى سريتيا ك عدـ 
احتماؿ ضياعيا ، ىذا باإلضافة إلى تجنب األخطاء التي يمكف أف تقع في خمية االتصاؿ 

. عف طريؽ الياتؼ أك التمكس 
مكف أف مالمتمثؿ في قبكؿ الحكالة – قرر القضاء الفرنسي أف التعبير عف اإلرادة       كقد 

. 1يتـ عف طريؽ الرسالة المرسمة عف طريؽ جياز الفاكس
ك في حكـ حديث لمحكمة النقض المصرية ، قرر أف الكرقة المرسمة بالفاكس ك التي يحتفظ 

 الرسائؿ عف طريؽ الفاكس تعتبر مبدأ إرساؿالمرسؿ بأصميا لديو كما ىك متبع في حالة 
. 2ثبكت الكتابة ، ك يجكز تكممتو بشيادة الشيكد أك بالقرائف القضائية 
 :  كعميو ، لكي يكتسب الفاكس حجية في اإلثبات يجب أف

 .تحتكم الرسالة المرسمة بكضكح رقـ الفاكس الخاص بالمرسؿ -
 . تحتكم الرسالة المرسمة بكضكح عمى رقـ الككدم لمدكلة -
تكقيع الرسالة مف الجية المرسمة، كبالتالي يمكف اعتبار الفاكس محررنا عرفيا  -

يحمؿ تكقيع مف صدر منو، كليتـ التأكد مف كصكؿ الفاكس يمكف لممرسؿ إليو 
 .إعادة إرساؿ الفاكس بتكقيعو، إلبعاد أية شبية

 
 

                                                                                                                                                         

،  مرجع سابؽ ،طاىر شكقي مؤمف/  د: انظر في ذلؾاألصؿ، التحقؽ منو بكجكد إمكانية مع تكافر أنشأه مف إلى
 .57ص

 58طاىر شكقي مؤمف، المرجع نفسو، ص/د:، نقبل عف 07/12/1997نقض تجارم فرنسي في  (1)

، تتعمؽ الدعكل بطمب استقالة عف طريؽ الفاكس، كانت محكمة استئناؼ 22/06/2000نقض مدني مصرم في  (2)
 القاىرة قد رفضت تمبية طمب الطاعنة بإحالة الدعكل عمى التحقيؽ إلثبات الكاقعة الكاردة في الفاكس ، انظر في 

 .  22إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د:ذلؾ 
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 :اآللي  الحاسب -            د
   يعتبر جياز الكمبيكتر أىـ األدكات الرئيسية المستخدمة في مجاؿ التجارة االلكتركنية 

"  يرجع ظيكر الكمبيكتر إلى نيايات النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، ككاف ذلؾ عمى يد ك
 ، ىذا الجياز 1944األمريكي الذم قاـ بتصميـ أكؿ جياز كمبيكتر عاـ" جكف فكف نيكماف

 طف كبقي العمؿ بو إلى غاية 30 أنبكب إلكتركني كيزف حكالي 18000متككف مف 
1957

كلعؿ الحاجة . كقد شيد الكمبيكتر تطكرا إلى أف كصؿ لمصكرة التي نعرفيا بو اليـك. 1
إلى مف يساعد اإلنساف في تشغيؿ البيانات كتخزينيا ىي سبب ظيكره فمحدكدية العقؿ 
البشرم في قدرتو عمى إستعاب كتخزيف الكـ اليائؿ مف المعمكمات كاف كراء اختراعو 

 .2لمحاسب اآللي، كقد مر ىذا األخير بأربعة أجياؿ ليصؿ لمشكؿ الذم ىك عميو اليـك
 لمخصائص التي يتمتع بيا، فيمتاز بسرعة ا في أداء األعماؿ نظرر     يعتمد عمى الكمبيكت

تنفيذ العمميات، الدقة في األداء، الكفاءة في إدارة البيانات كبضخامة كمية الكممات المعالجة 
  .ا أنظمة التشغيؿ المتعددةركأخي

يشير مكضكع مستخرجات الحاسب اآللي في اإلثبات مسألتيف تتعمؽ بمدل استيفائيا 
، عمى ذلؾ  -كما سنراه الحقا–لمتطمبات الدليؿ الكتابي أما الثانية بمدل حجيتيا في اإلثبات 

يذىب البعض في عدـ اعتبار مخرجات أجيزة الكمبيكتر مف األدلة ذات الحجية في 
 .اإلثبات، لكف إحاطتيا بكسائؿ تمنع التغيير فييا، قد يجعميا دليبلن ذا حجية في اإلثبات

 الفرع الثاني
 في الجزائر- كأىم وسيمة لمزاولة نشاط التجارة االلكترونية–استغبلل االنترنت

ا عمى معامبلت األفراد  تأثير3ظيكر االنترنتكباألخص لتطكر التكنكلكجي كالتقني ؿكاف     
ك ،  (أكال)لجديدةالمعامبلت القانكنية اىذه في تعديؿ القكاعد القانكنية التي تحكـ كمف ثمة 

البد مف إطار قانكني يسمح بدخكؿ ىذه الخدمة كي يتسنى لؤلفراد استغبلليا في معامبلتيـ، 

                                                 

 .8 ، ص2003، ر ىكمة، الجزائر، دا2حابت محمد سعيد، الخطكات األكلى في اإلعبلـ اآللي، طبعة  (1)
(2) 

  الدكلية  ة العممير، عقكد المعمكماتية، الدارم حمد خاطرنك/د:رألكثر تفصيؿ في ىذه األجياؿ كخصائصيا أنظ 
 .5، ص2001، ف الثقافة، األردر         كدا

قدميا إلى مؤتمر حكؿ بركتكككالت التحكـ عمؿ  استخدـ فيف سيرؼ كممة انترنت ألكؿ مرة في كرقة 1974عاـ   (3)
                            .االتصاؿ في 
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  257-98االنترنت بمكجب المرسـك التنفيذماستغبلؿ  نظـ كبالنسبة لممشرع الجزائرم فقد
 كاستغبلليا 1 الذم يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات االنترنت1998 أكت 25المؤرخ في 

 .(ثانيا)20002 أكتكبر سنة14 المؤرخ في 307-2000المعدؿ بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ 
 مفيوم االنترنت: أوال                      

 تعني البينية أك االتصاؿ أما  inter :ف كممة انكميزية األصؿ تتككف مف مقطعيت      االنترف
Net3 فتعني الشبكة . 

 الجديدة التي تقـك عمى ة شبكة شبكات القرف الكاحد كالعشريف ك محرؾ الحضارت   االنترف
 تكنكلكجيا المعمكمات ة ال االنتقاؿ ، كتعتبر إحدل ثمار االندماج بيف ثكرؿفكرة االتصا

كاالتصاالت الرقمية، ىذه الشبكة التي نشأت كتطكرت بسرعة ىائمة قد استطاعت أف تزيؿ 
 يستفيد متعاممييا مف ة الكتركنيةكتجعؿ مف العالـ قرية صغير (أ) بيف الدكؿتالحدكد كالمسافا
 .(ب)كؿ ما يحممو

 :نشأة وتطور االنترنت - أ
 مف شبكات مستقمة حكؿ العالـ  أنشأتيا حككمات، جامعات، منشآت ت      تتككف االنترف

 تكفر كسائؿ مشتركة لمشاركة المعمكمات مف خبلؿ السماح فتجارية كحتى أشخاص طبيعيي
أما عف سبب ظيكر ىذه  .   4باإلتصاؿ بحكاسبيا ك اإلستفادة مف المعمكمات التي تعرضيا

الشبكة فقد كاف عسكريا محضا حيث كمفت الكاليات المتحدة األمريكية  شركة حككمية تدعى 

                                                 

 مرة ألكؿ االنترنت خدمة أدخمت فقد ، استعماؿ االنترنت في الجزائر كاف قبؿ صدكر ىذا المرسـكأف اإلشارةمع  (1)
 صدر المرسـك 1998 تابع لمدكلة ، كفي لؤلبحاث كىك مركز  cerist عف طريؽ مركز  1993ـ ا الجزائر عإلى

.  ىذا االحتكار بأف سمح لمخكاص بتقديـ ىذه الخدمة تجارياألغى الذم 257-98التنفيذم 
  النصكص التي استند عمييا ىذاأم الحيثيات فيمف الناحية الشكمية،  257-98كيبلحظ عمى المرسـك التنفيذم   (2)

 المتعمؽ بترقية االستثمار، كيعتبر القانكف ميـ في ىذه 12-93 المرسـك التشريعي  غياب مرسـك في صدكرهاؿ
مرحمة االنتقاؿ مف االقتصاد المكجو إلى االقتصاد الحر، حيث يكرس ىذا القانكف مبدأ حرية  المرحمة، كىي

 مف الدستكر التي تكرس مبدأ أساسي مف 37كما يبلحظ بأف كاضعي ىذا القانكف تجاىمكا نص المادة  .االستثمار
  .مف الدستكر125/2 كالمادة 4-85االقتصاد الحر، كىك مبدأ حرية التجارة، كأشاركا فقط إلى نص  مبادئ

     ةالتجار"ىشاـ القطاف، :  في ذلؾرفاف المعنى الكامؿ ىك الشبكة المتصمة أك البينية، أنظ كبالجمع بيف الكممتيف (3)      
  .200، السعكدية، ص2000، آذار 37، العددض، مجمة الريا"، مضمكف، اقتصادياتراستثما: ة         االلكتركني

، لبناف،        بنكرتف بكب ككاثي سميث، التجارة عمى األنترنت، ترجمة مركز التعرم (4)          كالبرمجة لمدار العربية لمعمـك
 .10،ص 1997         
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RAND- بتكفير سبيؿ الستمرار االتصاالت بيف  -ككالة مشركعات األبحاث المتقدمة
شبكات حكاسيب   السمطات األمريكية في حالة نشكب حرب جديدة نككية مف خبلؿ إيجاد

أبحاث في مجاؿ الدفاع  يتصؿ بعضيا ببعض ، ككاف ىدؼ ىذه الككالة أساسا إجراء
خاصة بعدما أطمؽ الركس  لضماف تفكؽ الكاليات المتحدة األمريكية في مجاؿ أبحاث الدفاع

1957سنة  (سبكتنيؾ  )مركبتيـ الفضائية 
1 . 

انتيت ىذه الشركة إلى كجكب بناء شبكة ال مركزية تعتمد مبدأ تحكيؿ الرسائؿ إلى       
 نفذت كزارة 1969كفي عاـ .حـز تجمع ىذه األخيرة لدل المستقبؿ كتفؾ لتشكؿ الرسالة

ربطت مف خبلؿ ىذه الشبكة . 2  مشركع ىذه الشبكة كأسمتيا أربانتةالدفاع األمريكي
مجمكعة مف الجامعات األمريكية عبر أربع عقد مككنة مف أجيزة كمبيكتر عمبلقة بيدؼ 
نقؿ المعمكمات بسرعة ىائمة بيف تمؾ األجيزة، كبالفعؿ نجحت ىذه التجربة فطبقتيا عمى 

 تكلت الييئة القكمية األمريكية لمعمـك 1980بعدىا كفي عاـ. نظاـ االستخبارات الدفاعية
اإلشراؼ عمى ىذه الشبكة بيدؼ السماح بدخكؿ المجتمع العممي كافة إلى المعمكمات 

، لتنفصؿ الشبكة nsfnet 3المخزنة عمى الشبكة كأصبحت اربانت تسمى نسؼ نت 
 الدكلية انترنت ت ميبلد شبكة االتصاالخ كىك تارم1983 عف الشبكة األـ عاـ ةالعسكرم

 .كأصبح بإمكاف مختمؼ األفراد استخداميا
 كشممت المئات مف الجامعات كالمعاىد ك ت، تكسعت شبكة االنترف1986      في عاـ 

 بدأ 1990، بحيث كفي عاـ ة التجارمةاالكادميات، ثـ انتقمت إلى التطبيقات االلكتركني
 العالمية كأسعار سكؽ ت تقديـ معمكمات عف أسعار البكرصام خدمة البريد االلكتركفكمقدـ

الماؿ ككذلؾ قدمكا بيانات كمعمكمات عف أعماؿ البنكؾ كمف ىنا أصبحت االنترنت تستخدـ 
 عبر الشبكة بعد أف ة أخرل غير األغراض العممية كتزايدت االتصاالت االلكتركنيضألغرا

 . كانت حكرا عمى مجمكعة مف العمماء كالباحثيف فقط
  ة أكؿ مؤسسة عالمية ال تممكيا أم حككمة، أما مف يممؾ الخدمات الرئيسيت   يعتبر االنترف

                                                 
  جامعة  ؿ القانكفمجمة ،" بالعقد الكتركنيةإرتباط األنترنت كالتجارة اإللكتركني"، بكر العيش لصالحيف محمد أبكا/د( 1)       

 www.ladis.com ://http:، ليبيا، مقاؿ منشكر عمى المكقعيكنس قار           

 Advanced Reseachىك اختصار لشبكة إدارة المشركعات البحثية المتقدمة ARPANETأربانت ( 2      )

Projects Administration Network   

 .52،ص2008، ر الجامعي، مصر الفؾر الدكلية، داة في عقكد التجارماىيـ، التحكيـ االلكتركفرخالد ممدكح اب/د(3       )
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أما اإلدارة فتتـ عف طريؽ ىيئة تدعى اآليكاف  . 1ت ىك مقدـ خدمة االنترفتلبلنترف
ICANNبحية تـ تأسيسيا دكليا تتكلى مسؤكلية تكزيع مجاالت العناكيف ر ر كىي ىيئة غي

داتكتكككالت االنترفرفي ب ة نظاـ سجبلت المكاقع العامة العالية المستكل، كسجبلت ر كا 
 .ةة نظاـ الخكادـ المركزمرز الدكلة، كما تضطمع بمسؤكلية كظائؼ إداـر ؿعالمكاؽ

ة يضـ جنسيات مختمفة مككف مف مكظفيف يعممكف رة اآليكاف مجمس إدارؼ عمى إدار     يش
ق ر مؽتكما يكجد اتحاد شبكة االنترف. تعمى أف تمبي االيكاف التزاماتيا تجاه مجتمع االنترف

 ة عف اتحاد دكلي أنشئ مف اجؿ تنمية المعاىدات الدكلية مف اجؿ ر كىك عبااجكنيؼ بسكيسر
 .2ت شبكة االنترفرتطكم

  عندما ظيرت شبكػػػػػػػػػة الكيب 1992 استخداـ الشبكة في األغراض التجارية عاـ        تأّكد
العالمية، مف ىنا بدأ التفاعؿ بيف رجاؿ األعماؿ كاالنترنت حيث بدأت الشركات باستقباؿ 

ردكد كرسائؿ البريد اإللكتركني عمى عركضيا التي أعمنتيا عبر مكاقع ليا عمى الشبكة كمنو 

                                                 

   رأنظ. اكف اليف، شكة يكنت بيبكس، شركة كلدكـ، ىي مسؤكلة عف إيصاؿ المستخدـ بالشبكةاكة أمريؾرمثؿ ش (1       )
 .53جع سابؽ، ص ر الدكلية، ـة في عقكد التجارمخالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ االلكتركف:           في ذلؾ

 جامعة  130 مف أكثر بدأ مف خبلؿ اتحاد 2انترنت   أمريكي يدعىعنضيؼ في ىذا الصدد كجكد مشرك (2)        
 كشركات تقنية المعمكمات لتطكير تقنيات انترنت متقدمة كتطبيقات عالية المستكل  األمريكية مع الحككمة          أمريكية

  ( 2انترنت  )تقـك الجامعات كالمعاىد باستخداـ .  تعمؿ عمى شبكة االنترنت المستخدمة حالياأفال يمكف          
كىك برنامج سيتـ استخدامو في الفصكؿ   ) ( Learnnig ) تطبيقات كطرؽ بحث جديدة مثؿ تقنية  إلىلمكصكؿ         
   بصفة  . أعمىككذلؾ المكاتب االلكتركنية كالتخيمية كعقد االجتماعات عف بعد بكفاءة  (الدراسية كالتعميـ عف بعد          
:  متاحا لمجميع مف خبلؿ قدرات عالية مبنية عمى ثبلث مزايا  ( 2انترنت  )عامة فاف الخطة كانت لجعؿ مشركع          

 كاستقباؿ المعمكمات ، كسعة الكصمة ىي التي تتحكـ في إلرساؿ، كبالتالي سرعة عالية جدا  لموصمة أعمىسعة  - 1
 استخداـ طرؽ إمكانية إلى تصؿ لمحاسب الخاص بالمستخدـ ، كاتساع سعة الكصمة سيؤدم أف إلىمعدؿ تدفؽ البيانات 

  .ةكف متاحفجديدة لتقديـ المعمكمات لـ 
 في نفس الكقت مف أشخاص كتعدد المياـ سيعني الكفاءة في تكصيؿ المعمكمة الكاحدة لعدة ،والعممياتتعدد الميام  - 2

 .األشخاص مف خبلؿ ميمة جديدة لكؿ شخص مف إرسالياخبلؿ ميمة كاحدة بدال مف 
 يعنى اف المحتكيات ، ضماف كصكؿ المعمكمة كالتي يطمؽ عمييا: األداءضمان وصول المعمومات بكفاءة وانتظامية  - 3

 تصؿ بطريقة بطيئة ليدفيا عبر شبكة االنترنت الحالية  سيككف مضمكنا كصكليا ليدفيا أكالتي كانت غير قابمة لمكصكؿ 
، ص 2001، اتحاد المصارؼ العربية، مصر ،"رقانكف الكمبيكت"المحامي يكنس عرب،:  في ذلؾر،أنظفي الكقت المناسب

58. 
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إبراـ صفقاتيا مف خبللو، فقد كجدكا فيو الفضاء السيؿ لبلتصاؿ كالتفاكض حكؿ السمع 
 .كبصكرة سريعة كبتكمفة اقؿ سكاء في اقتنائيا أك إعادة بيعيا 

 بمغ عدد 1995، كفي شير أفريؿ عاـ1993      ظير أكؿ مكقع تجارم عمى الشبكة عاـ
 ألؼ 110 ألؼ مكقع ليصؿ شير أكتكبر مف نفس السنة الى28المكاقع التجارية عمى الشبكة 

  دخؿ تجار التجزئة عالـ األنترنت لتسكيؽ سمعيـ كخدماتيـ عمى 1996كفي سنة. مكقع
 . 1 مميكف مكقع12 ما يقارب 2000 االنترنت عاـلالشبكة لتبمغ عدد المكاقع التجارية عؿ

 : استغبلل االنترنت في التجارة االلكترونية - ب
  لمتعبير عف ةالكتركني       يمكف استغبلؿ الخدمات التي تتيحيا شبكة االنترنت ككسيمة

 ة انو يمكف االعتداد بالكسيمة االلكتركني2 ؽ ـ ج 60اإلرادة، بحيث يستفاد مف نص المادة 
ككسيمة لمتعبير عف اإلرادة ، فيي تسمح أف يتـ التعبير عف اإلرادة صراحة كضمنيا ، 

عف إرادتو بالطريقة  لممتعاقد أف يفصحكاألصؿ في التعبير أنو ال يخضع لشكؿ معيف ، ؼ
يصح التعبير عف اإلرادة   فكما.التي تركؽ لو بشرط أف يككف ليا مدلكؿ يفيمو الطرؼ اآلخر
معيف يمكف أف يعبر عف إرادة  بالكتابة أك القكؿ أك اإلشارة ، فإنو يصح باتخاذ مكقؼ عممي

 . عمييا داللة أكيدة التعاقد لدل األطراؼ إذا كاف ىذا المكقؼ كافيا لمداللة
 ، 4، كتابة3 يمكف أف تترجـ ألم شكؿ مف ىذه األشكاؿ ةبالمقابؿ، فالكسيمة االلكتركني     
 .1، أك حتى اتخاذ مكقؼ6، إشارة5شفاىة

                                                 

 2008، ف كأحكاميا في الفقو اإلسبلمي، دار النفائس، األردة اإللكتركنيةعمي محمد أحمد أبك العز، التجار (1)
  27،ص

  فا كما يكون باتخاذ أي موقف ال رة المتداولة عرادة يكون بالمفظ أو الكتابة أو اإلشار عن اإلرالتعبي" تنص عمى( 2)
 ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق ريدع أي شك في داللتو عمى مقصود صاحبو ، ويجوز أن يكون التعبي

 ".يحارالطرفان عمى أن يكون ص
إلى انو يتفؽ الفقو عمى جكاز - تتحكؿ إلى الكتركنات تنتقؿ في اليكاء –ريقة انتقاؿ ىذا التعبيرطفي ؽ يكمف ركالؼ( 3)

اؼ، في ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر صبلح الديف رات معمكمة لدل األطر إشاريقة طالما أنيا في األخيراالعتداد بيذه الط
شارموز متعارة عن رأن الكتابة في اليواء إذا كانت عبا:" الناصي   رات معمومة لدى الطرفين فان التعبيرف عمييا وا 
 .61 ،ص مرجع سابؽ،...يؽ كسائؿ االتصاؿ رالعبكدم عباس ، التعاقد عف ط/ انظر في ذلؾ د " بيا يصح

 .يد االلكتركنيريؽ البركالتعاقد عف ط (4)
 يؽ المشاىدةرالتعاقد عف ط (5)
 :فا عمييا عمى الشبكة مثبلركز متعاـرت كاؿراأصبحت بعض اإلشا (6)
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عمى -االلكتركنية التي تتـ عبر االنترنت  العقكد في  اإليجاب ك القبكؿ عف التعبير      إف
عادة تككف - إعتبار أف التعاقد عف طريؽ األنترنت مف أحسف األمثمة عف التعاقد اإللكتركني

 كعمى العمـك يمكف عرض بعض ،مختمفة  يتـ تبادليا بأشكاؿ في شكؿ رسائؿ البيانات 
 :طرؽ تبادؿ ىذه الرسائؿ كىي

 :االلكتروني البريد عبر -1          
 كلكف التقميدم اإليجاب كالقبكؿ نفسو يككف أف يعدك ال اإلنترنت عبر    اإليجاب كالقبكؿ 

  اإليجاب أف كؿ مف نجد لذا نفسو، كالمضمكف الجكىر كاألشكاؿ كيبقى األدكات تختمؼ
 نقؿ في كسرعة مبلئمة أكثر تعتبر عالمية شبكة خبلؿ مف يتـ اإللكتركني العقد كالقبكؿ في
 .اإللكتركنية كالكتابة البيانات

ف إتفقت جميعيا في المضمكف، فيعرفو كؿ       تعددت التعريفات الفقيية لمبريد اإللكتركني كا 
انو مكنة التبادل غير المتزامن لمرسائل بين أجيزة  " G.KAUFMAN 2ك  P.BREESE  مف

طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة "   أنو 3F.COLANTONIO، كيعرفو " الحاسب اآللي
كيعرفو قانكف الثقة في اإلقتصاد الرقمي الفرنسي  ،"بين األجيزة المتصمة بشبكة معمومات

                                                                                                                                                         

 .تدؿ عمى الغضب يعنى عدـ المكافقة <                                                      
 .تدؿ عمى كجو مبتسـ أم المكافقة>                                                                

 كاجيات  عمى البضائع عرض التجارية ك المدنية التشريعات كالبيع عف طريؽ الماكينات، في ىذا الصدد تكيؼ (1)
طرؼ البائع، صكرة التعبير فيو تتخذ شكؿ اتخاذ مكقؼ ال يدع  مف إيجاب  بأنيا المحبلت مع كضع األسعار

 أنيا عمى فتأخذىا أسعارىا كتفصيؿ لمسمعة االشيارم ك الدعائي شؾ في نية صاحبو عمى مدلكليا، أما الجانب
 كاجيات عمى البضائع كعرض اإلنترنت طريؽ عف كالخدمات البضائع عرض يعد التفاكض، فيؿ إلى دعكة

:" بنصيادبي  إمارة تشريع     مف01 فقرة 06 في المادة التساؤؿ ضمنيا ىذا عف التجارية؟ نجد إجابة المحبلت
 القانون ما يتطمب من شخص أن يستخدم او يقبل معمومات بشكل الكتروني، اال انو يجوز ليس في ىذا

 كالمادة يمكف لمفرد أف يتخذ سمككا ايجابيا يستنتج منو مكافقتو،".استنتاج موافقة الشخص من سموكو االيجابي
االيجاب والقبول جزئيًا أو كميًا  ألغراض التعاقد يجوز التعبير عن"   بنصيا  التشريع مف نفس 01 فقرة 13

معمومات الكترونية ترسل او تستمم  "أنيا،في حيف تعرؼ الرسالة االلكتركنية عمى " بواسطة المراسمة االلكترونية
 تتضمف ىذه الرسالة أفال يكجد ما يمنع ".المكان المستممة فيو بوسائل الكترونية ايًا كانت وسيمة استخراجيا في

  . اإللكتركني المكقع كاجية تشبو المادم التجارم المحؿ إذف كاجية  ، معمكمات خاصة بالسمع 
عبد اليادم فكزم العكضي، الجكانب القانكنية لمبريد االلكتركني، دار النيضة العربية، /د: مشار إلييما لدل (2)

 .12،ص2005مصر، 
 .12عبد اليادم فكزم العكضي، المرجع نفسو، ص/د:  كذلؾ لدل مشار إليو (3)
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كل رسالة ، أيا كان شكميا نصية أو صوتية أو مصحوبة بصور :" في مادتو األكلى
وأصوات ، يتم إرساليا عبر شبكة عامة لئلتصاالت ، ويتم تخزينيا عند أحد خوادم ىذه 

 ".الشبكة أو في المعدات الطرفية لممرسل إليو حتى يتمكن ىذا األخير من استعادتيا
    ىذه التعاريؼ، البعض منيا يركز عمى كصؼ البريد االلكتركني عمى انو كسيمة اتصاؿ 

 كعمى كؿ إذا. تعتمد عمى تقنية الحاسكب كالبعض اآلخر ييتـ ببياف مضمكنو ككظيفتو
كىي  أخرل مرحمة تأتي في اإليجاب تكفرىا تستكجب شركط مف تتضمنو بما الرسالة حررت
 إليو المرسؿ إلى اإلرادة بإرساؿ التقنية ىذه تسمح كىكذا .المطمكب الشخص كاستيداؼ إرساليا
 .1الصندكؽ بفتح يستمميا كالذم

   :عبر المواقع االلكترونية- 2              
    يدعي كذلؾ بالعنكاف االلكتركني ، كتقترب مكاقع االنترنت في تقديـ عركضيا عمى 

التعبير عف  يميز ما العادية، التجارية المحبلت كاجيات مف كبير حد إلى الكتركنية كاجيات
 أشخاص مقصكرا عمى يككف فبل لمجميكر، مكجيا يككف أنو البكابة ىذه خبلؿ مفاإلرادة 
 . محددة

      يعد العنكاف اإللكتركني فكرة جديدة ارتبط ظيكرىا بظيكر األنترنت، كتنقسـ العناكيف 
اإللكتركنية إلى عناكيف إلكتركنية دكلية أك عامة ال تنتمي إلى دكلة معينة ،كعناكيف 

كلـ تتكحد آراء الفقو كال أحكاـ  . 2إلكتركنية كطنية تنتيي بحرفيف مف حركؼ كؿ دكلة
 القضاء عمى تعريؼ ثابت لمعنكاف اإللكتركني فاستندت بعض التعريفات إلى الطبيػػػػػػػػػعة الفنية 
 ليذا العنكاف ، كارتكزت تعريفػػػػػػػات أخرل عمى تككيف ىذا العنكاف عمى الشبػػػػػػػػػػػػكة كأخرل عمى 

                                                 

(1) Marie-Pierre FENOLL TROUSSEAU et Gérard HAAS, Internet et protection des données  
Personnelles, édition dites, paris, p.76. 

 .كىي تشير إلى كؿ ما يتعمؽ باألنشطة التجارية (com.) مف بيف المكاقع الدكلية نجد التي تنتيي ب (2)
(.org)  كىي تشير إلى كؿ ما يتعمؽ بالمنظمات المختمفة التي ال تسعى إلى تحقيؽ الربح  . 
(.net)  كىي تشير إلى الييئات التي تعمؿ في مجاؿ األنترنت . 

. الخاص بالمكاقع الجزائرية (dz.)أما المكاقع الكطنية نجد منيا التي تنتيي
(.fr) الخاص بالمكاقع الفرنسية .
(eg)شريؼ محمد غناـ ، حماية العبلمات التجارية عبر / د:ألكثر تفصيؿ في ىذه المكاقع أنظر. الخاص بالمكاقع المصرية

 . كما يمييا22،ص 2007مصر، ، األنترنت في عبلقتيا بالعنكاف اإللكتركني ، دار الجامعة الجديدة
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ف كاف يمكف أف نكرد التعريؼ التالي لو كىك أنو عبارة عف مجمكعة . كظيفة ىذا العنكاف  كا 
 .1مف الحركؼ تكتب بشكؿ معيف يتـ ترجمتيا إلى أرقاـ كتشير إلى مكقع معيف عمى الشبكة

كأيا كاف تعريؼ المكقع اإللكتركني ، فقد احتؿ مكانة كبيرة عمى شبكة األنترنت ، فقاـ بدكر 
  .2اإلعبلف عف المنتجات كالخدمات كدعكة لمتعاقد كاستعمؿ أيضا لمتعاقد

  اإلنترنت عبر المشاىدة و االلكترونية عبر المحادثة -3          
 نفس في عميو ُيرد ك المباشرة ك الفكرية المحادثة مكاقع عمى اإليجاب عرض مف مانع     ال
 االنترنت انتشار قبؿ مرحمة إلى نرجع لك ك الكمبيكتر، عمى الطرفاف فييا يككف التي المحظة
 فإذا  MINTEL جياز عبر الفكرم التعامؿ الثمانينات مرحمة في عرفت قد فرنسا أف لكجدنا

 لكجدنا القبكؿ رد ك اإليجاب تكجيو مف حيث المشاىدة ك المحادثة بشبكات الجياز ىذا قكرف ما
 تبادؿ يتـ حيث شكمو االفتراضي في لكف تعاقد مجمس أنو أم ذاتو الكقت في يحدث األمر أف

  .الصكرة ك بالصكت أك كتابة إما القبكؿ ك اإليجاب
 تنظيم استغبلل االنترنت في الجزائر: ثانيا 

ـك  ػػػػػػػػػػػػػػػػ بمكجب المرس3االنترنت كنشاط اقتصادم مقنفاستغبلؿ مشرع الجزائرم اؿ نظـ       
 الذم يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات 1998 أكت 25  المؤرخ في 257-98التنفيذم

 أكتكبر 14 المؤرخ في 307-2000االنترنت كاستغبلليا المعدؿ بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ 
 . 2000سنة

 يعتبر في"  بأنو404-97 مف المرسـك التنفيذم 2المادة حسب  بالنشاط المقنف،      يقصد
مفيوم ىذا المرسوم كنشاط أو مينة مقننة، كل نشاط أو مينة يخضعان لمقيد في السجل 

                                                 

 . 12، صسابؽشريؼ محمد غناـ، مرجع / أنظر في ذلؾ د (1)
 :انظر في دكر المكاقع االلكتركنية  (2)

PIRONON Valérie, Les nouveaux défis du droit international privé : site actif, site passif, activité 
dirigée ?, Les nouveaux défis du  commerce électronique sous la direction de ROCHFELD  
Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010.p92 

  ، كلقد برز ىذا  أك حرية الصناعة كالتجارة لمبدأ حرية االستثمارقييدتعتبر ت النشاطات االقتصادية المقننةك (3)
 المؤرخ 12-93 المرسـك التشريعي 8، 4، 3في المكاد   1993المصطمح ألكؿ مرة في القانكف الجزائرم سنة 

 2001 أكت 20 المؤرخ في 03-2001 المعدؿ بمكجب األمر 64عدد  ج ج، ج ر1993 اكتكبر 05في 
  . 2001 /47عدد   ج جج ر،المتعمؽ بتطكير االستثمارات 

   المتعمؽ بمعايير تحديد النشاطات كالميف المقننة الخاضعة 1997 يناير سنة 18المرسـك التنفيذم المؤرخ في  (4)
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التجاري ويستوجبان بطبيعتيما ومحتواىما وبمضمونيما وبالوسائل الموضوعة حيز 
". التنفيذ، توفر شروط خاصة لمسماح بممارسة كل منيا

عتمد في ت ذه المادةقؼكسعا كذلؾ لعمكمية المفاىيـ المستعممة ـىذا التعريؼ جاء       
بطبيعتيا ك بمحتكاىا كبمضمكنيا "  لمنشاط المقنف عمى عدة معايير مجتمعة اتعريفو

". كبالكسائؿ المكضكعة حيز التنفيذ، تكفر شركط خاصة لمسماح بممارسة كؿ منيا
مرتبط بكجكد مصمحة 1( Réglementée)كعميو فإف تكييؼ نشاط أك مينة بأنيا مقننة 

.  2تتطمب التأطير القانكني كالتقني المطمكب
تبيف  مادة 18 يتضمف  المعدؿ كالمتمـ ، نجده 257-98لمرسـك التنفيذم     بالعكدة ؿ

لمدخكؿ لنشاط إستغبلؿ خدمات األنترنت  ك.شركط إنشاء خدمة االنترنت كالتزامات مقدمييا
 .مكضكعية  شكمية كأخرل شركط قانكنية تتمثؿ في شركط 

 :الشروط الشكمية -               أ
 السالؼ الذكر انو عمى كؿ مف يرغب في إقامة 257-98       جاء في المرسـك رقـ

خدمات االنترنت أف يقدـ طمب لمحصكؿ عمى رخصة مف الكزير المكمؼ بالمكاصبلت 
 .3السمكية كالبلسمكية ثـ كبعد تعديؿ ىذا المرسـك عكض مصطمح رخصة بترخيص

                                                                                                                                                         

 453-03رقـ المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم 1997/ 05عددج ر ج ج لمقيد في السجؿ التجارم، كتأطيرىا، 
. 75/2003 عدد2003ديسمبر 01المؤرخ في 

 . ىك الميف المنظمة كليس المقننةاألصحالمفظ اف كاف ك (1)
:  ترتبط بإحدل المجاالت اآلتية40-97  رقـ مف المرسـك التنفيذم3كىذه المصالح طبقا لممادة  (2)

. النظاـ العاـ- 
. أمف األشخاص كالممتمكات- 
. حفظ الصحة العامة- 
 .حماية األخبلؽ كاآلداب- 

غير أف النص .(licence )ط رخصة اشترا  عمى257-98رقـ مسة مف المرسـك التنفيذم االمادة الختضمنت  (3)
في حيف ىناؾ فرؽ بيف نظاـ الرخصة . (ترخيص )عنيكالتي ت( autorisation ) بػ ة يترجميابالمغة الفرنسي

(Licence)  كنظاـ الترخيص (Autorisation) تدخؿ حسب درجة خطكرة النشاط عمى النظاـ العاـ ، بعد ذلؾب 
 كأكد عمى استعماؿ نظاـ الترخيص 307-2000بنص صريح في المادة الخامسة مف المرسـك التنفيذم المشرع 

 بمفظ 257-98المستعمؿ في صمب المرسـك التنفيذم " رخصة"يعكض لفض " ص بأنو ف، عندما كليس الرخصة
". الترخيص " 
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 المتعمؽ بنظاـ 123-01     نشير إلى أف المشرع الجزائرم كبمكجب المرسـك التنفيذم 
االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى 

1مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية
-07  المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم، 

1622
 كاستغبلؿ شبكات العمكمية لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية أك تكفير  إنشاء أخضع  

. 3 تمنحو سمطة الضبط آخرصمرختخدمات تحكيؿ الصكت عبر االنترنت ؿ
األكؿ مف الكزير المكمؼ 4 تتطمب ترخيصيفتاإلنترف خدمة إقامة يفيـ أف ،عميو      

 اإلعبلـية كالبلسمكية كالثاني مف سمطة ضبط البريد كتكنكلكجيا ؾبالمكاصبلت السؿ
  .كاالتصاؿ

يجب عمى الطالب أف يقدـ عرض مف الكزير 5مف شركط الحصكؿ عمى الترخيص     
. مفصؿ عف الخدمات التي يقترح تقديميا ككذلؾ شركط ككيفياف النفاذ إلى ىذه الخدمات

كذلؾ يشترط دراسة تقنية حكؿ الشبكة المقترحة كحكؿ التجييزات كالبرامج المعمكماتية التابعة 
ليا مع تحديد ىيكميا ككذلؾ صيغ الكصؿ بالشبكة العمكمية لبلتصاالت، كذلؾ يجب عمى 

المستثمر أف يقدـ التزاـ مف المصالح المختصة في الكزارة المكمفة باالتصاالت يثبت إمكانية 
إقامة الكصمة المخصصة، الضركرية لنقؿ خدمات االنترنت، كال يسمـ الترخيص باالستغبلؿ 

م  ػػػػػػػمكافقة لجنة مككنة مف ممثؿك إال بعد تحقيؽ تأىيمي يأمر بو الكزير المكمؼ باالتصاالت 

                                                 

 .27/2001ج ر ج ج عدد (1)
 كالمتعمؽ 2001 مام 9 المؤرخ في 123-01لمرسـك التنفيذم  المعدؿ كالمتمـ ؿ162-07المرسـك التنفيذم  (2)

بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات 
  .37/2007، ج ر ج ج عددالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية 

 . المذككر سابقا123-01 مف المرسـك التنفيذم 03 ك 02المكاد  (3)
. عمؿ تسمح بمكجبو السمطة اإلدارية لمستفيد بممارسة نشاط أك التمتع بحؽ ممارستو لترخيصا (4)

كما يعتبر الترخيص، اإلجراء الذم يمكف اإلدارة أك السمطات العامة مف ممارسة رقابتيا الصارمة عمى األنشطة 
كذلؾ مف اجؿ الكصكؿ لتحقيؽ  ، االقتصادية المقننة التي تشكؿ خطرا عمى األشخاص أك االقتصاد الكطني

،  ناجي الزىراء:، أنظر في ذلؾاألمف العاـ، الصحة العامة كالسكينة العامة، أم لضماف تحقيؽ الضبط اإلدارم
 مقدمة لممؤتمر  كرقة عمؿ ،"التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية المدنية كالتجارية"

  .ليبيا.2009 أكتكبر 29 إلى 28العممي المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية كالقانكف المنعقد في الفترة مف 
   خدمات االنترنت، مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في الحقكؽ ،  استغبلؿلمتفصيؿ أنظر مذكرتنا لمماجستير بعنكاف (5)

 .131إلى ص124، ص2004كزك،  تيزم فرع قانكف األعماؿ، جامعة مكلكد معمرم،         
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.  كزارات مختمفة
 :الشروط الموضوعية-            ب

 تتمثؿ ىذه الشركط في تقديـ الخدمة مف مكقع فيو إعبلـ آلي ك أف يككف مقدـ الخدمة      
 .شخص معنكم

 أنو تقدـ خدمات 257-98 فيما يخص المكقع تنص المادة الثالثة مف المرسـك التنفيذم     
االنترنت مف مكقع يتكفر عمى كسائؿ لئلعبلـ اآللي كاالتصاالت، كعرفت نفس المادة 

المقصكد بالمكقع عمى انو أم مكاف يحتكل مكزعات لممعطيات الضركرية لتقديـ خدمات 
 .  االنترنت

 بعدىا عّدلت بمكجب 1     كما حددت المادة الثانية مف نفس المرسـك خدمات االنترنت
 منو ترؾ اختصاص تحديد ىذه 02 كبمقتضى المادة 307-2000المرسـك التنفيذم 

 .ةالخدمات لمكزير المكمؼ باالتصاالت السمكية كالبلسمكي
 المادة الرابعة ، حسباألشخاص الذيف ليـ حؽ إقامة كاستغبلؿ خدمات االنترنت      أما 

 فالمادة تنص ،أشخاص معنكية جزائرية ك برأسماؿ جزائرم 257-98المرسـك التنفيذممف 
ال يرخص بالدخول لنشاط االنترنت إال لؤلشخاص المعنويين الخاضعين لمقانون  " عمى

مقدم الخدمات، وبرأس مال يممكو فقط أشخاص معنويون خاضعون : الجزائري، المدعوين 
. "أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية/لمقانون العام، و

يتضح مف الكىمة األكلى بأف كؿ شخص معنكم خاضع لمقانكف الجزائرم يمكنو الدخكؿ      
، كبذلؾ حتى األجانب الذيف ا أك خاصالممارسة ىذا النشاط، سكاء كاف ىذا الشخص عاـ

 ممارسة ىذا النشاط، غير أف المشرع الستفادة مف يمكنيـ ا2يقبمكف الخضكع لمقانكف الجزائرم
أف يككف رأس ماؿ ىذا الشخص المعنكم مممكؾ  في نفس المادة السابقة الجزائرم يشترط 

. أك أشخاص مف جنسية جزائرية/ألشخاص معنكيكف خاضعكف لمقانكف العاـ ك

                                                 

خدمات الواب الواسعة النطاق، البريد اإللكتروني، تمنات، : تعرف خدمات انترنت كما يمي:" بنصيا عمى مايمي  (1)
لغاء "بروتوكول نقل الممفات، خدمة تعبئة الممفات، منبر التحاور  كحسنا فعؿ المشرع بتعديؿ ىذه المادة كا 

 -مف حيث زيادة الخدمات-النص عمى ىذه الخدمات فيذه األخيرة ال يمكف تحديدىا ألنيا في تغير دائـ كمستمر
 .الميـ يقبمكف الخضكع لوالخضكع لمقانكف الجزائرم ال يعني التمتع بالجنسية الجزائرية، ؼ (2)
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كبذلؾ المشرع الجزائرم يقصي األجانب مف االستثمار في نشاط االنترنت، كىذا يمس بأحد 
، كىك مبدأ عدـ التمييز كالتفرقة بيف مستثمر مقيـ  ستثمار المبادئ التي جاء بيا قانكف االأىـ

ف المشرع الجزائرم تراجع بعد ذلؾ عف أغير  .1كمستثمر غير مقيـ، بيف الكطنييف كاألجانب
، حيث فتح 307-2000ىذا التمييز ، كذلؾ بمكجب المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم 

 يمكف ؾباب االستثمار أماـ األشخاص المعنكييف الخاضعيف لمقانكف الجزائرم ، كبذؿ
.  2لممستثمر األجنبي الدخكؿ في ىذا النشاط إذا أراد الخضكع ألحكاـ القانكف الجزائرم

 
الثاني مطمب ال

 السماح بالمجوء لبعض تقنيات التجارة االلكترونية
    

مف خبلؿ بعض النصكص القانكنية الجزائرية، سماح بالمجكء لبعض تقنيات  نممس     
، ككذا العمؿ بالدفاتر (فرع أكؿ)التجارة االلكتركنية، ك مف أىميا إمكانية التعاقد الكتركنيا

 .  (فرع ثاف)االلكتركنية، إلى جانب استحداث ضمني لمفيـك السندات التجارية االلكتركنية 
 

 الفرع األول
 التعاقد الكترونيا إمكانية

التعبير عف اإلرادة العقدية عبر كسائؿ  مشرعي الدكؿ إلى إجازة  دفعت ثكرة المعمكمات       
الكتركنيا يكفي إلبراـ العقد متى استكفى شركط  التقاء اإلراداتصراحة، ؼالكتركنية 

م صراحة، كلتحديد إمكانية المجكء إلى التعاقد رع الجزائرىذا ما لـ يقـ بو المش.3صحتو
، مع ميمكف لمفيـك التعاقد أف يحتكم التعاقد االلكتركف نعكد لمقكاعد العامة لنجد أنو االكتركني

اتفاؽ بيف شخص   مرع الجزائر فالعقد حسب المش ىذا األخير ببعض الخصكصيات،ظاحتفا
 بالقياـ بعمؿ أك ر قانكني بحيث يمتـز احدىـ تجاه اآلخرأك عدة أشخاص عمى إحداث اث

                                                 

  .مرجع سابؽناجي الزىراء، (1)

  أم الخضكع لقاعدة لؤلجانب نتحدث عف استثمار غير مباشر 2009 كبعد صدكر قانكف المالية التكميمي سنة  (2)
     %51  ك  49%

 . 128، صجع سابؽرـخالد ممدكح إبراىيـ ، إبراـ العقد االلكتركني ، /د (3)
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ؽ التعاقد أك الكسائؿ، مف ىنا ال ركحسنا فعؿ عندما لـ يحدد ط.االمتناع عنو أك نقؿ ممكية 
 64/2 كذلؾ عندما نص المشرع في المادة  .ةيكجد ما يمنع أف تككف كسيمة التعاقد الكتركني

 إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول :" ت ـ ج عمى
." طريق مماثلفورا وكذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى أخر بطريق الياتف أو بأي 

 .فسح المجاؿ لتقبؿ أم طريقة اتصاؿ تماثؿ الياتؼ كمنيا شبكة االنترنت
 لف يتأتى إال بعد م كالتكقيع االلكتركفة      بالمقابؿ، اعتراؼ المشرع بالكتابة االلكتركني

 المشرع صراحة ؼلكف مف األفضؿ لك اعتر. االتعاقد كالذم بدكره يمكف اف يككف إلكتركني
 .1 في التعاقد كي يحسـ ىذه المسألةةبالكسيمة االلكتركني

 تعريفا في األخير انو نجد ليذا إاللـ يعرؼ المشرع الجزائرم مصطمح الكتركني      
 كينص في مادتو 1999لتجارة االلكتركنية المكحد عاـ  االتشريع الكندم بالتحديد في قانكف

 تخزين في صيغة أو نقل أو تسجيل أو إنشاءعممية :" مصطمح الكتركني يعنيأف األكلى
 أخرى وسائل بأية أو غير ممموسة بواسطة وسائل الكترونية أخرى أي صيغة أورقمية 

 ، 2 " التخزين الكترونياأو النقل أو او التسجيل اإلنشاءمشابية لدييا القدرة عمى 
، فإف   اسة مفيكمورالنظاـ القانكني لعقكد التجارة االلكتركنية يستدعي منا د عمى العمـك
 .(ثانيا )، ثـ الطبيعة القانكنية لعقكد التجارة االلكتركنية(أكال) العقد االلكتركني

                                                 

اإلرادة مف خبلؿ تبادؿ البيانات   تبادؿ التعبير عف1996فقد أقر القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية لسنة   (1)
 في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك يجوز" :ق عمىمف 11الكتركنيا حيث نصت المادة

. في إنشاء العقد  وعند استخدام رسالة البيانات. استخدام رسائل البيانات لمتعبير عن العرض وقبول العرض
 ".بيانات لذلك الغرض ال يفقد ذلك العقد صحتو أو قابميتو لمتنفيذ لمجرد استخدام رسالة

بيع البضائع بأم طريقة أك كسيمة ما دامت  انعقاد عقد 204/1المادة  مالمكحد ؼكما أجاز قانكف التجارة األمريكي 
كأيضا قانكف المعامبلت . يدؿ عمى إقرارىما كجكد العقد تظير تراضي طرفيو بما في ذلؾ سمككيما الذم

التعاقد الكتركنيا عندما قرر أف التسجيؿ  حيث نص صراحة عمى أحكاـ  1999المكحد عاـ األمريكي االلكتركنية 
 .خطيا االلكتركني يعادؿ المستند المكتكب

العاشرة جكاز التعاقد عف طريؽ كسائؿ   اتفاقية األمـ المتحدة بشأف عقد البيع الدكلي لمبضائع في مادتياركما تؽ
دار  محمد شكرم سركر ، اتفاقية األمـ المتحدة بشأف عقد البيع الدكلي لمبضائع ،.د ر، أنظاالتصاؿ الفكرم

 .. 87 ، ص1988النيضة العربية ، 
خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية، دار الفكر الجامعي، / أنظر في ىذا التعريؼ د (2)

 .247، ص2008مصر، 
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 مفيوم العقد االلكتروني:أوال
 ادتيف ر عف مفيـك العقد كالمتمثؿ في تبلقي إقج في بناءه كتركيبر ال يخم     العقد االلكتركف

 ثـ  أيف يجب ،(أ) قانكني، لكف لو خصكصيات تميزه عف غيره ر عمى إحداث اثرأك أكث
  (.ب)فيو " مإلكتركف"تتحقؽ صفة 

  وخصائصوي العقد االلكترونفتعري-                أ
، (1)يعر أك التش1 سكاء مف الفقوميؼ التي قدمت بشأف العقد االلكتركفر     تعددت التعا

 (.2)كما انو يمتاز بخصائص تميزه عف نظيره التقميدم
 :تعريف العقد االلكتروني-1                  

 :يؼ الفقيية نجدر  مف بيف التعا
اتفاؽ يتبلقى فيو اإليجاب كالقبكؿ عمى شبكة دكلية " عمى انو  BEAUR D’augeresفو ر     ع

 بفضؿ التفاعؿ بيف المكجب ةمفتكحة لبلتصاؿ عف بعد كذلؾ بكسيمة مسمكعة، مرئي
د عمى األشياء ر فيجكز أف مر عف أم عقد آخمعدا ذلؾ ال يختمؼ العقد االلكتركف. 2كالقابؿ

ل بائعكف رافو فيـ أنفسيـ في العقكد األخرجة عف التعامؿ أما أطركالخدمات طالما ليست خا
 .الخ...كاتركف، شرمشت

ؽ سمعية أك رض بطرؼ، محمو عر مف طر انو التقاء إيجاب صادل يررؼ آخمر     تع
ؽ كتحقيقا ر بذات الطرؼ آخر مف طرية اك كمييما عمى شبكة اتصاالت بقبكؿ صادربص

 .3 في انجازىا كىي في العادة مبادلة القيـ كاألمكاؿفغب الطرفارلعممية معينة م
                                                 

 العبلقة القانكنية عمى ؼ ألطرارفو بالنظرأم يعر لمعقد ؼريؼ كتختمؼ باختبلؼ كجيات النظر تتعدد ىذه التعا (1)
براـ كؿ المعامبلت في السمع كالخدمات التي تتـ بيف بائع ك مستيمؾ كذلؾ باستخداـ تكنكلكجي:" انو  اتنفيذ كا 

 ،السياحي، مااللكتركف)يـ سبلمة، القانكف الدكلي الخاص النكعير أحمد عبد الؾر، أنظ"المعمكمات كاالتصاالت
ذلؾ العقد الذم تـ إبرامو :" بحسب كسيمة إبرامور آخؼتعرم. 67، ص2002،ربية، مصر العة النيضردا (البيئي
صالح :  في ذلؾرأنظ.يقة التي ينعقد بيار مف الطمكىك عقد عادم يكتسب الطابع االلكتركف" الشبكةرعب

 . 3،ص2005،ربية، مصر النيضة العر، داة االلكتركنيةالمنزالكم، القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد التجار
(2) BEAURE D'Augeres, Breese e Thuilier, paiement numérique sur internet, état et l’art, 

aspects juridiques et impact sur les métiers, Thomson .France,1997,p76  
اـ ر انو يمكف إبرئية، غير الكسيمة التي يتـ بيا العقد في الكسيمة المسمكعة كالـر انو حصؼكاف كاف يعاب عمى ىذا التعرم

 . بأحدىمامالعقد االلكتركف
 .24، ص2000دف،ر ، عالـ الكتب الحديث، األت االنترفربشار طبلؿ المكمني ، مشكبلت التعاقد عب (3)
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 سكاء كانت ىذه الكسيمة ة ىك العقد الذم يتـ انعقاده بكسيمة الكتركنيرؼ آخرم     تع
 .1ل مماثمةر أك أم كسيمة أخة أك مغنطيسيةكيربائي

    العقد الذم يتككف كينفذ بكسيمة نقؿ أك اتصاؿ بينية كىك عقد عف بعد يتـ بكسائؿ اتصاؿ 
 .2م الكتركفجتفاعمية أك برناـ

 ةركنيتفيو كذلؾ باستخداـ كسيمة الؾر مادم لطر إيجاب بقبكؿ دكف حضكط    انو ارتبا
 .3لبلتصاؿ عف بعد كميا أك جزئيا

ىك ذلؾ العقد الذم ينطكم عمى تبادؿ لمرسائؿ بيف :األمريكي بأنو  عرفو جانب مف الفقو    
كالتي تككف قائمة عمى صيغ معدة سمفا كمعالجة الكتركنيا كتنشئ التزامات  البائع كالمشترل

 .4تعاقدية
كالقبكؿ  كيعرؼ بعض الفقو البلتيني العقد االلكتركني بأنو اتفاؽ يتبلقى فيو اإليجاب    

التفاعؿ   كبفضؿمرئية،عمى شبكة دكلية مفتكحة لبلتصاؿ عف بعد كذلؾ بكسيمة مسمكعة 
  .5كالقابؿ بيف المكجب

 : يؼ عمى دعامتيف ىمارتقـك جميع ىذه التعا
                                                 

 ،مصر،ة، المنصكرؽ، كمية الحقكق، رسالة دكتكراة االلكتركنيةإيماف مأمكف أحمد، الجكانب القانكنية لعقد التجار/د (1)

 كلـ يعرؼ العقد حيث ة انو قدـ معنى الكسائؿ االلكتركنيؼ، كاف كاف يعاب عمى ىذا التعرم56ص ،2005
 ... سكاءة يتـ بكسيمة الكتركنيعقد انو معرفت العقد االلكتركف

(2) Olivier ITEAU, internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique, egolles, 
France, 1996,p23  

 :مركفت عمى خاصيتيف لمعقد االلؾز الذم قدمو ىذا المؤلؼ يترؾؼالتعرم
فيو سكاء عند تككيف العقد ك عند ربيف ط (م الكتركفجاتصاؿ أك أم برناـ) ةانو البد أف تككف ىناؾ كسيمة الكتركني- 

 .                             ا في احدىما كي يككف العقد الكتركنية الكسيمة االلكتركنيرتنفيذه، في حيف انو يكفي تكؼ
 . امو عف بعدرانو دائما يككف إب- 

  .130عمي محمد احمد أبك العز، مرجع سابؽ، ص (3)
 ، 2000  ،، مصر أسامة أبك الحسف مجاىد ، خصكصية التعاقد عبر االنترنت ، دار النيضة العربية/د  انظر (4)

  .39ص

 عمىكيأخذ  .52ص ،2006ر  مص خالد ممدكح إبراىيـ ، إبراـ العقد االلكتركني ، دار الفكر الجامعي ،/انظر د (5)
كالقبكؿ ، كىى إحداث أثر قانكني  ىذا التعريؼ أنو جاء ناقصا حيث لـ يبيف النتيجة المترتبة عمى التقاء اإليجاب

نشاء التزامات تعاقدية  .كا 
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  .ر أك أكثفانو اتفاؽ بيف طرفي   - 
 .         انو يتـ بكسيمة اتصاؿ عف بعد ميما كانت الكسيمة كدكف تحديد كقت استعماليا -

  ىك العقد الذم مأف العقد االلكتركف  Arnaud RAYNAUARD األستاذلفي حيف ير  

يد العادم أك ر، بحيث حتى كاف كاف اإليجاب بالبة فيو بكسيمة الكتركنيمينطبؽ التراض
 رىا الكتركنيا، مثبل إذا تـ التعبير تـ الكتركنيا كليس صدك1اداترشفاىة الميـ أف التقاء اإل

ؽ كىذا ال يكفي كي يككف العقد رجـ عمى الكرادة ستتريؽ الفاكس ىذه اإلرادة عف طرعف اإل
 . االكتركني

فتو ر، كالتي عما لمعقد االلكتركفؼ     أما بخصكص التشريعات، فإف أغمبيتيا لـ تقدـ تعرم
 .2فتو مف خبلؿ خصائصورمنيا ع

ؼ ر كلـ تعة الكسائؿ االلكتركنيؼل عمدت إلى تعرمر      في حيف أف ىناؾ قكانيف أخ
ؼ ر بؿ عمؼ العقد االلكتركفرمثبل لـ يع3ع التكنسيرالعقد في حد ذاتو، فبالنسبة لممش

 .1ة عمى أنيا تمؾ التي تتـ باستعماؿ الكثائؽ االلكتركنيةالمبادالت االلكتركني
                                                 

 في ىذا الصدد يقكؿ ىذا األستاذ انو مف بيف الصعكبات التي يطرحيا التعاقد االلكتركني ىك تحديد كقت العقد،  (1)
 منيا تبدك المكحة غامضة كغير مفيكمة، افيشبو ىذا األخير بمكحة تبدك جميمة كبسيطة مف بعيد لكف كمما اقتربف

 : في ذلؾرأنظ
Arnaud RAYNAUARD, la formation du contrat électronique, Travaux de l’association Henri capitan, 
édition panthéon Assas, Toulouse, 2002, p20. 

 مام 20 في ربي الصادرك مف التكجيو األك2تو المادة رؼع: لنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ خاصية التعاقد عف بعد (2)
د رعقد متعمق بالسمع والخدمات يتم بين مو:"  عف بعد انوة المتعمؽ بحماية المستيمؾ في العقكد المبـر1997

د والذي يتم ر تنظيمي خاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظميا المورومستيمك من خبلل إطا
 فادم محمد عماد الديف أبك :أنظر في ذلؾ، " حتى إتمام التعاقدة من وسائل الكترونيرباستخدام واحدة أو أكث

السعكد تككؿ، عقد التجارة االلكتركنية، رسالة لنيؿ درجة الماجستير في الحقكؽ، جامعة  القاىرة، مصر  
 :                                  انو ؼ، يعاب عمى ىذا التعرم35ص،2008

 . عقكد السمع عمى البيعرحص    - 
  (حتى إتماـ العقد)احؿ التعاقدر في جميع ـةط أف تككف الكسيمة االلكتركنيرأنو يشت         - 

  منو التعاقد  20ؼ القانكف الخاص بكالية الكبؾ لحماية المستيمؾ في قسـ رع الكندم فقد عر          نفس المكقؼ لممش
  ومستيمك بدون تواجد مادي بينيما في حالة اإليجاب أو القبول حال كون اإليجاب  رتعاقد بين تاج"         عف بعد انو 

 جع ر الدكلية، ـة في عقكد التجارماىيـ، التحكيـ االلكتركفرخالد ممدكح اب/ د: نقبل عف،" موجو لمستيمك معينر         غي
  .75          سابؽ، ص

  يتعمؽ بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية 2000 أكت 9مؤرخ في  2000 لسنة 83 قـرقانكف  (3    )
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تبادل وقراءة »: نجد أف المشرع الجزائرم قد عرؼ رسالة البيانات عمى أنيا     
وتخزين معمومات في شكل رسائل، معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة، 

قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت  (أو المرسل إلييم)ويمكن المرسل إليو 
ؼ تبادؿ ر ع1996 لسنةة االلكتركنية نجد أيضا القانكف النمكذجي بشاف التجار.2«مؤجل

 باستخدام ر من حاسوب إلى حاسوب أخانقل المعمومات الكتروني:"  بأنوةالبيانات االلكتركني
  ". متفق عميو لتكوين المعموماترمعيا

سل أو ر تةمعمومات الكتروني"  بأنياة االلكتركنيةؼ الرساؿر ع3اتيرع اإلمار      كذلؾ المش
 بعدىا في ،" في المكان المتسممة فيوا أيا كانت وسيمة استخراجوةتسمم بوسائل الكتروني

اميا أو تنفيذىا رتعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إب:"  أنيا ةؼ المعامبلت االلكتركنير ع8البند 
نبلحظ اف ىذه القكانيف لـ تكلي  . "ة االلكترونيتبشكل كمي أو جزئي بواسطة المراسبل

فت ر انو ال يختمؼ عف مفيكمو في القكاعد العامة بؿ عريؼ العقد باعتباراىتماما لتع
احة جاء في القانكف ر العقد صؼأما تعرم.  التي يتـ بيا تبادؿ المعمكمات4ةالكسيمة االلكتركني

  " 5 كميا أو جزئياةاالتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكتروني"  انورفو ىذا األخيردني فعراأل
 :خصائص العقد االلكتروني- 2            

 ال تؤدم إلى إثراء العقكد المسماة بطائفة جديدة مف العبلقات ة     إف التعامبلت االلكتركني
، كأف ما مالعقدية ، كؿ ما في األمر أنيا ذات العقكد التي نعرفيا لكف تتـ بطريؽ الكتركف

 ليست عقكدا أك معامبلت متميزة كعقد الدخكؿ ةنجـ مف عقكد جديدة في البيئة اإللكتركني
الخ، فيي بالتأكيد تتمتع بخصكصية ...لمشبكة أك عقد الحصكؿ عمى مكقع عمى الشبكة

                                                                                                                                                         

  ة االلكتركنيةح قانكف المبادالت كالتجارربية، شر العة االلكتركنيةعبد الفتاح بيكمي حجازم، مقدمة في التجار/ د (1    )
   مع التكنسي انو يسكم بيف العقد االلكتركفر، كيستفاد مف مكقؼ المش2004، ر الجامعي، مصر الفؾر      التكنسي، دا

  ضي عمييا نظام العقود الكتابية فيما ال  يتعارر يجةالعقود االلكتروني:"       كالعقد الكتابي التقميدم بنصو عمى ما يمي
 .ةؼ المبادالت االلكتركنيرفيما ال يختمفاف إال في كسيمة التعاقد كالتي تتـ بيا تبادؿ اإلرادة لذلؾ ع ."      مع ىذا القانون

 . المذككر سابقا123- 01مرسـك تنفيذم رقـ  (2 )
  . دبيإلمارة بشأف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية 2002فبراير  12 بتاريخ 2002 لسنة 02 رقـ قانكف(  3)
 الخ، ....م، المنيتاؿ، التمفكف المرئر، التمكس، الفاكس، البيجتاالنترف:  مختمفة أىمياةاـ العقكد االلكتركنيركسائؿ اب (4)

 . كما يمييا165فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص: ر تفصيؿ في ىذه الكسائؿ أنظرألكث      
 .  منو2في المادة  2001 لسنة 85قانكف المعامبلت االلكتركنية األردني رقـ ( 5 )
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معينة لكنيا ال تعدك أف تككف سكل تطبيقات خاصة لممقاكلة أك تقديـ خدمات ، كعمى كؿ 
 :أىـ خصائص ىذا العقد التي تميزه عف تمؾ التقميدية تتمثؿ في 

  اإللكتركنػية،ىذه ةىذه العقكد تستعمؿ غالبا في التجار :   الطابع الدولي لغالبية العقود2-1

األخيرة تتيح فرصة الكصكؿ إلى أسكاؽ بعيدة كمتنكعة ، بسرعة مذىمة، كنفقات قميمة دكف 
 السنة، ر المختمفة، مما يتيح ليا تداكال عمى مداة الجغرافيع بيف المكاؽؿالحاجة إلى التنؽ
 ، فيذا يعني أنيا تتـ بكسيمة الكتركنية متاحة لجميع  أفراد العالـ، كيػػػػػػػػػػستتبعو 1كانفتاحا عالميا

 .اؼ العبلقة دائما عقكد دكليةرفي ذلؾ أف العقكد التي يبرميا أط
 دائما دكلية، بحجة أف الكسيمة ة اإللكتركنية أف عقكد التجارق جانب مف الفؽل     ير

اـ ر أك التنفيذ كسيمة دكلية، لذلؾ يصعب تحديد مكاف ابـالمستعممة في التفاكض أك اإلبرا
 في تاءارل، بحيث يقـك ببعض اإلجر الشخص مف دكلة إلى أخؿالعقد خاصة في حالة انتقا

 أم دكلة كأعالي ةل، أك يتكاجد في مكاف ال يخضع لسيطرر في دكلة أخردكلة كالبعض األخ
 .   2 معور كىك يحمؿ الكمبيكترالبحا

 ة أف عقد التجارل مف الفقو ال يأخذ بعيف االعتبار دكلية كسيمة التعاقد بؿ يرر    جانب آخ
بالتالي .  مف جنسية دكلة كاحدةدفي التعاؽر خاضع لمقانكف الكطني إذا كاف طةاإللكتركني

في ر، في حيف انو يككف دكليا إذا كاف ط3فالعقد في ىذه الحالة لف يتمتع بالصفة الدكلية
ضؼ لذلؾ العقكد التي تتـ عف طريؽ كسائؿ الكتركنية أخرل غير . العقد مختمفي الجنسية 

 .شبكة االنترنت
  ة اإللكتركنيػػػػػػػػػػػا بالمقارنة مع العقكد التقميدية، فإف نظيرتو: وسيط الكترونيتتم عبر 2-2

تتـ عف طريؽ أجيزة إتصاؿ عف بعد ، عادة تككف مكصكلة بشبكة اتصاالت دكلية، تتكفؿ 
بنقؿ معمكمات بيف أطراؼ مكصكلة بيا رغـ تباعد المكاف كالزماف ، مما يتيح تفاعؿ متكازم 
                                                 

 ة  ر، يمكف الشركة صاحبة المكقع مف الكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية، كما يّمكف إداتم عمى االنترفرفإنشاء مكقع تجا (1)
 أنظر في .  في العالـم بكفاءة عالية، كمف أم مكقع جغراؼة كمعالجة المعامبلت التجارمةكة مف متابعة، مراجعر    الش
  .58عمي محمد أحمد أبك العز، مرجع سابؽ، ص:      ذلؾ

 مناني فراح، العقد االلكتركني كسيمة إثبات حديثة في القانكف المدني الجزائرم، دار اليدل، الجزائر،                                  :مشار إليو لدل  (2)
 .44، ص2009

  ليست    ت عرضو عمى العمبلء المقيميف داخؿ حدكد دكلتو، ناىيؾ عف اف االنترفضيتحقؽ ذلؾ عندما يقصر العار( 3 )
  .24طاىر شكقي مؤمف، مرجع سابؽ، ص/د:، انظر في ذلؾة االلكتركنية     الكسيمة الكحيدة المستعممة في التجار
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بيف عدة أطراؼ، بحيث يستطيع أحد أطراؼ المعاممة أف يرسؿ إلى عدد النيائي مف 
رساليا كؿ مرة، كىذا ما  المستقبميف في نفس الكقت كدكف الحاجة إلى إعادة صياغتيا كا 

، فيي تتسـ بإمكانية التفاعؿ مع العديد مف 1التجارية سيسمح باتساع مجاؿ العبلقات 
المصادر في كقت كاحد عف طريؽ رسالة إلكتركنية  باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ كؿ مككنات 
العممية التجارية بما فييا تسميـ السمع غير المادية عمى الشبكة كذلؾ بخبلؼ كسائؿ اإلتصاؿ 

السابقة كالتي كانت تقؼ عاجزة عمى التسميـ أك تقـك بتسميـ البعض في صكر نسخ غير 
أصمية أك غير كاضحة كباألخص إذا كانت ىذه التقارير تحتكم عمى صكر كذلؾ مف خبلؿ 

2إستخداـ أجيزة الفاكس مثبل
. 

 في بعض التشريعات االلكتركنية عقكد  اؿتمتاز:   ية المجوء لمعقود االلكترونيةراختيا 2-3

طرفي المعاممة عمى   بأف األخذ بيا يككف اختياريا لطرفييا، الف ىذا النظاـ يستكجب مكافقة
المعاممة إلى اقتراح التعامؿ   كعميو يبادر طرؼ فيااللكتركنية،التعامؿ فيما بينيـ بالكسائؿ 

التعامؿ فيما بينيما يتـ بالكسائؿ  مع الطرؼ اآلخر بيذا النظاـ ، حتى إذا كافؽ أصبح
 االلكتركنيةقانكف المعامبلت  مف 1 فقرة 4المادة رقـ  كمثاؿ ذلؾ ما نصت عميو .االلكتركنية 

تطبق  "  كالتي تنص عمى اآلتي. لسمطنة عماف2008مام 17 بتاريخ  الصادر69/2008رقـ 
 أحكام ىذا القانون عمى المعامبلت التي تتم بين األطراف الذين اتفقوا عمى إجراء

 سموكو،معامبلتيم بوسائل الكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص عمى ذلك من 

 " .وبالنسبة لمحكومة يجب أن يكون قبوليا بالتعامل االلكتروني صريحا
  التي تييمف عمى ىذاةالسمة الرئيسي: عدم وجود عبلقة مباشرة بين األطراف المتعاقدة2-4

النكع مف المعامبلت ىك اعتمادىا عمى التقنيات الحديثة كالمتطكرة قصد تذليؿ العقبات 
مف ىنا يمكف القكؿ أف العبلقة التي تجمع . 3 سكاء كانت محمية أك دكليةتالمادية لممعامبل
 .  عبلقة غير مباشرة ذلؾ لصعكبة اجتماعيـ في مكاف كاحدة اإللكتركنيةأطراؼ التجار

                                                 

  لعقكد التجارة اإللكتركنية، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في   ة القانكنيةالحمام- فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز (1)
  .38 ،ص2008القانكف التجارم، جامعة القاىرة، مصر، 

 .70أحمد باشي، مرجع سابؽ،ص (2)
 .102ايناس الخالدم ، مرجع سابؽ، ص/ د (3)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

51 

 

 غياب ةمف مميزات العقكد االلكتركني :عدم االعتماد عمى الوثائق الورقية 2-5  
 محؿ نظيرتيا الكرقية، كيصبح المستند ةالمستندات الكرقية، بيذا تحؿ الدعائـ االلكتركني

  فمع.1 في حالة نشكء نزاع بينيماف الكحيد المتاح لكبل الطرفيم السند القانكفمااللكتركف
تمكف األشخاص مف تبادؿ  تطكر الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ كالثكرة التكنكلكجية التي أصبحت

عبر شبكات إلكتركنية، ظير مفيـك الكثيقة اإللكتركنية، كالتي النصكص كالصكر كاألصكات 
 ىي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية":تعّرؼ عمى أنيا

 تكون ذات محتوى يمكن فيمو ،بما في ذلك تمك المتبادلة عبر وسائل االتصال أخرى
 .2 "عمى حامل إلكتروني يؤّمن قراءتيا والرجوع إلييا عند الحاجة ومحفوظة
 : في العقدةتحقق صفة االلكتروني- ب            

 أف مىؿ يكفي لتحقؽ صفة العقد االلكتركف: ح في ىذه النقطة ىكر     السؤاؿ الذم يط
  ق؟رالصفة جزءا منو فقط أك تتحقؽ في جميع أطكا تمحؽ ىذه

ط لتمتع ر، فانو ال يشت3احةر صم بالعقد االلكتركفافت في تشريعاتوربالنسبة لمدكؿ التي اعت
ـ أك ينفذ جزئيا بكسيمة ر ىذه الصفة تماما، فيكفي أف يبق أف تستغرؽةالعقد بالصفة االلكتركني

 -.ة كميا أك جزئيار عباادت في تشريعاتور ك– ةالكتركني
 لمثؿ ىذه العقكد، فانو يطبؽ عمى ؼد أم تعرمرم الذم لـ يكرع الجزائر     أما بالنسبة لممش

ىذا العقد القكاعد العامة في التكييؼ، ك التي تقضي أنو عند تكييؼ أك كصؼ عقد ما البد 
  استخداما ىامشيا ة إلى الصفة الغالبة فيو، مف ىنا فإف استخداـ الكسيمة االلكتركنيرمف النظ

 .4ة مف قبيؿ العقكد االلكتركنيقاـ أك تنفيذ العقد فإف ذلؾ ال يكفي العتباررأك محدكدا في إب
                                                 

عاطؼ عبد الحميد حسف، مبدأ الثبكت بالكتابة في ضكء التطكر التكنكلكجي الحديث، دار النيضة العربية، / د (1)
كبالطبع فإف ذلؾ يفتح الباب أماـ قضية أدلة اإلثبات القانكني كأثرىا كعائؽ أماـ نمك . 70، ص 2002القاىرة، 

  .65، صأحمد باشي، مرجع سابؽ/التجارة اإللكتركنية، أنظر في ذلؾ
تماـ   المتعمؽ بتنقيح2000 جكاف 13 المؤرخ في 57 عدد 2000ىذا التعريؼ جاء في القانكف التكنسي لسنة  (2) كا 

  .بعض فصكؿ مف مجمة االلتزامات كالعقكد 
االتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كميا أو :" ؼ العقد االلكتركني كما يمي ردني الذم عرع األركالمش (3)

ؼ المعامبلت االلكتركنية عمى أنيا أم تعامؿ أك عقد أك اتفاقية يتـ رع- ة دبيرإما–اتي رع اإلمار كالمش"جزئيا
 .ة االلكتركنيتىا أك تنفيذىا بشكؿ كمي أك جزئي بكاسطة المراسبلـراإب

 تفاصيؿ العقد ة في إعبلنيا إلى إمكانية معرؼرمثاؿ ذلؾ أف تعمف شركة بيع منتكج معيف فميكف أدكية مثبل كتشي (4)
كة كيتسمـ البضاعة ىناؾ، فينا حصكؿ ر الشراـ العقد في مؽرم إلبر مكقعيا عمى الشبكة ،  ثـ يتكجو المشترعب
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، لكف ا غالبا كميما كي يككف ىذا العقد الكتركنية الكسيمة االلكتركنير دكر     يجب أف يظو
 ط أف تستعمؿ ىذه الكسيمة في االنعقاد أك التنفيذ أك في كمييما معا؟رىؿ يشت

، أما ااحؿ العقد فإف العقد سيككف حتما الكتركنير في كؿ ـة     إذا تحققت صفة االلكتركني
 أف ربخصكص تكفرىا في التنفيذ أك االنعقاد ، يمكف القكؿ أف العمميتيف متكاممتيف باعتبا

 في احدىما ة انو يكفي تحقؽ الصفة االلكتركنيمالعقد ينعقد مف اجؿ تنفيذه فانو مف البديو
 .اكي يككف العقد الكتركني

دني بخصكص ىذه رع األر لمتناقض الذم كقع فيو المشر      كفي ىذا الصدد يمكف أف نشي
 ة عمى أنيا تمؾ التي تنفذ بكسائؿ الكتركنية المعاممة االلكتركنيؼالمسألة، حيث قاـ بتعرم

 ة  االلكتركنيت المعامبلر أىـ صكق باعتبارمؼ العقد االلكتركفر أف يعرككاف مف المنتظ
 عمى انو اتفاؽ رؼ ىذا األخير، ىذا ما لـ يفعمو حيث عةعمى انو عقد ينفذ بكسائؿ الكتركني

ع كقع في تناقض، حيث أف رفي المشرفأخذا بالمعنى الح. ةيتـ انعقاده بكسائؿ الكتركني
 . 1اـ الكتركنير أما العقد يككف كذلؾ إذا ابا إذا نفذت الكتركنيةالمعاممة تككف الكتركني

 المعامبلت، في حيف أف العقد ةاج العقد مف دائرر سيؤدم بنا إلى إخضكلتفادم ىذا التعار
 مقصكد كال بد أف رل أف ىذا التناقض غير كتطبيقات المعامبلت ، لذلؾ فريعد مف أىـ صك

 كؿ مف العقد رؼ إلى اعتباربما تنصر كانت رع، كاف نية ىذا األخير المشقيتدارؾ
 .ةـ أك ينفذ بكسيمة الكتركنير ما يبفكالمعامبلت االلكتركنيي

 .وتمييزه عن عقود الفضاء اإللكتروني2اإللكترونية التجارة عقد-ثانيا
                                                                                                                                                         

ضى كىك جزء مف رصحة اؿ-ة الجكىرمرل عمى المعمكمات التفصيمية عف العقد كالذم كضحت لو العناصرالمشت
.  تقميديةةامو ك تنفيذه قد تـ بصفة أساسية بطريؽرإال أف  إب-ةكسيمة الكتركني-الشبكةر قد تـ عب-العممية التعاقدية

 غالبة أك ميمة في ة ىذه الكسيمة االلكتركنير، طالما ال تظوةمف ثمة ال يعد ىذا العقد مف قبيؿ العقكد االلكتركني
 .التعاقد

 ج الشبكة ،أخذا بمفيـك المعاممة سيككف بيعا عاديا إذ أف التنفيذ ك التسميـ يتـ خارر عبةمثاؿ ذلؾ بيع سيار (1)
 بالعكس عندما ريؽ الشبكة، كاألـراـ العقد عف طر طالما تـ إبا الكتركنيؼ التصررالشبكة، أما بمفيـك العقد يعتب

 بتحميؿ ا عادية عمى أف يتـ تنفيذه الكتركنية معمكماتي يتـ االتفاؽ عمى ذلؾ بطريؽج ببيع برناـريتعمؽ األـ
 .  أما مفيـك العقد يجعمو عقدا عادياا الشبكة ، مفيـك المعاممة تجعمو الكتركنير المبيع عبجالبرناـ

كعمكمان فإف عقكد التجارة اإللكتركنية يصعب حصرىا، باعتبار أف بعضيا يندرج ضمف العقكد المسماة كالبعض  (2)
اآلخر يندرج ضمف العقكد غير المسماة، كال شؾ أف ىذه العقكد ىي مف صكر العقكد اإللكتركنية بكجو عاـ، كىذه 

: األخيرة نستطيع تقسيميا إلى ثبلث شرائح كما يمي
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 ة الشبكات االلكتركنير عبء عمى أنيا عمميات البيع كالشراة االلكتركنيةؼ التجاررّ       تع
ل تساعد ر كأنشطة أخر الكمبيكتجعمى المستكييف السمعي كالخدماتي بجانب المعمكمات كبراـ

 اككأىـ كسيمة لتنفيذىا نجد العقد كالذم يجب أف يككف الكتركني. 1ة التجارمتعمى الممارسا
ل، لكف يثكر خبلؼ حكؿ تكييؼ ر مف جية أخةمف جية كيتضمف احد أكجو نشاطات التجار

، ثـ إف اتساع الفضاء االلكتركني (أ)ىذا العقد فيما إذا كاف عقدا رضائيا أك عقد إذعاف
 .(ب)يستدعي تمييز عقد التجارة االلكتركنية  عف عقكد الفضاء اإللكتركني 

 :الطبيعة القانونية لعقد التجارة االلكترونية-       أ
 مف المتعاقدة األطراؼ تبرميا التي العقكد مف اآلالؼ يكمينا اإلنترنت شبكة عبر ر       يـ

 العقكد ىذه تحميؿ إلي يدعكنا الذم األمر، كالخدمات السمع لمختمؼ كاستئجار كشراء بيع
معاف  كالتراضي اإلرادة سمطاف لمبدأ تخضع رضائية، كعقكد كتصنيفيا طبيعتيا في النظر كا 

 تمكنو التي اإلرادة حرية فييا األطراؼ ألحد يككف ال إذعاف عقكد أك المتعاقدة األطراؼ بيف
 الطرؼ مف المكضكعة لمشركط االستجابة إال لو يككف كال ،العقد شركط حكؿ التفاكض مف

 عقكد إلى ابييقر مما عمييا االعتراض فييا أك التعديؿ أك مناقشتيا يممؾ أف دكف اآلخر،
 .المكضكع ىذا في نظريتاف كىناؾ كالنقؿ، كالكيرباء الغاز عقكد مثؿ اإلذعاف

 ناإلذعا عقود طبيعة من اإللكترونية العقود- 1         

                                                                                                                                                         

العقكد الخاصة بالبنية التحتية االتصالية في التجارة اإللكتركنية، كبصفة خاصة العقكد القائمة بيف الشركات  (أ)
. التي تدير ىذه البنية كالشركات التي تسعى الستخداميا لكي تقدـ خدمة لطرؼ ثالث

العقكد التي تتـ بيف مستخدمي اإلنترنت العادييف كالمؤسسات التي تعطييـ القدرة عمى الدخكؿ إلى اإلنترنت،  (ب)
. كىذا النكع يدخؿ في نطاؽ العقكد الخاصة بخدمات االتصاالت

العقكد التي تبـر بيف مستخدمي اإلنترنت، كىذا النكع لو سمات خاصة حيث يتـ التمييز مف خبللو بيف  (ج)
 استنادان إلى نكعيف مختمفيف مف المعاممة، أكليا يتـ عمى المستكل الكطني، .العقكد التجارية كعقكد المستيمكيف،

ف كاف الفصؿ بينيما عادة يككف غير كاضح، عمى أساس أف اإلنترنت مفتكح  كالثاني يتـ عمى المستكل الدكلي، كا 
مف ميزاتو أف أغمبية المعامبلت مجانية كما استفادت مف .عمى العالـ كمو كال تكجد معو حدكد ألقاليـ كدكؿ

 FAGES Bertrand, les contrats spéciaux conclus: البيكع في المزاد انظر في ذلؾ  االنترنت بدرجة كبيرة
électroniquement, Travaux de l’association Henri capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 

 2002.p    79  

، التكنكلكجيا ف السابع لبلقتصادييف الزراعيير، المؤتـ"ف القادـر في الؽة االلكتركنيةالتجار"مصطفى سعيد احمد،  (1)
 . 2، ص1999 يكليك29ك27ة بيف ر، منعقد في القاىرة، الفت21فرية في الؽر المصةكالزراع
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ف إذعاف، عقكد بمثابة ىي اإللكتركنية التجارة عقكد أف اإلنجميزم القانكف      حسب  لـ كا 
 الخانات مف عدد في يضغط أف إال يممؾ ال دالمتعاؽ أف اعتبارل عؿ ،صراحة بذلؾ يصرح

 السمعة مف فييا يرغب التي المكاصفات عمى المشترم، أك البائع، مكقع في أمامو المفتكحة
 ككؿ اآلخر، المتعاقد مع عميو المفاكضة أك مناقشتو يممؾ ال الذم سمفنا، المحدد الثمف كعمى

 .1كمية رفضو أك برمتو العقد قبكؿ إما ىك لو يتاح ما
 مف ىك الذم اإلذعاف عقد في األخرل الشركط تستبعد ىذه النظر كجية أف غير       

 تمس التي كالمياه كالغاز الكيرباء تكريد عقكد مثؿ كالمنافسة الضيقة، االحتكار عقكد
 الذم الكقت في بسيكلة، عنيا االستغناء المستيمؾ يستطيع ال خدمة كتقدـ حقيقية، مصمحة

 بيعيا أسعار بتحديد يقكمكف الذيف السمعة ليذه المنتجيف مف قميؿ عدد أك كحيد محتكر يكجد
 .لممستيمؾ
 رضائية عقود اإللكترونية العقود-2         

 األطراؼ حرية كأف أنكاعيا، اختبلؼل عؿ اإللكتركنية العقكد يسكد الرضائية مبدأ إف     
 السمعة شراء األطراؼ ألحد فيجكز، سمفنا المعدة الشركطل عؿ المكافقةليست مقيدة ب المتعاقدة

 البائعيف مف كبيرنا عددنا ىناؾ ألف المعركضة، الشركط تعجبو لـ إف  آخر مكرد أك منتج مف
 عدد فيناؾ سيارة شراء األشخاص أحد أراد ما فإذا السمعة، في يتعاممكف الذيف كالمشتريف

 تفصيؿ فإف كعميو المختمفة، كالقدرات كاألحجاـ األشكاؿ ذات السيارات منتجي مف كبير
 إلي كتبسيطو التعاقد إلي الدعكة أك لئليجاب تحميؿ ىي إنما العارض يضعيا التي الشركط
 ىكدلمجكا الزمف تقميؿ بفرض المنتج صفات مف صفة لكؿ تستجيب صغيرة كأكامر طمبات
  .2الكمبيكتر أجيزة طريؽ عف عادة تتـ التي كالشراء البيع عمميات كتسييؿ

ذا      كاإليجار البيع عقكد مثؿ مثمو رضائي، عقد اإللكتركنية التجارة عقد أفسممنا ب كا 
 الذم اإللكتركنية التجارة في البيع عقد ماىية نحدد أف سنحاكؿ فإننا خدمة أك سمعة لتقديـ

                                                 

التراضي في العقكد االلكتركنية عبر شبكة االنترنت،  دراسة تحميمية مقارنة، دار كائؿ، األردف، آمانج رحيـ أحمد،  (1)
 82ص . 2006

 ، دار الكتاب القانكنية،  الطبعة األكلىمصطفى مكسى العجارمة، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة األنترنت، (2)
 .96ص.2010مصر، 
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 لعؿ تتـ التي العقكد مفل العظـ الغالبية كيشكؿ العممية الحياة في الامج العقكد أكسع يعد
 :تاتجاىا ثبلثة كالقضاء الفقو تجاذبمك اإلنترنت، شبكة

 : خدمة بيع عقد  اإللكتروني العقد 2-1
 برنامج بيع عقد بأف "الباف ساف"  قضية في إنجمترا في االستئناؼ محكمة حكمت      

 برنامج أف حيف في البضائع، بيع عقكد ضمف يندرج قرص عمي المسجؿ الكمبيكتر
 الفكرية الممكية حقكؽ مف كحؽ الذىني النشاط نتاج ألنو كذلؾ يعد ال ذاتو الكمبيكتر
 يككف أف يمكف مادم كشيء القرص بيف كالتمييز التفرقة عمي الحكـ ىذا يقـك ك .لصاحبو

 كىي الفكرية، الممكية حقكؽ مف ىك الذم عميو المسجؿ البرنامج كبيف كسمعة، لمتداكؿ المح
 عميو، المسجؿ كالقرص البرنامج بيف الفصؿ يمكف ال ألنو منطقية، كغير غريبة تبدك تفرقة

 أك البائع يفكر أف دكف لممستيمؾ كاحد بثمف يباع عميو المسجؿ كالبرنامج القرص كأف السيما
 .مختمفنا سعرنا منيما يحدد ألم أف في المشترم

 : سمعة بيع عقد اإللكتروني العقد 2-2
 تفرقة باعتبارىا "الباف ساف" قضية حكـ في جاءت التي التفرقة إنجمترا في الفقو انتقد     
خضاعيا كاحدة طبيعة ذات إلكتركنية منتجات بيف بالتفرقة تسمح انيأل منطقية غير  كا 

 تباع التي الكمبيكتر فبرامج ا،بي يتـ التي البيع كسائط اختبلؼ ردلمج مختمفة قانكنية ألحكاـ
 اإلنترنت شبكة عمي مباشرة المنقكلة البرامج أف حيف في سمعنا تعد أقراص عمي المشتريف إلي
 يمكف يعد لـ ألنو ،أصكب االنتقاد ىذا كيعد .خدمة تعد مشابو صاالتتا نظاـ أم في أك

 معنا، االثنيف عمي كالشراء البيع عممية كتتـ عميو، المسجمة كالبرامج المرف القرص بيف التفرقة
 اتجاىنا ىناؾ أف  كاعتبرت  طؿالخ ىذا المتحدة الكاليات في االستئناؼ محكمة تداركت كقد
 .1بضائع ىي  السكؽ ألغراض المنتجة كغيرىا المدمجة كاألقراص البرامج كؿ العتبار قكينا
 : خاصة طبيعة من اإللكتروني البيع عقد 2-3

 بأف القائمة النظر بكجية ىاكـامحأحد  أخذت فقد االسكتمندم القضاء المعيار ذابي أخذ    
( معمكمات)ت خدما تقديـ عقد كليس كحده أقراص بيع عقد مجرد ليس األقراص بيع عقد

ا بكصفيا  الكسيط مف يتككف مركب منتج لمشراء مركبنا عقدنا يعد عقد كلكف ذىنينا، نتاجن

                                                 

 .99مرجع سابؽ، صمصطفى مكسى العجارمة،  (1)
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 فيعد ىذا لكعؿ ،لممؤلؼ الفكرية الممكية حقكؽ تمثؿ كالتي فيو، أك عميو المسجمة كالمعمكمة
 المرنة االسطكانة بيع عقد مع اندمج قد الفكرية الممكية عقد أف ك خاصة، طبيعة مف العقد

 .البيع عقد عميو يرد الذم العقد محؿ ىك كاحدنا شيئنا يككناف االثناف كأصبح
تمييز عقد التجارة االلكترونية عن العقود المحيطة بو في البيئة االلكترونية - ب

 :و البلزمة لتحقيقو
    يمكننا تقسيـ عقكد التجارة االلكتركنية مف أكجو متعددة ، ك مف أىـ ىذه التقسيمات ذلؾ 
الذم يأخذ في االعتبار مدل ارتباط تنفيذ العقد بالشبكة نفسيا ، فيناؾ مف العقكد االلكتركنية 

ما ينفذ عمى الشبكة ك ذلؾ عندما يككف محميا غير مادم ك متاح عمى الخط أك عمى 
الخ  أك مكسيقى أك أفبلـ ...مثؿ الحصكؿ عمى معمكمات قصد الدراسة أك الطب : الشبكة 

أك أم برامج أخرل ك منيا ما يتـ تنفيذه خارج الشبكة في العالـ المادم أك المممكس ك التي 
يككف محميا سمع أك خدمات مختمفة ، ك في الحالة األكلى فاف العقد يككف قد تـ بكاممو عمى 

الخط أك عمى الشبكة خاصة إذا تـ الكفاء أيضا مف خبلليا ، أما في الحالة الثانية فاف 
ككذلؾ يمكف تقسيـ ىذه العقكد، كما في عقكد . الشبكة ال تككف سكل كسيمة جديدة لمتعاقد

 .التجارة العادية إلى عقكد تنعقد مع المستيمكيف  ك أخرل تتـ بيف المينييف
        ك ما ييمنا ىك أف نشير إلى طائفة مف العقكد التي تبـر بسبب التجارة االلكتركنية 

 .في الغالب ك مف اجؿ تحقيقيا دكف أف تككف التجارة االلكتركنية محبل ليا
   :عقد الدخول إلى الشبكة-1              

     يقصد بو ذلؾ العقد الذم يمتـز بمقتضاه مقدـ الخدمة بتمكيف العميؿ مف الدخكؿ إلى 
االنترنت، مف الناحية الفنية، كذلؾ بإتاحة الكسائؿ التي تمكنو مف ذلؾ، ك أىميا برنامج 

االتصاؿ الذم يحقؽ الربط بيف جياز الحاسكب ك الشبكة ، ك القياـ ببعض الخطكات الفنية 
الضركرية لتسجيؿ العميؿ الجديد ، ك ذلؾ مقابؿ التزاـ العميؿ بسداد رسـك االشتراؾ 

 .1المقررة
       يبلحظ أف ىذا العقد يعد احد صكر عقكد اإلذعاف، حيث ال يممؾ العميؿ المتعاقد 

 2.سكل قبكؿ العرض المقدـ مف مكرد الخدمة بكافة مشتمبل تو (العميؿ)طالب الخدمة 
                                                 

 .35مناني فراح، مرجع سابؽ، ص (1)
  .96فادم محمد عماد الديف أبك السعكد تككؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
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 ك التزاـ مكرد الخدمة في إطار ىذا العقد ك ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ك ليس التزاما ببذؿ 
 .عناية، حيث يجب عميو أف يقـك بتحقيؽ اتصاؿ العميؿ بالشبكة

      كما يقـك المكرد ببعض الخطكات الفنية الضركرية لتسجيؿ العميؿ الجديد مقابؿ 
كما يعرض المكرد عمى عميمو في . استيفاء الرسـك المسماة برسـك اإلدارة أك الممؼ منو

 ك التي تستيدؼ حؿ hot lineالغالب خدمة المساعدة الفنية المسماة بالخط الساخف 
 .المشكبلت الفنية التي قد يكاجييا المستخدـ الجديد لبلنترنت عف طريؽ الياتؼ

     يمكف إيجاز أىـ التزامات المشركع الذم يقدـ خدمة الخط الساخف في التزامو باف يحدد 
لمعميؿ الكقت الذم يجكز لو فيو الدخكؿ إلى الخط الساخف ك الكقت المحدد لمرد عميو ك 
بتحديد المغة أك المغات التي تقدـ بيا ىذه الخدمة، ك بتحديد خدمات المساعدة الفنية التي 
يمتـز بتقديميا أك تمؾ التي لف يمتـز بتقديميا ، ك بتحديد متكسط المدة القصكل المخصصة 

 1.لحؿ المشاكؿ التي يطرحيا العميؿ
     أما عف العميؿ، يمتـز في عقد الدخكؿ إلى االنترنت بالتزاـ رئيسي ىك سداد مبمغ معيف 
يسمى باالشتراؾ ك ذلؾ في مقابؿ الدخكؿ لمدة محددة أك غير محددة لجميع الخدمات التي 

 .تقدـ عمى شبكة االنترنت أك بعضيا
  :عقد اإليجار المعموماتي  -2            

    عقد اإليجار المعمكماتي ىك عقد مف عقكد تقديـ الخدمات بمقتضاه يضع مقدـ الخدمة 
تحت تصرؼ المشترؾ بعض إمكانات أجيزتو أك أدكاتو المعمكماتية، ك يتمثؿ ذلؾ غالبا في 

إتاحة انتفاعو بمساحة عمى القرص الصمب بأحد أجيزة الكمبيكتر الخاصة بو عمى نحك 
 .2معيف

    ك مثاؿ ذلؾ أف يتيح مقدـ الخدمة المعمكماتية لممشترؾ إمكانية أف يككف لو عنكاف بريد 
الكتركني لديو ، فيخصص لو حيزا عمى القرص الصمب لجياز الكمبيكتر المممكؾ لو ك 

المتصؿ بشبكة  االنترنت مف اجؿ صندكؽ خطاباتو االلكتركني ، ك يدخؿ في ىذا النكع مف 
 ألحد العمبلء مف خبلؿ جياز webتقديـ الخدمات أيضا تكفير مزكد الخدمة لمكقع 

                                                 

 .147 أبك الحسف مجاىد، الكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية، مرجع سابؽ، أسامة/ د( 1)
 .95فادم محمد عماد الديف أبك السعكد تككؿ، مرجع سابؽ،  (2)
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الكمبيكتر المممكؾ لو ك المتصؿ بشبكة االنترنت بحيث يتمكف مف التعامؿ بشأف ىذا المكقع 
 .مف خبلؿ ىذا الجياز

 تكييؼ ىذا العقد بأنو عقد إيجار أشياء ك ذلؾ طالما أف مقدـ الخدمة 1      يرل البعض
يسمح لعميمو باالنتفاع بأجيزتو مع احتفاظو بممكيتيا ك يتنازؿ لو حيازتو لبعض اإلمكانات 

التي تتيحيا ىذه األجيزة ، ك طالما أف ما يقدمو مف خدمات فنية يعد ذا صفة تبعية بالنسبة 
 .لبلنتفاع بيذه األجيزة

      يترتب عمى األخذ بيذا التكييؼ نتيجة ىامة بشأف مسئكلية مقدـ ىذه الخدمة عما قد 
يسببو استعماؿ العميؿ ألجيزتو عمى نحك يضر بالغير، ك الراجح أنيا تتحدد بالقدر الذم 
يتخمى فيو عف حيازتو إلمكانات أجيزتو، فإذا كصؿ ذلؾ إلى الحد الذم يمكف معو اعتبار 

أنيا قد خرجت مف تحت حراستو، فانو ال يككف مسئكال عف االستعماؿ الذم يقـك بو 
 .ك ال يخرج مف القكاعد العامة المقررة بشأف مسؤكلية حارس األشياء. المشترؾ

  :عقد إنشاء المتجر االفتراضي-3           
  يطمؽ البعض عمى ىذا العقد الذم يحقؽ إنشاء المتجر االفتراضي عقد المشاركة، كذلؾ 
ألنو العقد الذم بمقتضاه يصبح المتجر االفتراضي مشاركا في المركز التجارم االفتراضي، 
الذم يجمع العديد مف التجار تحت عنكاف كاحد ك ىك بذلؾ يماثؿ المركز التجارم التقميدم 

 .الذم يجمع العديد مف التجار في مكاف كاحد
     ينظـ ىذا العقد بطبيعة الحاؿ االلتزاميف الرئيسييف فيو ك ىما التزاـ المركز التجارم بفتح 

المتجر الخاص بالمشارؾ عمى شبكة االنترنت، ك ما يتضمنو ذلؾ مف الترخيص لو 
باستخداـ برنامج متخصص يسمح لو بمباشرة التجارة عبر شبكة االنترنت، ك التزاـ المشارؾ 

، كما يتضمف ىذا العقد بعض األحكاـ التي تستيدؼ تنظيـ مسئكلية 2بالمقابؿ المالي لذلؾ
طرفية بشأف بعض المسائؿ مثؿ ضركرة احتراـ التشريعات السارية التي تتعمؽ بيذه 

األنشطة، ك احتراـ المتجر االفتراضي لمشركط العامة لممركز التجارم االفتراضي مع مراعاة 
كجكد بعض الشركط الخاصة بالمتجر، ك ضماف احتراـ الطرفيف لؤلعراؼ التجارية، ك تنظيـ 

                                                 

 .152ص  أبك الحسف مجاىد، الكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية، مرجع سابؽ،أسامة/ د (1)
 .34مناني فراح، مرجع سابؽ، ص (2)
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إبراـ العقكد البلزمة مع الغير مثؿ الترخيص لممتجر مف إحدل شركات البرامج باستخداـ 
 .برنامج معيف لمكفاء عمى سبيؿ المثاؿ

      يرل البعض تكييؼ ىذا العقد بأنو عقد تقديـ خدمات يدخؿ في نطاؽ عقد المقاكلة ك 
عقد بمقتضاه يمتزم أحد األطراف بالقيام بعمل لحساب اآلخر "تعرؼ المقاكلة عمى أنيا

 ك ىك الرأم الذم ال يتعارض مع ما ىك مقرر بشأف عقد المقاكلة "بمقابل يتفقان عميو 
 .1بصفة عامة

 الفرع الثاني
 السماح بالعمل بالدفاتر و السندات التجارية االلكترونية

    
تجعؿ ممارسة التجارة االلكتركنية أغمب ما يتعمؽ بيا الكتركنيا، فالتطكر التكنكلكجي        

اليـك فرض عمى التجار أف يستعممكا الكسائؿ الحديثة في عمميـ، فنجد في الحياة العممية 
إعتماد الكثير مف التجار عمى الكمبيكتر في تسجيؿ مبيعاتيـ كحتى مشترياتيـ ىذا ما يجعؿ 

، باإلضافة إلى إتماـ صفقاتيـ الكتركنيا (أكال)دفاترىـ التجارية تتحكؿ مف تقميدية إلى الكتركنية 
 .  (ثانيا)بالتالي استعماؿ سندات تجارية الكتركنية عكض األكراؽ التجارية التقميدية 

  إمكانية استخدام الدفاتر التجارية االلكترونية:أوال             
، كمازاؿ ليذه الدفاتر 2مسؾ الدفاتر التجارية ىك أسمكب قديـ ضارب في أعماؽ الزمف     

، فيي كسيمة التاجر في معرفة مركزه المالي كتكجيو نشاطو المستقبمي، كىي  أىميتيا حتى اليـك
خير شفيع لو إذا أفمس، كىي أداة لحماية المتعامميف معو، كىي إحدل األساليب اليامة لجية 

. 3الخ... اإلدارة المالية عندما تريد محاسبة التاجر

                                                 

 155 صاسامة أبك الحسف مجاىد، الكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية، مرجع سابؽ،/ د (1)

 لفف المحاسبة التجارية، كلذلؾ فقد استعممكا الدفاتر ل يعتبر الركماف أكؿ مف كضعكا بالفعؿ الجذكر األكؿ (2)
التجارية كاعتبركا اإلخبلؿ بيا إىماالن، كفي العصكر الكسطى كاف لمدفتر قكة أكراؽ المكثقيف الرسمييف متى كاف 

مف يمسكيا منتميان إلى طائفة التجار، كفي الشرؽ عرفت الدفاتر في مصر القديمة، كما أشارت كتب الفقو 
األعماؿ "عمى الباركدم، القانكف التجارم . انظر في ذلؾ د.. اإلسبلمي لمبعض منيا مثؿ دفتر البياع كالصراؼ 

 .  100، ص 1986، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، "التجارية، التجار، الشركات التجارية
جبلؿ كفاء البدرم محمديف، قانكف األعماؿ، دار .محمد فريد العريني، د.انظر في أىمية الدفاتر التجارية  د (3)

 . كما بعدىا 145، ص 2000الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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 حرصت مختمؼ التشريعات عمى تحديد أنكاع الدفاتر التجارية، كذلؾ لمدكر الذم تمعبو كقد   
في اإلثبات سكاء بيف التجار بعضيـ البعض أك بيف التجار كغيرىـ ، كما قررت جزاءات لعدـ 

. مسؾ أك إنتظاـ ىذه الدفاتر
 لحتمية تحكليا لدفاتر أدلتزداد أىمية ىذه الدفاتر في ظؿ الثكرة المعمكماتية ، مما      

 كانتقاؿ الكثير مف البرامج في التجارة إدخاؿ، كالتي يرجع السبب الرئيسي لبزكغيا 1إلكتركنية
  اػػػػػػػػػػػالمستندات كالفكاتير الكتركنيا، بؿ حتى تداكؿ الحكاسب اآللية  في ظؿ التجارة التقميدية، مـ
دعى العديد مف الدكؿ إلى تنظيـ ىذا اإلستخداـ الجديد لمكسائؿ االلكتركنية بالتالي قبكليا 

 .  2لمدفاتر االلكتركنية
سكاء كاف شخصان - تاجركؿ أكجب  عمى بالعكدة لمكقؼ المشرع الجزائرم، نجد أنو      

مسؾ دفاتر تدّكف فييا كؿ عممياتو التي يقـك بيا أثناء مزاكلتو لنشاطو - طبيعيان أك معنكيان 

                                                 

فمثبل يمكف االلكتركنية  بالدفاتر التجارية األخذ نكرد اختبلؼ التطبيقات القضائية بشأف أففي ىذا الصدد يمكف  (1)
 استبداؿ الدفاتر التجارية بالكسائؿ إمكانية قضية عرضت عمى القضاء المبناني ، تتعمؽ بمدل إلىأف نشير 

 بحجية الكسائؿ االلكتركنية 2000ة االستئناؼ ببيركت في قرار ليا صدر في ـااللكتركنية ، حيث قضت محؾ
 ككانت متطابقة معيا، عمى اعتبار استخداـ تمؾ أخرل ما قكبمت بدفاتر تجارية إذالمسؾ الدفاتر التجارية 

الكسائؿ بات عرفا تجاريا دكليا معتمدا في سائر القطاعات االقتصادية ، كاف القانكف التجارم يكرس العرؼ 
 في تككيف قكاعده، كذلؾ لعجز النصكص التشريعية عف أساسياالتجارم كأحد مصادره، كاف العرؼ يمعب دكرا 

 محكمة التمييز أف  إال.مبلحقة حاجيات التجارة كمف ىنا يصبح العرؼ التجارم المستقر قاعدة قانكنية يعمؿ بيا
الكسائؿ ككسيمة  أف الكاقع التشريعي النافذ كالمعمكؿ بو لـ يعتد بعد بيذهاألكؿ : نقضت ىذا القرار مف كجييف

 كاممة ، كالثاني اف العرؼ التجارم القائـ عمى اعتماد الكسائؿ االلكتركنية ال يرجح عمى القكاعد القانكنية إثبات
التمييز  اال عند ما يسمح بو القانكف، قرار صادر عف محكمة  بواألخذ االلكتركني ال يمكف كاإلثباتالمفركضة ، 

الخدمات البنكية   محمكد محمد أبك فركة، : أنظر في ذلؾ195/2001 ممؼ رقـ 2001 افريؿ 6 بتاريخ المبنانية
. 122، ص2009االلكتركنية عبر االنترنت، دار الثقافة، األردف، 

  كيعد التشريع السعكدم أكؿ التشريعات العربية التي عنيت بكضع تنظيـ مفصؿ لمدفاتر التجارية االلكتركنية كذلؾ  (2)
    3269 ق منشكر في جريدة أـ القرل ،عدد رقـ 1409- 12-17الصادر في 61 المرسـك الممكي رقـ ببمكج    
   ،   ق 29/07/1410 في 699ق، كصدرت لو الئحة تنفيذية بقرار كزارم تحت رقـ 1410-01-10بتاريخ     
  كاعد ػػػػػػار الذيف يحؽ ليـ مسؾ الدفاتر التجارية عف طريؽ الحاسب ككذا حددت الؽػػػػػػػػػكتكلت ىذه القكانيف تحديد التج   

 التي تكفؿ صحة ىذه البيانات كبينت المسؤكلية المدنية كالجزائية عف صحتيا ككذا دكر المحاسب كاإلجراءات
الدفاتر التجارية اإللكتركنية في القانكف المصرم "رضا السيد عبد الحميد ، / د. أ: أنظر في ذلؾ .القانكني حياليا

، أعماؿ ندكة المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية الخاصة بالعقكد كاالتفاقات في التجارة "كالسعكدم كاإلماراتي
 . 130، ص2007االلكتركنية، القاىرة ، 



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

61 

 

، لكف مع االحتفاظ بييمنة (أ)لكتركنياإلدفاتر ؿمسؾ أف يككف ىذا اؿب ضمنيا  سمح التجارم، ك
( . ج) ليا ناقص تنظيـمع، (ب)الدفاتر التقميدية الكرقية

 :االسماح بمسك الدفاتر التجارية الكتروني-       أ     
 أشار مسؾ الدفاتر التجارية االلكتركنية حيث إمكانيةيكمف في خاصة 1 2007      المبدأ بعد

 :، لكف ىناؾ بعض المبلحظات في ىذا الصدد2إلى ذلؾالمشرع الجزائرم 
  عف المحاسبة المالية لـ يستعمؿ مصطمح الدفاتر التجارية االلكتركنية بؿ مصطمح 

 المقصكد بيا ىي الدفاتر التجارية بحجة انو جاء في متف أفمع طريؽ اإلعبلـ اآللي، 
 دفاتر المحاسبية تشمؿ الدفاتر أف المتضمف النظاـ المحاسبي المالي  11-07قانكف رقـ

 .3اليكمية ك دفتر كبير كدفتر الجرد
  11-07رقـ مف قانكف 04المحاسبة المالية ال تخص التجار فقط بؿ حسب المادة 

 :، فانو يمـز بمسؾ المحاسبة المالية الكيانات التاليةالسالؼ الذكر
.  القانكف التجارمألحكاـالشركات الخاضعة - 
. التعاكنيات- 

                                                 

 تحرير فكاتير الكتركنية ، فنجد مثبل المرسـك التنفيذم إمكانيةيفيـ مف نصكص سابقة   انوإلى اإلشارةمع  (1)
 كالذم يحدد شرط تحرير 2005 ديسمبر 10 المكافؽ ؿ1426 ذم القعدة 8 المؤرخ في 648-05رقـ 

 تحتوي أنيجب :"  منو عمى04الفاتكرة كسند التحكيؿ ككصؿ التسميـ ككيفيات ذلؾ، حيث تنص المادة 
 أحكام حررت عن طريق النقل االلكتروني كما تنص عميو إذا إالالفاتورة عمى الختم الندي وتوقيع البائع 

 يتعمق بتسوية النفقات األمر كان إذا األخيرة أدناه ، مع العمم انو ال يمكن استعمال ىذه 11المادة 
رساليا ىذا المرسوم يسمح بتحرير الفاتورة ألحكاماستثناء  :" 11أما نص المادة . "العمومية  عن طريق وا 
 المعموماتية واألنظمة الفواتير المتضمن مجموع التجييزات إرسال الذي يتمثل في نظام االلكترونيالنقل 

 في أعبله المذكور األسموب يتم استعمال أنيجب .  بتبادل الفواتير عن بعد أكثرالتي تسمح لشخص أو 
 المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكمفين بالتجارة والمالية واإلجراءاتالفقرة السابق وفق الكيفيات 

 ىذه النصكص كضعيا المشرع تكازيا مع تعديمو لمقانكف المدني ." وبالمواصبلت السمكية والبلسمكية
دخالوكالتجارم  .  ضمنيا السماح بالفكترة االلكتركنية كقد المفيـك االلكتركنيكا 

 2007 نكفمبر25المكافؽ  1428 القعدةذم  15مؤّرخ في  11-07 مف قانكف رقـ24أنظر المادة   (2)
 أوتمسك المحاسبة يدويا " :كاألتيكنصيا . 74/2007ج ر ج ج عدد المالي،يتضمف النظاـ المحاسبي 

  ....."اآللي اإلعبلمعن طريق 

 .السالؼ الذكر    11-07 مف قانكف رقـ20المادة ( 3          )
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 غير تجارية أك خدمات تجارية أك المعنكيكف المنتجكف لسمع أك الطبيعيكف األشخاص- 
.  كانكا يمارسكف نشاطات اقتصادية مبنية عمى عمميات متكررةإذا
 أك الطبيعييف الخاضعيف لذلؾ بمكجب نص قانكني أك المعنكييف األشخاصكؿ - 

 . كالتي ليا أف تمسؾ محاسبتيا أليا أك يدكيا.تنظيمي
 التجار الصغار - جعؿ مسؾ المحاسبة المالية أمرا جكازيا  بالنسبة لمكيانات الصغيرة

 .1-بصفة عامة
حسب التشريع الجزائرم ؼمف يتمتع بصفة التاجر أف يمسؾ دفاتره الكتركنيا،      كعميو، لكؿ 

ىناؾ فئات ممزمة بمسؾ دفاتر المحاسبة المالية التي يمكف أف تمسؾ يدكيا أك الكتركنيا  كىناؾ 
فئة أخرل ترؾ ليـ المشرع الحرية في مسكيا مف عدـ ذلؾ، الفيصؿ بينيما ىك القيمة 

االقتصادية ليذه الكيانات، إذا كانت كبيرة فيي ممزمة، أما إذا كانت صغيرة فاألمر جكازم ليا 
 مف قانكف 05  حسابات مالية مبسطة حسب المادة افبالنسبة لمتجار الصغار عمييـ أف يمسكك

طالما أف مسؾ ىذه الحسابات لكؿ مف – كي يتمكنكا مف مسؾ دفاتر الكتركنية 07-11
 -. 2يمكف أف يككف يدكيا آك عف طريؽ اإلعبلـ اآللي (الضخـ اك الصغير)الكيانيف
نص عمى شكؿ الدفاتر المحاسبية بالنسبة لمكيانات المذككرة في  المشرع الجزائرم أفكيبلحظ 
 دفاتر اليكمية ك دفتر  السالؼ الذكر كىي تشمؿ  كؿ مف 11-07رقـقانكف  مف 04المادة 

  .3 بؿ أخضعيا لمتنظيـ لـ يحدد شكبل خاصا بيا، اما الكيانات المصغرةكبير كدفتر الجرد

                                                 

يمكن الكيانات الصغيرة التي :" السالؼ الذكر كاالتي نصيا    11-07قانكف رقـ مه 05حسب وص انمادة  (1)
 ...."ال  يتعدى رقم أعماليا وعدد مستخدمييا ونشاطيا الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

 في ةااللكتركنيعمى عكس المشرع السعكدم الذم يحدد التجار الذيف ليـ الحؽ في مسؾ الدفاتر التجارية  (2)
 مف 32 كحسب المادة اإلماراتالسعكدية كىـ التجار الذيف يتجاكز رأسماليـ ألؼ لاير سعكدم، أما تشريع 

 مف طرؼ المصارؼ كالشركات إالة فبل يجكز مسؾ الدفاتر التجارية االلكتركنية مالتجارالمعامبلت قانكف 
كالمؤسسات التي يصدر قرار بصددىا مف كزير االقتصاد كالتجارة ، بمعنى حصكليا عمى ترخيص مسبؽ 

. 132رضا السيد عبد الحميد، ص/ د. أ: أنظر في ذلؾ .مف الكزارة
تمسك الكيانات الخاضعة ليذا القانون دفاتر المحاسبية " : ما يميعمى 11-07رقـقانكف 20تنص المادة  (3)

 ثـ .....". الخاصة بالكيانات الصغيرةاألحكامودفترا كبيرا ودفتر الجرد، مع مراعاة دفتر يوميا  تشمل
تمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة لضبط يومي :"  مف نفس القانكف22تضيؼ المادة 

. سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية10لئليرادات والنفقات وتمزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة 
 " م عن طريق التنظيأعبلهتحدد كيفيات مسك الضبط اليومي إليرادات ونفقات الكيانات المذكورة 
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 كأخرل اختيارية، تتمثؿ إجبارية دفاتر إلى تنقسـ الدفاتر التجارية     حسب القانكف التجارم 
 أما ، 1 مف ت ت ج في كؿ مف دفتر اليكمية كدفتر الجرد10 ك09األكلى حسب المادتيف 

الثانية فيي دفاتر متعمقة بالعمميات التجارية التي يقـك بيا التاجر كأف يقـك بتخصيص دفتر 
الخ  ...لؤلجكر ، دفتر لمحكادث

، كنعنى بانتظاـ الدفاتر 2 كقد نص المشرع عمى ضركرة أف تككف الدفاتر التجارية منتظمة   
التجارية مسكيا حسب الطرؽ كاألصكؿ المحاسبية المعترؼ بيا، بحيث تعطى انطباعان مطمئنان 

يراعى في كيفية مسؾ الدفاتر التجارية بصكرة منتظمة  ك.عمى صحة البيانات المقيدة بداخميا 
: الشركط التالية

تدكيف تاريخ الدفتر كىك التاريخ الذم بدأ فيو التاجر مسؾ الدفتر ككذا تدكيف تاريخ  -
 .العمميات التجارية التي يقـك بيا يكميا 

يجب عند تدكيف البيانات في ىذه الدفاتر عدـ ترؾ فراغات، كما ال يجب الكتابة في  -
الحكاشي أك بيف السطكر، كما يحظر عمى التاجر كشط أك محك أك تغيير أم بياف قاـ 

 رؾ البياف كما ىك دكف كشط أك ػػػػػع التاجر في خطأ فما عميو إال تػػػػػبتدكينو، فإذا كؽ
 .تصحيح ثـ يثبت البياف الصحيح مشيران إلى الخطأ السابؽ

  فييا مرقمة  كؿ صفحة تككف كالجػػػرد أفرم اليكمية ػػػػكما يجب قبؿ البدء في تدكيف دفت -
 صفحات إضافةكمكقعة مف المحكمة كعندما يكقع القاضي يحدد عدد الصفحات لتجنب 

 .أخرل أك تمزيقيا
كبيذا يضفي عمى الدفاتر الصفة الرسمية، كتعتبر كسيمة إثبات لمتاجر أك لمغير الذم     

يتعامؿ معو، باإلضافة إلى أف ىذا اإلجراء يعطي مصداقية لمدفاتر إذ ال يمكف لمتاجر التبلعب 
. فييا بتغيير صفحاتيا بالزيادة أك النقصاف

 : فأنو 11-07أما بالنسبة لمكيانات الكبيرة كالمذككرة في المادة الرابعة مف قانكف 
  مف جية حدد المقصكد ك الغرض مف دفاتر اليكمية ك الدفتر الكبير كدفتر الجرد بحيث -

                                                 

 المساء كيمسؾ معو التاجر كؿ إلىدفتر اليكمية ىك دفتر يدكف فيو التاجر ما يقـك بو يكميا مف الصباح  (1)
 يعكض التاجر ىذا الدفتر بدفتر أفكيمكف .  دكنيا فيوأك تثبت كؿ عممية قيدىا التي المالية كاألكراؽالمستندات 

  يتـ أساسو كخصـك التاجر كعمى أصكؿ دفتر الجرد نعني بو دفتر ختامي سنكم يجمع فيو كؿ أما شيرم، آخر
 . خسارتو طكاؿ السنة أك التاجرأرباحتبياف           

 .ؽ ت ج مف 11أنظر المادة ( 2     )
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مف الدفاتر المساعدة كالسجبلت المساعدة بالقدر يتفرع مف الدفتر اليكمي كالدفتر الكبير عدد 
تسجؿ في الدفتر اليكمي حركات األصكؿ كاألمكاؿ الخاصة . يتكافؽ مع احتياجات الكيافالذم 

كفي حالة استعماؿ دفاتر مساعدة فاف الدفتر اليكمي يتضمف فقط . كاألعباء كمنتجات الكياف 
الرصيد الشيرم لمكتابات الكاردة في الدفاتر المساعدة، كما يتضمف الدفتر الكبير مجمكع 
حركات الحسابات خبلؿ الفترة المعينة، أما دفتر الجرد تنقؿ فيو الميزانية كحساب النتائج 

كيخضع دفتر اليكمي كدفتر الجرد لمترقيـ كالتأشير مف قبؿ رئيس محكمة مقر .الخاصة بالكياف
 . الكياف كما تمسؾ ىذه الدفاتر بدكف ترؾ بياض أك تغيير مف أم نكع كاف أك نقؿ إلى اليامش

 مف جية أخرل اخضع المشرع الكياف الذم اختار أف يمسؾ محاسبتو عف طريؽ اإلعبلـ  -
   الذم يحػػػػدد شركط  2009 افريؿ08 المؤرخ في   09 - 110 رقـ اآللي لممرسـك التنفيذم 

  يطبؽ طابعاألخير ينص عمى انوىذا . 1 بكاسطة اإلعبلـ اآللي المػػحاسبػػةك كيػػفيات مسؾ 
 في المحاسبات اليدكية، تصحيح التسجيبلت المفركض في المحاسبات أك عدـ الشطب
 التصديؽ لكؿ الفترة المحاسبية الذم يمنع كؿ تعديؿ إجراء في شكؿ اآللي باإلعبلـالممسككة 

 .3 دكف أف يبيف الجية المختصة بيذه المصادقة .2 حذؼ لتسجيؿ مصادؽ عميوأك
ذات حجية قانكنية في اإلثبات،  تصبح الدفاتر التجارية ـ انتظاالإذا ما احترمت شركط       

إال أف حرية االختيار التي استحدثيا المشرع بيف الدفاتر التجارية كمخرجات الحاسكب يبدك أنيا 
ال تسيؿ احتراـ ىذه الشركط عمى مف ينكم استخداـ األساليب الحديثة في قيد عممياتو 

، كبالتالي سيككف ضحية لتطبيؽ -طالما لـ ينص عمى كيفية المسؾ كاالنتظاـ- التجارية
الجزاءات المقررة عمى مخالفة االلتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية، إال إذا تـ استحداث شركط انتظاـ 

. جديدة خاصة بالدفاتر التجارية االلكتركنية بحيث تتبلءـ مع ىذا النكع الجديد مف الدفاتر

                                                 

 .2009/عدد21 ج ج ر  ج(1)
 . السابؽ الذكر110-09 مف المرسـك التنفيذم 06حسب نص المادة ( 2)
لمرسـك  المعدؿ كالمتمـ ؿ162-07المرسـك التنفيذم مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني المنشأ بمكجب يبقى ( 3)

 كالمتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما 2001 مام 9 المؤرخ في 123-01التنفيذم 
  ىك 37/2007، ج ر ج ج عددفييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية 

 الكحيد الذم يقدـ شيادات المصادقة االلكتركنية ، فيؿ لعمؿ ىذا الجياز نفس قيمة عمؿ القاضي؟
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كما أف بقاء األمر عمى حالو يجبر التاجر الذم يمسؾ الدفاتر إلكتركنيا أف يحتفظ بكؿ      
 كىذا ما يبيف أف المشرع لـ يصؿ الى حد 1ةالكثائؽ الكرقية التي تتضمنيا دفاتره االلكتركني

.   عف الكثائؽ الكرقية كىك ما ندعكه بمبدأ ىيمنة الكرؽكاالستغناءالكثكؽ الكمي بما ىك الكتركني 
 : الورقيةىيمنة الدفاتر التجارية التقميدية-          ب

 التجارية الكاردة في الدفاتر كؿ العممياتفإف  11-07قانكفمف  18  حسب المادة       
 ليا   قابمة إلعادة محتكاىا إلى األكراؽ بمعنى أف يككفككفتالتجارية االلكتركنية يجب أف 

ال ستقصى مف دائرة اإلثبا نفس المكقؼ إتخذه المشرع السعكدم في البلئحة . تنظير كرقي كا 
 عمى بعض ق مف03التنفيذية لممرسـك الممكي المتعمؽ بالدفاتر التجارية ، فقد نص في المادة 

االلتزامات التي يمتـز بيا التاجر في تدكينو البيانات عف طريؽ الحاسب بحيث إشترط استخراج 
تككف ىذه المخرجات مرقمة الصفحات اشترط كذلؾ أف البيانات مطبكعة بصفة دكرية، ك

  .2إليوكمؤرخة كتتضمف جميع البيانات المدخمة لتككف مستندا يمكف الرجكع 
يشترط ترقيـ المخرجات الكرقية بؿ نص عمى ترقيـ كتأريخ إصدارات لـ بينما المشرع الجزائرم 

 . 3اإلعبلـ اآللي بكاسطة كسائؿ تكفر كؿ الضماف في مجاؿ اإلثبات
يستغني المشرعيف عف الدعامة الكرقية ، ىذا ما يبيف ىيمنة الكثيقة الكرقية كأنو لـ        لـ 

 كقؼ المشرع اإلماراتي كقفة في حيف. يصؿ األمر بعد لبلستغناء عف الدفاتر الكرقية التقميدية 
 مف قانكف المعامبلت التجارية إعفاء 38مغايرة في ىذا الصدد، حيث قرر بمكجب المادة 

التاجر الذم يستخدـ في تنظيـ عممياتو التجارية الحاسب اآللي أك غيره مف أجيزة التقنية 
الحديثة مف مسؾ الدفاتر التجارية التقميدية ، كاعتبر المعمكمات المستقاة مف ىذه األجيزة أك 
غيرىا مف األساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية، عمى أف يصدر قرار مف كزير االقتصاد 

. 4كالتجارة بشأف تحديد الضكابط كالشركط البلزمة لذلؾ
                                                 

.  المذككريف آنفا11-07 مف قانكف 18 كالمادة  110-09 مف المرسـك التنفيذم 05انظر مثبل المادة  (1)
 يجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل كل معمومة وكذا مراجع :" عمى 05تنص المادة 

 ..."الوثيقة الثبوتية التي يستند عمييا
 ومثبتة عمى ورقة او أي   تستند كل كتابة  محاسبية  عمى وثيقة ثبوتية  مؤرخة":  عمى18تنص المادة 

مكانية إعادة محتواىا عمى األوراق تضمن المصداقية دعامة   ....."والحفظ وا 
 .133رضا السيد عبد الحميد ، مرجع سابؽ، ص/ د.ا (2)
 . السالؼ الذكر110-09 مف المرسـك التنفيذم 05/02 انظر المادة ( 3     )
 مف قانكف المعامبلت التجارية اإلماراتي،  38صدر ىذا القرار الكزارم فعبلن تنفيذان لئلحالة المكجكدة بنص المادة  (4)      
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 :انتظام الدفاتر التجارية االلكترونيةنقص في معالجة -        ج
القانكف التجارم  يقصر الحجية التي يمنحيا لمدفاتر التجارية عمى المنتظمة منيا، أم تمؾ     

التي تحتـر الشركط القانكنية دكف غيرىا، كبتطبيؽ ىذه الشركط عمى مخرجات الحاسكب نجد 
بيذه الشركط كذلؾ – إذا ما استخدمت دفاتر تجارية الكتركنية – أنو مف العسير أف يمتـز التاجر

: لؤلسباب التالية 
يفترض المشرع أف تككف الدفاتر في شكؿ مجمد بحيث ال يمكف نزع األكراؽ منو أك إضافتيا  -

إليو، كىذا األمر ال يمكف تطبيقو عمى مخرجات الحاسكب، فبل يمكف استعماؿ مجمد عند طبع 
نما تستخدـ في ذلؾ أكراؽ حرة كمنفصمة عف بعضيا  بيانات مخزنة في جياز الحاسكب، كا 

 .البعض
حكمة قبؿ قيد أم بياف في الدفتر، فيذا غير متصكر ـشرط الترقيـ كالتكقيع المسبؽ مف قبؿ اؿ -

 .أيضان إذا ما تعمؽ األمر بأكراؽ تـ استخراجيا مف الحاسكب
طبقناىا عمى مخرجات الحاسكب،  فمف إذا ما معالجة المشرع لمسألة الخطأ في قيد بياف معيف  -

السيكلة  تعديؿ البيانات كمحكىا كاستبداليا إذا ما تعمؽ األمر ببيانات تـ قيدىا الكتركنيان، حيث 
 .لف يشعر أحد بأف البياف قد دكف فيما سبؽ بشكؿ خاطئ

كقد تنبو المشرع الفرنسي مبكران إلى أف الشكميات المطمكبة في الدفاتر التجارية التقميدية قد     
أصبحت عائقان أماـ إدخاؿ المعمكماتية لحفظ مثؿ ىذه الدفاتر كالمستندات، كعمى ذلؾ فقد اتخذ 
خطكة جريئة نحك إدخاؿ نظاـ الدفاتر التجارية االلكتركنية في المنظكمة التجارية، حيث قاـ في 

                                                                                                                                                         

   انتظاـ الدفاتر التجارية االلكتركنية، كمف – في حاؿ التقيد كااللتزاـ بيا – كتناكؿ جممة مف الضكابط التي تضمف          
كجكب ترقيـ نسخ البيانات  . 1: ثـ إمكانية االستناد عمييا كدليؿ إثبات، كلعؿ مف أىـ ىذه الضكابط ما يمي          
كجكب اعتماد نظاـ لحفظ البيانات االلكتركني يسمح  . 2.  االلكتركنية، كتحديد كقت كتاريخ القيد االلكتركني         
كجكب اعتماد نظاـ لحفظ البيانات االلكتركنية يسمح  . 3. باسترجاع ىذه البيانات عمى نحك يتيح استخداميا الحقان          
كجكب ختـ البيانات  . 4. باالحتفاظ بالبيانات الكاردة فيو مدة زمنية تعادؿ مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية التقميدية         
االلكتركنية المرقمة كالمؤرخة بصكرة دكرية ككضعيا ضمف مغمفات تختـ كتغمؼ كتؤرخ بمعرفة جية رسمية، مع           
السماح لممصرؼ باستنساخ ما يرل ضركرة استنساخو منيا قبؿ إيداعيا المغمفات كختميا، مع حظر فض           
:  راجع  ). المغمفات المختكمة إال بمعرفة المحكمة التي يطمب االستناد لحجية البيانات المستقاة منيا في مكاجيتيا         
 بشأف استخداـ الحاسب اآللي  1994 لسنة 74قرار كزير االقتصاد كالتجارة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة رقـ          
،  272كغيره مف أجيزة التقنية الحديثة بدالن مف الدفاتر التجارية، منشكر بالجريدة الرسمية لدكلة اإلمارات ، العدد          
 ( .1994، نكفمبر 24السنة          
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 1 تجارم فرنسي17 – 8بشأف تعديؿ المكاد  353-83 بإصدار القانكف 1983 ابريؿ 30
بحيث سمح مف خبلؿ ىذا التعديؿ بإدخاؿ المعمكماتية في المحاسبة فأقاـ اصطبلحان عصريان 

بدالن مف الصياغة القديمة كىي الدفاتر التجارية، كحسب " التسجيبلت المحاسبية " جديدان ىك 
ىذا القانكف فإنو يمكف أف تحؿ ىذه التسجيبلت أك الكثائؽ المحاسبية محؿ الدفاتر التقميدية إذا 

:  تكافرت شركط معينة كىي
أف تككف محددة كمرقمة كمؤرخة منذ إقامتيا بكاسطة كسائؿ فنية كتقنية تضمف الرككف    -
نما : 2إلييا كفي ىذه الحالة ليست المحكمة ىي مف تقـك بترقيـ كتأريخ الكثائؽ االلكتركنية ، كا 

التاجر نفسو، كليتـ قبكؿ ىذه الكثائؽ عمى التاجر أف يقيـ الدليؿ عمى مدل فاعمية النظاـ 
 الكثيقة االلكتركنية ، كما يعطي ضمانا  عمى عدـ التدخؿ كالتعديؿ في إعدادالمستخدـ في 

. 3المعمكمات الخاصة بالمحاسبة
كىك ما نصت عميو :  االلكتركنية لتنظيـ المحاسبةاإلجراءاتالحصكؿ عمى كثيقة تصؼ   - 

 اإلجراءاتعمى التاجر أن ينشئ وثيقة تصف :"  1020-83 مف المرسـك التنفيذم 01المادة 
ونظم المحاسبة نظرا ألنيا ضرورية لفيم نظام المعالجة وتفيد في تحقيق المراقبات ىذه 

الوثيقة يجب أن تحفظ لمدة تساعد تقديم ىذه الوثائق المحاسبية التي تتضمن المعمومات 
". األساسية

                                                 

 إلىيدخمو حيز التطبيؽ،  1983 نكفمبر 29في   صادر1020-83كما صدر بشأنو مرسـك تنفيذم ىك قرار  (1)
 الذم اعتمده كزير االقتصاد كالتجارة 03-99 أصدر المنيج المحاسبي العاـ تحت رقـ أيف 1999غاية سنة 

 فيو قكاعد منظمة لمسجبلت اك الدفاتر التجارية االلكتركنية، أنظر في كأدخمتالفرنسي كالذم عدؿ عدة مرات 
جماؿ محمكد عبد العزيز، الدفاتر التجارية التقميدية كااللكتركنية كحجيتيا في اإلثبات ، دار .ذلؾ انظر  د

 .56،ص2006النيضة العربية، القاىرة، 
   عايض راشد عايض المرم، مدل حجية الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في إثبات العقكد التجارية ، رسالة /انظر  د (2)

 .  كما بعدىا 249، ص  1998  مصر،دكتكراه ، جامعة القاىرة،
كل تاجر يجب أن يمسك دفترا يوميا، :" عمى السالؼ الذكر  1020-83 مف المرسـك التنفيذم 02تنص المادة  (3)

دفتر األستاذ ودفتر الجرد، دفتر اليومي ودفتر األستاذ تكون مرقمة ومؤشرة عمييا بدون مصاريف بواسطة 
الموثق في المحكمة التجارية أو أن اقتضى الحال في المحكمة االبتدائية التي ليا اختصاص في المجال 

التجاري او في السجل التجاري الذي يكون التاجر مسجبل فيو ،  كل دفتر يحمل رقما لتحديده بواسطة الموثق 
. الذي يدون ذلك في سجمو الخاص بو

   عمى خبلف الفقرة السابقة ، يمكن أن تحل الوثائق المعموماتية المكتوبة محل دفتر اليومي ودفتر الجرد، وفي           
 "اإلثباتىذه الحالة يجب أن تكون محددة ، مرقمة ومؤرخة منذ إقامتيا بواسطة وسائل تتيح ضمانا في مجال           
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 القاضي لمقضاء ليقـك كثيقة مف الكثائؽ االلكتركنية إرفاؽيفيـ مف نص ىذه المادة ضركرة 
 المشرع التاجر ألـز، كما 1بمراجعة كمراقبة كالتأكد مف مصداقية كأماف عمؿ ىذا النظاـ التقني

. 2باالحتفاظ بيذه الكثيقة المدة الكاجب حفظ الكثائؽ االلكتركنية المحاسبية
 بمكجب المرسـك التنفيذم 2009أما المشرع الجزائرم أقدـ عمى إدخاؿ ىذه التعديبلت في 

 : كالذم يقضي ب09-110
إخضاع الكثائؽ المحاسبية االلكتركنية لتصديؽ لكؿ فترة محاسبية، دكف أف يبيف جية  -

 .المصادقة
 المحاسبي كالتنظيـ يبيف اإلجراءات ممؼ إعداد ةماسؾ الدفاتر االلكتركني  يجب عمى  -

 ىذا الممؼ مع التحيينات التي تطرأ  كمراقبتو كيحفظبشكؿ يسمح بفيـ نظاـ المعالجة
 .ض الكثائؽ المحاسبية التي يستند عمييا عر يتطمبيالمدة تكافؽ تمؾ التي

 . كال يخرج عنواألصمي يككف مطابقا  لمممؼ أفيجب عمى البرنامج المعمكماتي   -
 مراقبة الدخكؿ بحيث يككف ىذا الدخكؿ آلية يمتمؾ البرنامج المعمكماتي أفيجب  -

 . مرخص ليـ فقطلؤلشخاص
 بأم ال يسمح البرنامج المعمكماتي بعد المصادقة عمى التسجيبلت المحاسبية أفيجب  -

 . عمميةألية حذؼ أكتعديؿ 
  تبقى ىذه اآلليات غير كافية لضماف انتظاـ ىذه الكثائؽ المحاسبية االلكتركنية كضماف قيػػػػد

األكؿ بيانات ذات ، نكعيف مف ىذه الدفاتر،فيناؾ 3الكتركني آمف لبيانات التاجر المحاسبية 
أصؿ أك مستندات كرقية كيتـ إدخاليا كقيدىا الكتركنيان بكاسطة أجيزة مخصصة لذلؾ، كالثاني 

ابتداءن نتيجة كقكع معامبلت تجارية الكتركنية، ككبل النكعيف يتـ  بيانات أنشئت بشكؿ الكتركني

                                                 

 االلكتركنية ضركرم لفيـ عمؿ النظاـ الناتج عنو الكثائؽ االلكتركنية اإلجراءاتفكجكد ىذا المستند الذم يصؼ  (1)
كلمتأكد مف مدل اآلماف الذم يكفره عند محاكلة العبث بو حيث يمكف الرجكع كالتأكد مف كفاءتو كصدقو مف 

 .طرؼ ذكم الخبرة
 بأف غياب الكثيقة التي تبيف طريقة 1988 جكاف 28 استئناؼ باريس في حكـ ليا بتاريخ محكمةكقد قضت  (2)

  عمؿ نظاـ معيف تفقد الكثائؽ الناتجة عنو قيمتيا القانكنية
تسجيؿ البيانات المحاسبية لمتاجر سكاء :   تعريؼ القيد االلكتركني اآلمف لبيانات التاجر المحاسبية بأنويمكف  (3)

كانت ذات أصؿ كرقي أـ ذات أصؿ الكتركني كفقان لضكابط فنية كتقنية معينة، بحيث تمنع أية تعديبلت أك محك 
 166 محمكد عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص جماؿ/د: ، انظرليذه البيانات، كيؤدم إلى قبكؿ حجيتيا في اإلثبات
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يجب أف تستكفي قيكد التاجر االلكتركنية الضكابط الفنية ك .قيد البيانات فييما الكتركنيان 
: كالقانكنية اآلتية

 االلكتركني كأفيجب أف يككف ممكنان مف الناحية الفنية تحديد كقت كتاريخ كمصدر القيد  -
تتـ ىذه اإلمكانية مف خبلؿ نظاـ حفظ الكتركني مستقؿ كغير خاضع لسيطرة منشئ 

 .القيد
يجب أف يتـ حفظ بيانات التاجر المحاسبية بشكؿ يسيؿ معو اإلطبلع عمييا كعمى نحك  -

 .يتيح استخداميا في الرجكع إلييا الحقان 
يجب أف يسمح القيد باالحتفاظ بالبيانات الكاردة فيو مدة زمنية تعادؿ مدة االحتفاظ  -

 .بالدفاتر التجارية التقميدية
يبلحظ عمى معظـ التشريعات أنيا لـ تتناكؿ مسألة الترقيـ كالتأشير كالتكقيع عمى الدفتر      

االلكتركني كطريقة مكازية إلجراءات الترقيـ كالتأشير كالتكقيع عمى الدفتر التجارم التقميدم، 
كلذلؾ يحاكؿ بعض الفقو تغطية ىذا العجز التشريعي باقتراح أف تتـ عممية الترقيـ كالتأشير 
كالتكقيع عمى الدفاتر التجارية االلكتركنية بكاسطة تصميـ برنامج ذم مكاصفات معينة تحت 

مع مراعاة تسجيؿ القيكد في – السجؿ التجارم مثبلن – إشراؼ كتكقيع مكظؼ الجية المختصة 
ذات الكقت كحفظيا بطريقة مركزية لدل ذات الجية، بحيث تككف نسخة التاجر كنسخة الجية 
متطابقتيف، باإلضافة إلى ذلؾ ينبغي حفظ كتخزيف الدفتر التجارم االلكتركني عمى نكع معيف 

. 1مف الكسائط االلكتركنية ال تسمح بمحك ما دكف عمييا
كعمى الرغـ مف كجاىة ىذا االقتراح مف الناحية النظرية، إال أنو ربما يصطدـ بمقتضيات     

األماف القانكني إذا ما تـ تطبيقو عمميان، األمر الذم ربما يستمـز تدخؿ طرؼ مف الغير لمراقبة 
.  مدل االلتزاـ بالقيد االلكتركني

، كجكد طرؼ مف الغير لمراقبة مدل االلتزاـ بالقيد االلكتركني   كىناؾ مف يضيؼ ضركرة  
بغية تحقيؽ مزيد مف الثقة كاألماف لدم المتعامميف بنظاـ الدفاتر التجارية االلكتركنية ال سيما ؼ

 يككف مف المفيد كجكد طرؼ ثالث محايد مكثكؽ فيو، كالمصارؼ كالمؤسسات التجارية الكبرل، 
. 2يقـك بطرقو الخاصة بمراقبة القيد االلكتركني لممعامبلت التجارية

                                                 

  .172، ص سابؽجماؿ محمكد عبد العزيز، مرجع / د:انظر  (1)
(2) GOBERT Didier,Vers une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture 

électronique ?, Cahier du Juriste, n° 4-5/2001   
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، حيث أف 1كتنظـ معظـ تشريعات التجارة االلكتركنية ىذه الخدمة تحت مسميات مختمفة    
ىذا النظاـ الرقابي سيضفي مزيدان مف األماف القانكني عمى الدفاتر التجارية االلكتركنية مما 

. يكفؿ قبكؿ حجيتيا القانكنية في اإلثبات
كسكاء كانت الجية المنكط بيا عمؿ مراقبة القيد االلكتركني لبيانات التاجر حككمية أك     

ذه  ػػػػػػػػػػػػػػػػشركة مف شركات القطاع الخاص المرخص ليا القياـ بيذا العمؿ، فإف الدكر المحكرم لو
 : 2الجيات الرقابية يحتـ عمييا القياـ باألعماؿ اآلتية

االحتفاظ بنسخة مف ذات البيانات التي قيدىا التاجر، كالقياـ بالتكقيع االلكتركني عمييا  -
  .(كؿ ثبلثة أشير مثبلن  )في نياية كؿ فترة محددة 

التأشير في نياية السنة المالية عمى القيكد المدرجة في الدفاتر التجارية االلكتركنية،  -
 .عندما يقكـ التاجر بتقديميا

التأشير عمى الدفاتر التجارية االلكتركنية بما يفيد قفميا في حالة إنياء النشاط التجارم  -
  كالكفاة أك المرض أك السفر أك تغيير النشاط، ككضع التكقيع االلكتركني ،ألم سبب

 .الخاص بجية الرقابة عمى ىذه الدفاتر بما يفيد ذلؾ
تأميف ضكابط رقابية كافية عمى نظاـ تشغيؿ التاجر لبرامجو الخاصة بتدكيف البيانات  -

 كي يحكؿ دكف التبلعب في البيانات أك ،المحاسبية في دفاتره التجارية االلكتركنية
 .المعمكمات 

 االعتراف الضمني بالسفتجة والشيك االلكترونيين:ثانيا 
بمكجب القانكف رقـ     استحدث المشرع الجزائرم ضمنيا مفيكمي السفتجة كالشيؾ االلكتركنييف 

 المشرع أضاؼبمناسبة حديثو عف الكفاء بحيث  2005 فيفرم 06 المؤرخ في 05-02
                                                                                                                                                         

  Disponible sur: www.consultandtraining.com. 
 

 تنظيمان ليذه الخدمة تحت مسمى 2001تضمف قانكف األكنستراؿ النمكذجي لمتكقيعات االلكتركنية الصادر سنة  (1)
شخص يصدر الشيادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى : " ىػ /2كىك كما كرد بالمادة " مقدـ خدمات التصديؽ"

بتنظيـ جيات التكثيؽ  (الفصميف الثامف كالتاسع  )، كما اىتـ القانكف التكنسي " ذات صمة بالتوقيعات االلكترونية
" مزكدم خدمات المصادقة االلكتركنية" تنظيمان مفصبلن ، كأنشأ بقصد اإلشراؼ عمى ىذه الجيات التي أسماىا 

، أما القانكف االتحادم لدكلة " الككالة الكطنية لممصادقة االلكتركنية " جية إشرافية رقابية أطمؽ عمييا اسـ 
كالذم " مراقب خدمات التصديؽ " إلى  ( 20ـ  )اإلمارات العربية المتحدة فقد أسند أعماؿ المصادقة االلكتركنية 

. يتـ تعيينو بقرار مف مجمس الكزراء 
  .182 ، 181جماؿ محمكد عبد العزيز، مرجع سابؽ ، ص /  د: في ذلؾانظر (2 )
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يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية ".. عمىؽ ت ج كالتي تنص  414 فقرة ثالثة لممادة الجزائرم
كلقد تـ إضافة نفس ىذه " وسيمة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بيما

.  بمناسبة تقديـ الشيؾ لمكفاء502الفقرة إلى المادة 
  ىناؾ كسائؿ دفع في األصؿ تقميدية كلكف تـ تطكيرىا لتتماشى مع التطكر الذم حدث في    

 .مجاؿ نقؿ المعمكمات كاالتصاالت كتعد األكراؽ التجارية أىـ ىذه الكسائؿ
  كتعتبر كؿ مف السفتجة كالسند ألمر كالشيؾ أكراقا تجارية تقميدية في القانكف التجارم 

ذا كاف التقديـ لمكفاء الكتركنيا مقبكؿ قانكنيا، فيؿ ما يقدـ لمكفاء يمحقو الكصؼ .1الجزائرم   كا 
 االلكتركني أـ أف ىذه السندات دائما كرقية كالكفاء ىك الذم يتـ الكتركنيا فقط؟

ال يختمؼ الكفاء االلكتركني عف نظيره التقميدم مف حيث ككنو تصرفا قانكنيا يتضمف اتجاه     
لكف يكمف االختبلؼ في طريقة إتماـ الكفاء فيك يجرم في .اإلرادة إلى إحداث اثر قانكني محدد

بيئة غير مادية تبـر التصرفات القانكنية بداخميا عف طريؽ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة 
كال يعد الدفع االلكتركني . كعمى الخصكص شبكة االنترنت باالستناد إلى دعامات الكتركنية

نما كسيمة ابتدعت لمكصكؿ إلى ىدؼ مكاكبة التطكر اليائؿ الذم لحؽ  ىدفا في حد ذاتو كا 
كعميو ال يكجد ما يمنع أف تككف السندات المقدمة لمكفاء االلكتركني الكتركنية . بكسائؿ االتصاؿ

أيضا، فمف خبلؿ دراسة مدل إمكانية تطبيؽ القكاعد التشريعية التقميدية الحاكمة لمسندات 
كعمى ضكء ذلؾ . التجارية التقميدية عمى نظيرتيا االلكتركنية نجد أف أىـ فارؽ بينيما ىك الشكؿ

 ىؿ يعد تحرير السفتجة أك الشيؾ عمى مستند كرقي شرط أساسي لكي تككف قانكنية؟
مثبل  نجد أف المشرع ال يشترط استناد 2 ت ت ج 390     الكاقع انو ك بالتدقيؽ في المادة 

السفتجة عمى دعامة كرقية، كيظير ذلؾ جميا مف نص المشرع عمى أنو ال يعتد بالسفتجة إال 
إذا اشتممت عمى البيانات الثمانية المكضحة في المادة المشار إلييا سابقا كالتي ال يظير مف 

بينيا ضركرة ككف السفتجة مكتكبة عمى سند كرقي ، بؿ اقتصرت عمى استعماؿ كممة سند دكف 
 .  3استمزاـ حتى ككنو مكتكب أك غير مكتكب كرقي أـ ال 

                                                 

  . ىي سند الشحف كالخزف كعقد تحكيؿ الفكاتيرأخرل سندات 1996 ليا المشرع في أضاؼ  ( 1)     

 . مف ؽ ت المصرم379 ؽ ت الفرنسي كالمادة 110تقابميا المادة  (2)
   فتجة في ــــــــــــإذا خبل السند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فبل يعتد بو كس:" 390/2تنص الفقرة  (3)

 ".... المعينة في الفقرات التاليةاألحوال



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

72 

 

    يبلحظ انو كمف الناحية العممية لكيفية التعامؿ بالسفتجة أك الشيؾ اإللكتركنيف أنو ترتكز 
معظـ كسائؿ الدفع االلكتركني عمى تدخؿ شخص ثالث حيث تتطمب بعض أنظمة التحكيؿ 

 ، مما يستدعي اشتراط بيانات أخرل إلى 1المصرفي تدخؿ كسيط يحظى بثقة طرفي المعاممة
رقـ حساب :جانب البيانات اإللزامية تتمثؿ في تحديد اليكية المصرفية لممسحكب عميو

المسحكب عميو، اسـ الفرع الذم يكجد لديو حساب المسحكب عميو كرقمو، بالمقابؿ يرل جانب 
مف الفقو انو ليس في القانكف ما يحظر إمكانية إضافة مثؿ ىذه البيانات في السفتجة 

االلكتركنية كذلؾ عمى أساس أف ىذه البيانات الزمة كضركرية حتى تتحقؽ الغاية مف كراء 
 .استخداميا كىي تحصيميا في ميعادىا دكف تأخير

     عميو، ال يكجد كما اشرنا إليو سابقا ما يمنع أف تككف السفتجة أك الشيؾ في شكؿ 
فالكتابة االلكتركنية ممكف أف تمتد لكؿ مف . الكتركني أخذا بالتطكر الذم لحؽ مفيـك الكتابة

السفتجة كالشيؾ، إنما المشكؿ في إدخاؿ ىذه التقنية حيز التطبيؽ لعدـ كجكد نصكص تنظيمية 
 .2خاصة بيا  

                                                 

   كالذم يعد خدمة قبكؿ شيكات االنترنت مف  TeleCheckمثبل يتـ السداد بالشيؾ االلكتركني عف طريؽ شركة  (1)
 .العميؿ يقـك بزيارة مكقع ما: -  أىـ الخدمات التي يقدميا كذلؾ عمى النحك التالي

يتـ تحكيؿ العميؿ بطريقة أكتكماتكية الى مزكد خدمة الشيكات االلكتركنية الذم يربط آليا  -
 بمركز التسكية المؤقت كذلؾ اذا ما قرر العميؿ اك الزبكف شراء منتج ما اك سمعة

 . يقـك صاحب السعمة بإخطار مزكد الخدمة باسـ العميؿ كعنكانو ككؿ ما يتعمؽ بالصفقة -

يقـك مزكد الخدمة بعرض نمكذج الشيؾ االلكتركني عمى الشاشة مبينا فيو البيانات التي  -
 .تحصؿ عمييا مف البائع

يقـك العميؿ بإضافة البيانات الناقصة عمى األخص بيانات المصرؼ الذم يتعامؿ معو  -
 .كرقـ حسابو كرقمو الشخصي الذم زكده بو الكسيط

يقـك المزكد الكسيط باالتصاؿ بمصرؼ العميؿ عبر شبكة التسكية المؤقتة ليتأكد مف مدل  -
 .كفاية رصيد العميؿ لمكفاء 

 .يقـك المزكد بإيداع الشيؾ االلكتركني لدل مركز التسكية المؤقت  -

ذا لـ يكجد فبل  يبلحظ  أنو في الشيكات االلكتركنية يتكقؼ العمؿ بو عمى كجكد الرصيد ككفايتو، فإذا كجد فتتـ العممية كا 
تتـ، فالبائع يتأكد مف كجكد ثمف المبيع قبؿ البيع نفسو عمى عكس الشيؾ التقميدم الذم ال يتسنى لمبائع معرفة الرصيد قبؿ 

  .إتماـ الصفقة
، كما حكؿ إمكانية استعماؿ ىذه األكراؽ الكتركنية الضركرم كجكد تدخؿ تشريعي ليزيؿ الغمكض كيبقى مف  (2)

 يتبناىا صراحة بتنظيـ كامؿ أف تقنيات دكف إلى يشير األحيافنبلحظو عمى المشرع الجزائرم انو في الكثير مف 
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 :السفتجة االلكترونية- أ
   يمكف لمسفتجة االلكتركنية أف تستند عمى محرر كرقي كقد تقـك عمى دعامة ممغنطة كتسمى 

 .1األكلى السفتجة االلكتركنية الكرقية كالثانية تعرؼ بالسفتجة االلكتركنية الممغنطة 
 :السفتجة االلكترونية الورقية- 1              

    السفتجة االلكتركنية الكرقية ىي سند محرر كفؽ شركط فرضيا القانكف، متضمنة لبيانات 
محددة، تتضمف أمرا صادرا مف الساحب إلى المسحكب عميو بدفع مبمغ معيف أك قابؿ لمتعييف 

كعبلكة عمى ىذه البيانات التقميدية يجب أف . ألمر شخص ثالث ىك المستفيد في تاريخ محدد
تشتمؿ السفتجة االلكتركنية الكرقية عمى بياف اسـ بنؾ المسحكب عميو كرقـ حسابو أك اسـ الفرع 

يقـك الساحب بتسميميا إلى بنكو بعد أف يككف قد قاـ بتظييرىا . الذم يكجد بو الحساب كرقمو
لصالحو أك سحبيا مباشرة ألمره، كيقـك ىذا البنؾ بنقؿ البيانات األساسية لمسفتجة المكجكدة 

عمى الدعامة الكرقية إلى دعامة ممغنطة، ثـ ك بعد أف يككف قد جمع السفتجات المستحقة في 
تاريخ كاحد يقـك بإرساؿ الدعامة الممغنطة إلى غرفة المقاصة لمبنؾ المركزم كمنيا الى غرفة 

يتـ بذلؾ إببلغ بنؾ . 2المقاصة لبنؾ المسحكب عميو كذلؾ قبؿ حمكؿ ميعاد استحقاقيا
المسحكب عميو بالبيانات ليقـك ىك بدكره بإببلغ عميمو المسحكب عميو عف طريؽ إخطار ليقبميا 
رسالو إلى بنكو الذم يقـك بالتسكية،   أك يرفضيا ك إذا قبميا يثبت قبكلو بالتكقيع عمى اإلخطار كا 

   .3أما إذا رفض المسحكب عميو عندئذ يجب عمى بنكو إخطار بنؾ المستفيد أك الحامؿ السفتجة
     تتشابو السفتجة الكرقية االلكتركنية مع السفتجة التقميدية في الفترة مابيف إصدارىا بكاسطة 

أما بعد ذلؾ يظير االختبلؼ إذ ال يتـ تداكليا ماديا إنما يحتفظ .الساحب كحتى تسميميا لبنكو
بيا بنؾ الساحب كيقـك بنقؿ بياناتيا عمى دعامات ممغنطة، كىذه األخيرة ىي التي يتـ تداكليا 
، كما أف السفتجة الكرقية االلكتركنية مثؿ نظيرتيا التقميدية تستحؽ بمجرد االطبلع عمييا كقد 

غير انو كنظرا لما تفرضو المعالجات االلكتركنية لمسفتجة مف تحديد .تستحؽ في تاريخ محدد

                                                                                                                                                         

 تكمميا كحتى كاف أخرلعطمة لحيف ظيكر نصكص ـسة االنتظار كمليا ىذا ما يجعؿ النصكص القانكنية حب
  .ىك معمكؿ بو حينيا ظيرت فيي تأتي دكما متأخرة كال تساير النص الذم قبميا كال ما

  96،ص2008خالد ممدكح إبراىيـ، امف مراسبلت البريد االلكتركني، الدار الجامعية، مصر،/د: انظر في ذلؾ (1)

 .66ص ،2008  ، المستند االلكتركني، دار الكتب القانكنية ، مصر،أميفالركمي محمد  (2)
 النيضة العربية، رسامي عبد الباقي أبك صالح، الكفاء االلكتركني بالديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية، دا/د (3)

  .39 ، ص2004القاىرة، 
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أياـ معينة تستحؽ فييا السفتجة يجد األطراؼ أنفسيـ مقيدكف بتحديد تاريخ االستحقاؽ، عمى 
 .عكس السفتجة التقميدية أيف يتمتع األطراؼ بكامؿ الحرية في تحديد ميعاد االستحقاؽ

 :السفتجة االلكترونية الممغنطة- 2          
    السفتجة االلكتركنية الممغنطة كىي تمؾ التي يتـ تحريرىا مباشرة عمى دعامة ممغنطة 
كتسمـ بيذا الشكؿ لبنؾ المستفيد الذم يخطر بنؾ المسحكب عميو أك المسحكب عميو نفسو 

كالذم يقبؿ الكفاء أك يرفضو مثبتا في إخطار مكقع عميو يرسمو إلى بنكو الذم يتكلى إخطار 
 .1بنؾ المستفيد

     مف أىـ فكائد استخداـ السفتجة االلكتركنية ككسيمة لمكفاء ىي بساطة إجراءات الحصكؿ 
عمى الديف الثابت فييا فمف ناحية تجنب المتعامميف مشقة القياـ بإجراء الرجكع عمى المديف 

بقيمة الكرقة كتقديميا لمكفاء كاثبات االمتناع عنو كما يصاحب استعماليا مف إجراءات تظيير 
كضماف احتياطي كغيرىا مف اإلجراءات فيي غالبا ما تتضمف شرط الرجكع ببل مصاريؼ أك 
بدكف احتجاج كيترتب عمى ىذا الشرط إعفاء الحامؿ مف مراعاة إجراءات االحتجاج كمكاعيده 
لممحافظة عمى حقو في الرجكع كىذا ال يعفيو مف مطالبة المسحكب عميو بقيمة السفتجة في 
 .ميعاد االستحقاؽ كال يترتب عمى عدـ مراعاة ىذه اإلجراءات كالمكاعيد اعتبار الحامؿ ميمبل

     كما أنيا تجنب مخاطر ضياع أك سرقة أك تزكير السند الكرقي كىك ما يفسر كثرة التعامؿ 
 .باألكراؽ التجارية االلكتركنية في مجاؿ الكفاء بالديكف التجارية

الشيك االلكتروني - ب                 
 عمى الرغـ مف انتشار كسائؿ الدفع االلكتركنية الحديثة تبقى لمشيؾ أىميتو العممية األكيدة      

ك يرجع ذلؾ إلى قمة . 2لتسكية الديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية  عمى اختبلؼ صكرىا
المخاطر المرتبطة باستخدامو مقارنة بالمخاطر المرتبطة بكسائؿ الدفع األخرل كبطاقات الكفاء 
                                                 

   الممغنطة الأما كانت السفتجة الكرقية االلكتركنية تعد كرقة تجارية كتخضع لمقانكف إذا انو ىناؾ مف يرل انو إلى (1)
  ب اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاقية لبلعتداد بالسفتجة حسأساسيتخضع لمقانكف التجارم كالمصرفي بدعكل اف الدعامة الكرقية شرط 

كاقد يكسؼ، النظاـ القانكني : ، أنظر في ذلؾ -ىذا ما لـ ينص عميو المشرع الجزائرم-جكنيؼ المتعمقة بالصرؼ
لمدفع االلكتركني، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف  العاـ ، تخصص قانكف التعاكف الدكلي، جامعة مكلكد 

 . كما بعدىا55، ص2011  تيزم كزك،معمرم،
 1996 حيث صدر قانكف في األمريكية مرة طريقة الدفع االلكتركني في الكاليات المتحدة ألكؿحيث استخدمت  (2)

أحكاـ " خمرم، أعمر:قضى بتحصيؿ كؿ المدفكعات في الفيدراليات باستعماؿ الشيؾ االلكتركني ، أنظر في ذلؾ
  .91،ص2009 ، 07، مجمة المعارؼ ، المركز الجامعي بالبكيرة، العدد"اإللكتركنيؾ إلىالشيؾ مف الكرؽ 
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أك التحكيؿ المصرفي االلكتركني، كلعؿ ىذا ما يفسر تفضيؿ المتعامميف استخدامو لتسكية 
ك ليذا نجد كثيرا ما تطرح المنظمات ك المؤسسات العاممة في مجاؿ . 1الديكف كبيرة القيمة

تسكية الديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية العديد مف التعديبلت ك الحمكؿ لتطكيع الشيؾ ك 
. جعمو متكافقا مع متطمبات التجارة االلكتركنية

الشيؾ اإللكتركني ىك المكافئ اإللكتركني لمشيكات الكرقية التقميدية ، ك ىك رسالة ك      
ليعتمده كيقدمو لمبنؾ  (حاممو)إلكتركنية مكثقة كمؤمنة يرسميا مصدر الشيؾ إلى مستمـ الشيؾ 

الذم يعمؿ عبر االنترنت، ليقـك البنؾ أكال بتحكيؿ قيمة الشيؾ المالية إلى حساب حامؿ الشيؾ، 
عادتو إلكتركنيا إلى مستمـ الشيؾ  ليككف دليبل عمى أنو  (حاممو)كبعد ذلؾ يقـك بإلغاء الشيؾ كا 

تمـ الشيؾ أف يتأكد إلكتركنيا مف أنو قد تـ بالفعؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدـ عمى صرؼ الشيؾ فعبل، كيمكف لمس
  .2تحكيؿ المبمغ إلى حسابو

الشيؾ ىك عبارة عف صؾ محرر كفقا ألكضاع شكمية معينة يتضمف أمرا غير معمؽ      ؼ
 شخص آخر يسمى المسحكب عميو بأف يدفع مبمغا إلىعمى شرط مف شخص يسمى الساحب 

ك كما ىك كاضح مف .3 شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد االطبلعإلىمعينا مف النقكد 
 الشيؾ االلكتركني ىك سمسمة مف التعميمات أك األكامر أفتعريؼ الشيؾ في صكرتو التقميدية، 

التي تصدر ك تستقبؿ بصكرة الكتركنية، يحرص المتعامميف بو في مجاؿ التجارة االلكتركنية أف 
. تجرل ىذه التعميمات ك األكامر بصكرة آمنة تضمف سبلمتيا ك مكثكقيتيا

 يفترض كجكد ثبلثة أشخاص ىـ الساحب ك المسحكب عميو كالذم يمـز سفتجةك الشيؾ كاؿ    
ك يعد . أف يككف بنكا ك المستفيد ك الذم يقـك المسحكب عميو بالكفاء لو بالمبمغ الثابت بالشيؾ

 التي تعد أداة كفاء ك ائتماف، ك يرجع ىذا إلى أنو يتضمف سفتجةالشيؾ أداة كفاء عمى عكس اؿ
دائما تاريخا كاحدا ىك تاريخ التحرير الذم يعتبر في نفس الكقت تاريخ االستحقاؽ، ك لذلؾ يعد 

                                                 

 عممية تجارية عف 46.1 تمت معالجة 2002 انو في عاـ األمريكية دراسات في الكاليات المتحدة أظيرتفقد  (1)
الشيؾ "نبيؿ صبلح العربي، / د: ترليكف دكالر، أنظر في ذلؾ91.3طريؽ الشيكات االلكتركنية كىك ما يعادؿ 

 المصرفية بيف الشريعة كالقانكف، األعماؿ، بحث مقدـ لمؤتمر "االلكتركني كالنقكد االلكتركنية ، دراسة مقارنة
 .66، ص2003 ، كمية الشريعة كالقانكف، دبي،2003 مام 12ك10المنعقد بدبي بيف 

خالد ممدكح إبراىيـ، امف مراسبلت /انظر كذلؾ د. 63محمد أميف الركمي، المستند االلكتركني، مرجع سابؽ، ص (2)
  98 ص، مرجع سابؽ،البريد االلكتركني

. 54عمر خمرم، مرجع سابؽ، صأ (3)
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كثير مف أنظمة الشيؾ االلكتركني اؿك يكجد  .الشيؾ مف األكراؽ كاجبة الدفع بمجرد االطبلع
التي تستخدـ لمكفاء بالديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية عبر شبكة االنترنت، أىميما 

 Netchex 1.ك  FSTC   نظامي
                                                 

 ك الشيؾ التقميدم، باستثناء أف األكؿ يتـ تحريره عمى FSTCال اختبلؼ بيف شيؾ  :  FSTCنظام بالنسبة ل (1)
دعامات الكتركنية غير مادية أم غير مممكسة، عمى خبلؼ الثاني الذم يستند عمى دعامات كرقية، ك كنتيجة 
لذلؾ، نجد أنو تتـ كفقا ليذا النظاـ االستعاضة عف التكقيع االلكتركني ك خاصة في صكرتو الرقمية الذم يعمؿ 

كفقا لنظاـ التشفير غير المتماثؿ الذم عف طريقو يضع المرسؿ بمكجب حيازتو لمفتاح خاص تكقيعو عمى رسالة 
. البيانات، ك بمكجب المفتاح العاـ يمكف التعريؼ عمى الجية الحائزة عمى المفتاح الخاص

ك بدال مف دفتر لمشيكات الكرقي، يتسمـ العميؿ كفقا ليذا النظاـ دفتر شيكات الكتركني، يتسممو انطبلقا مف مكقع الكتركني 
. عمى الكيب أك أف يككف ىذا الدفتر ممحقا برسالة البريد االلكتركني

ك تشكؿ ىذه الميزة عامبل ميما في دفع .  في تأميف الكفاء بالرجكع إلى آلية التشفيرFSTC تكمف أىـ مميزات شيؾ     
المتعامميف في مجاؿ التجارة االلكتركنية إلى استخداـ ىذا النكع مف الشيكات االلكتركنية ككسيمة لتسكية الديكف الناشئة عف 

 األمر الذم دفع مجمس الخزانة األمريكي FSTCك مف شكاىد ىذا اعتراؼ الحككمة األمريكية بشيؾ . معامبلتيـ التجارية
. 19981إلى استعمالو ليذا الطريؽ مف طرؽ الكفاء بالديكف بداية مف عاـ 

 إذا كنا قد صنفنا الشيؾ االلكتركني مف ضمف كسائؿ الدفع االلكتركني التي كانت معركفة ك لكف دخؿ عمييا بعد    
: التطكير لتتبلءـ كتتكافؽ مع طبيعة التجارة االلكتركنية، فإننا نممس ىذا التطكر مف ناحيتيف 

ـ تحريره فييا عمى دعامات ػػػػػػػػػ مرحمة يتإلىاف يعتمد فييا عمى دعامات كرقية، ػػػػػػػػػػػاؿ بالشيؾ مف مرحمة ؾػػػػػػػػػاالنتؽ -
االلكتركنية غير مادية، ك لكف ليس معنى ذلؾ اختبلؼ البيانات الكاردة بالشيؾ االلكتركني عف بيانات الشيؾ 

الكرقي، بؿ يجب أف يستجمع األكؿ نفس البيانات التي يجب أف يشتمؿ عمييا الشيؾ الثاني مف كممة شيؾ مكتكبة 
عمى متف الصؾ ك بالمغة التي كتب بيا ك أمر غير معمؽ عمى شرط بكفاء مبمغ مف النقكد ك مكتكب بالحركؼ ك 

األرقاـ ك اسـ البنؾ المسحكب عميو ك مكاف الكفاء ك تاريخ ك مكاف إصدار الشيؾ ك اسـ ك تكقيع مف اصدر 
 .الشيؾ

عميو ك ضامف احتياطي ك  احب كمسحكبػػػػػػػػػـز فييا أف يتـ تكقيع أطراؼ الشيؾ مف سػػػػػػػػػاالنتقاؿ مف مرحمة استؿ -
ك الحقيقة أف . مظير، تكقيعا يدكيا، الى مرحمة تـ فييا االعتراؼ بالتكقيع االلكتركني بديبل عف التكقيع اليدكم

الفارؽ األساسي بيف الشيؾ االلكتركني ك الشيؾ الكرقي يكمف فقط في الطريقة التي يتـ بيا تحرير الشيؾ ك 
سحبو، فتككف تقميدية بالنسبة لمشيؾ التقميدم، ك الكتركنية بالنسبة لمشيؾ االلكتركني، فبيانات الشيؾ تظير عمى 

. شاشة الحاسب اآللي، ثـ يقـك الساحب بالتكقيع الكتركنيا عميو قبؿ أف يقـك بإرسالو إلى بنؾ المسحكب عميو
 يستمـز تدخؿ Netchex، فاف شيؾ FSTC ك عمى خبلؼ نظاـ First virtualعمى غرار نظاـ :  Netchexنظام أما 

 Netchexك يسمح نظاـ . طرؼ ثالث يمعب دكر الكسيط الذم يجب إف يسجؿ نفسو لديو كؿ مف مستخدـ النظاـ ك التاجر
. لمعميؿ بالتعامؿ عمى شيكاتو مف سحب ك تظيير ك تكقيع الضامنيف االحتياطييف انطبلقا مف حاسبو الشخصي

 عمى عدـ إظيار البيانات السرية لمحساب المصرفي لمشخص Netchex لدكاعي األماف، ترتكز آلية عمؿ نظاـ     
المنضـ لمنظاـ، ك يتـ ىذا اإلخفاء عف طريؽ استعماؿ كثيقة حساب مصطنع تسمح بالتحديد المسبؽ ليكية المستيمؾ ك 

 Netchex الشيؾ الى إرساؿ عند إالك ال يتكقؼ استعماؿ ىذه الكثيقة . ىي التي يتـ تبادليا ك انتقاليا عبر شبكة االنترنت
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المبحح الثاني 
لل جرونٌة  اإلعجراف الصرًح بإملانٌة ممارسة نشاط الججارة ال

 بمناسبة 2005 في م ألكؿ مرة في القانكف المدني الجزائرم       ظير مصطمح الكتركف
كيستفاد مف .  منو327 ك1 مكرر323تعديؿ المشرع ليذا القانكف، ككاف ذلؾ في المادتيف 

لحاقيا بنظيراتوة المشرع الصريح بالسندات االلكتركنيؼىذه المكاد اعترا  العادية في ا كا 
 .(مطمب أكؿ) م التكقيع االلكتركفةمسػػألة الحجية في اإلثبات، ككذا اعترافو بفكر

 11-03 مف قانكف النقد كالقرض 69المشرع الجزائرم في المادة       نشير كذلؾ أف 
 ميما أمكاليـ تحكيؿ لؤلشخاص استعماؿ كافة كسائؿ الدفع التي تسمح  بإمكانيةاعترؼ

المتضمف المكافقة  15-03فيعتبر القانكف  . الطريقة المستعممة في ذلؾأككانت الدعامة 
 المتعمؽ بالنقد كالقرض أكؿ قانكف جزائرم تضمف التعامؿ اإللكتركني 11-03 األمر عمى

 أكت 23 المؤرخ بتاريخ 06-05، كبعد ذلؾ كبصدكر األمر 1الحديث في القطاع المصرفي
كسائؿ الدفع "  الثالثة استعمؿ صراحة مصطمح توكفي ماد  المتعمؽ بمكافحة التيريب2005

. حيث اعتبرىا المشرع مف بيف التدابير كاإلجراءات الكقائية لمكافحة التيريب" اإللكتركني

                                                                                                                                                         

 قانكنا ك ذلؾ مف خبلؿ مطابقة البيانات الحقيقية لحساب إصدارهالتي تقـك بدكرىا باالستيثاؽ مف صدكر الشيؾ ممف يممؾ 
 إالك ىذا يعني عدـ ظيكر المعمكمات السرية لحساب كؿ مف المستيمؾ ك التاجر . طرفي المعاممة بالبيانات المتكافرة لدييا

 الشبة البنكية التقميدية ك إلى بعد ذلؾ ، يتـ نقؿ العممية كميا مف خبلؿ شبكة خاصة .Netchexإلى الشيؾ إرساؿعند 
ك بعبارة أخرل، فمنذ لحظة .  فييا مع الشيؾ التقميدمؿالتعاـ بنفس الطريقة التي يتـ Netchexعندئذ يتـ التعامؿ مع شيؾ 

 لنفس القكاعد القانكنية التي يتـ تطبيقيا عمى الشيؾ Netchex الشبكة البنكية التقميدية، يخضع شيؾ إلىنقؿ الشيؾ 
 عممية إتماـ رسالة بالبريد االلكتركني تؤكد  فييا كتابيا Netchexك في نياية المطاؼ، يتمقى العميؿ المستيمؾ مف .الكرقي

سامي عبد الباقي ابك صالح ، مرجع سابؽ، /  د: أنظر في ذلؾ .التسكية مكضحة رقـ الشيؾ ك المبمغ الذم تـ دفعو
  .53ص

تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص "  التي تضمف نصيا 69كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المادة  (1)
ك يتبيف مف خبلؿ ىذا النص نية المشرع "من تحويل أموال ميما يكون السند أو األسموب التقني المستعمل

 . الجزائرم االنتقاؿ مف كسائؿ الدفع الكبلسيكية إلى كسائؿ دفع حديثة إلكتركنية
عاطؼ عبد الحميد حسف، مبدأ الثبكت بالكتابة في ضكء التطكر التكنكلكجي الحديث، دار النيضة العربية، / د (2)

. 70، ص 2002القاىرة، 
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 الكارد في "ميما يكف السند أك األسمكب التقني المستعمؿ"كبذلؾ انتقؿ المشرع مف مصطمح 
كسائؿ الدفع " إلى مصطمح أكثر دقة المتمثؿ في  مف قانكف النقد كالقرض 69نص المادة 
 أعبله كأخيرا استحداث المشرع  المذككر06-05 مف األمر03 الكارد في النص "اإللكتركني

 . (مطمب ثاف)الجزائرم لفكرة البكابة االلكتركنية في مادة الصفقات العمكمية 
      

 المطمب األول
 اإلعتراف الصريح بالسندات و التوقيع اإللكترونين

   
 القانكنية منزلة متقدمة كتحديدا في المسائؿ المدنية األدلةاحتمت الكتابة مف بيف    

 - كالجزائرم المصرم، الفرنسيفالقانك- ذجواكالتصرفات العقدية ، ففي النظاـ البلتيني  كنـ
 أمريكيمنزلة في النظاـ االنجمك  ىذه اؿ لمشيادةت ، في حيف بقياألدلة أقكلتمثؿ الكتابة 

 .1 كالبريطاني  بدرجات متفاكتة بينيمااألمريكيكنمكذجيو القانكنيف 
    ك عمى ضكء استخداـ الدعامات االلكتركنية بدؿ الكرؽ، ظير مفيـك السندات 

، كبالنسبة لممشرع الجزائرم تبنى صراحة مفيـك الكتابة 2االلكتركنية أك الكتابة االلكتركنية
 : كالتكقيع اإللكتركنيف في

 يعتبر اإلثبات بالكتابة " :   مف التقنيف المدني الجزائرم ما يمي1 مكرر323 نص المادة -
في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى الورق، بشرط إمكانية التأكد من ىوية 

 ."الشخص الذي أصدرىا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سبلمتيا
ويعتد بالتوقيع اإللكتروني وفق " : مف التقنيف المدني الجزائرم ما يمي327/2 نص المادة -

 ". أعبله1 مكرر323الشروط المذكورة في المادة
                                                 

 
األصؿ انو ال غرابة  في مصطمح الكتابة االلكتركنية طالما انو  ليس ىناؾ ما يدعك دائما لبلعتقاد أف الكتابة   (1)

تتعمؽ بالكرؽ ، الدليؿ عمى ذلؾ أف مختمؼ التشريعات ال تشير إلى الدعامة التي تتـ عمييا الكتابة بؿ ينظر إلييا 
أنظر في .مف حيث ارتباطيا بالدعامة التي تحمميا كالى كظيفتيا في إعداد الدليؿ عمى كجكد التصرؼ القانكني 

، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية،  جامعة "حجية المستند االلكتركني"باطمي غنية، : ذلؾ 
  .171، ص2011، سبتمبر 02الجزائر، عدد
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    باستقراء ىتيف المادتيف، نجد أف المشرع الجزائرم سكل بيف الكتابة اإللكتركنية كالكرقية 
. (فرع أكؿ)1 لياافي اإلثبات، كبّيف شركط اإلعتداد بالكتابة اإللكتركنية دكف أف يقدـ تعريؼ

 .(فرع ثاف)كما انو اعترؼ بالتكقيع االلكتركني كذلؾ
 الفرع األول

 . العادية في مسألة الحجية في اإلثباتا بنظيراتوةإلحاق السندات االلكتروني
 

     يككف اإلثبات في المكاد المدنية بالكتابة كقاعدة عامة إال ما استثنى ألسباب معقكلة، أك 
لتعذر الحصكؿ عمى الكتابة، غير أف التطكر التقني لكسائؿ االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات 

أدل إلى ظيكر كتابة عمى دعامات غير مادية ، غير أف ىناؾ صعكبات تقنية يطرحيا 
                                                 

تماـ بعض    المتعمؽ بتنقيح2000 جكاف 13 المؤرخ في 57 / 2000عمى عكس المشرع التكنسي في قانكف  (1) كا 
ىي الوثيقة المتكونة من مجموعة :"عّرؼ الكثيقة اإللكتركنية عمى أنيا.فصكؿ مف مجمة االلتزامات كالعقكد 
أخرى بما في ذلك تمك المتبادلة عبر وسائل االتصال تكون ذات محتوى  أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية

كفي ىذا اإلطار تجدر ". عمى حامل إلكتروني يؤّمن قراءتيا والرجوع إلييا عند الحاجة يمكن فيمو ومحفوظة
 مف 1316المبلحظة أف المشرع الفرنسي أيضا لـ يعرؼ الكتابة اإللكتركنية بؿ أكتفي بتعريؼ الكتابة في المادة

كؿ تتابع لمحركؼ أك العبلمات أك األرقاـ أك أم إشارات أك رمكز أخرل ذات داللة :"التقنيف المدني عمى أنيا 
أما في . تعبيرية مفيكمة مف اآلخريف أيا كاف نكع الكسيط أك الدعامة التي تقع عمييا كأيا كانت طريقة نقميا

  :تعريفو  لمحجة الكتابية فيك يشمؿ الكثيقة اإللكتركنية 
"La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, 
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification 
intelligente, quels que soient leur support et leur modalités de transmission".  

نفس المكقؼ بالنسبة لممشرع الجزائرم اكتفى بتعريؼ الكتابة بشكؿ يستكعب معنى الكتابة اإللكتركنية كذلؾ في 
تسمسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أي عبلمات أو رموز ذات معنى :"مكرر مف التقنيف المدني عمى أنيا 323المادة

، ىذا التعريؼ يستكعب مفيـك الكتابة االلكتركنية طالما "مفيوم ، ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا وكذا طرق إرساليا
كىذا ال يمنع اذف أف تككف الكتابة  عمى قرص أك في الكمبيكتر أك . انو لـ يحصر كلـ يحدد الدعامات كال طرؽ اإلرساؿ

 شركط الكتابة 1 مكرر323أم كسيمة مشابية كال يمنع كذلؾ إرساؿ المستند بالطريقة االلكتركنية، ك بيف في المادة 
اإللكتركنية كالمتمثمة في إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدرىا كأف تككف معدة كمحفكظة في ظركؼ تضمف 

 .سبلمتيا
كل حروف أو أرقام أو رموز :"أما بالنسبة لممشرع المصرم لـ يعرؼ الكتابة العادية بؿ عرؼ الكتابة اإللكتركنية فقط بأنيا

أو أي عبلمات أخرى تثبت عمى دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيمة أخرى مشابية وتعطي أدلة قابمة 
 القاىرة، عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكتركنية في القانكف المدني، دار النيضة العربية،/أنظر في ذلؾ د."لئلدراك
 . 27ص ،2007



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

80 

 

استخداـ ىذا الشكؿ الجديد لمكتابة في سبيؿ تحقيقيا لكظائؼ الكتابة التقميدية، كىك أمر دعى 
المشرع إلى إعادة النظر في القكاعد التقميدية المنظمة لئلثبات الستيعاب التقنيات الحديثة 

 .لمكتابة 
     أعطى المشرع الجزائرم السندات االلكتركنية نفس الحجية مع نظرتيا العادية، لكنو لـ 
يعرؼ الكتابة االلكتركنية بؿ عرؼ الكتابة عمكما بشكؿ يتضمف معنى الكتابة االلكتركنية 

 . (ثانيا )، ثـ حدد شركط الكتابة االلكتركنية لتتمتع بحجية قانكنية في اإلثبات(أكال)
 (التقميدية وااللكترونية )ماىية الكتابة :                    أوال

     تعد الكتابة مف أىـ طرؽ اإلثبات، ألف إعدادىا كقت حصكؿ التصرؼ القانكني يقربيا 
، خاصة كأف تطكر 1مف الحقيقة، كيجعؿ ما يدّكف بيا أقكل إلى احتماؿ الصدؽ منو لمكذب

العبلقات كتشابكيا أدل إلى عجز ذاكرة اإلنساف عمى استيعاب تفاصيميا، فالكتابة خير 
كسيمة لقطع الشؾ باليقيف حكؿ شركط ما تـ االتفاؽ بشأنو بيف األطراؼ، ألنيا تعد مقدمان، 
أم منذ حدكث الكاقعة القانكنية، كقبؿ أف يقع النزاع بشأنيا كاحتياطا ليذا النزاع، كبالتالي 
الكتابة ىي الكسيمة الفعالة كالمأمكنة لؤلفراد في أثبات ما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف 

 عمى نحك كاضح كدقيؽ، حتى إذا تقادـ العيد عمى الكاقعة المثبتة يجعميا في مأمف تالتزاما
مما قد يطرأ مف نسياف أك كفاة، كبيذا ظيرت الحكمة اإلليية في األمر بالكتابة بنص القرآف 

  .2في أية المداينة لحفظ الحقكؽ 
  :مفيوم الكتابة - أ

( 1)     تتككف الكتابة مف بيانات كاردة عمى دعامة، قد تككف كرقية أك أم دعامة أخرل
، مع التنكيو بأف الدعامة االلكتركنية تطرح بعض (2)بشرط أف تؤدم كظيفتيا في اإلثبات
 (.3)الصعكبات نظرا لخصكصيتيا التقنية

 
                                                 

نما اكتفى بأف جعميا قرينة عمى الحقيقة، حيث يجكز (1    )  كلكف المشرع لـ ينؼ عف الكتابة احتماؿ كقكع الكذب فييا، كا 
نما يجكز إثبات عكسيا، كاف كاف ذلؾ  دائما إثبات عدـ مطابقتيا لمحقيقة، كبالتالي الكتابة ليست حجة مطمقة في اإلثبات كا 

 سميماف مرقس، الكافي في شرح القانكف /د :يتحقؽ بأساليب مختمفة بحسب نكع ىذه األكراؽ رسمية أك عرفية، أنظر في ذلؾ
جراءاتو في المكاد المدنية، المجمد األكؿ، ، ثالمدنى، أصكؿ اال القاىرة دار الجامعة الجديدة،  الخامسة، بعةطاؿبات كا 

  .160ص،1991

 . مف سكرة البقرة381اآلية  (2     )
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 :تعريف الكتابة-1            
     الكتابة بالمعنى الكاسع مجمكعة الرمكز المرئية التي تعبر عف القكؿ أك الفكر، فيي 

أسمكب لمتعبير تتشكؿ مف حركؼ كبيانات في شكؿ مادم ظاىر، أك حتى بالرمكز 
، أك يحتفظاف بمفاتيح ليذه الرمكز معتمدة 1المختصرة ما دامت مفيكمة مف طرفي العبلقة

عف معنى مكتمؿ أك فكرة مترابطة صادرة مف الشخص -اصطبلحا - منيما، كتعبر الكتابة
، كقد اتجو الفقو بكجو عاـ في تعريؼ الكتابة إلى األخذ بالمنيج الكظيفي 2الذم نسبت إليو 

 إلى أف الكتابة تحقؽ المحافظة عمى اثر أك داللة الكقائع أك 3ليا، حيث ذىب البعض 
التصرفات التي يراد تأكيدىا، كفي ذات االتجاه عرؼ جانب أخر مف الفقو الدليؿ الكتابي 
بأنو ذلؾ الدليؿ الذم ينشأ عف أم نكع مف المحررات، سكاء كانت مخصصة لدل تحريرىا 

 مكرر 323أما المشرع الجزائرم تناكؿ مفيـك الكتابة في المادة. إلثبات كاقعة قانكنية أـ ال
 عمى أنيا مجمكعة حركؼ أك أكصاؼ أك رمكز تحمؿ مدلكال معينا بغض النظر 4ت ـ ج 

 .عف الدعامة التي تحمميا أك كسيمة انتقاليا
     يحمؿ ىذا التعريؼ في طياتو معنى الكتابة االلكتركنية طالما أف المشرع لـ يضع تعريفا 

، ثـ انو سمح بإرساؿ 1، الميـ أف تككف ذات معنى مفيـك5لمدعامة التي تدكف عمييا الكتابة
 .  الكتابة بأم كسيمة كمنيا الكسيمة االلكتركنية

                                                 

  كال ،272، ص2006بات التقميدم كااللكتركني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ثمحمد حسيف منصكر، اال/ د( 1 )
يشترط تكافر شكؿ خاص في الكتابة ، فقد تككف الكتابة خطية أك مطبكعة بأم كسيمة مف كسائؿ الطباعة، كيستكم األمر 
أف تككف بخط يد مكقعيا أك  بخط غيره، حتى كلك كاف ىذا األخير ىك مف يتمسؾ بيا في مكاجيتو، كما يستكم مف ناحية 

انظر في ذات . أخرل أف تككف الكتابة بالمداد السائؿ أك بقمـ الحبر الجاؼ أك بقمـ رصاص كبأم لغة عربية أك غير عربية
 230سميماف مرقس، مرجع سابؽ ،ص/ المعنى، د

 .230،231سميماف مرقس، المرجع السابؽ،ص/  دلانظر ىذا المعف(  2 )
   النيضة   مر محمد سميماف الدمياطي، أثبات التعاقد االلكتركني عبر االنترنت، دراسة مقارنة، ط األكلى، دارات/  د(3) 

 .176ك175ص  مصر، ،2009، العربية      
ذات   رموز أو عبلمات أية أو أرقام أو أوصاف أوينتج االثبات بالكتابة من تسمسل الحروف :" بنصيا عمى مايمي ( 4 )

" الكسيمة"استعماؿ المشرع مصطمح مع مبلحظة ". إرساليامعنى مفيوم ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا وكذا طرق 
األخير ىك  ، كأف ىذا"الدعامة"، خاصة كأف المصطمح المستعمؿ في النص الفرنسي ىك "الدعامة"بدالن مف مصطمح 

 .األنسب لمتعبير عما يمكف إفراغ الكتابة فيو
غير انو استخدـ لفظ الكرؽ مرات عديدة، في إشارة إلى الكتابة المعتبرة دليبل في اإلثبات عند تناكلو ألنكاع المحررات ،  (5)

 329/1 ت ـ ج ، ككذلؾ الشأف بالنسبة لمرسائؿ فقد نصت المادة 326 ت ـ ج 325األصمية كطبؽ األصؿ في المكاد 
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     لـ يكف في اإلمكاف، قبؿ التطكر التقني كظيكر تقنيات المعمكمات الحديثة، تصكر 
الكتابة بدكف تكافر دعامة كرؽ ، كلعؿ المشرع  عند صياغة نصكص اإلثبات قد تأثر في 
تمؾ الفترة باالعتقاد السائد أف الكتابة كرؽ، كقد ترتب عمى ىذا االعتقاد حدكث لبس بيف 
التصرؼ القانكني كأداة إثباتو ، كالخمط الحاصؿ بيف الدليؿ الكتابي كالكرؽ، في حيف أف  

2الكرؽ ال يمثؿ سكل دعامتو فقط
.  

 إلى االلكتركني، م      بعد ظيكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة تغير شكؿ الكتابة مف التقميد
 .عميو ظيرت الحاجة لتحديد مفيـك الكثيقة االلكتركنية

ىي الوثيقة المتكونة :"   عمى أنياحسب المشرع التكنسيالكثيقة اإللكتركنية      تعرؼ  
أخرى بما في ذلك تمك المتبادلة عبر  من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية

عمى حامل إلكتروني يؤّمن   تكون ذات محتوى يمكن فيمو ومحفوظة،وسائل االتصال
 يستند إلى العناصر المميزة لمكثيقةيؼ ىذا التعر ."قراءتيا والرجوع إلييا عند الحاجة

3بحفظيا منيا ما يتعمؽ بفحكل الكثيقة اإللكتركنية كمنيا ما يتعمؽؼاإللكتركنية 
. 

                                                                                                                                                         

، كقد تكرر استخداـ الكرؽ لمتعبير عمى "تكون لمرسائل الموقع عمييا قيمة الورقة العرفية من حيث اإلثبات- 1"مدني عمى
ال تكون الدفاتر " مدني التي نصت في شأف حجية الدفاتر كاألكراؽ المنزلية عمى انو 331الدليؿ الكتابي في المادة 

إذا ذكر صراحة انو قصد بما دونو في ىذه - ب:..واألوراق المنزلية حجة عمى من صدرت منو أال في الحالتين اآلتيتين 
  " .الدفاتر واألوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصمحتو

  ىناؾ ثمة ما يمنع في القانكف أف تككف الكتابة عمى دعامة غير كرقية كالخشب كالجمد كالقماش كالرخاـ، فميس (1)
          كتككف ليا ذات الحجية في اإلثبات عمى أف تككف مكقعو مف صاحبيا، كىذا يؤكد عمى عدـ كجكد ارتباط بيف 
          الكتابة كالكرؽ، كبالتالي ال يشترط أف تككف الكتابة عمى كرؽ ، كىذا مف شأنو أف يفتح الباب أماـ قبكؿ كؿ  

    عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكتركنية في :أنظر في ذلؾ .         الدعامات أيا كانت مادة صنعيا في اإلثبات 
  .32، ص2014دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة األكلى، القانكف المدني بيف التطكر القانكني كاألمف االتقني،         
 ، نظرية االلتزاـ 2عبد الرزاؽ احمد السنيكرل، الكسيط في شرح القانكف المدنى، مجمد/د انظر في ىذا المعنى (2)

 ،سميماف مرقس/ د،، كانظر أيضان 105 العربي، بيركت، ص ثراتحياء اؿإأثار االلتزاـ، دار - بكجو عاـ، اإلثبات
 .160ص سابؽ، مرجع

لمتكثيؽ لمكثيقة االلكتركنية بؿ تعرض لمكتابة االلكتركنية عند تعرضو  كرد تعريفا لـ م مشرع اإلماراتيأما اؿ (3)
 22 فقرة 02االلكتركني مف حيث كيفيات العمؿ بو، بمعنى إجراءات التكثيؽ االلكتركني فعرفو في المادة 

 اإلجراءات التي تيدف إلى التحقق من أن رسالة االلكترونية قد صدرت من شخص منإجراءات التوثيق "
معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في نقل أو تخزين رسالة الكترونية أو سجل الكتروني 

خبلل فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم مناىج حسابية أو رموز أو كممات أو أرقام تعريفية أو 
قبؿ ذلؾ كفي نفس ". تشفير أو إجراءات لمرد أو إلقرار االستبلم وغيرىا من وسائل إجراءات حماية المعمومات
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 :شروط تقبل الكتابة كدليل في اإلثبات-2                
     تمعب الكتابة في مجاؿ اإلثبات دكرا ميما ، لذلؾ اجػػػػػػػػػػمع الفقو كالقضاء عمى كجػػػػػػكب 

 : استيفائيا مجمكعة مف الشركط حتى يمكف االعتداد بيا كدليؿ كتابي كىي 
 يشترط في الكتابة أف تدكف عمى حامؿ أك كسيط يػػػػػػسمح : أن تكون الكتابة مقروءة  2-1

 بالكتابة عميو، كاف تككف مقركءة، كبمعنى أف يككف المحرر الكتابي مدكنان بحركؼ أك رمكز 
أك إشارات معركفة أك يسيؿ فكيا أك قراءتيا ، كينصب مضمكنيا عمى الكاقعة المراد إثباتيا 

 .حتى يمكف االحتجاج بمضمكف المحرر المكتكب في مكاجية الغير 
    يجب أيضا أف تككف الكتابة مفيكمة لمف يحتج عميو بيا ، بحيث يمكف لصاحب الشأف 
الكصكؿ إلى إدراؾ مضمكف الكتابة كقراءتو بسيكلة كيسر ، فالقراءة ىي عممية فيـ لمنص، 

كتأكيمو لذلؾ يجب أف يككف المحرر الكتابي مدكنان بحركؼ أك رمكز مقركءة كمفيكمة 
 .1لمشخص الذم يراد االحتجاج عميو بمضمكف ىذا المحرر

    تستمـز الكتابة المقركءة اإلطبلع عمى مضمكف المحرر بشكؿ كامؿ كمباشر، كالمعكؿ 
عميو في ىذا الصدد ىك قدرة اإلنساف عمى قراءة الكتابة بكؿ يسر حتى يككف مممان بمضمكف 

المحرر ، كالجدير ذكره أف الكتابة عمى دعامة كرقية تستكفي االشتراط الخاص بسيكلة 

                                                                                                                                                         

الكتركني « مستند»أك « سجؿ»:"  تطرؽ مباشرة إلى السجؿ أك السند االلكتركني فعرؼ07المادة مف الفقرة 
سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينو أو استخراجو أو نسخو أو إرسالو أو إببلغو أو استبلمو بوسيمة :"

 ".الكترونية، عمى وسيط ممموس أو عمى أي وسيط الكتروني آخر، ويكون قاببًل لبلسترجاع بشكل يمكن فيمو
 تعريؼ لمكثيقة االلكتركنية بدرجة أكلى فكاف أكلى بالمشرع اإلماراتي إعطاء تعريفا جامعا مانعا يشمؿ كؿ كقك 

حتى يعتد بنفس اآلثار القانكنية المترتبة  كالجزائرم  المشرع الفرنسيقمف الكتابة التقميدية ك االلكتركنية كما فعؿ
عنيما كما يككف داللة عمى عدـ التمييز بيف الكتابتيف ميما كانت الدعامة أك الركيزة التي يحفظ في محتكل 

.  الكثيقة سكاء مادية حسية كالكرؽ أك افتراضية الكتركنية كما سبؽ اإلشارة إليو
قانكف التجارة االلكتركنية مف  01 المشرع البحريني فقد عرؼ كذلؾ السجؿ دكف الكتابة االلكتركنية بحيث تنص المادة أما

تدون عمى وسط ممموس ، أو تكون محفوظة عمى وسط إلكتروني أو عمى أي  المعمومات التي: السجل "البحريني عمى 
   . قابمة لبلستخراج بشكل قابل لمفيم  وسط آخر ، وتكون

 ".الذي يتم إنشاؤه أو إرسالو أو تسممو أو بثو أو حفظو بوسيمة إلكترونية  السجل:  السجل اإللكتروني  -

ضة ػػػػػػػػػػػػػ يتـ إبراميا عف طريؽ االنترنت، دار النوالتيحسف عبد الباسط جميعى، أثبات التصرفات القانكنية /د (1)
 اإلرادةالصالحيف محمد العيش، الكتابة الرقمية طريقان لمتعبير عف :  كانظر 201، ص2000  مصر،العربية،
 .165، ص 2008 ، اإلسكندريةلى، األكبعةطاؿ، منشأة المعارؼ ، لئلثباتكدليبل 
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 التي تطمب 1اإلطبلع كال تحتاج إلى تدخؿ كسيط ، بخبلؼ الكتابة في الشكؿ االلكتركني 
 .استخداـ جياز الحاسب اآللي ، كفؾ التشفير مع استخداـ إحدل تقنيات تخزيف الكتابة 

يشترط لبلعتداد بالكتابة حتى تؤدم كظيفتيا في اإلثبات أف يتـ :  أن تكون ثابتة 2-2
تدكينيا عمى كسيط يسمح بثباتيا عميو، كحفظيا بصكرة مستمرة، حتى يمكف ألصحاب الشأف 

، كيشمؿ مدلكؿ الثبات باإلضافة إلى مفيـك الدكاـ ، فكرتي 2الرجكع إلييا إذا لـز األمر
االستقرار كالبقاء ، كبعبارة أخرل يرتبط مفيـك ثبات الكتابة بفكرة حفظ المعمكمات لمدة 

طكيمة، كىذا الشرط متكافر في الكسيط الكرقي بحكـ تككينو المادم ، حيث تعتبر الكتابة 
 المدكنة عمى ىذا الكسيػػػػط دائمة كثابتة عادة ، فضبلن عف قدرتو عمى االحػػػػػػػػػتفاظ بالمعمكمات 

 .لمدة طكيمة
يشترط إلضفاء الحجية الثبكتية عمى المحرر :    عدم قابمية الكتابة لمتحريف 2-3 

الكتابي التقميدم أال يقبؿ التحريؼ أك التعديؿ، أم أف يككف خاليان مف أم  تعديؿ أك تغيير 
يطرأ في مضمكف المحرر الكتابي التقميدم سكاء بالكشط أك بالمحكر أك بالتحشير، كغير 

ذلؾ مف العيكب المادية التي تفقد ىذا المحرر قيمتو القانكنية، تحديدان حجيتو في اإلثبات، أك 
 .3عمى األقؿ ينقصيا بحيث ال يرقى إلى درجة الدليؿ الكتابي التقميدم الكامؿ

      تعتبر خاصية عدـ قابمية الكتابة لمتحريؼ مف كسائؿ تعزيز عنصرم األماف كالثقة في 
المحرر الكتابي كمنحو الحجية القانكنية، كبالنسبة لمدعامة الكرقية فإنو مف الصعب إدخاؿ 
تحريؼ في الكتابة المدكنة عمييا، دكف أف يترؾ ذلؾ أثر عمييا، يمكف اكتشافو بالمناظرة 

 .بالعيف المجردة، أك مف خبلؿ االستعانة بالخبرة 
      اختمؼ الفقو في تحميؿ طبيعة خاصية عدـ قابمية الكتابة التقميدية لمتحريؼ كمدل 
اعتبارىا مف كظائؼ الكتابة ، فالبعض ذىب إلى أف تمؾ الخاصية ليست شرطا مطمقا، 
بدليؿ انو يمكف قبكؿ المحررات المكتكبة بقمـ الرصاص في مجاؿ اإلثبات في بعض 

                                                 

. 210 محمد الدمياطى، مرجع سابؽ،صتامر /د (1)
 الصالحيف محمد العيش، الكتابة الرقمية طريقان لمتعبير :، كانظر21حسف عبد الباسط جميعى، مرجع سابؽ،ص/د(2)

مدل حجية المحرر " عبد العزيز المرسي حمكد، / دأيضاكانظر  165،مرجع سابؽ ،ص لئلثبات كدليبل اإلرادةعف 
، مجمة البحكث القانكنية " النافذةاإلثباتفي ضكء قكاعد  دنية كالتجارية ػػػػػػػ في المسائؿ الـاإلثباتااللكتركني في 

 .26، ص2002 ابريؿ  مصر،كاالقتصادية، العدد الكاحد كالعشركف السنة الحادية عشر،
. 27 عبد العزيز المرسي حمكد، مرجع سابؽ،/د( 3)
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األنظمة القانكنية، بالرغـ مف انو يمكف محك الكتابة دكف أف تترؾ أثرا عمى الدعامة الكرقية ، 
فمثبلن قضت محكمة استئناؼ اكس بركفانس الفرنسية باالعتراؼ بصحة الكصية الخطية 
المحررة كالمكقعة بقمـ الرصاص متى كاف مف الثابت أف الكتابة كالتكقيع كمييما كانتا بيد 

، كقد أبدت محكمة "كىك راعي فقير لـ يكف يممؾ سكل قمـ رصاص لكتابة كصيتو "المكصي 
النقض الفرنسية ىذا االتجاه في حكـ حديث ليا بخصكص الكفالة المحررة بقمـ الرصاص ، 
حيث قضت بأنو ال يكجد مبدأ أك نص في القانكف يحد مف استخداـ قمـ الرصاص في محرر 

 .عرفي
     أكد جانب أخر مف الفقو عمى ىذا االتجاه حيف ذىب إلى اعتبار عدـ القابمية لمتحريؼ 

بمثابة شرط لفاعمية الكتابة، كال يعد ذلؾ مف كظائؼ الكتابة ، الف ىذه الشرط يتصؿ 
، كحتى بالنسبة لمكتابة التقميدية فإف 1بمكثكقية البيانات كتكثيقيا، كال يتعمؽ بماىية الكتابة

خاصية عدـ التعديؿ أك عدـ التحريؼ ، بالرغـ مف دكرىا في إطار فعالية الكتابة في مجاؿ 
نما مرد ذلؾ الخصائص المميزة لمدعامة  اإلثبات ، فاف ذلؾ ال يرجع إلى طبيعة الكتابة ، كا 

 .  الكرقية 
 تحديات و معايير االعتداد بالكتابة االلكترونية -3            

      بتطبيؽ الشركط السابقة عمى الكتابة االلكتركنية نجد بعض الصعكبات، بالمقابؿ يقترح 
        .الفقو بعض المعايير لبلعتداد بالكتابة االلكتركنية كاعتبارىا مف قبيؿ الكتابة المعدة لئلثبات

 صعوبات استخدام الكتابة االلكترونية  3-1
    تتسـ الكتابة بعدد مف خصائص، تثير بعض الصعكبات في التطبيؽ، تجعميا ال 
 :-تستجيب لقكاعد نظاـ اإلثبات التقميدية المنظمة ألحكاـ الدليؿ الكتابي الكامؿ، كىي

 يتميز المحرر االلكتركني بأف الكتابة المدكنة تػػػػػػػػػػػرد :  عدم وجود دعامة مادية 3-1-1

غير محسكس ، حيث ال "بالطابع البلمادم " عمى كسيط أك دعامة الكتركنية، كأنيا تتسـ
، بخبلؼ المحرر التقميدم الذم يدكف عمى دعامة 2تكجد دعامة مادية لممحرر االلكتركني

 .كرقية ذات طابع مادم مممكس 
                                                 

. 216مر محمد الدمياطى، مرجع سابؽ،صا ت/د( 1        )
   المستيمؾ -  االلكتركنياإلثبات- العقد االلكتركني )محمد المرسى زىره، الحماية المدنية لمتجارة االلكتركنية /د( 2        )

. 216 .214  صص، 2008 دار النيضة العربية، القاىرة،  األكلى ،بعةطاؿ ،(االلكتركني            
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ذا كاف المحرر ينشأ مف ارتباط الكتابة بالدعامة، كيمكف مبلحظة ذلؾ بكؿ كضكح      كا 
بالنسبة لممحرر التقميدم أك الكرقي، حيث ىناؾ ارتباط كثيؽ الصمة بيف الكتابة التقميدية 
كالدعامة  أم أداة التخزيف، كىي في الغالب قطعة مف الكرؽ، فإف المحرر االلكتركني 

يفترض نكعان مف استقبلؿ الكتابة عف الدعامة غير المادية المدكنة عمييا، ذلؾ أف مضمكف 
المحرر يسجؿ في البداية عمى دعامة محددة  كالذاكرة االلكتركنية لمحاسكب أك األقراص 

الخ ، كلكف مف كقت ألخر يمكف أف ينفصؿ مضمكف ..المدمجة أك المرنة أك الضكئية 
 .المحرر عف أداة التخزيف الرئيسية، كينتقؿ إلى أداة أك دعامة أخرل

 الكاقع أف الكتابة :إمكانية تعديل وتغيير الكتابة االلكترونية دون ترك اثر 3-1-2  
االلكتركنية تتيح إمكانية تعديؿ مضمكنيا بكؿ يسر، سكاء باإلضافة أك الحذؼ أك حتى 
المحك عف طريؽ اإلمكانيات المتعددة لبرامج معالجة البيانات، ككذلؾ مف المخاطر التي 

تيدد سبلمة تخزيف المعمكمات مضمكف المحرر االلكتركني، حيث انو يمكف أف يتـ تحريؼ 
كؿ أك بعض تمؾ المعمكمات دكف أف يترؾ ذلؾ آثران ممحكظان حتى يكشؼ عف ىذا التبلعب، 
كخاصة إذا قاـ بذلؾ خبير أك ميني متخصص في الحاسكب كالمعمكماتية كأيضا يمكف أف 

يتـ حذؼ معمكمات المحرر كميا أك بعضيا بسبب الخمؿ الفني أك التقني في األجيزة 
المستعممة التي تيدد سبلمة تخزيف المعمكمات، أك بفعؿ فاعؿ مثؿ أطبلؽ الفيركس عف 

 . 1البرنامج المعمكماتي الختراقو أك لتدميره
 يشترط لبلعتداد بالكتابة كدليؿ كامؿ في مجاؿ :قابمية الكتابة لتمف بسرعة  3-1-3  

اإلثبات، أف تسمح الدعامة المدكنة عمييا بثباتيا كاإلبقاء عمييا كحفظيا كما ىي ، كبصكرة 
مستمرة، لكي يتسنى الرجكع إلييا عند الحاجة، كلكف ال يعني ذلؾ أف تستمر الدعامة لؤلبد، 

نما يجب أف تدـك الكتابة المدة البلزمة النقضاء االلتزاـ بالتقادـ  كلكف ىذه الخاصية ال .كا 
 2تتكافر في الكتابة االلكتركنية، الف الدعائـ االلكتركنية بكجو عاـ تتسـ بالحساسية الشديدة

،مما يجعميا عرضة لمتمؼ كتدمير ما عمييا مف بيانات كمعمكمات، سكاء ألسباب فنية بحثو، 
كسكء التخزيف أك حدكث أعطاؿ، أك بسبب مخاطر الخطأ الفني في إدخاؿ البيانات كتصميـ 

 . البرامج كنقؿ المعمكمة مف دعامة إلى أخرل
                                                 

 .271، ص2006، التقميدم كااللكتركني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية اإلثبات محمد حسيف منصكر، /د (1)
. 200 سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، مرجع سابؽ،ص/د (2)
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 معايير االعتداد بالكتابة االلكترونية 3-2
       ىناؾ عدة مبادئ أساسية أىميا، مبدأ عدـ التمييز القانكني ضد الكسائؿ االلكتركنية، 

 .كىك كاضح بذاتو ، ثـ مبدأ نيج النظير الكظيفي ، كمبدأ الحياد التقني
 كفي ىذا السياؽ فاف مفيـك الكتابة االلكتركنية يجب اف يتـ :  مبدأ النظير الوظيفي3-2-1 

تحديده في ضكء كظيفة الكتابة أك الغرض منيا، كليس عمى نكع الداعمة أك نكع األحبار، 
كال بشكؿ الحركؼ الرمكز المستخدمة، كىك ما يشار إليو بمبدأ النظير الكظيفي الذم يقـك 
عمى التحميؿ الدقيؽ ألغراض القكاعد القانكنية المنظمة لمكتابة الكرقية، ثـ البحث في كيفية 
تحقيؽ ىذه اإلغراض أك أداء تمؾ الكظائؼ عند استخداـ كسائؿ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ 

، أم ييدؼ مفيـك النظير الكظيفي إلى تحميؿ الكظائؼ التي تؤدييا الكتابة 1االلكتركني
 .الخطية، ثـ نقميا ألم دعامة أخرل قابمة إلنتاج ذات الكظائؼ 

      يعتمد نيج النظير الكظيفي عمى إبراز الكظائؼ األساسية لبلشتراطات القانكنية 
لممحرر الكرقي، كذلؾ بيدؼ إيجاد معايير مكضكعية محددة، ثـ البحث في مدل إمكانية أف 

ذا تمكنت أحدل مخرجات 2تمبي أحدل تقنيات الكتابة في الشكؿ االلكتركني تمؾ المعايير ، كا 
الحاسب اآللي مف استيفائيا، فإنيا تمنح المستكل ذاتو مف االعتراؼ الذم يتمتع بو المحرر 
الكرقي المقابؿ الذم يؤدم الكظيفة ذاتيا، كلتكضيح ذلؾ فإف كظائؼ المحرر الكرقي تتحدد 
في أف يككف مقركءان لمجميع، كاستنساخو لعدة نسخ بيد كؿ طرؼ نسخو، ثـ إبقاء المحرر 

سميمان خاليان مف أم تحكيؿ في مضمكنو إلى حيف انقضائو بالتنفيذ أك بالتقادـ ، فإف 
مخرجات الحكاسب اآللية ػ دكف تحديد ألم شكؿ الكتركني معيف مكافئ ألم سند كرقي ػ إذا 

أف تنيض بيذه الكظائؼ، فإنيا تكفر نفس المستكل مف األماف كالثقة - أيا منيا- استطاعت 
المذاف يكفر ىما الكرؽ، كبالتالي تكتسب الحجية التي يحظى بيا المحرر الكرقي، طالما تكفؿ 

 .كباستمرار تحقيؽ تمؾ الكظائؼ في البيئة االلكتركنية 
                                                 

 .238، ص2008عطا عبد العاطي السنباطي، االثبات في العقكد االلكتركنية، دار النيضة العربية، مصر، /د (1)
 . 21،18ـ، بند 1996كىك ما اخذ بو القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية عاـ  (2 )     

 بان رسالة البيانات تعنى "رسالة البيانات مصطمح استخدمو القانكف النمكذجي، حيث جاء المادة الثانية منو
المعمومات التي يتم إنشاؤىا أو استبلميا وتخزينيا بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابية بما في ذلك 
 "عمى سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات الكترونيا أو البريد االلكتروني أو البرق أو التمكس أو النسخ البرقي

 .فيي تختمؼ عف المحرر الكرقي كال تؤدل كؿ كظائفو كاستخدمت كمعيار مرف بالخصكص
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     مف خبلؿ إتباع نيج النظير الكظيفي فإف المحررات االلكتركنية باإلضافة إلى انو 
بمقدكرىا أف تؤدم إلى كظائؼ المحرر الكرقي كاممة، فإنيا تكفر في الغالب درجة أكبر مف 
المكثكقية كالسرعة، كخاصة فيما يتعمؽ بتحديد مصدر البيانات كمضمكنيا إذا استكفت عددان 

مف االشتراطات القانكنية كالتقنية، كلكف يجب أال يؤدم ذلؾ إلى فرض معايير فنية عمى 
 . مستخدمي الكسائؿ التقنية اشد مما تفرضو االشتراطات القانكنية لمتعامؿ بالمستندات الكرقية

  يستيػػػػػػػػػػػػػػػدؼ ىذا المبدأ إتباع نيج مرف فيما يتعمؽ بالتقنيػػػػػػػػات : مبدأ الحياد التقني  3-2-2

المستخدمة في الكتابة أك التكقيع، كذلؾ في عدـ تفضيؿ تقنية معينة، حتى كلك حققت درجة 
اكبر مف األماف كالمكثكقية، كذلؾ بغرض إتاحة الفرصة الستيعاب ما سيتـ تطكيره في مجاؿ 

تقنيات الكتابة كدعامتيا في المستقبؿ، كما أف مفاد ىذا المبدأ أيضا عدـ التمييز ضد أم 
نكع مف الكتابة عمى أساس الدعامة التي تقع عمييا، كىك ما يسمى بمبدأ الحياد بيف 

ستناؿ نفس الفرصة الستيفاء الشركط " التكنكلكجيات " الكسائط، أم أف جميع التقنيات 
البلزمة لبلعتراؼ القانكني بيا، كبالتالي ينبغي أال يككف ىناؾ اختبلؼ في المعاممة بيف 

 . تقنيات أك دعامة الكتابة شريطة أف تستكفي الشركط األساسية ألداء كظيفة الكتابة 
   كقد ذىب احد الفقياء إلى انو يمكف ضبط مبدأ الحياد التقني بالنسبة لتعريؼ الكتابة مف 
زاكيتيف، تتمثؿ األكلى في أف ىذا المفيـك يفترض بداية عدـ البحث عف تفضيؿ لتقنية عف 
أخرل، فالتقنيات الحديثة تقابؿ الكرؽ كالعكس صحيح، كأما الثانية فإنو يعتقد أف المعالجة 

اآللية لمحرر ما تستقؿ عف الدعامة المستخدمة، كيجب أف تأكؿ كتقيـ قانكنان باإلشارة لطبيعة 
 .1محتكاىا كبدكف اإلشارة المباشرة لدعامتيا

 .حجية السند االلكتروني: ثانيا
 ، كترتيبان عمى   ت ـ ج1مكرر 323 جاء قبكؿ الكتابة في الشكؿ االلكتركني في المادة   

ذلؾ ال يجكز لمقاضي أف يرفض ما كرد في المحرر االلكتركني لمجرد أنو كرد في الشكؿ 
االلكتركني، كبذلؾ يككف القانكف الجزائرم قد اعتمد نيج النظير الكظيفي فيما يتعمؽ بقبكؿ 
الكتابة االلكتركنية، كقد استيدؼ المشرع مف كراء ىذا النص إزالة كؿ ما مف شأنو أف يثير 
الشككؾ حكؿ القيمة القانكنية لمكتابة االلكتركنية ، باإلضافة إلى أف ىذا االعتراؼ القانكني 

                                                 

 .229 تامر محمد سميماف الدمياطى، مرجع سابؽ،ص/ د:عند إليومشار   (1)      
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لمكتابة االلكتركنية قد حقؽ نكعا مف التقارب مع الكظائؼ التقميدية لمكتابة الكرقية، بيدؼ 
 .1نقميا كاستخداميا في البيئة االلكتركنية

 ت ـ ج ضمف الفصؿ الخاص بإثبات االلتزاـ بالكتابة، 1 مكرر323 المادةفي جاء    
المتعمقة بالبينة بالكتابة يبرز نية المشرع الكاضحة في  إدراج ىذا النص صمب القكاعدبالتالي 

 بيف الحجج ةسكمما مدل التلكف  .مف قبيؿ الحجج الكتابية اعتبار الكثيقة اإللكتركنية
 ىؿ يقصد الكرقة العرفية أـ الرسمية أك الكرقتيف معا؟ك ؟ة الكرقي اإللكتركنية كالحجج

  لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ سنتبع خطى المشرع الجزائرم في تناكلو لمكضكع المعامبلت 
، يعطى 2005اإللكتركنية، لنجد أف أكؿ ظيكر لمفظ اإللكتركني في التقنيف المدني سنة

2007، لكف كبعد (أ)انطباع بأف األمر يتعمؽ بعرفية الشكؿ اإللكتركني في التعاقد 
غّير 2

 .(ج)، كبشركط(ب)المشرع ىذا المنحى كجاء بإمكانية إعتماد مفيـك المصادقة االلكتركنية
 . إقصاء الوثيقة اإللكترونية من دائرة الحجج الرسميةموقف المشرع القاضي ب-        أ

 ،غير الرسمية إف التقسيـ الكبلسيكي لمحجج الكتابية يميز بيف الحجج الرسمية كالحجج    
ف إطبلؽ  يفترض أف تنقسـ ىذه األخيرة   اإللكتركنيةة الكرقية كالكتابة التسكية بيف الكتابمبدأكا 

 تـ  التسكيةمبدأص عمى فأف  اؿ إال.  حجج رسمية إلكتركنية كحجج إلكتركنية غير رسميةإلى
بيف الكتابة عمى الكرؽ فقط كالكتابة اإللكتركنية، ثـ أف النص الخاص بالكثيقة الرسمية كىك 

 مف القانكف المدني لـ يعدؿ كلـ يدرج فيو الكتابة اإللكتركنية، كال حتى 324نص المادة 
 :تغيير في طبيعة المكظؼ المكمؼ بالكتابة الرسمية، فيذه األخيرة تشترط

                                                 

 نفس المنيج كاف قد سار عميو المشرع الفرنسي بحيث انو اقر بعبارة صريحة باكتساب المحررات االلكتركنية  (1  )    
         حجية الدليؿ الكتابي الكامؿ في مجاؿ اإلثبات، غير انو قيد ذلؾ بتكافر شرطيف استيدؼ بيما مف ناحية التحقؽ 

         مف صدكر الكتابة ممف يراد االحتجاج بيا عميو، كمف ناحية أخرل عدـ حدكث تعديؿ في مضمكنيا، حيث نصت 
 يعتد بالكتابة المتخذة شكبًل الكترونيًا كدليل في اإلثبات "  مف التقنيف المدني بعد التعديؿ عمى انو 1316/1        المادة 

         شأنيا شأن الكتابة عمى دعامة ورقية شرط أن يكون في اإلمكان بالضرورة تعيين ىوية الشخص الذي صدرت 
 "        منو، وأن تعد وتحفظ في ظروف من طبيعتيا ضمان سبلمتيا 

 مام 9 المؤرخ في 123-01لمرسـك التنفيذم  المعدؿ كالمتمـ ؿ162-07كىك تاريخ صدكر المرسـك التنفيذم  (2)
 كالمتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى 2001

 .37/2007، ج ر ج ج عدد مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية 
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 ت ـ ج، كيبلحظ أف ىذه 324أف تتـ العقكد أماـ مكظفيف مؤىميف لذلؾ حسب المادة -
المادة لـ تعدؿ كلـ يأتي القانكف آنذاؾ بجيات جديدة تتكلى المصادقة عمى الكثائؽ 

 .االلكتركنية
  ت ـ ج، كىذا 2 مكرر324أف يحظر أطراؼ العقد كالشيكد أماـ المكثؽ حسب المادة -

 .األمر ال يتيسر في غالب الحاالت في العقكد اإللكتركنية التي تبـر عف بعد

 ت ـ ج، 327 التكقيع اإللكتركني في المادة ر     ثـ أف المشرع الجزائرم أتى عمى ذؾ
كىذه المادة تعرؼ العقد العرفي، مما يستنتج ضمنيا أف المقصكد اعتبار التكقيع اإللكتركني 

  .1 كتبا غير رسميطبقا لما سبؽالكثيقة اإللكتركنية  كعميو تعد.  تكقيعا عرفيا
 :استحداث المشرع لخدمة المصادقة االلكترونية-              ب

     لما كاف اليدؼ مف التجارة االلكتركنية ىك التشجيع عمى انسيابيا كسيكلتيا كزرع الثقة 
بيف المتعامميف، ظيرت ضركرة كجكد طرؼ ثالث محايد محؿ ثقة يقدـ خدمة لؤلطراؼ كىي 

تكثيؽ محتكل سنداتيـ المميكرة بتكقيعاتيـ ، ىذه الجية تعمؿ عمى إعطاء فعالية لمتكقيع 
االلكتركني مف جية ك، كالمحافظة عمى الرسائؿ المتبادلة بينيـ في شكؿ معيف مف أم 

تغيير أك حذؼ أك إضافة، قصد استعماليا كقت نشكء النزاع، يتمثؿ ىذا الشخص في سمطة 
  .2اإلشيار

                                                 

  ما سمي بالككالة الكطنية لممصادقة اإللكتركنية كبالمقارنة بيف التشريع الجزائرم كالتشريع التكنسي مثبل قد أنشأ (1)

اإللكتركنية الخاصة باألعكاف العمكمييف  إصدار كتسميـ كحفظ شيادات المصادقة"مف ضمف مياميا  التي
 كبالتالي فإف ىذا النص يقر صراحة إمكانية صدكر كثائؽ إلكتركنية ..."المؤىميف لمقياـ بالمبادالت اإللكتركنية

كعبارة أعكاف عمكمييف ىي  محبلة بإمضاء إلكتركني عف أعكاف عمكمييف مؤىميف لمقياـ بالمبادالت اإللكتركنية،
الكثائؽ الصادرة أصبل في شكؿ إلكتركني كمحبلة  عبارة عامة تشمؿ المأمكريف العمكمييف، كال شؾ أف ىذه

الصادرة في شأنو شيادة مصادقة إلكتركنية مف الككالة الكطنية  باإلمضاء اإللكتركني لممأمكر العمكمي
 ةبا ال مفر مف اإلقرار بأف الكت، كعميو .تعد كتائب إلكتركنية ليا حجية الكتائب الرسمية لممصادقة اإللكتركنية

إذا ما صكدؽ عمييا طالما أنيا -ة  الرسميةباتمتع أحيانا بحجية الكتت قد ة الكرقياقت عمى غرار نظيرةاإللكتركني
ا،  كظركؼ إنشائوا غير الرسمية حسب مصدرهةبحجية الكتاب  كفي صكر أخرل-صادرة عف أعكاف عمكمييف

ف أنشأ خدمة المصادقة االلكتركنية لكف ليس  .، مرجع سابؽ عرفة  خالد:أنظر في ذلؾ أما المشرع الجزائرم كا 
 . لكثائؽ صادرة عف مكظفيف عمكمييف

 .185باطمي غنية، مرجع سابؽ، ص(2)
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    سمطة اإلشيار أك المكثؽ االلكتركني ىك طرؼ ثالث إلضفاء صبلحية عمى المراسبلت 
المرسـك التنفيذم  عميو تسمية مقدـ خدمة التصديؽ، كقد جاء نص في حااللكتركنية يصطؿ

 مفاده إنشاء أشخاص تتكفؿ بميمة التكثيؽ أك التصديؽ اإللكتركني أك ما يسمى 07-162
 مف قانكف 08/08بمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ك ىك كؿ شخص في مفيـك المادة 

المتعمؽ بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية كالذم يسمـ شيادات الكتركنية  2000-03
 . أك يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع االلكتركني

   ىذا التدخؿ التشريعي جعؿ األمر يبدك ككأنو تراجع لممشرع عف إقصاء الكثيقة االلكتركنية 
طرؼ ثالث محايد يتمثؿ في أفراد يقـك بو  اإللكتركني التصديؽ ؼ.مف دائرة الحجج الرسمية

 تعامبلتيـ يؽأك شركات أك جيات مستقمة محايدة تقـك بدكر الكسيط بيف المتعامميف لتكث
 اإللكتركنية ىي تحديد ىكية المتعامميف في صديؽكالكظيفة األساسية لجية الت .1اإللكتركنية

التعامبلت اإللكتركنية كتحديد أىميتيـ القانكنية في التعامؿ كالتحقؽ مف مضمكف ىذا التعامؿ 
األمر الذم يجعؿ .  ككذلؾ جديتو كبعده عف الغش كاالحتياؿة التكقيع الذم يحمموكسبلـ

 2.تطبيؽ لميمة المكثؽ العادمظاىريا كأنو الكضع 
 كأطمؽ عميو ة اإللكتركنيصادقة بفكرة الـ1999 سنة 93بي رقـ كيأخذ التكجيو األكر    

كىي نفس التسمية التي جاء بيا المشرع الجزائرم في المرسـك  تسمية مقدـ خدمات التصديؽ
.  المذككر سابقا162-07التنفيذم 

ممارسة نشاط التصديؽ اإللكتركني يتطمب الحصكؿ عمى ترخيص تمنحو سمطة البريد     
كؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، كىذا الترخيص يككف مرفؽ بدفتر الشركط يحدد حؽ

                                                 

 مف بيف األنظمة المعتمدة في الدكؿ األكركبية كاألمريكية حتى تؤدم جيات التصديؽ ميمتيا تتـ ىيكمتيا طبقا    (1)
 :لقاعدة التبعية التدرجية بحيث ىناؾ

جية تصديؽ مركزية كحيدة ، تصادؽ عمى التكنكلكجيا التي تسمح باستعماؿ المفاتيح العامة كالخاصة ككذا التصديؽ عمى -
 .عمؿ مقدمي خدمات التصديؽ األقؿ منيا درجة

 .جيات تصديؽ جيكية، ميمتيا ضماف نسبة المفتاح العاـ لمشخص صاحب المفتاح الخاص المستعمؿ مف المكقع-
جيات تصديؽ محمية، ميمتيا منح األزكاج مف المفاتيح ككذا شيادة التصديؽ المتعمقة بكؿ زكج مف المفاتيح كذلؾ بعد -

 .186باطمي غنية، مرجع سابؽ، ص: التأكد مف ىكية مقتني المفاتيح، انظر في ذلؾ
 إال أف كظيفة المكثؽ أكسع مما تظمنو ىذا المرسـك بشأف خدمة المصادقة ، فبل    .مرجع سابؽ،ناجي الزىراء (2)

يكجد ما يدؿ عمى اختصاصو بابراـ العقكد االلكتركنية ، ثـ أف ىذا التنظيـ الذم جاء بو المشرع الجزائرم بشأف 
 . مقدـ خدمات التصديؽ يبقى ناقصا ، فمـ يحدد أم مسؤكلية عمى عاتقو عمى عكس قانكف التكثيؽ
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. ككاجبات مؤدم الخدمات كالمستعمؿ
أما عف األشخاص الذيف يجكز ليـ قانكنا ممارسة ىذا النشاط، يجب أف تتكفر فييـ نفس      

.   1الشركط لممارس نشاط تقديـ االنترنت في الجزائر
الرسمي لمكثيقة التكثيؽ  مثؿ ىذا النص ال يعني في الحقيقة تبني بإدراجوتدخؿ المشرع     ك

 أخرل إجراءاتيكتفي بالمصادقة عمى الكثائؽ في الغالب بؿ ىناؾ  االلكتركنية فالمكثؽ ال
 أكليا إبراـ العقكد كىذا ما لـ ينص عميو القانكف بشأف مقدمي خدمات المصادقة 2يقـك بيا

.  الكثيقة االلكتركنية مف دائرة الحجج الرسميةإقصاء دائما ىك أ فالمبدكعميو. االلكتركنية
  ت ـ ج 1مكرر 323 المادةفي   أف الكتابة االلكتركنية جاء ذكرىا  ضؼ لذلؾ كىك الميـ

 كاعدػػػػػػػػػػػػػإدراج ىذا النص صمب الؽضمف الفصؿ الخػػػػػاص بإثبات االلتزاـ بالكتابة، بالتالي 
مف قبيؿ  المتعمقة بالبينة بالكتابة يبرز نية المشرع الكاضحة في اعتبار الكثيقة اإللكتركنية

 . بمعنى الكتابة المفيدة في اإلثبات كليس الصحةالحجج الكتابية
 :شروط حجية الوثيقة اإللكترونية-            ج

اإللكتركنية  كذلؾ بتكفر  عمى حجية الكثيقةت ـ ج  1 مكرر323مادة لقد نصت اؿ        
 ينسب إلى  أف تككف الكثيقة مدعمة بإمضاء إلكتركنيالتأكد مف ىكية مصدرىا أم :شرطيف

 . يتعمؽ بحفظ الكثيقة اصاحبو، كثانييـ
 التأكد من مصدر الوثيقة اإللكترونية -1           

      يشترط لقبكؿ لممحرر االلكتركني في مجاؿ اإلثبات، أف يككف مف شأنو تحديد ىكية 
الشخص الذم صدر منو، كيتـ عادة التحقؽ مف نسبة الكتابة االلكتركنية لصاحبيا عف 

طريؽ استخداـ التكقيع االلكتركني، الذم مف كظائفو تحديد ىكية صاحبو، كبالتالي إذا لـ 
يتضمف المحرر االلكتركني احد تقنيات التكقيع المعتمدة مف سمطات التصديؽ ال يتمتع 

 .بحجية المحرر الكرقي 
                                                 

، الذم يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات  1998 أكت 25 المؤرخ في 257-98كىك المرسـك التنفيذم ( 1      )
ستغبلليا، كالمعدؿ بمكجب المرسـك التنفيذم            . 2000 أكتكبر سنة 14 المؤرخ في 307-2000األنترنت، كا 

يقـك   كىذا ما الالذم يقـك بو المكثؽ لدل المصالح المختصة  كاإلشيار التسجيؿ إجراءففي بيع العقار مثبل نجد ( 2)
عميو فبل يعد مكثؽ إذا ما تعمؽ األمر ببيع عقار مثبل ،بو مقدمك خدمة المصادقة عمى الكثائؽ االلكتركنية 

 الحالة المدنية لدل مصالح البمدية في مصادقتو عمى ضابطالكتركنيا بمعنى الكممة بؿ تشبو كظيفتو عمؿ 
 .باإلضافة أف المكثؽ يشترط الحضكر المادم أمامو كىذا مالـ يشترط بالنسبة لمؤسسة التصديؽ. الكثائؽ الكرقية
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 ػ  :إنشاء الكتابة وحفظيا بطرق تضمن سبلمتيا-2          
      يقصد بذلؾ أف قبكؿ المحرر االلكتركني في مجاؿ اإلثبات يقتضي أف تتكافر فيو 

الضمانات البلزمة التي تكفؿ حمايتو مف محاكالت التبلعب في مضمكف الكتابة التي تقع 
عمى دعامتو أك العبث بيا، كقد حرص المشرع الجزائرم عمى أف تدؿ صياغة النص عمى 
كجكب تكافر اشتراطات الكتابة الكرقية في المحرر االلكتركني، مف حيث االستمرارية بحالة 
سميمة كحفظ سبلمة مضمكنو حتى يمكف الرجكع إليو عند الحاجة ، لذلؾ يحتاج قبكؿ المحرر 

االلكتركني في اإلثبات إلى تدعيـ الثقة فيو عف طريؽ استخداـ أحدل التقنيات التي كشؼ عنيا 
التطكر التقني في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ، كاستخداـ التشفير، كاالحتفاظ بمفتاح فؾ 

التشفير في طي الكتماف كالى المفتاح المزدكج ك المتمثؿ في انو ال يمكف الدخكؿ عمى المحرر 
كالتعديؿ في مضمكنو إال باستخداـ المفتاحيف معان، كما يمكف تأميف المحرر االلكتركني عف 

  .1طريؽ تدخؿ كسيط ثالث لمقياـ بميمة األرشيؼ االلكتركني كسمطات التصديؽ
 الفرع الثاني

2االعتراف الصريح لممشرع الجزائري بفكرة التوقيع االلكتروني
 

       يحتؿ التكقيع االلكتركني مجاال كاسعا في مختمؼ فركع القانكف العاـ كالخاص، لما لو مف 
، كبظيكر التجارة االلكتركنية ظيرت 1قدرة عمى تحديد ىكية الشخص المكقع كالتعبير عف إرادتو

الحاجة إلى تكاقيع تتبلءـ مع طبيعتيا فتكّكف ما يعرؼ بالتكقيع االلكتركني، كالذم لـ يقتصر 
 فقد جػػػػػػػػػػػػػػػػػاء في نص . عمى شكؿ كاحد بؿ اتخذ عدة أشكاؿ ، كما انو ناؿ االعتراؼ القانكني بو

                                                 

 .215،214مرجع سابؽ،ص   محمد سميماف الدمياطى،تأمر /د (1)

تظير أىمية استعماؿ التكقيع اإللكتركني في التجارة االلكتركنية في ثبلثة أىداؼ رئيسية تككف مؤثرة إلى حد كبير  (2)
 : كدليؿ في اإلثباتقفي حجية السند االلكتركني كقبكؿ

عف طريؽ ضماف أف الرسالة االلكتركنية قد صدرت مف مرسميا الحقيقي، فيي :مكثكقية الرسالة االلكتركنية -1 
كمف ثـ فإف مرسؿ . تكفر الطمأنينة لممستقبؿ بأف ىذه الرسالة ال يمكف أف ينشأىا أك يرسميا إال المرسؿ الحقيقي

. ىذا النكع مف الرسائؿ المكقعة ال يستطيع إنكارىا
عف طريؽ ضماف أف الرسالة االلكتركنية قد تـ تمقييا مف : سبلمة الرسالة االلكتركنية مف أم تزكم أك تعديؿ- 2

قبؿ المستقبؿ بنفس المحتكل الذم خرجت بو مف جياز المرسؿ دكف أف يتـ تعديميا أك تغييرىا أك إضافة أم 
. جديد عمى محتكاىا

عف طريؽ ضماف إف الرسالة االلكتركنية المكقعة بيذه الطريقة ال يمكف قراءتيا مف :سرية الرسالة االلكتركنية-3
  .(المرسؿ كالمرسؿ إليو)قبؿ أم شخص غير محكؿ، مما يبعث الطمأنينة لدل طرفي الرسالة 



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

94 

 

ويعتد بالتوقيع اإللكتروني وفق الشروط " : مف التقنيف المدني الجزائرم ما يمي327/2المادة 
  ". أعبله1 مكرر323المذكورة في المادة

 167-07     يستشؼ مف ىذه المادة اعتراؼ صريح بالتكقيع االلكتركني، كقد تكلى المرسـك 
  .(ثانيا)لكف لـ يقدـ ما يضمف تطابقو مع نظيره التقميدم (أكال)تعريفو 

 :تعريف التوقيع االلكتروني وأنواعو: أوال

    نظرا لؤلىمية البالغة لمتكقيع االلكتركني في التجارة االلكتركنية ارتأينا دراستو بشيء مف 
، ككما أف لمتكقيع (أ) سنعتمد في ذلؾ عمى الفقو ك بعض المنظمات ك التشريعات كاإلسياب 

 .(ب) فإف لمتكقيع االلكتركني صكر كأشكاؿ مختمفة 2العادم ثبلث صكر

 : تعريف التوقيع االلكتروني -            أ

     نظرا لؤلىمية التي يحظى بيا التكقيع في التعبير عف اإلرادة الباطنة كتحكيميا إلى تصرؼ 
 .ظاىر، كأماـ شكمو الحديث حاكؿ الفقو ككذا المنظمات الدكلية كالتشريعات  كضع تعاريؼ لو

 :التعريف الفقيي لمتوقيع االلكتروني- 1             
    ىناؾ عدة تعريفات فقيية لمتكقيع االلكتركني ، كىذا األخير ال يختمؼ عف التكقيع التقميدم 
مف حيث المبدأ كالكظيفة المطمكبة منو، لكف يتخذ لنفسو أشكاال مختمفة بالمقارنة مع التكقيع 

 . الذم في األصؿ كاحد ال يتغير عند الشخص ذاتو 3الخطي
ىك الذم يقـك عمى مجمكعة " التكقيع االلكتركني:    يمكف أف نكرد بعض التعاريؼ كمف بينيا 

مف اإلجراءات كالكسائؿ، بحيث يتيح استخداميا عف طريؽ الرمكز أك األرقاـ، إخراج رسالة 
 الكتركنية تتضمف عبلمة مميزة لصاحب الرسالة المنقكلة الكتركنيا، يجرم تشفيرىا باستػػػػػػػػػػػػػػػػػخداـ 

   .1"خكارـز المفاتيح، أحدىـ معمف عنو كاألخر خاص بصاحب الرسالة

                                                                                                                                                         

كقد كاف التكقيع بداية يتـ عف طريؽ الختـ، ثـ عف طريؽ اإلمضاء بخط اليد، ثـ تكسع ليشمؿ بصمة األصبع  (1)
لدقتيا في تحديد ىكية المكقع، نظرا لما أثبتو العمـ مف قدرة البصمة عمى تحقيؽ تمؾ الكظائؼ كعدـ إمكاف 

 .التشابو بيف البصمات حتى في اإلنساف نفسو
  .صكر التكقيع العادم ىي إمضاء يدكم، بصمة أصبع كالختـ  (2)
  انو كؿ عبلمة تكضع عمى سند تميز ىكية  Christophe Davys التكقيع بشكؿ عاـ حسب األستاذ  (3)

قراره لو خالد عبد /انظر في ذلؾ د .كشخصية المكقع كتكشؼ عف إرادتو بقبكؿ التزامو بمضمكف ىذا السند كا 
، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ، (دراسة مقارنة)الفتاح محمد، التنظيـ القانكني لمتكقيع االلكتركني

 . 23، ص2009مصر، 
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 .ركز عمى الكسيمة التي يتـ بيا إنشاء التكقيع مثؿ الرمكز كاألرقاـ: -    ىذا التعريؼ
 ابرز النتيجة المترتبة عمى استعماؿ كسائؿ التكقيع كىك إخراج رسػػػػػػػػػػػػػالة            - 

 . تتضمف عبلمة مميزة لصاحب التكقيعة           االلكتركني

 ركز عمى التكقيع الرقمي كالذم يعد أحد صكر التكقيع االلكتركني كالذم            - 
 .2           يقـك عمى تشفير المفتاح العاـ كالخاص

مجمكعة مف اإلجراءات التقنية "    كيمكف أف نكرد تعريؼ آخر كىك أف التكقيع االلكتركني 
التي تسمح بتحديد شخصية مف تصدر عنو ىذه اإلجراءات كقبكلو بمضمكف التصرؼ الذم 

 :ىذا التعريؼ بدكره. 3"يصدر التكقيع بمناسبتو
لـ يحدد صكر التكقيع التي يمكف أف تككنا تكاقيعا الكتركنية بؿ اكتفى بالقكؿ بأنو  -

مجمكعة إجراءات تقنية أك الكتركنية بذلؾ يسمح باالعتراؼ بأية إجراءات تقنية متى 
 .كانت ذات كفاءة كقدرة عمى تحقيؽ كظائؼ التكقيع بثقة كأماف

ابرز كظائؼ التكقيع االلكتركني كىي تحديد ىكية المكقع كالتعبير عف إرادتو بالمكافقة  -
 .عمى مضمكف السند الذم تـ التكقيع عميو

                                                                                                                                                         

، كرقة عمؿ "قكاعد اإلثبات كمقتضيات األماف في التجارة االلكتركنية: التكقيع االلكتركني"احمد شرؼ الديف ،  (1)
 . 3، ص2000مقدمة لمؤتمر التجارة االلكتركنية ، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، 

المعمكمات المرغكب تمريرىا أك إرساليا  ىك استعماؿ رمكز أك إشارات غير متداكلة تصبح بمقتضاىا: ك التشفير (2)
رمكز أك إ شارات ال يمكف الكصكؿ إلى المعمكمة بدكنيا، أنظر في  غير قابمة لمفيـ مف قبؿ الغير أك استعماؿ

 خالد عرفة، حجية الكثيقة االلكتركنية، مقاؿ منشكر في مجمة أفكار اإللكتركنية عمى :األستاذ: ذلؾ
المفتاح العاـ اك ما يدعى كذلؾ بالترميز البلتناظرم ، تقـك ىذه العممية أما .  WWW.afkaronlin.orgالمكقع

عمى اف يرسؿ المرسؿ رسالتو ك يسبقيا بمفتاح عاـ لممرسؿ إليو، بحيث ستتحكؿ رمكز كتنتقؿ الكتركنيا لتصؿ 
إلى حاسب المرسؿ إليو كيحكليا إلى بيانات أصمية ، ىنا ال يمكف لممرسؿ إليو أف يعرؼ ىكية المرسؿ طالما اف 

كالمفتاح الخاص أك الترميز التناظرم يقـك عمى كجكد نفس . كؿ الذيف يتعاممكف معو يممككف مفتاحو العاـ 
المفتاح لدل المرسؿ كالمرسؿ إليو ، بحيث ترسؿ الرسالة مرفكقة بالمفتاح السرم الذم يكفؿ فتحيا لدل المرسؿ 

كتتصؼ ىذه الحالة بالتناظر لكجكد نفس المفتاح لدل . إليو ، مع اإلشارة اف أثناء انتقاليا تككف غير مفيكمة
 : انظر في ذلؾ .المتعامميف 

 LEMAY Laura et MURPHY Brian, commerce sur le web, Simon et Schuster Macmillan, 
France ,1997,p343.                                                              

 حسف عبد الباسط جميعي ، اثبات التصرفات القانكنية التي يتـ ابراميا عف طريؽ االنترنت، دار النيضة العربية،  (3)
  .Internet face au droit في مؤلفو  E.DAVIOكقد نقؿ ىذا التعريؼ عف  . 35، ص 2000مصر، 
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 :تعريف التوقيع االلكتروني من قبل المنظمات - 2
    تصدت أكثر مف منظمة لتعريؼ التكقيع االلكتركني، لكف سنقتصر عمى منظمتيف احدىما 

منظمة األمـ المتحدة عف طريؽ لجنة األمـ المتحدة لمتجارة الدكلية كالمعركفة باالكنسيتراؿ 
كاالتحاد األكركبي كمثاؿ لمنظمة إقميمية، إذ أف باقي المنظمات التي حاكلت تعريؼ التكقيع 

 االلكتركني تأثرت بتعريؼ االكنسيتراؿ 
   :1 تعريف التوقيع االلكتروني في قواعد االونسيترال بشأن التوقيعات االلكترونية 2-1

 كالتي      جاء في المادة الثانية مف القانكف النمكذجي لبلكنستراؿ بشأف التكقيعات االلكتركنية
  2عنيت بكضع تعاريؼ لكؿ ما ىك متعمؽ بالشكؿ االلكتركني المترتب عف التجارة االلكتركنية

 : ألغراض ىذا القانون نقصد ب:انو
 إلييا مضافة أو بيانات رسالة في مدرجة الكتروني شكل في بيانات يعني " الكتروني توقيع" 
 البيانات، رسالة إلى بالنسبة المّوقع ىوية لتعيين ُتستخدم أن يجوز منطقيا، ابي مرتبطة أو

 .البيانات رسالة في الواردة المعمومات عمى المّوقع موافقة ولبيان
 :نبلحظ عمى  ىذا التعريؼ

في الحقيقة لـ يقدـ تعريفا لمتكقيع االلكتركني كال حتى نكع أك الطريقة التي يتـ بيا التكقيع    -
االلكتركني، كىذا ما يفتح المجاؿ إليراد أم طريقة تراىا الدكؿ مبلئمة مف ترميز أك تشفير أك 

 .أم شكؿ أخر

إف التعريؼ ركز عمى أف طريقة التكقيع يجب أف تحقؽ كظائؼ التكقيع مف تحديد ىكية    -
 .3الشخص المكقع كالتعبير عف إرادتو عمى مضمكف رسالة البيانات

                                                 

     عف الدكلي التجارم لمقانكف المتحدة األمـ لمجنة 2001االلكتركنية التكقيعات بشأف النمكذجي األكنسيتراؿ قانكف( 1)
 ف     قانك نص اعُتمد كقد .2001يكليو الى يكنيو 25 مف فيينا، في المعقكدة كالثبلثيف، الرابعة اتيدكر أعماؿ     
  .2001  يكليو5في  النمكذجي األكنسيتراؿ     

 ، قامت بمعالجة1996فبعد أف قامت لجنة األمـ المتحدة بكضع القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية  في ( 2)
المشاكؿ التي تترتب عنيا مف بينيا التكقيع االلكتركني كالذم تمخض عنو القانكف النمكذجي لبلكنستراؿ بشأف           
: التكقيع االلكتركني كالذم جاء في مادتو األكلى مايمي          
 **. تجارية أنشطة * سياق في إلكترونية توقيعات ُتستخدم حيثما القانون ىذا ينطبق"     
  ..".المستيمكين حماية منيا القصد يكون قانونية قاعدة أي يمغي ال وىو          
   مف1الفقرة حيث تنص- اإللكتركنية التكقيعات بشأف النمكذجي األكنسيتراؿ قانكف -يؤكده نفس القانكفكىذا ما ( 3)
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 :  تعريف التوقيع االلكتروني في توجييات االتحاد األوروبي2-2    
، يعرؼ االتحاد األكركبي نكعييف مف التكقيع االلكتركني، ككضع 1    طبقا لمتكجييف األكركبييف
 :2لكؿ نكع تعريفا محددا كىما

التكقيع االلكتركني ىك معمكمات عمى شكؿ الكتركني متعمقة بمعمكمات الكتركنية أخرل     -
 .مرتبطة ارتباطا كثيقا كيستخدـ أداة لمتكثيؽ

 : التكقيع االلكتركني المعزز ىك عبارة عف تكقيع الكتركني يشترط فيو أف يككف    -
 مرتبط ارتباطا فريدا مف نكعو مع صاحب التكقيع. 
 قادرا عمى تحديد صاحب التكقيع كالتعرؼ عميو باستخدامو. 
 تـ إيجاده باستخداـ كسائؿ يضمف فييا صاحبو السرية التامة. 
  مرتبط مع المعمكمات المحتكاة في الرسالة حيث انو يكتشؼ أم تغيير في

 .المعمكمات
 :تعريف التوقيع االلكتروني في التشريعات الداخمية- 3   

 : لتنظيـ استخداـ التكقيعات االلكتركنية في المعامبلت كمف أبرزىا3   تـ إقرار قكانيف عديدة 
                                                                                                                                                         

 االشتراط ذلك ُيعد شخص، من توقيع وجود القانون يشترط حيثما" :يمي ما عمى النمكذجي القانكف  مف6المادة
 أو الذي أنشئت لمغرض المناسب بالقدر بو موثوق الكتروني توقيع اسُتخدم إذا البيانات رسالة إلى بالنسبة مستوفى
 يشترط أم أنو عندما".صمة ذي اتفاق أي ذلك في بما الظروف، كل ضوء في البيانات، رسالة أجمو من أبمغت
 :إذا البيانات رسالة إلى بالنسبة الشرط ذلؾ يستكفى ،شخص مف تكقيع كجكد القانكف

 المعمكمات عمى الشخص ذلؾ مكافقة عمى كالتدليؿ الشخص ذلؾ ىكية لتعييف طريقة استخدمت -
  .البيانات رسالة في الكاردة

 أجمو مف أك بمغت لمغرض الذم أنشئت المناسب بالقدر عمييا بالتعكيؿ جديرة الطريقة تمؾ كانت -
  .باألمر متصؿ اتفاؽ أم ذلؾ في بما الظركؼ، كؿ ضكء في البيانات، رسالة

 مجتمعي لمتكقيعات إطار بشأف EC/93/1999أكركبا كمجمس األكركبي البرلماف عف الصادر اإلدارم التكجيو (1)
  EC/31/2000يميو تكجيو آخر أكثر شمكال  .13العدد  األكركبية، لمجماعات الرسمية اإللكتركنية الجريدة

 مجتمع لخدمات القانكنية الجكانب بعض بشأف 2000 يكنيو8في أكركبا كمجمس األكركبي الصادر عف البرلماف
  .178 العدد األكركبية، لمجماعات الرسمية الجريدة. الداخمية السكؽ في اإللكتركنية التجارة كخصكصا المعمكمات،

(2) ANTOINE.M.,GOBERT. D, La directive européenne sur la signature électronique : Vers la 
sécurisation des transactions  sur l’Internet ?,2000.,www.consultandtraining.com 

 مجاؿ التكقيع اإللكتركني الصادر بتاريخ  كمنيا القانكف الفيدرالي السكيسرم الخاص بتقديـ خدمات الشيادات في (3)
    المعطيات :التكقيع االلكتركني -أ:" بأنوالتكقيع االلكتركني  منو 2 كالذم عرفت المادة 2004 ديسمبر 19    
  التكقيع- ب. مرتبطة منطقيا بمعطيات الكتركنية أخرل كتستخدـ في التحقؽ مف مصداقيتو  اإللكتركنية مجتمعة أك    

http://www.consultandtraining.com/
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 :التوقيع االلكتروني في القانون الجزائري 3-1

المذككر آنفا  327/2إعتمد المشرع الجزائرم التكقيع اإللكتركني ألكؿ مرة في نص المادة      
 عمى أف يعتد بالتكقيع اإللكتركني .كذلؾ مف أجؿ إضفاء الحجية عمى المحررات اإللكتركنية

بنفس الشركط التي يعتد بيا السند اإللكتركني، ك ىذه الشركط تتمثؿ في التأكد مف ىكية 
الشخص الذم أصدره أم إسناد التكقيع لصاحبو مع تحديد اليكية، ثـ إعداده كحفظو بشكؿ 

أما عف  .يضمف سبلمتو، كأىمؿ المشرع شرط التأكد مف ارتضاء المكقع بما كرد في الكثيقة
العادم كالتكقيع تعريؼ التكقيع اإللكتركني، فإف القانكف الجزائرم يميز بيف التكقيع اإللكتركني 

 السالؼ الذكر 162-07 مف المرسـك التنفيذم 3المؤمف كذلؾ بمكجب المادة االلكتركني 
 323 يستجيب لمشركط المحددة في المادتيف  أك معطىالتكقيع اإللكتركني ىك أسمكب عمؿ

كذلؾ أتت نفس المادة . 1 المتضمف التقنيف المدني 58-75 مف األمر1 مكرر 323مكرر ك
 :بمفيـك التكقيع االلكتركني المؤمف كىك تكقيع الكتركني يفي بالمتطمبات التالية 

 يككف خاص بالمكقع . 

  يتـ إنشاءه بكسائؿ يمكف أف يحتفظ بيا المكقع تحت مراقبتو الحصرية. 

  يضمف مع الفعؿ المرتبط بو صمة بحيث يككف كؿ تعديؿ الحؽ لمفعؿ قاببل لمكشؼ
 .   عنو

  كبيذه الشركط يككف التكقيع االلكتركني المؤمف أكثؽ كأكثر مصداقية مف التكقيع االلكتركني 
، عمى أساس أف التكقيع االلكتركني المؤمف يضعو مكقع،ىذا األخير ليس بالضركرة أف 2العادم

                                                                                                                                                         

  يسمح - 2.أف يرتبط فقط بصاحبو - 1: التكقيع االلكتركني الذم يفي بالمتطمبات التالية  :اإللكتركني المتقدـ    
   بالمعطيات التي  يرتبط- 4.أف يككف قد أنشأ بكسائؿ يحفظيا المكقع تحت رقابتة المنفردة- 3. المكقعلعؿ بالتعرؼ    
  اإللكتركني المكصكؼ فيك التكقيع  أما التكقيع. يتعمؽ بيا بحيث أف كؿ تغيير الحؽ عمييا يمكف اكتشافو    
 كىك بناء عمي شيادة مكيفة بأنيا  2ك1 فقرة 6بالمفيـك الكارد بالمادة  كالقائـ عمي تأميف إنشائو اإللكتركني المتقدـ    
 . إنشائو لحظةصحيحة     

 ضركرةيبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يأتي بأم جديد يكضح معنى التكقيع االلكتركني بؿ اكتفى بتأكيد  (1)
. استجابتو لمشركط الكاردة في التقنيف المدني كالمتمثمة في التعريؼ بشخص المكقع كحفظ سبلمة التكقيع

 ، ىناؾ فرؽ بيف التكقيعيفؼوعهً كم التكقيع المؤمف ىناؾ مف التشريعات مف تسميو بالتكقيع المعزز أك المحمي ، (2)
لكف كي يعادؿ فقط  تـ االعتراؼ بو ككنو تكقيع الكتركني لكي ال يتـ إنكاره ؤمفالغير ـااللكتركني العادم التكقيع 

 باف يتـ استخداـ إحدل أدكات تاميف التكقيع ؤمناالتكقيع االلكتركني نظيره التقميدم في اإلثبات يجب أف يككف ـ
يقصد بيا كؿ المتطمبات التي تأكد انفراد الطريقة التي اتبعت في التكقيع بحيث تككف مقصكرة عمى المكقع كالتي 

يستأثر بيا كيسيطر عمييا كحده دكف غيره كاف يتخذ بشأنيا جميع اإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى سريتيا كعدـ 



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

99 

 

يككف المتعاقد نفسو ، بؿ أم شخص طبيعي يمثؿ المتعاقد يضع مكضع التنفيذ جياز إنشاء 
التكقيع االلكتركني، كذلؾ فاف التكقيع االلكتركني المؤمف ىك التكقيع الذم يحصؿ عمى شيادة 

 . مصادقة الكتركنية كالتي ال يحصؿ عمييا التكقيع االلكتركني العادم
 : التوقيع االلكتروني في القانون األمريكي 3-2     

     تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية مف أشير الدكؿ استخداما لتكنكلكجيا المعمكمات، لذلؾ فقد  
 حظي التكقيع االلكتركني بنصيب كافر مف التنظيـ التشريعي سكاء عمى مستكل االتحاد الفدرالي 

كسنقتصر ىنا في تعريؼ التكقيع االلكتركني عمى المستكل الفدرالي .1أك عمى مستكل الكاليات
فقط حيث كرد تعريفاف لو ، األكؿ في القانكف الفدرالي لمتكقيع االلكتركني كالثاني في قانكف 

 .المعامبلت االلكتركنية المكحد
التوقيع الذي يصدر في :"  مف القانكف الفدرالي لمتكقيع االلكتركني بأنو102/8    عرفتو المادة 

 ".شكل الكتروني ويرتبط بسجل الكتروني
 :   يبلحظ عمى ىذا التعريؼ

 لـ يحدد صكرا لمتكقيع االلكتركني بؿ اكتفى باف يككف التكقيع في شكؿ الكتركني فقط      - 
       أيا كاف ىذا الشكؿ، كىذا ما يفتػػػػػػػػػػح المجاؿ أماـ االعتراؼ بجميػػػػػػػػػػػػع صكر التكقيػػػػػػػػػػػػػػع     

 .      االلكتركنية التي تتمتع بالثقة الكافية لتحقيؽ كظائؼ التكقيع
  فقط فبل يمكػػػػػػػػػػػػػف استخػػػػػػػػداـ  2اشترط القانكف أف يككف التكقيع مرتبطا بسجؿ الكتركني    - 

 .      التكقيع االلكتركني حيث يككف مرتبطا بسجؿ عادم
 صوت أو :"     أما قانكف المعامبلت االلكتركنية المكحد فعرؼ التكقيع االلكتركني كما يمي

 رمز أو إجراء يقع في شكل الكتروني يرتبط منطقيا بعقد أو سجل أخر ينفذ أو يصدر من 
 ".شخص بقصد التوقيع عمى السجل
 :   يبلحظ عمى ىذا التعريؼ ما يمي

                                                                                                                                                         

إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ، : أنظر في ذلؾ . رتقميدىا كاف تمكف المكقع مف حمايتيا كعدـ استعماليا مف الغي
 . 132مرجع سابؽ، ص، الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية

 

، 2005، دار الثقافة، األردف، (دراسة مقارنة)عبلء محمد نصيرات، حجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات  (1)
  .25ص

أي عقد أو أي سجل أخر جرى إنشاءه أو إرسالو أو استقبالو :" السجؿ االلكتركني حسب القكانيف األمريكية ىك (2)
 ".أو تخزينو بالوسائل االلكترونية
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أشار إلى بعض صكر التكقيع االلكتركني عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فقد ذكر  -
األصكات كالرمكز ثـ فتح المجاؿ أماـ أية كسيمة أخرل تقع في شكؿ الكتركني لتككف 
قادرة عمى تحقيؽ متطمبات التكقيع االلكتركني كمف ثمة االعتراؼ بيا ككسيمة صالحة 

 .لمتكقيع
لـ يشترط أف يككف التكقيع مرتبطا بشكؿ مادم بالسجؿ الذم يقع عميو،  بؿ اكتفى  -

بارتباطو بالسجؿ ارتباطا منطقيا ككنو كارد بشكؿ الكتركني بخبلؼ حالة اإلمضاء 
 .الخطي الذم يمحؽ بالكتابة

نص عمى عممية تنفيذ أك إصدار التكقيع مف قبؿ الشخص كفي ذلؾ تجاكز لعممية  -
التكقيع بخط اليد التي كانت تتطمبيا التشريعات، فاكتفى بالنص عمى عممية التنفيذ أك 

 .اإلصدار بأم طريقة كانت
اعتبر تنفيذ أك إصدار التكقيع االلكتركني يتـ بقصد التكقيع عمى السجؿ دكف أف ينص  -

عمى القصد مف التكقيع أم دكف أف يفصح صراحة عف كظيفة التكقيع المتمثمة في تحديد 
 .ىكية المكقع كتعبيره عف إرادتو

 :  التوقيع االلكتروني في القانون الفرنسي3-3
    التزاما منو بالتكجييات األكركبية فقد اخذ المشرع الفرنسي عمى عاتقو ميمة تعديؿ 

 .1 13/03/2000نصكص القانكف المدني الخاصة باإلثبات ككاف ذلؾ في 
التوقيع الذي ينتج عن :" في شقيا الثاني يعرؼ بأنو1316/4التكقيع االلكتركني حسب المادة 

استخدام أي وسيمة مقبولة موثوق بيا لتحديد ىوية الموقع وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو 
 ".المستند المرتبط بو

 :نبلحظ عمى ىذا التعريؼ
المشرع الفرنسي عرؼ التكقيع تعريفا كظيفيا مما يسمح باتساع نطاقو ليشمؿ التكقيعات  -

 االلكتركنية إلى جانب اإلمضاء الخطي، عمى اعتبار أف كؿ تػػػػػػػػػػكقيع يحقؽ 
 .كظائؼ التكقيع ىك تكقيع جدير باالعتراؼ بو

                                                 

حيث اكرد بعد تعديؿ القانكف المدني تعريفا لمتكقيع التقميدم كالتكقيع االلكتركني ، كيعرؼ التكقيع التقميدم في  (1)
التوقيع الذي يحدد ىوية من ىو منسوب إليو والذي يفصح عن قبولو بمضون المحرر :"  انو1316/4المادة 

وعندما يضعو موظف عمومي فانو يضفي الصفة  "كيضيؼ نفس النص".الذي يرتبط بو وبااللتزامات الواردة فيو
 ".الرسمية عمى المحرر
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إف المشرع الفرنسي لـ يحدد الطريقة التي يتـ بيا إنشاء التكقيع االلكتركني كلكنو اشترط  -
، كفي نظر المتعامميف بالتقنيات يعد ذلؾ 1أمرا ميما كىك أف تككف ىذه الطريقة مكثكقة 

أمرا ميما لبلعتراؼ بالتكقيع االلكتركني عمى أساس أف أم طريقة لمتكقيع ال بد مف 
 تمتعيا بقدر كاؼ مف الثقة كالدقة حتى يتـ التعكيؿ عمييا كطريقة معتمدة لمتكقيع كيعكد 

 .تقدير ىذا األمر إلى أصحاب االختصاص في مجاؿ االلكتركنيات 
إف المشرع اشترط أف تكفؿ كسيمة التكقيع اتصالو بالمستند المرتبط بو ألنو عمى عكس  -

التكقيع اليدكم عمى الكرؽ ، فانو ال يمكف افتراض تكفر االتصاؿ المذككر بالنسبة 
لمتكقيع االلكتركني كمف ثمة كجب تكفير كسيمة يتحقؽ بيا اتصالو بالبيانات التي ىي 

 .2محؿ التكقيع 
  االلكتػػػػػػػػػركني لتحقيؽ حجية التكقيع 3  القرار البلئحي الفرنسي  صدر2002 افريؿ19كفي

تنتج عف استخداـ طريقة  اة بأنو معطاإللكتركني التكقيع تضمنت المادة األكلى منو تعريؼ
 قانكف مف اؿ4-1316المادة   مف الفقرة الثانية مفلتحقؽ الشركط المحددة في الجممة األكؿ

 كقيعاإللكتركني يفي فضبل عما يحقؽ الت  ك أما التكقيع اإللكتركني المؤمف فيك تكقيع.المدني
  :اإللكتركني المتطمبات التالية

 .خاصا بالمكقع   أف يككف- 1         
 .المنفردة  مكف لممكقع الحفاظ عمييا تحت سيطرتومأف ينشأ بكاسطة كسائؿ - 2         

                                                 

ىك أف تككف ىناؾ مركنة في استيعاب ما يطرأ مف بدقة ، تعريؼ لمتكقيع االلكتركني تحديدكالغرض مف تفادم  (1)
احمد عبد العاؿ أبك قريف ،أحكاـ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية / د:انظر في ذلؾ . تطكر لمتكقيع االلكتركني

 .126 ، ص 2006، دار النيضة العربية، مصر، 3في ضكء الفقو كالتشريع كالقضاء ، الطبعة 
( 2) SEDAILLAN Valérie, Preuve et signature électronique, Disponible   sur: www. Juriscom.net.  
(3 ) Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. 

Article 1- Au sens du présent décret, on entend par :  
1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions 
définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;  
2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences 
suivantes :  
- être propre au signataire ; 
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;  
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit 
détectable.  
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            ليضمف مع ما ىك مرتبط بو رابطة تمكف مف اكتشاؼ أم تعديبلت الحقة عؿ- 3         
 .رالمحر

    بيذا يككف المشرع الفرنسي اقػػػػػػػػػتاد بالتكجييات األكركبية التي تتبنى نكعيف مف التكقيعات 
 .االلكتركنية، العادم كالمعزز

 :1 التوقيع االلكتروني في القانون المصري3-4  
  المتػػػػػػػػعمؽ بالتكقيع االلكتركني أف 2004-15 جاء في نص المادة األكلى مف قانكف رقـ 

 محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز ىما يوضع عل:"التكقيع االلكتركني ىك
 .2 حديد شخص الموقع ويميزه عن غيرهبتويكون لو طابع منفرد يسمح  أو إشارات أو غيرىا

                                                 

 بشأف تنظيـ التكقيع 2004 لسنة 15نكتفي في المتف بالتعرض لمتعريؼ الذم جاء بو المشرع المصرم بمكجب قانكف رقـ ( 1)
 بشاف 2002-02قانكف رقـ    العربية األخرل بكضع تعريؼ لمتكقيع االلكتركني مف بينيا ؿ االلكتركني ، إال انو عنيت أغمبية الدك

 ما 14 ك02/13االلكتركنية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة بالتحديد إمارة دبي بحيث جاء في المادة  المعامبلت كالتجارة 
 مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني وممحق أو  التوقيع االلكتروني ـ توقيع:"يمي

     . مرتبط منطقيًا برسالة الكترونية ومميور بنية توثيق أو اعتماد تمك الرسالة
     . من ىذا القانون (20)ـ التوقيع االلكتروني المستوفي لشروط المادة  التوقيع االلكتروني المحمي

إجراءات توثيق  التوقيع عمى انو توقيع الكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خبلل تطبيق يعامل :- " (20)      مادة 
بين الطرفين، من أن التوقيع االلكتروني كان في الوقت  محكمة، منصوص عمييا في ىذا القانون أو معقولة تجاريًا ومتفق عمييا

     . الشخص الذي استخدمو ينفرد بو   (أ): الذي تم فيو
     . ىوية ذلك الشخص ومن الممكن أن يثبت (ب)  
     . التامة سواء بالنسبة إلنشائو أو وسيمة استعمالو وقت التوقيع وان يكون تحت سيطرتو (ج(  

بحيث إذا تم تغيير  االلكترونية ذات الصمة بو أو بطريقة توفر تأكيدًا يعول عميو حول سبلمة التوقيع، ويرتبط بالرسالة (د)        
    ". السجل االلكتروني فإن التوقيع االلكتروني يصبح غير محمي

:"  بشاف المعامبلت االلكتركنية في المممكة األردنية الياشمية في مادتو الثانية كالتي تنص عمى2001-85قانكف رقـ نجد أيضا 
التوقيع االلكتروني ىو البيانات التي تتخذ ىيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرىا وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو 
رقمي أو ضوئي أو أي وسيمة أخرى مماثمة في رسالة معمومات او مضافة عمييا او مرتبطة بيا وليا طابع يسمح بتحديد ىوية 

 قانكف التجارة اإللكتركنية البحرينينجد أيضا ".الشخص الذي وقعيا ويميزه عن غيره من اجل توقيعو وبغرض الموافقة عمى مضمونو
معمومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل  : التوقيع اإللكتروني:" 1/10جاء في مادتو –2002 سبتمبر 14الصادر في 

   ". منطقيًا ، ويمكن لمموقع استعماليا إلثبات ىويتو إلكتروني أو مثبتو أو مقترنة بو
 يتعمؽ بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية  لـ تعرؼ التكقيع 2000 أكت 9مؤرخ في  2000 لسنة 83قانكف رقـ بينما تكنس في 

       مف القانكف مايمي   5الفصؿ  يككف مكثكقا بو كما كضعت التزامات عمى عاتؽ مستعمميو فقد جاء في أفااللكتركني لكف اشترطت 
مواصفاتيا  وثيقة الكترونية إحداث إمضائو االلكتروني بواسطة منظومة موثوق بيا يتم ضبط يمكن لكل من يرغب في إمضاء:"

 ". التقنية بقرار من الوزير المكمف باالتصاالت 
جاء في 2001نفس النص جاء في الفصؿ األكؿ مف مشركع التجارة االلكتركنية المصرم الذم اعد في مارس  (2)

 لتوقيع االلكتروني ىو حروف أو أرقام او رموز أو إشارات ليا طابع منفرد ا :"المادة الثانية مف ىذا المشركع
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 :يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنوو 
 حاكؿ سرد جميع األشكاؿ التي يمكف أف يتككف منيا التكقيع االلكتركني مف حركؼ ك  -

شارات  .أرقاـ كرمكز كا 
اشترط أف تككف مككنات التكقيع االلكتركني ذات طابع منفرد كذلؾ حتى تضمف السرية  -

 .التامة كتمنع مف الكقكع في مشاكؿ كاستخدامو مف قبؿ الغير
كما أف شرط التفرد يضمف تحديد ىكية المكقع كتمييزه عف غيره كىي ىي إحدل كظائؼ  -

التكقيع كلـ ينص المشرع عمى الكظيفة الثانية كالمتمثمة في التعبير عف إرادة المكقع 
 .كالمكافقة عمى مضمكف السند

 :صور التوقيع االلكتروني - ب
   لمتكقيع االلكتركني عدة أشكاؿ يجمع بينيا قياميا عمى الكسائط االلكتركنية كاستخداـ تقنيات 
حديثة تستطيع أف تحكؿ بعض الصفات المميزة لمشخص كاألرقاـ كالحركؼ إلى بيانات ينفرد 

 :ىك باستعماليا مف اجؿ تكقيع مستندات كعقكد الكتركنية، كنجد مف أىـ صكره
 :التوقيع بالخواص الذاتية أو التوقيع البيوميتري-1   

   يقـك ىذا التكقيع عمى حفظ خصائص كؿ إنساف في ذاكرة الحاسكب ، كبالتػػػالي ال يأتمر إال 
 .1بيذه الخصائص كالبصمة الصكتية أك قزحية العيف كغيرىا

   لقد نجـ ىذا التكقيع عف اىتماـ العمـ بدراسة خكاص كؿ شخص التي تميزه عف غيره بشكؿ 
مكثكؽ بو إلى درجة كبيرة ، فيذه الصفات عرضة لمتزكير مف خبلؿ تسجيؿ الصكت كما يمكف 

 . 2صنع عدسات الصقة شبيية ببصمة العيف فالتزكير قريف لمتطكر العممي
 لكف ىذا األمر يجب أف ال يناؿ مف مصداقية ىذا التكقيػػػػػػػػػػػػػػع حيث انو بإمكاف الخبراء 
كشؼ ىذا التزكير، ثـ أف التزكير يمكف أف يطاؿ حتى التكقيع التقميدم، عميو ال مانع مف 

 .3استخداـ ىذا التكقيع إذا تحقؽ فيو نسبة مف األماف كالثقة

                                                                                                                                                         

 ."يسمح بتحديد شخص الموقع وتميزه عن غيره
المنصؼ قرطاس، حجية اإلمضاء االلكتركني أماـ القضاء، التجارة االلكتركنية كالخدمات المصرفية كالمالية عبر االنترنت،  (1)

  .35، ص 2000اتحاد المصارؼ العربية، بيركت، 
 260، ص مرجع سابؽ،التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في اإلثبات المدنيعباس العبكدم، (2)
 كأمير فرج يكسؼ، التكقيع االلكتركني، دار المطبكعات .41حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ،ص( 3)

 19، ص2008الجامعية، مصر، 
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 :التوقيع االلكتروني اليدوي آو اإلمضاء اآللي- 2  
دخالو إليو          نعني بو قياـ الشخص بتخزيف إمضائو اليدكم في الكمبيكتر بعد تصكيره كا 

 .1بالماسح الضكئي كيتـ حمايتو برقـ سرم ليتـ استعمالو عند الحاجة
ىذا النكع ال يتمتع بدرجة كبيرة مف األماف إذ أف المرسؿ إليو يستطيع أف يحتفظ بنسخة مف 

 .2صكرة التكقيع كيعيد لصقيا عمى ام كثيقة الكتركنية
 :التوقيع بالقمم االلكتروني- 3

     تقكـ ىذه الطريقة عمى استخداـ قمـ الكتركني حساس يمكنو الكتابة عمى شاشة الكمبيكتر
يبلحظ اف ىذه العممية دقيقة جدا فالبرنامج يراقب . 3عف طريؽ برنامج يسيطر عمى ىذه العممية

الخ ففي العديد مف األحياف يرفض ...شكؿ التكقيع كسرعة كتابتو كدرجة الضغط عمى القمـ 
 .البرنامج التكقيع كيعتبره غير مطابؽ لمتكقيع األصمي

 :التوقيع بالرقم السري في البطاقات الببلستكية أو الممغنطة-4         

     ذلؾ بإدخاؿ البطاقة الممغنطة المشتممة عمى البيانات الخاصة بالعميؿ، ثـ إدخاؿ الرقـ 
السرم لمعميؿ كالضغط عمى المفتاح بيذا يكتمؿ التعبير عف اإلرادة في قبكؿ العممية، كعادة 

 .4ىذه العممية تستعمميا البنكؾ كالمؤسسات المالية
     إف دقة ىذا النظاـ تكمف في انو يشتمؿ عمى رقـ سرم مميز كفريد بصاحبو، كبالتالي 
فحتى لك عثر عمى البطاقة فبل يستطيع أم شخص استعماليا إال إذا كاف عمى عمـ بالرقـ 

 .السرم
 :التوقيع الرقمي-5        

       كىك تكقيع تقني بحت ، بحيػػػػػػػػػػث يتـ مف خبلؿ معادالت ريػػػػػػػػػػػػاضية بحتة باستػػػػػػػػػػخداـ 
 المكغارتميات ، كالتكقيع في ىذه الحالة سيتحكؿ مف نمط الكتابة التقميدية إلى معادلة رياضية 

 .كال يمكف إعادتيا لصيغتيا المقركءة إال مف قبؿ الشخص الذم لو المعادلة الخاصة
إلى درجة انو ىناؾ -كالتكقيع الرقمي مف أىـ صكر التكقيع االلكتركني كأفضميا عمى اإلطبلؽ 
، لما يتمتع بو مف - مف يطمؽ عمى التكقيع االلكتركني اسـ التكقيع الرقمي الذم يعد صكرة لو

                                                 

  .236 مرجع سابؽ، ص، حجية اإلمضاء االلكتركني أماـ القضاءالمنصؼ قرطاس،( 1)
  .42حسف عبد الباسط جميعي، المرجع السابؽ، ص( 2 )
 20، كأمير فرج يكسؼ، مرجع سابؽ، ص36عبلء محمد نصيرات، مرجع سابؽ، ص(3 )
  .279، مرجع سابؽ،  التقميدم كااللكتركنياإلثباتمحمد حسيف منصكر، / د( 4 )
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درجة عالة مف الثقة كاألماف في استخدامو كتطبيقو، كبذلؾ يككف لو ذات القكة التي ىي لمتكقيع 
 .1التقميدم ما لـ تكف قكتو أفضؿ

     يتـ تقدير الثقة التي يتمتع بيا ىذا النكع مف التكقيع مف خبلؿ طرؽ التحقؽ مف صحتو 
 : كالتي تجرم بطريقتيف

مف خبلؿ قياـ مستمـ الرسالة بتشفير جزء مف الرسالة باستخداـ المفتاح العاـ              - 
لممرسؿ كبرنامج التشفير المستخدـ في تشفير الرسالة فإذا كانت النتيجة كاحدة فيذا يدؿ عمى 

صحة الرسالة كاف المرسؿ ىك نفسو، أما إذا اختمفت النتيجة فيذا يدؿ عمى أف التكقيع ال يخص 
 .المرسؿ  كاف الرسالة قد تـ العبث بيا

 عف طريؽ سمطات التكثيؽ حيث تقكـ ىذه السمطات بمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح شيادة رقمية              - 

لمنتسبييا تحتكم عمى معمكمات تمكف التعريؼ بالشخص كتخكلو استعماؿ التكقيع الرقمي لكؿ 
رسالة كحمايتيا مف الفضكلييف ، كليذه الشيادة كالسمطات تنظيـ خاص بيا مثؿ الزمف كنطاؽ 

  .االستخداـ كغيرىا

 .2في  مدى التطابق بين التوقيع االلكتروني و التوقيع التقميدي:ثانيا

      لبلعتراؼ بالتكقيع االلكتركني البد أف يحقؽ ىذا التكقيع كظائؼ التكقيع التقميدم المعركفة 
                                                 

، 2009 ،عبد الفتاح بيكمي حجازم، إثبات المعامبلت االلكتركنية عبر االنترنت، بدكف دار النشر، مصر/ د (1)
 . 26ص

: مأمكر قكيمكف أف نفرؽ بيف التكقيع التقميدم كالتكقيع اإللكتركني في أربعة  (2)
انو في حيف تقتصر صكرة التكقيع التقميدم في بعض التشريعات عمى اإلمضاء كيضاؼ إليو بصمة األصبع في تشريعات أخرل   - 

نجد أف معظـ النصكص المتعمقة بالتكقيع االلكتركني لـ تتطمب ضركرة أف يأخذ ىذا التكقيع شكبل معينا بؿ أجازت ككنو صكرة أك 
حرؼ اك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك حتى أصكات شريطة أف يككف ليا طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التكقيع كتحديد 

ظيار رغبتو في إقرار االلتزاـ كالرضا بمضمكنو . ىكيتو كا 
. التكقيع التقميدم يتـ مف خبلؿ كسيط مادم مممكس، بخبلؼ التكقيع اإللكتركني الذم يتـ كميا أك جزئيا عبر كسيط إلكتركني     -
في .تمييز شخصية صاحبو كتحديد ىكيتو، التعبير عف قبكلو بااللتزاـ بمضمكف السند المكقع :التكقيع التقميدم يؤدم دكريف ىما    -

تمييز الشخص صاحب التكقيع كتحديد ىكيتو، اإلستيثاؽ مف أنو صاحب التكقيع : حيف أف التكقيع اإللكتركني لو أربع كظائؼ
ذات،التعبير عف إرادة المكقع عمى مضمكف المستند ك اإلستيثاؽ مف مضمكف المستند االلكتركني ، كتأمينو مف التعديؿ فيو باإلضافة 

. أك الحذؼ ، كذلؾ بينو كبيف التكقيع اإللكتركني ، بحيث يتطمب أم تعديؿ ال حؽ تكقيعا جديدا
التكقيع التقميدم يعطي لممكقع الحرية الكاسعة باختيار تكقيعو كصيغتو مف خبلؿ اإلمضاء الخطي أك الختـ أك بصمة اإلصبع ،    -

أك أف يجمع بيف طريقتيف منيا دكف الحاجة إلى الحصكؿ عمى ترخيص مف الغير أك تسجيؿ ىذا اإلختيار ، عمى عكس التكقيع 
اإللكتركني الذم يتطمب آلية معينة تضمف نسبة التكقيع لصاحبو كضماف سبلمة المستند مف العبث أك التزكير كىك ما يستمـز تدخؿ 

، ك عمي محمد احمد أبك 117 المكمني ، مرجع سابؽ، ص طبلؿ بشار:أنظر في ذلؾ كؿ مف.طرؼ ثالث يضمف تكثيؽ التكقيع
 . 331العز، مرجع سابؽ ، ص
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كىي تحديد ىكية الشخص المكقع كالتعبير عف إرادتو، كقبؿ ذلؾ مدل اعتبار التكقيع 
االلكتركني شكبل مف أشكاؿ التكقيع المعركفة أـ انو شكؿ جديد، كمف ثـ مدل قدرة التكقيع 
االلكتركني عمى تحقيؽ شركط التكقيع، فيذه الشركط الزمة حتى يستطيع التكقيع تحقيؽ 

 .كظائفو
 :مدى اعتبار التوقيع االلكتروني شكبل من أشكال التوقيع - أ

األكؿ أنو :  إلى أف اصطبلح التكقيع يستعمؿ بمعنييفGerve Croze يذىب األستاذ     
عبارة عف عبلمة أك إشارة تسمح بتمييز شخص المكقع، كالثاني ىك فعؿ أك عممية التكقيع 
ذاتيا، بمعنى كضعو عمى مستند يحتكم معمكمات معينة، كيعتبر المعنى األكؿ ىك المعنى 
المقصكد بالتكقيع في نطاؽ اإلثبات كمف ىذا التعريؼ يمكف استخبلص عناصر التكقيع 
الجكىرية كىي أف يككف عبلمة خطية كشخصية لمف ينسب إليو المحرر، ثـ أف يترؾ أثرا 

.  متميزا يبقى كال يزكؿ
ما أف يككف بالبصمة ختما أك إصبعا     فالتكقيع الخطي يككف ،1كالتكقيع إما أف يككف خطيا، كا 

بيد مف ينسب إليو المحرر بحيث يككف محددان لشخصية المكقع حتى كلك لـ يكتب المحرر بخط 
 . باإلضافة لمختـ كالبصمة كىي األشكاؿ التي نالت اعتراؼ مختمؼ التشريعات بيا يده،

 مدى اعتبار التوقيع االلكتروني إمضاء-1
مجمكعة مف "     يعتبر اإلمضاء مف اإلشكاؿ المعترؼ بيا قانكنا، كقيؿ في تعريفو بأنو 

الخطكط اتخذت شكبل ال يمت بأم صمة إلى الشكؿ المعتاد لمكتابة بؿ اتخذ شكبل ىندسيا مميزا 
، كيشترط في اإلمضاء أف يككف محددا لشخصية صاحبو كصادرا عنو ال عف غيره، كاف 2"

                                                 

 التي 2مكرر324المادة : مكاد التقنيف المدني منيافي كقد اخذ المشرع الجزائرم بالتكقيع الخطي كالبصمة دكف الختـ  (1)
.  تكقع العقكد الرسمية مف قبؿ األطراؼ كالشيكد عند االقتضاء، يؤشر الضابط العمكمي عمى ذلؾ في آخر العقد:"تنص

ذا كاف بيف األطراؼ كالشيكد مف ال يعرؼ أك الستطيع التكقيع ، يبيف الضابط العمكمي في آخر العقد تصريحاتيـ في  كا 
يعتبر العقد العرفي  صادرا  :"327/1كذلؾ نص المادة.....".   ىذا الشأف كيضعكف  بصماتيـ ، ما لـ يكف مانع قاىر

ممف كتبو آك كقعو أك كضع عميو بصمة أصبعو ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو ،أما كرثتو أك خمفو فبل يطمب منيـ 
 ." يمينا بأنيـ ال يعممكف أف الخط أك اإلمضاء أك البصمة ىك لمف تمقكا منو ىذا الحؽايحمفكاإلنكار كيكفي أف 

كيعرؼ  .236عباس العبكدم، التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في اإلثبات المدني، مرجع سابؽ ص (2)
كذلؾ أنو كؿ إشارة أك اصطبلح خطي يختاره الشخص لنفسو بمحض إرادتو لمتعبير عف صدكر السند منو كمكافقتو عمى ما 

التكقيع "، ك بكدالي محمد، 320كرد في ىذا السند كمحتكياتو، أنظر في ذلؾ عمي محمد احمد أبك العز، مرجع سابؽ، ص
 . 54،ص2001، الجزائر، 26، مجمة إدارة ، العدد"اإللكتركني
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يككف بقمـ أيا كاف نكعو، كيكضع غالبا في نياية السند لمتعبير عف مكافقة صاحبو عمى كؿ ما 
 . كال مانع أف يككف اإلمضاء في أم مكاف آخر مف الكرقة1ذكر في السند

 فما مدل اعتبار التكقيع االلكتركني مف قبيؿ اإلمضاء؟
   إف التكقيع االلكتركني يعد مف قبيؿ البيانات االلكتركنية في صكرىا المختمفة التي تستخدـ 

الرمكز كالحركؼ كالتشفير كغيرىا، كبالتالي ال يمكف أف نعتبر ىذه البيانات إمضاء ألف 
.  التي يختارىا الشخص لتتخذ شكبل معينا مميزا لو– مف نكع خاص –اإلمضاء يككف بالكتابة 

ك ىذا ما ال يتحقؽ في التكقيع االلكتركني ما عدا الصكرة التي يككف فييا التكقيع بالقمـ 
االلكتركني، كالتي ستحكز اعترافا قانكنيا بيا إذا انتشر استخداميا بصكرة كبيرة كتأكد كجكد 

ذا تـ ذلؾ  تقنيات قكية تكفؿ حمايتيا كتقكم الثقة بيا لدل المتعامميف بيذا النكع مف التكقيع، كا 
فانو ال يمنع اعتبار التكقيع بالقمـ االلكتركني مف قبيؿ اإلمضاء العادم إذا تأكد نسبتو لصاحبو 

 .2كعبر عف إرادتو بالمكافقة عمى مضمكف السند الذم كضع عميو
 مدى اعتبار التوقيع االلكتروني بصمة أصبع- 2

     يعرؼ  التكقيع عف طريؽ بصمة األصبع بأنو كضع أصبع اإلبياـ عمى السند أك الصؾ 
أك المعاممة بعد أف يكضع في مادة أك حبر خاص لتنقؿ بكاسطتيا خطكط اإلبياـ الخمقية عمى 

 مف الطرؽ التي تأخذ بيا أغمبية التشريعات بسبب قدرتيا عمى 3الكرقة المميكرة بإصبع اإلبياـ
 كيمكف أف تعبر عف – لصعكبة التشابو في بصمات اإلنساف –تحديد ىكية الشخص المكقع 

 327إرادتو إذا اختارىا ككسيمة لمتكقيع، كقد نص عمييا المشرع الجزائرم في نص المادة 
 فما مدل اعتبار التكقيع االلكتركني مف قبيؿ البصمة؟. المذككرة آنفا

    إف بصمة األصبع تترؾ أثرا ماديا يستطيع أف يحدد شخصية الشخص الذم كضع بصمة 
، كذلؾ األثر ىك جزء مف رسـ الجمد الذم تظير عميو خطكط كتعرجات 4أصبعو عمى السند

                                                 

، مجمة المنارة،    "كظائؼ التكقيع االلكتركني في القانكف الخاص في القانكف األردني كالفرنسي"نكرم حمد خاطر،  (1)
 .54 ، ص 1998، األردف،2، العدد3المجمد

 .61عبلء محمد نصيرات، مرجع سابؽ، ص (2)
كيعرؼ أيضا بأنو األثر الذم يتركو أصبع الشخص عمى الكرؽ بعد غرسو في مداد ممكف كيتككف مف نقكش كخطكط طكيمة  (3)

 .320كعريضة يندر أف تتشابو لدل إثنيف مف البشر، أنظر في ذلؾ عمي محمد احمد أبك العز، المرجع السابؽ، ص
أكدت الدراسات العممية انو ال يمكف لمبصمة أف تتطابؽ في شخصيف حتى في التكائـ المتماثمة ، كقد أثبت  (4)

أف صكرة البصمة ألم أصبع تعيش مع صاحبيا طكاؿ حياتو كال تتغير، أنظر في ذلؾ " فرنسيس جالتكف"الباحث 
 .321عمي محمد احمد أبك العز، مرجع سابؽ، ص
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تختمؼ مف أصبع آلخر كمف شخص آلخر، أما التكقيع االلكتركني في أغمب صكره ال يمكف 
اعتباره مف قبيؿ البصمة الف ىذا التكقيع يقـك عمى تقنيات الرمكز كالحركؼ ك التشفير كغيرىا، 

كىي ال تعتبر جزءا مف جسـ اإلنساف، بؿ ىي تقنيات يتدرب عمييا الشخص حتى يستطيع 
 كعميو يمكف اعتبار 1استخداميا ، إال إذا اعتبرنا التكقيع البيكمترم الذم يستخدـ البصمة كذلؾ

 . ىذا النكع مف التكقيع مف قبيؿ البصمة كال مانع مف االعتراؼ بو
 :2مدى اعتبار التوقيع االلكتروني ختما- 3        

     يعتبر الختـ مف أقدـ الكسائؿ التي استخدمت لمتكقيع كىك غالبا يصنع مف الخشب أك 
فما مدل اعتبار التكقيع االلكتركني مف .3الببلستيؾ كيحتكم عمى اسـ صاحبو كعنكانو كمينتو 

 قبيؿ الختـ؟
     ىناؾ مف يعتبر التكقيع اإللكتركني القائـ عمى الرقـ السرم في البطاقات الببلستكية مف 

قبيؿ الختـ كاستدؿ عمى ذلؾ بأف ىذا التكقيع ال يمارس بخط اليد ك أف العممية التي تترتب عمى 
 .استخداـ ىذا التكقيع تترجـ كتابة ثانية

لكف ال يصدؽ ذلؾ في جميع صكر التكقيع اإللكتركني إذ ال يمكف تعميـ ذلؾ عمييا       
فالشبو بعيد بينيا كالتكقيع بطريؽ الختـ فالختـ عبارة عف رسـ معيف يترؾ أثرا ماديا بعد طمسو 
 أفبالحبر كطبعو عمى الكرقة عمى خبلؼ التكاقيع اإللكتركنية كحتى القائـ عمى الرقـ السرم إذ 
الرسـ الذم يتركو الرقـ السرم عمى الشاشة يختمؼ تماما عف الختـ الذم يترؾ عبلمة مميزة 
-تدؿ عمى صاحبيا عمى خبلؼ الرقـ السرم الذم يترؾ أثرا كاحدا مف قبؿ كافة المستخدميف

. كال يمكف معرفة الرقـ إال مف قبؿ الشخص الذم يضعو - عبارة عف نجمات
: مدى تحقيق التوقيع اإللكتروني لشروط التوقيع - ب

التكقيع االلكتركني شكؿ جديد مف أشكاؿ التكقيع ظير بسبب استخداـ الكسائط االلكتركنية       

                                                 

فمثبل فإذا أراد الشخص أف يدخؿ إلى نظاـ الصراؼ اآللي فانو يطمب منو كضع احد أصابعو عمى الشاشة كمف  (1)
ال فبل يمكف ذلؾ مع مبلحظة أف . ثـ مقارنة ذلؾ بما ىك مخزف في ذاكرة الصراؼ اآللي فاف تطابقا تتـ العممية كا 

 .  ىذه األجيزة ال تكتفي بالبصمة بؿ قد تطمب الرقـ السرم أك غيره
ىناؾ مف ينكر عميو صفة التكقيع لسيكلة تزكيره أك سرقتو لذلؾ لـ تعترؼ بو بعض الدكؿ أنظر في   كاف كاف (2)

 .63ذلؾ عبلء محمد نصيرات، مرجع سابؽ، ص
 مرجع سابؽ،،"كظائؼ التكقيع االلكتركني في القانكف الخاص في القانكف األردني كالفرنسي"نكرم حمد خاطر، (3)

 67ص
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في تنفيذ المعامبلت االلكتركنية كليحؿ محؿ الشكؿ التقميدم لمتكقيع كترؾ أمر تنظيـ ىذه 
 المختمفة، كلعؿ أغمبيتيا تضع شركطا لبلعتداد بالتكقيع االلكتركني فما مدل لمتشريعاتالتكاقيع 

 1تمتع التكقيع االلكتركني بالشركط التي تتطمب في التكقيع؟
:   لتوقيع عبلمة مميزة لمشخصاأن يكون - 1         

 ىذا الشكؿ ىك مادم،لكي يصدر عف أم شخص تكقيع ال بد أف يتبمكر عمى شكؿ      
 .بكظائفوحتى يقـك التكقيع 2التكقيع الذم يككف مميزا لشخص المكقع عف غيره كمحددا ليكيتو

ذا كاف كؿ مف اإلمضاء كالختـ كبصمة األصبع عبلمات مميزة لمشخص دكف غيره فيؿ       كا 
يحقؽ التكقيع اإللكتركني ىذا الشرط؟ 

يعد التكقيع االلكتركني مف قبيؿ العبلمات المميزة لممكقع كحده دكف غيره ك ال يشاركو  بيا      
أحد، فالتكقيع البيكمترم القائـ عمى الخصائص الذاتية أك بالرقـ السرم بكؿ مجاالتو أك بالقمـ 
االلكتركني أك التكقيع الرقمي، كميا تتضمف عبلمات مميزة تميز الشخص مف غيره، فالتكقيع 
البيكمترم يقـك عمى الخصائص الذاتية لمشخص التي يتميز بيا عف غيره، كذلؾ الرقـ السرم 
فبل يمكف أف يتشابو اثناف بنفس الرقـ السرم داخؿ النظاـ الكاحد فيك يميز كؿ شخص عف 

غيره فبل يستطيع أحد استخداـ الرقـ السرم لشخص آخر ك ال يمكنو أف يعرفو بأم طريقة إال 
.   بإىماؿ صاحبو في حفظو

 كذلؾ التكقيع بالقمـ االلكتركني فيك مثؿ اإلمضاء العادم في قدرتو عمى تمييز الشخص     
عف غيره ك يتمتع بقدر مف الحماية فبل يمكف انجازه إال إذا طابؽ التكقيع بالقمـ االلكتركني 

اإلمضاء المخزف في الكمبيكتر، ك أما بالنسبة لمتكقيع الرقمي فيك يقـك عمى مفتاحيف عاـ ك 
خاص ك ىذا الخاص ال يعممو إال الشخص المكقع، ك عند استخداـ ىذا التكقيع يستطيع 

                                                 

كيرجع ىذا التساؤؿ إلى الخصائص المادية الفريدة التي يتميز بيا التكقيع االلكتركني بالمقارنة بالتكقيع التقميدم  (1)
. الذم يضعو الشخص بخط يده عمى المحرر الكتابي الذم يتـ تييئتو ليككف دليبل في اإلثبات

كلعؿ أىـ األسباب التي تدعك إلى التشكؾ في قيمة التكقيع االلكتركني ترجع إلى انفصاؿ ىذا النكع مف التكقيع 
مكاف تكراره بدكف مكافقتو أك عممو إذا لـ يتـ استخداـ تقنيات تكنكلكجية معقدة مف أجؿ  عف شخصية صاحبو كا 

 .تأمينو
 قدرم عبد الفتاح الشياكم، قانكف التكقيع / ك انظر كذلؾ د.176محمد فكاز المطاطمة، مرجع سابؽ، ص/د (2)

االلكتركني كالئحتو التنفيذية كالتجارة االلكتركنية في التشريع المصرم كالعربي كاألجنبي، دار النيضة العربية، 
 .18،ص 2005مصر، 
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الشخص الذم يصمو التكقيع أف يحقؽ مف التكقيع بكاسطة سمطات اإلشيار التي تؤكد صحة 
.  التكقيع، ك عميو فمكؿ شخص تكقيع رقمي مميز لو عف غيره

أن يكون التوقيع واضحا و مستمرا  - 2        
يعد التكقيع شكبل مف أشكاؿ الكتابة ك بالتالي يخضع لمشركط التي تخضع ليا الكتابة مف       

حيث إمكاف االطبلع عميو ك قراءتو بشكؿ مباشر أك عف طريؽ استخداـ آلة معينة كالحاسب 
، فيؿ يحقؽ 1ك يجب أف يتـ تحريره بشكؿ يسمح بالرجكع إليو خبلؿ فترة معينة (الكمبيكتر)

التكقيع االلكتركني ىذا الشرط ؟ 
يمكف القكؿ إف التكقيع االلكتركني يستطيع أف يحقؽ ىذا الشرط إذ أف التكقيع يترؾ بيانات      

مختمفة يمكف قراءاتيا مف خبلؿ إيصاؿ المعمكمات في الحاسب اآللي الذم سيتـ تغذيتو ببرامج 
ليا القدرة عمى ترجمة لغة اآللة التي تتككف مف تكافؽ ك تبادؿ بيف رقـ كاحد ك صفر إلى لغة 

.     2مقركءة لئلنساف
ك بالنسبة لبلستمرارية فربما كاف ىناؾ شؾ بسبب التككيف المادم ك الكيميائي لمشرائح    

الممغنطة ك أقراص التسجيؿ المستخدمة في الحاسبات الذم يتميز بقدر مف الحساسية مما 
يعرضيا لمتمؼ السريع عند اختبلؼ قكة التيار الكيربائي، إال أف ذلؾ أمكف التغمب عميو 
كؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػباستخداـ أجيزة كسائط أكثر قدرة ك بالتالي يمكف االحتفاظ بالبيانات لمدة طكيمة قد تؼ

. 3الكرؽ العادم الذم قد يتآكؿ بفعؿ الرطكبة أك الحشرات لسكء التخزيف
: اتصال التوقيع بالسند- 3         

ليقـك التكقيع اإللكتركني بكظيفتو المتمثمة في إقرار المكقع بما كرد بمتف السند البد أف     
 أم اتصاال ماديا كمباشرا فإلى أم مدل تتحقؽ ىذا الشرط 4يرتبط التكقيع ارتباطا كثيقا بالسند

في التكقيع االلكتركني ؟ 
تتعمؽ ىذه المسألة أساسا بكفاءة التقنيات المستخدمة في تأميف مضمكف المحرر المدكف     

كمف أىـ ىذه التقنيات ، إلكتركنيا ك بالتالي تأميف ارتباطو بشكؿ ال يقبؿ االنفصاؿ عف التكقيع
تقنية التكقيع الرقمي الذم يعتمد عمى مفتاحيف عاـ ك خاص كال يستطيع أحد أف يطمع عمى 

                                                 

 .28حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .19قدرم عبد الفتاح الشياكم، مرجع سابؽ، ص/  د ك66عبلء محمد نصيرات، مرجع سابؽ، ص(2)
 .21حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص (3)
  .177محمد فكاز المطاطمة، مرجع سابؽ، ص/د (4)
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مضمكف المحرر إال الشخص الذم يممؾ المفتاح القادر عمى تمكيف الشخص مف ذلؾ  فيك 
يحكؿ التكقيع إلى معادلة رياضية ال يمكف فيميا ك ال قراءتيا إال بالمفتاح الخاص مف خبلؿ 
تقنيات فنية،  كبناء عمى ذلؾ فإف المحرر يرتبط بالتكقيع عمى نحك ال يمكف فصمو كال يمكف 

. ألحد غير صاحب المحرر المدكف مف التدخؿ في تعديؿ مضمكنو
 مدى تحقيق التوقيع اإللكتروني لوظائف التوقيع - ج

 كقضاء، أف التكقيع التقميدم يؤدم دكران كظيفيان مزدكجان، فمف ناحية 1      مف المستقر فقيا
يقكد إلى التعرؼ عمى ىكية المكقع كتمييزه عف غيره، كىك مف ناحية أخرل يعبر عف انصراؼ 
إرادة المكقع إلى اإلقرار بالمحرر كااللتزاـ بمضمكنو، كلكف بالنظر إلى أف التكقيع االلكتركني 
ينشأ عمى كسيط الكتركني غير مادم، مع انفصالو عف شخص المكقع، ثـ تداكلو عبر شبكة 
االتصاالت المفتكحة ، فإف جميع ىذه المعطيات قد تثير الشؾ حكؿ مصداقيتو في ضماف 

ارتباطو بالمحرر، األمر الذم أدل إلى بركز كظيفة ثالثة لمتكقيع االلكتركني، تتمثؿ في ارتباط 
 . 2التكقيع بالمحرر حتى يمكف التحقؽ مف سبلمة مضمكنو أثناء التعامؿ

  :فعالية التوقيع االلكتروني في تحديد ىوية صاحبو  -1
      الحقيقة أف الشرط الجكىرم لمتكقيع في ىذا السياؽ ال يتعمؽ باالتصاؿ المادم بيف التكقيع 

نما يكمف في مدل قدرة التكقيع عمى تحديد ىكية المكقع كتمييزه عف  في ذاتو ك صاحبو، كا 
غيره، بصرؼ النظر عف شكمو أك كسيمة إصداره، لذلؾ في ىذا اإلطار اتجو كاضعك القانكف 

 إلى تحديد الضكابط التي يجب أف تتكافر في التكقيع 1996النمكذجي لمتجارة االلكتركنية عاـ 
في شكمو االلكتركني، حتى يككف قادران عمى أداء كظائؼ التكقيع التقميدم ، حيث يستفاد مف 

 منو المعنية بتحديد مصطمح التكقيع أف كؿ تقنية تمكف مف تحديد ىكية 3نص المادة السابعة
الشخص كتميز شخصيتو عمى نحك قاطع كيقيني، كتبيف مكافقتو عمى مضمكف المحرر، كتككف 
كفيمة بالمحافظة عمى المعمكمات التي يحكييا المحرر، فإنيا تككف مستكفية لمشركط المتطمبة 

                                                 

.  87،88 ص،2008القاىرة،  محمد المرسى زىره، الحاسب االلكتركني كالقانكف، دار النيضة العربية، /د (1)
 .مدني فرنسي 1316انظر الفقرة الرابعة مف المادة        (2)

 فإن رسالة البيانات تعتبر مستوفية ليذا  (عمى المحرر  )عندما يستمزم القانون توقيع شخص ما " عمى انو حىص (3)       
 :         الشرط إذا 

 .استخدمت طريقة لتحديد ىوية ذلك الشخص والتدليل عمى موافقتو عمى المعمومات الواردة ضمن رسالة البيانات-     أ

إذا كانت تمك الطريقة جديرة بالتعويل عمييا بالقدر المناسب لمغرض الذي أنشئت أو أبمغت من اجمو رسالة البيانات وفي -ب
 ".ضوء كل الظروف 
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لمتكقيع كيمكف االعتماد عمييا كدليؿ في اإلثبات، كىي مسالة مكضكعية تخضع لتقدير محكمة 
 .        1المكضكع

     غير أف كظيفة تحديد ىكية المكقع أخذت اتجاىا آخر في االتصاالت االلكتركنية مختمفا 
عما عميو الكضع في البيئة الكرقية ،األمر الذم مف شأنو أف يؤدم إلى تغيير حقيقي في الغاية 

 ، فمثبل بالنسبة لمتكقيع الخطي تعتبر كظيفة تحديد اليكية أمرا ثانكيا، كأف ذلؾ ال 2مف التكقيع
يثار إال في كقت الحؽ لمعممية التعاقدية في حالة حدكث نزاع  بيف المتعاقديف ، كما ال يعكؿ 
القانكف عمى أف يككف التكقيع مقركءان، بؿ يستكم أف يتـ اختصاران مف الحركؼ األكلى لبلسـ أك 

، فالتكقيع  صحيح في جميع األحكاؿ 3مف عبلمة مميزة أك رمز لبلسـ يميز المكقع عف غيره
مف الناحية القانكنية ، كما أف ىناؾ عكامؿ أخرل  تساعد عمى تحديد اليكية كالعبلقات السابقة 

كالمعرفة الشخصية بيف اإلطراؼ، كتقديـ مستندات إثبات اليكية المستخرجة مف سمطات 
رسيمة، كخاصة في حالة المنازعة حكؿ كجكد االلتزاـ أك نطاقو ، أك عندما تككف كظيفة تحديد 
ىكية المكقع مطمكبة إلثبات الحضكر المادم لئلطراؼ لحظة التكقيع كرضائيـ عف مضمكف 

 .المحرر 
      أما بالنسبة لمتكقيع االلكتركني فإف تحديد اليكية لممكقع يتـ في كقت سابؽ عمى إبراـ 

العقد، كيعكد ذلؾ إلى أف التعامؿ عبر شبكة االنترنت يتـ بيف أشخاص غالبا ال يعرؼ بعضيـ 
البعض، لذلؾ التكقيع يككف مطمكبا الستيفاء كظيفة تحديد ىكية المكقع ، فمثبل استخداـ المفتاح 

يراده ضمف بيانات العرض اإليجاب، أك الدعكة إلى التعاقد يؤدل إلى التثبت  البل متماثؿ كا 
كالتحقؽ مف ىكية المكقع، بشكؿ مؤكد قبؿ الدخكؿ معو في تعاقد، كمف ىذا السياؽ أصبح 
التكقيع الرقمي يمعب دكرا حاسما في تحديد ىكية المكقع، عمى نحك يتيح التأكد مف التعبير 
الصحيح كالمؤكد لرضائو، كما انو مف خبلؿ التطكرات التي لحقت تنظيـ سمطات التصديؽ 

عمى التكقيعات، فإنو يمكف القكؿ أف التكقيع الرقمي يتجو نحك القياـ بدكر فعاؿ  ليس فقط في 
 .مجاؿ اإلثبات، بؿ عمى مستكل  تككيف العقد أيضا

                                                 

 .364مر محمد سميماف الدمياطى، مرجع سابؽ،ص ا ت/د( 1)
 365 ك 364،ص نفسومرجع اؿمر محمد سميماف الدمياطى، ا ت/د( 2)
  80 ص ، سابؽعكالقانكف، مرج، الحاسب االلكتركني المرسى زىرة محمد /د( 3)
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      التكقيع االلكتركني المعتمد عمى تقنيات التشفير يؤدل كظيفة تحديد ىكية المكقع  بصكرة 
 كما ىك الحاؿ في التكقيع الخطى، غير أف ىناؾ اختبلؼ في لحظة تدخمو ألداء ىذه 1.مؤكدة

الكظيفة، كمكضكع ىذا التدخؿ، فمف ناحية لـ يعد يمكف تصكر التكقيع عمى انو تأكيد الحؽ  
نما أصبح شرط لتمييز المكقع عف غيره كمف ثـ شرطا إلثبات المعاممة،  ألغراض اإلثبات، كا 
كمف ناحية أخرل اعتماده عمى التشفير مف شأنو أف يسمح باالستدالؿ عمى ىكية المكقع عمى 

 ينشب نزاع لمبحث في مدل صحة لنحك مؤكد، كبالتالي لـ يعد يكجد مجاؿ لبلنتظار حت
 . التكقيع كما ىك الحاؿ بالنسبة  لمتكقيع الخطى

 :اتصال التوقيع بالمحرر االلكتروني -2
     بالنسبة لمتكقيع الخطي لكي يتمكف مف أداء كظيفتو في إثبات إقرار المكقع بما كرد في 
. 2مضمكف المحرر يتعيف أف يككف ىذا التكقيع متصبل اتصاال ماديان كمباشران بالمحرر المكتكب
ذلؾ أف كاقعة كتابة التكقيع عمى المحرر نفسو ىي التي تمنح التكقيع  آثره، ك أف استخداـ 
الكرؽ فى كتابة المحررات المعدة لئلثبات يتحقؽ معو اتصاؿ التكقيع بالمحرر اتصاال ماديا 
ككيميائيا عمى نحك ال يمكف  معو فصؿ احدىما عف األخر إال بإتبلؼ المحرر أك بإحداث 

تعديؿ في التركيب الكيميائي لؤلحبار أك مادة األكراؽ المستخدمة كفى ىذه الحالة يسيؿ 
 .3اكتشاؼ ذلؾ سكاء مف خبلؿ المناظرة أك االستعانة بالخبرة الفنية بالخصكص

      أما بالنسبة لمتكقيع االلكتركني، نظران لمطبيعة البلمادية التي تتسـ بيا المحررات 
 ترتبط بكفاءة التقنيات المستخدمة فى أنشاء 4االلكتركنية، فاف الرابطة بينيما ىي رابطة منطقية 

                                                 

 .366مر محمد سميماف الدمياطى، مرجع سابؽ،صا ت/د (1     )
  .82،صمرجع سابؽ،  محمد المرسى  زىرة، الحاسب االلكتركني كالقانكف/د (2)
بعبارة أخرل أف الرابطة بيف التكقيع كااللتزامات المتضمنة بالمحرر بالمعنى المتقدـ، ىي التي يفترض بمقتضاىا  (3)

أف يككف صاحب التكقيع عمى بينة مف أمره، عالما بمضمكف المحرر قاصدا إجازة ما كرد فيو كالتزامو بو، بالتالي 
إذا انتفت ىذه الرابطة فقد المحرر حجيتو في اإلثبات، كعادة تنفي ىذه الرابطة إما بانكار الشخص التكقيع 

 تحقؽ القضاء مف ذلؾ، أك بسبب أمية المكقع إذا اقتنع القاضي اف مجرد التكقيع ال يقـك بذاتو إذاالمنسكب إليو 
دليبلن كافيان عمى رضائو، كما تنتفى الرابطة أيضا بيف المحرر كالتكقيع إذا صدر في صكرة غير مألكفة كأف صدر 

 / د و32 و31 ، ص  حسف عبد الباسط جميعى ، مرجع سابؽ/د:فى صكرة ختـ مطمكس، أنظر في ذلؾ كؿ مف
ثركت عبد الحميد ،التكقيع االلكتركني، ماىيتو ػ مخاطره ػ ككيفية مكاجيتو ػ مدل حجيتو في اإلثبات  مكتبة 

 .2001الجبلء، المنصكرة،
 .371تامر محمد سميماف الدمياطى، مرجع سابؽ،ص/د(4)
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 كالثقة فيو، بؿ كتأميف ارتباطو بشكؿ ال يقبؿ  االنفصاؿ  عف ةالتكقيع، كتكفير مقتضيات تأميني
مكثكؽ بيا يتحقؽ بيا اتصالو بتمؾ " تقنية" المحرر، كبالتالي كجب البحث في تكفير كسيمة

فمثبل التكقيع بالقمـ االلكتركني ال يتيح  في  الكقت الحاضر االرتباط بالمحرر . البيانات
االلكتركني بشكؿ مؤكد، في حيف المجكء إلى التكقيع الرقمي  المعتمد عمى التشفير، كخاصة 

المفتاح البلمتماثؿ يؤدل دكرا بالغ  األىمية في  تكفير  االرتباط المنطقي بيف التكقيع كالمحرر 
عمى نحك ال يمكف فصؿ ىذه الرابطة ، كال يمكف ألحد غير صاحبو التدخؿ بتعديؿ  مضمكف 

، كذلؾ بسبب تحصينو ضد القرصنة كمقاكمة االنتياكات مف خبلؿ المفتاح الخاص 1المحرر
المعتمد مف أحد مقدمي خدمات التصديؽ االلكتركني  المرخص لو بذلؾ، كالذم يتكلى  فضبل 
عف ذلؾ إصدار شيادة بصحة التكقيع كارتباطو بالمحرر االلكتركني  يطمؽ  عمييا  بشيادة  

  . 2التصديؽ االلكتركني 
      أما فيما يخص متانة كدكاـ الرابطة بيف التكقيع كالمحرر فبالنسبة لممحرر الكرقي يمكف 

لمس ذلؾ بصكرة كاضحة كبالعيف المجردة ، حيث أف عممية التكقيع عمى المحرر الكرقي ىي  
التي  تترؾ أثرا كاضحا لمتكقيع  عميو، كيتحقؽ معو اتصاؿ التكقيع  بالمحرر عمى نحك ال يمكف 

فصؿ احدىما عف األخر إال بإتبلؼ المحرر، بينما في البيئة االلكتركنية ، فاف التقنية  
 3المستخدمة  في التكقيع  كخاصة  التكقيع الرقمي ىي التي تكفؿ استدامة كمتانة تمؾ الرابطة

 كبالتالي   يكفر ارتباطا استدالليا  قكيا  بيف المكقع كمحتكل المحرر االصمى ، كفى  الكقػػػػػػػػػػت 
  .4ذاتو  يعتبر دليبل عمى انصراؼ  إرادة المكقع إلى االلتزاـ  بمضمكف المحرر

 : التحقق من سبلمة مضمون المحرر -3
       لقد برزت كظيفة  ثالثة لمتكقيع كىى التحقؽ مف  سبلمة مضمكف المحرر، كتمعب 

الدعامة الكرقية دكرا أساسيا كحاسما في القياـ بيذه الكظيفة  بالنسبة  لمتكقيع الخطى ، حيث 
تتأكد ىذه الكظيفة مف خبلؿ ما تقدمو الدعامة الكرقية  مف  ضمانات كعدـ قابمية تحريؼ 
مضمكف المحرر، ألف كؿ كشط أك تزكير يترؾ آثره عمى الحامؿ الكرقي، كبالتالي يمكف 

                                                 

  .235 مرجع سابؽ ، ص الجماؿ، سمير حامد عبد العزيز /د( 1     )
 ، مجمة الحقكؽ لدكلة  "التكقيع االلكتركني كمدل حجيتو في اإلثبات ، دراسة مقارنة"إبراىيـ الدسكقي أبك اليؿ، /د( 2)

 .121،ص 2006، 03     الككيت، العدد
 .122، المرجع نفسو، ص"التكقيع االلكتركني كمدل حجيتو في اإلثبات"إبراىيـ الدسكقي أبك اليؿ، /د( 3     )

  .222مرجع سابؽ ، ص   سمير حامد عبد العزيز الجماؿ ،/د (4)
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اكتشافو بسيكلة سكاء عف طريؽ المناظرة أك مف خبلؿ االستعانة بأىؿ الخبرة الفنية إذا  كاف 
 . التزكير متقنا

      كما يكفؿ المحرر الكرقي عدـ المساس بمضمكنو المكقع لعدـ قابمية انفصاؿ المحرر عف 
الدعامة مما يحكؿ دكف التنصؿ مف االلتزامات الكاردة بيذا  المضمكف حيث ال يجكز أف يتـ 
انفصاؿ الرابطة بينيما إال في الحاالت التي يسمح بيا القانكف، كما في حالة إنكار الشخص 
لتكقيعو كما في حكميا، ككذلؾ يتميز الحامؿ الكرقي بصفة الدكاـ كخاصة إذا تـ  حفظو في 
ظركؼ تخزيف مناسبة، مما يقمػػػػػػػػػػؿ فرص تعرضو لمتمؼ، كيظؿ نافذا إلى حػػػػػػػػػػػػيف انقضائو 

 . بالتنفيذ أك بالتقادـ 
     أما فيما يتعمؽ بالكسط االلكتركني كبالمقارنة بالضمانات التي تقدميا الدعامة الكرقية فإف 

األمر يختمؼ فبالنسبة لمتكقيعات االلكتركنية كفالة تكفير األماف ينصب عمى االلتزامات 
 بمضمكف المحرر عبر الشبكة المفتكحة لبلتصاالت كليس لمدعامة االلكتركنية ةكالبيانات الكراد

 .ذات الطابع البلمادم، كيعكد ذلؾ النفصاؿ الدعامة عف مضمكف المحرر

 
 المطمب الثاني

 واستحداث مفيوم ة الصريح ببعض وسائل وأنظمة الدفع االلكترونيفاالعترا
 البوابة االلكترونية

      سعت الجزائر في خضـ  المتغيرات العصرية التي أصبحت حتمية عمى كؿ الدكؿ مف 
اجؿ أف تكاكب التقدـ الجديد لتصبح عنصرا فعاال في االقتصاد الدكلي إلى االىتماـ بالقطاع 

بحيث بادرت بعض المؤسسات المصرفية ك المالية بتطكير شبكات   .1المصرفي كعصرنتو
                                                 

تظير أىمية العمؿ بالصيرفة اإللكتركنية في الجزائر عمى اإلقتصاد بصفة عامة ك النظاـ المصرفي الجزائرم  ( 1      )
.  خصكصا        

:  تأثير الصيرفة اإللكتركنية عمى اإلقتصاد الجزائرم -1
تعمؿ الصيرفة اإللكتركنية عمى زيادة تحسيف اإلدارة ك إقتصاد الكقت ك التكمفة ك اإلستفادة مف خدمات  -

. بجكدة عالية ك بتكمفة ك جيد أقؿ 
 لقد فرض تأخر كسائؿ الدفع في المنظكمة المصرفية الجزائرية عمى المتعامميف : محاربة اإلقتصاد المكازم  -

التجارييف التعامؿ خارج الدائرة المصرفية ، ىذا التعامؿ قد ساعد عمى تداكؿ النقكد خارج ىذا اإلطار الذم ساىـ 
بدكره في بركز ظاىرة اإلقتصاد المكازم  ك تفشي ثقافة اإلكتناز كميا عكامؿ ساعدت عمى إرتفاع السكؽ المكازية  
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 مف قانكف 69 في المادة  صراحة اعترؼ المشرع الجزائرمأفبعد إلكتركنية لمدفع ك التسديد 
المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب كتبييض  06-05 مف األمر03  كالمادة11-03النقد كالقرض 

، كذلؾ إىتمت الجزائر بمجاؿ (فرع أكؿ)كسائؿ الدفع اإللكتركني  استعماؿ بإمكانيةاألمكاؿ 
آخر ال يقؿ أىمية عف القطاع المصرفي كىك قطاع الصفقات العمكمية باستحداثو لمفيـك 

 .(فرع ثاف)البكابة االلكتركنية في التعاقد مع اإلدارة 
 الفرع األول

 . اإللكترونيوفاءال
عبر الشبكة كمف بينو ذلؾ الذم يتـ  نظاـ الدفع اآللي 1يقصد بالدفع اإللكتركني        

شبكة ستخداـ العالمية لممعمكماتية، كىك نتيجة إلزامية لمتطكر التكنكلكجي عمى إثر اتساع ا
. كاسع كضيؽ: االنترنت، كفي إطار الكفاء بمبمغ مف النقكد فإف لمكفاء اإللكتركني معنياف

                                                                                                                                                         

كىذا األمر أصبح ييدد اإلقتصاد الكطني ، ك بالتالي فإف إعتماد الصيرفة اإللكتركنية ك إقامة أنظمة دفع 
إلكتركنية سكؼ يسيؿ دخكؿ النقكد المتداكلة في السكؽ المكازم إلى دائرة السكؽ المصرفية ك بالتالي المساىمة 

. في التخفيؼ مف حدة اإلقتصاد السكؽ المكازية
 إف أساس ظيكر ك تطكر التجارة اإللكتركنية يعكد في : إيجاد ك تطكير التجارة اإللكتركنية في الجزائر  -

.  األصؿ إلى مدل إنتشار إستخداـ كسائؿ الدفع اإللكتركنية ك فعالية الصيرفة اإللكتركنية 
: تأثير الصيرفة اإللكتركنية عمى النظاـ المصرفي الجزائرم -2

إف إعتماد الصيرفة اإللكتركنية في النظاـ المصرفي الجزائرم سكؼ يتيح لمنظاـ دخكؿ العصرنة مف أبكابيا     
أك المؤسسات المالية األخرل ، ك ىي تمنح المركزم الكاسعة سكاء تعمؽ األمر بالبنكؾ التجارية أك بنؾ الجزائر 

:  عدة إمتيازات مثؿ 
  تخفيض النفقات التي تتحمميا المصارؼ في أداء الخدمات ك إنشاء فركع جديدة في مناطؽ مختمفة ،  -

فالتكاجد عمى األنترنت يكفؿ الكصكؿ إلى عدد كبير مف الزبائف ك تقديـ خدمات جيدة ك متنكعة ك بتكمفة أقؿ ، 
. إضافة إلى إمكانية تسكيؽ خدماتيا المصرفية ،فضبل عف التعامبلت بيف المصارؼ ك المبادالت اإللكتركنية 

إف إستخداـ االنترنت في المصارؼ الجزائرية يشكؿ نافذة إعبلمية لتعزيز الشفافية ك ذلؾ مف خبلؿ التعريؼ بيذه   - 
 .المصارؼ ك تركيج لخدماتيا ك اإلعبلـ بتطكرات المؤشرات المالية          
تفعيؿ دكر بكرصة القيـ المنقكلة بالجزائر مف خبلؿ إقامة سكؽ مالية إلكتركنية ك إقامة أنظمة دفع إلكتركني تساىـ  - 
. في تطكر أدائيا ك ترقيتيا         
.  مكاكبة المصارؼ الجزائرية لمتطكرات العالمية في ميداف الخدمات المصرفية اإللكتركنية     - 
 لكممة الدفع معنييف، معنى قانكني كأخر اقتصادم، مف الناحية القانكنية ىك تسكية الديف كمف في معنى آخر،  (1)

أما . ثمة فيك يعد طريقا مف طرؽ انقضاء االلتزاـ إلى جانب المقاصة كتجديد الديف كاإلبراء كالتقادـ كاتحاد الذمة
المعنى االقتصادم يعني مجمكعة اآلليات القانكنية التي تسمح لممديف بطريقة مباشرة كسريعة بنقؿ مبمغ مف 
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يقصد بالكفاء اإللكتركني بمعناه الكاسع كؿ عممية دفع لمبمغ مف النقكد تتـ بأسمكب غير     
أما الكفاء اإللكتركني  .مادم ال يعتمد عمى دعامات كرقية، بؿ بالرجكع إلى آليات إلكتركنية

بالمعنى الضيؽ، فينحصر فقط في عمميات الكفاء التي تتـ دكف كجكد اتصاؿ مباشر بيف 
 ، (أكال)  الكفاء االلكتركني ىك الكفاء بالتزاـ نقدم بكسيمة الكتركنيةك. 1األشخاص الطبيعييف

 .  (ثانيا)ليذا الكفاءكأنظمة خاصة تستخدميا  
 وسائل الوفاء االلكتروني:                     أوال 

    جاء المشرع الجزائرم في نصكص التقنيف التجارم بكسائؿ دفع جديدة تتخذ شكبل 
 مف القانكف 23 مكرر 543 المادة الكتركنيا، كىي بطاقة السحب كبطاقة الدفع ، تضمنتيا

 .التجارم الجزائرم 
أما عف الطبيعة القانكنية ليذه البطاقات، فمقد اعتبرىا المشرع الجزائرم أكراؽ تجارية     

 إلى جانب جديدة إضافة إلى األكراؽ التجارية الكبلسيكية كىي السفتجة كالشيؾ كالسند ألمر
. كؿ مف سند الخزف كسند النقؿ كعقد تحكيؿ الفاتكرة

    المشرع لـ يعرؼ بطاقتي السحب كالدفع بؿ اعتبرىما بطاقات صادرة عف البنكؾ أك 
مؤسسات مالية مؤىمة قانكنا ، كؿ ما نص عميو أف االلتزاـ بالدفع المعطى بمكجب بطاقة 

 الدفع ال رجكع فيو كال يمكف االعتراض عميو إال في حالة ضياع أك سرقة البطاقة المصػػػػػػػػػػػرح 
 .2بيما قانكنا أك في حالة التسكية القضائية أك إفبلس المستفيد

، كعميو 3   أما القانكف البنكي الجزائرم فإنو لـ ينص عمى أم كسيمة لمدفع االلكتركني
عمى عكس أنظمة الدفع كالتي تعرض .سنعتمد في التعرض إلييا عمى الفقو كالقانكف المقارف

                                                                                                                                                         

فالكفاء االلكتركني تصرؼ قانكني يككف اليدؼ منو تسكية ديف ثابت في ذمة شخص ما لدل  عمى ذلؾ النقكد،
شخص أخر نتيجة معاممة بينيما كذلؾ باستخداـ إما كسائؿ مكجكدة تـ تطكيرىا كالشيؾ االلكتركني أك بكسائؿ 

سامي عبد الباقي أبك صالح، مرجع سابؽ، / د: أنظر في ذلؾ.دفع مستحدثة كبطاقات كفاء ك نقكد الكتركنية
 21ص

 ،  12، مجمة العمـك القانكنية كمية الحقكؽ، جامعة باجي مختار، العدد "الكفاء االلكتركني"قادرم عبد المجيد،  (1)
. 157ص  ،2008، جكاف عنابة

  . القانكف التجارم الجزائرم 24مكرر543أنظر في ذلؾ نص المادة  (2)
 الخاصة األخرل الدفع كأدكات المتعمؽ بمقاصة الصككؾ 06-05 انو نجد  في ممحؽ نظاـ البنؾ المركزمإال (3)

كر تعريفا لمصطمحات استخدميا في النظاـ  مف بينيا البطاقة المصرفية كىي كسيمة دفع غير مادية قبالجـ
 تحددىا تعميمة تصدر عف بنؾ الجزائر 
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، 20051 أكتكبر 13 المؤرخ في 04-05 رقـ إلييا المشرع الجزائرم في نظاـ البنؾ المركزم
     2 .2005 ديسمبر 15 المؤرخ في 06-05 نظاـ البنؾ المركزم رقـ ككذا

م، في القانكف التجارم الدفع اإللكتركفكسائؿ أنكاع      أشار المشرع الجزائرم إلى بعض 
كالسفتجة كالشيؾ االلكتركنييف ، كتكلى القانكف البنكي تحديث بعضيا األخر كالتحكيؿ الذم 

مف كسائؿ الدفع كىي عديدة كتعرؼ التشريعات المقارنة أنكاعا . أصبح تحكيبل الكتركنيا 
 . (ب)لكتركنيةاالنقكد اؿ ك (أ)لدفعابطاقات ك تشمؿ سريعة التطكر 

:  بطاقات الدفع-                 أ
 3 مؤسسة ائتمانية أك تككف البطاقة صادرة مف بنؾ أف دفع يمـز لكي نككف بصدد بطاقة    

 كفاء لمتجار الذيف يتعامؿ معيـ  ، كتختمؼ كسائؿ الدفع أكتسمح لحامميا سحب نقكد 
يمي   نكرد ماأفكيمكف . 4االلكتركني بحسب األساس الذم يمكف أف نستند إليو عند تقسيميا

 :مف البطاقات

                                                 

 المتعمؽ بنظاـ التسكية اإلجمالية الفكرية لممبالغ الكبيرة كالدفع 2005 أكتكبر 13 المؤرخ في 04-05رقـ وظاو  (1)
 المستعجؿ

 يتعمؽ بمقاصة الصككؾ كأدكات الدفع األخرل الخاصة 2005 ديسمبر 15 المؤرخ في 06-05رقـ  نظاـ (2)
 . 26/2006بالجميكر العريض،ج ر ج ج عدد 

إال انو يجكز أف تصدر ىذه البطاقات مف شركات كمؤسسات تجارية لتستخدـ مف قبؿ زبائنيا فمثبل أعطى  (3)
المشرع الفرنسي لشركات البتركؿ كالشركات الكبرل إلى جانب البنكؾ كالمؤسسات االئتمانية حؽ إصدارىا بشرط 

سامي عبد الباقي ابك / أف يقتصر استعماليا عمى سداد ثمف البضائع المشتريات منيا فقط ، أنظر في ذلؾ د
،فنجد مثبل محطات البنزيف أك الفنادؽ كالمطاعـ الضخمة تقـك بطرح بطاقات لتمكف 54صالح، مرجع سابؽ، ص

زبائنيا مف الشراء كطمب الخدمات مف أم نكع مف األنكاع المستخدمة في فركعيا كذلؾ لممحافظة عمى زبائنيا 
بحيث المستفيد مف ىذه البطاقة يحصؿ عمى ميزات أخرل كتخفيض األسعار كاألكلكية في تقديـ الخدمات أنظر 

   32،ص2008كسائؿ الدفع االلكتركني، دار الثقافة، األردف،  جبلؿ عايد الشكرة ،:في ذلؾ
تكجد بطاقات ترعاىا منظمات عالمية كيشارؾ في إصدارىا عدة بنكؾ عمى مستكل  فبحسب الجية المصدرة (4)

 اكسبريس ، كذلؾ تختمؼ أمريكافالعالـ، مثؿ بطاقة فيزا، ماستر كارد، كأخرل تصدرىا مؤسسة مالية كاحدة مثؿ 
بالنظر لمطرؽ الفنية المستخدمة في صناعتيا ما بيف بطاقات ببلستكية كذات أشرطة ممغنطة ،كثالثة ذات دكائر 

 ىذا النكع مف البطاقات  كالكتركنية كذلؾ  تختمؼ بحسب المزايا التي تمنحيا لحامميا فمنيا عادية أك فضية
يعطي حدا مف االئتماف منخفضا نسبيا كيمنح لمعظـ العمبلء عندما يتكافر الحد األدنى مف الشركط كتكفر 

ىذا النكع مف البطاقات كأخرل ذىبية .لحامميا الشراء مف التجار كالسحب النقدم مف البنكؾ كأجيزة الصراؼ اآللي
يعطي حدا مف االئتماف منخفضا نسبيا كيمنح لمعظـ العمبلء عندما يتكافر الحد األدنى مف الشركط كتكفر 
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 : الوفاءةبطاق -1
  ىي بطاقة تسمـ بناء عمى عقد بيف البنؾ أك مؤسسة مالية كشخص يسمى حامؿ البطاقة
يككف قد فتح حسابا جاريا لدييا، كأنو قد أكدع في رصيده مبمغا ال يقؿ عف الحد األقصى 
المسمكح لو بالشراء في حدكده ، ىذه البطاقة تخكؿ حامميا سداد قيمة سمع كخدمات مف 

 كىي بطاقات 1.تجار يقبمكف التعامؿ بيا بمكجب اتفاؽ بينيـ كبيف الجية المصدرة لمبطاقة
ذات ذاكرة تمكف مف معرفة مدل كفاية الرصيد ككجكد أك عدـ كجكد معارضة في الكفاء 

،فإف كاف الرصيد كافيا كال كجكد ألم معارضة قررت قبكؿ العممية بإرساؿ بياناتيا إلى غرفة 
الؼ ذلؾ  ػػػػػػػػػاب البائع، كاف كاف األمر خػػػػػػػػالمقاصة لنقؿ بياناتيا مف حساب المشترم إلى حس

: يتـ الكفاء بيذه البطاقة بإحدل الطريقتيفك .2فسترفض المعاممة 
رم  ػػػػػػػػػػة يقـك عميؿ البنؾ المشتػػػػػػػ  في ىذه الطريؽOFF-LINEالطريقة غير المباشرة   -

بتقديـ بطاقتو التي تحتكم اسـ المؤسسة المصدرة ليا ك شعارىا ك اسمو ك تكقيعو ك رقـ 
 التاجر الذم يقـك بتدكيف تفصيبلت عف مشتريات إلىالبطاقة ك تاريخ انتياء العمؿ بيا 

حامؿ البطاقة ك معمكمات عف بطاقتو عمى عدة نسخ يكقعيا حامؿ البطاقة ثـ يقـك التاجر 
بعد ذلؾ بإرساؿ نسخة مف ىذه البيانات إلى الجية المصدرة لمبطاقة ليتـ تسديدىا ك التي 
بدكرىا تقـك بإرساؿ كشؼ إلى حامؿ البطاقة في ميعاد دكرم محدد ليتـ تسديد قيمة ىذه 

 أف تقـك بقيد ىذه المبالغ المستحقة في حسابو إذا كانت الجية أكالمشتريات مف قبمو 
ك يحتفظ العميؿ عادة بحساب مصرفي في احد البنكؾ مف اجؿ أف يتـ قيد . المصدرة بنكا

. المبالغ المستحقة عمى العميؿ في ىذا الحساب بناءا عمى تفكيض منو لبنكو
ؿ الذم  ػػػػػػػػػػػ يقـك العميؿ بتسميـ بطاقتو إلى محاسب المحON-LINEالطريقة المباشرة   -

يقـك بتمرير البطاقة عمى جياز لمتأكد مف كجكد رصيد كاؼ ليذا العميؿ في بنكو لتسديد 
. قيمة مشتريات ىذا العميؿ ك الذم ال يتـ إال بعد أف يدخؿ ىذا العميؿ رقما سريا في الجياز

                                                                                                                                                         

فيما بينيا في البطاقات تختمؼ ىذه ؼلحامميا الشراء مف التجار كالسحب النقدم مف البنكؾ كأجيزة الصراؼ اآللي ك
 32 ،صسابؽجبلؿ عايد الشكرة ،مرجع :حدكد االئتماف كالمزايا اإلضافية التي يتمتع بيا حامميا أنظر في ذلؾ

 

، دار النيضة العربية، (ماىيتيا، معامبلتيا، المشاكؿ التي تثيرىا)ببلؿ عبد المطمب بدكم، البنكؾ االلكتركنية/ د (1)
  .36،، ص2006مصر،

  .57 مرجع سابؽ ص،سامي عبد الباقي ابك صالح/ د(2)
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فإذا قاـ العميؿ بإدخاؿ ىذا الرقـ ك فكض البنؾ بتحكيؿ المبمغ المطمكب مف حسابو إلى 
حساب التاجر فبلف عممية التحكيؿ ىذه تتـ بشكؿ مباشر ك في نفس المحظة في قيكد بنؾ 

ك بذلؾ فإنيا تككف بمثابة دفع فكرم بكاسطة ترحيؿ المبمغ مف حساب . العميؿ ك بنؾ التاجر
. العميؿ إلى حساب التاجر أم أنيا مقاصة الكتركنية

إف مثؿ ىذه البطاقات ال تعتبر في الحقيقة بطاقة ائتماف، ك ذلؾ لعدـ تعيد البنؾ مصدر    
البطاقة أية تسييبلت ائتمانية لعمبلئو حاممي البطاقة، حيث أف كؿ ما يقـك بو البنؾ ىنا ىك 

. تسكية الديف بيف حامؿ البطاقة ك التاجر إذا كاف ىناؾ رصيد دائف لحامؿ البطاقة
كىي شركة النقد اآللي كالعبلقات التمقائية بيف  SATIM   بالنسبة لمجزائر عرضت شركة 

كىك نظاـ ىدفو تسكية عممية   AURESيعرؼ ب نظاـ دفع الكتركني  2009البنكؾ في 
مع المبلحظة انو تقتصر فئة التجار الذيف يتعاممكف . الدفع بيف التاجر كالبائع عبر االنترنت

 .1بيذا النظاـ عمى الشركات الضخمة فقط
 :   كعمى كؿ تتمخص مراحؿ الدفع عبر االنترنت في 

 .االتصاؿ بمكقع الكيب التجارم -
تحديد العرض باتباع اإلرشادات عمى المكقع لمكصكؿ إلى الصفحة التي تظير طريقة  -

 .الدفع
 الظاىر عمى صفحة CIBاختيار طريقة الدفع عبر البطاقة البنكية بالنقر عمى شعار  -

 . المكقع
  .AURESالتكجيو تمقائيا إلى نظاـ  -
 .ظيكر صفحة لممصادقة تحتكم عمى الكمية كتاريخ ككقت المعاممة -
 :ظيكر صفحة لممؤل تحتكم عمى المعمكمات التالية -
 رقـ البطاقة. 
 CVV2 كىي الثبلث أرقاـ األخيرة المكجكدة عمى ظير البطاقة البنكية بشكؿ مائؿ. 
 تاريخ نياية صبلحية البطاقة. 
 المقب، االسـ، العنكاف، الرمز البريدم، ثـ الضغط عمى زر التأكيد. 

                                                 

 يمكف الذم يعرض خدمة الشراء عبر االنترنت باستخداـ البطاقة البنكية " OORIDOO"كمتعامؿ الياتؼ النقاؿ ( 1)
 Pl.ooridoo.dzاالطبلع عمى كيفية الدفع عمى المكقع 
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 .ظيكر صفحة تتضمف البيانات المدخمة لتأكيدىا اك تعديميا اذا كرد بيا خطأ -
 :بعد التحقؽ مف المعمكمات تظير صفحة فييا -
 رقـ البطاقة الخفي. 
 حيز إلدخاؿ كممة السر. 
  ظيكر صفحة لتأكيد كممة السر 
  .SATIMطمب الترخيص مف شركة   -
 . لمزبكف إجابة مركز الترخيصAURESإرساؿ خادـ نظاـ  -
ذا كانت اإلجابة بالقبكؿ لكبل الطرفيف AURESإشعار التاجر بإجابة خادـ نظاـ  -  ، كا 

 .سيتـ إتماـ عممية الشراء كالدفع بيف المشترل كالتاجر
 : بطاقة ضمان الشيكات- 2

م  ػػػػػػػػػػػة في أكركبا الغربية ؼػػػػػػػػػ ظير ىذا النكع مف البطاقات نتيجة رغبة بعض الدكؿ خاص
  تعد  1 تمثؿ خطكرة كتكمفة األخرلاقات الدفع ػػػػػػػػػػػػتشجيع الكفاء بالشيؾ خاصة كاف صكر بط

 مقدـ الخدمة عمى المقابؿ الذم تـ تسكيتو عف طريؽ أكىذه البطاقة كسيمة لضماف التاجر 
 مع الشيؾ حيث يقـك التاجر إبرازىا حامؿ ىذه البطاقة يتعيف عمية أفك مؤدم ذلؾ . الشيؾ

بتدكيف بياناتيا الرئيسية، غالبا عمى ظير الشيؾ، ك بمكجب ذلؾ يضمف الحصكؿ عمى قيمة  
. 2ىذا الشيؾ مف البنؾ مصدر البطاقة ك الشيؾ

ك يبدك االختبلؼ كاضحا بيف ىذا النكع مف البطاقات ك بطاقة الكفاء فيذه األخيرة تعد      
كسيمة كفاء، أما بطاقة الضماف، فالفرض اف كسيمة الكفاء ىي الشيؾ، ك تستخدـ البطاقة 

ككسيمة ضماف الكفاء بقيمة ىذا األخير، ك مؤدل ذلؾ أنيا ال تستخدـ استقبلال عف الشيؾ ك 
 .إنما تعمؿ إلى جانبو

 
                                                 

  .40 ص، مرجع سابؽ،ببلؿ عبد المطمب بدكم/ د (1)
كالبنؾ ىنا يمتـز بالكفاء بقيمة الشيؾ بغض النظر عما إذا كاف . 163 ص، مرجع سابؽ،قادرم عبد المجيد (2)

لمعميؿ رصيد كاؼ أـ ال  كانو ال يممؾ الرجكع عمى المستفيد لعدـ حصكلو عمى قيمة الشيؾ مف العميؿ ألم 
عبد الراضي كيبلني ، النظاـ القانكني لبطاقة الضماف كالكفاء، دار النيضة العربية، مصر : سبب ،انظر في ذلؾ

. 51، ص1988
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 : بطاقة السحب اآللي - 3
حامميا إمكانية سحب مبالغ نقدية مف حسابو بحد يكمي أقصى متفؽ  ؿتعطي ىذه البطاقة 

عميو مف خبلؿ أجيزة خاصة حيث يقـك العميؿ بإدخاؿ البطاقة في فتحة خاصة في ىذا 
فإذا كاف ىذا الرقـ صحيحا فاف  (P.I.N)الجياز الذم يطمب منو إدخاؿ الرقـ السرم 

الجياز يطمب مف العميؿ تحديد المبمغ المطمكب سحبو بالضغط عمى مفاتيح في ىذا 
الجياز، فإذا كاف لمعميؿ رصيد لدل البنؾ فاف الجياز سكؼ يصرؼ المبمغ أليا لمعميؿ ك 

-on)يعيد لو البطاقة ك يسجؿ ىذا المبمغ في الجانب المديف مف حساب ىذا العميؿ مباشرة 
line) ك ال يحصؿ العميؿ عادة عمى ائتماف كفؽ ليذه البطاقة حيث إف الجياز سيرفض 

الصرؼ إذا لـ يكف ىناؾ رصيد كاؼ لمعميؿ لدل البنؾ، ك لكف ذلؾ ال يمنع البنؾ مف أف 
يكفر لعميمو غطاء معينا كفقا التفاؽ خاص بحد معيف متفؽ عميو يتـ إدخالو في الكمبيكتر 

 .المنظـ ليذا الجياز
 يبلحظ أف بطاقة السحب اآللي ال تعتبر بطاقة ائتماف لعدـ تكفير تسييؿ ائتماني      

لمعميؿ في المادة ك إنما كؿ ما في األمر أف البنؾ يقـك بتنفيذ التزامو برد المبمغ المكدع لديو 
. بطريؽ السحب اآلليق لعممي
 يعتبر إدخاؿ العميؿ البطاقة مع الرقـ السرم أمرا لمبنؾ بصرؼ المبمغ المطمكب ك      

. تفكيضا لو في الكقت نفسو لقيده في حسابو
 .بطاقة السحب كبطاقة الدفع، 1 يميز المشرع الجزائرم بيف نكعيف مف ىذه البطاقات     

      تعد بطاقة السحب أكؿ بطاقات لمدفع االلكتركني التابعة لممؤسسات المالية كالبنكؾ  
تـ إنشاء بطاقة السحب الخاصة بكؿ مصرؼ ، فقد أنشأت شركة مابيف في الجزائر حيث 

البنؾ الكطني الجزائرم ، بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية ، بنؾ : المصارؼ الثمانية ك ىي 
ك اإلحتياط ، القرض الشعبي الجزائرم ، بنؾ  الجزائر الخارجي ، الصندكؽ الكطني لمتكفير

التنمية المحمية ، الصندكؽ الكطني لمتعاكف الفبلحي ، بنؾ البركة الجزائرم ىذه المصارؼ 

                                                 

تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة " :  مف القانكف التجارم الجزائرم عمى أنو 23 مكرر 543حيث تنص المادة  (1)
تعتبر بطاقة سحب . عن البنوك و الييئات المالية المؤىمة قانونا، و تسمح لصاحبيا بسحب أو تحويل األموال

 ".كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الييئات المالية المؤىمة قانونا و تسمح لصاحبيا فقط بسحب األموال 
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 مميكف دينار 267 ىذه الشركة ك ىي شركة ذات أسيـ رأسماليا 1995أنشأت في سنة 
 . 1جزائرم
 تقـك ىذه الشركة بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب المقياس المعمكؿ      

بو دكليا ك طبع اإلشارة السرية ، ك تنشأ ىذه الخدمة عف طريؽ عقد يبرمو المصرؼ مع 
 الذم يحدد إلتزاـ الطرفيف خاصة فيما يتعمؽ بآجاؿ ك إجراءات التسميـ SATIM 1شركة 

 بكاسطة شبكة إتصاؿ SATIMباإلضافة إلى عممية الربط بيف المكزعات اآللية كمصالح 
حيث تسمح بالقياـ بعمميات السحب سكاء كانت داخمية اك محكلة باإلضافة إلى سجؿ 

. متصؿ بييئة المقاصة لتصفية الحسابات مابيف المصارؼ 
 مشركعا إليجاد حؿ لمنقد بيف المصارؼ ، ك SATIM أعدت شركة 1996في سنة      

 تمثمت في إعداد شبكة نقدية 1997أكؿ مرحمة ليذا المشركع الذم بدأ في العمؿ سنة 
إلكتركنية بيف المصارؼ في الجزائر ، ىذه الشبكة ال تغطي إال الخدمات المتعمقة بإصدار 

 محميا ك بالتالي يمكف لممصارؼ اآلليالبطاقات المصرفية الخاصة بالسحب مف المكزع 
الكطنية ك األجنبية الخاصة ك العامة أف يقدمكا إلى كؿ زبائنيـ خدمة سحب األمكاؿ بكاسطة 

 عمى ضماف حسف سير عممية السحب ك تكامؿ SATIMكما تعمؿ .المكزع اآللي 
 إلى تأميف قبكؿ البطاقة في جميع باإلضافةاآللية مع عدد مف المصارؼ ، ىذا المكزعات 

جراء عمميات المقاصة لصفقات السحب بيف المصارؼ ىذا  مصارؼ المشاركيف ، كا 
باإلضافة إلى تاميف تبادؿ التدفقات المالية بيف المشاركيف ك المؤسسة المسؤكلة عف 

. المقاصة ، كذلؾ تعمؿ ىذه الشركة عمى مراقبة البطاقات المزكرة ك كشؼ كؿ التبلعبات 

                                                 

  : اليدؼ مف ىذا التحاد ىك (1)
  تحديث كسائؿ الدفع لمنظاـ المصرفي الجزائرم. 
  تطكير ك تسيير التعامبلت النقدية مابيف المصارؼ. 
  تحسيف الخدمة المصرفية كزيادة حجـ تداكؿ النقكد. 
  كضع المكزعات اآللية في المصارؼ ك التي تشرؼ عمييا الشركة. 

 

satim:société algérienne d automatisations des transactions interbancaires et de monétique (2 ) 
 شركة النقد اآللي كالعبلقات التمقائية بيف البنكؾ
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 عمى مركز المعالجة النقدية بيف المصارؼ ك تعمؿ عمى SATIMتشرؼ شركة      كما 
ربط مراكز التكزيع مع مختمؼ المؤسسات المشاركة لكظيفة السحب ، حيث يتكلى ىذا 
المركز ربط المكزع اآللي بمقدـ الخدمة بكاسطة خطكط عبر الشبكة الكطنية ك مركز 

. لئلعتراض عمى البطاقات الضائعة أك المزكرة 
فعممية السحب تتـ بطمب ترخيص يكجو إلى مركز الترخيص بالككالة الذم يقبؿ أك     

 لكؿ زبكف ، يايرفض الطمب ، ك في حالة القبكؿ يراقب المركز السقؼ المسمكح بو أسبكع
كما يراقب ىذا المركز اإلشارة السرية ، كما أف السحب الذم يتـ بالبطاقة ال يمكف الرجكع 

فيو ، بعد ذلؾ ك عمى الساعة الصفر يقـك المركز بمعالجة كؿ الصفقات التي قامت في ذلؾ 
اليـك ك تنظميا حسب كؿ مصرؼ مكجكد في الشبكة بيف المركز ك جميع المصارؼ 

المشاركة ك تسجؿ العمميات لدل جميع المصارؼ ك يتـ إجراء عممية المقاصة في مركز 
 . 1الصككؾ البريدية التي ليا كؿ حسابات المصارؼ

:  2بطاقة االئتمان-4
 تحمؿ اسـ المؤسسة المصدرة ليا كشعارىا كتكقيع  ،ىي بطاقة مستطيمة مف الببلستيؾ      
 يستطيع بكاسطتيا . تاريخ انتياء صبلحيتيا ك رقـ حسابو، اسـ حامميا، رقميا،حامميا

 يحصؿ عمى ما يحتاجو مف سمع كخدمات دكف أف يقـك بالكفاء فكرا بؿ يكتفي أفصاحبيا 
بتقديميا لمتجار لتدكيف بياناتيا بصكرة يدكية أك الكتركنية ، بالتالي خصـ قيمة الديف مف 

   .3الجية المصدرة ليا 
تخكؿ بطاقة االئتماف حامميا الحؽ في الحصكؿ عمى تسييؿ ائتماني مف مصدر ىذه      

البطاقة فحامؿ البطاقة يقـك بتقديميا لمتاجر ك يحصؿ عمى مشتريات أك خدمات يتـ دفع 

                                                 

ف المصارؼ ك شركة ساتيـ ك ىذا ما يخمؽ نكعا مف ػػػػعممية السحب تتـ في أسمكب نصؼ مباشر فتكجد شبكة بي (1)
اإلقباؿ عمييا ضعيؼ ألسباب عديدة منيا كثرة األعطاب ك ؼ االمخاطر، إضافة إلى إحجاـ الناس عمى التعامؿ بو

  . إلى التكزيع غير الجيد لممكزعات اآللية إضافةاألخطاء ، ك اإلحجاـ عف إظيار أية معمكمات أماـ الناس ،

 كلكف ىذا ما ،يرل البعض أنو قد ال يككف مصطمح االئتماف دقيقا في التعريؼ بيذه التقنية الشرائية الحديثة    (2)
أصطمح عميو عربيا، كاالئتماف في المغة ىك عممية مبادلة ذات قيمة في الحاضر، مقابؿ كعد بالدفع في 

 تمكنو مف الحصكؿ عمى السمع يموكبطاقة االئتماف ىي البطاقة الخاصة التي يصدرىا المصرؼ لعـ المستقبؿ،
 .مرجع سابؽ،ناجي الزىراء :،أنظر في ذلؾكالخدمات مف محبلت معينة عند تقديمو ليذه البطاقة الخاصة

 62 ،ص2005، األردفمحمد احمد عبابنة ،جرائـ الحاسكب كأبعادىا، دار الثقافة، ( 3)
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ثمنيا مف قبؿ الجية المصدرة التي ال تعكد مباشرة عمى حامؿ البطاقة ك إنما تمنحو أجبل 
متفقا عميو لسداد قيمة مشترياتو عمى دفعات ك في حدكد سقؼ معيف سمفا يتحدد بمقدار 

 .مشترياتو ك مدفكعاتو
 لذلؾ فاف ىذه البطاقة عمى خبلؼ بطاقة الكفاء التي يمـز بمكجبيا حامميا مف الحصكؿ     

عمى ائتماف حقيقي يتمثؿ في تغطية مشترياتو بسقؼ معيف لمدة معينة بغض النظر عف 
ك الفارؽ األساسي بيف بطاقة الكفاء ك بطاقة االئتماف أنو في . كجكد رصيد كاؼ في حسابو
حساب حامؿ البطاقة، أما في الحالة الثانية فاف المؤسسة  األكلى يتـ الخصـ مباشرة مف

المالية التي أصدرت البطاقة ىي التي تتكلى الدفع، فكأنيا بمثابة كسيط بيف مف أصدرت لو 
 .1البطاقة ك الشركة المعتمدة عمييا ك التي تمقى منيا حامؿ البطاقة السمعة أك الخدمة

كتقـك ىذه الكسيمة عمى أف إحدل المؤسسات المالية أك شركات االستثمار تصدر      
بطاقات مصنعة ذات تصميـ عالي التقنية، كيصعب العبث بيا، كيمكف لحامميا أف يقدميا 

لمبائع عندما يشترم بعض السمع ليقـك ىذا األخير بتدكيف بيانات البطاقة عمى فاتكرة 
يصدرىا كيكقعيا حامؿ البطاقة لترسؿ إلى البنؾ كمعتمد لتمؾ البطاقة ليتـ الكفاء بالمشتريات 

كال تمنح البنكؾ .ثـ يقـك حامؿ البطاقة بسداد دفعة البنؾ مع الفكائد خبلؿ أجؿ متفؽ عميو
ىذه البطاقات إال بعد التأكد مف مبلئمة العميؿ أك الحصكؿ منو عمى ضمانات عينية أك 

 .2شخصية كافية

                                                 

 .164قادرم عبد المجيد ، مرجع سابؽ،ص (1)
ك " أمريكف إكسبريس"تعتمد شركات كأمثمة ىذه الشركات نجدىا في الدكؿ المتطكرة كالكاليات المتحدة االمريكية،ؼ (2)

الحصص الكبرل في أسكاؽ بطاقات االئتماف في العالـ، حيث " فيزا"ك " ماستر كارد"ك " ديكسفر"ك " سيتي"
.  مميار دكالر أمريكي29.1 أكثر مف 2005في نياية سنة " أمريكف إكسبرس" كصمت العائدات السنكية لشركة 

فيزا " في كافة قطاعات اإلنفاؽ، كتعد 2004نتائج قياسية خبلؿ سنة " ماستر كارد أنتر ناشيكناؿ"كحققت 
التي بدأ إصدارىا " فيزا" مؤسسة مالية تتخصص في إطبلؽ كتسكيؽ بطاقات 21تجمعا ألكثر مف " أنترناشيكناؿ

تمكف " فيزا إلكتركف" عف بقية الشركات المانحة أنيا تصدر بطاقات الحسـ الفكرم "فيزا "ميز، كتت1976سنة 
المستيمكيف باستخداـ الدفع مف حساباتيـ دكف الحاجة إلى حمؿ مبالغ مالية نقدية، إضافة إلي سحب المبالغ 

تصدر  .النقدية مف أجيزة الصراؼ األلي في جميع أنحاء العالـ بشكؿ أمف كمريح كبعيدا عف أم إجراءات معقدة
البطاقات بأنكاعيا مف مؤسسات عالمية أىميا مؤسسة الفيزا العالمية، مركزىا لكس أنجمس بكالية كاليفكرنيا 

كمركزىا سانت لكيس بكالية نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة " ماستر كارد"بالكاليات المتحدة األمريكية، كمؤسسة 
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ىناؾ بطاقات تشبو بطاقات االئتماف ىي بطاقات الدفع الشيرم ،كفي ىذه البطاقة ال      
يقـك الحامؿ بالدفع المسبؽ لمبنؾ في صكرة حساب جارم كما ىك الحاؿ في بطاقة الكفاء، 
كىي بذلؾ اقرب إلى بطاقة االئتماف إال أنيا تختمؼ عنيا في أف محاسبة حامميا تتـ بصكرة 

شيرية كذلؾ عف طريؽ إرساؿ البنؾ المصدر كشفا شيريا يشتمؿ عمى تفاصيؿ المبالغ 
المستحقة مف مسحكباتو مف آالت السحب النقدم أك المبالغ التي دفعيا لمشراء، كيطمب 

ذا لـ يقـ الحامؿ بالسداد يفرض عميو 40الى25البنؾ السداد خبلؿ مدة تتراكح بيف   يـك ،كا 
. 1البنؾ فائدة نتيجة التأخير، فيذا النكع مف البطاقات يعطي ائتمانا قصير المدة 

  : البطاقة الذكية-5           
ىي عبارة عف بطاقة ذكية تحتكم معالج دقيؽ يسمح بتخزيف األمكاؿ مف خبلؿ البرمجة      

األمنية، كىذه البطاقة تستطيع التعامؿ مع بقية الكمبيكترات، كال تتطمب تفكيض أك تأكيد 
البطاقات الذكية تستطيع ك صبلحية البطاقة مف أجؿ نقؿ األمكاؿ مف المشترم إلى البائع، 

أف تتأكد مف سبلمة كؿ معاممة مف الخداع عندما يقدـ صاحب البطاقة بطاقتو إلى البائع، 
فإف المعالج الدقيؽ المكجكد في مسجؿ النقد اإللكتركني لمبائع يتأكد مف جكدة البطاقة الذكية 

 .2ة التكقيع الرقمي المخزف في معالج البطاقةاءمف خبلؿ قر
 يتـ تككيف ىذا التكقيع الرقمي مف خبلؿ برنامج يسمى الخكارزمية الشفرية، كىذه األخيرة    

عبارة عف برنامج أمف يتـ تخزينو في معالج البطاقة، ىذا البرنامج يؤكد لمسجؿ النقد 
اإللكتركني بأف البطاقة الذكية أصمية كلـ يتـ العبث بيا أك تحكيميا، كلذلؾ فإف نظاـ 

البطاقات الذكية المفتكح لتحكيبلت األمكاؿ اإللكتركنية، فإف صاحب البطاقة ال يحتاج أف 
يثبت ىكيتو مف أجؿ البيع كالشراء، فمثؿ األمكاؿ المعدنية فإف مستخدـ البطاقة الذكية 

 .يستطيع أف يظؿ مجيكال 
عندما يستخدـ صاحب البطاقة بطاقتو الذكية فإف قيمة الشراء يتـ نقصيا بطريقة     

أكتكماتكية مف بطاقة المشترم كيتـ إيداع ىذه القيمة في أجيزة إلكتركنية طرفية لمبائع كمف 

                                                                                                                                                         

 الجزائر لـ تنظـ بعد إلى ىذه ك.كمركزىا الكاليات المتحدة األمريكية" أمريكاف إكسبريس" األمريكية، مؤسسة 
  .مرجع سابؽ،ناجي الزىراء "  أنظر في ذلؾ".ماستر كارد"الييئات كىناؾ مفاكضات لئلنظماـ إلى مؤسسة 

.  68 ص، مرجع سابؽ،سميحة القميكبي/ د (1)
 سابؽ مرجع، ناجي الزىراء  (2)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

127 

 

ثـ يستطيع البائع أف يحكؿ ناتج عمميات البيع كالشراء لميـك إلى بنكو عف طريؽ الكصبلت 
مثاؿ لمبطاقة الذكية، كتتسـ بمركنة  (Mondes Cards )التمفكنية، كتعتبر بطاقة المكند  

كبيرة في االستخداـ، حيث تجمع بيف مميزات النقكد الكرقية التقميدية كبطاقات الدفع 
اإللكتركنية الحديثة، كيمكف استخداميا كبطاقة ائتمانية أك بطاقة خصـ فكرم طبقا لرغبة 

العميؿ، أم كبديؿ لمنقكد في كافة عمميات الشراء، تتيح ىذه البطاقة لحامميا إجراء العمميات 
المصرفية دكف المجكء إلى فركع البنؾ، حيث يمكف التحكيؿ مف رصيد البطاقة إلى رصيد 

بطاقة أخرل كالسحب مف رصيد الحساب الجارم لمعميؿ إلى رصيد البطاقة مف خبلؿ آالت 
. الصرؼ الذاتي 

كىكذا يكجد نكعيف مف البطاقات، النكع األكؿ يسمح لحامميا بالكفاء بقيمة السمع      
كالخدمات التي يحصؿ عمييا بدال مف الكفاء النقدم، كذلؾ في حدكد مبمغ معيف دكف أف 

كبطاقة الفيزا إلكتركف  (Carte bleue)يمنحو االئتماف، كمف ذلؾ البطاقة الزرقاء في فرنسا 
(Visa Electrone)  في دكلة اإلمارات، أما النكع الثاني فيعطي لحامميا ائتماف فعميا مف

البنؾ المصدر ليذه البطاقة بحيث ال يمتـز فكرا بالسداد، إنما لو الحؽ في تسييبلت إئتمانية 
يتفؽ عمى شركطيا مف حيث كقت الخصـ كالمبمغ المسمكح بو كمكاعيد الكفاء كغيرىا، كىذا 
 1النكع مف البطاقات الببلستكية تسمى بطاقات االئتماف مثؿ ماستر كارد  كأمريكف إكسبريس

 :لكترونية االنقود ال- ب
كسيمة لمتخزيف االلكتركني لقيمة نقدية عمى دعامة تقنية، " النقكد االلكتركنية ىي      

تستخدـ عمى نطاؽ كاسع لتسكية مدفكعات مستحقة لمتعيديف غير مف أصدرىا، كذلؾ مف 
 الصفقة، ك تعد كسيمة في يد إجراءدكف الحاجة الى استناد التسكية عمى حساب بنكي لحظة 

 النقكد االلكتركنية عبارة عف كحدات أف كاضح مف ىذا التعريؼ .2"حامميا مدفكعة مسبقا
مخزنة بطريقة الكتركنية في بطاقات ببلستيكية أك أقراص صمبة بداخؿ الكمبيكتر الشخصي 

                                                 

 .سابؽ مرجع، ناجي الزىراء  (1)
 في تقرير لو حكؿ النقكد االلكتركنية ، نقبل عف  األكركبيتعريؼ قدمو البنؾ المركزم  (2)

Farouk Weshahi Ahmed, le droit face à l’objectif de sécurité du paiement dans le commerce 
électronique, étude comparative franco-égyptienne, thèse de doctorat, Marseille 2004, 
p106.  
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نما، كمف ثمة فيي تختمؼ عف النقكد االئتمانية التي ال تخزف عمى أم دعامات 1لمعميؿ   كا 
 فكرية كال إبراءىي عبارة عف كحدات نقدية مطبكعة يككف ليا قيمة نقدية ، كمف ثمة فميا قكة 

محؿ لمشكمة الرجكع في أمر الدفع مف قبؿ اآلمر ، كما ال ترتبط عمى خبلؼ بطاقات الكفاء 
بتحكيؿ مصرفي ، بؿ ىي كحدات ذات قيمة نقدية تتناقص كمما استخدمت في سداد الديكف 

.  2 شحنيا مف طرؼ المصدرأعيدفإذا نفذ المخزكف 
  إال قسميف، قسـ ال يرل فييا إلى الطبيعة القانكنية لمنقكد االلكتركنية، انقسـ الفقو       إزاء

                                                 

: مصطمح النقكد االلكتركنية يشمؿ الصكر التالية    (1)
 محفظة أكصكرة بطاقة مدفكعة مسبقا التي يمكف استخداميا ألغراض متعددة يطمؽ عمييا اسـ البطاقة المختزنة القيمة 

. النقكد االلكتركنية 
 المتعارؼ اآللية الدفع مختزنة القيمة اك سابقة الدفع التي تسمح بالدفع مف خبلؿ شبكة الحاسكب آلياتصكرة ثانية ىي 

.  النقكد السائمة الرقميةأكعمييا باسـ نقكد الشبكة 
 الدفع محدكدة القيمة كمسددة آليات لكصؼ مجمكعة متنكعة مف األساسيمكف القكؿ اف النقكد الرقمية تعبير يستخدـ في 

دار الثقافة،  جبلؿ عايد الشكرة، كسائؿ الدفع االلكتركني،:  مخزنة داخؿ كمبيكتر،أنظر في ذلؾأكمسبقا في بطاقات 
.  58،ص2008األردف، 
: لمنقكد الرقمية تقسيمات مختمفة منيا (2)

 التعرؼ عمى بإمكانية األخيرةتنقسـ حسب ىذا التقسيـ الى نقكد الكتركنية محددة ، تمتاز ىذه : مف حيث متابعتيا كرقابتيا
الشخص الذم قاـ بسحب النقكد مف البنؾ شأنيا في ذلؾ شأف بطاقة االئتماف ، نقكد الكتركنية غير اسمية كىذا النكع مف 

 النقدية في التعامؿ كليس ليا عبلقة بمف يتعامؿ بيا كال كاألكراؽالنقكد يتـ التعامؿ بو دكف معرفة ىكية المتعامؿ فيي 
. يمكف التعرؼ عمى ىكية مستخدمييا

 المؤسسة أك نقكد الكتركنية عف طريؽ الشبكة كيتـ سحب ىذا النكع مف البنؾ لكتنقسـ اؿ:  التعامؿ بياأسمكبمف حيث  
 ىذه النقكد عبر الشبكة ليس عمى إرساؿ معدنية داخمية في جياز الحاسب الشخصي ، كفي حاؿ أداةالمالية كتكضع عمى 

 إجراءات الشخص المستفيد مف ىذه النقكد كتتـ ىذه العممية في ظؿ إلى الضغط عمى الفأرة ليذا الجياز إالالمستخدـ 
 المستخدمة لمثؿ األنظمة رقمية كتتطمب معظـ أنيا إال كالسرية ، كىي نقكد حقيقية األمافتضمف لممتعامميف حدا كبيرا مف 

 االتصاؿ بيف طرفي التعامؿ كالمصدر مف اجؿ التحقؽ مف سبلمة ىذه النقكد لمتقميؿ مف الغش كالتزكير إتماـىذه الطريقة 
ىذا النكع ال يستدعي االتصاؿ المباشر مع المصدر فيي عبارة عف :  نقكد الكتركنية خارج الشبكةأيضانجد . كاالحتياؿ

 عممية أماستخداـ  البطاقة التي  تحتكم عمى قيمة مخزنة بداخميا كتخصـ كؿ قيمة تخرج مف حكزتيا بعد انتياء مف 
 مؤتمر "النقكد االلكتركنية كآثارىا عمى المصارؼ المركزية"محمد سعدك الجرؼ، :  كؿ مفاألنكاعأنظر في ىذه .تسديد 

، اكما بعده 5 الياشمية، صاألردنية، جامعة اليرمكؾ، المممكة 2004 تمكز14الى 12القانكف كالحاسكب، المنعقد في 
 أعماؿ، عف " السياسة النقدية إدارةالنقكد االلكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في "أحمد جماؿ الديف مكسى، 

المؤتمر العممي السنكم لكمية الحقكؽ لجامعة بيركت بعنكاف الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف القانكنية 
.   121، ص2002كاالقتصادية ، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 
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 ىي كحدات إنماأمكاال مكتكبة تدار بطريقة الكتركنية ، كىي ال تظير في صكرة مادية ،
 مف حساب الدائف التاجر الذم قبميا كسيمة لسداد مالو مف حقكؽ األصكؿمرقمة في جانب 

عميو  في مكاجية الغير ، كفي جانب الخصـك مف حساب المستيمؾ الذم استخدميا لسداد ما
   . 1 ثابتة في ذمتو الماليةتالتزامامف 
 نكع إنما النقكد االلكتركنية ال ىي كرقية كال ىي مكتكبة أفيستقر الفريؽ الثاني عمى     

االلكتركنية جديد مف النقكد ابتدع خصيصا لتسكية الديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية 
 ىذه النقكد تؤدم نفس الكظائؼ التي تؤدييا النقكد بصفة أف أكليما أمريف الرأمكمرتكز ىذا 

تمثؿ مبمغا معينا مف النقكد بالتالي تشكؿ  (الخ...دكالر اكرك)عامة فيي تشكؿ كحدة نقدية 
  كما تختمؼ.كسيمة كفاء يترتب عمى استعماليا انقضاء االلتزاـ عمى عاتؽ مستعممييا فكرا

عف النقكد الكرقية كالنقكد المكتكبة مف ناحية عدـ تمتعيا بالقبكؿ العاـ مف قبؿ الجميكر 
كاختبلؼ كضع مصدرىا عف كضع مصدر النقكد المكتكبة فعادة  ما يطمب البائع مف 

 نقكد كرقية اك إلى إماالمصدر بعد تمقيو ليذه النقكد االلكتركنية مف جانب المشترل تحكيميا 
  . 2 ىذيف النكعيف مف النقكد كال تتمتع بذاتية مستقمة عنيماإلىنقكد مكتكبة فيي دائما بحاجة 

:  النقكد االلكتركنية فييإصدار أما عف خطكات 
 في حساب عادم أك يتـ فتحو المصدر، مبمغ مف الماؿ لدل بإيداعقياـ العميؿ  -

 .الغرضخصيصا ليذا 
 دعامة الكتركنية تحمؿ مبمغا مف النقكد مساكيا لممبمغ الذم تـ بإصدارقياـ المصدر  -

 .  3 إيداعو
  4 النقكد االلكتركنية بإدارةحصكؿ العميؿ مف الجية المصدرة عمى برنامج خاص  -

                                                 

. 61جبلؿ عايد الشكرة، مرجع سابؽ، ص (1)
.  66سامي عبد الباقي ابك صالح ، مرجع سابؽ، ص/ د (2)
كقد تتجسد الدعامة االلكتركنية في كارت يتـ تزكيده بذاكرة الكتركنية تسمح بتخزيف النقكد عمييا يطمؽ عمييا  (3)

carte a puce    كفي قرص صمب مثبت بالكمبيكتر الشخصي تخزف عمييا ىذه الكحدات االلكتركنية الحاممة
: لمبمغ الماؿ الذم قدمو العميؿ لمبنؾ المصدر أنظر في ذلؾ

André PRUM," les paiements en ligne" , colloque international du droit du commerce 
électronique , a Nice le 06et07 novembre 2003 , litec,paris,p157.  

 كيعرؼ أيضا انو كؿ تحريؾ لمنقكد مف حساب إلى آخر يتـ بكسيمة الكتركنية، كىك إجراء يككف مف أثره التقميؿ  (4)
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رساؿتككف كظيفتو استقباؿ  دارة الكحدات النقدية االلكتركنية كا   . الرصيد كا 
. اللكترونياأنظمة الدفع :       ثانيا

ىي أنظمة تسمح بتحكيؿ األمكاؿ الكتركنيا، ك يقصد بالتحكيؿ االلكتركني لؤلمكاؿ        
استخداـ تقنيات الكتركنية في خطكة أك أكثر مف خطكات العممية التي كانت تتـ فيما مضى 

 بنؾ مف خبلؿ رسالة إلىإلتماـ التحكيؿ باستخداـ الكسائؿ الكرقية أم إرساؿ أمر التحكيؿ 
 .1الكتركنية

 ال كجكد لعممية التحكيؿ المصرفي إال بكجكد حسابيف تنتقؿ النقكد مف احدىما صكب     
كتبدأ عممية التحكيؿ المصرفي بأمر يصدر مف شخص يسمى اآلمر إلى البنؾ الذم . اآلخر

 يأمره بمكجبو نقؿ مبمغ مف النقكد مف حسابو إلى حساب آخر قد يككف حساب،يكجد لو فيو 
. باسـ ذات الشخص اآلمر أك باسـ شخص آخر يسمى المستفيد

التحكيؿ االلكتركني ال يختمؼ عف التحكيؿ التقميدم، سكل أف األمر بالتحكيؿ يتـ      
ك ال تشكؿ الكتابة ىنا أية مشكمة لسببيف ، يتمثؿ األكؿ في اعتراؼ معظـ . بطريقة الكتركنية

المشرعيف في كؿ أنحاء العالـ بالمساكاة بيف المستندات المكتكبة الكرقية ك المستندات 
االلكتركنية ، ك يكمف السبب الثاني في عدـ كجكد شرط يستمـز صدكر أمر التحكيؿ مكتكبا 

. عمى الكرؽ
ىناؾ عدة أنظمة لمدفع االلكتركني كقد تبنى القانكف الجزائرم في النظاـ الصادر عف      

 في مادتو األكلى نظاـ 2005 أكتكبر 13 المؤرخ في 04-05البنؾ المركزم كالحامؿ لرقـ 
التسكيات الخاـ في الكقت الحقيقي لممبالغ الكبيرة كالكفاء المستعجؿ كالذم يسمى اختصارا 

ARTS ثـ جاء بنظاـ آخر ىك نظاـ مقاصة الشيكات ككسائؿ الدفع األخرل ذات قيمة، 

                                                                                                                                                         

: بشكؿ كمي أك جزئي مف استخداـ المستندات المكتكبة سكاء في إصدار أك تنفيذ أكامر النقؿ، انظر في ذلؾ
شريؼ محمد غناـ، مسؤكلية البنؾ عف أخطاء الكمبيكتر في النقؿ اإللكتركني لمنقكد، دار الجامعة الجديدة، /د

 مع بائع مشترؾ في احد إال يمكف استخداـ النقكد االلكتركنية مف قبؿ المشترم ك ال.10، ص2006مصر، 
. البنكؾ التي تتعامؿ بالنقكد االلكتركنية كالتي تقـك بتزكيده ببرنامج مشابو لمبرنامج الذم تـ تزكيد العميؿ بو

 المصرفية االلكتركنية كاىـ تطبيقاتيا، مؤتمر األعماؿ الشرقاكم، مفيـك إبراىيـمحمكد أحمد / د: أنظر في ذلؾ .
 مام 12 إلى 10 المصرفية االلكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، كمية الشريعة كالقانكف جامعة دبي، مف األعماؿ
.  69 صالح ، مرجع سابؽ، صأبكسامي عبد الباقي / د:  ، أنظر كذلؾ32 ، ص2003

  .66ص مرجع سابؽ،ببلؿ عبد المطمب بدكم، / د (1)
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 كيسمى 2005 ديسمبر 15 المؤرخ في 06-05نظاـ البنؾ المركزم رقـ بمكجب كبيرة  
 في  SWIFTجانب نظاـ آخر ىك إلى  كقبؿ ذلؾ أشير إلى ىذا النظاـ ACTI.اختصارا 
 يتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ 2005ديسمبر 15 المؤرخ في 05-05النظاـ 

 مف الباب السادس الذم جاء تحت عنكاف 16 المادة بالضبط في، 1اإلرىاب كمكافحتيما
يتعين عمى :" التحكيبلت االلكتركنية ككضع األمكاؿ تحت التصرؼ بنصيا عمى ما يمي

البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويبلت االلكترونية 
 أو وضع األموال تحت/و (SWIFT .ARTS.ACTI)ميما كانت الوسيمة المستعممة 

كقد  ".التصرف أن تتحقق بدقة من ىوية اآلمر بالعممية والمستفيد باإلضافة إلى عنوانيما
  محّرـ  14   في  مؤّرخ  03  -12 رقـ   مف النظاـ28تـ إلغاء ىذا النظاـ بمكجب المادة 

األمكاؿ  تبييض  مف  بالكقاية  يتعمؽ  2012  سنة  نكفمبر   28 المكافؽ 1434  عاـ
عمى  يتعين:"  منو عمى ما يمي 17 كقد نصت المادة2كمكافحتيـ   اإلرىاب  كتمكيؿ

التحويبلت   إطار  في  الجزائر  لبريد  المالية   المالية والمصالح  لمؤسسات و ا  المصارف
  أو /  و )  إلخ (SWIFT,ARTS,ATCI...لمستعممة ا  الوسيمة  كانت  ميما  اإللكترونية

  اآلمر بالعممية  ىوية  من  بدقة  التحقق  عمى  تسير  أن  تحت التصرف  األموال  وضع

 . عنوانييما  إلى  باإلضافة  والمستفيد

 عمى  المباشرين  غير  أو  لمباشرون والمتعاممون ا  الدفع  نظام  مسيرو  يحوز  أن  يجب

 المسجمين أو األشخاص بالييئات  األمر  ويتعمق  والعمميات  الكتشاف الزبائن  آلي  جياز 

 . "مسبقا  المعدة   القوائم  في 
   حسب ىذه المادة األخيرة كفي إطار مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب فانو يتعيف 
عمى مسيرم أنظمة الدفع كىك بنؾ الجزائر المركزم كالمتعاممكف المباشريف كالغير مباشريف 

 أف يحزكا أجيزة  ، 3معو كىـ كؿ مف البنكؾ كالخزينة كبريد الجزائر بعد االنخراط في النظاـ
 .1آلية الكتشاؼ عمميات لزبائف مسجميف في قكائـ معدة مسبقا

                                                 

 .26/2006ج ر ج ج عدد ( 1)
 .12/2013ج ر ج ج عدد (2)
   االنخراط في نظام إنفضبل عن بنك الجزائر ، :"    تنص عمى 06-05 مف نظاـ رقـ 17حسب  المادة مثبل  (3)

 "أتكي مفتوح لكل من البنوك والخزينة وبريد الجزائر     
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في إطار تحديث ك عصرنة النظاـ المصرفي  الجزائرم ، ال سيما مف حيث أنظمة       
الدفع ، بادر بنؾ الجزائر بالتعاكف مع كزارة المالية ك بمساعدة البنؾ العالمي في إنجاز نظاـ 

، كال يقبؿ ىذا النظاـ إال المبالغ دفع إلكتركني متطكر ىك نظاـ التسكية اإلجمالية الفكرية
-05 رقـ مميكف دج، لذلؾ أكجد البنؾ المركزم نظاما آخرا بمكجب نظاـ1التي تتجاكز مبمغ 

   . مميكف دج ىك نظاـ مقاصة الشيكات1يعالج بو األقؿ مف  06
 ARTS. نظام التسوية اإلجمالية الفورية -أ                    
ع ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ تحسيف الخدمة المصرفية ال سيما مف حيث أنظمة الدؼإلى نظاـييدؼ ىذا اؿ

                                                                                                                                                         

  تنظيـ  كيفيات يحدد  2013 سنة  فبراير  6 في  مؤرخ  13 - 84  رقـ  تنفيذم  بمكجب مرسـكمثبل تـ ( 1)
 الجبائية  كالتنظيمات  لمتشريعات  الخطيرة الفاتلمخا  كمرتكبي  الغش  أعماؿ  لمرتكبي الكطنية  البطاقية  كتسيير

الجريدة ،الشركة   لحسابات  القانكني  باإليداع  القياـ عدـ  ككذا  كالمالية  كالبنكية  كالجمركية  كالتجارية
  لممعمكمات  ممركزة معطيات  قاعدة  ىيك الغش  أعماؿ  لمرتكبي الكطنية  استحداث البطاقية  09/2013الرسمية

  كالمالية  كالبنكية  كالجمركية  كالتجارية الجبائية  كالتنظيمات  لمتشريعات  الخطيرة  الفاتلمخا بمرتكبي لمتعمقة ا
 لمؤىمة ا  لمصالح ا  طرؼ  مف  البطاقية  ىذه  تزكيد  يتـ. الشركة  لحسابات  القانكني  باإليداع القياـ  عدـ  ككذا
ىذه البطاقة بإعداد  كتتمثؿ المصمحة المؤىمة ،كبنؾ الجزائر  بالتجارة  لمكمفة ا  كالكزارة  لمالية اب  لمكمفة ا  لمكزارة

  تنظيـ لمضرائب  العامة  المديرية  مصالح  تتكلى:"في مصمحة الضرائب طبقا لممادة التاسعة مف نفس المرسـك 
  : يأتي  بما كتكمؼ  الغش أعماؿ   لمرتكبي الكطنية  البطاقية  كتسيير
 لمتشريعات  الخطيرة  الفاتلمخا  مرتكبي لمعنكييف كا الطبيعييف  األشخاص  كشطب  تسجيؿ  إجراء- 

 القانكني  باإليداع  يقكمكا  لـ  الذيف  ككذا  كالمالية كالبنكية  كالجمركية  كالتجارية  الجبائية  كالتنظيمات
 . الشركة  لحسابات

دارتيا  كتحيينيا  الغش  أعماؿ  الكطنية لمرتكبي لمبطاقية  المممركزة  المعطيات  قاعدة  إنشاء         -    كا 
 كمادية  مغناطيسية  دعائـ  عمى  عطياتظ الـحؼ - 
 ؤسساتلـ كا كالييئات  اإلدارات  تصرؼ  تحت الغش  أعماؿ  رتكبيلـ الكطنية  لمبطاقية  المحينة  عطياتلـ ا كضع - 

 .ؤىمةلـ 
 الغش  أعماؿ  رتكبي لـالكطنية  البطاقية  تجاه بكضعيتو  معنكم  أك  طبيعي شخص  كؿ  إعبلـ - 
 بالبطاقية تعمقةلـ ا  عمكمةلـا  كدعائـ  لكثائؽ  تدليسي  أك  سيء استخداـ  كؿ  بتفادم  تسمح  التي  التدابير  اتخاذ - 

 . الغش  أعماؿ  تكبي لمرالكطنية 
 .الغش  أعماؿ  تكبي لمرالكطنية البطاقية  معطيات  لقاعدة  ادمالـ  األمف  ضماف - 
دارة  أمف  ضماف -   . الغش  أعماؿ  رتكبي لـالكطنية البطاقية  إلى  الكصكؿ  كا 
  لتسييرىا التقنية  الكيفيات  ككذا    الغش  أعماؿ  تكبي لمرالكطنية البطاقية  مف  كالشطب  التسجيؿ  إجراءات  تحدد
  بالعدؿ  كمؼالـ  كالكزير  بالتجارة  كمؼلـ ا  كالكزير ليةبالما  كمؼلـا  الكزيريف ب  مشترؾ  بقرار
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ك ىك نظاـ تسكية المبالغ اإلجمالية في كقت  . رغبة في الكصكؿ إلى المستكل الدكلي ذلؾ
حقيقي ك يتـ فيو سير التحكيبلت بصفة مستمرة ك عمى الفكر بدكف تأجيؿ ك عمى أساس 

كما يعرؼ أيضا أنو نظاـ مركزم إلكتركني يعمؿ عمى أساس فكرم إجمالي نيائي  .إجمالي
ا  ــــمسخمز نخىفُذ أوامز انخحىَم اندائىت و َىفز وقطت حسىَت ألوظمت انخصفُت انعامهت فٍ بهد وك

 .مه خالل انحساباث انمزكزَت نهمصارف
:  يقـك عمى مبادئ التالية ARTSنظاـ 

المشاركة في النظاـ مفتكحة لكؿ مؤسسة ليا حساب تسكية في بنؾ الجزائر ، : المشاركيف 
فيمكف أف ينظـ إلى النظاـ زيادة عمى بنؾ الجزائر كمسير ك حامؿ لمتسكية مجمكعة 

 . 1 الجزائرالمؤسسات المصرفية ك المالية ، الخزينة العمكمية ،  بريد
:  العمميات التي يعالجيا النظاـ 

يعالج النظاـ مختمؼ العمميات المصرفية بيف المؤسسات المالية ك المصرفية ك المشاركيف 
: عامة ، ك ذلؾ عمى النحك التالي 

  حيث يتـ مف خبلؿ ىذا النظاـ تحكيبلت بيف المصارؼ : عمميات مابيف المصارؼ
 .أك حسابات الزبائف ك التي تككف فييا المبالغ ىامة أك مستعجمة 

  إف بنؾ الجزائر ىك المشارؾ الكحيد القادر في حدكد : عمميات بنؾ الجزائر
 .إختصاصاتو تكجيو ك إصدار األكامر لمقرض أك الخصـ مف حسابات المشتركيف 

  إف المبالغ المدينة ك الدائنة الناتجة : تسكية المبالغ عف طريؽ المقاصة اإللكتركنية
عف طريؽ المقاصة اإللكتركنية تعالج بيذا النظاـ قرضا ك دينا في نفس الكقت ك في 

ك في حالة إستحالة " الكؿ أك ال شيء " حسابات المشاركيف تعمؿ عمى أساس مبدأ 
تطبيؽ العممية ترفض مف قبؿ غرفة المقاصة اإللكتركنية ك عمى الراغب أف يعيد 

 .العممية ك في كقت الحؽ 
  إف بنؾ الجزائر الذم يشرؼ عمى إدارة النظاـ يفتح في سجبلتو : حساب التسكية

بإسـ كؿ مشارؾ حسابات تسكية ، تقسـ إلى حسابات فرعية ، ك ىذه الحسابات 
تحكؿ حسب الحاالت في زيادة أك نقص مبالغ الحسابات الجارية لممشاركيف ك التي 

                                                 

 .166قادرم عبد المجيد ، مرجع سابؽ،ص (1)
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تضبطيا المحاسبة العامة لبنؾ الجزائر ك التسكيات التي تتـ عف طريؽ النظاـ حيث 
تتـ بصفة مستمرة ك في كقت حقيقي ، ك بعد التأكد اآللي بكجكد مخزكف كافي في 

.     1" أكؿ مف يدخؿ أكؿ مف يخرج " حساب المشارؾ المعني ، يطبؽ في ىذا المبدأ 
رجعة فييا ، حيث بمجرد قبكليا مف   تسكية الحسابات المعنية تتـ بصفة الأفكما 

 ال يمكف إلغاؤىا الحقا بحيث تككف الغاية مف التسكيات ARTSطرؼ نظاـ 
 .مضمكنة بصفة دائمة عمى مدل يـك المبادلة

 نظام المقاصة عن بعد-                   ب
 ىك ARTSإف عممية عصرنة نظاـ الدفع عرفت دفعة جديدة بإنشاء نظاـ مكمؿ لنظاـ     
 لكسائؿ الدفع العاـ ، صككؾ ، تحكيؿ ، اآلليةىذا النظاـ يختص بالمعالجة  .ACTIنظاـ 

 كسائؿ متطكرة مثؿ باستعماؿإقتطاع ، عمميات السحب ك الدفع بالبطاقات البنكية ، كذلؾ 
 أنظمةالماسحات الضكئية  ك البرمجيات المختمفة ، ك يمثؿ ىذا النظاـ القسـ الثاني مف 

 التحسيف النيائي لمخدمات البنكية المقدمة  الدفع المتطكرة ككفؽ المعايير الدكلية بيذا اليدؼ
. لمزبائف 

بنؾ الجزائر ، كؿ البنكؾ ، إتصاالت الجزائر ، بريد : دخؿ النظاـ حيز التنفيذ بإشتراؾ     
مع كؿ فركعيا ك مكاتبيا عبر  ( ABEF )الجزائر ، جمعية البنكؾ ك المؤسسات المالية 

. كامؿ التراب الكطني 
 نقد دخم . يعتمد ىذا النظاـ عمى نظاـ التبادؿ المعمكماتي لمبيانات الرقمية ك الصكر    

 فٍ أول َىو نهخبادالث و كاوج انبداَت بمعانجت انصكىك عهً 2006 ماٌ 15حُز انخىفُذ َىو 

 2006أن حخطىر انعمهُت نخمثم باقٍ وسائم اندفع وهاَت 
2
. 

                                                 

 : مع األخذ بعيف اإلعتبار األكلكيات المبينة فيما يمي  (1)
 . عمميات بنؾ الجزائر: األكلكية األكلى  

 . المبالغ المخصصة لممقاصة: األكلكية الثانية 
 .أكامر مستعجمة بطبيعتيا : األكلكية الثالثة               

 

:   ييدؼ ىذا النظاـ إلى (2)
التسيير المحاسبي اليكمي ك إعطاء نظرة  شاممة ك حقيقية عف كضعية الخزينة في السكؽ المالية ك الكطنية     - 
 أياـ عمى أف يتـ إختزاؿ ىذه المدة إلى 5تقميص آجاؿ المعالجة ، قيـ قبكؿ أك رفض العممية في أجؿ أقصاه - 
.  ساعة 48  أياـ ثـ 3
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نتج عنو مف تطكير الكساطة   سنة عصرنة أنظمة الدفع ك ما2006لقد كانت سنة        
البنكية الفعالة ك المؤمنة لخدمات بنكية ذات جكدة تخدـ الزبائف في إطار مضمكف ك 

 .مضبكط 
 بعض األنظمة الدولية-                ج

 كضعتيا بنكؾ  ،عالمية تحكيؿ مصرفي الكتركني تكجد انظمة   كعمى المستكل الدكلي، 
 ك نظاـ  first virtualيعد نظاـ عالمية ليستفيد منيا عمبلء في مختمؼ انحاء العالـ، ك 

Kleline مف ابرز األنظمة التي ظيرت في مجاؿ تحكيؿ ك نقؿ النقكد بيف الحسابات 
المختمفة ك التي تستخدـ طريقا لتسكية الديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية بصفة عامة ك 

. تمؾ التي تجرم عبر شبكة االنترنت بصفة خاصة
 : first virtualنظام  -1

يفترض استخداـ ىذا النظاـ اف يككف كؿ مف العميؿ ك التاجر مسجميف لدل احد        
كبعد أف :  first virtual  holding first virtualالمكاتب لمشركة األمريكية التي تسمى 

يرسؿ العميؿ إلى الشركة المذككرة رقـ حسابو المصرفي كرقـ بطاقتو االئتمانية يتـ تزكيده 
برقـ شخصي ، ثـ يقـك بإرساؿ ىذا الرقـ لمتاجر ليتأكد بو مف كفاية الرصيد المكجكد في 

حساب العميؿ لتسكية العممية، كالتاجر يقـك بإرساؿ بيانات العممية مع الرقـ السرم لمشركة 
في كؿ مرة يقـك فييا بالبيع كلحماية العميؿ  ال تقـك الشركة بالتسكية إال بعد أف يقـك العميؿ 

بعدىا تقـك ىذه الشركة بإرساؿ المعمكمات عبر الشبكة التي تربط  بالتأكيد بتماـ العممية
البنكؾ ببعضيا البعض ليتـ نقؿ المبمغ مف حساب العميؿ إلى حساب الشركة لتقـك ىي 

. بالكفاء لمتاجر

                                                                                                                                                         

 .تأميف أنظمة الدفع العاـ - 
 .إعادة الثقة لمزبائف في كسائؿ الدفع خاصة الصككؾ - 
. مكاجية عممية تبيض األمكاؿ في الجزائر - 
 عممية 489436 مميار دينار ك 51.12 بما قيمتو 2006  عممية في شير مامACTI 71933عالج نظاـ كقد 

 . مميار دينار303.17بقيمة  (2006 )في ديسمبر مف نفس السنة 
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باعتبار أف الكفاء بقيمة العممية بيف الطرفيف يتـ بالتحكيؿ المصرفي ترتبط لحظة تماـ     
عممية التحكيؿ المصرفي بمحظة تماـ الكفاء كقد اختمؼ الرأم في ىذا الصدد ففريؽ يقرر أف 
الكفاء ال يتـ إال بتماـ قيد المبمغ في الجانب الدائف مف حساب المكفى لو في حيف يرل فريؽ 
آخر أف الكفاء ال يتـ إال بعد قيد المبمغ في الجانب المديف مف حساب المكفي كىناؾ فريؽ 

. 1ثالث يقدر أف الكفاء ال يتـ إال بعد إجراء مقاصة عامة بكاسطة غرفة المقاصة
الرأم الغالب ىك اعتبار عممية التحكيؿ المصرفي تتـ بقياـ البنؾ بقيد المبمغ في حساب     

المستفيد كمف ثمة يككف الكفاء قد تـ مف ىذه المحظة كتبرا ذمة المديف كعمى ىذا الرأم سار 
 ت ت ج يعتبر التحكيؿ نيائيا 20/2 مكرر 543المشرع الجزائرم بحيث يقرر في المادة 

.  2ابتداء مف تاريخ دخكؿ المبمغ المحكؿ إلى حساب المستفيد 
 يعد تحديد لحظة تماـ عممية التحكيؿ المصرفي أمرا ىاما خصكصا عند إفبلس اآلمر      

بالتحكيؿ أك البنؾ القائـ بالتحكيؿ فيثكر عندئذ عدـ نفاذ العممية في مكاجية جماعة الدائنيف 
ألم منيا، أما إذا تبيف كقكع اإلفبلس بعد تماـ عممية التحكيؿ فبل اثر لو عمى أمر التحكيؿ 

. ، كذلؾ لتحديد مدل حؽ العميؿ في الرجكع عف األمر مف عدمو
بمكجب ىذا النظاـ تتـ تسكية العممية عف طريؽ قيد المبمغ محؿ الديف في الجانب      

الدائف مف حساب المستفيد بدال مف أف يتـ الكفاء نقدا ، كأنو يجنب عمى المتعامميف 
اإلفصاح عف رقـ بطاقة االئتماف الخاصة بيـ األمر الذم يبعد عنيـ خطر استعمالو مف 
. قراصنة االنترنت، كما أف تشغيمو ال يستمـز استخداـ برنامج محدد أك القياـ بعممية التشفير
إال انو يعاب عمى ىذا النظاـ انو يقتصر عمى المنظميف إلى احد البنكؾ األمريكية ىذا ما 

. يجعمو غبر مناسب لمعبلقات الدكلية التي تتخطى حدكد الدكؿ
 : klelineنظام  -2

 كىي شركة فرنسية أسمكبا إلدارة عممية تسكية الديكف في نطاؽ  klelineاقترحت شركة       
                                                 

 33سامي عبد الباقي أبك صالح، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
األمر بالتحكيؿ غير قابؿ لمرجكع فيو ابتداء مف تاريخ االقتطاع مف  ؽ ت ج 20/1مكرر543طبقا لنص المادة (2)

حساب اآلمر بالتحكيؿ كىذا يعني انو قبؿ عممية االقتطاع يجكز الرجكع عف األمر بالتحكيؿ كما نص عميو 
:  مف قانكف التجارة بنصيا عمى ما يمي332/1المشرع المصرم مثبل في المادة 

يمتمك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدىا في الجانب الدائن من حسابو ، ويجوز لآلمر الرجوع في "
". أمر النقل إلى أن يتم ىذا القيد
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العبلقات التجارية ،فينا  يجب عمى التاجر فقط أف يسجؿ لدل الشركة الكسيطية التي تحمؿ 
زكد  ػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ ىذا النظاـ ، كعمى عكس النظاـ األكؿ يمـز ىذا النظاـ المتعامؿ المستفيد  باف م

 .1حسابو  ببرنامج لمدفع اآلمف
 إلتماـ عممية الكفاء ال يككف بناء عمى عقد سابؽ بيف klelineيبلحظ أف تدخؿ شركة 

نما يتـ تدخؿ ىذه الشركة إلتماـ عممية  العميؿ كالشركة عدا رخصة استعماؿ برنامج األماف كا 
الكفاء عف طريؽ تككيؿ يصدر ليا مف التاجر ، كالعميؿ يستطيع الكفاء أما بكاسطة البطاقة 
المصرفية المسماة في فرنسا البطاقة الزرقاء اك عف طريؽ فتح محفظة نقكد افتراضية أك في 

ك يعاب عمى ىذا النظاـ انو غير . 2ركاؽ الكتركني كىك مكقع الكتركني يجمع عدة تجار 
دكلي، لكف يمكف ألم مستيمؾ كلك لـ يكف فرنسيا استخدامو كىك يسمح بالتسكية بعمبلت 

. ، كما انو يتسـ بتعقيدات ك انو نظاـ مكمؼ مما يؤدم إلى اإلحجاـ عف التعامؿ بو 3مختمفة
: بالمقابؿ لو ميزتاف أساسيتاف ىما

 .ضماف األماف لعمميات الكفاء  -
 4.ضماف الكجكد الفعمي لمتاجر الذم يجب أف يككف أصبل مسجبل لدل الشركة -

  :Swiftنظام-  3                
ف أ في شلئلخطارنظاـ لمتصريح بالمعامبلت المالية الدكلية عبر العالـ  يستخدـ      كىك 

 التصريح بو ، كفي نياية األمر باستخداـ أحد أنظمة التحكيؿ أك لؤلمكاؿالتحرؾ الفعمي 

                                                 

: تجرم عممية التحكيؿ كمف ثمة عممية تسكية الديف عمى النحك التالي (1)
 .قياـ العميؿ بإرساؿ طمبو بشراء سمعة ما لمتاجر -
 .klelineيقـك التاجر بدكره بإرساؿ تذكرة الدفع االلكتركني شركة  -
 . تقـك الشركة بإرساؿ تذكرة الدفع إلى العميؿ المشترم -
.   لمصمحة التاجرbon de caisseبمجرد قبكؿ العميؿ ليذه التذكرة تصدر الشركة قسيمة خزينة -
، مجمة الحقكؽ، العدد األكؿ المجمد الثالث، جامعة " الكفاء االلكتركني"عدناف إبراىيـ سرحاف،/د: انظر في ذلؾ (2)

.  237، ص2005الككيت، 
  كسائؿ الدفع "سميحة القميكبي،/ د:فيي حديثا تعرض خدماتيا حتى عمى التجار األجانب أنظر في ذلؾ  (3)

 في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف القانكنية كاالقتصادية المنعقد في كمية مؤتمر الجديد، بحث مقدـ إلى "الحديثة
 عبد سامي/ د:كذلؾأنظر .59، ص2002الحقكؽ في جامعة بيركت،  الجزء األكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية 

. 36الباقي أبك صالح، مرجع سابؽ، ص
.  238عدناف ابراىيـ سرحاف، مرجع سابؽ، ص/د: أنظر في ذلؾ (4)
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فيك نظاـ  1 أك نظاـ التحكيبلت البرقية المحميةchipsغرؼ المقاصة لنظاـ الدفع الدكلي
 .2دكلي خاص بالحكاالت االلكتركنية الدكلية

 المعامبلت بإجراءالتصريح ب كذلؾ Swiftيجب عمى معظـ البنكؾ استخداـ نظاـ      
 فإف البنؾ Swiftتماف عممية التحكيؿ، ككفقا لنظاـ ئ نظاـ المراسمة إلاستخداـالمالية أم 

الذم يقـك بتنفيذ التحكيؿ ال يعمـ الغرض مف عممية التحكيؿ ذاتيا، ذلؾ أف المصرح ىك 
كحده الذم يقع عميو كاجب التحرم مف غرض العميؿ مف ىذا االستخداـ كعميو فإف 

التحكيبلت الصادرة مف بنكؾ أجنبية غالبا ما تككف خالية مف إسـ العميؿ المنشئ إذ تقتصر 
   أما بخصكص آخر ما تـ ."إلى عميمكـ......إف عميمنا يرغب في تحكيؿ" عمى ذكر عبارة

الذم يشار إليو اختصارا الصيرفة عمى الخط  : تكريسو في المجاؿ المصرفي في الجزائر ىك
.  AEBS3 ب

 الفرع الثاني 
 استحداث مفيوم البوابة االلكترونية في الصفقات العمومية

كيعبر عمييا  التجارة اإللكتركنية يصنؼ كشكؿ مف أشكاؿ تعامؿ مع اإلدارة الكتركنيااؿ     
كمف أىـ أمثمتيا عقكد المزايدات كالمناقصات ،  4تجارة إلكتركنية بيف الحككمات كالمنتجيفب

                                                 

 2009 عبر شبكة االنترنت، دار النيضة العربية، مصر،األمكاؿعبد الفتاح بيكمي حجازم، جريمة غسيؿ / د (1)
  .82،ص

  .77، ص2006اشرؼ تكفيؽ شمس الديف، الحماية الجنائية لممستند االلكتركني، دار النيضة العربية، مصر، /د(2)
نتجت ىذه الشركة عف إتفاؽ شراكة بيف المجمكعة الفرنسية  "الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكتركنية" التعريؼ بػ ( 3)

DIAGRAM EDI الرائدة في مجاؿ البرمجيات المتعمقة بالصيرفة اإللكتركنية ك أمف تبادؿ البيانات المالية ،ك ثبلث 
 ك مركز البحث في اإلعبلـ  SOFT ANGINERING ك MAGACT MULTIMEDIA: مؤسسات جزائرية ىي 

 لتنشأ شركة مختمطة سميت الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكتركنية تقدـ ىذه الشركة CERISTالعممي ك التقني 
خدماتيا المتعمقة بالمصارؼ عف بعد ك تسيير  أمف تبادؿ البيانات المالية لجميع البنكؾ ك المؤسسات المالية بإختبلؼ 

بتقديـ تشكيمة مف الخدمات بدرجة  (مؤسسات كبرل ، مجمكعات شركات، تجار، مينييف، خكاص )أصناؼ زبائنيا 
 .عالية مف األمف ك سبلمة في أداء العمميات 

    ، في البداية ركزت عمى عمميات تطكير ك تدعيـ  مكجية جيكدىا بصفة 2004أنشئت ىذه الشركة في جانفي           
. رئيسية نحك عصرنة الخدمات البنكية ك أنظمة الدفع اإللكتركنية          
    إف ىذه الشركة أنشئت مف أجؿ ىدؼ أساسي ىك تمبية حاجات المؤسسات المالية بإقتراح برمجيات تقدـ خدمات          
  . ( DES PROGICIELS )عف طريؽ برمجيات متعددة          

 ،كىػذه ((G2Cىناؾ ما يعرؼ باسـ التعامبلت اإللكتركنية بيف الحككمػات كالمكاطنيف ىذه الصكرة  إلى جانب(4)
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كالتكريدات الحككمية، فبالنظر إلى الطبيعة القانكنية ليذه األعماؿ، يتبيف لنا أنيا تعتبر 
أعماؿ تجارية بالنسبة لممكرديف لككنيا تمارس بشكؿ معتاد، كعادة يككف ليؤالء سجؿ داخؿ  

 :قالييئات الحككمية يقيدكف فيو مسبقان، أما بالنسبة لمجيات الحككمية فإف
 :1القانكف كسع مف نطاقيا فتتمثؿ بالنسبة لمقانكف الجزائرم في -

 . العمكمية اإلدارات  *
 المستقمة الكطنية الييئات     * 
 الكاليات    * 
 البمديات     *
 اإلدارم الطابع ذات العمكمية المؤسسات    *
 العممي الطابع ذات الخصكصية العمكمية كالمؤسسات ،كالتنمية البحث مراكز  *   

 كالمؤسسات ،كالميني كالثقافي العممي الطابع ذات العمكمية كالمؤسسات ،كالتكنكلكجي
                                                                                                                                                         

 التعامبلت تعتمد بشكؿ أساسي عمى تقديـ الخدمات لممكاطنيف، كيصعب اعتبارىا مف صكر التجارة اإللكتركنية، 
كىذا ما أكدتو مثبل  .كمف أىميا إصدار التراخيص كتبادؿ المعمكمات كخدمات التعميـ عف بعد كما إلى ذلؾ

، حيث جاء فييا أف أىـ مجاالت 2004لسنة (15)المذكرة اإليضاحية لقانكف التكقيع اإللكتركني المصرم رقـ 
، كىي المعامبلت اإلدارية لمحككمة كخدمات لممكاطنيف "الحككمة اإللكتركنية " تطبيقات التكقيعات اإللكتركنية 

بشكؿ عاـ كمنيا الخدمات التي تقدميا الجمارؾ كالضرائب كمصمحة األحكاؿ المدنية ليـ، ككذلؾ استقباؿ ما يقدـ 
 .إلى الجيات الحككمية مف طمبات

بي مكقؼ في ىذا الشأف حيث أنو لـ يعمؽ تعامبلت الحككمة مع المكاطنيف إلكتركنيان عمى ككقد كاف لبلتحاد األكر
استصدار إذف مسبؽ مف ىيئة أعمى، بؿ حث الحككمات عمى إزالة أية عقبات تقؼ في كجو ىذه التجارة، عمى 

 التي حددت عدة شركط لقبكؿ 2002مف قانكف التجارة اإللكتركنية البحريني لعاـ  (4/1)نقيض ما جاء بالمادة 
يشترط لقبول الجيات العامة إرسال أو تسمم سجل أو "حيث نصت عمى أنو  الجيات العامة لمتعامؿ اإللكتركني 

توقيع في شكل إلكتروني، أن يصدر قرار بذلك من الوزير المختص الذي يتــولى اإلشراف عمى تمك الجية، 
وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويحدد فيو نطاق ومجال قبول إرسال وتسمم السجبلت والتوقيعات 

يجب " عمى أنو  (4/2)، كأيضان مشركع نظاـ التعامبلت اإللكتركنية السعكدم الذم نص في المادة "اإللكترونية
ف كاف يقيد "أن تكون موافقة الجية الحكومية عمى التعامل اإللكتروني صريحة ، كىذا االتجاه األخير، كا 

تعامبلت الحككمة إلكتركنيان، إال أنو يعتبر مقبكالن كينـ عف الدقة المطمكبة في إصدار القرارات اإلدارية مف الجيات 
  .الرسمية، ذلؾ ألنيا كثيران ما تنشأ أك تقرر مراكز قانكنية

 يناير 18 المكافؽ1433 عاـ صفر 24 في مؤرخ 23 - 12 رقـ رئاسي مرسـك مف 02انظر في ذلؾ المادة  (1)
 سنة أكتكبر 7 المكافؽ 1431 عاـ شكاؿ 28 في المؤرخ  236 - 10رقـ الرئاسي المرسـك كيتمـ يعدؿ 2012
. 04/2012 ج ر ج ج عدد.العمكمية الصفقات تنظيـ كالمتضمف 2010
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 كالتجارم الصناعي الطابع ذات العمكمية ؤسسات،كالـ كالتقني العممي الطابع ذات العمكمية
 ساىمة بـجزئيا أك كميا كلة مـعممية بإنجاز تكمؼ عندما االقتصادية العمكمية كالمؤسسات

 .الدكلة مف نيائية أك مؤقتة
 تتحدد مف خبلؿ -فيما إذا كانت أعماؿ مدنية أـ تجارية -الطبيعة القانكنية لتعاقداتيا - 

 لكؿ نصكص القانكف المدني كالقانكف اإلدارم كقانكف الشركات كالئحة المناقصات كالمزايدات
 . 1دكلة

إما المناقصات :      إف اإلتجاه العاـ في مكضكع التعاقد مع اإلدارة ينقسـ إلى أسمكبيف 
 .التي تسرم عمييا قكاعد القانكف الخاص -مالتراض–كالمزايدات أك أسمكب التعاقد الحر 

 المالي كالفني ر لبلعتباة      تعمد اإلدارة المجكء إلى نظاـ المناقصات كالمزايدات مراعا
كالمناقصة تستيدؼ فتح الباب أماـ . كالشفافية التي تكفميا العدالة كالمساكاة بيف المتنافسيف

 تسمح بكصكلو إلى اكبر ة لمتقدـ إلييا مما يستمـز اإلعبلف بطريؽدأكبر عدد ممكف مف األفرا
 .  العطاء األمثؿ رعدد ممكف تمييدا الختيا

 المتعاقد مع اإلدارة ر إجراءات جديدة الختيات ظيرة      بتطبيؽ نظاـ الحككمة اإللكتركني
 مثبل تقتضي ة، فالمناقصة اإللكتركنية اإللكتركنيةكأنماط أخرل مف العقكد فرضتيا التجار

 كأفضؿ مجاؿ لذلؾ ة إلى كسائؿ الكتركنيةتغير كسيمة اإلعبلف مف كسائؿ مكتكبة أك مرئي
. 2 إلى مختمؼ دكؿ العالـم أيف تكجو مف خبللو دعكة لمتقدـ بالعطاء االلكتركفتىك االنترف

كقد أكجدت برامج مصممة لكيفية إبراـ العقد اإلدارم خصكصا عقكد التكريد مف خبلؿ 
 تنظيما لجميع إجراءات التي تتبع لمتعاقد بيذا ج ، كما تحتكم ىذه البراـةالكسائؿ االلكتركني

 . الطريؽ

                                                 

 العبلقة يمعب السعر دكر في خضكع العقد لقانكف الصفقات أطراؼ لمعيار إضافةبالنسبة لمقانكف الجزائرم  (1)
 :"عمى236-10 مف المرسـك الرئاسي 06كالمعدلة لممادة  23-12 المرسـك الرئاسي02العمكمية فتنص المادة 

 لخدمات عنو يقل أو دج 8.000.000  دينارين مبلي ثمانية مبمغو يساوي طمب أو عقد كل : 6 المادة
 إبرام وجوبا يقتضي ال الخدمات أو الدراسات لخدمات دج 4.000.000دينار يينمبل وأربعة الموازم أو األشغال
 ."المرسوم ىذا مفيوم في صفقة

، مجمة الحقكؽ لجامعة البحريف، "المناقصة االلكتركنية كسيمة الختيار المتعاقد مع اإلدارة"داكد الباز ، /  د( 2)
 187،ص2006المجمد الثالث، العدد األكؿ،جانفى
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       قد تـ مؤخرا تكريس مفيـك البكابة االلكتركنية في الصفقات العمكمية االلكتركنية في 
 عاـ شكاؿ 28 في المؤرخ  236 - 10رئاسي رقـؿ  امرسـكالقانكف الجزائرم بمكجب اؿ

 ،المعدؿ العمكمية الصفقات تنظيـ المتضمف ك  2010  سنة أكتكبر 7 المكافؽ 1431
 1يناير 18 المكافؽ1433 عاـ صفر 24 في مؤرخ 23 - 12 رقـ كالمتمـ بالمرسـك الرئاسي

القرار الصادر عف كزارة المالية مؤرخ في   منو، ككذا174 ك173،ال سيما المادتيف  2012
 يحدد محتكل البكابة االلكتركنية لمصفقات العمكمية ككيفية تسييرىا 2013 نكفمبر 17

  تحديد   إلىكييدؼ ىذا القرار إذف . 2ككيفيات تبادؿ المعمكمات بالطريقة االلكتركنية
  كيفيات ككذا  (أكال) تسييرىا  ككيفيات العمكمية  لمصفقات  اإللكتركنية البكابة  محتكل
 .(ثانيا)يف المصالح المتعاقدة كالمتعامؿ االقتصادمب  اإللكتركنية  بالطريقة لكمات المعتبادؿ

 مفيوم البوابة االلكترونية:                   أوال
 التي تسمح بإجراء الصفقات العمكمية الكتركنيا، فبالنسبة لمكاليات ؿ      يختمؼ مكقؼ الدك

1993المتحدة األمريكية بدأ العمؿ بو في 
 ـ صدت مجمكعة مف المراسيا أما بالنسبة لفرنس3
 بشأف 1999م ر فيؼ2 في ر الصاد68-99كالتعميمات المتعمقة بيذا الشأف منيا المرسـك 
، تضمف ىذا المرسـك 4ت عبر شبكة االنترفةآلية كضع نماذج المعامبلت اإلدارية مباشر

 المطمكب تقديميا مف أجؿ القياـ بالمعامبلت لدل ة كالنماذج الضركرمةالمستندات اإلدارم
 كالمؤسسات العامة كتكزيعيا عمى المكاطنيف في شكؿ صيغة رقمية مف خبلؿ مكقع تاإلدارا

 .5ت عمى شبكة االنترفةخاص أنشأتو الحككمة الفرنسي
                                                 

  .04/2012  عددج ر ج ج (1)

. 21/2014 ج ر ج ج عدد   (2)
(3) RAPP Lucien, les pouvoirs publics et le contrat électronique, Travaux de l’association Henri 

capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p106 

( 4)     Décret 99-68 du 2 fevrier1999 relatif a la mise en ligne des formulaires 
administratives. Jo29/1999.                                    

عداد دفاتر ( 5) إلى جانب كضع الخطط كالبرامج البلزمة في عممية تحديد اإلدارات كالمرافؽ العامة لمدكلة الفرنسية كا 
 المتعمؽ 30/04/2002 الصادر في 692-2002المرسـك رقـ كذلؾ في كط نمكذجية مكحدة لممناقصات العامة رش

 منو عمى 56 كنص في المادة 2001 مف قانكف العقكد اإلدارية الصادر سنة 56 مف المادة 2 ك1بتطبيؽ الفقرتيف 
 الخاص بالتنسيؽ في 2004/18التكجػػػيو األكركبي رقـ كما صدر إجراءات إبراـ العقكد اإلدارية بالطرؽ اإللكتركنية 

 منو 2  نص في المادة 08/01/2004 في 15-2004 المرسـك رقـر صدكتطبيقا لو. 5إجراءات إبراـ العقكد اإلدارية
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 بكابة الكتركنية لمصفقات إنشاء     حذل المشرع الجزائرم حذك نظيره الفرنسي كقرر 
 اتػػػػػػػػػػػػػػػبالصفؽ عمقةت المتاػػػػػػػػػػػػػػػػػعمـككالـ  الكثائؽ  كمبادلة  بنشر  السماح إلىالعمكمية تيدؼ 

 . اإللكتركنية  بالطريقة العمكمية  الصفقات  إبراـ  ككذلؾ  العمكمية 
  :1 اآلتية  كالكثائؽ عمكمات الـنشر  البكابة ىذه تضمف     
 .العمكمية  بالصفقات تعمقة الـ  كالتنظيمية  التشريعية النصكص - 
 .العمكمية بالصفقات  عمقةالمت  القانكنية  االستشارات - 
 .ةالعمكمي  الصفقات  في  يف الممنكعيف مف المشاركةاالقتصادم  المتعامميف قائمة - 
 .ةالعمكمي  الصفقات  في  يف المقصييف مف المشاركةاالقتصادم  المتعامميف قائمة -
السنة   أثناء  برمة الـ  الصفقات  كقكائـ تعاقدةلـا  صالحالـ  شاريع لـالتقديرية  البرامج -

 .منيا  ستفيدةالـ ؤسساتالـ  تجمعات  أك  ؤسسات الـأسماء  ككذا السابقةالمالية 
 .ةالعمكمي  الصفقات بتنفيذ  تعمقةالـ  عاقدة المتصالح الـتقارير - 
 .ةكالكفاء  التصنيؼ شيادة  منيا  سحبت  التي  سسات المؤقائمة - 
 . لؤلسعار  االستداللية  األرقاـ - 
 .البكابة  كضكعبـ عبلقة  ليا  معمكمة  أك  كثيقة  كؿ - 
  : اآلتية  الكظائؼ  البكابة  تضمفكما 
 .ةالبكاب  طريؽ  عفييف االقتصاديف تعامؿ ك الـتعاقدةالـ  صالح الـتسجيؿ - 
 متعدد المعايير  بحث -
 .عمى المستجدات  التنبيو -

                                                                                                                                                         

ىذه جميع تككف عمى إمكانية إبراـ الدكلة لعقكد إدارية مع دكلة أك عدة دكؿ في مجاؿ األشغاؿ كالخدمات، عمى أف 
جراءات مف اإلعبلف عف العقد لغاية اعتماده مف قبؿ السمطة المختصة عف طريؽ المكقع اإللكتركني لممصمحة اإل

المتعاقدة، الذم يرل فيو الفقو الفرنسي أنو كاؼ لكحده لئلحاطة بالشركط المتطمبة إلبراـ العقكد اإلدارية اإللكتركنية، 
الذم قضى ب  18/02/1994: باعتباره يكفر شرط العبلنية كىك ما أقره مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو المؤرخ في

عمى الشخص العاـ أف يضع تحت تصرؼ األشخاص الميتميف بالعطاء عمى شبكة اإلنترنت ، نظاـ االستشارة، "
النظاـ  ، حمكدم ناصر:، أنظر في ذلؾ"الشركط، الكثائؽ كالمعمكمات المكممة مف أجؿ كضع إعبلف المنافسة دفتر

، تخصص قانكف،  القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك
. 115، ، ص2009كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك ، الجزائر، 

  . مف قرار كزير المالية03 طبقا لممادة ( 1   )
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 .الكثائؽ  تحميؿ -
 .ييفاالقتصاديف تعامؿ ك الـتعاقدةالـ  صالحيف الـبتبادؿ المعمكمات   تسيير -

 .الكثائؽ  ترميز - 
 . الكثائؽ  كتكقيت  تاريخ - 
اإللكتركني   التعيد  عمى  التمرف - 
 . لمكثائؽ  اإللكتركني  اإلمضاء- 
 .األحداث  صحيفة - 
 .البكابة  تعممي لمس تفاعمية  دالئؿ - 
 . لمبكابة  الحسف  لمسير  ضركرية  أخرل  كظيفة  كؿ - 
احتراـ المبادئ   إطار  في  العمكمية  لمصفقات عمكماتيةالـ  نظاـ  يصمـ  أف  يجب  ك

  1: اآلتية
  : اإللكتركنية بالطريقة  بادلة المتالكثائؽ  سبلمة 1 -  

 . المكتكبة عدـ المساس بسبلمتياالكثائؽ  رقمنة  كأشكاؿ  صيغ  تضمف  أف  يجب - 
  التشريعية  األحكاـ  احتراـ مع  منةالمؤ  اإللكتركنية  بالطريقة  الكثائؽ  تكقيع -

 .المعمكؿ بيا  كالتنظيمية
 . منيا  كالتأكدالمتعامؿ االقتصادم   ىكية  عمى  التعرؼ -

  تبادلةالـ  الكثائؽ  حماية  تتـ : اإللكتركنية  بالطريقة  تبادلةالـ  الكثائؽ  سرية 2 -  
 األحكاـ  احتراـ  مع  الكثائؽ  ترميز  نظاـ  طريؽ عف  اإللكتركنية  بالطريقة
 . بياالمعمكؿ   كالتنظيمية  التشريعية

 :كذلؾ ب : األحداث  تتبع 3 - 
اإللكتركنية   بالطريقة  لكماتالمع تبادؿ  بتعقب  تسمح  لؤلحداث  صحيفة  إنشاء - 
  يبّيف  استبلـ  كصؿ  يسمـ  :  اإللكتركنية بالطريقةالمتبادلة   الكثائؽ  كتكقيت  تاريخ -

  عمى  أك  اإللكتركنية بالطريقة  يرسؿ عرض  لكؿ،   العركض  استبلـ كتكقيت  تاريخ
 . إلكتركني  مادم  حامؿ

                                                 

.  السالؼ الذكر مف قرار كزير المالية7أنظر المادة ( 1)
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  ألنظمة  تسمح  كمقاييس معايير  اعتماد  :  عمكماتيةلـا  األنظمة  تكافقية 4 -  
 . عطياتلـا  تبادؿ  أجؿ  مف بالتكاصؿ  مختمفة  معمكماتية

 .اإللكتركنية بالطريقة  الرقمية  الكثائؽ  أرشفةميف تأ 5 - 
 ين المصالح المتعاقدة ب  اإللكترونية  بالطريقة  لومات المع   تبادل:         ثانيا

                والمتعامل االقتصادي
  تسجيميـ  عمى  متكقؼادييف االقتصيف تعامؿالـك تعاقدةالـ  صالحالـ  دخكؿ  يككف     
مضاء  مؿء  بعد  البكابة  في  التسجيؿ  كيتـ. البكابة  في رساؿ كا   إلىنمكذجية   استمارة  كا 
  مباشرة  االستمارات  إيداع  ف كما يمؾ اإللكتركني  البريد  طريؽ  عف  البكابة  مسّير 

 شخصتعييف ادييف االقتصيف تعامؿالـك المتعاقدة المصالح عمى كيجب. البّكابة  مسّير  لدل
 . إلكتركني  بعنكاف مزّكد  يككفلمبكابة ك  بالدخكؿ لو  مرّخص  طبيعي 

    يبلحظ أنو البد عمى اإلدارة عندما تعمف عف الصفقة في الصحؼ أف تحدد عنكاف 
 ناقصاتلـا في  اإلعبلنات  عف  اإلعبلف  نشر   يتـ ، ك1تحميؿ الكثائؽ الكتركنيا

 مع  الكقت  نفس  في  البكابة  عمى  االستشارة رسائؿ  أك  األكلي  االنتقاء  إلى  كالدعكات
 العمكمي  تعامؿالـ  لصفقات الرسمية  النشرة  كفي  الجرائد  في  لمنشر  اإلعبلنات إرساؿ 
  يؤخذ  الذم  التاريخ أما.يف المعنييفاالقتصادم ليف لممتعاـ  االستشارة رسائؿ  إرساؿ  أك 
 إطار في  طبؽلـ ا  التاريخ  ىك  العركض  تحضير  مدة  لحساب  االعتبار  يفبع

 . الكرقي  دملما ا  لمحامؿ  بالنسبة  تبعةالـ  اإلجراءات
      بالمقابؿ رد المتعيديف أك المترشحيف عمى إعبلنات المنافسة  يمكف أف يككف الكتركنيا 
كفي ىذه الحالة يمكنيـ ايصاؿ نسخة مف العرض عمى حامؿ مادم أك الكتركني عمى أف 

  تفتح  الك". بديمة  نسخة  " عبارة يحمؿ  مختـك  ظرؼ  في  ىذه العرض  نسخة  تكضع
  : اإللكتركنية  بالطريقة رسؿالـ العرض  كاف  إذا  إالّ   البديمة  النسخة

 . 2فيركس  يحمؿ * 

                                                 

 اإلعبلن  وثائق المتعاقدة  صالح الم  تضع  عندما:" مف القرار المذككر آنفا كالتي تنص عمى11أنظر المادة  (1)
  يجب، اإللكترونية بالطريقة  العمومية  لمصفقاتأو المترشحين  عيدينلمت ا  متناول  في  نافسةلما  عن 

  . "الصحفي  اإلعبلن  في  الوثائق تحميل  عنوان  تحّدد  أن  عمييا

   أكمف المتعيد   تطمب  المتعمقة بالممؼ اإلدارم الكثائؽ  في فيركسا  عاقدةتكتشؼ المصمحة المت  عندماو (2)
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 .القانكنية  اآلجاؿ  في  يصؿ  لـ * 
 . فتحو  مف  يتمكف  لـ * 

 .1تفتح  لـ  التي  البديمة  النسخة  إتبلؼ  يتـ في غير ىذه الحاالت 
 المتعاقدة  بيف المصالحاإللكتركنية بالطريقة     أما بالنسبة لمكثائؽ التي يتـ تبادليا

  :ادييف تتمثؿ بالخصكص فياالقتصيف تعامؿالـك
  : تعاقدة الـلممصالح  بالنسبة 1 -  

  الشركط  دفاتر - 
 باالستثمار  كالتعيد  بالنزاىة  كالتصريح  التعيد كرسالة  باالكتتاب  التصريحنماذج  -  
  االقتضاء  عند
 . االقتضاء  عند  اإلضافية  المعمكماتك  الكثائؽ - 
 . االستشارات  كرسائؿ  األكلي لبلنتقاء  كالدعكات  ناقصاتالـ  عف  اإلعبلنات - 
 .االقتضاء  عند  العركض  إرجاع - 
 . االقتضاء  عند العركض  تكضيح  أك  استكماؿ  طمبات - 
 .العمكمية  لمصفقات  ؤقتةالمنح الـ - 
 . اإلجراءات  جدكل  عدـ - 
 . العمكمية  لمصفقات ؤقتةالـ  نحالـ  إلغاء  أك  اإلجراءات  إلغاء - 
  الشركط  دفاتر أحكاـ  حكؿ  االستفسار  طمبات  عف  األجكبة - 
 . الطعكف  كعف العركض  تقييـ  نتائج  طمبات  عف  األجكبة - 

 :يفاالقتصادميف لممتعامؿ  بالنسبة 2 -  
 .باالكتتاب  التصريح - 
  التعيد  رسالة - 

                                                                                                                                                         

   .آخر  بإرساؿ  القياـ  ترشحالـ

  محاكلة االدارة  تجرم فيركس  عمى  تحتكم  ككانت إرسالياتـ  أك  البديمة  النسخة  إرساؿ  يتـ  لـ  إذا (1)
  التي  فاتالمؿ  تعتبر ك. اإلصبلح  نجح  إذا العركض  تقييـ كتكاصؿ  البديمة  النسخة  أك  العرض  إلصبلح
  االحتفاظ  كيتـ .  كاممة  غير  أك ممغاة  فاشمة  إصبلح  محاكلة  محؿ  كانت  كالتي فيركس  عمى  تحتكم
ببلغ  الفيركس  بأثر  .المعني بذلؾ  االقتصادم  تعامؿ الـكا 
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      بالنزاىة  التصريح- 
         االقتضاء  عند باالستثمار  التعيد - 
      االقتضاء  عند  الشركط  دفتر أحكاـ  كتكضيحات  إضافية  معمكمات  طمبات - 
    االقتضاء  عند اإلضافية  كالكثائؽ  الشركط  دفاتر  سحب - 
   أكلي  انتقاء  مرحمة تتضّمف  التي  اإلجراءات  إطار  في  الترشيحات - 
 . كالمالية  التقنية العركض - 
 .العركض المعدلة عند االقتضاء - 
 . كالطعكف العركض  تقييـ  نتائج  طمبات -
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الفصن الثاني 
عدم م فاًة النصوص الوضعٌة الحالٌة لضبط ممارسة نشاط الججارة 

لل جرونٌة  ال
استتبع انتشار االنترنت اتساع في حجـ التعامبلت االلكتركنية بالمقارنة مع  التعامبلت      

 أف األمـ التقميدية، كعميو فقد تسابقت مختمؼ التشريعات لتقنيف ىذا النكع مف النشاط، طالما
تقاس بدرجة تطكرىا كمسايرتيا لما ىك مكجكد عمى الساحة الدكلية، كلما كانت التجارة 
االلكتركنية ابرز ىذه التطكرات كالمعطيات، كاف لزاما عمى سائر دكؿ العالـ أف تكرسيا 

كالجزائر مف بيف الدكؿ التي أدخمت . كتنظميا بشكؿ تتقبميا فيو تشريعاتيا كتتماشى معيا
بيدؼ مسايرة ىذا التطكر، كقد تطرقنا -كاف كانت محتشمة–تعديبلت عمى قكانينيا الداخمية 

، لكف ك مف خبلؿ في الفصؿ السابؽ إلى التكريس القانكني لممارسة التجارة االلكتركنية 
 عمى ىذه النصكص القانكنية الجزائرية تكصمنا في العديد مف المرات إلى نقائص ااستطبلعف

، بؿ أكثر  (مبحث أكؿ)ك ثغرات عدة فيما يخص معظـ الجكانب المتعمقة بالتجارة االلكتركنية
 .  (مبحث ثاف)مف ذلؾ فراغات تشريعية بالنسبة لبعض المسائؿ

 
ول 

أ
المبحح ال

لل جروني  عدم قدرة القواعد اللالسٌلٌة على اسجٌعاب المفهوم ال
كافة أنكاع المعامبلت التجارية التي تعتمد عمى المعالجة  التجارة االلكتركنية شمؿت    

رساؿ لمبيانات اإللكتركنية  في شكؿ نصكص أك أصكات أك صكر، كىذا يعنى أف ىذه ىا، كا 
التجارة تمتد إلى كافة صكر التجارة التقميدية، عف طريؽ استخداـ كسائؿ حديثة لنقؿ 

 كعميو فيمكف العكدة دائما لمقكاعد العامة التقميدية .المعمكمات مثؿ التمكس كالفاكس كاإلنترنت
لكف . لتطبيقيا عمى التجارة االلكتركنية خاصة بالنسبة لمدكؿ التي لـ تسف تشريعا خاصا بيا 

 مخمفات المفيـك بكفي العديد مف المرات نممس تخمؼ ىذه القكاعد العامة عف استيعا
االلكتركني لدرجة انو كفي بعض األحياف يغير المفيـك االلكتركني بعض أسس ىذه القكاعد 

، إلى جانب تغير بعض المفاىيـ  (مطمب أكؿ )العامة المعركفة في إبراـ العقد كاثباتو
 .(مطمب ثاف)التجارية 
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 المطمب األول
  متطمبات إبرام العقد االلكتروني بتخمف النظرية العقدية الكبلسيكية عن استيعا

    
 فكرة التعاقد بكاسطة أماـ كانت التشريعات المدنية كالتجارية  قد كقفت فيما سبؽ إذا     

 استخداـ نظـ الكمبيكتر كشبكات المعمكمات في أماـ مدعكة لمكقكؼ فإنياالياتؼ  أك التمكس 
إبراـ العقد  عمى اعتبار اف مسائؿ بما فييا التعاقد ىذا  إشكاالت أماـالتعاقد ، كالكقكؼ 

االختبلؼ الكبير بيف التعاقد االلكتركني ك التعاقد التقميدم يظير في ركف التراضي لككنو يتـ 
 كسائؿ التقنية فقد أنتجت. الكتركنيا، أما محؿ العقد كسببو فبل يختمفاف كثيرا في كبل العقديف

 حكؿ مدل اعتراؼ القانكف، كتحديدا اإلشكاالت العديد مف أثارت جديدة لمتعاقد أنماطالعالية 
اإليجاب كأكؿ إرادة تظير   التراضي ، سكاء الجديدة لمتعبير عفاآللياتقكاعد التعاقد  بيذه 
، ثـ ركني المحؿ (فرع ثاف) ككيفية تطابقو مع اإليجاب كالقبكؿ(فرع أكؿ)في العقد االلكتركني

ككف النظـ ؿ اإلثبات في ميداف إشكاالت أثيرت كما (فرع ثالث) كالسبب في العقد االلكتركني
فرع ) المقبكلة كحددت قكاعد االحتجاج بيا كسبلمة االستدالؿ منيااألدلةالقانكنية قد حددت 

 . (رابع
 الفرع األول

 فيما يتعمق باإليجاب االلكتروني
 كال االلكتركني بالطبع ، لذلؾ 1 بالنسبة لممشرع الجزائرم لـ يعرؼ اإليجاب التقميدم    

، (ثانيا)، قيمتو القانكنية (أكال)سنستعيف بالفقو كالقانكف المقارف في  تحديد  خصكصياتو 
 .(ثالثا)نطاقو المكاني

                                                 

   اإليجاب ىك العرض الذم يتقدـ بو شخص معيف ألخر أك آخريف بقصد إبراـ عقد ما ، لمحصكؿ عمى قبكؿ (1)
محمد صبرم سعدم ، الكاضح في شرح القانكف المدني / د:ىذا العرض كبالتالي إنشاء العقد، انظر في ذلؾ 

النظرية العامة لبللتزامات ، مصادر االلتزاـ ، العقد كاإلرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القكانيف )
كيعرؼ كذلؾ انو عرض جاـز ككامؿ لمتعاقد كفقا . 103، ص2009، دار اليدل، الجزائر،4،الطبعة(العربية

أبك الحسف مجاىد، مرجع سابؽ، / د:لشركط معينة يكجيو شخص إلى آخر أك أشخاص آخريف، أنظر في ذلؾ 
ك يعاب عمى ىذا التعريؼ انو إذا كاف اإليجاب جاـز أك بات إلى انو ال يشترط أف يككف كامؿ أم . 199ص

. ممما بجميع عناصر التعاقد بؿ يكفي أف يحتكم عمى العناصر األساسية أك الجكىرية لمتعاقد فقط
     كيعرؼ أيضا انو اإلرادة األكلى التي تظير في العقد ، لذلؾ يجب أف تتكفر فيو الشركط المتعمقة باإلرادة كاتجاىيا          
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  1خصوصيات اإليجاب االلكتروني:أوال
الخاص بحماية المستيمكيف في العقكد المبرمة 2 (EC/7/97)    يعرؼ التكجيو األكركبي 

 كل اتصال يتضمن كل العناصر البلزمة بحيث يستطيع المرسل إليو :" عف بعد اإليجاب انو
 .3"أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من ىذا النطاق مجرد اإلعبلن

    في نفس السياؽ، كتأثرا بيذا التعريؼ يعرؼ اإليجاب االلكتركني انو كؿ اتصاؿ عف بعد 
 ثيتـ عف طريؽ الكتركني يتضمف كؿ العناصر البلزمة المتطمبة في اإليجاب التقميدم، بحي

 .4يستطيع مف كجو إليو ىذا االتصاؿ أف يقبؿ التعاقد مباشرة
                                                                                                                                                         

إلى إحداث اثر قانكني كالتعبير عنيا ، إضافة إلى ذلؾ يجب أف يشمؿ العناصر التي تجعمو صالحا ألنو ينعقد بو           
آمناج رحيـ أحمد ، التراضي في العقكد االلكتركنية عبر شبكة االنترنت،  : العقد إذا صادفو القبكؿ،أنظر في ذلؾ         
 . 142،ص2006دراسة تحميمية مقارنة، دار كائؿ، األردف،          

ك اف كانت أغمبية التشريعات المنظمة لممعامبلت كالتجارة االلكتركنية لـ تيتـ بتعريؼ اإليجاب االلكتركني بؿ  (1)
ألغراض :"2002-2 مف قانكف إمارة دبي 13/1عرفت رسالة البيانات التي يمكف أف تتضمف إيجابا، فمثبل المادة 

 تنص عمى 2أما الفقرة     . اإليجاب والقبول جزئيًا أو كميًا بواسطة المراسمة االلكترونية التعاقد يجوز التعبير عن
كالقانكف      ".قابميتو لمتنفيذ لمجرد انو تم بواسطة مراسمة الكترونية واحدة أو أكثر ال يفقد العقد صحتو أو:"

التعبير ، كميا أو جزئيا ، عن اإليجاب والقبول  في سياق إبرام العقود يجوز:" التي تنص10البحريني في مادتو 
والعمل بموجبو ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال لئليجاب أو  وكافة األمور المتعمقة بإبرام العقد

كيعرؼ نفس القانكف السجبلت ". السجبلت اإللكترونية ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك القبول ، عن طريق
   . الذم يتـ إنشاؤه أك إرسالو أك تسممو أك بثو أك حفظو بكسيمة إلكتركنية السجؿ: السجؿ اإللكتركني - االلكتركنية

في سياق تكوين العقود ، :"  التي تنص عمى1996 مف القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية لسنة11/1 كذلؾ المادة  
وما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات لمتعبير عن العرض، وقبول العرض، وعند استخدام 

في حيف ". رسالة بيانات في تكوين العقد ال يفقد ذلك العقد صحتو او قابميتو لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض
 بيف نظاـ إبراـ العقكد االلكتركنية كالعقكد العادية 2000-83يسكم القانكف التكنسي بشأف المبادالت كالتجارة االلكتركنية 

االلكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير  يجري عمى العقود :"بحيث تنص الفصؿ األكؿ في فقرتو الثانية عمى
، تقابميا المادة " صحتيا و قابميتيا لمتنفيذ في ما ال يتعارض وأحكام ىذا القانون عن اإلرادة ومفعوليا القانوني و

 .2003الخامسة مف مشركع القانكف الفمسطيني لممبادالت كالتجارة االلكتركنية لعاـ 
كقد عمدنا إلى إدراج ىذا التعريؼ عمى اعتبار أف مف . 1997 مام 20الصادر عف المجمس األكركبي في  (2)

 . (2011ممغى في )خصائص العقد االلكتركني انو عقد يتـ عف بعد
- عمى الرغـ مف احتكاءه عمى شركط اإليجاب-ىذا التعريؼ ال يمكف تبنيو كتعريؼ كاؼ لبليجابي االلكتركني (3)

 .ألنو لـ يبيف كسيمة االتصاؿ فيحتمؿ ىذا التعريؼ أف تككف كسيمة االتصاؿ تقميدية كالمراسمة البريدية مثبل
. 126،ص2010، دار الثقافة، األردف، 2بشار محمكد دكديف، اإلطار القانكني لمعقد المبـر عبر االنترنت، طبعة (4)

 "االلكتركني"ك إف كاف يعاب عمى ىذا التعريؼ عدـ تحديده لمعنى 
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تعبير عن :"    ك يعرؼ الدكتكر محمد حسيف منصكر اإليجاب الصادر عبر االنترنت انو
إرادة الراغب في التعاقد عن بعد من خبلل شبكة دولية لبلتصاالت بوسيمة مسموعة مرئية 

مع ضرورة أن يتضمن ىذا التعبير كل العناصر البلزمة إلبرام العقد بحيث يوجو إلى 
  " .1الشخص الذي ييمو األمر فيقبل التعاقد مباشرة اثر ذلك

اتصاؿ يتضمف العناصر "   مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نستخمص شركط اإليجاب، فككنو 
يعني شرط اإليجاب المحدد كالدقيؽ طبقا لمقكاعد العامة المنظمة لئليجاب التقميدم " البلزمة

كالتي تقضي بأف يحتكم اإليجاب عمى الشركط األساسية لمتعاقد كالتي تتمثؿ في العناصر 
ال عد مجرد دعكة لمتعاقد، ثـ  يستطيع مف كجو إليو أف يقبؿ التعاقد " الجكىرية لمعقد كا 

كىك " المرسؿ إليو" تعني شرط اإليجاب البات كالجاـز في اإليجاب العادم، كأخيرا" مباشرة
 .شرط أف يككف اإليجاب مكجيا لشخص أك عدة أشخاص

تطمب االيجاب االلكتروني ألكثر من العناصر الجوىرية لمعقد المتطمبة في -              أ
 :التعاقد التقميدي

 ، 2 ت ـ ج 65     بمعنى آخر تكسع مفيـك العناصر الجكىرية، فطبقا لنص المادة 
فالفيصؿ  بيف إعتبار العقد مبـر مف عدمو ىك المسألة الجكىرية في العقد، بمعنى أنو إذا 
ذا تـ االتفاؽ  كانت جميع المسائؿ الجكىرية متفؽ عمييا بيف الطرفيف يعتبر العقد مبرما، كا 

 .عمى بعض العناصر الجكىرية فقط فإف العقد ال يعتبر قد تـ
    أما العناصر التفصيمية التي ال تأثر في العقد يتـ اإلتفاؽ عمييا الحقا أك تفصؿ فييا 

 .المحكمة طبقا لطبيعة المعاممة أك ألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة
ىؿ كؿ ما يعتبر جكىريا في العقد التقميدم يعتبر :  كالسؤاؿ الذم يطرح في ىذا الصدد ىك

كذلؾ في التعاقد االلكتركني ، كىؿ تكفي ىذه العناصر الجكىرية بمفيكميا التقميدم إلعتبار 
 اف العقد قد تـ أك يتطمب أكثر؟

                                                 

ك إف كاف يأخذ . 67،ص2003محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، (1)
 .عمى ىذا التعريؼ انو يشترط في اإليجاب أف يتـ بكسيمة مسمكعة كمرئية في حيف انو تكفي أحدىما

حتفاظا بمسائؿ :"  مف ت ـ ج عمى 65تنص المادة  (2) إذا إتفؽ الطرفاف عمى جميع المسائؿ الجكىرية في العقد كا 
ذا قاـ  تفصيمية يتفقاف عمييا فيما بعد كلـ يشترطا أف ال أثر لمعقد عند عدـ اإلتفاؽ عمييا ، أعتبر العقد مبرما كا 
خبلؼ عمى المسائؿ التي لـ يتـ اإلتفاؽ عمييا ، فإف المحكمة تقضي فييا طبقا لطبيعة المعاممة كألحكاـ القانكف 

 ".كالعرؼ كالعدالة
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    لنجيب عف ىذا التساؤؿ ال بد أف نعرؼ أكال المقصكد بالعناصر الجكىرية في العقد 
 مف ت ـ ج ال نجد أم مدلكؿ ليذه العناصر أذف يبقى 65التقميدم، كبالعكدة لنص المادة 

كالمسائؿ الجكىرية في . تحديد مدل جكىرية المسألة في العقد مف إختصاص القاضي
. 2 ىي تمؾ التي تكّكف عنصرا أساسيا في تعريؼ العقد المراد إبرامو1تعريفيا المكضكعي 

يضاؼ لذلؾ أم شرط يرقي في نظر مف كجو إليو اإليجاب إلى مرتبة العناصر الجكىرية 
ف كاف في ذاتو أمرا ثانكيا كال أىمية لو  . 3حتى كا 

   تعتبر ىذه العناصر مف قبيؿ العناصر الجكىرية في اإليجاب اإللكتركني أيضا بؿ أكثر 
 تفرض بعض التشريعات المتعمقة بالمعامبلت اإللكتركنية إلتزامات عمى عاتؽ 4مف ذلؾ

، تتمثؿ ىذه اإللتزامات في كجكب أف 5التاجر خاصة إذا كاف مف كجو إليو اإليجاب مستيمكا
يتضمف اإليجاب اإللكتركني مجمكعة مف البيانات كالمعمكمات الضركرية ، مف بينيا مثبل  

 التكنسي المتعمؽ بالمبادالت كالتجارة اإللكتركنية ، في الفصؿ الخامس 83-2000قانكف
                                                 

 .لعناصر المادية ، فإف المعيار الشخصي يرل إلرادة األطراؼ كحدىا في تحديد ماىك جكىرم في العقد (1)
 .105، ص2008، مكفـ لمنشر، الجزائر، (النظرية العامة لمعقد)عمي فيبللي، اإللتزامات  (2)
 .145آمناج رحيـ أحمد ، مرجع سابؽ، ص: ىذا حسب المعيار الشخصي، أنظر في ذلؾ (3)
تشترط مثبل في بعض األحياف أف يككف اإليجاب اإللكتركني  بمغة معينة كأنو لف يككف لو أم أثر ما لـ يحرر  (4)

 مف الشركط العامة الكاردة في العقد النمكذجي الفرنسي لمتجارة االلكتركنية بيف 04بيا ، ىذا ما تضمنتو المادة 
 مف جانب كؿ مف غرفة التجارة كالصناعة في باريس كالمجنة القانكنية 1998التجار كالمستيمكيف الذم أعتمد في 

يقدم اإليجاب بالمغة الفرنسية :" يمي في ىذه المادة ما لمجمعية الفرنسية لمتجارة كالمبادالت اإللكتركنية ، كقد جاء
  TOUBONكقبؿ ىذا النص ىناؾ قانكف آخر يدعى بقانكف . "، ويجوز أن تصاحبيا ترجمة بالمغة اإلنكميزية

الذم يكجب استعماؿ المغة الفرنسية أك عمى األقؿ الترجمة إلييا في التعبير عف اإليجاب في كؿ أنكاع التجارة ، 
كمف ثمة في التجارة اإللكتركنية أيضا، عمى كجو الخصكص في كصؼ الشيء أك المنتج أك الخدمة كتعييف 

     : أنظر في ذلؾىا،نطاقو كمالو مف ضماف كطريقة التشغيؿ أك اإلستعماؿ ، الفكاتير، اإلصاالت كغير
J’erôme Huel,  droit du multimédia, de la télématique a’ internet, rapport réalisé sous la 
direction de Pierre Huel, AFTEL, 1996 , p159.   

يجب عمى كؿ ميني يبيع أمكاؿ أك خدمات :"  مف قانكف اإلستيبلؾ الفرنسي عمى أنو 111/1فمثبل تنص المادة  (5)
 مف نفس القانكف عمى 121/18كتضيؼ المادة" أف يعمـ قبؿ إبراـ العقد بالخصائص األساسية لمماؿ أك الخدمة

في كؿ ايجاب لبيع أك تقديـ خدمات عف بعد ، يمتـز الميني بأف يكضح المستيمؾ إسـ مشركعو، أرقاـ :" أنو 
عصاـ عبد / د:أنظر في ذلؾ.ىكاتفو، عنكاف مركز إدارتو إذا كاف مختمفا عف المنشأة المسؤكلة عف اإليجاب 

 ال نجد ما يمـز 2009بالمقارنة مع قانكف اإلستيبلؾ الجزائرم الصادر في . 164الفتاح مطر، مرجع سابؽ، ص
 .التاجر بيذه البيانات اإلضافية في اإليجاب
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كالعشركف مف الباب الخامس المتعمؽ بالمعمكمات التجارية اإللكتركنية يكجب البائع في ىذه 
 -  :المعامبلت أف يكفر لممستيمؾ بطريقة كاضحة كمفيكمة قبؿ إبراـ العقد المعمكمات التالية

           .م الخدماتزكداك ـ ىكية كعنكاف كىاتؼ البائع

 .انجاز المعاممة  كصفا كامبل لمختمؼ مراحؿ-  
           .المنتكج يات كسعرصطبيعة كخا-  
           .تأمينو كاالدعاءات المستكجبة  كمفة تسميـ المنتكج كمبمغ- 
          .المنتكج معركضا باألسعار المحددة الفترة التي يككف خبلليا-  
 .كالخدمة بعد البيع شركط الضمانات التجارية-  
          .االقتضاء شركط القركض المقترحة  جراءت الدفع، كعند إطرؽ ك-  
     .العقد كنتائج عدـ انجاز االلتزامات   التسميـ كتنفيذكأجاؿطرؽ -  
 .كاجمو  العدكؿ عف الشراءإمكانية-  
 . الطمبيةإقراركيفية -  
رجاع اإلبداؿ أك المنتكج إرجاعطرؽ -             . المبمغكا 
 مختمؼ عف التعريفات أساساالتصاالت حيف يتـ احتسابيا عؿ  كمفة استعماؿ تقنيات-  

 .الجارم بيا العمؿ 
          . تفكؽ السنةأكلمدة غير محدكدة   كافإذاشركط فسخ العقد -  
ما يخص العقكد المتعمقة بتزكيد المستيمؾ بمنتكج اك خدمة خبلؿ  المدة الدنيا لمعقد ، في-  

 .دكرية  بصفةأكمدة طكيمة 
الكتركنيا ككضعيا عمى ذمة المستيمؾ لبلطبلع عمييا في جميع  يتعيف تكفير ىذه المعمكمات 

     .1مراحؿ المعاممة 
                                                 

التكجيو األكركبي في حيف ىناؾ مف القكانيف مف تركز عمى تأكيد ىكية البائع أك المكجب ، مثؿ ما جاء في  (1)
 بشأف التجارة اإللكتركنية يمـز البائع أف يكضح لعميمو إسـ شركتو كعنكانو كجميع عناصر تحديد 2000-31
 مف مشركع إتفاقية األكنستراؿ لمتعاقد اإللكتركني حيث تفرض عمى المكجب 14/1 جاء في المادة أكما .ىكيتو

عمى أي طرف يعرض سمعا أو خدمات عن :" تقديـ معمكمات بسيكلة كبشكؿ مباشر كبصفة دائمة، كالتي تنص 
 :طريق نظام معمومات يمكن وصول الجمور إليو يوفر المعمومات التالية

اسمو وكذلك تقييده في سجل تجاري أو سجل عام مماثل ، السجل التجاري المقيد بو رقمو أو وسائل مناظرة تتيح  -
 .التعرف عميو في ذلك السجل
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    ىذا النص جاء بصيغة قكاعد قانكنية آمرة كفي مجمميا تتعمؽ بجميع العناصر المتعمقة 
بمحؿ العقد كشركطو كطريقة تنفيذه كجميع العكائؽ التي يمكف أف تمحقو ك التي نرل أنيا 

أكثر شدة مقارنة بالقكاعد العامة، فمثبل شركط المحؿ طبقا لمقكاعد العامة تقتضي بأف يككف 
المحؿ مكجكدا أك ممكف الكجكد، معينا أك قابؿ لمتعييف، كمشركعا، بينما في التعاقد 

اإللكتركني ال يكفي ذلؾ بؿ البد مف تقديـ جميع المعمكمات التي تكضح كيفية إتماـ العقد 
كما يمكف أف يحصؿ خبلؿ ذلؾ، أكثر مف ذلؾ ، يمكف أف يككف اإليجاب اإللكتركني 

 .  1مصحكبا بصكر فكتكغرافية كمتحركة بشرط أف تعكس حقيقة المنتج
   نستنتج أف اإليجاب في العقد اإللكتركني يتطمب أكثر مف المسائؿ الجكىرية في اإليجاب 

التقميدم نظرا ألف المستيمؾ عادة يككف طرؼ ضعيؼ في العقكد اإللكتركنية كيحتاج 
 .2لمحماية

 :ورود إمكانية التحفظ في اإليجاب االلكتروني- ب               
الجاـز الذم     مف شركط اإليجاب اف يككف باتا، كالمراد باإليجاب البات ىك ذلؾ العرض

يثير . 3يعبر عف اإلرادة القطعية لممكجب في إنجاز العقد المرغكب فيو بصفة ال رجعة فييا 
 المقترف بىذا الشرط مشكؿ في اإليجاب االلكتركني  المتصؿ  بشرط أك ما يسمى باإليجا

 بتحفظ فيؿ يعتبر إقتراف اإليجاب اإللكتركني بتحفظ يتعارض مع ككف اإليجاب جاـز كبات؟

                                                                                                                                                         

 .الموقع الجغرافي والعنوان الذي يوجد بو مكان عمل ذلك الطرف -
 ". بيانات مفصمة، بما فييا عنوان بريده اإللكتروني، تسمح باإلتصال بسرعة والتخاطب معو بطريقة مباشرة وفعالة -
يجب تطبيقا ألحكاـ القانكف أف تككف العركض مفصمة :" جاء في العقد النمكذجي الفرنسي لمتجارة اإللكتركنية( 1)

بحيث تعرض بأمانة صفات المنتجات المعركضة مف حيث الكـ كالكيؼ كبحيث تحيط العميؿ عمما بصفة خاصة 
بأبعاد المنتجات ككزنيا كتسميتيا كطبيعتيا كدرجة جكدتيا كمما كاف ذلؾ ممكنا ، كيجب أف تككف الصكر الفكتكغرافية 

 . 149آمناج رحيـ أحمد، مرجع سابؽ ، ص: أنظر في ذلؾ" اإليضاحية أمينة كمتفقة مع حقيقة المنتج 
 أكثر مف ذلؾ تعرض بعض القكانيف التجار إلى مساءلة جزائية إذا قاـ بتضميؿ المستيمؾ منيا القانكف التكنسي ( 2)

جيل شخص في إطار  يعاقب كل من استغل ضعف أو       :"50المتعمؽ بالمبادالت كالتجارة اإللكتركنية في الفصؿ 
 و 1.000األشكال ، بخطية تتراوح بين  عمميات البيع االلكتروني بدفعو لبللتزام حاضرا أو آجبل بأي شكل من

أن ىذا الشخص غير قادر عمى تمييز أبعاد تعيداتو آو كشف   دينار ، وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة20.000
   " .بااللتزام آو إذا ثبت انو كان تحت الضغط مع مراعاة أحكام المجمة الجنائية الحيل والخدع المعتمدة

 .105عمي فيبللي، مرجع سابؽ، ص( 3)
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   في الغالب يكجو اإليجاب اإللكتركني إلى عدد كبير مف األشخاص ىذا ما يجعؿ المكجب 
 .يكقؼ إيجابو عمى شركط منيا نفاذ المخزكف مثبل

 : كيذىب الفقو لئلجابة عف ىذا التساؤؿ إلى أراء مختمفة منيا
 .يرل أف الصفة الجازمة لئليجاب تستبعد بالضركرة كجكد أم نكع مف التحفظات  1رأم  - 
 يرل أنو يجب التحرم عما إذا كاف التحفظ يعطي حؽ لمقدـ  2رأم آخر  - 

العرض في إختيار الشخص الذم يتعاقد معو فيذا ال يعد إيجابا باتا، أما إذا كاف التحفظ ال 
كنرل أف ىذا الرأم أصكب ، فبالعكدة . يسمح لو بإختيار المتعاقد كاف إيجابو باتا كقطعيا 

لممثاؿ المتعمؽ بالتحفظ الخاص بنفاذ المخزكف ال يّمكف المكجب مف إختيار الشخص 
 . المتعاقد إذف يبقى اإليجاب الذم يشممو باتا كجازما
 أنو عمى المكجب أف يحتفظ بإمكانية 3    بالعكس يرل الدكتكر أسامة أبك الحسف مجاىد

الرجكع عف اإليجاب كال يرفقو بتحفظ أك أف ينص في عرضو أنو دعكة لمتعاقد كيككف إجابة 
   .الطرؼ اآلخر ىي اإليجاب كتككف الرسالة التي يرسميا بعد ذلؾ قبكال

 توجيو اإليجاب اإللكتروني لشخص أو عدة أشخاص معيينين أو غير -               ج
 :                     معينين

فقد يكجو .4     بإعتبار أف اإليجاب تعبير عف اإلرادة فإنو ال قيمة لو ما لـ يكجو إلى الغير
إلى شخص أك أشخاص معينيف أك إلى الجميكر، فإذا كاف مف البدييي أف اإليجاب يكجو 
إلى شخص معيف أك أشخاص معينيف فيؿ تكجيو اإليجاب إلى الجميكر يبقيو إيجابا أك 

 يجعؿ منو دعكة لمتعاقد فقط؟
 نجد أنيا تستمـز أك 1980    فإذا نظرنا إلى إتفاقية فينا بشأف البيع الدكلي لمبضائع لعاـ 

ال عد ذلؾ مجرد دعكة لمتعاقد ما لـ 5يكجو اإليجاب إلى شخص أك عدة أشخاص معينيف   كا 
                                                 

مشار إلييما في أمناج رحيـ أحمد، نقبل عف حساـ " مالكرم كاينيس" ك" مارتي كرينك"مف أصحاب ىذا الرأم ( 1)
  157الديف كامؿ األىكاني، مرجع سابؽ، ص

 .158، صنفسومشار إليو في أمناج رحيـ أحمد، المرجع " فمكر أكربير"بزعامة( 2)
 204قانكف المعامبلت اإللكتركنية، مرجع سابؽ، صالكسيط في في مرجعو ( 3)
 .106عمي فيبللي، المرجع السابؽ، ص(4)
يعتبر إيجابا أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجيا إلى شخص أو عدة أشخاص :"  عمى2ك14/1تنص المادة ( 5)

ويكون العرض .معينين وكان محددا بشكل كاف وتبين منو اتجاه قصد الموجب إلى االلتزام بو في حالة القبول
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 .يتضح أف إرادة الطرؼ إتجيت إلى خبلؼ ذلؾ
    باستثناء العقكد التي يككف فييا الشخص المتعاقد معو محؿ إعتبار، فإف تكجيو اإليجاب 

ألشخاص غير معينيف بالذات ال يجب أف يؤثر عمى تكييؼ اإليجاب طالما ينعقد العقد 
 .1بمجرد صدكر القبكؿ مف أم شخص كاف معينا أك غير معيف

   كلما كانت التجارة اإللكتركنية ال تتقيد بحدكد الدكؿ ، اضطرت بعض العقكد التي تتـ مف 
 بحيث يكجو 2خبلليا أف تنص صراحة عمى نطاؽ التغطية ، أم النطاؽ المكاني لئليجاب

كمبدأ عاـ لفئة معينة فقط مقيمة عمى إقميـ معيف، كيحدد النطاؽ المكاني أك الجغرافي 
 :لئليجاب بإحدل الكسيمتيف

 .3النص صراحة في اإليجاب عمى سريانو عمى إقميـ معيف     - 
كقد يتـ التعرؼ عمى النطاؽ المكاني مف خبلؿ معرفة الكيفية التي يتـ بيا العقد،     -

كيبلحظ أف الشرط الذم يحدد النطاؽ الجغرافي لمتسميـ ال يجب . 4كمكاف التسمـ أك التسميـ
أف نعتبره ذاتو مع الشرط الذم يحدد الرقعة الجغرافية التي يككف فييا اإليجاب صالحا فييا، 

                                                                                                                                                         

محددا بشكل كاف إذا عينت البضائع وتضمن صراحة أو ضمنيا تحديدا لمكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبيا 
. تحديدىما

ال يعتبر العرض الذي يوجو إلى شخص أو عدة أشخاص غير معينين إال دعوة لمتعاقد ما لم يكن الشخص الذي صدر 
بالنسبة لممشرع الجزائرم لـ يشر إلى ىذا األمر لكف مف خبلؿ " .منو العرض قد أبان بوضوح عن إتجاه قصده خبلف ذلك

إذا صدر اإليجاب :" ت ـ ج 64المكاد نستطيع أف نفيـ ضمنيا أف اإليجاب يكجو إلى شخص محدد ، فمثبل المادة بعض 
يفيـ أف " .....و كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى آخر بطريق الياتف...........في مجمس العقد لشخص حاضر

 . الشخص المكجو لو اإليجاب شخص معيف
، كاإليجاب العاـ افإذا كانكا أشخاصا غير معينيف يككف إيجابا عاما أما إذا عيف المكجب لو يككف إيجابا خاص (1)

كما لك كاف مكجيا لشخص محدد، كىك ماجاء بو نقض  قفييمـز المكجب تجاه أكؿ مف يقبمو بالشركط الكاردة 
إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ، الجكانب القانكنية : أنظر في ذلؾ1998جكاف28 مؤرخ في 507مدني فرنسي رقـ

 . 88لمتعامبلت اإللكتركنية، مرجع سابؽ،ص
كأف ينص اإليجاب عمى أف العركض ال تسرم إال عمى اإلقميـ الفرنسي كما فعمو المركز التجارم الفرنسي  (2)

Infonie209أسامة أبك الحسف مجاىد، مرجع سابؽ، ص:  أنظر في ذلؾ .
محمد سعد خميفة، مشكبلت البيع عبر االنترنت، دار النيضة : اك ما يدعى بنطاؽ التغطية، انظر في ذلؾ  (3)

  .57ص.2004العربية، مصر،
 133بشار محمكد دكديف ، مرجع سابؽ، ص (4)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

156 

 

، ففي الحالة الثانية العقد لف ينعقد إذا 1فبالرغـ مف اقتراب أثار الشرطيف مف الناحية العممية
صدر القبكؿ مف شخص يقع مكطنو خارج النطاؽ الجغرافي، أما الحالة األكلى فالعقد ينعقد 

بغض النظر عف مكاف صدكر القبكؿ لكف البائع ال يككف ممزما بتسميـ الشيء إال في 
 .2األماكف التي تعيد بالتسميـ فييا كما عمى المشترم إال اإلنتقاؿ إلييا

 :القيمة القانونية لئليجاب اإللكتروني-               ثانيا 
     نعني بذلؾ قكتو اإللزامية، كفي ىذه المسألة ال يختمؼ اإليجاب اإللكتركني عف 

اإليجاب التقميدم طالما أف معظـ التشريعات التي نظمت التعاقد اإللكتركني لـ تحدد حاالت 
، كعميو نعكد لمقكاعد العامة أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص في . اإليجاب الممـز

 . مف ت ـ ج عمى إلزامية اإليجاب كسقكطو64 ك63المادتيف 
 :إلزامية اإليجاب- أ             

   طبقا لمقكاعد العامة، األصؿ أف اإليجاب ال يعد ممزما بؿ يمكف أف يعدؿ عنو المكجب ما 
 :لـ يتصؿ بقبكؿ، لكف استثناءا يككف اإليجاب ممزما في حالتيف

 :اإليجاب المقترن بأجل- 1         
   اإليجاب الذم يتضمف أجؿ لمقبكؿ يككف ممزما كال يجكز لممكجب أف يعدؿ عف إيجابو ما 

لـ ينقضي األجؿ المحدد أك يعمف المكجب لو عف رفضو كقد يككف أجؿ القبكؿ ضمنيا 

                                                 

عمى إعتبار أف العميؿ الذم ال يقع في النطاؽ الجغرافي الذم يتاح فيو التسميـ سكؼ يتردد كثيرا في قبكؿ  (1)
 .العرض كقد يرفضو في األخير 

يمكف أف نضيؼ حالة أخرل لمتحديد الجغرافي لئليجاب لكف ىذه المرة تضعو الدكلة كليس المكجب كيتمثؿ في  (2)
 إلي الخدمات أك كالبضائع السمع تصدير عمي حظرنا الدكؿ بعض تضعالقيكد عمى الصادرات كالكاردات فمثبل 

 ليبيا، ككبا،العراؽ، دكؿ إلي األمريكية السمع تصدير عمي المتحدة الكاليات تضعيا التي القيكد مثؿ معينة، دكؿ
 بضائع لشراء طمب كضع اإلنترنت طريؽ عف يستطيع الدكؿ ىذه إحدل مف المشترم كاف كلما ؛ الشمالية ككريا

 قكاعد مف ىي التي األمريكية الصادرات قكاعد مخالفة مسؤكلية عميو يترتب األمريكي البائع قبكؿ فإف أمريكية
 التي التعاقد إلي الدعكة في شركطنا يضع بأف المصدر األمريكي يتحرز أف يتعيف كليذا .األمريكي العاـ النظاـ
 أك معينة مناطؽ إلي إال تصدر ال البضائع ىذه أف ككضح بجبلء تبيف اإلنترنت شبكة عمي مكقعو في يضعيا

 يعرض ال حتى كحدىا األمريكية األشخاص عمي قاصرة أك معيـ، التعامؿ محظكر غير جنسية مف أشخاص إلي
 شرطنا األمريكي يضع التاجر قد كما األمريكية، التصدير حظر قكانيف مخالفة لعقكبة نفسو األمريكي التاجر
التعاقد اإللكتركني كالمسائؿ القانكنية "إلياس بف ساسي، : أنظر في ذلؾالتعاقد، في الرجكع بإمكاف إضافينا

 .62،ص2003، الجزائر، 02 مجمة الباحث، العدد"كالمتعمقة بو،



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

157 

 

كاإليجاب ال يككف ممزما بذاتو إال إذا . 1يستخمص مف ظركؼ الحاؿ أك مف طبيعة المعاممة
 .2إقترف بميعاد صريح أك ضمني كيككف أساس إلتزاـ المكجب ىنا ىك اإلرادة المنفردة

كبخصكص اإليجاب اإللكتركني نجد بعض النصكص تمـز المكجب بأف يحدد الكقت البلـز 
، فعدـ تحديد ىذه المدة يمثؿ إضعافا لممركز 3لصبلحية إليجابو صراحة كيعمـ بو الغير

، 4القانكني لممستيمؾ فكؽ ما فيو مف ضعؼ إقتصادم كمعمكماتي قبالة الميني أك المحترؼ
عمى أف يككف اإليجاب الصادر مف  (97/7)فقد نصت المادة الرابعة مف التكجيو األكركبي 

الميني ممزما في حد ذاتو كأف عدكلو عف إليجابو يجعؿ الميني مخطئا كيتحمؿ مسؤكلية 
 .أساسيا القانكني ىك القكة الممزمة لمعقد كليس تسبب األضرار لمغير

 :اإليجاب الصادر في مجمس العقد- 2        
إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر :  مف ت ـ ج أنو64   جاء في المادة 

دكف تحديد أجؿ لمقبكؿ أك إذا صدر اإليجاب مف شخص إلى آخر بطريؽ الياتؼ أك طريؽ 
مماثؿ، فإف العقد يتـ طالما لـ يعدؿ المكجب عف إيجابو، كأف القبكؿ صدر قبؿ أف ينفض 

 .مجمس العقد
  ىذه الحالة تمحؽ التعاقد بيف حاضريف حقيقييف أك تعاقد  حكمي ، طالما أف المشرع 

إعترؼ بمجمس العقد بيف متعاقديف عف طريؽ الياتؼ اك أم طريؽ مماثؿ، فيما حاضريف 
زمانا غائبيف مكانا، مف ىنا يمكف أف نعتبر أف التعاقد اإللكتركني مف قبيؿ ىذا الفرض ، 
لكف ليس في كؿ الحاالت فقط الحاالت التي يتحقؽ فيو المجمس زمانا كالتعاقد عف طريؽ 

بصفة عامة الحاالت التي يجتمع فييا المتعاقديف في نفس الكقت كيرتبطاف . المشاىدة
 .بكسيمة إتصاؿ سمعية أك بصرية أك معا

 
 

                                                 

ف كاف محددا، بحيث . 108عمي فيبللي، مرجع سابؽ،ص (1) كالذم يرل أف األجؿ يخضع لرقابة القاضي حتى كا 
 .يجب أف تككف ىذه المدة معقكلة لحماية المكجب لو مف تعسؼ المكجب

 .224فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص (2)
 الفترة التي يكون :" مف القانكف التكنسي المتعمؽ بالمعامبلت كالتجارة اإللكتركنية25مثبل ما نص عميو الفصؿ (3)

 "المنتوج معروضا باألسعار المحددة خبلليا
 .225فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص (4)
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 :سقوط اإليجاب اإللكتروني-           ب
    قياسا عمى اإليجاب العادم يسقط اإليجاب اإللكتركني إذا رده القابؿ أك رفضو صراحة 

 :، كيسقط اإليجاب عمكما1أك ضمنيا سكاءا كاف ىذا اإليجاب ممزما أك غير ممـز
 :2بالنسبة لئليجاب اإللكتروني الممزم- 1         

إذا انقضى الميعاد الذم حدده لو المكجب لصدكر القبكؿ، فإذا انقضى ىذا الميعاد    -
 ببقائو عمى إيجابو، فإذا صدر القبكؿ بعد سقكط اإليجاب فيك إيجاب بانقضى التزاـ المكج

 .جديد
 .إذا رفضو مف كجو إليو حتى كلك لـ ينقض األجؿ  -

 :بالنسبة لئليجاب الغير ممزم- 2        
إذا رجع المكجب عف إيجابو قبؿ صدكر القبكؿ مف الطرؼ اآلخر، أم أف المكجب   -

 .يسحب إيجابو قبؿ انفضاض مجمس العقد الحكمي
 .3إذا إنقضى مجمس العقد دكف صدكر القبكؿ مف المكجب لو   -

 :تحديد النطاق المكاني لئليجاب اإللكتروني: ثالثا
    يختص اإليجاب اإللكتركني بتحديد النطاؽ المكاني عمى عكس نظيره التقميدم الذم ال 

 :يثير أم إشكاؿ في تحديد مكاف صدكره، كذلؾ لسببيف

                                                 

كفي ىذا السياؽ كنظرا لخصكصيات الفضاء اإللكتركني فإنو يمكف أف يصدر اإليجاب اإللكتركني مف شخص  (1)
كيعرضو عمى شبكة األنترنت مثبل لكف لخمؿ فني في الشبكة أك جيازه يختفي ىذا اإليجاب فيؿ يبقى قائما قانكنا 
أك ينتيي أثره ؟ في ىذه الحالة يبقى اإليجاب قائما طالما أف سبب إختفاءه خارج عف إرادة المكجب عمى عكس 
حالة ما إذا قاـ ىذا األخير بسحبو مف الشبكة فيذا تصرؼ إرادم مقصكد بو إنياء اإليجاب كاعتباره كاف لـ يكف 

 3محمد فكاز المطالقة، الكجيز في عقكد التجارة االلكتركنية ،الطبعة / د:مالـ يصدر قبكؿ طبعا، أنظر في ذلؾ
 .63 ،ص2011،دار الثقافة، األردف، 

ف إنفض مجمس العقد يبقى قائما  (2) كىناؾ فرؽ بيف اإليجاب الممـز كاإليجاب القائـ ، فاألكؿ تحدد لو مدة كحتى كا 
كممزما طكاؿ ىذه المدة ، بينما الثاني متعمؽ باإليجاب الصادر في مجمس العقد بحيث ال يمـز المكجب طكاؿ فترة 

فطالما لـ يسحبو خبلؿ مجمس العقد نقكؿ .مجمس العقد بؿ يمف أف يسحبو متى شاء قبؿ إنفضاض مجمس العقد
 . أنو قائـ

 تضيؼ بعض التشريعات منيا القانكف األردني سببا آخر لسقكط اإليجاب الغير الممـز كىك إذا كرر المكجب  (3)
إيجابو فبؿ صدكر القبكؿ، فتكرار اإليجاب يبطؿ اإليجاب األكؿ كتككف العبرة باإليجاب الثاني، أنظر في ذلؾ 

 .135أمناج رحيـ أحمد، مرجع سابؽ، ص
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الكسيمة المستعممة غالبا في التعبير عف اإليجاب ىي شبكة عالمية ال تتمتع بأم جنسية   -
 .كما أنيا تمغي الحدكد الجغرافية

ف كاف ىذا المكاف ال   - يمكف أف يصدر المكجب إيجابو في أم مكاف مف العالـ حتى كا 
يمت بأم صمة لمعقد المزمع إبرامو، كما يمكف أف يصدر اإليجاب مف مكاف ال يخضع ألم 

 .قانكف 

      في سبيؿ تحديد مكاف صدكر اإليجاب نعكد لئلرادة التشريعية فمثبل إتفاقية األمـ 
 09المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات اإللكتركنية في عقكد التجارة الدكلية الصادرة في 

، تعتبر أف مكاف اإليجاب يرتبط بمكطف مقر عمؿ الشخص المكجب ، كأف 2005ديسمبر 
  . 1مكاف تمقي ىذا اإليجاب ىك مكاف عمؿ المرسؿ إليو

كذلؾ فعؿ المشرع األردني بحيث يعتبر الرسالة اإللكتركنية قد أرسمت مف المكاف الذم    
ذا كاف ليذا األخير أكثر مف مقر عمؿ كاحد فيككف المقر  يقع فيو مقر عمؿ المنشئ، كا 

ذا لـ يكف لو مقر عمؿ ففي محؿ  األكثؽ عبلقة بالمعاممة المعنية، أك مقر عممو الرئيسي، كا 
 . إقامتو المعتاد

 

                                                 

 يعتبر الخطاب اإللكتروني قد أرسل من :"  مف االتفاقية السابقة عمى ما يمي10فتنص الفقرة الثالثة مف المادة  (1)

المكان الذي يوجد فيو مقر عمل المنشئ ، ويعتبر تمقى في العنوان الذي يوجد فيو عمل المرسل إليو حسبما 
 ".تقرره المادة السادسة

ألغراض ىذه اإلتفاقية يفترض أن يكون مقر عمل الطرف :"بالرجكع لممادة السادسة مف نفس االتفاقية نجد أنيا تنص عمى
 .ىو المكان الذي يعينو ذلك الطرف ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين المكان ليس لو مقر عمل فيو

إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان لو أكثر من مقر عمل واحد كان مقر العمل ألغراض ىذه اإلتفاقية ىو المكان   -
األوثق صمة بالعقد المعني مع إيبلء إعتبار الظروف التي كانت األطراف عمى عمم بيا أو تتوقعيا في أي وقت قبل إبرام 

 .العقد أو عند إبرامو
 .إذا لم يكن لمشخص الطبيعي مقر عمل أخذ بمقر إقامتو المعتادة   -

 :ال يكون المكان مقر عمل لمجرد أنو
 .توجد فيو المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعمومات الذي يستخدمو الطرف في سياق تكوين العقد  - 
 .يمكن فيو ألطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعمومات المعني   - 

إن مجرد إستخدام الطرف إسم النطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صمة ببمد معين ال ينشئ قرينة عمى أن مقر عممو 
 ."يوجد في ذلك البمد
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 الفرع الثاني
 القبول اإللكتروني وتطابقو مع اإليجاب

     إف اإلرادة الثانية في العقد ىي تمؾ التي تصدر عف القابؿ كتدعى بالقبكؿ يشترط فييا 
 .(ثانيا)، كي تتمكف مف التطابؽ الكتركنيا مع اإليجاب (أكال)شركطا معينة 
 القبول االلكتروني: أوال            

 ب    القبكؿ ىك تعبير عف إرادة مف كجو إليو اإليجاب تعبيرا يفيد مكافقتو عمى ىذا اإليجا
 ينقص كال يزيد الكلكي يحدث القبكؿ أثره في انعقاد العقد ال بد أف يتطابؽ تماما مع اإليجاب 

 .1جديدا إيجابا كيعتبر اإليجاب رفض يفيد كاإليجاب القبكؿ بيف خبلؼ كأم فيو، يعدؿ كال

 أف إلى"العرض قبكؿ "بعنكاف السابع بنده في اإللكتركنية لمتجارة النمكذجي القانكف أشار     
 عمييا المتعاقد الخدمة أك الشيء كىي العناصر لبعض تحديدا تتضمف أف يجب المشترم مكافقة
 الكاضح كمف البيع، بعد ما خدمة ابي تتـ التي كالطريقة التسميـ، كطريقة الكفاء كطريقة كالثمف

 لمعقد الرئيسية العناصر في اإليجاب مع القبكؿ اتفاؽ ضماف تستيدؼ العناصر ليذه اإلشارة أف
ال باإليجاب المحددة الفترة في يتـ أف القبكؿ ذابي كيشترط .عمييا االتفاؽ دكف ينعقد ال كالتي  كا 
 أمر عمى المشركط القبكؿ ألف شرط، عمى معمؽ غير يككف أف يجب كما ،2جديدا إيجابا اعتبر

 .تاـ غير قبكال  يديؼ ألنو العقد إبراـ يمنع خارجي
  كما ىك الحاؿ بالنسبة لئليجاب ليس ىناؾ تعريؼ تشريعي لمقبكؿ كال طريقة معينة يتـ   

 .3التعبير بيا عنو
     كعمى الرغـ مف تأكيد التشريعات المنظمة لمتجارة االلكتركنية عمى جكاز التعبير عف القبكؿ 

مف خبلؿ رسالة البيانات إال أف أغمبيتيا لـ تحدد مفيكمو ككيفية التعبير عنو ، مع ذلؾ نجد 
 كىما القبكؿ الصريح كالقبكؿ الضمني الذم 4نص في قانكف إمارة دبي يشير إلى أنكاع القبكؿ

                                                 

 يقصد ال  ك"ال يعتبر القبول الذي يغير اإليجاب إال إيجابا جديدا:"  مف ت ـ ج 66ىذا ما نصت عميو المادة  (1)
 جميع عمى بالمكافقة القبكؿ صدكر خبلؿ مف المكضكع في بؿ األلفاظ أك الصيغ في المطابقة التامة، بالمطابقة

  .الجكىرية كالمسائؿ الثانكية المسائؿ بيف تمييز غير مف اإليجاب تضمنيا التي البنكد
 148 ص سابؽ، مرجع مطمؽ، يكسؼ محمكد مراد( 2)

 يعد قبوال أي بيان او أي تصرف اخر صادر من المخاطب يفيد  :"  مف اتفاقية فينا18مثبل ما نصت عميو المادة (3)
 "    الموافقة

ليس في ىذا القانون ما يتطمب من :" مف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي عمى6تنص المادة  (4)
 "شخص ان يستخدم او يقبل معمومات بشكل الكتروني إال انو يجوز استنتاج موافقة الشخص من سموكو االيجابي
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 .يستنتج مف أم سمكؾ ايجابي يقـك بو المتعاقد 
     يمكف تعريؼ القبكؿ االلكتركني عمى انو تعبير عف إرادة الراغب في التعاقد عف طريؽ 

الكتركني عمى أف يتضمف ىذا التعبير تكافقا كتطابقا تاما مع كؿ عناصر التي تضمنيا 
، كطالما أف القبكؿ االلكتركني 1اإليجاب االلكتركني بحيث ينعقد العقد عند حصكؿ ىذا التطابؽ

يتـ في عالـ غير مادم فاف شكؿ اإلرادة التي تحتكيو تتغير عف نظيرتيا التي تتضمف قبكال 
؟ كما ينفرد القبكؿ االلكتركني (ب)ثـ أف السككت في ىذا الفرض ىؿ يعد قبكال أـ ال  (أ)عادم

  .(ج)بخاصية جديدة ال يعرفيا نظيره التقميدم كىي إمكانية العدكؿ عنو
 :الطرق الحديثة لمتعبير عن القبول-                  أ

القبكؿ يتـ مف المتعاقد األخر تعبيران عف إرادتو في التعاقد ، كيجب أف يككف باتان كمحددان     
كمنصرفان إلحداث أثار قانكنية كيشترط أيضان صدكر القبكؿ كمازاؿ اإليجاب قائمان ، كمطابقة 

كىذه الشركط تستيدؼ ضماف أتفاؽ القبكؿ مع اإليجاب . القبكؿ لئليجاب أم مف دكف تعديؿ 
.  في العناصر الرئيسية لمعقد كالتي ال تنعقد دكف االتفاؽ عمييا 

   مف الطرؽ الحديثة لمتعبير عف القبكؿ النقر بكاسطة فأرة التأشير أك مبلمسة مفاتيح لكحة 
الحاسكب أك إيقكنة القبكؿ كىي مف أكثر الطرؽ التي أثيرت بشأنيا مناقشات حكؿ مدل 

 القبكؿ نتيجة لئلشكاالت العممية التي تتعمؽ بإثبات القبكؿ كاثبات أف فصبلحيتيا لمتعبير ع
 .الممسة صدرت مف الشخص المعني أـ ال أك صدرت عف رضى أك خطأ مف المعني 

    في العادة يضع البائعيف عمى الشبكة نماذج لعقكد تحتكل عمى مربعات مكتكبة عمييا عبارة 
 مكافؽ أك ارفض كعندما يقـك الشخص بالنقر عمى مربع المكافقة يؤدم إلى انعقاد العقد 

   إف معظـ التشريعات الخاصة بالتجارة االلكتركنية لـ تكرد حكـ ىذه الطريقة ، لكف نجد نص 
 تنص عمى اف الممس أك 20قانكف كندا المكحد لمتجارة االلكتركنية في الفقرة األكلى مف المادة 

النقر أزر أك مكاف معيف بشكؿ مبلئـ عمى شاشة الحاسكب يعد طريقة لمتعبير عف القبكؿ، كىذا 
مف مشركع اتفاقية االكنستراؿ لمتعاقد االلكتركني حيث 10ما أكدتو أيضا الفقرة األكلى مف المادة 

نصت عمى جكاز التعبير عف اإليجاب كعف قبكؿ اإليجاب باستخداـ رسائؿ البيانات أك تدابير 
أخرل تبمغ الكتركنيا بطريقة يقصد بيا التعبير عف اإليجاب أك عف القبكؿ بما في ذلؾ عمى 

                                                 

 .136بشار محمد دكديف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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سبيؿ المثاؿ ال الحصر لمس أك ضغط زر أك مكاف معيف عمى شاشة الحاسكب ما لـ يتفؽ 
   .1الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ

   إذا كانت ىذه المسالة محسكمة في ظؿ التشريعات التي تضمنت ىذه النصكص فما ىك 
 حكميا في ظؿ التشريعات األخرل الساكتة عف ىذا األمر؟

 :ىناؾ مف يرل أف ىذه الطريقة جائزة لمتعبير عف القبكؿ عمى أساس
 القبكؿ مف خبلؿ ىذه الطريقة ال يخالؼ مبدئيا القكاعد العامة التي ال تحدد فالتعبير ع  -

 .طريقة معينة لمتعبير عنو

تؤكد معظـ التشريعات المنظمة لمتجارة االلكتركنية صراحة عمى صبلحية رسالة البيانات   -
لمتعبير عف القبكؿ ، ىذه الرسائؿ تنتقؿ مف حاسكب إلى آخر كفؽ معيار متفؽ عميو لتككيف 

المعمكمات فمف الممكف أف يندرج ضمف مفيـك تبادؿ البيانات الكتركنيا مفيـك انتقاؿ المعمكمات 
 .مف خبلؿ النقر أك الضغط عمى زر معيف

طبقا لمقكاعد العامة ال يتـ ذكر كيفيات التعبير عف اإلرادة لكي يستكعب القانكف ما يستحدثو   -
 .التقدـ التكنكلكجي مف كسائؿ جديدة مستقببل

 .تبنت معظـ المحاكـ األمريكية ىذا النمط مف التعبير عف القبكؿ   -

     اال أف ىذه الطريقة لمتعبير عف القبكؿ تظير صعكبة في إثبات تحقؽ القبكؿ مف عدمو 
كككف القبكؿ صادرا عف الشخص المقصكد أـ ال، ففي ىذه الحالة ال بد مف التمييز بيف التعبير 

ثباتو  ، لذلؾ يقترح انو مف األفضؿ في التعبير عف القبكؿ بالنقر عمى جياز 2عف القبكؿ كا 
 أك أف يكتب القابؿ عبارة تفيد القبكؿ أك يكتب رقـ بطاقتو 3الحاسكب أف يككف ألكثر مف مرة 

 .الخ  ..االئتمانية 
 ك يجب التفريؽ بيف القبكؿ الذم يرسؿ بعد انقضاء الميعاد المحدد لو كبيف القبكؿ الذم 

 فالقبكؿ الثاني دكف األكؿ ىك .المكجب كلكف يتأخر كصكلو إلى المناسب؛يرسؿ في الكقت 
الذم يرتب عمى عاتؽ المكجب إذا انصرفت نيتو إلى عدـ االرتباط بو ، االلتزاـ بأف يخطر 
 الطرؼ األخر فكران بذلؾ ، فإذا تياكف في األخطار كأصبح التأخير بذلؾ منسكبان إلى خطئو 

                                                 

 .161نقبل عف امناج رحيـ احمد، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مع أف صعكبة اإلثبات ال تأثر في صحة التعاقد  بؿ تعد قيدا عمى حرية التعبير ( 2)
 .43طاىر شكقي مؤمف، مرجع سابقف ص / د(3)
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.  1فيعتبر أف القبكؿ قد كصؿ في الكقت المناسب
  : إما مفيتـ مف خبلؿ، أما ما يتعمؽ بتحديد زماف القبكؿ بالنسبة العقد االلكتركني

 أم تحرير رسالة إلكتركنية أك الضغط عمى المفتاح المخصص القبكؿ،كقت إعبلف  -
 .لمقبكؿ

كقت تصدير القبكؿ كالكقت الذم يضغط فيو القابؿ عمى المفتاح الخاص بإرساؿ القبكؿ  -
  .لممكجب

كقت دخكؿ رسالة القبكؿ في صندكؽ البريد االلكتركني عمى جياز المكجب حتى لك لـ  -
  2يعمـ بو أم منذ تسمـ صندكؽ البريد االلكتركني الجياز الخاص بالمكجب

أما معرفة مكاف انعقاد العقد فيفيد في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ لخطة أبراـ   العقد ، 
إضافة لفائدتو في تحديد المحكمة المختصة في حالة حدكث ثمة منازعات في شركط إبراـ العقد 

حيث أف القاعدة المتبعة في مجاؿ أبراـ العقكد االلكتركنية ىك االعتماد عمى مبدأ . أك تنفيذه 
استبلـ القبكؿ أم ميبلد العقد منذ لحظة تمقي صاحب العرض قبكؿ المعركض عميو كىذا المبدأ 

  .3كالذم أخذت بو اتفاقية األمـ المتحدة لمبيع التجارم الدكلي (استبلـ القبكؿ  )يعرؼ بػ 
  :يمدى صبلحية السكوت كتعبير عن اإلرادة في التعاقد االلكترون-           ب

    إذا كاف األمر كما أسمفنا اإلشارة إليو يخص التعبير الصريح عف اإلرادة صراحة أك ضمنيا 
فكيؼ يككف األمر بخصكص السككت كتعبير عف اإلرادة؟ أم مدل جكاز أف يعد السككت 

 .متعبيرا عف اإلرادة في العقد االلكتركف
    مف المسمـ بو أف السككت ال ينفع إال لمتعبير عف القبكؿ فيؿ يمكف االعتداد بو في التعاقد 

 ؟ مااللكتركف
      األصؿ في القكاعد العامة أف مجرد سككت مف كجو إليو اإليجاب ال يعد قبكال ، فمف 

 تتضمف إيجابا كنص فييا عمى انو إذا لـ يرد عمى ىذا العرض خبلؿ مدة ةتسمـ رسالة الكتركني
 . كلف يككف قبكال مطمقاةمعينة اعتبر ذلؾ قبكال ، يستطيع أف ال يعير اىتماما لمثؿ ىذه الرساؿ

                                                 

 .55ص، سابؽسمير عبد السميع األكدف، مرجع ( 1     )

  .  94 مرجع سابؽ ، صالكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية، الحسف مجاىد ،ابكأسامة /د( 2     )

  قدرم عبد الفتاح الشياكم ، قانكف التكقيع االلكتركني كالئحتو التنفيذية كالتجارة االلكتركنية في التشريع /د ( 3     )
    .17 -16 ،ص2005 ،المصرم كالعربي كاألجنبي ، دار النيضة العربية ، القاىرة          



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

164 

 

     استثناءا يعد السككت ردا إذا كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ أك تقضي بو األعراؼ أك طبيعة 
 .المعاممة أك إذا كاف لمنفعة مف كجو إليو

 : يمكف القكؿمبتطبيؽ ىذه الحاالت عمى التعاقد االلكتركف
 ىناؾ شؾ حكؿ إمكانية أف يمػػػػػػػػػػػػػػػعب العؼ دكرا: 1ةبخصكص األعراؼ التجارم-1

 حتى كقتنا الحالي عمى األقؿ، كذلؾ لحداثة ىذا الشكؿ مف التعاقد مفعاال في التعاقد االلكتركف
  .2 أف تككف أعرافاتبالتالي ال ترتقي ىذه السمككيا

 تصػػػػػػػػادفنا ىذه الحػػػػػػػػػػالة بكثرة عمى : بخصكص التعامؿ السابؽ بيف المتػػػػػػعاقديف-2
 سكاء ة االفتراضية االلكتركنيرالشبكة كمثاليا اعتياد العميؿ عمى شراء سمع مف احد المتاج

 أك عمى صفحات الكاب، إال انو ال ينبغي إغفاؿ حقيقة أف سيكلة إرساؿ مبالبريد االلكتركف
 قد يؤدم إلى فرض التعاقد عمى المستيمؾ الذم اعتاد التعاقد ماإليجاب بكاسطة البريد االلكتركف

 كذلؾ لمجرد أف يرسؿ لو ىذا األخير رسالة تتضمف اعتبار عدـ الرد خبلؿ مدة جمع ىذا المنت
فالتعامؿ السابؽ ال يكفي في .  قبكؿ العميؿ مف مجد سككتوجمعينة قبكال، لذلؾ ال يجكز استنتا

 آخر يرجح ؼ مف حاالت السككت المبلبس بؿ يجب أف يقترف بظرق العتبارمالتعاقد االلكتركف
 .3داللة السككت عمى القبكؿ

ىذه مف أعماؿ التبرع كىك فرض غير : بخصكص اإليجاب لمصمحة مف كجو إليو-3        
 أف األمر يتعمؽ بمعامبلت مالية يككف احد أطرافيا في الغالب مف رمألكؼ عمى الشبكة باعتبا

 . عمميـ بقصد الربحفالمينييف الذيف يباشرك

                                                 

   اؼ التجارة االلكتركنية ، مثبل المادة الثالثة مف قانكف رىناؾ مف الدكؿ نصت في قكانينيا عمى إمكانية األخذ بأع(1)
ف التجاري الدولي ريراعى عند تطبيق أحكام ىذا القانون قواعد الع:"دني تنص عمىرالمعامبلت االلكتركنية األ

 ".ونية ودرجة التقدم في تقنية تبادليارذات العبلقة بالمعامبلت االلكت
، في -ط القدـرش–ار لمدة تسمح بترسيخ ىذه التصرفات كاالقتناع بالزاميتياراؼ نجد عنصر التؾركط األعرمف ش (2)

د البعض عمى ىذا ركم. افا تجاريةرحيف أف ىذه التعامبلت حديثة نسبيا بحيث ال تكفي المدة أف نجعؿ منيا أع
ؼ ليست محددة رد عميو أف المدة البلزمة لنشكء العراؼ يمكف اؿرأم أف عنصر القدـ أك المدة الذم تتطمبو األعراؿ

ذا نظرعة انتشاىا كتطكر المعاممة كسرارعمى نحك ثابت بؿ تتفاكت كفقا لمدل تؾ ر كنا إلى معدؿ تطرىا ، كا 
 في رؼعة ىذا ما يسمح بتككيف العرا فائؽ السر تقنيات المعامبلت االلكتركنية لكجدنا فييا تطكرعة انتشاركس
 .218جع سابؽ، صرانظر في ذلؾ أسامة أبك الحسف مجاىد ، ـ. ات كجيزةرفت

 اؼ كعدـ ر المشقة عمى األطرم التعاقد العادم ىك تيسي السككت قبكال في التعامؿ السابؽ ؼراليدؼ مف اعتبا(3)

 عمى ر فيو المشقة بؿ يكفي النؽض ال تفترماالنتقاؿ مف اجؿ التعاقد مف جديد، في حيف أف التعاقد االلكتركف
 . ليتـ التعاقدر الكمبيكترارزأ
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نستنتج أف حاالت السككت المبلبس إف كانت سيمة التحقؽ في التعاقد التقميدم إال أنيا ليست 
 .1 كال تتحقؽ في جميع الحاالتمبدييية في التعاقد االلكتركف

 اإللكتروني القبول عن الرجوع-              ج
 صدر لمف يحؽ ال كبالتالي العقد، انعقد لئليجاب مطابقا القبكؿ صدر متى أنو األصؿ     
 لديو ليس اإللكتركني العقد في المستيمؾ ألف نظرا كلكف،القبكؿ ىذا عف يرجع أف القبكؿ عنو

 .العدكؿ حؽ أقر لو العقد إبراـ قبؿ الخدمة بخصائص كاإللماـ السمعة لمعاينة الفعمية اإلمكانية
     إذا كاف ىذا الحؽ مبرر كاقعيا إال أف تبريره قانكنيا يتعارض مع مبادئ ىامة في نظرية 

  مع إرفاقيا بحؽ إعادة لمعميؿ المستنيرة الكاعية  اإلرادة صدكر عمى العقد إتماـ تعميؽالعقد ؼ
 . النظر ال  يجعؿ العقد منعقدا طالما أف القبكؿ ال يعمؽ عمى شرط

 لقاعدة مخالفا يعدالمنفردة  باإلرادة انعقاده بعد العقد نقض حؽ المستيمؾ كيؿخت كذلؾ    
 يقررىا التي لؤلسباب أك الطرفيف باتفاؽ إال تعديمو أك نقضو يجكز فبل المتعاقديف شريعة العقد

 صراحة عميو النص يجب  لكي يتـ تطبيقوعدكاالؽ لتمؾ المخالؼ الحكـ ىذا فإف لذلؾ. القانكف
 .القانكف في أك الطرفيف اتفاؽ في أما
 اإلنجميزم، كالقانكف األمريكي كالقانكف الفرنسي كالقانكف التشريعات، مف العديد أقرت لقد    
 مف المدة ىذه كتختمؼ السماح، فترة خبلؿ اإللكتركنية العقكد بشأف العدكؿ في المستيمؾ أحقية
 يتسمـ فقد السمعة، أك المنتج يرل ال بعد عف التعاقد في المستيمؾ أف باعتبار أخر إلى قانكف
 معينة فترة خبلؿ المنتج ىذا إرجاع لو يحؽ ثـ كمف عمييا، المتفؽ كالمكاصفات يتفؽ ال منتجا
 القبكؿ عف العدكؿ في المستيمؾ حؽ عمى الفرنسي االستيبلؾ تقنيف نص فقد .السماح فترة ىي
 مدة خبلؿ المنتج إعادة بعد عف بيع عممية كؿ في لممشترم يحؽ 121المادة نص خبلؿ مف

 نفقات أك مسئكلية دكف ثمنو السترداد أك الستبدالو سكاء تسممو تاريخ مف تبدأ كاممة أياـ سبعة
 .الرد تكاليؼ عدا فيما
 حيف أيضا الحؽ ىذا 1997 مام 20 في الصادر 97/07 ـرؽ األكركبي التكجيو قرر كما    
 في المستيمؾ أحقية عمى فيو ينص أف يجب بعد عف عقد كؿ أف عمى 02/01م المادة ؼ نص

 أما كالسمع، لممنتجات بالنسبة االستبلـ تاريخ مف تبدأ أياـ سبعة عف تقؿ ال مدة خبلؿ العدكؿ

                                                 

 ككؿ فنجد أمثمة عديدة لعقكد م فقط كليس العقد االلكتركفة االلكتركنيةاف كاف ىذا الفرض يخص عقكد التجار(1)
 . دكف مقابؿ كبعض العقكد الخاصة بالتعميـةالكتركني
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 المكرد كتابة تاريخ مف أك العقد إبراـ تاريخ مف تبدأ أياـ السبعة ميمة فإف لمخدمات بالنسبة
 إقرار بإرساؿ بالتزامو القياـ عف المكرد تخمؼ إذا أشير ثبلثة المدة ىذه كتصؿ الخطي، اإلقرار
 .لمعقد الرئيسية العناصر يتضمف مكتكب
 بآخر المبيع استبداؿ طريؽ عف الرجكع في الحؽ أك القبكؿ عف العدكؿ في الحؽ كيككف     

 جكىر يمس الحالة ىذه في الرد في لحقو المستيمؾ كممارسة الثمف، كاسترداد المبيع برد أك
 قد العدكؿ في لحقو المستيمؾ كممارسة .لمعقكد الممزمة القكة مبدأ عمى اعتداء يعتبر بما التعاقد

 تـ إذا كذلؾ الحاسب، برامج عقكد مثؿ الحاالت بعض في العممية الناحية مف نفعا يجدم ال
 . الغبلؼ كنزع األختاـ بفض العميؿ كقاـ العادم بالبريد إرساليا
 المعاد المنتج استبداؿ رفضو حالة في البائع أك المكرد الفرنسي العقكبات قانكف في يعاقب    
 قد المكرد كيعتبر فرنؾ، آالؼ 10000 إلى تصؿ بغرامة السماح فترة خبلؿ المستيمؾ قبؿ مف

 عمى الرد في تأخر إذا أك الرفض يفيد بما صراحة أجابو إذا استبدالو أك المنتج إعادة رفض
 .المعاد المنتج تسممو تاريخ مف شير لمدة المستيمؾ

ذا      أف إال العدكؿ، حؽ عمى اتفقا قد األكركبي كالتكجيو الفرنسي القانكف مف كؿ كاف كا 
 في المستيمؾ حؽ يتضمف حيث أكسع مجاؿ لو بعد عف بالبيع الخاص األكركبي التكجيو
 المنتجات عمى العدكؿ حؽ قصر الذم الفرنسي القانكف بعكس كالخدمات المنتجات عف العدكؿ
 .الخدمات دكف فقط
 أغاني أك مكسيقي برنامج يؿنزت حالة في فمثبل مطمقا، ليس الحؽ ذابي التمتع فإف ذلؾ مع    
 بنسخ ذلؾ بعد يقـك ثـ بالعميؿ الخاص الككمبيكتر جياز عمى كتحميمو اإلنترنت شبكة عمى مف
 نص الصدد ىذا كفي عنو، العدكؿ يجكز كال أبـر قد العقد يككف كاستعماليا، األغاني تمؾ

 كال أبـر قد يككف العقد فإف الشبكة عمى مف البرنامج ؿنزمت حالة في أنو عمى األكركبي التكجيو
  . ذلؾ خبلؼ عمى الطرفيف بيف مسبؽ اتفاؽ ىناؾ يكف لـ ما عنو، العدكؿ يجكز
 يكما ثبلثكف فيي الفرنسي، القانكف مف أطكؿ فيو السماح فترة فإف األمريكي القانكف أما    
 ىذه كتبدأ البضاعة، إرجاع أك العقد إتماـ في كالتفكير لمتركم ميمة أخذ خبلليا لممستيمؾ يحؽ
 .1الخدمة أك السمعة استبلـ تاريخ مف المدة

                                                 

 ، منشكرات الحمبي الحقكقية،  الطبعة األكلىالياس ناصيؼ، العقكد الدكلية، العقد اإللكتركني في القانكف المقارف، (1)
 .132،ص2009لبناف، 
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 لممستيمؾ يمكف أنو عمى 29 المادة في اإللكتركنية لممعامبلت التكنسي القانكف نص كما
 كبالنسبة تسمميا تاريخ مف لممنتجات بالنسبة تبدأ ، أياـ عشرة مدة في الشراء عف العدكؿ

 .العقد إبراـ تاريخ مف لمخدمات
 :التالية الحاالت في العدكؿ في المستيمؾ حؽ عمى استثناء قرر القانكف ىذا كلكف
 .ذلؾ البائع كيكفر الشراء عف العدكؿ أجؿ انتياء قبؿ الخدمة تكفير المستيمؾ يطمب عندما 1-
 إعادة يمكف ال بمنتجات تزيده أك شخصية متطمبات حسب بمنتجات المستيمؾ تزكيد تـ إذا 2-

 .صبلحيتيا مدة النتياء الفساد أك لمتمؼ قابمة تككف أك إرساليا
 البرمجيات أك البصرية أك السمعية التسجيبلت عف األختاـ بترع المستيمؾ قياـ عند 3-

 .آليا نقميا أك المسممة اإلعبلمية كالمعطيات
 .التلمجكا الصحؼ شراء 4-
 إلى العدكؿ في الحؽ مع لمتعاقد القانكني الكصؼ تحديد شأف في الفقياء مف كثير كذىب    

 خيار مع كالبيع المذاؽ، أك التجربة بشرط البيع مثؿ معو تتشابو التي القانكنية األنظمة بعض
 1التدريجي كالعقد بالتعاقد، كالكعد فاسخ، أك كاقؼ شرط عمى المعمؽ كالبيع العدكؿ،

 في تطابق االيجاب بالقبول الكترونيا:                  ثانيا
 نقضو طرفيو مف أم عمى األصؿ بحسب يمنع  ىاتحديدؼ ،بالغة أىمية العقد زماف لتحديد     

 ىذا كاف إذا الممكية تنتقؿؼ آلثاره، العقد ترتيب عادة يبدأ المحظة ىذه مف أنو كما منو التحمؿ أك
 ناحية مف العقد انعقاد كقت تحديد أىمية تبدك كما بالذات، معيف منقكؿ عمى كاقعا بيعا العقد

 معرفة كفي العقد سرياف مدة كأيضا التقادـ كمكاعيد الكقت ىذا مف انيسريا يبدأ التي المكاعيد
 الخ...العقد كقت المتعاقدة األطراؼ أىمية
 الدكلي القانكف قكاعد تطبيؽ مجاؿ في أىميتو فتتجمى العقد مكاف لتحديد بالنسبة أما     

 لو يخضع الذم الشكؿ األصؿ بحسب يحدد الذم ىك العقد انعقاد مكاف إف حيث الخاص
 لتحديد ضابطا يعتبر العقد انعقاد مكاف فإف التطبيؽ، الكاجب القانكف حيث مف أنو كما .العقد
 .العقكد  ىذهعف الناتجة المنازعات بنظر المختصة المحكمة تحديد ، كذلؾ مسألة القانكف ىذا

                                                 

 العربي، الفكر دار االستيبلؾ، عقكد في التعسفية الشركط مكاجية في المستيمؾ حماية اهلل، حمد محمد اهلل حمد (1)
 39 ص ، 1997 مصر،
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     ينعقد العقد عمكما في المحظة التي يقترف فييا القبكؿ باإليجاب كاف ىذا االقتراف قد يككف 
حقيقيا كىك تعاقد بيف حاضريف اك اقتراف حكمي يسمى بالتعاقد بيف غائبيف، تدخؿ ضمنيا 

 .1العقكد االلكتركنية
كحد بيف زماف كمكاف التعاقد -كبعض مف المشرعيف اآلخريف -      بالنسبة لممشرع الجزائرم

، في حيف أنو ظيرت نظريات جديدة ترل انو 2بيف غائبيف كربطيما بمحظة عمـ المكجب بالقبكؿ
، 3ال يكجد تبلـز بيف مسألة زماف انعقاد العقد كمكانو كتدعى ىذه النظريات بالنظريات الثنائية 
تمثؿ ىذه النظريات االتجاه الحديث في مسألة تحديد مكاف كزماف انعقاد العقد كيعتمد بدرجة 

أساسية عمى أحكاـ القضاء الفرنسي الذم يكصؼ بأنو قضاء ذك طابع كاقعي يفصؿ بيف زماف 
 .انعقاد العقد كمكانو كيقدـ لكؿ منيما حبل يختمؼ عف اآلخر 

 .اإللكتروني العقد إبرام وحدوية زمان ومكان-أأاأل              أأ
  اـفيو يمتقي لذيفاؿكالمكاف  المحظة في حسب ىذه االتجاه أثره اإلرادة عف التعبير ينتج      
طالما أف المتعاقديف ال يجمعيما مجمس  لحظة ىذه اؿحكؿ النظريات تتعدد ،كباإليجاب القبكؿ

 .الشأف ذابي فقيية نظريات أربع كىناؾ ،عقد كاحد 
 :القبول إعبلن نظرية- 1     
أم في الزماف كالمكاف  لممكجب، القبكؿ إعبلف بمجرد يتـ العقد أف النظرية ىذه مقتضى    

 عممو، عدـ أك بالقبكؿ المكجب عمـ إلى حاجة دكف لئليجاب، مطابؽ قبكؿ صدكرالذم تـ فيو 
 .صاحبو مف إعبلنو مجرد فيكفي االتصاؿ كاجب غير إرادم تعبير النظرية ليذه كفقا فالقبكؿ

 إلى النظرية ىذه كتستند غائبيف، بيف التعاقد في اإلسبلمي الفقو النظرية ذهبي أخذ كقد

                                                 

  كاف كاف ىناؾ مف يرل اف التعاقد االلكتركني تعاقد بيف حاضريف حكما كالتعاقد عف طريؽ الياتؼ  ففي حالة  (1)
 كقبكؿ كتكافؽ إيجاب مجمس عقد كاحد بحيث ىناؾ أماـالتعاقد عبر المحادثة المباشرة كالمشاىدة المرئية نككف 

بينيما بالسمع كالرؤية ، أنظر في ذلؾ كؿ مف الركمي محمد اميف ، التعاقد االلكتركني عبر االنترنت ، 
 . 90ك العمجكني احمد خالد، ص .104ص

ط يعتبر التعاقد  ما بيف الغائبيف قد تـ في الزماف كالمكاف : مف ت ـ ج التي تنص عمى 67طبقا لنص المادة  (2)
الذيف يعمـ فييما المكجب بالقبكؿ كيفترض اف المكجب قد عمـ بالقبكؿ في المكاف كالزماف المذيف كصؿ الييـ فييما 

 ".القبكؿ
العبكدم عباس، التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم / د: يدييا مالكرم كشيفالو، أنظر في ذلؾؤمف بيف ـ (3)

 .200كآمناج رحيـ أحمد ، مرجع سابؽ، ص. 164 المدني، مرجع سابؽ، ص اإلثباتكحجيتيا في 
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 إعبلف بمجرد يستطيع فالقابؿ المعامبلت، في السرعة تقتضي التي التجارية الحياة مقتضيات
 1األساس ىذا عمى الغير مع تعاممو كيجرم العقد انعقاد إلى يطمئف أف قبكلو
 رسالة القابؿ فييا يحرر التي المحظة ىي اإللكتركني العقد إبراـ لحظة فإف النظرية ليذه كطبقا

 .تصديرىا دكف القبكؿ تتضمف إلكتركنية
 الحديث العصر لمقتضيات استجابتيا في تتمثؿ مزايا مف النظرية ىذه تحممو مما كبالرغـ    
 اإلرادتيف بيف التكافؽ منطؽ تخالؼ انيأ النظرية تمؾ عمى يؤخذ أنو إال ، بالسرعة يتسـ الذم
 لذلؾ إليو، كجو مف بو عمـ إذا إال أثره ينتج ال اإلرادة عف التعبير ألف العقد، إبراـ قكاـ ىك الذم
 .2المكجب قبؿ مف بو العمـ كقت مف إال آثار أم القبكؿ عمى يترتب ال

 عبر العقد كانعقاد إبراـ إثبات تجعؿ انيأل القبكؿ ىذا إثبات صعكبة تتمثؿ آخر جانب كمف    
 إثبات مف المكجب يتمكف أف دكف منو قبكؿ صدكر ينفي قد الذم القابؿ بيد اإللكتركني البريد
 .3لمقابؿ الشخصي الحاسب عمى إال كجكد لو ليس ألنو القبكؿ ىذا

 :القبول تصدير نظرية- 2       
 اإلعبلف يككف بحيث القبكؿ، تصدير  كمكافلحظة ينعقد العقد أف النظرية ىذه تفترض     
 النظرية ىذه تشترط أخرل كبعبارة استرداده، القابؿ يستطيع كال فيو، رجكع ال ائياني القبكؿ عف

 الرجكع يمكف ال ائياني يككف حتى إعبلنو عمى زيادة القبكؿ تصدير ىي مادية كاقعة حصكؿ
 إرساؿ  أيقكنة عمى العميؿ يضغط عندما اإللكتركني التعاقد في يتـ ذلؾ فإف كعمميا .قفي

 .4المفاتيح لكحة بكاسطة
 خاصة لتصديره ضركرة فبل العقد، لتماـ كافيا اإلعبلف كاف إذا أنو النظرية ىذه عمى بايع     
 تسممو دكف القبكؿ تصدير يتصكر ال أنو إلى ضافةاإلب ، قانكنية، قيمة لو ليس التصدير أف

                                                 

حقكؽ تخصص العمـك  في مخمكفي عبد الكىاب، التجارة االلكتركنية عبر االنترنت، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه  (1)
 .124،ص2012قانكف االعماؿ، جامعة باتنة، فرع ، 

 لذلؾ المخصصة األيقكنة عمى بالنقر القابؿ قياـ طريؽ عف النظرية ليذه كفقا اإللكتركني، القبكؿ إعبلف يمكفؼ   (2)
 البريد صفحة أعمى في المكجكد التكقؼ عمى مفتاح بالنقر كذلؾ تصديره كعدـ  (OK/ACCEPT)الشاشة  عمى

ؿ القبك إعبلف مرحمة في بذلؾ كسيبقى القابؿ، سمطة عف الحالة ىذه  في يخرج لف القبكؿ أف حيث اإللكتركني،
  .كلف يمتد لمرحمة أخرل

 الحقكؽ، كمية دكتكراه،  رسالةاإللكتركنية، التجارة لمعامبلت القانكنية الحماية أساليب إسماعيؿ، سعيد محمد (3)
  153 .ص ، 2005 شمس، عيف جامعة

 .125مخمكفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ،ص  (4)
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 ليست فالمشكمة محسكسا، يككف يكاد ال كالتسمـ التصدير بيف الزمني فالفارؽ اإلنترنت عبر
نما كالتسميـ، اإلرساؿ بيف زمني فارؽ لكجكد  قد كالذم اإللكتركنية الرسالة تسمـ عدـ باحتماؿ كا 
 عبر البث انقطاع أك الخدمة مقدـ لدل أك إليو المرسؿ أك المرسؿ جياز في فني لخمؿ يحدث
 .الشبكة
 :القبول وصول نظرية-3      
 إلى القبكؿ المتضمنة الرسالة كصكؿ كقت ىك العقد انعقاد كقت أف النظرية ىذه مقتضى    

 السيطرة ىنا بالكصكؿ كالمقصكد كمكاف انعقاده ىك مكاف كصكؿ الرسالة إلى المكجب المكجب،
 إلى بكصكلو فالقبكؿ ،1تصرفو تحت تككف بحيث لمقبكؿ المتضمنة الرسالة عمى لممكجب الفعمية
 سكاء كذلؾ انعقد قد العقد يعتبر ثـ كمف استرداده، القابؿ يستطيع ال ائياني يصبح المكجب مكاف
 .بو يعمـ لـ أـ بالقبكؿ فعبل عمـ قد المكجب أكاف
 عادلة بصكرة كالقابؿ المكجب بيف المخاطر تكزيع مزاياىا مف أف النظرية ىذه أنصار كيرل

 إليو، لممكجو كصكلو مف بالرغـ القبكؿ تأخر بسبب العقد انعقاد عدـ مخاطر القابؿ فيتحمؿ
 .الخطر إلى بؿ الخطأ إلى تستند ال النظرية فيذه
 لحظة ىي ليست العقد إبراـ لحظة أف نجد اإللكتركني التعاقد عمى النظرية ىذه بتطبيؽ    

 كصكليا لحظة بؿ اإلنترنت، خدمة مقدـ سيطرة في القبكؿ المحتكية اإللكتركنية الرسالة دخكؿ
 .المكجب إلى
 في المكجب إلى تصؿ كلـ اإلنترنت خدمة مقدـ إلى القبكؿ رسالة كصمت لك ماذا كلكف    

 بعد كصمت الرسالة ألف العقد بإبراـ ممـز غير المكجب أف أـ ؟ العقد ينعقد فيؿ ؟ المحدد الكقت
 بإبراـ ممـز الحالة ىذه في المكجب ففإ تطبيقا ليذه النظرية  ؟ حدده الذم الميعاد انتياء

 2.المسئكلية لقكاعد طبقا اإلنترنت خدمة مقدـ عمى الرجكع إال أمامو يككف كال التعاقد،
 :بالقبول العمم نظرية- 4       

 بقبكؿ فعبل المكجب فييما يعمـ المذيف كالمكاف الزماف في يتـ التعاقد فإف النظرية ليذه كفقا    
 القبكؿ ألف كذلؾ تضمنتو، بما كيعمـ لقبكلو المتضمنة اإللكتركنية الرسالة عمى كيطمع القابؿ،

                                                 
 

(1) Isabelle de Lambert rie, Michel Vivant, L'internet et le droit, Collection le gi presse, 

Paris, 2001, p 464. 

 

 298 ص سابؽ، مرجع التعاقد االلكتركني،إبراىيـ، ممدكح خالد( 2)
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 ال اإليجاب أف فكما ،1إليو كجو مف بعمـ اتصؿ إذا إال أثره ينتج ال اإلرادة عف كالتعبير إرادة
 المكجب بعمـ اتصؿ إذا إال أثره ينتج ال القبكؿ فإف لو، المكجب بعمـ اتصؿ إذا إال أثره ينتج
 قرينة يعتبر المكجب إلى القبكؿ كصكؿ فإف اإلثبات صعب فيكك قد الحقيقي العمـ كاف كلما
 رغـ بالقبكؿ يعمـ لـ أنو إثبات المكجب فيستطيع العكس إثبات تقبؿ قرينة كلكنيا بو العمـ عمى

 .2كصكلو
 كقت تحديد بصدد الدكلية كاالتفاقيات القكانيف في الحديثة االتجاىات أف إلى اإلشارة كتجدر   
 3غائبيف بيف التعاقد حالة في القبكؿ كصكؿ بنظرية األخذ إلى ذىبت  كمكانوالعقد إبراـ
يعتبر ":أنو لمبيانات اإللكتركني لمتبادؿ النمكذجي األكركبي االتفاؽ بنص كرد أخر جانب كمف
 تصل المذين والمكان الوقت في مبرما لمبيانات اإللكتروني التبادل باستخدام تم الذي العقد
 نظام إلى لمبيانات اإللكتروني التبادل بواسطة لعرض قبوال تشكل التي الرسالة فييما

 "العرض مقدم الكومبيوتر
 يتعمؽ فيما الكصكؿ نظرية لمبيانات اإللكتركني لمتبادؿ األكركبي النمكذجي العقد أقر كما   

 المبرم من العقد إبرام ومكان تعد لحظة" 3/3 حيث نص في المادة العقد انعقاد مكاف كبزماف
 الرسالة فييما تستقبل المذين والمكان المحظة ىي لمبيانات اإللكتروني التبادل خبلل 

 في أنو يعني ما كىك ."لمموجب المعموماتي النظام في اإليجاب الخاصة بقبول اإللكترونية
 .االستبلـ قاعدة تطبؽ اإللكتركنية العقكد إبراـ كمكاف كقت تحديد

 :ازدواجية زمان ومكان إبرام العقد االلكتروني-               ب
      مقتضى ىذا االتجاه انو ىناؾ خبلؼ بيف زمف انعقاد العقد كمكانو ، كقد تناكلت العديد مف 

                                                 

 المطبقة في القانكف اإلنجميزم، يؤتي التعبير عف اإلرادة أثره مف postal ruleباستثناء قاعدة اإلرساؿ بالبريد ( 1)
حاكؿ المكجو إليو اإليجاب . Entores Ltd. V. Miles Far East Corpة مكفي قض. لحظة عمـ مف كجو إليو

. تبميغ قبكلو عبر خط التميفكف، لكف الخط كاف سيئا جدا، كلـ ُيسمع قبكلو، كقضت المحكمة بأنو لـ ينشأ عقد نافذ
كالقاعدة نفسيا يمكف أف تسرم عمى تبميغ القبكؿ بطريؽ الرسائؿ اإللكتركنية التي تصؿ مشكىة، أك الكثائؽ التي يتعذر 

 .فتحيا بدكف برمجيات معينة، أك في حالة العطؿ مف مقدـ خدمة االنترنت
 محمد خالد جماؿ رستـ ،التنظيـ القانكني لمتجارة كاالثبات االلكتركني في العالـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت  (2    )

  .14، ص2006       ،
 الصادرة الدكلية التجارة عقكد كمبادئ 1980  لسنة الدكلية لمبيكع فيينا اتفاقية مف 2 /18 بالمادة كرد ما ذلؾ مثاؿ( 3    )
 .منو6 المادة في 1994 لسنة الخاص القانكف قكاعد لتكحيد الدكلي المعيد عف ركما في
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القكانيف المتعمقة بالتعامبلت االلكتركنية مسألة زمف التعاقد منفصمة عف مكانو كأقرت لكؿ منيما 
 :حميا في مكاد مختمفة بحيث 
 يتحدد بإحدل النظريات األربع السابقة كالمتمثمة في إعبلف القبكؿ     فيما يتعمق بزمن االنعقاد
ىذه ؿ تطبيقا اإللكتركني، العقد إبراـ كقت تحديد يتكقؼ كعميو. ،تصديره، كصكلو كالعمـ بو 

 بيف الصدد ىذا في نفرؽيمكف أف ك بالقبكؿ، اإليجاب تبلقي لحظة تحديد عمى ،النظريات
 عبر المنتشرة الكيب مكاقع عبر يتـ الذم كذلؾ اإللكتركني البريد خبلؿ مف يتـ الذم التعاقد
 .اإلنترنت شبكة
 أف نجد القبكؿ إعبلف نظرية طبقنا فإذا ،اإللكتركني البريد خبلؿ مف التعاقد حالة ففي     
 رسالة القابؿ فييا يحرر التي المحظة اإلرساؿ،أم زر عمى يضغط أف قبؿ حتى ينعقد العقد

 رسالة بتحرير قاـ القابؿ أف إثبات عميو يستحيؿ بؿ المكجب عمى يتعذر لكف ، إلكتركنية
 جياز عمى إال كجكد لو يككف لف بالتأكيد القبكؿ ىذا ألف يرسميا لـ كلكنو بالمكافقة إلكتركنية

 .1بالقابؿ الخاص الككمبيكتر
ذا     عف القبكؿ المتضمنة الرسالة تصدير بمجرد يتـ العقد فإف القبكؿ تصدير بنظرية أخذنا كا 

 ىذه مف إمكانو في يعكد كال القابؿ سيطرة مف الرسالة فتخرج اإلرساؿ زر عمى الضغط طريؽ
 انيكفقدا ضياعيا أك القابؿ إلى الرسالة كصكؿ ذلؾ بعد ييـ كال قبكلو، يسترد أف تحديدا المحظة

 ألف اإللكتركني، العقد إبراـ كقت لتحديد كمعيار تصمح ال أيضا النظرية ىذه .الطريؽ في
 كجد الذم المكاف أك المرسؿ، منشأة مثؿ مختمفة أماكف مف ترسؿ أف يمكف اإللكتركنية الرسالة

 فإنو المنطمؽ ىذا كمف المحمكؿ، الحاسب بكاسطة أخر مكاف أم مف أك الككمبيكتر، أجيزة فيو
 غير الربط حالة في أنو إلى باإلضافة الرسالة، تصدير مكاف تحديد بمكاف الصعكبة مف يككف

 خدمة مقدـ كىك بالعقد عبلقة لو ليس ثالث طرؼ خبلؿ مف اإللكتركنية الرسالة تمر المباشر
 .اإلنترنت

 اإللكتركني، التعاقد شأف في ككصكلو القبكؿ تصدير لحظة بيف فارؽ أم يكجد ال أنو الكاقع    
 تشبكة اإلنترف عبر ككصكلو القبكؿ تصدير فعممية بينيما، يذكر زمني فاصؿ أم يكجد ال إذ

                                                 

، 2011لكتب القانكنية، مصر،  ا ، دار الطبعة األكلىمحمد صديؽ محمد عبد اهلل، مجمس العقد دراسة مقارنة، (1)
 .65ص
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 البريد صندكؽ إلى تصؿ حيف اإللكتركنية الرسالة أف كما يذكر، ال يكاد الثانية مف جزء في تتـ
 العقد في القبكؿ تصدير كلحظة األحكاؿ، مف حاؿ بأم استردادىا يمكف ال لممكجب اإللكتركني
 عمى لمقبكؿ المخصصة األيقكنة عمى القابؿ فييا يضغط التي المحظة لؾ تىي اإللكتركني

 بغرض اإللكتركني، البريد عبر التعاقد حالة في أرسؿ زر عمى بالضغط أك مثبل، الكيب صفحة
 .لممكجب قبكلو إرساؿ
 المحظة عند اإللكتركني البريد خبلؿ مف ينعقد العقد فإف القبكؿ كصكؿ نظرية حسب أما    
 تـ كالذم بالمكجب، الخاص البريد صندكؽ إلى القبكؿ المتضمنة الرسالة فييا تصؿ التي

 عمييا كاالطبلع الرسالة بفتح المكجب يقـ لـ لك حتى كالقابؿ، المكجب بيف مسبقا عميو االتفاؽ
 .انيبمضمك كالعمـ
 إلرساؿ طريقة أفضؿ أف يرل فالبعض القبكؿ، إرساؿ طريقة عمى الطرفاف يتفؽ لـ إذا أما    

 طريؽ عف اإليجاب أرسؿ فإذا 1.اإليجاب ابي أرسؿ التي الكسيمة نفس استخداـ ىي القبكؿ
ذا اإللكتركني، البريد طريؽ عف القبكؿ إرساؿ فيجب اإللكتركني البريد  أحد طريؽ عف أرسؿ كا 
  .الكسيمة بنفس القبكؿ فيرسؿ المحادثة برامج
 مف كذلؾ القبكؿ، كصكؿ نظرية إعماؿ يفضؿ اإللكتركني لمتعاقد بالنسبة أنو البعض يرل     

 العقكد مجاؿ في األفضؿ مف ألنو اإلثبات مجاؿ في سيما كال ،2المستيمؾ حماية اعتبارات
 ما كىك ا،بي العمـ يفيد الرسالة كصكؿ أف حيث اإللكتركني، العقد إبراـ كقت معرفة اإللكتركنية

 .التعاقد كيتـ المفعكؿ سارية تككف حتى استممت قد القبكؿ رسالة تككف أف يستمـز
 بالقبكؿ، حقيقيا عمما المكجب يعمـ عندما مبرما يعد العقد فإف بالقبكؿ العمـ لنظرية طبقا أما    
 قد أنو كيعمـ لمقابؿ اإللكتركنية الرسالة محتكيات عمى كيطمع اإللكتركني بريده صندكؽ يفتح بأف
 يستطيع ال الحالة ىذه في المكجب أف البعض كيرل عميو، المعركض اإليجاب بالفعؿ قبؿ

 اإللكتركني، بريده يفتح كلـ الجياز إلى دخؿ أك الككمبيكتر جياز إلى يدخؿ لـ أنو بحجة التذرع
 لمقابؿ يتسنى حتى اإلنترنت شبكة عمى اإللكتركني بريده عنكاف يدرج ما عادة المكجب ألف

 يجكز كال أىمؿ فقد انيكمضمك القبكؿ رسالة بفحكل المكجب يعمـ لـ فإذا ثـ كمف بو، االتصاؿ
 2.ىذااإلىماؿ نتائج القابؿ يتحمؿ أف

                                                 

  .130 مخمكفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ،ص( 1    )
 67مرجع سابؽ ، ص محمد صديؽ محمد عبد اهلل،  (2)
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 المباشرة المحادثة عبر أك اإلنترنت شبكة عمى المنتشرة الكيب مكاقع خبلؿ مف التعاقد أما    
 المحظة في ينعقد العقد أف حيث مشكمة، ىناؾ فميس المرئية السمعية الكسائؿ طريؽ عف أك

  عبارة كتابة أك لمقبكؿ، المخصصة الخانة في القبكؿ زر عمى بالضغط القابؿ فييا يكافؽ التي
   .بالككمبيكتر المتصمة المفاتيح لكحة باستخداـ المكافقة تفيد

 2000/31 رقـ األكركبي التكجو نصتجاه مسألة زمف التعاقد نجد     بالنسبة لمكقؼ القكانيف 
 فييا يتسمـ التي المحظة في أبـر قد العقديعد  أنو الخامسة مادتو في اإللكتركنية التجارة بشأف

 قد التكجيو ىذا يككف كبذلؾ .لقبكلو القابؿ مف مؤكدا إلكتركنيا إقرارا الخدمة مقدـ مف المكجب
 .القبكؿ بصحة القابؿ مف مرسؿ اإلنترنت خدمة مقدـ مف تأكيد باستبلـ العقد إبراـ كقت حدد
 يتفؽ لـ ما أنو األكنيستراؿ اإللكتركنية لمتجارة النمكذجي القانكف نص السياؽ ىذا كفي   

 :التالي النحك عمى البيانات رسالة استبلـ كقت يتحدد ذلؾ خبلؼ عمى إليو كالمرسؿ المنشئ
 االستبلـ يقع البيانات رسائؿ استبلـ لغرض معمكمات نظاـ عيف قد إليو المرسؿ كاف إذا -

 :كاآلتي
 .المعيف المعمكمات نظاـ البيانات رسالة دخكؿ كقت*
 معمكمات نظاـ إلى البيانات رسالة أرسمت إذا البيانات لرسالة إليو المرسؿ استرجاع كقت*

 .تعيينو تـ الذم النظاـ ىك ليس كلكف إليو لممرسؿ تابع
 نظاـ البيانات رسالة تدخؿ عندما االستبلـ يقع معمكمات نظاـ إليو المرسؿ يعيف لـ إذا -

 .إليو لممرسؿ تابعا معمكمات
 عدـ عند لمقبكؿ المكجب تسمـ بنظرية أخذ اإللكتركنية لمتجارة النمكذجي القانكف فإف كعميو
 .1الرسائؿ  زماف تحديد عمى االتفاؽ

 فيما القبكؿ تصدير نظرية كالكندم اإلنجميزم القانكف تبنى فقد المقارنة القكانيف صعيد عمى   
 اإللكتركنية التجارية لممعامبلت المكحد األمريكي القانكف نص بينما غائبيف، بيف بالتعاقد يتعمؽ
 فيو اعتاد الذم المعمكمات نظاـ في اإللكتركنية الرسالة دخكؿ كقت ىك العقد إبراـ كقت أف عمى

 السيطرة مف خرجت قد تككف أف كيشترط الرسائؿ مف النكع ىذا مثؿ استبلـ المستقبؿ الطرؼ
   .2ـيعؿ ال أك ابي المكجب يعمـ أف يشترط كال لممرسؿ الفعمية

                                                 

 44 ص سابؽ، مرجع مؤمف، شكقي طاىر (1)

 بكاسطة الطمبية عمى األخير ىذا مكافقة تاريخ كفي البائع بعنكاف اإللكتركني العقد ينشأ أنو التكنسي القانكف كما نجد في  (2)
  .ذلؾ خبلؼ عمى الطرفاف يتفؽ لـ ما لممستيمؾ كمكجية ممضاة إلكتركنية كثيقة
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 اإللكتركنية المعامبلت بشأف األردني القانكف مف  17  المادةفي األردني  مشرعاؿ      كما أخذ 
 اتفاؽ حالة في كؿػػبالقب المكجب عمـ كبنظرية األطراؼ اتفاؽ عدـ حالة في القبكؿ تسمـ بنظرية

 .1 األطراؼ
    يتحدد زمف إبراـ العقد بالنظرية التي يتبنيا المشرع ، لكف ما الحؿ اذا كانت العبلقة العقدية 

قد نشأت بيف نظاميف قانكنييف مختمفيف أم متبنييف لنظريتيف مختمفتيف ، الحؿ الكحيد الذم 
نجده لغاية اليـك ىك المكجكد في اتفاقية فينا كىك العمؿ بنظرية تصدير القبكؿ  لكف يبقى ىذا 

مف جانب آخر جميع . الحؿ ممزما لمدكؿ التي صادقت عمى ىذه االتفاقية فقط دكف غيرىا
القكاعد القانكنية التي جاءت بحمكؿ لمسألة زمف التعاقد ىي قكاعد مكممة يجكز لؤلطراؼ 

االتفاؽ عمى خبلفيا ككضع حمكؿ أخرل كمف المسمـ بو في التعاقد االلكتركني أف أطراؼ العقد 
 .    ليسكا عمى درجة كبيرة مف التناسب فأحدىما محترؼ كالثاني ال 

 نتيجة اإللكتركني العقد إبراـ مكاف تحديد صعكبة ترجع ؼ، داعقناال مكان فيما يتعمق ب    
 يثكر كبالتالي إلكتركني، فضاء عبر تتـ انيأل الرسالة كاستقباؿ إرساؿ مكاف تحديد صعكبةؿ

 المكجب فيو استمـ الذم المكاف أـ المشترم، أك المستيمؾ إقامة بمحؿ االعتداد حكؿ التساؤؿ
 ؟ الكيب مكقع تسجيؿ مكاف أـ القبكؿ،

 المعمكمات أنظمة بيف اإللكتركنية البيانات رسائؿ نقؿ كاتفاقيات بركتكككالت تحرص     
 أك آخر، إلى معمكمات نظاـ مف الرسالة فييا سممت التي المحظة تسجيؿ عمى عادة المختمفة
 تبيف ال االتفاقيات ىذه كلكف إليو، المرسؿ قبؿ مف اتيقراء أك تسمميا، فييا يتـ التي المحظة
 .كازدىارىا اإللكتركنية التجارة تقدـ يعكؽ ما كىك االتصاؿ، لشبكات الجغرافي المكاف عادة
      المادة فيؼاإللكتركني، العقد إبراـ مكاف اإللكتركنية، لمتجارة النمكذجي القانكف كضح كلذلؾ

 عمؿ مقر فيو يقع الذم بالمكاف يتحدد اإللكتركنية الرسالة إرساؿ  قرر اف مكاف 4 /15

                                                 

  يخضع ال المعمومات معالجة نظام إلى دخوليا وقت من أرسمت قد المعمومات رسالة تعتبر"-:التي تنص عمى (1)
 .ذلك غير عمى المرسل أو المنشئ يتفق لم ما عنو نيابة الرسالة أرسل الذي الشخص أو المنشئ لسيطرة

 ذلك إلى دخوليا عند تسمميا قد الرسالة فتعتبر المعمومات رسائل لتسمم معمومات معالجة نظام حدد قد إليو المرسل كان إذا-
 .مرة أول عمييا باالطبلع إليو المرسل قيام منذ تم قد إرساليا فيعتبر تحديده تم الذي غير نظام إلى الرسالة أرسمت فإذا النظام

 معالجة نظام ألي دخوليا عند الرسالة تسمم وقت فيعتبر المعمومات رسائل لتسمم معمومات معالجة نظام إليو المرسل يحدد لم إذا-
 ".إليو لممرسل تابع معمومات
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 يتفؽ لـ ما إليو، المرسؿ عمؿ مقر فيو يقع الذم المكاف ىك استبلميا مكاف كأف المنشئ،
 .ذلؾ غير عمى إليو كالمرسؿ المنشئ

 إليو، المرسؿ عمؿ مقر فيو يقع الذم المكاف في أبـر قد يككف اإللكتركني العقد فإف كعميو   
 مكانا يحددا أف ليما فيجكز ذلؾ، خبلؼ عمى اإللكتركني التعاقد طرفا يتفؽ لـ ما بالطبع كذلؾ
 .االستبلـ مكاف أك اإلرساؿ مكاف أنو عمى بينيما فيما باالتفاؽ أخر
 مادتو في 2001 لسنة 85 رقـ األردني اإللكتركنية المعامبلت قانكف االتجاه ىذا تبنى قد    
 كقانكف ،17مادتو في 2002 لسنة 2 رقـ اإللكتركنية كالتجارة لممعامبلت دبي كقانكف 18

  .14/4 مادتو في اإللكتركنية لممعامبلت مممكة البحريف
 فقد أعماؿ، مكطف مف أكثر إليو لممرسؿ أك لممنشئ كاف إذا ما بصدد التساؤؿ يثكر قد لكف    
 بمقر يعتد أنو النمكذجي القانكف بيف الحالة ىذه في فرعي، كآخر رئيسي مقر مثبل لو يككف
 بمكضكع صمة األكثر أم كتنفيذه اإللكتركني بالتعاقد المتعمقة بالمعاممة عبلقة األكثؽ العمؿ
 عمؿ مقر كجكد عدـ لحالة النمكذجي القانكف تعرض كما .الرئيسي العمؿ بمقر أك العقد،
 .المعتاد اإلقامة بمحؿ يعتد أنو قرر حيث إليو، المرسؿ أك لممنشئ

 في اإللكتركنية الخطابات استخداـ بشأف المتحدة األمـ اتفاقية  مف6 /10 المادة حددت كما    
 في اإللكتركني الخطاب إليو يرسؿ الذم المكاف بأنو القبكؿ مكاف ، 2005 لسنة الدكلية العقكد
 العمؿ مقر فإف عمؿ مقر مف أكثر كجكد حالة كفي إليو المرسؿ عمؿ مقر فيو الذم العنكاف
 .1المعتاد اإلقامة بمحؿ األخذ يتـ لمعمؿ مقر كجكد عدـ حالة كفي بالعقد صمة األكثؽ ىك يككف
 مكاف أف اإللكتركني لمعقد النمكذجي القانكف بمشركع المعنية األكنيستراؿ بكثيقة جاء كقد    

 ال اإلنترنت خدمة مقدـ تكاجد مكاف معمكمات، لنظاـ الداعمة التكنكلكجيات ك المعدات كجكد
 الذم اإلنترنت خدمة مقدـ يستطيع اإللكتركني البيع عقد حاؿ في فمثبل عمؿ، مقر يعتبر

 .المشترم مع عنو نيابة العقد يبـر أف الكيب شبكة عمى البائع مكقع يستضيؼ
 أك النطاؽ، اسـ الغالب، في التاجر كىك المكجب، استخداـ مجرد أف الكثيقة تمؾ بينت كما    

 ينشئ ال معيف، بمد لدل اإللكتركني لممكقع تسجيمو أك معيف، ببمد يرتبط إلكتركني بريد عنكاف
                                                 

 الرسالة منشئ عمؿ بمقر اإللكتركنية كالتجارة المعامبلت شأف في 2002 لسنة 2 رقـ دبي إمارة قانكف اعتد  كما   (1)
 المنشئ عمؿ مقر فيو يقع الذم المكاف ىك اإللكتركنية الرسالة إرساؿ مكاف أف إلى ذىب حيث إليو المرسؿ أم كمستمميا

 خبلؼ عمى إليو كالمرسؿ المرسؿ يتفؽ لـ ما كذلؾ إليو، المرسؿ عمؿ مقر فيو يقع الذم المكاف ىك استبلميا مكاف كأف
 .االستبلـ مكاف أك اإلرساؿ مكاف أنو عمى بينيما فيما باالتفاؽ أخر مكانا يحددا أف ليما فيجكز ذلؾ،
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 المتعددة الدكلية الشركات بعض أف نجد فقد، البمد ذلؾ في يكجد عممو مكاف أف عمى قرينة
 تحمؿ الشبكة عمى مختمفة إقميمية مكاقع خبلؿ مف كالخدمات المنتجات بعض تعرض الجنسيات

 االحتفاظ يمكف أنو كما المعركؼ، بالمعنى عمؿ مقر فييا يكجد ال ببمد ترتبط نطاؽ أسماء
 المرتبطة الدكؿ غير دكلة في كاقعة تككف أف يمكف معينة لمنطقة التكزيع بغرض ما بسمعة
  .النطاؽ بأسماء

 الفرع الثالث
 فيما يتعمق بمحل وسبب العقد  االلكتروني

 حيث كالسبب المحؿ فيو يتكافر أف صحيحا، اإللكتركني العقد انعقاد يكتمؿ لكي يجب     
 كمراعاة العاـ، النظاـ مخالفة عدـ مف لمعقد العامة القكاعد تقرره ما مع يتفقا أف فييما يشترط
 . العامة اآلداب

 اإللكتروني العقد في المحل:                       أوال
  العقد، ىذا يكلدىا التي االلتزامات ىك اإللكتركنية الكسائؿ عبر المبـر العقد محؿ    
  التي القانكنية العممية ىك العقد محؿ أف إذ االلتزاـ، كمحؿ العقد محؿ بيف التمييز يجب ك

 المديف بو يمتـز الذم األداء فيك االلتزاـ محؿ أما العقد، بمقتضى تحقيقيا الطرفاف يقصد
 .الدائف لمصمحة
 أك معينا يككف كأف لمكجكد قاببل أك مكجكدا يككف أف عامة بصفة العقد محؿ في كيشترط

 . 1امشركع يككف كأف لمتعييف قاببل

                                                 

 التجارة مف نكعيف عمى يقـك الذم اإللكتركني البيع عقد محؿ صكر إلى نتطرؽ العقد محؿ لشركط التطرؽ قبؿ (1)
 .الخدمات كتجارة السمع تجارة ىما

 المادية، المنقكالت تشمؿ انيأ عمى كالقضاء الفقو استقر بضائع ككممة بضائع محميا التي التجارة ابي يقصد السمع تجارة:أ
  التعاقد :األول الباب.السكاء عمى المعنكية أم المادية غير المنقكالت أك

 نطاؽ مف العائمي أك الشخصي لبلستيبلؾ شرائيا يتـ التي البضائع تستبعد 1980 فيينا اتفاقية مف الثانية لممادة ككفقا
 أك الشخصية االستيبلكية السمع تجارة فإف كعميو.1المستيمؾ لحماية اتينظر في التشريعات الختبلؼ ذلؾ كيرجع االتفاقية
 .مالدكؿ البيع عقد مفيـك ضمف تدخؿ ال العائمية
 أدكات كىناؾ أكالمبلبس الغذائية المنتجات مثؿ االستيبلكية السمع فمنيا اإللكتركني البيع عقد محؿ البضائع أنكاع كتتعدد
 التبغ مثؿ بالصحة الضارة كالمنتجات بالبصريات، المتعمقة كالسمع بالصحة المتعمقة كالسمع الشخصية كالعناية التجميؿ
 .الكتب مثؿ كالمعمكمات بالثقافة المتعمقة كالسمع كالكحكؿ
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 لموجود القابمية أو الوجود شرط-           أ
 االتفاؽ أثناء فعبل مكجكدة تككف أف عمييا االتفاؽ يتـ التي الخدمة أك السمعة في يشترط    
 أك السمعة عرض فيكفي مثبل اإلنترنت طريؽ عف التعاقد كاف فإذا بعد فيما لمكجكد قابمة أك

 .السمعة صكرة عرض أك الشبكة عمى الخدمة
 العقد محؿ يككف أال بمعنى المقارنة المدنية التشريعات أغمبية عميو نصت الشرط كىذا      

 محؿ مف تجعؿ التي االستحالة أك العقد بطبلف كاألثر .عندىا عقد فبل ذاتو في مستحيبل
 ترجع فاألكلى نسبية استحالة أك مطمقة استحالة فيي البطبلف إلى كيؤدم ممكف غير العقد
 تجاكزىا يمكف ال استحالة كىي المكاف أك الزماف بظرؼ ترتبط ال مكضكعية نكاحي إلى
 .1كثابت كاحد أثرىا فكاف

لى الممتـز شخص إلى ترجع شخصية استحالة فيي النسبية االستحالة أما        ظرفي كا 
 بالبطبلف األمر ربط عندىا يعني ال مما تجاكزىما باإلمكاف كبالتالي كالمكاف الزماف

 ىذه كبتطبيؽ العقد بطبلف إلى بالتالي يؤدم كال الممتـز بيد األمر يبقى بؿ التنفيذ الستحالة
 كالحالة مطمقة استحالة بذاتو مستحيبل العقد محؿ يككف فقد اإللكتركني العقد عمى األصكؿ

 فيذا اإلنترنت أسبلؾ عبر العقد مكضكع ينقؿ بأف األطراؼ أحد التزاـ المحؿ فييا يككف التي
 اشتراط مع اإلنترنت عبر أثاث كشراء جامدة مادة العقد محؿ يككف عندما مستحيؿ األمر
 العقد محؿ يككف كأف نسبية االستحالة كانت إف أما الضكء، كسرعة اإلنترنت عبر النقؿ

                                                                                                                                                         

 البضائع تسميـ يتـ حيث خارجيا كتنفذ الخط عمى تبـر التي العقكد باب مف اإللكتركنية التجارة في البضائع تجارة كتدخؿ
 .كسيمة بأم كنقميا الشحف طريؽ عف ماديا
 مرتبط فعؿ بكؿ يتعمؽ القانكف ىذا أف 2001 اإللكتركني لمتكقيع النمكذجي بالقانكف جاء كقد
 كالتعيد تحصيميا جرل قد البضائع أف كتأكيد قيمتيا أك البضائع طبيعة بياف المثاؿ سبيؿ عمى منيا البضائع لنقؿ بعقد

 .بالتسميـ بالمطالبة لو مرخص شخص إلى أك معيف شخص إلى البضائع بتسميـ
 ال التي المشركعات مف الخدمات مجاؿ كيعتبر خدمات، تكريد محميا يككف التي التجارة ابي يقصد والخدمات تجارة:ب

 البدني، الجيد مف كقميؿ المعمكمات كجمع العممية كالمؤىبلت األفكار عمى باألساس تعتمد فيي كبير ماؿ رأس إلى تحتاج
 مف ممارستيا يمكف التي االتلمجا كتتعدد الخط، عمى كتنفذ تتـ التي اإللكتركنية التجارة أنكاع مف الخدمات تجارة كتعتبر
 السياحة ككبلء كخدمات االتصاؿ كخدمات االستشارية كالخدمات كالمالية المصرفية الخدمات كىي اإللكتركنية التجارة خبلؿ
 عمى الصحافة كخدمات الخط عمى التأميف كخدمات االستثمار كشركات البكرصة شركات خدمات ذلؾ إلى إضافة
 48 ص سابؽ، مرجع مؤمف، شكقي  طاىر:أنظر في ذلؾ.الخ  ...الخط

 79 ص سابؽ، مرجع محاسنة، الرحمف عبد يحي محمد (1)
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 شخص إلى ترجع نسبية استحالة ىنا فاالستحالة إعداده كيفية المتعاقد يجيؿ حاسكبي برنامج
 .العقد بطبلف إلى تؤدم ال االستحالة كىذه المتعاقد

 عمى أك مستقبؿ محؿ عمى عقد فبل لمكجكد، قاببل أك مكجكدا العقد محؿ يككف أف كيجب   
 برنامجا العقد محؿ يككف أف يجكز فبل معركؼ غير بكقت المستقبؿ في كجكده يتكقع أمر

 تطاؿ أف يجب مثبل اإلنترنت عبر تتـ لـ التي البيكع كافة فإف كليذا بعد، يكضع لـ حاسكبيا
 .التعاقد كقت المتعاقديف لكبل ذلؾ يثبت كأف فعبل مكجكد محؿ

 لمتعيين قاببل أو معينا المحل يكون أن-               ب
 المبـر العقد محؿ بتعييف الدكؿ غالب في اإللكتركنية لممعامبلت المقارنة التشريعات اىتمت
 العقد أكده ما كىك الشرط، ىذا عمى الحرص لممتعاقد بد كال اإللكتركنية، الكسائؿ عبر

 إلى منو الرابع البند مف األكلى الفقرة أشارت حيث اإللكتركنية، لمتجارة الفرنسي النمكذجي
 الخاصة اتيكسما انيكألكا اتيككميا كأبعادىا اتيكمككنا المعنية األمكاؿ مسمى ذكر ضركرة
  كجكب إلى نفسو العقد مف الثانية الفقرة أشارت ككذلؾ الرئيسية، اتيصفا مف ذلؾ كغير
  .1كمحتكاىا المعركضة الخدمات محؿ تحديد
 يحدث ما فأحيانا الخدمة، أك المنتج صفات تحديد عمى التأكيد ىذا مف الرغـ عمى     

 كتقديـ كصؼ يتـ قد إذ الكاقع، في عميو ىك ما كبيف المعيف المنتج كصؼ بيف اختبلؼ
 المنتج يعد ال ذلؾ مف الرغـ كعمى كالدقة، العناية مف كبير بقدر لمبيع المعركضة القطع
 . الشأفىذا في غمط مف يقع قد عما مسئكال
 اإللكتركنية كالتجارة المبادالت قانكف مف 25 المادة خبلؿ مف التكنسي المشرع ذىب     
 واضحة بطريقة لممستيمك يوفر أن اإللكترونية المعامبلت في البائع عمى يجب"  انوإلى

 إنجاز مراحل لمختمف كامبل وصفا :...التالية المعمومات العقدم إبرا قبل ومفيومة
 ..."المنتج سعر وخاصيات وطبيعة المعاممة،

 أنو اإللكتركنية لممعامبلت األردني بالقانكف التاسعة المادة مف األكلى الفقرة في جاء كما 
 ذهبي الخاص التشريع يقتضي إلكترونية، بوسائل معاممة إجراء عمى األطراف اتفقتاذا " 

 فيجوز خطية بوسائل لمغير تسميميا أو إرساليا أو ابي المتعمقة المعمومات تقديم المعاممة

                                                 

 115 ص سابؽ، مرجعالكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية،  مجاىد، الحسف أبك أسامة/د (1)
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 كان إذا التشريعات تمك متطمبات مع متفقا إلكترونية بوسائل إجرائيا اعتبار الغاية ليذه
 الحق وقت في إلييا والرجوع وتخزينيا المعمومات تمك طباعة عمى قادرا إليو المرسل

 ".لديو المتوافرة بالوسائل
 18 في الصادر 92/96 رقـ الفرنسي االستيبلؾ قانكف مف11/1 1المادة نصت كما     
 أن العقد إبرام قبل يجب -لخدمة مقدما أو لمال بائعا -ميني كل" :أف عمى1992 جانفي
 ."الخدمة أو لممال الجوىرية الميزات معرفة من المستيمك يمكن
 الشبكة عمى أم الخط عمى عادة اإلنترنت عبر المبـر العقد محؿ كصؼ كيتـ     

 كما بالكتالكج، البيع في الحاؿ ىك كما بصكرة مصحكبا يككف الغالب في فإنو العنكبكتية،
 تتضمف كالتي الشبكة عبر اإللكتركنية الرسائؿ بعض يتمقى قد المحتمؿ المتعاقد أف يبلحظ
 .عميو المتعاقد محؿ كصفات لنكع تأكيدا
 عاتؽ عمى يقع قانكنيا التزاما اعتبارىا مف أكثر إعبلني بطابع العممية ىذه تتسـ كلذلؾ    
 ما إذا كبيرة قانكنية بقيمة يتبع المحؿ كصؼ ذلؾ كمع ،1بالمحؿ المديف األخر العقد طرؼ
 كدقة كصحة المحؿ جكدة ضماف عبر يؤديو بو، المديف مف التزاما باعتبارىا إلييا نظرنا

 .اإلنترنت عبر إبرامو المراد العقد في عمييا كالمنصكص فيو المطمكبة الصفات كمطابقة
 لممحؿ الحقيقي كالكاقع الكصؼ بو تـ ما بيف اختبلؼ يحدث أف الممكف مف أنو كعمى

 فيذا المسؤكلية مف يعفيو شرط إيراد العقد طرؼ بكسع كاف إذا أنو نقكؿ كىنا عميو المتعاقد
 .الجسيـ كالخطأ الغش حالة ذلؾ مف كيستثنى احتراـ محؿ يككف الشرط
 يعد أف يمكف اإلنترنت شبكة عبر كعناية بدقة لمعقد النيائي المحؿ كصؼ أف القكؿ يمكننا
 كيقاس إبرامو، المزمع العقد في ذلؾ بخصكص بند أم يرد لـ كلك المطابقة ضماف قبيؿ مف
 .اإلنترنت عبر العقد ذلؾ بإبراـ يرغب الذم الطرؼ إرادة عمى الكصؼ ىذا تأثير بقدر ذلؾ

 مشروعا المحل يكون أن-              ج
 لنص أك اآلداب أك العاـ لمنظاـ مخالفا يككف فبل مشركعا، العقد محؿ يككف أف يجب    

اذا كان :" قأف عمى تنص كالتيت ـ ج  93 المادة نص ذلؾ كيؤيد فيو، يمنع التعامؿ قانكني

                                                 

 .124، مرجع سابؽ، صلياس ناصيؼا (1)
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 بطبلنا باطبل كان العامة اآلداب أو العام لمنظام مخالف أو ذاتو في مستحيبل االلتزام لمح
 ".مطمقا
 حرية مبدأ المسمى المبدأ كىك كالخدمات السمع كافة في التعامؿ يجكز أنو األصؿ   

 المدني التقنيف مف 1598 المادة عميو تنص ما ذلؾ ذلؾ كيؤكد القانكف لـ يحظر ما التجارة،
 بعض تحظر لم ما التعامل في يدخل ما كل لمبيع محبل يكون أن يجوز :"أنو مف الفرنسي
 التجارة حرية مبدأ عمى القيكد بعض تفرض قكانيفكىناؾ ". فيو التصرف الخاصة القوانين

 .المستيمؾ كحماية العاـ النظاـ عمى الحفاظ دؼبي
 العقد محؿ أف بمعنى عمييا، ينطبؽ سبؽ ما جميع فإف اإللكتركنية، التجارة إلى باالنتقاؿ    

 البيع حرية ىي التجارة حرية لمبدأ كفقا القاعدة أف كما .مشركعا يككف أف يجب اإللكتركني
 يككف فما اإلنترنت، شبكة عالمية فييا تتسبب مشكمة تقـك ، لكفاإلنترنت عبر كالتعامؿ
 مباحا يككف ال قد ىناؾ مباحا يككف كما أخرل، دكلة في كذلؾ يككف ال قد دكلة في مشركعا

 كلنذكر المشترم، دكلة قانكف احتراـ إلى يؤدم نظاـ كضع كيفية في تكمف فالمشكمة ىنا،
 :1ذلؾ عمى أمثمة

 كمصرحا الدكؿ بعض في تداكليا ةمحظكر أدكية ىناؾ: الصيدلية المنتجات -1          
 لمتداكؿ المانعة الدكلة في شخص يستطيع اإلنترنت شبكة طريؽ كعف .األخرل الدكؿ في ابي
 السامحة بالدكلة كالمقيـ لمدكاء العارض مف دكلتو في بو المصرح غير الدكاء ىذا يطمب أف

 .المشترم دكلة لقكانيف مخالفة ىذه كالشراء البيع فعممية لمتداكؿ،
 ذلؾ كمع ،-الحرب أسمحة- األسمحة تداكؿ عمى دكليا حظرا ىناؾ:األسمحة-2   
 في أسمحة بيع بعرض كيقكمكف المتحدة بالكاليات يقيمكف أشخاصا كبسيكلة نجد فإننا

 . المانعة لذلؾمثؿ الدكؿ بعض
 تقـك التي المكاقع مف العديد تكجد اإلنترنت شبكة فعمى3:الكحولية المشروبات-3         

 عمى الكحكؿ عف باإلعبلف تقـك لشركة يحدث أف يمكف ماذا الحالة ىذه في الخمكر، ببيع
 تعاقب كالتي السعكدية العربية المممكة مثؿ دكلة في اإلعبلف ىذا يستقبؿ عندما مكقعيا،
 .الكحكؿ عف اإلعبلف بعممية يقكمكف الذيف

                                                 

 .116مخمكفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ،ص( 1)
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 قانكف احتراـ عاـ بكجو المستيمؾ عمى نفرض أف لنا يتسنى كيؼ الظركؼ ىذه تحت      
 الدكؿ لقكانيف أك المشترم بمد لقكانيف القانكنية الحماية تكفير يمكف كيؼ أخر كبتعبير ببلده،
 ؟السمعة عف اإلعبلف إلييا المكجو
نما التعاقد طرفي مف التطبيؽ الكاجب القانكف تحديد في تكمف ال ىنا المشكمة إف       ىي كا 

 ال محظكرات مف يكرده فيما المشترم دكلة كتشريع التطبيؽ الكاجب القانكف بيف التكفيؽ
 أف بيد العالمية، لمنظـ تطابؽ بإيجاد البعض ناد المشكمة ليذه كحبل .انيبشأ التعاقد يجكز
 تطبيؽ اختيار إلى البعض ذىب بينما الكاقع، أرض عمى لمتطبيؽ قابمة غير الفكرة ىذه

 ابي يقيـ التي الدكؿ قكانيف بكؿ اإللماـ البائع عمى يتعيف أنو إلى استنادا المشترم بمد قانكف
 1.تطبيقو يمكف ال الحؿ ىذا أف بيد مستيمككه،

 عرضو لتغطية جغرافية منطقة مسبقا التاجر يحدد أف األفضؿ مف أنو إلى البعض ذىب كقد
  طريؽ عف تبيع أف تكد شركة ألىداؼ مبلئـ غير الحؿ ىذا أف بيد التسميـ، منطقة تحديد أك

 .ربح أكبر كتحقؽ اإلنترنت
 المطبؽ القانكف أف كمبدأ، يكضع أف ىك الكاقع في تطبيقو يمكف الذم المنطقي الحؿ إف    
 استيراد إمكانيات في يتحكـ أف لممستيمؾ يمكف كبالتالي البائع، قانكف ىك اإلنترنت عمى

 ىك التطبيؽ الكاجب القانكف كاف كسكاء ،2بمده قكانيف مع يتماشى لما كفقا المطمكبة المنتجات
 مف ىذا المشترم، دكلة مف رقابة يتطمب األمر فإف معينة، دكلة قانكف أك البائع بمد قانكف
 اتصاليـ بأف مستخدمييا تطمع أف المنتجة الشركات عمى يتعيف فإنو أخر جانب كمف .جانب
 عمى فيتعيف الحاؿ، ىك ىذا كاف لك كبالتالي القكانيف، لبعض بالنسبة محظكرا يككف أف يمكف

 مسئكال نفسو مف يجعؿ لف المستخدـ أف ذلؾ عف كينتج بالمكقع، اتصاليـ قطع المستخدميف
 .ـبي االتصاؿ عمى المفركض الحظر بسبب كذلؾ
 فيذا مادية، كانت إذا المشركعة غير المطمكبة المنتجات فإف سبؽ، ما إلى إضافة     
 بمد إلى لمدخكؿ الحدكد اجتياز يجب إذف الشبكة، نطاؽ خارج مادية بطريقة ستسمـ انيأ يعني

 فإف المقابؿ كفي .العممية ىذه في أساسي دكر لمجمارؾ يككف الحالة ىذه في المشترم،

                                                 

 .119مخمكفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ،ص(  1)
(2) BENSOUSSAN Alain, le commerce électronique, aspects juridique, op cit, p 111. 
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 ككذلؾ الشاشة عمى المحممة المعمكمات معالجة برامج مثؿ المادية غير المنتجات
 يسمى ما يكجد فإنو الخط، طريؽ عف تسميميا يمكف كالتي كالخدمات كالكتب األسطكانات

 غير كالخدمات لمنتجات اعمى الرقابة تحقيؽ كميمتيا الحقا، أنشئت كالتي اإلنترنت، شرطة
 .1الشبكة عبر تتـ التي المادية

 اإللكتروني العقد في السبب:                      ثانيا
 مف الممتـز غاية بو كيقصد لمتعاقد، الدافع الباعث أك الغاية ىك العامة لمقكاعد كفقا السبب   

 كراء مف إليو الكصكؿ الممتـز يقصد الذم الغرض أنو عمى السبب يعرؼ كما ،2التزامو
 يككف ال أف بمعنى صحيحا السبب يككف أف الفقو أغمب كيشترط بااللتزاـ، التحمؿ ارتضائو
 السبب لصحة كيجب باطبل، العقد كاف صكرم أك كىمي السبب كاف فإذا صكريا أك كىميا
 .مكجكدا يككف أف

 جاء كما كالقضاء، الفقو عميو أجمع شرط كىك مشركعا يككف أف السبب في يشترط     
 كاف لآلداب أك العاـ لمنظاـ مخالؼ لسبب أك مشركع غير لسبب المتعاقد التـز إذا بالقانكف
 .3باطبل العقد
 متميز عنصر السبب أف عمى المدني القانكف مف 165 المادة في األردني المشرع نص     
 العقد أبـر كالذم العقد مف المقصكد المباشر الغرض فيك معيا، متبلـز كلكنو اإلرادة عف

 .ألجمو برمتو
نشاء تككيف لصحة مشركع سبب لمعقد يككف أف يجب       لممادة كطبقا االلتزامات، كا 

 مشركع غير سبب أك مزيؼ بسبب أك سبب ببل االلتزاـ الفرنسي المدني القانكف مف 1131
 مكجكد يككف االلتزاـ كسبب كمجرد، كمكضكعي مباشر يككف االلتزاـ كسبب أثر، لو ليس
 عمى يبقى طرؼ كؿ التزاـ سبب لمجانبيف الممزمة العقكد كفي مشركع يككف العقد سبب بينما
 .4األخر االلتزاـ كجكد

                                                 

  183 ص سابؽ، مرجع سميماف، أحمد مأمكف إيماف (1)

 1995 مصر، العربية، النيضة دار االلتزاـ، مصادر مف األكؿ الكتاب لبللتزاـ، العامة النظرية الشرقاكم، جميؿ( 2)

 .الجزائرم المدني القانكف مف 97 لمادةا(3)
(4 ) Bresse Pierre, Kaufman Gautier, guide juridique de l'internet et du commerce 

Électronique, librairie Vuibert, France, 2000, p 212. 
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ذا       فإف المديف، التـز بما السؤاؿ عف اإلجابة كيتضمف االلتزاـ مكضكع ىك المحؿ كاف كا 
 .1أجمو مف المديف التـز الذم السبب كيتضمف االلتزاـ، مف المباشرة الغاية ىك السبب

 أحد السبب يككف حيث التقميدم البيع عقد عف اإللكتركني البيع عقد في السبب يختمؼ ال
 كصحيحا، مكجكدا يككف أف السبب في كيشترط العقد بطبلف إلى يؤدم كتخمفو العقد أركاف
 العقد محؿ شركط أىـ تمثؿ السبب كمشركعية مشركعا السبب يككف أف يشترط كما

 النظاـ أك لآلداب مخالؼ غير سبب عمى اإللكتركني العقد يستند أف يجب لذلؾ اإللكتركني،
 بعض تككف فقد أخرل، إلى دكلة مف مفيكمو يختمؼ كاآلداب العاـ النظاـ مفيـك كلكف العاـ،

 األنشطة تمؾ أف حيف في الدكؿ، بعض في ابي مسمكحا الشبكات عمى المعركضة األنشطة
 ذلؾ كمثاؿ ا،بي العامة كلآلداب لمقكانيف لمخالفتيا أخرل دكؿ في مشركعة غير تككف قد

 تسييؿ -األنشطة لبعض التركيج أك اإلعبلف فييا يسمح دكؿ في تنشأ التي المكاقع بعض
 المشركعة غير األنشطة لتمؾ التركيج أخرل دكؿ تحظر حيف في -المخدرات تركيج البغاء،

 2لقكانينيا كفقا العاـ كالنظاـ اآلداب لقكاعد مخالفة انيلكك
 ذكرتو ما ىذا القصدم، كالسبب اإلنشائي السبب بيف التفريؽ لزـك إلى اإلشارة تجدر    

 كأساسو االلتزاـ مصدر ىك اإلنشائي فالسبب األردني، المدني لمقانكف اإليضاحية المذكرة
 العقد كمنو كمييما أك التعاقد طرفي أحد عاتؽ عمى التزاما رتب1الذم المصدر كىك

 .االلتزاـ مصادر عميو يطمؽ ما كؿ عامة كبصكرة االنفرادم كالتصرؼ
 سبب عف بحثو في المشرع قصده الذم المفيـك كىك العقد سبب فيك القصدم السبب أما    
 مف المقصكد الغرض أك المباشرة الغاية بمفيـك كذلؾ المدني القانكف أحكاـ ضمف العقد

 .المتعاقديف كبل إليو رمى الذم كاليدؼ التعاقد
 الممزمة العقكد في العقد فسبب العقكد أنكاع مف نكع كؿ في كاحد المعنى ذابي كالعقد    

 بو قاـ ما ىك كاحد لجانب الممزمة العقكد في العقد كسبب األخر الطرؼ التزاـ ىك لمجانبيف
 أف كعميو .بعينو المفيـك ىذا تطبيؽ مف األمر يخمك ال اإللكتركنية العقكد كفي األخر، العاقد
 عندما إنو بؿ فيو ذكره يشترط ال القانكف ألف يبطمو، ال العقد في االلتزاـ سبب ذكر عدـ

                                                 

  183 ص ، 1982 القاىرة، العربية، النيضة دار المدنية، المكاد في اإلثبات الشرقاكم، جميؿ (1)

 180 ص سابؽ، مرجع الحديثة، االتصاالت تقنيات عبر التعاقد العزيز، عبد حامد سمير   ( 2     )
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 السبب ىذا كأف سببا لبللتزاـ أف عمى قانكنية قرينة تقـك االلتزاـ سبب ذكر مف العقد يخمك
 يعتبر ذلؾ أف إال الحقيقي، السبب يككف فإنو العقد في مذككرا السبب كاف إذا أما مشركع،
 .يدعيو مف عمى السبب صكرية إثبات عبء كيقع العكس إلثبات قابمة قرينة

 
 الفرع الرابع

 كدليل كامل في اإلثبات  الحاجة إلى االعتراف التشريعي بالكتابة االلكترونية
   
بتماثؿ المحررات االلكتركنية مع المحررات الكرقية، حينما تككف الكتابة المشرع اعترؼ      

مطمكبة إلثبات التصرؼ، كترتب عمى ذلؾ قبكؿ الدليؿ الكتابي االلكتركني، كاإلقرار بحجيتو 
، كيبلحظ أف صياغة (أكال )في اإلثبات متى استكفى الشركط المنصكص عمييا في القانكف

نصكص التعديؿ التشريعي جاءت عامة، بحيث تسرل أحكاميا عمى غالبية األعماؿ القانكنية 
كالتصرفات شاممة العقكد الممزمة لمجانبيف، سكاء كانت متعمقة بالحقكؽ الشخصية أك بالحقكؽ 

، كىنا تظير سمطة كدكر القاضي العينية، كسكاء كانت متعمقة بأشياء مادية أك غير مادية
 .(ثانيا)حياؿ ىذا التدخؿ التشريعي الناقص  

 .حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات:         أوال
     الشؾ أف االعتراؼ القانكني بالمحرر االلكتركني يؤدم إلى تمتع ىذه المحررات بحجية 
الدليؿ الكامؿ في مجاؿ اإلثبات ال تقؿ عف حجية المحرر الكرقي، كتككف ىذه الحجية طبقا 

  .(ب)، كليذه الحرية استثناءات(أ)لمبدأ حرية اإلثبات
 حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات من خبلل مبدأ حرية االثبات-            أ

  المشرع الجزائرم سكل في القيمة القانكنية بيف الكتابة االلكتركنية كالكتابة الكرقية في   
 :كعميو يمكف التمييز بيف  كما استحدث مفيـك المصادقة االلكتركنية ،1مجاؿ اإلثبات 

                                                 

 بيف الكتابة االلكتركنية  اإلثباتكيبلحظ بعض الفقو الفرنسي عمى الحكـ المتقدـ انو كاف قرر تعادؿ كظيفي في   (1)       
 تماثؿ تاـ بيف الدعامتيف الف  أك مف المشككؾ فيو تأسيس تشابو أخرلكالكتابة الكرقية مف ناحية فانو مف ناحية          
عادة بطبيعتيا ليست قابمة لممحك فإنياالدعامة الكرقية كاف كانت عرضة لمعبث بيا            الكتابة بنفس السيكلة التي  كا 
 تقرير باف التماثؿ التاـ بيف الدعامتيف  إلى الرأم تككف عمييا الدعامة االلكتركنية لذلؾ ينتيي صاحب ىذا أفيمكف          
 .J.HUET , le code civile et le contrat électronique,  op cit ,p05:انظر في ذلؾ.ليس لو مايبرره         
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ذا كاف المشرع اعترؼ بالقيمة القانكنية 1كجكد كتابة الكتركنية عادية - ، كا 
لممحررات االلكتركنية العرفية فاف الكتابة االلكتركنية الغير مكقعة تجد 

 .مجاؿ تطبيقيا ضمف مبدأ الثبكت بالكتابة

 . كتابة الكتركنية مكقعة غير مصادؽ عمييا ،تخضع لمبدأ الثبكت بالكتابة -

 .كتابة الكتركنية مكقعة كمصادؽ عمييا -

   يأخذ المشرع بمبدأ حرية اإلثبات في شأف المكاد التجارية أيا كانت قيمتيا، كفي شػػػػػػػػػػأف     
التصرفات المدنية التي ال تزيد قيمتيا عمى مبمغ معيف، فقد نصت عمى ىذا المعنى 

 السالفة الذكر، كمفاد مبدأ حرية اإلثبات ىك عدـ تقيد المدعي في أثبات ما 333/1المادة
نما يككف لو إثبات ما يدعيو بكافة طرؽ اإلثبات  يدعيو بطريؽ معيف مف طرؽ اإلثبات، كا 

 .بما في ذلؾ شيادة الشيكد كالقرائف القضائية
 مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية -1

     يسكد في المعامبلت التجارية مبدأ حرية اإلثبات، كبالتالي يجكز اإلثبات في التصرفات 
دج، حتى كلك 100000التجارية بكافة طرؽ اإلثبات كلك كانت قيمة التصرفات تزيد عف

انصرؼ اإلثبات إلى ما يخالؼ أك يجاكز ما ىك ثابت بالكتابة، كعمى ذلؾ فإنو يجكز إثبات 
 .التصرفات التجارية عف طريؽ شيادة الشيكد كالقرائف كالدفاتر التجارية 

    ييدؼ مبدأ حرية اإلثبات في المسائؿ التجارية إلى االستجابة لما تقتضيو الحياة التجارية 
مف تبسيط في إتماـ التصرفات، كما يجد ىذا المبدأ تبريره فيما يفرضو القانكف التجارم عمى 

التجار مف ضركرة أمساؾ دفاتر تجارية منتظمة يسجؿ فييا كؿ المعامبلت كما يصدر 
 .بشأنيا مف مراسبلت بدقة كانتظاـ 

     في إطار مبدأ حرية إثبات التصرفات التجارية، ككنتيجة لذلؾ يمكف االستعانة بالمحرر 
االلكتركني بكصفو سندا كتابيا إذا احتكل تكقيعا مؤمنا مصادقا عميو أك قرينو قضائية في 
الحالة العكسية إلثبات كجكد كمضمكف التصرفات القانكنية التجارية أيا كانت قيمتيا، حتى 
كلك زادت قيمة التصرؼ عف النصاب المقرر باإلثبات بالبينة، كىك ما يعني أف المتعاقد 

                                                 

 المقصكد بالكتابة االلكتركنية العادية تمؾ التي ال تحمؿ تكقيع أصبل ، في ىذه الحالة تعتبر المعمكمات االلكتركنية  (1)

 .مبدأ ثبكت بالكتابة       
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عبر االنترنت يستطيع أف يتمسؾ بالمحرر االلكتركني المثبت عمى دعامة غير كرقية، كاف 
 .1يقيـ الدليؿ عميو في مكاجية األطراؼ األخرل بكؿ الحرية

    في فرنسا يؤكد أنصار ىذا الرأم عمى انو ليس ثمة أم تخكؼ أك مخاطر مف االستعانة 
بالمحرر االلكتركني في إثبات التصرفات التجارية، الف األمر يخضع في جميع األحكاؿ 
لتقدير القاضي، الذم لو أف يأخد بالمحرر االلكتركني إذا ما اقتنع بو كقرينة قضائية، أك 
يطرحو جانبا إذا ما ساكره شؾ تجاىو، كيستند أنصار ىذا االتجاه إلى الفقرة األخيرة مف 

 تطبيقا 29/11/1983ـ الصادر في 1983 لسنة 1020المادة الثانية مف المرسـك رقـ 
 المحاسبية لمتجار كبعض ت بشأف االلتزاما30/4/1983 بتاريخ 353لمقانكف رقـ 

الفرنسية، فقد نصت ىذه المادة عمى أف المحررات االلكتركنية يمكف أف تحؿ محؿ 2الشركات
الدفاتر التجارية كتحديدان دفترم اليكمية كالجرد، شريطة أف تككف ىذه الدفاتر معّرفة كمّرقمة 
كمؤّرخة عند إعدادىا بما يضمف حجيتيا في اإلثبات، شأنيا في ذلؾ شأف الدفاتر المحررة 

بالطرؽ التقميدية، غير انو يبلحظ عمى ىذا النص انو ال يضيؼ الجديد في ىذا الشأف طالما 
الكممة األخيرة بشأف االعتداد بالمحررات االلكتركنية مترككة بيد القاضي كفقان لقناعتو بمدل 

كلكف في ىذا السياؽ يقتصر االعتداد بالمحرر االلكتركني عمى فرضيف . انتظاميا كدقتيا 
 :ىما 

  :التصرفات التجارية 1-1            
يككف العمؿ تجاريا إذا ابرمو تاجر لحاجة تجارتو أك بمناسبتيا، أك كاف القصد منو      

نتاج كتداكؿ السمع كتقديـ  المضاربة أك السعي لتحقيؽ الربح، اك القياـ بإعماؿ المقاكلة كا 
الخدمات، كمف ثـ كؿ األعماؿ التجارية تبـر بيف التجار كلصالح تجارتيـ تخضع لمبدأ حرية 

اإلثبات، ككنتيجة لذلؾ يمكف االستعانة بالمحرر االلكتركني بكصفو قرينو قضائية إلثبات 
كجكد كمضمكف التصرفات القانكنية التجارية،غير أف الضكابط التي تحكـ تطبيؽ مبدأ حرية 

 :-اإلثبات تقضي باستبعاد االحتجاج بالمحرر االلكتركني مف التصرفات اآلتية

                                                 

 محمد السعيد رشدم، مرجع سابؽ ،ص / د أيضاانظر،  39 محمد حساـ محمكد لطفي ، مرجع سابؽ ، ص /د (1)
217   

  40  محمد حساـ محمكد لطفي ، مرجع سابؽ ، ص / في دإليومشار  (2)
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ىناؾ تصرفات تتـ بيف تجار، كلكف ىذه التصرفات ال تتصؿ بالتجارة، أك ىي إعماؿ .أ
، كمثؿ ىذه التصرفات تخضع في أثباتيا لقاعدة كجكب الكتابة اذا كانت  1مدنية بطبيعتيا

 .  قيمتيا  تزيد عف  نصاب اإلثبات بالكتابة 
أكجب المشرع اإلثبات بالكتابة بالنسبة لبعض المسائؿ التجارية، مثؿ األكراؽ التجارية .ب

كبعض العقكد كعقد الشركة، كالتصرفات الكاقعة عمى العقار كالقاعدة التجارية ففي ىذه 
الحالة ال يجكز االستناد إلى المحرر االلكتركني في ظؿ عدـ االعتراؼ بالكتابة في الشكؿ 

 .االلكتركني كنظير كظيفي لمكتابة الخطية الرسمية
يجكز لمتجار كأصؿ عاـ االتفاؽ عمى أف يتـ اإلثبات كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات، .ج

، كفي ىذه الحالة ال 2كاشتراط بالكتابة في المسائؿ التجارية التي تخضع لمبدأ حرية اإلثبات
 .يجكز اإلثبات بالبينة أك القرائف بما في ذلؾ المحرر االلكتركني باعتباره قرينو قضائية 

 :األعمال المختمطة- 1-2             
      يككف التصػػػػػػػػرؼ مختمطان إذا كاف احد طرفيو تاػجران يتعػػػػػػػػػػػػػاقد ألغراض تجارتو، كالطرؼ 

، كفي ىذه الحالة يستفيد غير التجار مف قاعدة اإلثبات الحر 3األخر غير تاجر كالمستيمؾ
في مكاجية مف يتعاقدكف معو مف التجار، الف مبدأ حرية اإلثبات يسرم في مكاجية فقط مف 

كاف التصرؼ تجاريا بالنسبة إليو، كترتيبان عمى ذلؾ يحؽ لمطرؼ غير التاجر إثبات 
التصرفات القانكنية في مكاجية التاجر بكافة طرؼ اإلثبات أيا كانت قيمتو، كبالتالي يككف 
لمطرؼ غير التاجر كحده االستعانة بالمحرر االلكتركني في مكاجية التاجر أما ىذا األخير 

فمكاجيتو تككف بإتباع القكاعد المدنية في اإلثبات، بحيث يمتـز التاجر باإلثبات كتابة إذا 
 .زادت قيمة التصرؼ عف نصاب اإلثبات بالبينة 

 التصرفات القانونية المدنية التي ال تجاوز نصاب اإلثبات بالكتابة-2        
    المقصكد ىنا ىي الكتابة االلكتركنية الغير مكقعة ك الكتابة االلكتركنية المكقعة دكف 

 المصادقة عمييا، عمى أساس أف الكتابة االلكتركنية المكقعة كالمصادؽ عمييا كافية بذاتػػػػػػػػػػػػػيا 

                                                 

أعماؿ ندكة المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية الخاصة  سمير برىاف، حجية االثبات في عقكد التجارة االلكتركنية، /د  (1)
. 118ص،2007بالعقكد كاالتفاقات في التجارة االلكتركنية، القاىرة ،          

  70 ص، عبد العزيز المرسي حمكد ، مرجع سابؽ/د (2)
 .119، مرجع سابؽ صسمير برىاف/د (3)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

189 

 

 .دج100000كدليؿ كتابي إذا ما زاد مقدار االلتزاـ عف
   فاألصؿ العاـ يتـ إثبات التصرفات القانكنية بتكافر الدليؿ الكتابي، باعتباره يغني في ذاتو 
لحسـ أم نزاع بالخصكص، كلكف لمتيسير عمى األشخاص كعدـ إعاقة معامبلتيـ اليكمية ، 

فيما يتعمؽ بتكفير احتياجاتيـ الخاصة ، فقد أخذ المشرع بمبدأ حرية اإلثبات في شأف 
 مف القانكف المدني، 333/1التصرفات المدنية التي ال تجاكز قيمتو حدان معينا حددتو المادة 

بحيث يمكف لؤلطراؼ إقامة الدليؿ عمى حصكؿ التصرؼ القانكني كعمى مضمكنو، بكافة 
طرؽ اإلثبات كشيادة الشيكد كالقرائف، دكف النظر إلى صفة األطراؼ تجار أك غير تجار 

 .كدكف اعتبار لطبيعة المعاممة تجارية أك مدنية 
- العادية-     كتأسيسان عمى مبدأ حرية اإلثبات يمكف لؤلطراؼ تقديـ المحررات االلكتركنية 

كدليؿ إثبات عمى حصكؿ التصرفات أك إثبات مضمكنيا ، إذا كانت قيمة العممية في حدكد 
 .النصاب المقرر لئلثبات بشيادة الشيكد، ما لـ يكجد  نص تشريعي يقضي بغير ذلؾ

 االعتداد بالمحرر االلكتروني من خبلل االستثناءات عمى قاعدة وجوب  -         ب  
                          اإلثبات بالكتابة

      بعد االعتراؼ التشريعي بالمساكاة بيف السند الكرقي كالسند االلكتركني في اإلثبات فإف 
ىذه الحالة تتقرر إذا ما كاف ىذا السند االلكتركني غير مكقع أك مكقع كغير مصادؽ عميو، 
أما إذا كاف كذلؾ فبل مجاؿ لدراستو في ىذه النقطة فيك في ىذه الحالة دليؿ كتابي كامؿ 

 .كليس مبدأ الثبكت بالكتابة كما اشرنا إليو سابقا
     األصؿ العاـ أف كافة التصرفات المدنية التي تزيد قيمتيا عمى النصاب بالبينة تخضع 

لمبدأ كجكب اإلثبات بالكتابة ، غير أف المشرع  اقر بمبدأ حرية اإلثبات في التصرفات 
المدنية في حاالت استثنائية كاردة عمى سبيؿ الحصر، حتى إذا كانت قيمتيا تزيد عمى 

 .نصاب اإلثبات بالبينة، أك فيما يخالؼ أك يجاكز ما ىك ثابت بالكتابة 
أف يقبؿ مف الخصـ دليبلن - عمى سبيؿ االستثناء -      ففي ىذه الحاالت يجكز لمقاضي 

غير كتابي إلثبات دعكاه، كبالتالي يمكف استغبلؿ ىذه االستثناءات لبلستناد إلى المحررات 
 . االلكتركنية بكصفيا قرائف

 ،     يتمثؿ ىذا االستثناء في االستناد إلى المحرر االلكتركني باعتباره مبدأ الثبكت بالكتابة
نككف أماـ ىذه الحالة إذا كاف االلتزاـ المراد إثباتو أكثر مف النصاب القانكني، ككاف السند 
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أما أقؿ منو فالكتابة االلكتركنية في أم شكؿ . االلكتركني ال يحمؿ تكقيعا مصادقا عميو
 .كافية في اإلثبات
 ت ـ ج إلى مبدأ الثبكت بالكتابة باعتباره احد االستثناءات الكاردة 335/1     تشير المادة 

يجوز اإلثبات بالشيود فيما كان يجب إثباتو . 1 "عمى القاعدة اإلثبات بالكتابة بنصيا 
، ثـ حددت الفقرة الثانية مف ىذه المادة مفيـك مبدأ  "بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنو أن . 2 "الثبكت بالكتابة بالنص عمى انو
 ." تجعل وجود التصرف المدعي بو قريب االحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 

     يستخمص مف ىذا النص األخير انو يشترط لكجكد مبدأ الثبكت بالكتابة تكافر ثبلث 
شركط كىي ، أكالن يجب كجكد كتابة، فالميـ أف تككف ىناؾ كتابة بصرؼ النظر عف المغة 

المكتكبة بيا كالغرض مف تحريرىا ، كلكف ينبغي أال تتكافر فييا شركط الدليؿ الكتابي 
الكامؿ، كبالتالي ال يشترط في الكتابة أف تككف مكقعة أك تأخذ شكبل معنيان كما يستكم أف 

 كالدفاتر التجارية أك الرسائؿ أك المذكرات 1تككف الكتابة معدة لئلثبات أك غير معدة لذلؾ
 2الخاصة أك كشؼ حساب، أك أقكاؿ شفيية مدكنة في محاضر تحقيؽ أك أثناء محاكمة

كذكرت في حيثيات الحكـ، بؿ أف القانكف الفرنسي المدني ذىب أبعد مف ذلؾ حيث نصت 
 منو عمى كجكد مبدأ ثبكت بالكتابة مف مجرد مكقؼ سمبي أثناء الخصكمة ، 147/3المادة 

أك رفضو اإلجابة عف احد األسئمة المكجية إليو مف القاضي، أك تخمفو عف الحضكر طالما 
  .3تـ تدكيف ذلؾ بمحضر الجمسة

      يجب ثانيان أف تككف الكتابة صادرة مف الخصـ الذم يحتج بيا عميو، فيشترط في 
الكتابة، أف تككف صادرة مف الخصـ المراد االحتجاج بيا عميو ، يستكم في ذلؾ أف يككف 
الخصـ مدعيان أك مدعي عميو ، كلكف ال يتطمب ذلؾ بالضركرة أف يككف الخصـ ىك الذم 

نما فقط يكفي إمكانية نسبتيا إليو  كيتحقؽ ذلؾ إذا كانت الكتابة بخط يده أك 4كتبيا بنفسو، كا 

                                                 

  115 محمد المرسي زىره ، مرجع سابؽ ، ص /د( 1)
  221 محمد السعيد رشدم، مرجع سابؽ ،ص /د( 2)
  .221محمد السعيد رشدم، مرجع سابؽ ،ص .  دك ، 61  محمد حساـ محمكد لطفي ، مرجع سابؽ ، ص /د( 3     )
 .53عاطؼ عبد الحميد حسف، مرجع سابؽ، /د( 4)     
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مكقعو منو، أك مف شخص يمثمو قانكنا كككيمو أك كصيو أك كليو طالما أنيا كانت في حدكد 
 .1الككالة أك الكالية

 صادرة عف الخصـ كلك األكراؽ      كما استقر الفقو كالقضاء عمى انو يمكف اعتبار بعض 
لـ تكف مكقعة منو أك مف يمثمو، أك إنيا لـ تكف مكتكبة بخط يده أك بخط نائبو، مثاؿ ذلؾ 

قرارات الخصـك  أقكالو المدكنة في محضر التحقيؽ، أك محضر الجمسة أك محضر المعاينة كا 
التي يأمر القضاء بإثباتيا، كميا تعتبر صادرة مف الخصـ كاف كانت ال تحمؿ تكقيعو أك 
، 2خطو، إال إنيا مدكنة في أكراؽ رسمية بكاسطة مكظفيف عمكميف فكؽ مستكل الشبيات

كيأخذ حكـ الكتابة الصادرة مف الخصـ أيضا إذا كاف ما تضمنو المحررػ إف لـ يكف مكتكبا 
 .3بخطو أك يحمؿ تكقيعو ػ قد أمبله أك أقره الخصـ إذا كاف أميا

     يشترط أخيرا أف يككف مف شأف ىذه الكتابة أف تجعؿ التصرؼ المدعي بو أقرب إلى 
ال كانت دليبلن كامبلن  االحتماؿ ، فالكتابة ىنا ال تثبت الكاقعة المتنازع عمييا بصكرة قاطعة ػ كا 

نما فقط ترجح كقكعيا تقدير - في ضكء سمطتو التقديرية -، كيرجع إلى قاضي المكضكع 4ػ كا 
، كأال يقتصر األمر 5محتكل الكتابة مف حيث ككنيا تجعؿ التصرؼ المدعي مرجحا اـ ال

 .عمى مجرد افتراض أك تخميف 
     الجدير بالذكر إذا تكافرت الشركط السابقة مجتمعة في المحرر الذم يتمسؾ بو الخصـ، 

ثبكت بالكتابة، كىك دليؿ ناقص ال يفي بذاتو إلى إثبات " بداية " فإنو يؤدم إلى قياـ مبدأ 
التصرؼ القانكني أك مضمكنو، كلكنو متى تقرر تكممة ىذا المبدأ بشيادة الشيكد ، فإنو يقـك 
مقاـ الدليؿ الكامؿ في اإلثبات ، حتى كلك كاف اإلثبات بالكتابة مشترطا بنص القانكف، أك 

، كبعبارة 6باتفاؽ األطراؼ أك كاف إلثبات ما يخالؼ أك ما يجاكز ما أشتمؿ عميو دليؿ كتابي

                                                 

 222ص محمد السعيد رشدم، مرجع سابؽ ، /د(1)
 .صعبد العزيز المرسي حمكد ، مرجع سابؽ، /د (2)
 117محمد المرسي زىره ، مرجع سابؽ  ، ص/د (3)
  .119 محمد المرسي زىره ، مرجع سابؽ ، ص /د (4)
   .224ػ 223 محمد السعيد رشدم، مرجع سابؽ ،ص /د (5)
 85 عبد العزيز المرسي حمكد، مرجع سابؽ ص/ دك 249مر محمد سميماف الديماطي ، مرجع سابؽ، ص ات/  د(6)
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كبعبارة أخرل مبدأ الثبكت بالكتابة ال يؤدم كحده إلى إثبات التصرؼ، كلكنو يجعؿ اإلثبات 
  .1جائزان بكسائؿ ما كانت تقبؿ في حالة عدـ كجكده

     يثكر التساؤؿ في ىذا الصدد حكؿ مدل إمكانية اعتبار المحرر االلكتركني الغير مكقع 
الكتركنيا مبدأ ثبكت بالكتابة، مف خبلؿ استكماؿ ىذا المحرر بشيادة الشيكد ، كقد انقسـ 

الفقو إلى اتجاىيف، فالبعض يؤكد عمى أف المحررات االلكتركنية تصمح أف تككف مبدأ ثبكت 
، 2بالكتابة متى كانت صادرة مف الخصـ، كتجعؿ كجكد التصرؼ المدعي بو قريب االحتماؿ
كيشير أنصار ىذا االتجاه إلى أف  القضاء الفرنسي يتجو إلى التكسيع في تطبيؽ مبدأ 

 اعتبار التسجيؿ الكارد عمى شريط 3الثبكت بالكتابة، حيث أجازت محكمة استئناؼ باريس
ممغنط مف قبيؿ مبدأ ثبكت بالكتابة، كما أعطت محكمة النقض المصرية المبدأ المذككر 

أىمية كبيرة عف طريؽ التكسع في تطبيقو، حيث ارتفعت برسائؿ الفاكس إلى مصاؼ األكراؽ 
، كمف ثـ 4المكتكبة، باعتبارىا دليبل كتابيا ناقصا يصدؽ عميو كصؼ مبدأ الثبكت بالكتابة

يككف ليا حجية اإلثبات إذا قاـ دليؿ عمى أف المنسكب إليو رسالة الفاكس قد أرسميا بالفعؿ، 
 كالقرائف ، قياسا عمى ذلؾ يجكز االعتداد بالمحرر االلكتركني الغير 5كيجكز تكممتو بالبينة

مكقع كمصادؽ عميو في إثبات التعاقدات المبرمة عبر االنترنت باعتباره مف قبيؿ الثبكت 
 .بالكتابة بحيث يجكز تكممتو بأدلة أخرل 

     في حيف يرفض جانب مف الفقو اعتبار المحرر االلكتركني مبدأ ثبكت بالكتابة في ظؿ 
، الف كسائؿ المعمكماتية ال تمبي شركط الكتابة البلـز لكجكد مبدأ الثبكت 6القكاعد التقميدية

بالكتابة، كبعبارة أخرل أف مسألة تخمؼ صفة الكتابة عف المحرر االلكتركني بما يحكؿ دكف 

                                                 

  .250سابؽ، ص اؿمرجع اؿمر محمد سميماف الديماطي ، ات/د (1)
  تأمر محمد سميماف الديماطي ، مرجع سابؽ، .  ؛ د87 ػ86 عبد العزيز المرسي حمكد ، مرجع سابؽ ص/د (2)

  .   250ص
. 101عاطؼ عبد الحميد حسف، مرجع سابؽ،ص/ مشار اليو في د (3)
مر محمد سميماف ات. مشار اليو في د . 22/6/2000 ؽ جمسة 69 لسنة 987الدائرة المدنية العمالية الطعف رقـ  (4)

   .250الديماطي ، مرجع سابؽ، ص 
.  كما بعدىا 245 مرجع سابؽ ، ص ، أحمد شرؼ الديف/د (5)
 87 عبد العزيز المرسي حمكد، مرجع سابؽ ص /دك 251 تأمر محمد سميماف الديماطي ، مرجع سابؽ، ص /د (6)
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اعتباره دليبل كامبل، ىك الذم يؤدم في ذات الكقت إلى عدـ أمكاف اعتباره مف قبيؿ الكتابة 
مكاف نسبة صدكرىا إلى الخصـ بأم شكؿ مف  التي تصمح أف تككف مبدأ لمثبكت بالكتابة، كا 

 .اإلشكاؿ 
 مف القانكف المدني عمى انو 336/1     أما بخصكص الحالة المنصكص عمييا في المادة 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي :- يجوز اإلثبات بالشيود فيما كان يجب إثباتو بالكتابة" 
 ، يستفاد مف ذلؾ أنو إذا تعذر عمى أحد أطراؼ "يحول دون الحصول عمى دليل كتابي

التصرؼ إعداد دليؿ كتابي  يثبت التصرؼ الذم ابرمو، جاز لو إثباتو بالشيكد، متى أقاـ 
 الدليؿ عمى كجكد مانع مادم أك أدبي حاؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي كامؿ، كما

 مف القانكف المدني لمدائف الذم فقد سنده الكتابي بسبب أجنبي ال يد 336/2أجازت المادة 
 .لو فيو اإلثبات بشيادة الشيكد

    ىاتيف الفقرتيف تتحدثاف عف كجكد مانع يحكؿ دكف تقديـ السند الكتابي كدليؿ إثبات فانو 
في ىذه الحالة يستعيف المدعي بشيادة الشيكد فقط ليثبت ادعاءه فمتى ما فقد سنده الكتابي 

سكاء الكرقي أك االلكتركني يمجا إلى شيادة الشيكد كال سبيؿ لو الستعماؿ الدليؿ الكتابي 
 .االلكتركني الغير مكقع أك عادم

 اثر االعتراف التشريعي عمى سمطة القاضي في الترجيح بين أنواع أدلة الكتابة:ثانيا
كما انو  ، (أ)   مف كاجب القاضي أف ال يمتنع عف الفصؿ بسبب أف الدليؿ محرر الكتركني

يككف إلطراؼ العبلقة حرية تعديؿ قكاعد اإلثبات مف خصكصيات العقد االلكتركني أف 
 بما يتماشى كالغاية مف تعاقدىـ كذلؾ بإعطاء عناصر قكة في اإلثبات لـ تكف المكضكعية

 .(ب)تتمتع بيا مف قبؿ أك كانت تتمتع بقيمة ضعيفة
 سمطة القاضي إزاء المحررات االلكترونية- أ               

    قد يحدث تعارض بيف محرر الكتركني كأخر كرقي، فمثبلن قد يحتج احد الخصـك 
بالمحرر الكرقي إلثبات كجكد أك مضمكف التصرؼ محؿ النزاع،بينما يككف لدل الخصـ 

األخر دليؿ أثبات العكس عف طريؽ المحرر االلكتركني، بحيث يككف مضمكف المحرريف 
 . 1متعارضيف

                                                 

، دركس الدكتكراه في القانكف الخاص  (باتوثتككيف العقد كا ) أحمد شرؼ الديف ، عقكد التجارة االلكتركنية/د (1)
.   85، جامعة عيف شمس، ص2003/2004كقانكف التجارة الدكلية، لسنة 
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 ، ة     لذلؾ تثكر مسألة الترجيح في ىذه الحالة بيف المحررات االلكتركنية كالمحررات الكرقي
كتحديد أيان مف المحررات التي تككف ليا األفضمية حتى يتـ الرجكع إلييا كدليؿ إثبات يحسـ 
النزاع، كالكاقع أف المشرع الجزائرم لـ يتناكؿ بالتنظيـ ىذه المسألة لككنو لـ يحسـ مكقفو مف 
إصدار تشريع خاص بالمعامبلت االلكتركنية، في حيف كاجو المشرع الفرنسي ىذا الفرض 

 مف القانكف المدني المعدلة التي تقضي بأنو ما لـ ينص القانكف عمى 1316/2بالمادة 
مبادئ أخرل أك يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ، فإنو عمى القاضي أف يفصؿ في التنازع 
بيف األدلة الكتابية لتحديد السند األقرب إلى االحتماؿ، أيان كانت الدعامة المستخدمة في 

 .1تدكينو
     يستفاد مف ىذا النص أف المشرع الفرنسي منح بمقتضاه لمقاضي في حالة التعارض بيف 

األدلة الكتابية سكاء كانت الكتركنية أك كرقية سمطة فض التعارض، كذلؾ بأف القي عمى 
عاتقو ميمة تحديد الدليؿ الكتابي الذم ترشحو الظركؼ ليككف األكثر مصداقية أك األقرب 
إلى االحتماؿ أك صحة عف غيره مف األدلة الكتابية األخرل، تمييدان العتماده كدليؿ أثبات 

 .يحسـ بو النزاع
      يبلحظ أف ىذا النص لـ يضع معايير ممزمة لمقاضي يتقيد بيا في عممية الترجيح بػػػػػػيف 

نما يترؾ لو سمطة تقدير كاسعة في ىذا المجاؿ ليصؿ إلػػػى ةالمحررات االلكتركنية كالكرقي  ، كا 
 ، كذلؾ 2المحرر الذم يقدر أنو األكثر ترجيحان عف األخر تبعان لظركؼ كؿ دعكل عمى حده

 بيف الشكؿ االلكتركني حال يتقيد ىذا النص بالدعامة التي تقع عمييا الكتابة عند الترجي
                                                 

(1) Lorsque la loi n’a pas fixé d’ autre principe, et a défaut de convention valable ente les 
parties , le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le litre 
le plus vraisemblable quel que soit le support  كأىـ ما يستنتج مف ىذا النص أف                      :  

بمعنى أف المشرع ىك الذم يرجع ..." عندما ال يحدد القانكف معايير أخرل: "تقرر قاعدة قانكنية مكممة فيي تنص -
إليو في المقاـ األكؿ إنشاء القكاعد التي تبيف التدرج في القكة في اإلثبات بيف األدلة المختمفة، كما أف النص يفسح 
المجاؿ لؤلفراد في أف ينظمكا بإتفقاتيـ الخاصة األمكر الفنية في األدلة اإللكتركنية، فتعد اإلتفاقات الخاصة مصدر 

. ثاف لحؿ التنازع بيف األدلة الكتابية إذا لـ ينظـ المشرع ىذه المسألة
المتنازعة اعتمادا عمى شكميا أك كسيمة حفظيا، فبل فرؽ في ىذا المجاؿ بيف  القاضي الفرنسي ال يرجح بيف الحجج -

نما المعيار الكحيد ىي عناصر المصداقية التي يبحث عنيا الكتب القاضي بكؿ  الكرقي كالكتب اإللكتركني، كا 
  .الكسائؿ

   107، صمرجع سابؽ، حمكد عبد العزيز المرسي /د (2)      
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 ، أم أنو ال فرؽ كال أفضمية بيف المحرر االلكتركني كالمحرر الكرقي إال ةكالكتابة الكرقي
بقدر ما يقكد إليو الدليؿ الذم كقع عميو االختيار في إحقاؽ الحؽ لصاحبو، كبالتالي ال 

يجكز لمقاضي في حالة التعارض بيف محرر كرقي كأخر الكتركني، أف يقضي بخبلؼ ما 
كرد في ىذا المحرر األخير ألنو كرد في الشكؿ االلكتركني، ألف القكؿ بغير ذلؾ يؤدم إلى 
 اعتبار المحرر االلكتركني في مرتبة أدنى مف المحرر الكرقي في اإلثبات، كىك ما يتعػػػارض 

 . 1مع اتجاه كفمسفة التعديؿ التشريعي لنصكص اإلثبات

    ك ال يعني أف القاضي ال يخضع أثناء ممارستو لسمطتو التقديرية عند الترجيح بيف األدلة 
 مف القانكف المدني الفرنسي 1316/2الكتابية لبعض الضكابط، فمثبل قيد نص المادة 

المعدلة سمطة القاضي بعدـ كجكد نص قانكني أك شرط اتفاقي بيف األطراؼ يتعمؽ بتنظيـ 
 ، كتأسيسان عمى ذلؾ إذا كجد 2إثبات عبلقاتيـ العقدية يقضي بمنح أكلكية لمحرر عمى آخر

نص قانكني يتطمب دليبلن معينان إلثبات كجكد التصرؼ، ففي ىذه الحالة يمتـز القاضي 
بالنزكؿ عمى حكـ ىذا النص القانكني عند الترجيح بيف المحررات، كيحسـ النزاع كفقان لمدليؿ 
الذم نص عميو القانكف متى تثبت مف صحتو، ككذلؾ الكضع في حالة كجكد شركط اتفاؽ 

يتعيف عمى القاضي عند قيامو بإجراء الترجيح بيف المحررات أف يمتـز بما أفضى إليو 
االتفاؽ بالخصكص، إال إذا تبيف أف ىذا االتفاؽ يتضمف شركطان تعسفية تضر بالطرؼ 

 كما يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف عمى القاضي تفقد . الضعيؼ ، فإنو يتعيف عمى القاضي التدخؿ إلعفائو منيا
  .3صحة األدلة الكتابية قبؿ أجراء المقارنة بينيا، كترجيح المحرر األكثر داللة عمى الحقيقة

 .يبقى مفتكحا  فإف باب االجتيادجزائرمغياب مثؿ ىذه القاعدة بالنسبة لمقاضي اؿ في     
مع كتب  كتب خطي كرقي يتعارض)فإذا قدمت لمقاضي كثائؽ متكافئة مف حيث الحجية 

 اصرػػػػػػػػث عف عفػػػػػػػػػػػفإنو يبح (خرآارض مع كتب إلكتركني ػػػػػػػػػػإلكتركني أك كتب إلكتركني يتع

ذا تعمؽ األمر  ( كشرط صحةةبامثؿ اشتراط الكت) قانكنية كانت :المصداقية أك كاقعية كا 
  .القرائف القكية كالمتضافرة بعناصر ترجيح كاقعية فيجب أف تتمثؿ في جممة مف

 
                                                 

   324 أحمد شرؼ الديف، مرجع سابؽ ، ص /د(  1      )
   325 أحمد شرؼ الديف، المرجع السابؽ ، ص /  ك د107عبد العزيز المرسي حمكد، المرجع السابؽ ، /د( 2      )
  835، ص مرجع سابؽمر محمد سميماف الديماطي، ات/د( 3      )
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 ضرورة اإلقرار باتفاقات اإلثبات-            ب
بصحة االتفاقات بشاف -ىذا ما لـ يفعمو المشرع الجزائرم -لقد اعترؼ المشرع الفرنسي      

مف القانكف المدني الفرنسي الجديدة، كبذلؾ يككف إلطراؼ  1316/1اإلثبات بنص المادة 
عية عمى كالعبلقة حرية تعديؿ قكاعد اإلثبات المكضكعية كقد جاء ىذا النص إلضفاء المشر
 230مثؿ ىذه االتفاقات ألنيا لـ تكف تحظى باعتراؼ تشريعي  قبؿ صدكر القانكف رقـ 

 ، باإلضافة إلى ذلؾ اشترط القانكف أف تككف تمؾ 13/3/2000 بتاريخ 2000لسنة 
الف حرية 1كاف يككف النظاـ االلكتركني يتسـ بالديمكمة كاف يككف مؤمفاالتفاقات صحيحة، 

  .األطراؼ في التعديؿ في قكاعد اإلثبات مقيدة بحدكد الحرية في التصرؼ في الحؽ ذاتو
بمقتضى االتفاقات المتعمقة باإلثبات يستطيع األشخاص أف يمنحكا بعض العناصر قكة في 

 .اإلثبات ، لـ تكف ليذه العناصر قكة أك كانت ضئيمة 
الكاقع أف  .إلغاء التمييز بيف األصؿ كالصكرة في المحررات االلكتركنية     كما انو قاـ ب

فكرة التمييز بيف أصؿ المحرر كصكرتو مف حيث حجية اإلثبات قد اختفت بالنسبة لممحرر 
االلكتركني، كأصبح لمصكرة القيمة ذاتيا المقررة لؤلصؿ ، الف لمفيـك األصؿ معنى أخر 
نما عمى سبلمة  يركز ال عمي الخشية مف سبلمة نقؿ البيانات مف دعامة إلى أخرل، كا 

االحتفاظ بيا سميمة إثناء التخزيف في الدعامة، فاألمر يتعمؽ بما إذا كانت بيانات المحرر لـ 
يصيبيا أم تغيير أك تعديؿ منذ تدكينيا عمى الدعامة ألكؿ مرة، أم عند نقميا أك تخزينيا 

بصرؼ النظر مف الحامؿ الذم تقع عميو، بالتالي إذا تحقؽ ىذا، فإف األداء الكظيفي لفكرة 
األصؿ تستكعب استخراج نسخة أخرل مف المحرر، فالعبرة في إضفاء الحجية في اإلثبات 

عمى المحرر االلكتركني في سبلمة البيانات الكاردة بمضمكنو عند نقميا أك تخزينيا، بصرؼ 
النظر عف الدعامة التي دكنت عمييا فمثبل إذا حدث تحريؼ أثناء تخزيف بيانات مضمكف 

  .المحرر، فذلؾ يصيب أصؿ المحرر كال مجاؿ إلثارة ما يعرؼ بالصكرة منو
 
 
 

                                                 

 .144عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابؽ، ص/ د(  1)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

197 

 

 المطمب الثاني
 قصور النصوص التجارية عن تنظيم التجارة االلكترونية

  
    نتساءؿ في ىذا المطمب عف مدل التكافؽ بيف النصكص المنظمة لمتجارة التقميدية 

، ثـ المحؿ التجارم (فرع أكؿ)، بدءا بالتاجر كاألعماؿ التجاريةةكمتطمبات التجارة االلكتركني
 . (فرع ثاف)كنظيره المتجر االفتراضي

 الفرع األول
 التاجر واألعمال التجارية االلكترونيين

 أنو كؿ شخص طبيعي أك 01     يعرؼ التاجر في القانكف التجارم الجزائرم حسب المادة 
معنكم يباشر عمبل تجاريا كيتخذه مينة معتادة لو ما لـ يقتضي القانكف خبلؼ ذلؾ، فالتاجر 

يعرؼ باألعماؿ التجارية التي يقـك بيا كيتخذىا مينة لو، كذلؾ األمر بالنسبة لبعض 
نتساءؿ في ىذه النقطة عف مدل . األعماؿ تعد تجارية إذا قاـ بيا التاجر لصالح تجارتو

 .                تقبؿ القانكف الجزائرم لفكرة التاجر االلكتركني ك األعماؿ االلكتركنية 
 : التاجر التقميدي و التاجر االلكتروني:                أوال

    ىؿ تنطبؽ النصكص القانكنية الجزائرية التي تنظـ التاجر التقميدم عمى التاجر 
 االلكتركني؟

    المبدأ أنيما يخضعاف لنفس األحكاـ طالما ال تتعارض ىذه األحكاـ مع أداء التاجر 
أف ينطبؽ التعريؼ السابؽ عمى التاجر االلكتركني لمينتو ، فمف حيث التعريؼ يمكف 

االلكتركني كيككف بالتالي ىذا األخير كؿ شخص طبيعي اك معنكم يباشر عمبل تجاريا عبر 
. كسائؿ الكتركنية كيتخذه مينة معتادة لو

: أما شركط اكتساب صفة التاجر تتمثؿ في      
 .ممارسة األعماؿ التجارية- 
  .امتياف األعماؿ التجارية عمى كجو االعتياد كاالستمرارية-
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 سنة لمشخص الطبيعي كعدـ كجكد أم عارض مف 19أىمية تجارية كىي بمكغ سف -
 ، كىناؾ استثناء عف سف األىمية منصكص 1عكارض األىمية، كعدـ تكفر حاالت التنافي

 مضمكنو إمكانية استصدار إذف بالمتاجرة مف قانكف تجارم جزائرم 05عميو في المادة 
ك يمكف أف يمارس . سنة، أما الشخص المعنكم فأىميتو تكتمؿ بالشير18المحكمة لمبالغ 

. التجارة كؿ جزائرم أك جزائرية أك حتى أجانب
. 2القياـ بالنشاط التجارم بنفسو كلحسابو الخاص- 

إلى ىنا األمر ال يثير أم إشكاؿ إذا طبقناه عمى التاجر االلكتركني ، لكف ىناؾ شكميف      
لممارسة النشاط التجارم ، كىما التاجر القار كالتاجر المتنقؿ، فاألكؿ ىك التاجر الذم 
يمارس نشاطو في مكاف معيف كمحدد، كالثاني ىك التاجر الذم ال يعرؼ مكانا محددا ، 
كيختمؼ األكؿ عف الثاني في بعض االلتزامات الكاقعة عمى عاتقيما كحتى في العقكبات 

. 3التي تترتب عمى عدـ قيدىما في السجؿ التجارم
أخذا بيذه األشكاؿ نتساءؿ عف مركز التاجر االلكتركني كألم طائفة ينتمي؟      
إذا أخذنا بمفيـك التاجر القار فبل تنطبؽ شركطو عمى التاجر االلكتركني إلمكانية قياـ     

ذا . ، ككذا ممارستو لنشاطو مف أم مكاف- عقار-ىذا األخير بنشاطو دكف كجكد محؿ كا 
أخذنا بمفيـك التاجر المتنقؿ كذلؾ ال ينطبؽ عمى اعتبار أف التاجر االلكتركني لو عنكاف 
. تجارم ثابت في فضاء افتراضي عمى الشبكة كىك ما يسمى باسـ النطاؽ كما سنراه الحقا
جراءات التسجيؿ في السجؿ التجارم فالمشرع يشترط عمى التاجر   حتى بالنسبة لكيفية كا 

القار تقديـ عقد ممكية المحؿ أك اإليجار ، أما التاجر المتنقؿ تقديـ البطاقة الرمادية لمسيارة 
عكض عقد الممكية أك إيجار المحؿ، ك ماذا سيقدـ التاجر االلكتركني كىؿ سيقبؿ منو تقديـ 

شيادة إقامتو لممكقع عمى الشبكة كمف أيف يتحصؿ عمييا؟ 

                                                 

 كالجمع بيف الميف كحاالت الحكـ في بعض الجرائـ (1)
 يتعمؽ بشركط ممارسة النشاطات التجارية، 2004 أكت 14مؤرخ في 04/08 مف قانكف 38طبقا لنص المادة  (2)

  .، المعدؿ كالمتمـ52/2004ج ر ج ج عدد
 تجارية غير قارة دكف أنشطة عمى انو يعاقب التجار الذيف يمارسكف 04/08 مف قانكف 32مثبل تنص المادة  (3)

دج، أما القار الذم يمارس نشاطو دكف التسجيؿ في 50000الى 5000التسجيؿ في السجؿ التجارم بغرامة مف 
 .دج100000 ك10000السجؿ يعاقب بغمؽ المحؿ كغرامة بيف 
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   كذلؾ، إف مصالح التسجيؿ في السجؿ التجارم ىي مصالح إدارية تعتد بالكثائؽ الكرقية 
فعميو ال يمكف لمتاجر أف يقـك - عمى األقؿ حاليا–يبقي  ىذا األمر غير كارد فقط، كعميو ،

  بؿ ال بد أف يسجؿ نفسو 1بالقيد في السجؿ التجارم كي يمارس تجارة الكتركنية محضة
بنفس شركط التاجر التقميدم أم باعتبار انو سيقـك بتجارة تقميدية كيككف لو بعد ذلؾ مزاكلة 

بالمقابؿ التاجر االلكتركني ممـز بفتح مكاقع عمى -. الكتركنية كتقميدية–تجارة مختمطة 
 .ص في ىذا الخصكإجراء أماالنترنت كال يقبؿ القانكف التجارم ضبط 

 اإللكترونيةاألعمال التجارية :             ثانيا
      إف مصطمح التجارة االلكتركنية يتعمؽ باألعماؿ التجارية عمى النحك الذم جاء في 

 القانكف التجارم كمف ثمة تخضع األعماؿ التجػػػػػػػػارية االلكتركنية لؤلسس القػػػػػػػػػػػػانكنية في شأف 
 .نظرية األعماؿ التجارية بكجو عاـ

    حتى بالنسبة لمقكانيف التي جاءت بتنظيـ التجارة االلكتركنية لـ تبيف األعماؿ التجارية 
االلكتركنية بؿ اكتفت بذكر أنيا تتـ بالكسيمة االلكتركنية أك عبر المبادالت االلكتركنية فمثبل 

بالنسبة لمقانكف التكنسي المتعمؽ بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية يعرؼ في فصمو الثاني 
التجارة االلكتركنية عمى أنيا العمميات التي تتـ عبر المبادالت االلكتركنية ، دكف تحديد ليذه 

 أف مفيـك التجارة االلكتركنية ال يقتصر عمى عمميات البيع 2عميو، ىناؾ مف يرل. العمميات 
كالشراء المتمتعة بالصفة التجارية بؿ يقصد بيا كؿ المعامبلت المالية التي تتـ الكتركنيا 

 .سكاء تمتعت بالصفة التجارية أـ ال
    أما حسب القانكف الجزائرم فاألعماؿ التجارية لف تخرج عف إطارىا العاـ المنصكص 
عميو في القانكف التجارم، فنجد أف المشرع  قاـ بسرد ىذه األعماؿ التجارية في المكاد مف 

 ، كىناؾ أعماؿ إعتبرىا تجارية بحسب مكضكعيا كأخرل بحسب شكميا بغض 06 إلى 02

                                                 

األطراؼ  أم اف الصفقة التجارية  تتـ جميع أطكارىا عبر الكسيمة االلكتركنية، كأف مختمؼ أنكاع التعامبلت بيف (1)
البريد اإللكتركني بيف المتعامميف، أك  المشاركة في ىذه التجارة تتـ بكسائؿ إليكتركنية بدءا مف تبادؿ البيانات عبر

... إليكتركنيا، أك التعامبلت المصرفية اإللكتركنية  التفاكض التجارم، أك تطابؽ اإليرادات،أك إصدار الفكاتير
  .الخ

 .10، ص2008مصر،   محمد المرسي زىرة، الحماية المدنية لمتجارة االلكتركنية، دار النيضة العربية،( 2)     
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النظر عف القائـ بيا أك مكضكعيا، كأعماؿ أخرل تجارية بالتبعية ىي في األصؿ مدنية 
 .لكنيا تتصؼ بالكصؼ التجارم إذا قاـ بيا التاجر كلمصمحة تجارتو

 .كسنحاكؿ التطرؽ ليذه األعماؿ كمدل إمكانية أف تتـ الكتركنيا
 الكاقع أنو إذا كانت الشبكة العالمية التي تتـ خبلليا التجارة االلكتركنية مستخدمة عمى 

نطاؽ كاسع ، فإف ىذا اإلستخداـ ينقسـ إلى معامبلت تجارية كأخرل غير تجارية فميس كؿ 
 .1ما يبـر باستخداـ الكمبيكتر يعد تجاريا

 : مف قانكف تجارم جزائرم ىي أعماؿ تجارية 02األعماؿ التجارية حسب المادة 
 : بحسب الموضوع-           أ

 تجارية في كأعماؿ تجارية منفردة أعماؿ إلى التجارية بحسب المكضكع األعماؿ تنقسـ     
. شكؿ مقاكلة

: تندرج ضمنيا : األعمال المنفردة- 1
 يعد عمبل تجاريا منفردا بحسب 02 ك 02/01حسب المادة : الشراء من أجل البيع 1-1

: المكضكع كؿ عمؿ يستكفي الشركط التالية
كىك كؿ كسب لممكية بمقابؿ كلك تمت مرة كاحدة ، فالشراء عنصر : أف تتـ عممية الشراء- 

جكىرم إلعتبار العمؿ تجاريا ، فبيع منقكؿ حصؿ عميو الشخص باليبة اك عف طريؽ 
.  لف يككف عمبل تجاريااإلرث

يقع قانكف تجارم جزائرم  02/01حسب المادة :  يرد الشراء عمى منقكؿ أك عقارأف- 
 األصمية عمى ىيئتو أك تييئتو إعادة أك تصنيعو أكالشراء عمى منقكؿ كبيعو سكاء تـ تحكيمو 

يعد عمبل تجاريا، أما العقار  فقد كاف ال بد أف يشترل كي يباع كما ىك دكف تحكيمو ثـ عاد 
 تييئة العقار كتحكيمو ثـ بيعو، كذلؾ لـ يشترط الشراء بؿ أجاز ك 1993كتراجع المشرع بعد 

. االقتناء، بؿ حتى تأجير العقار بعد اقتنائو كتييئتو يعد عمبل تجاريا
                                                 

ىناؾ مف الدكؿ ال تأخذ بالتفرقة بيف األعماؿ المدنية كالتجارية بؿ تطبؽ قانكنا مكحدا عمى جميع المعامبلت ،  (1)
سكاء كانت بكسائؿ عادية أك إلكتركنية ، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية ، إذ ينضـ قانكف األعماؿ 

محمد مدحت عزمي، / د: األنشطة اإلقتصادية دكف التمييز بيف األعماؿ التجارية كاألعماؿ المدنية، أنظر في ذلؾ
عكس ىذا اإلتجاه سار عميو المشرع الجزائرم الذم يميز بيف األعماؿ التجارية كاألعماؿ . 147مرجع سابؽ، ص 

المدنية مف عدة نكاحي، مف حيث اإلختصاص القضائي، ميمة الكفاء بالديف، االفبلس، التضامف، مدة التقادـ، 
 .اإلعذار، كأىميا حرية اإلثبات
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كىك انصراؼ نية الشخص عند شراء الشيء :  البيعإعادة يككف القصد مف الشراء ىك أف- 
 كليس بعده أثناءه أك يتكفر القصد قبؿ الشراء أف بيعيا ، بحيث يجب إعادة إلى الماؿ أك

.  ال أك تـ البيع فيما بعد إذابغض النظر عف 
ىي بالنظر مكىك شرط بد:  البيع ىك تحقيؽ الربح ألجؿ يككف اليدؼ مف الشراء أف- 

.  الأكلمغرض مف التجارة المتمثؿ في تحقيؽ الربح سكاء تحقؽ 
 البيع الكتركنيا أك يتـ الشراء أف يتـ الكتركنيا كيكفي أف يمكف األعماؿبالنسبة ليذا النكع مف 

 أما كاف محؿ التعامؿ منقكال إذا يخمؽ مشاكؿ أفكي يككف عمبل تجاريا الكتركنيا كذلؾ دكف 
 يتـ العمؿ الكتركنيا ألف كبحسب القانكف الجزائرم يشترط أف كاف عقارا ، ىنا ال يمكف إذا

 . 1في التعامؿ في العقار ركف الشكؿ كىك الرسمية في العقكد
التجارية األعماؿ منو تستثنى كتستبعد التصرفات الكاقعة عمى العقارات مف طائفة      

.  قانكناإجرائيا إمكانيةااللكتركنية لعدـ 
:  المصرفية األعمال1-2

 أكت 11 المؤرخ في 03/11 األمر التي تقـك بيا البنكؾ ، كحسب األعماؿ كىي كؿ    
 العمميات إجراء المتعمؽ بالنقد كالقرض ، فإف البنؾ شخص معنكم ميمتو الرئيسية 2003

المصرفية كتتمثؿ أىميا في تمقي األمكاؿ مف الجميكر كعمميات القرض ككضع كسائؿ الدفع 
دارةتحت تصرؼ الزبائف  . 2 ىذه الكسائؿكا 

 أما العميؿ فيعتبر العمؿ تجاريا لمبنؾ، تجارية دائما بالنسبة أعماال البنكؾ أعماؿتعتبر      
.  كذلؾاألخير كاف ىذا إذا مدنيا أك تاجرا األخير كاف ىذا إذا

فالبنكؾ تسعى لتحقيؽ الربح كليا دكر حيكم في تداكؿ النقكد كالصككؾ، كالطابع      
 األكراؽ خطابات الضماف ككذا إصدار جميع عممياتيا بما في ذلؾ إلىالتجارم يمتد 

. التجارية أك حتى أعماؿ الصرؼ

                                                 

 انعقاد عقد رسمي الكتركنيا في الجزائر كما إمكانيةكىذا ما ال يمكف تحققو في القانكف الجزائرم باعتبار عدـ  (1)
 .سندرسو الحقا

  المتعمؽ بالنقد كالقرض2003 أكت 11 المؤرخ في 03/11 األمر مف 66كىك نص المادة ( 2)
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 كىي محتكرة مف طرؼ 1 مبادلة عممة بأخرلتتمثؿ في الصرؼ أك الصرافة      كأعماؿ
 عمى عكس التشريع المصرم مثبل الذم يسمح لمخكاص بالتعامؿ في مجاؿ النقد 2البنكؾ

. 3بنؾ المركزمؿ شريطة الحصكؿ عمى ترخيص مف محافظ ااألجنبي
:  عمى التجارة االلكتركنية نجد أمريفاألمربتطبيؽ ىذا 

 ظيكر مفيـك البنكؾ االلكتركنية ، كاف كاف في الحقيقة ليست بنككا بالمعنى الحقيقي -
كالكاقعي بؿ أنظمة مف خبلليا يتـ تحكيؿ األمكاؿ الكتركنيا باإلضافة لتقنيات الدفع 

االلكتركني كالتي تقبمتيا الجزائر كما جاء في النظاـ الصادر عف البنؾ المركزم الجزائرم 
كبالنسبة لمبنكؾ الجزائرية .  باعتماده كسائؿ الدفع االلكتركنية2006 الصادر سنة 05/06

 كذلؾ مف 11-03 مف األمر 69سمحت بإجراء التعامبلت الكتركنيا كذلؾ بمكجب المادة 
 "ميما يكف السند أك األسمكب التقني المستعمؿ"... خبلؿ عبارة 

 المصرفية مف جانب البنكؾ األعماؿ تقبؿ الدعامة االلكتركنية في إذاىذا ما يؤكد 
.  التجارية

 يككف أفمف جية أخرل فالتاجر الذم يتعامؿ مع البنؾ يعد عممو تجاريا كيمكف  -
 البنكؾ البطاقات الرقمية أصدرت أفالكتركنيا بحسب كسيمة التعامؿ خاصة بعد 

. لمسحب كالدفع
 :عمميات السمسرة أو الوساطة 1-3

     السمسرة ىي تقريب بيف طرفي العقد مقابؿ أجر يككف نسبة مئكية مف قيمة الصفقة ، 
كال يعتبر السمسار طرفا في العقد كال يسمح لو أف يشترم األمكاؿ المعيكدة إليو سكاء بنفسو 

 . قانكف تجارم جزائرم411أك باسـ مستعار طبقا لممادة 

                                                 

 المتعمؽ بقكاعد الصرؼ كشركطو 1991 أكت 14 المؤرخ في 91/09 في قانكف األعماؿجاء ىذا النكع مف ( 1)
 العمبلت الصعبة فيما ووالدينار أيقصد بالصرف كل تبادل بين العمبلت الصعبة :"  منو عمى01بحيث تنص المادة 

 ".بينيا
يمكن لمبنوك والمؤسسات المالية أن تجري العمميات االتابعة :"  التي تنص 03/11 األمر مف 72المادة  (2)

 ."..عمميات الصرف:.....لتاليةالنشاطاتيا كالعمميات 
 األجنبي انو لمحافظ البنؾ المركزم اف يرخص بالتعامؿ في النقد 03/88 المشرع المصرم في قانكف أكردفقد  (3)

جراءات لمبنؾ المركزم قكاعد اإلدارةلشركات الصرافة كجيات مرخص ليا يحدد مجمس   ىذا التعامؿ، أنظر في كا 
 .102ذلؾ محمد مدحت عزمي، مرجع سابؽ، ص
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 ميما كانت طبيعة الصفقة إما ككف 02/13     يعد ىذا العمؿ تجاريا حسب المادة 
السمسار محترفا في ىذا العمؿ أك ال ، كىنا ال يطرح المفيـك االلكتركني اِم مشكؿ عمى 

اعتبار السمسار محؿ عممو ىك تقريب بيف طرفي العقد مقابؿ ماؿ كىذه العممية ال يكجد ما 
يمنع أف تتـ الكتركنيا بؿ بالعكس يعتبر الفضاء االلكتركني األنسب كاألكثر سرعة ك أكسع 

 .مجاال مف التطبيؽ التقميدم
 : النشاط البحري1-4 

 قانكف تجارم جزائرم فإف كؿ شراء أك بيع لعتاد السفينة 06 ك05 ك04    حسب المادة 
الخ ، ك يمكف أف تتـ ...يعد عمبل تجاريا، كذلؾ بالنسبة ألجكر العماؿ كالرحبلت البحرية

 .الكتركنيا
 األعمال في شكل مقاولة- 2            

   كىي تمؾ المشركعات التي تنظـ لمباشرة أنشطة اقتصادية سكاء كانت صناعية أك تجارية 
كأخرل بشرية كىـ العماؿ ،  (رأسماؿ)أك زراعية أك خدمات ، كذلؾ بتكاجد عناصر مادية 

كيجب أف يتكفر في ىذا التنظيـ عنصر االحتراؼ كالمضاربة، فالعمؿ في شكؿ مقاكلة 
 :يشترط

 .تكرار العمؿ كاالعتياد عميو- 
 .كجكد تنظيـ ييدؼ لمقياـ بيذا العمؿ عمى نحك مستمر- 

 .تكّكف التنظيـ مف أمكاؿ كعماؿ- 
 عمى المقاكالت التي تككف تجارية زائرم ججارم تقانكف 13 إلى 02/03كقد نصت المادة 

    :كىي كاألتي
مقاكلة تأجير المنقكالت كالعقارات، بالنسبة ليذا النشاط التأجير عمى المنقكالت يمكف    - 

مقاكلة اإلنتاج أك التحكيؿ أك اإلصبلح، يندرج . أف يتـ الكتركنيا أما عمى العقارات ال يمكف
تحكيؿ  ىذا النكع في إطار الصناعة بحيث يتـ إنتاج مكاد نصؼ مصنعة أك كاممة الصنع أك

المكاد األكلية إلى سمع صالحة االستيبلؾ أك إصبلح األشياء كذلؾ بغض النظر عف مصدر 
ىذا المجاؿ . المكاد المنتجة سكاء كانت ممؾ لمتجار أك لغيرىـ الميـ أف تتـ في شكؿ مقاكلة

ىك عممي بحت يقـك عمى الصناعة كالتحكيؿ كالتصميح كال مجاؿ إلعماؿ الكسيمة االلكتركنية 
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فيو فبل يمكف تصكر مثؿ ىذه المقاكلة تتـ الكتركنيا معاد االتفاقات حكؿ جمب المكاد األكلية 
. أك بيع السمع، أما النشاط في حد ذاتو فبل يمكف أف يككف الكتركنيا

مقاكلة البناء كالحفر أك تمييد األرض، كذلؾ األمر ىي أعماؿ ال تقبؿ الشكؿ  - 
. االلكتركني

بصفة  مقاكلة التكريد كالخدمات، كمقاكلة التكريد تتمثؿ في التزاـ المقاكؿ بتقديـ سمع لمغير- 
منتظمة كمستمرة، أما مقاكلة الخدمات ىي كؿ أعماؿ استثمار خدمات كالفنادؽ مثبل ، كبل 

. المقاكلتيف ممكف تسييرىما الكتركنيا
ة استغبلؿ المناجـ أك المناجـ السطحية أك مقالع الحجارة أك منتكجات األرض كؿمقا- 

. األخرل ، غير ممكف تصكرىا الكتركنيا
. مقاكلة  بيع السمع الجديدة بالمزاد العمني بالجممة أك األشياء المستعممة بالتجزئة - 
. مقاكالت صنع أك شراء أك إعادة بيع السفف المبلحة البحرية- 

 تككف الكتركنية  إال إذا كانت أفىذه األعماؿ التجارية بحسب المكضكع ال يكجد ما يمنع  
 .طبيعة العمؿ في حد ذاتو ال تقبؿ ذلؾ ،أك ألنيا تشترط الرسمية

 :األعمال التجارية بحسب الشكل- ب
 قانكف تجارم 03    كىي أعماؿ مذككرة عمى سبيؿ الحصر منصكص عمييا في المادة 

متى ما تـ التعامؿ بالسفتجة فاف : التعامؿ بالسفتجة بيف األشخاص -: جزائرم تتمثؿ في
العمؿ تجارم حتى كاف كاف األشخاص المتعامميف بيا مدنييف، كىذا العمؿ يمؾ اف يتـ 

. 1الكتركنيا 
ىي مكاتب تؤدم خدمة لمجميكر لقاء أجر : ككاالت كمكاتب األعماؿ ميما كاف ىدفيا-

. معيف بذلؾ يمكف أف تؤدل ىذه الخدمة الكتركنيا
المقصكد بذلؾ تمؾ التي تتعمؽ بالمحؿ كالقاعدة : العمميات المتعمقة بالمحبلت التجارية- 

 ، لكف بعد ىذا التاريخ أصبح المشرع 2005التجارية ككاف يمكف أف تتـ الكتركنيا قبؿ 
يشترط أف تتـ ىذه العمميات بصفة رسمية سكاء كاف بيعا أك إيجارا أك أم نكع مف التصرفات 

. كىذا ما ال يمكف أف يتـ الكتركنيا

                                                 

 .  مف ىذا العمؿ ك ما بعدىا74 مفيـك السفتجة االلكتركنية، أنظر ص   إلىكلقد سبؽ كأف تعرضنا  (1)
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كؿ عقد تجارم بحرم أك جكم يعتبر : كؿ عقد تجارم يتعمؽ بالتجارة البحرية كالجكية - 
عمبل تجاريا بغض النظر عف طبيعة العقد أك مكضكعو كالقائـ بو فيكفي أف تتخذ التجارة 

ذا حاكلنا تطبيؽ ىذا المفيـك عمى . البحرية أك الجكية شكؿ العقد ليككف عمبل تجاريا كا 
لنجد أنو ممكف كما سبؽ الفضاء االلكتركني فبل بد أف نعكد لمقكاعد العامة في شاف التعاقد، 

 . اإلشارة إليو
   بالعكدة لمقانكف الجزائرم كفي مسألة إمكانية إنشاء شركة الكتركنية :الشركات التجارية - 

نجد أف الشركة المدنية يمكف ذلؾ عمى أساس أف جميع أركانيا يمكف أف تتحقؽ الكتركنيا 
بعدما سمح المشرع ضمنيا بالتعاقد الكتركنيا سكاء أركانيا العامة مف تراضى أك محؿ أك 
سبب إلى جانب الكتابة كالتي لـ يشترط المشرع أف تككف رسمية ، كشركطيا المكضكعية 

 األرباح كالخسائر كركف تعدد اقتساـ المشاركة ك ةتقديـ الحصص كنيالخاصة كالمتمثمة في 
بينما الشركة التجارية ال يمكف تأسيسيا عمى اعتبار  .كالتي يمكف اف تتـ الكتركنياالشركاء 

،كاإلجراءات الشكمية تعتبر أركانا أساسية ال يمكف  1أنيا تشترط شركطا أخرل شكمية
. مخالفتيا عمى أساس أنيا جاءت تحت طائمة البطبلف 

تؤدم  ىناؾ غمكض فالمشرع الجزائرم انشأ ىيئة 2007   فبالنسبة  لمكتابة الرسمية ك بعد 
 مف قانكف 08/08خدمات التصديؽ االلكتركني ك ىي كؿ شخص في مفيـك المادة 

المتعمؽ بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية كالذم يسمـ شيادات الكتركنية  2000-03
التصديؽ الذم تقـك بو رسمي لكف لـ . أك يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع االلكتركني

يعطييا صبلحية إبراـ العقكد ىذا مف جية مف جية أخرل لـ يقـ بتعديؿ قانكف التكثيؽ، عمى 
بالتالي ال يمكف . عكس المشرع الفرنسي الذم يسمح لممكثقيف بإبراـ عقكد عبر الشبكة 

 .الحديث في القانكف الجزائرم عف إبراـ عقد الكتركني رسمي عبر الشبكة
العقكد التأسيسية ك      مع المبلحظة أنو بالنسبة لشرط القيد في السجؿ التجارم أم إيداع 

العقكد المعدلة لمشركات التجارية لدل المركز الكطني لمسجؿ التجارم لكي تتمتع بالشخصية 
 المتعمؽ 06-13 مكرر مف قانكف 05الذم أصبح ممكنا الكتركنيا طبقا لممادة المعنكية 

                                                 

 .ت ج 548 ك545المكاد  (1)
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 ، كقد بدأ العمؿ بيا كتجربة في الجزائر العاصمة فقط 1بشركط ممارسة األنشطة التجارية
 . 2014 عمى أف تعمـ عمى كامؿ التراب الكطني ابتداء مف جكاف 2014منذ مارس 

 .    لكف يمكف لمشركة التجارية أف تباشر أعماليا الكتركنيا
    :األعمال التجارية بالتبعية-                   ج

يعد عمبل تجاريا بالتبعية األعماؿ التي يقـك قانكف تجارم جزائرم  04حسب نص المادة    
بيا التاجر كالمتعمقة بممارسة تجارتو أك لحاجات متجره كااللتزامات بيف التجار ، فيي أعماؿ 

مدنية بطبيعتيا كلكنيا تعد تجارية التصاليا بالتاجر أم صدكرىا مف تاجر تمبية لحاجاتو 
باستثناء المتعمقة بالتجارة البحرية -قد تتخذ ىذه األعماؿ شكؿ عقكد ، ككؿ عقد. التجارية

ابـر مف تاجر مف اجؿ تمبية حاجات تجارية يعد - كالجكية التي تعد تجارية بحسب الشكؿ
. 2عمبل تجاريا بالتبعية

المبدأ يمكف أف تتـ ىذه األعماؿ الكتركنيا ماعدا ما تشترط الرسمية كشراء عقار لمزاكلة      
 كما .الخ...التجارة فيو ، معاد ذلؾ يمكف أف يتـ الكتركنيا كشراء أثاث مثبل أك إجراء تأميف

بالتبعية  يمكف أف تتخذ ىذه األعماؿ شكؿ التزامات غير تعاقدية عميو تعتبر أعماال تجارية
االلتزامات الناشئة عف المسؤكلية التقصيرية كالناشئة عف اإلثراء ببل سبب كتدخؿ فضكلي 

كالمبدأ أيضا انو ال يكجد ما يمنع اف يتـ ذلؾ .  لدفع ديف لمتاجر لتجنب شير إفبلسو
.  الكتركنيا بدفع شيؾ الكتركني مثبل أك عف طريؽ تحكيؿ ماؿ الكتركنيا

ختاما نقكؿ انو باستثناء األعماؿ التي ترفض إتماميا الكتركنيا بطبيعتيا فكؿ األعماؿ      
.    أك اشتراطيا لمرسمية3األخرل ممكف أف تتـ الكتركنيا طالما ال يكجد نص يمنع ذلؾ 

                                                 

 "يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة االلكترونية"  (1)
 ما استثنى بنص خاص كعقد كفالة ديف تجارم ، عقكد العمؿ التي يبرميا التاجر فيي تخضع لقانكف العمؿ، إال (2)

 . كاف بنكا فيككف عمؿ تجارم بحسب المكضكعإذاالقرض بيف التاجر كالمدني أما 
   :"  مف القانكف البحريني المتعمؽ بالمعامبلت االلكتركنية بنصيا 02مثبل ما استثنتو المادة  (3)
   . عمى السجبلت والتوقيعات اإللكترونية  تسري أحكام ىذا القانون  1 
   :- القانون ما يمي  يستثني من أحكام ىذا 2 

 1971لسنة  (13)االختصاص بشأنيا لممحاكم الشرعية طبقًا ألحكام المرسوم بقانون رقم  كافة المسائل التي ينعقد- أ
   . بشأن تنظيم القضاء وتعديبلتو 

نشاء الوصايا مسائل األحوال الشخصية- ب وتعديميا  لغير المسممين مثل الزواج والطبلق والحضانة والتبني والميراث وا 
   . التي يشتـرط القانـون لبلعتداد بيا أن تكون مثبتة في محررات رسمية  المعامــبلت والتصـرفات- ج
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تكجد تقسيمات عدة لمتجارة االلكتركنية، فيناؾ مف يقسميا        أما عهً انمسخىي اندونٍ ، 
بالنظر لنكع البضاعة أك الخدمة، تقسيـ آخر حسب مكقؼ أطراؼ المعاممة، كأخيرا تقسيـ 

 .2 كىك التقسيـ األكثر شيكعا1حسب أطراؼ المعاممة
                                                                                                                                                         

   . لمتداول  السندات القابمة- د 
  ." من ىذا القانون (20)عدا تمك المنصوص عمييا في المادة  سندات الممكية ، فيما- ىـ 

تجارة البضائع الطبيعية كىي التجارة التي ال يمكف تسميميا : بحسب نكع البضاعة تقسـ التجارة االلكتركنية الى  (1)
عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة، نظرا لمحميا المادم ، كتجارة بضائع رقمية أك ما يسمى بالتجارة االلكتركنية 

البحتة كىي تجارة في العادة محميا خدمات يمكف تسميميا مف خبلؿ شبكة المعمكمات دكف الحاجة لبلنتقاؿ ، 
اما التقسيـ الذم يعتمد عمى مكقؼ اطراؼ .14طاىر شكقي مؤمف، مرجع سابؽ، ص/ د:أنظر في ذلؾ 

المعاممة نجد فيو تجارة مباشرة كىي التي يتـ فييا طمب المنتجات كالخدمات كدفع قيمتيا كتسميميا بطريقة 
الكتركنية سكاء كانت التجارة بيف المنتج اك المكزع اك المستيمؾ النيائي ،أما التجارة المغمقة ىي التي يتـ بيف 
شركات غير انيا تتميز بمحدكدية اطراؼ التعامؿ فبل يسمح لشركة خارج نطاؽ االتفاؽ بالدخكؿ اك االطبلع 

 .298قدرم عبد الفتاح الشياكم، مرجع سابؽ، ص/د:عمى تفاصيؿ الصفقات، أنظر في ذلؾ 
:  كما يمى التجارة االلكتركنية بحسب أطراؼ المعاممة تقيسميايقتضي تصنيؼ (2)

كيقصد بيا تمؾ المعامبلت  B2B يرمز ليذا النكع مف التجارة اإللكتركنيػة إختصاران ب : تجارة إلكترونية بين الشركات -
التجارية التي تتـ بيف المنشآت التجارية مع بعضيا البعض، باستخداـ شبكة اتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، كيشيد الكاقع 

 عمػى أساس أف ىذه ،عمى أف الغالبية العظمى مف معامبلت التجارة اإللكتركنية تتـ بيف المشركعات التجارية الدكلية
الشركات قد قامت ببناء ىياكؿ دكلية خاصة بيا، كىذا النكع مف التجارة اإللكتركنية يعتمد عادة عمى اتفاقات التبادؿ 

 اإللكتركني لمبيانات 
كيطمؽ عمييا  B2C يرمز ليذا النكع مف التجارة اإللكتركنيػة إختصاران ب :تجارة إلكترونية بين الشركات والمستيمكين -

إسـ التسػكؽ اإللكتركنػي ، كقد تسمى بإسـ تجارة التجزئػة اإللكتركنية كتتكجو نحك المستيمؾ في متاجر إلكتركنية إفتراضية 
كىذه   .2مف حجـ التجارة اإللكتركنية اإلجمالية في الكقت الراىف % 15عمى شبكة كيب ، كيبمغ حجـ ىذه التجارة حكالي 

تشمؿ نشاطات بيع التجزئة ، كالتى غالبان تفرز عبلقات بيف المؤسسات التجارية كالمستيمكيف، كال شؾ أف ىذا النكع مف 
التجارة يتيح ألم متجر عمى اإلنترنت، أف يعرض الكتالكج اإللكتركني الخاص بو عمى مستخدمي اإلنترنت، حيث يستطيع 

كماؿ الصفقة إلكتركنيان، كمف ثـ دفع الثمف باستخداـ كسيمة مف كسائؿ  ىؤالء التجكؿ داخمو كاختيار السمعة أك الخدمة كا 
الدفع اإللكتركني مثؿ بطاقات االئتماف أك الشبكات اإللكتركنية، أك بأية طريقة أخرل، تتيح حفظ المعمكمة عمى كسيط أيا 

 .كاف نكعو
كقد ظير ىذا النكع مف التجارة اإللكتركنية مع انتشار استخداـ اإلنترنت كتطكر  :تجارة إلكترونية بين المستيمكين -

التقنيات الحديثة، كمثاؿ ىذا النكع ىك المعامبلت التى تتـ مف خبلؿ المتجر اإللكتركني ، حيث يقـك المستيمؾ بتقديـ 
البضائع في المزاد؛ لكي يزايد المستيمككف اآلخركف عمى ثمنيا، كيقـك الرؼ اإللكتركني بالخدمة ككسيط يتيح لمعمبلء كضع 

كمف أمثمتو مجمة الكسيط اإلعبلنية التي حازت شيرة في مختمؼ الدكؿ العربية، فمف خبلؿ  .بضائعيـ لمبيع عمى مكقعو
مكقعيا عمى اإلنترنت أتاحت لؤلفراد إضافة إعبلناتيـ التجارية التي تتضمف شراءن أك بيعان أك تبادؿ السمع أك المنتجات أك 

 .الخدمػػات
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 الفرع الثاني
 المحل التجاري وفكرة المتجر االلكتروني

 
    إذا كاف المفيـك القانكني لممحؿ التجارم ىك مجمكع األمكاؿ المنقكلة كالتي تخصص 
لمزاكلة تجارة معينة، فيؿ يصمح ىذا المفيـك لمتطبيؽ عمى المتجر االلكتركني أـ أف ىذا 

  ك بالتالي يستقؿ بمفيـك جديد؟ماألخير ال يحتاج إلى ىذا المفيـك الكبلسيؾ
    عندما نتحدث عف المتجر االلكتركني كظاىرة مستحدثة، ال نممؾ إال ما تعطيو لنا ىذه 
الظاىرة مف أدكات كمفردات أصيمة بيا، نستخدميا في دراسة تمؾ الظاىرة كتحميميا كننتيي 
في األخير، إما إلى ضركرة كضع نظاـ جديد يتكافؽ كالظاىرة المستحدثة كي يساعدىا عمى 

 الظاىرة بالتطكر، أك ينتيي بنا المطاؼ إلى البحث عما ىك قائـ مف نظـ قادرة عمى استيعا
 .المستحدثة كتنظيميا مع بعض التعديبلت إذا استمـز األمر ذلؾ 

، ثـ (أكال)    عميو سننطمؽ مف معطيات قائمة كىي تعداد عناصر المحؿ التجارم التقميدم
، لننتيي في األخير لدراسة عنصر ينفرد بو المحؿ (ثانيا)تطبيقيا عمى المحؿ االلكتركني

، كىناؾ مف يرل أف ىذا العنصر تنصير فيو جميع (ثالثا)االلكتركني كىك اسـ النطاؽ
العناصر األخرل المشكمة لممحؿ التجارم التقميدم ، كبالتالي يبقى العنصر الكحيد لممتجر 

 .  االلكتركني
 :عناصر المحل التجاري التقميدي:                أوال

    لـ تظير فكرة المحؿ التجارم كمجمكع كاحد قائـ بذاتو ، لو كياف مستقؿ عف العناصر 
المككنة لو إال في أكاخر القرف التاسع عشر في القانكف الفرنسي حينما صدر قانكف ضريبي 

 بشأف فرض ضرائب عمى بيع المحبلت التجارم، إذ قرر التشريع أف 1872 فيفرم27في 
الضريبة تشمؿ الثمف المتفؽ عميو لسمعة المحؿ كالحؽ في اإلجارة ، فضبل عف المنقكالت 
المعدة لبلستغبلؿ التجارم، كىك ما يعني تمييز لكؿ العناصر المادية كالمعنكية المككنة 

 ، بعد أف كانت فكرة المتػػػػػػػػػػػػػػجر 1لممحؿ التجارم ، بؿ كأىمية ىذه األخيرة كتفكقيا عمى األكلى

                                                                                                                                                         

 

 .310حسيف الماحي، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
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 .1قديما تنصرؼ إلى مجمكعة األمكاؿ المادية التي يمارس بيا صاحب المتجر تجارتو 
    بيذا تحكلت النظرة لممحؿ التجػػػػػػػػػارم إلى اعتباره منقكال معنكيا منفصػػػػػػػػػػػػػبل عف األمكاؿ 

فيك إذف . المستخدمة في التجارة كيشمؿ عناصر مادية كمعنكية مخصصة لمزاكلة التجارة
مجمكعة مف األمكاؿ المنقكلة تخصص لمزاكلة تجارة معينة كيجب " حسب القانكف التجارم

 ".أف تتضمف عنصرا االتصاؿ بالعمبلء كالسمعة التجارية
   يتركب المحؿ التجارم مف عناصػػػػػػػػر كمقكمات معنكية كأخرل مػػػػػػػػػػػػػػادية، كتعد العناصر 

 . 2المعنكية أىـ ما يتكقؼ عميو المحؿ لما ليا مف أىمية بالغة في جمب العمبلء إلى المحؿ
اإلتصاؿ بالعمبلء، السمعة التجارية، اإلسـ كالعنكاف التجارم، : تتمثؿ ىذه العناصر في 

كعناصر معنكية، كعنصر ...السمة التجارية، الحؽ في اإليجار، حقكؽ الممكية األدبية كالفنية
 .كعناصر مادية...البضاعة كالخدمة، العقار

 كؿ ىذه العنػػػػػػػػػػػػػػاصر التي تتكفر في المحؿ التجػػػارم التقميدم يمكف أف تتحقؽ في المتجر 
 .  االلكتركني لكف بشكؿ مختمؼ كبأىمية مختمفة

تطبيق مفيوم المحل التجاري التقميدي عمى المتجر االلكتروني وتحديد :       ثانيا
 :العنصر الجوىري في المحمين

    يتكقؼ البحث عف العنصر الجكىرم في المحؿ التجارم عمى نكع التجارة بحد ذاتيا ، 
إال أنو كاف عنصر االتصاؿ بالعمبلء في الماضي كأىـ عنصر يحتؿ مكانا بارزا في النظاـ 

  .  3القانكني لممحؿ حتى أنو كاد يمزج بيف المحؿ كعنصر االتصاؿ بالعمبلء
                                                 

 .277محمد مدحت عزمي، مرجع سابؽ، ص/ د( 1)
كالمقكمات المعنكية :"  ، حيث قضت ب 1991 فيفرم27كىذا ما جاء بو نقض لمحكمة النقض المصرية في  (2)

 انو ال يمـز تكافرىا جميعا لتككينو ، بؿ يكتفي بكجكد إالكاف كانت عماد فكرة المحؿ التجارم كاىـ عناصره 
بعضيا عدا العنصر الرئيسي الذم ال غنى عف تكافره لكجكد المحؿ التجارم كىك عنصر االتصاؿ بالعمبلء 

محمد مدحت عزمي، /، أنظر في ذلؾ، د"األخرلكالسمعة التجارية باعتباره المحكر الذم تدكر حكلو العناصر 
 .283مرجع سابؽ،ص

كاف القضاء الفرنسي قد تبنى ألكؿ مرة مفيـك المتجر كاقتصاره عمى عنصر االتصاؿ بالعمبلء ، أم ككف ىذا  (3)
 تتمخص 1937العنصر كافيا بذاتو لكجكد المحؿ كدكنما اعتبار لعناصره األخرل ككاف ذلؾ بمناسبة قضية في 

 عمى تقديـ عنصر االتصاؿ بالعمبلء بمفرده كحصة في شركة ذات مسؤكلية األشخاصكقائعيا في اقتصار أحد 
محدكدة ، ثـ قاـ دائف ىذا الشخص بممقاضاة الشركة لمحصكؿ منيا عمى قيمة دينو المستحؽ مستندا عمى أف 

صر االتصاؿ فالمحؿ التجارم حصة في الشركة ثـ دفعت الشركة ىذه المطالبة بأف الحصة المذككرة تتعمؽ بع
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 : عنصر االتصال بالعمبلء والسمعة التجارية - أ

     نقصد باالتصػػػػػػػاؿ بالعمبلء ىك مجمكع العمبلء الدائميف الذيف يعتادكف التعامػػػػػػػػؿ مع 
التاجر بسبب صفات شخصية كالمباقة ، األمانة ، اإلخبلص في إرضاء رغباتيـ، كبدييي 

أنو كمما كثر عدد العمبلء الدائميف كمما اتسع نشاط المنشأة كزادت أرباحيا، لذلؾ ىناؾ مف 
، كطائفة أخرل تنكر جكىرية ىذا العنصر 1يعتبر ىذا العنصر جكىرم في المحؿ التجارم

بدعكل انو إذا نظرنا لؤلمر مف زاكية المنافسة التجارية، كعمى اعتبار عنصر االتصاؿ 
بالعمبلء مجمكع األشخاص الذيف يتعاممكف مع التاجر لمحصكؿ منو عمى حاجاتيـ أك 

االستعانة بما يقدمو مف خدمات ليـ، كاعتبار المحؿ التجارم ماؿ منقكؿ فإف الماؿ قيمة 
إقتصادية قابمة لمتقكيـ ، كالعمبلء ال يعدكف مكضكعا لمتقكيـ كال حؽ قابؿ لمتنازؿ عنو، 

فممعميؿ كامؿ الحرية في الشراء مف عدمو، كليس لمتاجر حؽ حصرم عمى زبائنو أك احتكار 
  .2التعامؿ معيـ

 أما السمعة التجارية المقصكد منيا قدرة المنشأة عمى جذب العمبلء العابريف بسبب ميزة 
 .3خاصة فييا كحسف المكقع كفخامتو أك جماؿ العرض أك إتقاف التنظيـ

                                                                                                                                                         

تككف الحصة المحؿ التجارم برمتو، عميو رفض طمبو، لكف  بالعمبلء كحسب في حيف اف القانكف يشترط اف
محكمة االستئناؼ تبنت كجية نظر الدائف كاعتبرت اف عنصر االتصاؿ بالعمبلء بمفرده كافي لتككيف المحؿ 

 الى انعداـ النص التشريعي الذم يحدد مككنات استنادا محكمة النقض الفرنسية ىذا القرار أيدتالتجارم ، كما 
 انو إالالمحؿ التجارم مف ناحية كالى اف عنصر االتصاؿ بالعمبلء كاف كاف مف العناصر التي عددىا التشريع 

عبد :  لدل إليو ، مشار 1937 فيفرم 15العنصر الكحيد الذم ال يكجد بدكنو المحؿ التجارم، نقض فرنسي في 
 التجارية الحديثة، دار النيضة العربية، كاألساليبالحكـ محمد عثماف ، فكرة المحؿ التجارم، تأثير تطكر األفكار 

إال أف ىذا الرأم لـ تتبناه المكاقؼ األخرل فمثبل مؤتمر المكثقيف الذم انعقد في .142، ص1994مصر، 
 بشأف النظاـ القانكني لممحؿ التجارم رأل أف االتصاؿ بالعمبلء ليس عنصرا مستقبل عف 1962سترانسبكرغ عاـ 

المحؿ كمف المستحيؿ مسبقا تحديد طبيعة كأىمية العناصر التي تكفي لبلحتفاظ بيذا االتصاؿ، كؿ ما في األمر 
أف االتصاؿ بالعمبلء يمثؿ الدليؿ عمى كجكد المحؿ، بؿ ىناؾ مف أنكر اتصاؿ عنصر االتصاؿ بالعمبلء 

 .  284محمد مدحت عزمي، مرجع سابؽ،ص/د:بتركيب المحؿ كاعتبره صفة لممتجر، انظر في ذلؾ
 مف القانكف التجارم الجزائرم بنصيا  78كىك ما مكقؼ المشرع الجزائرم الذم يفيـ مف خبلؿ المادة  (1)

..."  عمبلءه وسمعتوإلزامياويشمل المحل التجاري :"....عمى
 .318حسيف الماحي ، مرجع سابؽ، ص / د( 2)
  محمد مدحت عزمي، مرجع /د ىذا التعريؼ جاء في المذكرة اإليضاحية لقانكف التجارة المصرم، أنظر في ذلؾ( 3)

 .286سابؽ،ص     
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 بتطبيؽ ىذه المعطيات عمى المتجر االلكتركني نجد أف عنصر االتصاؿ بالعمبلء القائـ 
عمى صفات شخصية لمتاجر ال يتكفر في المتجر االلكتركني عمى اعتبار عدـ التقاء التاجر 

كالزبكف ماديا، مما يحكؿ دكف اعتبار عنصر االتصاؿ بالعمبلء عنصرا ميما في المتجر 
بؿ حتى بالرجكع لممحبلت التقميدية نجد تقمص دكر صفات التاجر الشخصية . االلكتركني

 .ففي المحبلت التجارية الكبيرة مثبل تكفر لمزبائف خدمة جديدة كىي خدمة الزبكف لنفسو 
 بؿ أف ىذا األخير - التقميدم كااللكتركني-أما السمعة التجارية فاألمر سياف بيف المحميف

يككف فيو القدرة عمى جذب الزبائف أكبر لمتقنيات التي يتيحيا الفضاء االلكتركني مف جماؿ 
تقاف كفخامة ، لكف المشكؿ ىك مدل صحة ىذا الكصؼ  .كا 

 :عنصر اإلسم التجاري والسمة التجارية-ب

     كىي مف العناصر المعنكية ، كيمتـز التاجر بإتخاذ أسـ تجارم سكاء كاف التاجر شخصا 
طبيعيا أك معنكيا ، فمف الكاجب استخداـ اسـ تجارم يتميز بو المحؿ عف سائر المحبلت 

التجارية المماثمة ، بؿ يجكز استخداـ االسـ التجارم حتى في تمييز المنتجات كيعتبر االسـ 
التجارم في ىذه الحالة عبلمة تجارية متى تكفرت لو الشركط القانكنية لمعبلمات التجارية 

ذا كاف القانكف يمـز التاجر باتخاذ اسـ تجارم فانو ال يمزمو باتخاذ . المميزة لمسمع كالخدمات كا 
يقتضي 2ك بالنسبة لممحؿ االلكتركني نجد نص في العقد النمكذجي الفرنسي .1سمة تجارية

تحديد إسـ الشركة، مقرىا، أرقاـ :  الشركط التاليةـبأنو يتعيف عمى المتجر االفتراضي احترا
 .إذف حتى لممتاجر االلكتركنية إسـ تجارم. الخ...التمفكف

 :عنصر الحق في اإليجار - ج

ذا كاف ليذا       يدخؿ ضمف العناصر المعنكية التي يجكز أف يتضمنيا المحؿ التجارم، كا 

                                                 

 إلىيقصد بالسمة التجارية أك العنكاف التجارم كؿ تسمية تنطكم عمى الجدة، كمؤثرة عمى العمبلء فتجذبيـ  (1)
التعامؿ كقد تككف ىذه السمة مف شكؿ متفرد أك لكف معيف ، كيقـك التاجر بكضع ىذا الرمز أك الشكؿ عمى 

كاجية متجره لكي يتميز عف المتاجر المماثمة لو بمجرد النظر الى الرمز، في حيف أف اإلسـ التجارم يمكف أف 
.  الشخصي لمتاجراالسـيتضمف 

ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعقد النمكذجي لمتجارة االلكتركنية بيف التجار كالمستيمكيف ، كذلؾ بمكافقة كؿ مف مكتب غرفة التج (2)
كالمجنة القانكنية لمجمعية الفرنسية لمتجارة كالمبادالت االلكتركنية في 1998أفريؿ 20في باريس في  كالصناعة 

.   1998مام 04
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العنصر أىمية في المحؿ التقميدم لككف المكاف الذم يتـ فيو استغبلؿ المحؿ في منطقة 
مميئة بالحركة ، ىذا العنصر ليس لو أدنى أىمية في المحؿ االلكتركني  فيك ينافس الغير 

 .في فضاء افتراضي ال يحتاج فيو اليجار محؿ في مكاف ميـ
 :عنصر السمع والخدمات-  د

   كىك مف العناصر المادية كىي عناصر ذات قيمة كبيرة في بعض المتاجر أما مسػػػػػػألة 
ككنيا عنصرا جكىريا في المحؿ التجارم مستبعدة في الحالتيف، فبالنسبة لممحؿ التقميدم ال 

ىذا إف كاف  .1تعد عناصر أساسية بالنظر لنص المشرع عمى جكاز أف يتضمنيا المحؿ
 .محؿ التجارة ماديات، أما إذا كاف المحؿ يقدـ خدمة ك الخدمة شيء معنكم

 بتطبيؽ ىذا المفيـك عمى المتجر االلكتركني، فاألمر ذاتو اذا كاف محؿ التجارة خدمات ، 
أما أذا كاف ماديات فاألمر كذلؾ ال يعد أساسيا بؿ يمكف أف ال يحتكم أصبل عمييا ، 

فالتاجر يعرض صكرا أك فيديك أك إعبلف خاص بسمعة معينة كلك لـ يصنعا بعد، كىك األمر 
 . الذم تفعمو العديد مف المؤسسات التجارية حيث ال تتكلى التصنيع إال بعد تسمـ الطمبية

 :عنصر العقار-ه

  كىك عنصر مادم، كىناؾ مف يدخؿ العقار في تككيف المحؿ كعنصر يحقؽ اليدؼ مف 
االستغبلؿ التجارم ، إال أنو ال نستطيع تأكيد ذلؾ بدعكل كجكد تجار متجكليف أك متنقميف، 

كحتى إف سممنا بضركرة كجكده في المحؿ التقميدم فاألمر لف يككف كذلؾ في المحؿ 
االلكتركني ألف ىذا األخير يقـك بعرض تجارتو في مكقع افتراضي كال يحتاج لعقار إال إذا 
كاف مصنعا أك مخزنا، مف جية أخرل أف كاف محؿ التجارة تقديـ خدمات ال يحتاج مطمقا 

 .إلى عقار
 كعميو بالنسبة لمعناصر المادية ال تعتبر أساسية كليس ليا أية أىمية في تككيف المحؿ 

 . االلكتركني ، بؿ يمكف أف ينشأ بدكف كجكدىا أصبل
 -:المتجر االفتراضي-اسم النطاق الخاص بالمتجر االلكتروني:         ثالثا

. يعّرؼ المتجر بأنو مجمكعة عناصر مادية كغير مادية تيدؼ إلى ممارسة مينة تجارية    
ىؿ ينطبؽ التعريؼ التقميدم لممتجر عمى المتجر اإللكتركني أـ ىناؾ فارؽ بينيما ؟ ؼ

                                                 

 ت جؽ  78  انظر المادة  ( 1     )
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ال شؾ أف المتجر اإللكتركني يختمؼ في عناصره كحقيقتو كطريقة ارتياده عف المتجر    
متجر افتراضي يتككف مف خبلؿ امتبلؾ مكقع إلكتركني عمى : " التقميدم فيك عبارة عف

بيع كشراء لمسمع كالخدمات كتبادؿ المعمكمات )شبكة اإلنترنت بيدؼ ممارسة مينة تجارية 
إذف المتجر اإللكتركني ىك شكؿ متطكر لممتجر كيندرج في سكؽ إلكتركنية  .1 "(كاألمكاؿ

كيتعامؿ مع الزبائف بصكرة إلكتركنية أيضان، فبل حاجة في المتجر االفتراضي الرقمي لؤلثاث 
كالتجييزات كالديككر إال إذا اعتبرنا أف التصميـ اإلعبلني لممكقع ىك شكؿ مف الديككر ليذا 

. (… خمفية شاشة، صكر متحركة، مكسيقى مرافقة  )المتجر 
 زيارتو يمكف اإلنترنت عمى مكاف" ل أنياعؿ االلكتركنية المتاجر ؼمتعر        يمكف 

 مجمكعة  ، أم أنيا URLيدعى بو خاص عنكاف لو مكقع ككؿ ، استعراضبرامج باستخداـ
 معمكماتو يعرض بالشبكة، متصؿ حاسب خادـ جياز عمى المخزنة كالمعمكمات البيانات مف
 األكلى الصفحة أما  (WEB PAGE)تسمى الصفحات مف مجمكعة أك صفحة خبلؿ مف
   HOME PAGE) " .(عميو فيطمؽ لممكقع الرئيسية الكاجية أك

أىـ ما يميز المتجر اإللكتركني عف المتجر التقميدم ىك عالميتو، ألف ركاد اإلنترنت       
ىـ مف جميع أنحاء العالـ في حيف أف أغمب المتاجر التقميدية ىي محمية ضمف الدكلة 

لكي يمتمؾ التاجر مكقعان إلكتركنيان ينشىء عميو متجره االفتراضي يتكجب عميو إبراـ عقد ك.
 Serverاحتكاء عمى شبكة اإلنترنت، كبمكجبو يستأجر التاجر مساحة محددة عمى مخدِّـ 

 .ليمارس نشاطو التجارم مف خبلليا
قد يقتصر التاجر في نشاطو عمى المتجر اإللكتركني كقد يمارس نشاطو بصكرة     
كالمقابؿ لبلسـ التجارم أك العنكاف . (أم يممؾ متجران تقميديان كمتجران إلكتركنيان  )مزدكجة 

 (اسـ النطاؽ)التجارم التقميدم لممتجر يككف في المتجر االفتراضي اسـ المكقع االلكتركني 
كىك الذم ييدم الزبائف اإللكتركنييف إلى محتكيات مكقع المتجر االفتراضي مف صفحات أك 

. ، لذا يتـ اختياره بعناية ليعبر بكضكح عف الغرض مف المكقع كنشاطو التجارمالخ..برامج 
يسعى التجار أف يككف اسـ المكقع سيؿ الحفظ كالكتابة كيتـ تسجيمو سنكيان كلمدة        

 كعادة تباع المكاقع ICANN دكلية يطمؽ عمييا اسـ عبر منظمةعشر سنكات كأقصى حّد 
                                                 

   - الباحث مجمة ،" amazon.comأمازكف مكقع حالة االلكتركنية،دراسة المتاجر تنافسية تحميؿ"سياـ،  مكسي ( 1)         
 .267، ص2009-2010، 07 عدد           
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مساحة )اإللكتركني لممتجر يضـ  كىذا يعني أف المكقع. مصحكبة بمساحة استضافة
 wwwالمشيكرة  كعنكاف المكقع يسبقو الحركؼ (.Domainاسـ النطاؽ  + Hostاستضافة 

. لتؤكد أف المكقع مكجكد بشكؿ رسمي عمى الشبكة العنكبكتية العالمية
      بالنسبة لممكاقع االلكتركنية أك العناكيف االلكتركنية، يختمؼ الفقو في تعريفيا باختبلؼ 

ترجمة ألرقام تتم :"فالتي تستند لمطبيعة الفنية لمعنكاف عرفتو أنوالزاكية التي ينظر إليو منيا، 
كمنطمؽ ىذا التعريؼ ،1"عن طريق حروف معينة تسمح بدوران المعمومات عبر الشبكة

 كىك عبارة عف مجمكعة  (TCP/IP)يقـك عمى أف اإلتصاؿ يتـ عف طريؽ بركتكككؿ ىك
مف األرقاـ تكتب لمكصكؿ إلى مكقع معيف كنظرا ألف ىذه األرقاـ قد ال تعييا الذاكرة حكلت 

 يمكف مف الكصكؿ الى مكقع شركة ميكركسكفت 20746130150إلى حركؼ فمثبل الرقـ
  . .microsoft.comاألمريكية كبدال مف كتابة ىذا الرقـ يكتب فقط

أنو يتكون من جزأين :"تعريؼ آخر يقـك عمى تككيف العنكاف يعرؼ المكقع االلكتركني      
ين مكون من نوع الموقع عن غيره وىو  متغير روجزأ آخ (http://www)جزء ثابت ىو: 

الخ وأخر من الدرجة الثانية ...(fr.) أو(org.)أو(com.)  من الدرجة األولى ىو احدىما
 . 2"يمثل الحروف األولى من اسم المشروع أو المنظمة أو حروف كل اإلسم

بديل لمعنوان البريدي :"تعريؼ آخر يستند إلى كظيفة العنكاف بحيث يعرفو عمى أنو      
محكمة أخذت كبيذا المعنى  .3"المحدد لمتعرف عمى شخص بعينو عبر شبكة المعمومات

 كعرفت فيو 2000جانفي28 باريس العنكاف التجارم اإللكتركني في حكـ صادر ليا استئناؼ
العنوان التجاري اإلكتروني ىو عبارة عن مجرد عنوان :"العنكاف االلكتركني كما يمي

 .4"افتراضي يحدد مواقع المشروعات عمى شبكة األنترنت

                                                 

(1) BAYLE.A,le droit des marque à l’épreuve d’internet,m’moir présenté pour l’obtention du 
diplome d’etude approfondie,propriété intellectuelle, universitéde nates,1998,p05. 

(2 ) LOISEAU.G, nom de domaine et internet: trubulances autour d’un nouveau signe distincifs, 
recueil DALLOZ,1999,p245.   

 إلى، بحث مقدـ "المشكبلت القانكنية في مجاؿ المعمكماتية، خكاطر كتأمبلت"محمد حساـ محمكد لطفي، /  د(3)
 1997 اكتكبر 23ك 21مؤتمر تحديات حماية الممكية الفكرية مف منظكر عربي كدكلي، عقد في القاىرة في الفترة بيف 

 .94، ص
  14شريؼ محمد غناـ، مرجع سابؽ، ص/ د( 4)
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المبحح الثاني 

صال لمالسلٌة ثناول القواعد العدم 
أ

لموضوع ا
     

 كسرعة تطكره كاعتماده ،حداثة ىذا النظاـ الراجعة إلى     أماـ عيكب التجارة االلكتركنية
،  متقدمة كمتطكرة ال يستطيع الكثير مف الناس فيـ أسرارىا كمتابعتيا،عمى تكنكلكجيا معقدة

مشكبلت مرتبطة بالسيادة الكطنية لمدكلة كالحفاظ عمى القيـ كالممتمكات ا   أىموك التي مف
عدـ قدرة الدكلة عمى منع المكاد غير األخبلقية في صكرة أفبلـ كصكر، كالسمع غير أم 

 كأيضا المشاكؿ المتعمقة بالضرائب خاصة ضريبة االستيبلؾ ،1المناسبة دينيا كاجتماعيا
كالرسـك الجمركية، ثـ عدـ قدرتيا عمى السيطرة عمى العمميات النقدية التي تتـ مف خبلؿ 

يمكف تسميميا  التحكيبلت، ككذا عدـ إمكانية حماية الممكية الفكرية التي تمثؿ خدمات
التي  عمميات الدفع اإللكتركني إلى جانبإلكتركنيا مثؿ حقكؽ النشر لممؤلفات كالتصميمات 

مشكبلت الغش كاالحتياؿ كالمعمكمات المضممة  ك .2تساعد عمى جريمة غسيؿ األمكاؿ دكليان 
كميا ،  اإلجرامية المختمفةت كالسمككيا مشكبلت قرصنةلؾ نجدكذ، 3عف السمع كالخدمات

عدـ كجكد إطار تشريعي مناسب ليذا النظاـ مف تتمحكر حكؿ ضعؼ كمشكبلت قانكنية 
                                                 

   في نفس أخرل إلى بؿ مف منطقة أخرل، إلىطمح عميو بفكرة النظاـ العاـ كالذم يختمؼ مف دكلة يصكىك ما  (1)
 . 75 ص ،1999 ، مصر، عالـ الكتب، االنترنت كالعكلمة، شاىيف بياء:انظر في ذلؾ،الدكلة

 المتحدة  لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات األمـ مرة في اتفاقية ألكؿ األمكاؿظير مصطمح غسيؿ  (2)
 أك كتمكيو حقيقة مصدرىا إخفاء أك نقميا أك األمكاؿتحكيؿ إما  ، كنعني بو 1988كالتي عقدت في فينا عاـ 

 في األمكاؿقد تفشت ظاىرة غسيؿ ك . مصدرىا غير مشركع أف استخداميا مع العمـ أك حيازتيا أكاكتسابيا 
 كذلؾ بسبب األمكاؿ اكبر الفرص لغسؿ منح ماألخير فيذا أيضا تاإلنترفالمجتمعات الغربية خاصة  كقد لحقت 

 لبلمتداد الجغرافي لمشبكة باإلضافة فضبل عف النمك المتزايد لمبرامج التي تزيد مف سرية التعامبلت  ،غياب الرقابة
عبد الفتاح بيكمي حجازم ، جريمة غسؿ األمكاؿ عبر /  عبر الحدكد، أنظر في ذلؾ داألمكاؿمما يسمح بنقؿ 

 .53، ص2009شبكة األنترنت ، دار النيضة العربية، مصر، 
 كمنيا ما تعرضت لو التجارة الخارجية لمدكؿ االحتيالية ليذه العمميات الضحاياككانت دكؿ العالـ الثالث مف أبرز  (3)

 مف خسارة مقدرة بنحك ثبلثة مميار دكالر ، أغمب ىذه اإلحتياالت تمت نتيجة التعاقد 1984العربية الخميجية عاـ 
طريؽ كسائؿ اإلتصاؿ الفكرم  العبكدم عباس ، التعاقد عف/ د: اإللكتركني في المجاؿ البحرم، أنظر في ذلؾ
 186كحجيتيا في اإلثبات المدني، مرجع سابؽ، ص



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

216 

 

 (مطمب أكؿ) فيما يخص التعاقد باعتباره الكسيمة المثمى لممارسة التجارة االلكتركنية  التجارة
 . (مطمب ثاف)إلى جانب القكانيف الميتمة باالقتصاد

 
 المطمب األول

 في مسألة التعاقد
     ىناؾ مسائؿ ميمة لـ ينظميا المشرع الجزائرم بشأف التعاقد االلكتركني، بداية بالمرحمة 
التمييدية لمتعاقد كالمتمثمة في مرحمة التفاكض ، ىذه األخيرة تعد ميمة خاصة بالنسبة لمعقكد 

الدكلية ك لمطابع الذم تمتاز بو العقكد االلكتركنية الذم يقـك عمى عدـ كجكد تكازف بيف 
 النعقاد ةالبلـزلكتابة ؿ  ، كذلؾ األمر بالنسبة- المنتج كالمستيمؾ-طرفيو في الغالب

الصكرة الجديدة لمتعاقد التي يغيب فييا العنصر البشرم ، ضؼ لذلؾ (فرع أكؿ)التصرؼ 
 فإذا كاف العقد في مفيكمو التقميدم يبـر بيف إنساف .كىك ما يعرؼ بالككيؿ اإللكتركني

نساف آخر ، فإف األمر يختمؼ في نطاؽ العقكد اإللكتركنية ، ألف بعض التعاقدات  كا 
كالمعامبلت التجارية اإللكتركنية قد تتـ بدكف تدخؿ أم عنصر بشرل ، إذ يجرم حاليان 

كبشكؿ متزايد استخداـ الككيؿ اإللكتركني في عقكد التجارة اإللكتركنية أك التي تسمي أحيانان 
 .(فرع ثاف)التعاقد بكاسطة نظـ الحاسكب المؤتمتة أك الكسائط اإللكتركنية المؤتمتة 

 
 الفرع األول

 التفاوض حول العقد والشكمية االلكترونية
    كي ينفذ العقد بصكرة سميمة كدكنما مشاكؿ ال بد أف يككف كاضحا ألطرافو في جميع 
بنكده، كليتسنى لؤلطراؼ تحقيؽ ذلؾ البد مف مرحمة تمييدية يتبادلكف فييا آراءىـ حكؿ 

كنشير انو في التعاقد التقميدم ىناؾ . (أكال)جميع بنكد العقد كيككف ذلؾ في مرحمة التفاكض
يتجاكز الدكر الذم عقكد تشترط باإلضافة لركف التراضي كالمحؿ كالسب ركف الشكؿ كىنا 
 كىك صحة التصرؼ تقـك بو الكتابة مجرد إثبات التصرؼ القانكني إلى دكر أكبر مف ذلؾ

 .(ثانيا)فالي آم مدل يمكف تقبؿ ركف الشكؿ في العقد االلكتركني
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 التفاوض حول العقد:                      أوال
:"      التفاكض ىك التحاكر كمناقشة كتبادؿ لآلراء حكؿ مكضكع العقد كيعرؼ عمى أنو

تبادؿ اقتراحات كمساكمات كتقارير كدراسات فنية ، بؿ كاالستشارة القانكنية التي تتبادليا 
أطراؼ التفاكض ليككف كؿ منيـ عمى بينة مف أفضؿ األشكاؿ القانكنية التي تحقؽ مصمحة 

لذلؾ يعد . 1" لطرفيوتاألطراؼ كلمتعرؼ عمى ما يسفر عنو االتفاؽ مف حقكؽ كالتزاما
 .الفضاء االلكتركني المجاؿ األكثر تطمبا ليذه المفاكضات عمى اعتبار إتماـ التعامؿ دكليا

كيمر التفاكض  (أ) التفاكض االلكتركني يبدأ بالدعكة لمتعاقد الذم يختمؼ عف اإليجاب
أيف يكضح فيو الداعي لمتعاقد كؿ ما يتعمؽ بمحؿ العقد أك ما سماه  (ب)بمراحؿ مختمفة

 . (ج)المشرع بكاجب اإلعبلـ قبؿ التعاقدم
 :الفرق بين الدعوة لمتعاقد الكترونيا واإليجاب االلكتروني كعنصر في تكوين العقد-      أ
ف أردنا أف نفرؽ بيف اإليجاب االلكتركني كالدعكة لمتعاقد االلكتركنية، نقكؿ أف الدعكة     إ

لمتعاقد ىي ذلؾ العرض الذم يقدمو الشخص دكف أف يحدد عناصر العقد كشركطو، أما 
 كقد .2اإليجاب فيك ذلؾ التعبير عف اإلرادة الباتة تتضمف جميع عناصر العقد األساسية

تككف الدعكة لمتعاقد القصد منيا التفاكض، ىذا األخير ليس لو أم اثر قانكني باعتباره عمبل 
ماديا ، بحيث يحؽ لممفاكض اف يقطع المفاكضات في أم كقت كال مسؤكلية عميو إال إذا 

فكؿ مف اإليجاب االلكتركني كالدعكة . (مسؤكلية تقصيرية)أحدث خطأ بقطعو لمتفاكض
لمتعاقد الكتركنيا يمكف أف يتخذا شكؿ إعبلف إلكتركني، لذلؾ يصعب التمييز في اإلعبلنات 

: فيما إذا كانت إيجابا أك مجرد دعكة لمتعاقد، كالفيصؿ بينيما يتكقؼ عمى معياريف
:  معيار وظيفي -1

ف كظيفة الدعكة لمتعاقد ىي مجرد اإلعبلف مف صاحبيا عف رغبتو في التعاقد بقصد      إ
اكتشاؼ مف تككف لديو الرغبة، بينما اإليجاب ييدؼ إلى صياغة مشركع محدد المعالـ قابؿ  

                                                 

قانكف  مرزكؽ نكر اليدل، التراضي في العقكد االلكتركنية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، تخصص  (1)
طميف سييمة، الشكمية في عقكد التجارة   ك40، ص2012المسؤكلية المينية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

االلكتركنية، مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الدكلي لؤلعماؿ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم 
 . إبراىيـخالد ممدكح عف نقبل  .25ص 2011كزك، 

 .231فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص (2)
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.  عقد كامؿ األركاف بمجرد إعبلف مف يكجو إليو قبكلوإلىلمتحكؿ 
:  معيار النية الجازمة في التعاقد -2

أم أف األصؿ في اإلعبلف أنو دعكة لمتعاقد ما لـ يثبت اعتباره إيجابا كىك يككف كذلؾ     
.  1إذا أتصؼ بصفة مميزة تكمف في ككنو يعبر عف رغبة أكيدة كنية جازمة في التعاقد

كىناؾ مف يرل أف الدعكة لمتعاقد في العادة تتجو فييا إرادة صاحبيا إلى دعكة الناس    
كأف الدعكل -  خاصة بالعقكد النمكذجية التي ال تسمح بالتفاكضأنيايعني –لمتعاقد مباشرة 

لمتفاكض تتجو نية صاحبيا إلى الدخكؿ في المفاكضات لمناقشة شركط العقد عمى قدـ 
ف كاف األخذ بمفيـك الدعكل لمتعاقد حسب ىذا الرأم يصعب التمييز بيف إك. 2المساكاة

اإلعبلف كدعكة لمتعاقد االليكتركني كاإليجاب االلكتركني عمى أساس أف العقكد النمكذجية 
ىي عقكد إذعاف كاف اإلعبلف فييا ىك إيجاب كال يسمح بالنقاش فييا بؿ المكافقة عمييا أك 

.   رفضيا
بينما يتجو رأم آخر إلى أف العبرة إلعتبار العرض االلكتركني المكجو لمجميكر إيجابا      

ف لـ يحدد كاف  أـ دعكة لمتعاقد ىك تحديد الثمف مف عدمو، فإف حدد ىذا األخير عد إيجابا كا 
 إيجابا العرض فيعتبر ىذا بثمنيا الخدمة أك البضاعة عرض أرفؽ فإذا  كمنودعكة لمتعاقد،

 لمزبكف يتحقؽ الحالتيف كمتا ففي إذا ثمنيا، كبياف التجارية لممحبلت السمعة عرض عمى قياسا
 طريؽ عف أك المادم بالحضكر كاف سكاء العرض عف عامة كلك فكرة أك تصكرا يأخذ أف

 لمتعاقد دعكة اعتبر يحدد لـ إذا ك إيجابا يعد العرض عند السعر تحديد اإلنترنت، إذف شبكة
 شاشة أماـ أك التجارية المحبلت كاجيات عمى ساريا العرض كاف إذا عندئذ ييـ كال

  .الكمبيكتر
 اكضػػػػػػػػالتؼ إلى دعكة اإلنترنت عمى العرض يعتبر الذم األلماني القانكف إلى ىنا نشير     
ىناؾ فريؽ أخر يذىب إلى أف المرجع في ذلؾ ىك صياغة  ،3يحدد لـ أك السعر حدد سكاء

                                                 

رجب كريـ عبد اهلل، التفاكض عمى العقد، دراسة مقارنة، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في الحقكؽ، : أنظر في ذلؾ (1)
  .كاف كانت ىذه المعايير ترتكز عمى اإلرادة الباطنة. 89، ص2000جامعة عيف شمس، مصر، 

 234فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ،ص: نظر في ذلؾأ  (2       )

ثبات اإلنترنت طريؽ عف اإلرادة عف التعبير"عمكاف،  محمكد رامي أنظر( 3)          الحقكؽ، مجمة ،"اإللكتركني التعاقد كا 
 .245،ص 2002،  مصر الرابع، العدد         
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اإلعبلف نفسو فيما إذا كانت األلفاظ المستخدمة تحمؿ داللة عف أف المقصكد إيجابا أـ مجرد 
. 1دعكة لمتعاقد، كىي مسألة مكضكعية تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي

كيمكف أف نقكؿ أف اإلعبلف بغض النظر عف مف كجو إليو يعتبر إيجابا بالمعنى القانكني 
متى إشتمؿ بصياغتو عمى طبيعة العقد كأركانو األساسية التي تدؿ عمى نية المعمف اإلرتباط 

كلعؿ أحسف مثاؿ عف أيجاب مكجو لمجميكر نجده في البيع عف طريؽ الماكينات، . بالعقد
بحيث تككف فيو اإلرادة كاضحة كباتة كجازمة كمعبرة عمى جميع عناصر العقد األساسية ، 
تتخذ ىذه اإلرادة صكرة مكقؼ ال يدع شؾ في نية صاحبو، كىك إنشاء ماكينات لمبيع بحيث 
تعرض فييا السمعة مع كضع ثمنيا لمجميكر، ككؿ مف يرغب في الشراء ماعميو إال أف يضع 
ثمف السمعة في الماكينة بعد إختيارىا طبعا دكف العكدة إلى البائع كتعطيو تمؾ الماكينة تمؾ 

. السمعة
 :مراحل التفاوض االلكتروني-            ب

سيما العقكد الميمة كالتي تنصب عمى معامبلت  غالبان ما يسبؽ إبراـ العقد االلكتركني كال
 التفاكض ، حيث يمكف القكؿ إذا كاف اإليجاب مرحمةذات طبيعة تقنية أك اقتصادية كبيرة 

.  يمثؿ خطكة إلى العقد ، فأف التفاكض يمثؿ الخطكة إلى اإليجاب 
كمف ذلؾ يتضح لنا أىمية التفاكض في العقكد االلكتركنية ، لما يقـك بو مف دكر حيكم 
كفعاؿ في التحضير كاألعداد لمعقد لمكصكؿ إلى أبراـ العقد عمى أسس سميمة ككاضحة بما 

.  يضمف قدران مف النجاح كاالستقرار في المستقبؿ 
 ، جزائرمكعمى الرغـ مف ىذه األىمية إال أف التقنينات الحديثة ، كمنيا التقنيف المدني اؿ

نمالـ تتضمف نصان خاصان ينظـ مرحمة التفاكض عمى العقد ،   تركت ىذه الميمة الجتياد كا 
.  2الفقو كالقضاء

:-  كتمر مرحمة التفاكض أك الفترة قبؿ العقدية بثبلث مراحؿ     
.  دراسة الجدوى-1

أف ىذه الدراسة تؤثر في مستقبؿ العميؿ فيما يتعمؽ بأداء الخدمة المعمكماتية المأمكلة ، 
مما يتطمب معالجة بطريقة معمكماتية كترتكز دراسة الجدكل في أتفاؽ مقدـ الخدمة أك 

                                                 

  .144آمناج رحيـ أحمد، مرجع سابؽ،ص: في ذلؾأنظر  (1)

 . 97 ، صسابؽ سمير حامد عبد العزيز الجماؿ ، مرجع /د (2)
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المشركع عمى النقاط كاألسس الجكىرية في أداء الخدمة المعمكماتية المنتظرة ، كأف ضماف 
.  نجاح العميؿ في أعداد ىذه الدراسة ىك الذم يضمف نجاح العقد المنتظر إبرامو

كلو أم العميؿ أف يستعيف في ذلؾ بخبير متخصص يقدـ لو النصيحة كيبرز مطالبو 
األساسية التي يتـ التفاكض عمى أساسيا باختيار األدكات كاألجيزة كالبرامج المناسبة 

 .  1لظركؼ كاحتياجات العميؿ
.   قائمة الشروط-2

بعد دراسة الجدكل ينتقؿ العميؿ إلى مرحؿ يحدد فييا بكضكح كـ احتياجاتو كشركط 
التعاقد ، كيعبر عنيا في أطار مستند مخطكط بسيط متضمنان نقاط رئيسية مكتكبة ، كىي ما 
تسمى بقائمة الشركط ، كىذه المرحمة تطمب التعاكف بيف مقدـ الخدمة كالعميؿ كذلؾ لتفادم 
كؿ أسباب الشقاؽ مف خبلؿ إعداد الكثائؽ التفاكضية المتكاممة كالتي تساعد في إبراـ العقد 

.  2كتفادم أم أضرر محتممو
.  اختيار مقدم الخدمة -3

بعد تحديد االحتياجات كأعداد قائمة الشركط مف قبؿ العميؿ ينتقؿ بعد ذلؾ الختيار مقدـ 
. الخدمة ، كمف حقو االستعانة بخبير يقدـ لو نصيحة في مجاؿ أخيار أفضؿ مقدـ خدمة 
يتمتع بسمعة حسنة كخبرة سابقة ، كلمحصكؿ في المستقبؿ عمى منتج ، أك خدمة جيدة 

عداد صحيحان فأنيا بالنياية تؤدم إلى ا ، ككؿ تمؾ المراحؿ لك عدت 3كبأفضؿ المكاصفات
.  تفاكض عمى أسس كاضحة كالتمييد إلبراـ عقد ناجح 

 : عند التفاوضالتعاقدي قبل باإلعبلم االلتزام تقرير مبررات  -    ج      
 لبللتزامات االمتثاؿ آليات فيو تككف الذم السياؽ في جدا كبيرة أىمية التعاقدية لمثقة    

 اإللكتركنية االتصاؿ قنكات عبر التجارم التعامؿ عند الحاؿ كىك ، نسبيا فعالة غير العقدية
 باإلعبلـ االلتزاـ يعتبر عميو ك كالبرامج، مممكس غير التعامؿ محؿ كاف ما إذا باألخص ك

 األطراؼ، بيف التعاكف عمى دالة إشارة ك المتعاقديف، بيف التنسيؽ أكجو مف كجو اإللكتركني
 االلتزاـ ليذا التشريعي اإلقرار سبب كلعؿ مصداقية، أكثر جعمو ك التعاقد ترتيب إلى ييدؼ

                                                 

 .  102 قدرم عبد الفتاح الشياكم ، مرجع سابؽ ، ص/د (1)
  . 99 سمير حامد عبد العزيز الجماؿ ، مرجع سابؽ ، ص/د  (2)
 .  104سابؽ ، صاؿمرجع اؿ قدرم عبد الفتاح الشياكم ، /د (3)
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 عاـ بشكؿ يتميز االستيبلؾ فعقد المستيمؾ، يبرمو الذم العقد طبيعة إلى األساس في يرجع
 بكسائؿ العقد ىذا ابـر ما إذا خاص بشكؿ كيتجمى ،1طرفيو بيف العقدم التكازف انعداـ بمبدأ

ف طرفيو، بيف افتراضيا الحضكر يككف حيث إلكتركنية  التفاعمية يضفي األخير ىذا كاف كا 
 كيبرز اإلشكاالت مف العديد يثير مؤثرا كاقعا يظؿ المكاني البعد أف إال المتعاقديف، بيف

 إلى أدت التي العممية الضركرات أىـ فمف كعميو ، الخاصة الحماية إلى المستيمؾ حاجة
 عقكد في التاجر ك المستيمؾ بيف التكافؤ انعداـ التعاقدم قبؿ باإلعبلـ االلتزاـ كجكد

 :التالية لؤلسباب ذلؾ يرجع ك اإللكتركنية، االستيبلؾ
     الفػػػكاإلع الدعاية أشكاؿ مف بشكؿ مسبكقة اإللكتركنية التجارية األعماؿ تككف ما عادة-  

   الفػػػػػػػاإلع مف سيكلة أكثر ك تكمفة أقؿ اإللكتركني شكمو في اإلعبلف اإللكتركني ، كألف    
  ظؿ ففي. المستيمؾ إرادة تكجيو عمى حقيقية خطكرة يشكؿ مصدر فإنو التقميدم التجارم    
  الصكرة أصبحت نفسو، اإلعبلف محتكل الحديثة عمى التقنية كتأثير التجارية، اإلغراءات    
 . 2حقيقتيا عمى غير األشياء إظيار في تتفنف االفتراضية اإلعبلنية    
 في اإلسياـ إلى اليـك العالـ يشيده الذم االقتصادم ك الصناعي التطكر أدل  كما -

 إلكتركنيا أصبح بؿ كاف كما بسيطا يعد فمـ التقميدم، أسمكبو عف انحراؼ أسمكب البيع
 أغمب في المستيمؾ يجيميا بفنيات المنتجات ك أنكاع السمع تعددت ك تعقيدا، أكثر

 عمى الفنية كالمعرفة العمـ ميزاف ليتقدـ كفؽ الخبرة صاحب الميني يعمميا ك األحياف،
 سمع مف العقد محؿ دراية بأكصاؼ دكف التعاقد عمى يقبؿ الذم الخبرة عديـ المستيمؾ
 الضعيؼ المستيمؾ الطرؼ بحؽ فيعتبر الطرفيف بيف اليكة لحقيقة كنظرا كعميو كخدمات،

                                                 

  الميني الثاني الطرؼ مف خدمة أك منتكجا األكؿ الطرؼ بمكجبو يتمقى طرفيف بيف عقد ىك : االستيبلؾ عقد (1)
ذا نقدم،          بمقابؿ  عقد عف يختمؼ كال اإللكتركني، االستيبلؾ بعقد عرؼ إلكتركنية بكسائؿ العقد ىذا أبـر ما كا 

     التعاقد في المستيمؾ بدر، حماية أحمد اسامة/د:إبرامو أنظر في ذلؾ كسيمة حيث مف إال التقميدم          االستيبلؾ
 151 ص2005 ، ، مصر الجديدة الجامعة دار مقارنة، دراسة         اإللكتركني

Nathalie MOREAU : La formation du contrat électronique dispositif de protection du(2 ) 
cyberconsommateur et modes alternatifs de règlement des conflits, Mémoire DEA , Droit des 
contrats, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 2, 2003 , ,p 21. 
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 الفنية البلزمة بالخبرة يتمتع الذم المحترؼ بالميني تربطو التي التعاقدية العبلقة في
 .1القكم كالمركز

 المفاكضة فرصة مف المستيمؾ اإللكتركني الكسط يمّكف ال قد أخرل جية مف-
 العقكد نظاـ تستخدـ التي التجارية الكيب مكاقع عبر التعاقد حالة فيخاصة  كالمساكمة،
 يككف كال مناقشتيا، لممستيمؾ يخكؿ ال شركط تتضمف مسبقا عقكد معدة كىي النمكذجية،

 يتكافر ال كحيث اإللكتركنية، التجارة عقكد نطاؽ التعاقد  ففي أراد ما إذا قبكليا سكل لو
 المساكمة لفرصة افتقار مف عنو ينجـ كما الميني كالمستيمؾ بيف ما المباشر التكاصؿ

 تعديميا، إمكانية دكف جامد كبشكؿ المحددة مسبقا لمبنكد المستيمؾ يرضخ أصميا، مف
 .2المستيمؾ حساب عمى الميني  لصالح لبنكد بتضمنو متكازف غير العقد يجعؿ ما كىك
ف المتعاقديف بيف التساكم كعدـ التكافؤ عدـ أف الكاضح    مف  في طبيعي أمر كاف كا 
 كلعؿ اإللكتركنية، االستيبلؾ عقكد في يعمؽ ك يتسع أنو إال التقميدية، االستيبلؾ عقكد

 تمثؿ التي ك تطرحيا التي اإلشكاالت سبب ىي العقكد ىذه بيا تبـر التي اإللكتركنية الكسيمة
 ضغط مف ابتداء الشبكة، عبر التعاقد حاؿ المستيمؾ لدل ضعفا النياية في باجتماعيا
 الكـ التعاقد إلى عمى اإلقباؿ في حريتو عمى لمتأثير ترصده التي الحديثة اإللكتركنية الدعاية
 منيا األنسب اختيار في تركيزه المستيمؾ تفقد التي الجديدة كالخدمات السمع مف اليائؿ

 كانت أيا بتنفيذىا ممزما النمكذجي العقد لبنكد الضركرم رضكخو ثـ الفنية، خبرتو لمحدكدية
 لجيمو ذلؾ، إلى الفعمية حاجتو دكف عقدا أبـر األخير في نفسو المستيمؾ ليجد الظركؼ،
 االلتزاـ كجكد يبرر كىك ما .3األضعؼ الحمقة فييا يشكؿ التي المعقدة التعاقد بدركب
 . الطرفيف بيف العقدم التكازف لتحقيؽ باإلعبلـ

 
 

                                                 

، مجمة طنجيس، كمية العمـك القانكنية ، جامعة عبد "حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية"ادريس الفاخكرم،  (1)
. 64، ص2003، المغرب،03المالؾ السعدم، العدد

، 2006عبد الفتاح بيكمي حجازم، حماية المستيمؾ عبر شبكة االنترنت، دار الفكر الجامعي ، مصر، / د (2)
  .45ص

، دفاتر السياسة كالقانكف، "االلتزاـ باالعبلـ االلكتركني كشفافية التعامؿ في مجاؿ التجارة االلكتركنية"خميفي مريـ،  (3)
  .205، ص2011، 04العدد
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 الشكمية االلكترونية:                   ثانيا 
 األصؿ في العقكد ىك الرضائية ، بمعنى أف العقد يبـر بمجرد أف يتبادؿ المتعاقداف    

 التعبير عف إرادتييما دكف حاجة إلى إجراء آخر ، كينطبؽ ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى العقد
ما  كاستثناءان مف ذلؾ قد يتطمب القانكف إفراغ التراضي في شكؿ محدد كىك. االلكتركني

 .اصطمح عمى تسميتو بالعقكد الشكمية
نما يشترط  ةالعقكد الشكمي      ىي مجمكعة العقكد التي ال يكفي إلبراميا مجرد التراضي كا 

مراعاة شكؿ خاص بدكنو ال يكجد العقد قانكنا كال يرتب أثرا كال يمكف االحتجاج  فييا القانكف
يقـك  كالشكؿ الذم تشترطو القكانيف المعاصرة غالبا ما يككف الكتابة في كرقة رسمية. 1بو

الرسمية   كمثاؿ العقكد.العقكد كىك المكثؽ الرسمي أك محرر قانكنا،بتحريرىا شخص مكمؼ 
 .الخ...، كعقد الرىف الرسميالعقارىبة " الشكمية "
 2تستدعي تمييزىا عف الكتابة البلزمة لئلثبات الكتابة باعتبارىا ركنا ال يتـ التعاقد إال بو     

ثار نزاع  ، ففي الحالة األخيرة ينعقد العقد كيرتب آثاره كاممة في مكاجية أطرافو غير أنو إذا
  .بشأنو تككف الكتابة الزمة لئلثبات

 العقد االلكتروني عندما يشترط القانون شكبل معينا - أ
بعد صدكر القانكف رقـ  فرنسا  في   المشرع الجزائرم سكت عف ىذا األمر، إال أنو بالمقابؿ

  بشأف تطكير قانكف اإلثبات كالمتعمؽ بالتكقيع االلكتركني انقسـ الرأم بيف مؤيد230/2000
التصرؼ  كمعارض ، فقد ذىب البعض إلى أف الشكمية التي يتطمبيا القانكف النعقاد العقد أك

التكقيع االلكتركني  سكاء بالكتابة أك بالتكقيع ال يمكف أف يستغنى عنيا بالكتابة االلكتركنية أك
مدني فرنسي يتحدث عف الكتابة ككسيمة إثبات كلـ  ( 1316/1)كأف التعديؿ لنص المادة 
 . 3يقصد المساس بالشكمية

                                                 

(1) GOBERT Didier, Cadre juridique pour les signatures électroniques et le services de certification : 
analyse de la loi du 9 juillet 2001,  Disponible sur : www.consultandtraining.com 
 

محمد جماؿ عطية ، الشكمية القانكنية، دراسة مقارنة،رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة الزقازيؽ، /د (2)
 .183،ص1993مصر،

 

(3) REYNIS Bernard, professionnel du droit et contrat électronique, Travaux de l’association Henri 
capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p127 
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 بالتالي مف غير المتصكر أف تعقد تصرفات إنشاء الكصية أك الكقؼ أك معامبلت      
 بسبب أىمية ىذه ط ، كذلؾػػػػػػػػػػالتصرؼ في األمكاؿ كمعامبلت األحكاؿ الشخصية عمى الخ

 .التصرفات كخطكرتيا
ككسيمة  بينما يذىب البعض اآلخر إلى أف الكتابة االلكتركنية لـ تعد قاصرة عمى الكتابة   

نما تشمؿ الكتابة كشرط لصحة التصرؼ إثبات كذلؾ بالنظر إلى عمكمية نص المادة  كا 
تضمنو مف تعريؼ لمكتابة كلذلؾ يجب   ، فالنص كاضح فيما1مدني فرنسي ( 1316/1)

 .إعطاءه معنى كامبل دكف تخصيص
  بشأف التجارة االلكتركنية حظر عمى31/2000 التكجيو األكركبي رقـ صدكر     لكف بعد

 الدكؿ األعضاء كضع أم عراقيؿ أك عقبات أماـ االعتراؼ بالعقكد االلكتركنية كحثيـ عمى
ك لنقؿ نصكص ىذا المرسـك  ، 2العمؿ عمى تطكير تشريعاتيا إلقرار المعامبلت االلكتركنية

ك يضيؼ ىذا . "الثقة في االقتصاد الرقمي"في التقنيف المدني الفرنسي، تـ إعداد قانكف حكؿ 
 :كتنص ىذه المادة عمى.  ك ما بعدىا11.8-1ـ: إلى التقنيف المدني مكاد جديدةالقانكف 

عندما تكون الكتابة متطمبة لصحة تصرف قانوني، فإنو يمكن أن ينشأ و يحفظ في شكل "
 و 1-1316و يحيل النص إلى الشروط المنصوص عمييا في المادتين . الكتروني
، بالنسبة لممحرر 1317، و بخصوص المحرر العرفي، و إلى المادة 1316-4
". الرسمي

عندما يكون مطموب كتابة بيان ما بيد " أنو 11.8-1ك في فقرتيا الثانية تقرر المادة 
، فيذا األخير يستطيع أن يحرره في الشكل اإللكتروني إذا de sa mainالممتزم نفسو 

 parكانت شروط ىذا التحرير من طبيعة تضمن أنو لن يتم إال بواسطة الشخص نفسو 
lui-même." 

                                                 

اإلثبات الخطى أو بالكتابة من تتابع  ينشأ" مف القانكف المدني الفرنسي عمى أنو  ( 1316/1)تنص المادة  (1)
داللة قابمة لئلدراك ، وذلك أيا كانت دعامتيا أو الوسائل  أحرف أو أشكال أو أرقام أو أية إشارات ليا

 "المستخدمة في نقميا
(2) DEVEZE Jean, la forme du contrat électronique, Travaux de l’association Henri capitan, 

édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p66 
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ثـ اتبع المشرع الفرنسي قانكف الثقة في االقتصاد الرقمي قانكنا آخر ىك القانكف رقـ      
 المتعمؽ بإتماـ بعض الشكميات العقدية التي تتـ عف 2005 يكنيو 16 الصادر في 674

الطريؽ اإللكتركني، محددا شركط استخداـ الرسائؿ اإللكتركنية في مسائؿ الشكمية في 
. العقكد
 مبدأن عامان قررتو المادة 2004لسنة  15في قانكف التكقيع االلكتركني المصرم رقـ كنجد     

االلكترونية ولممحررات االلكترونية في نطاق  لمكتابة"  نصيامف ىذا القانكف ب (15)
لمكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام  المعامبلت المدنية ذات الحجية المقررة

والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عمييا في  قانون اإلثبات في المواد المدنية
 ".والتقنية التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانون  ىذا القانون وفقًا لمضوابط الفنية

إمكانية استيفاء الشكمية التي يقررىا القانكف إلبراـ العقد أك  كالنص كاضح في ككنو أقر
المحررات كالمستندات االلكتركنية متى ركعيت الشركط التي حددىا  لترتيب آثاره عف طريؽ

 16 الصادر في 674كقد أكمؿ ىذا التنظيـ بالمرسـك . التنفيذية لمقانكف المشرع في البلئحة
 . بحيث أضاؼ بعض متطمبات الشكمية 2005يكنيو

   ادخؿ المشرع فصبل جديدا في الباب الثالث مف الكتاب الثالث مف التقنيف المدني الفرنسي 
نظـ فيو العقكد االلكتركنية كىك الفصؿ السابع بعنكاف العقكد في الشكؿ االلكتركني كقد قسـ 

 :ىذا الفصؿ إلى أربع نقاط 
 .1369/3 إلى 1369/1المادة : تبادؿ المعمكمات في الشكؿ االلكتركني  -1

 .1369/6 إلى 1369/4المادة :  إبراـ العقد في الشكؿ االلكتركني  -2
 .1369/9 إلى 1369/7المادة : إرساؿ كاستبلـ الكتابة بالطريؽ االلكتركني -3
 1369/11.1 إلى 1369/10المادة : بعض متطمبات الشكؿ -4

                                                 

 بالتقديـ ، فإف أكعندما تككف الكتابة الكرقية خاضعة لشركط خاصة بالقراءة :"  تنص عمى 1369/10 المادة  (1)
 .الكتابة في الشكؿ االلكتركني يجب اف تحتـر متطمبات معادلة

عادة الصيغة إلىتطمب صيغة قابمة لبلنفصاؿ يمكف استيفاؤه بكسيمة الكتركنية تسمح بالدخكؿ   بنفس إرساليا كا 
 عدة نسخ يمكف استفاؤه في الشكؿ االلكتركني ، إرساؿتطمب :"  فتنص عمى 1369/11، أ ما المادة " الطريقة

  ".إذا كانت الكتابة يمكف أف تطبع مف قبؿ المرسؿ إليو
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كقانكف  ( 7ـ)االلكتركنية  كقد أقر ىذا المبدأ أيضا في كؿ مف القانكف األردني لممعامبلت
 (.9ـ)إمارة دبي لممعامبلت كالتجارة االلكتركنية 

بدال -         ب الموثق الرسمي بموثق  استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكمية وا 
 : كحل لتكريس الشكمية في العقود االلكترونيةالكتروني

التشريعات كالقكانيف المختمفة فبدأت تتسارع في كضع  أثارت الشكمية االلكتركنية حفيظة     
ذىبت معظـ التشريعات إلى استبعاد تطبيؽ القكاعد   كفى سبيؿ ذلؾاألزمة،حمكؿ ليذه 

 كفضمت أف تبـر تمؾ .اليامةالتصرفات القانكنية  الخاصة بالعقكد االلكتركنية عمى بعض
 :أىميا كذلؾ مراعاة لعدة اعتبارات مف االلكتركني، التصرفات في الشكؿ التقميدم دكف

 . التصرفات كرىف السفينة كالحقكؽ الكارد عمى العقار بصفة عامة أىمية كخطكرة بعض -
نما ىي تصرفات  عدـ اتصاؿ بعض - التصرفات بالمعامبلت التجارية االلكتركنية كا 

 .كالكصيةكالزكاج كاليبة  شخصية أك مدنية بحتة
 3 )األمريكي حيث تنص المادة  مف التشريعات التي تبنت منيج االستبعاد القانكف     

ىذا القانون ال ينطبق "االلكتركنية عمى أف  مف القانكف األمريكي المكحد لمتجارة ( 1/ب/
تنظيميا لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو  عمى معاممة من المعامبلت بقدر ما يخضع

 القانكف الفيدرالي األمريكي بشأف التكقيع  أيضانجد . " مبل حقيا أو االئتمانات اإليصائية
االستثناءات التي ال ينطبؽ عمييا ىذا القانكف كتتمثؿ   حدد بعض2000االلكتركني لسنة 

الكصية كتنفيذىا كقكانيف الميراث كالتشريعات الخاصة بالتبني  ىذه االستثناءات في إنشاء
االجتماعية كأكراؽ المحاكـ كاتفاقات االئتماف كاألكراؽ الخاصة بالتأميف  كالطبلؽ كالحالة

  .كأكراؽ اليانصيب الصحي
 . 1مف قانكف كندا المكحد لمتجارة االلكتركنية (3)المادة عميو  تنص   كما 

                                                 

  :ال ينطبق ىذا القانون فيما يتعمق بما يمي"  : بنصيا عمى مايمي (1)
 .ومبلحقيا الوصايا_ أ
  .االئتمانات المنشأة بوصايا أو بمبلحق وصايا_ ب
 .بقدر ما تتعمق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما سمطات الوكيل_ ج
 " .المنشئة أو الناقمة لحقوق في أراضى المستندات_ د
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 عمى عدـ تطبيؽ 2000ايرلندا لمتجارة االلكتركنية عاـ  مف قانكف (أ/10/1)تنص المادة 
ممحؽ الكصية كعقكد األمانة كحقكؽ الممكية العقارية أك  نص ىذا القانكف عمى الكصية أك

 . تسجيميا
 فقد قرر أنو ال ينطبؽ ىذا التكجيو 2000 يكنيك 8األكركبي الصادر في  أما التكجيو     

 مػػػػػػػػػػػػالمنشئة أك الناقمة لحقكؽ الممكية العقارية فيما عدا حقكؽ اإليجار كالعقكد الت عمى العقكد
األسرة  تتطمب تدخبل مف المحاكـ كالسمطة العامة كعقكد الكفالة كالعقكد التي يحكميا قانكف

شيار الطبلؽ كالتبني   .أك قانكف الميراث مثؿ عقكد الكصية كاليبة كالزكاج كا 
 نص  2002 لسنة 2 قانكف إمارة دبي لممعامبلت كالتجارة االلكتركنية رقـ جدعربيا ف    أما 

 :   في مادتو الخامسة عمى
االلكترونية ذات العبلقة بالمعامبلت والتجارة  يسرى ىذا القانون عمى السجبلت والتواقيع "

  :     القانون ما يمي االلكترونية ويستثنى من أحكام ىذا
  والطبلق والوصايا المعامبلت واألمور المتعمقة باألحوال الشخصية كالزواج_ أ
 .سندات ممكية األموال غير المنقولة_ ب
  .لمتداول السندات القابمة_ج
وتأجيرىا لمدة  المعامبلت التي تتعمق ببيع وشراء األموال غير المنقولة والتصرف فييا_د

  .تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعمقة بيا
    ."يتطمب القانون تصديقو أمام كاتب العدل أي مستند_ ىـ

مف قانكف إمارة دبي يؤدل إلى إمكاف إتماـ  (ب/27/1)إلى أف نص المادة  1كيذىب البعض
القانكنية التي تتكقؼ عمى اإلجراءات التي أشار إلييا النص مف إذف أك  بعض التصرفات
 .2أك مكافقة كذلؾ بطبيعة الحاؿ ما لـ يتمثؿ أم منيا في إجراء رسمي ترخيص أك إقرار

                                                 

 126ص االلكتركنية، مرجع سابؽ ، إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت/ د  (1)
عمى الرغم من وجود أي نص مخالف في أي " أنو  مف قانكف إمارة دبي عمى (ب / 1 /27 )تنص المادة  (2)

لمحكومة ،في أداء الميمات المناطة بيا بحكم القانون أن تقوم بما  قانون آخر يجوز ألية دائرة أوجية تابعة
 إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجبلت الكترونية. ب  .……………… . أ: يمي 
"... 
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منو  (6) في المادة 2001 لسنة 85كما نص القانكف األردني لممعامبلت االلكتركنية رقـ 
  :ال تسرى أحكام ىذا القانون عمى ما يمي" عمى أنو 

والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم  العقود والمستندات– أ 
  بإجراءات محددة ومنيا

 .الوصية وتعديمياانشاء -1
 .إنشاء الوقف وتعديل شروطو-2
التصرف باألموال غير المنقولة بما في ذلك الوكاالت المتعمقة بيا  معامبلت -3

نشاء الحقوق العينية عمييا باستثناء عقود اإليجار الخاصة  وسندات ممكيتيا وا 
 . . بيذه األموال

 . الوكاالت والمعامبلت المتعمقة باألحوال الشخصية-4
أو فسخ عقود خدمات المياه والكيرباء والتأمين الصحي  اإلشعارات المتعمقة بإلغاء-5

 . والتأمين عمى الحياة
شعارات التبميغ القضائية وقرارات المحاكم-6  .لوائح الدعاوى والمرافعات وا 

األوراق المالية إال ما تنص عميو تعميمات خاصة تصدر عن الجيات المختصة  _ب
 . "لقانون األوراق المالية النافذ المفعول استنادا

الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر   قرار مجمعىناؾكمف كجية نظر شرعية    
التعاقد اإللكتركني إال أنو يستثنى عقكدا   الذم ينتيي إلى جكاز54/3/26اإلسبلمي رقـ 
العقد االلكتركني كيجب إبراميا في الشكؿ  ، حيث ال تنطبؽ عمييا قكاعد1ثبلثة مف ذلؾ 

  :التقميدم كىذه العقكد ىي
 .الزكاج الشتراط الشيادة عقد -1
 . عقد الصرؼ الشتراط التقايض -2
  .الشتراط تعجيؿ رأس الماؿ عقد السمـ -3

                                                 

 "العقكد االلكتركنية ، دراسة فقيية تطبيقية مقارنة"،إبراىيـ الناصر  عبد اهلل بف/حكؿ ىذا القرار كاستثناءاتو انظر د (1)
العربية  مؤتمر األعماؿ المصرفية االلكتركنية بيف الشريعة كالقانكف كالمقاـ بدكلة اإلمارات  بحث مقدـ إلى،

 .2003 مايك 12 _10المتحدة في الفترة مف 
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المختمفة مف استبعاد لبعض التصرفات مف الشكمية  كفى مقابؿ ما ذىبت إليو التشريعات    
 الشكمية االلكتركنية أصبحت أمرا ال مفر منو، كأنو يجكز إبراـ كافة أنكاع ، قدااللكتركنية

 الكتركنيا كلك كانت عقكدا شكمية سيما كقد ظيرت مينة جديدة في مجاؿ المعامبلت العقكد
 .1االلكتركنية ىي مينة المكثؽ االلكتركني

أك شركات أك جيات مستقمة  ىك طرؼ ثالث محايد يتمثؿ في أفراد: كالمكثؽ االلكتركني 
، كالكظيفة األساسية  2االلكتركنية محايدة تقـك بدكر الكسيط بيف المتعامميف لتكثيؽ تعامبلتيـ

 االلكتركني أك لجية التكثيؽ االلكتركنية ىي تحديد ىكية المتعامميف في التعامبلت لممكثؽ
التعامؿ  االلكتركنية كتحديد أىميتيـ القانكنية في التعامؿ ناىيؾ عف التحقؽ مف مضمكف ىذا

 .كسبلمتو ككذلؾ جديتو كبعده عف الغش كاالحتياؿ
 بفكرة المكثؽ االلكتركني ككضع مسمى لو 1999 لسنة 93رقـ  يأخذ التكجيو األكركبي     

كقد استحدث المشرع الجزائرم ىيئة المصادقة . (التصديؽ  مقدـ خدمات )حيث أطمؽ عميو 
مف حيث -، لكف ال يكجد ما يشير إلى اعتبارىا مكثقا الكتركنيا 20073االلكتركنية سنة

 .  4- اإلجراءات التي يقـك بيا المكثؽ العادم

                                                 

النيضة  ىشيمة حكتة ، عقكد خدمات المعمكمات االلكتركنية في القانكف الدكلي الخاص ، دار  عادؿ أبك/د (1)
 195 ، ص2004مصر، العربية ، 

كىناؾ مف . 134ص االلكتركنية، المرجع السابؽ ، إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت/ د  (2)
الدكؿ مف عدلت قانكف تكثيقيا كسمحت لمكثيقييا بإبراـ عقكد الكتركنية كفرنسا كىناؾ دكؿ أخرل استحدثت نظاـ 

المصادقة االلكتركنية مع المبلحظة انو غير كافي كالجزائر كمصر كىناؾ دكؿ أخرل لـ تدخؿ أم مما ذكر 
تأمبلت "عايض راشد المرم، / كالككيت مثبل فقانكنيا اغفؿ إنشاء خدمة المصادقة االلكتركنية ، انظر في ذلؾ د

 .172،ص 2006، الككيت،03، مجمة الحقكؽ، العدد"في مشركع قانكف التجارة االلكتركنية الككيتي
 مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ىك شخص يقدـ ىذه الخدمة بعد حصكلو عمى ترخيص مف سمطة ضبط   (3)

 في مجاؿ التكقيع االلكتركني ىذا حسب المادة المادة أخرلالبريد كالمكاصبلت ، يسمـ شيادات الكتركنية كخدمات 
 المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ 123-01 المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم 162-07 مف المرسـك التنفيذم 3

- دائما حسب نفس المرسـك-عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات المذككر آنفا، أما الشيادة االلكتركنية نعني بيا
 . كثيقة في شكؿ الكتركني تثبت الصمة بيف معطيات فحص التكقيع االلكتركني كالمكقع

 فالمرسـك الذم استحدث ىذه المؤسسة لـ يعطييا صبلحية ابراـ العقكد بذلؾ لف تكازم أعماليا عمؿ المكثؽ،    (4)
إدراج مينة المكثؽ االلكتركني أك  كلعؿ األمر يتطمب تعديبل في القكانيف كالمكائح ذات الصمة بالتكثيؽ حيث يتـ

التساميا بالحيدة كالنزاىة ، كتككف بذلؾ مؤتمنة عمى حفظ  جية التكثيؽ االلكتركنية ضمف ىذا اإلطار ، كذلؾ
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    المحرر الرسمي االلكتركني ىك المحرر الذم يكجد عمى دعامة الكتركنية كيبـر بيف 
أطراؼ ال يكجدكف في نفس المكاف كبالتالي تخمؼ شرط الحضكر الشخصي لؤلطراؼ سكاء 
بأنفسيـ أك مككمييـ، مع أف حضكر ذكم الشأف أما المكثؽ ىك أمر الـز كضركرم إلنشاء 

المحرر الرسمي ، كعميو فقد أخذ المشرع الفرنسي بحؿ مقتضاه ضركرة حضكر مكظؼ عاـ 
كقد استميـ المشرع الفرنسي ىذا ، 1يستقبؿ في آخر المطاؼ المحرر الرسمي في الشبكة

 .2الحؿ مف الممارسات العممية التي كانت سائدة في كسط المكثقيف
كىك يقضي بتدخؿ أكثر مف مكظؼ عاـ في عممية إنشاء المحرر الرسمي االلكتركني 

فالمتعاقد يحضر أماـ المكظؼ العاـ الذم يكجد في مدينتو كالمتعاقد األخر بالمثؿ يحضر 
 .أماـ المكظؼ العاـ الذم يكجد في مدينتو أك في دائرة إقامتو

                                                                                                                                                         

 مثمما فعمو المشرع الفرنسي عندما عدؿ قانكف التكثيؽ كالمحضريف االلكتركنية كتسجيؿ الكثائؽ كالمحررات
  DEVEZE Jean, op. cit,p68 . القضائييف كميمة االشيار في التكثيؽ ،أنظر في ذلؾ 

  المكثقيف بشأف المحررات المنشأة بكاسطة 2005 لسنة 973 مف المرسـك 20جاء ىذا الحؿ في المادة  (1)

 

Art 20 du décret n° 973-2005 du 10 aout 2005 modifiant le décret n°941-1971 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires : " Lorsqu’une partie ou toute autre personne 
concourant à un acte n’est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son 
consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparait et qui 
participe à l’ établissement de l’ acte. 
Cet acte porte la mention de ce qu’il a été ainsi établi. 
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte s’effectue au moyen du système 
de transmission de l’information mentionné à l’article 16. 
Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne 
concourant à l’acte puis y appose sa propre signature. 
L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose signature électronique sécurisée "  

COMTE Erwan, Les nouveaux défis de la sécurité des réseaux : la  confidentialité des informations, 
Les nouveaux défis du commerce électronique sous la direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, 
Lextenso éditions, Paris, 2010.p 200.  

 :أنظر في ىذا الخصكص  (2)
100 eme Congrès des notaires de France, code civil, les défis d’un nouveau siècle, 16-19 mai2004 
notamment la   3 eme  commission, sciences et raisons du droit, disponible sur le site des notaires de 
France (www.notaires.fr) 
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     يككف مكظفي التكثيؽ عمى طرؼ شبكة االتصاالت كيستقبؿ كؿ منيا رضاء احد 
المتعاقديف عمى أكراؽ منفصمة كيككف احد المكظفيف ىك الرئيسي بحيث ينقؿ إليو المكظؼ 
األخر المحرر الرسمي االلكتركني المكقع عميو مف الشخص أك األشخاص الذيف حضركا 

 :كيقدـ ىذا الحؿ ميزة مزدكجة. أمامو
انو ال يحـر عممية إنشاء المحرر الرسمي االلكتركني مف حضكر المكظفيف العمكمييف - 

. كأصحاب الشأف في المحرر

إف المحرر الرسمي االلكتركني قد تـ عمى البعد، كيمكف أف نضيؼ ميزة ثالثة ىي أف - 
إنشاء المحرر الرسمي عمى البعد ال يؤثر عمى طبيعة الرسمية التي يحمميا المحرر حيث 
تظؿ في إطار كحدة مفيـك الرسمية كليس أماـ تعدد في الرسميات كىذا ال يعني إننا أماـ 

ثكرة أك انقبلب لفكرة الرسمية كلكف أماـ تطكر حذر كصحي لفكرة الرسمية في عالـ 
. 1التكنكلكجيات الجديدة

 إجراءات إنشاء المحرر 2005 لسنة973 مف المرسـك 20 ك17     كقد بينت المادتاف 
 يكقع المحرر بكاسطة المكثؽ عبر كسيمة أف يجب 17فكفقا لممادة . الرسمي االلكتركني

 272  –2001 لمتكقيع االلكتركني اآلمف كفقا لممتطمبات المنصكص عمييا بالمرسـك رقـ 
 تقنيف مدني فرنسي كالمتعمؽ بالتكقيع 1316/4 تطبيقا لممادة 2001 مارس 30الصادر 

(. 17/1ـ)االلكتركني 
 المحرر كعند الحاجة بعد ضـ إنشاء يكضع بكاسطة المكثؽ عند أفىذا التكقيع يجب      

(. 17/2) المحررإلىالمرفقات 
 كالشيكد كسيمة تسمح باف األطراؼ يستخدـ أفمف اجؿ تكقيعيـ عمى المحرر يجب      

،  (17/3)تضع عمى المحرر المكثؽ كتككف مرئية عمى الشاشة صكرة تكقيعاتيـ اليدكية
 المساىميف في األشخاصكبا بخط اليد ألحد ت يتضمف المحرر بيانا مؾأفكعندما يتطمب 

 ىذا البياف قد كضع كفقا لمشركط المنصكص عمييا في أف يبيف أف فاف عمى المكثؽ إنشائو
(. 17/4ـ) مف التقنيف المدني118/1الفقرة الثانية مف المادة 

                                                 

 .196 ص،مرجع سابؽ ،عابد فايد عبد الفتاح فايد /  د (1)
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لمذككرة سابقا ، عندما يككف طرؼ أك شخص  ا973-2005 مف المرسـك 20ككفقا لممادة 
أخر يساىـ في إنشاء المحرر ليس حاضرا كال ممثبل أماـ المكثؽ المختص ، فإف رضاه أك 

ىذا العمؿ . المحررإنشاءإعبلنو يمكف تمقيو مف قبؿ مكثؽ آخر يحضر أمامو كيساىـ في 
 أف يتـ تبادؿ المعمكمات الضركرية البلزمة بكيج. يجب أف يككف مكقعا مف الذم أنشأه

 مف الرسـك ، ككؿ مكثؽ مف 16 المحرر عبر نظاـ نقؿ المعمكمات المذككر بالمادة إلنشاء
المكثقيف يتمقى رضاء كتكقيع الطرؼ اك الشخص المساىـ في المحرر ثـ يضع تكقيعو 

.  1 عميواآلمفكيتـ المحرر عندما يضع المكثؽ الرئيسي تكقيعو االلكتركني . الخاص عميو
 في 2(الرسمية)     بالنسبة لمجزائر كطالما أنيا لـ تعطي مثؿ ىذا االختصاص لممكثؽ تبقى 

إطار مؤدم خدمات التصديؽ التي تسمـ شيادات الكتركنية تثبت الصمة بيف محتكل المحرر 
كمكقعو، مع المبلحظة أف  الخدمة التي تقدميا جيات تصديؽ الغير كطنية ال يعترؼ بيا 

في الجزائر إال إذا كانت ىناؾ اتفاقية لبلعتراؼ المتبادؿ أبرمتيا سمطة ضبط البريد 
  .3كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية

 الفرع الثاني
فكرة العقد التمقائي  

  
قد تتـ  كالتي ا تتـ إلكتركنيالتي   بما فييا تمؾقانكف إلى تأكيد صحة المعامبلتاؿييدؼ     
 . أيف يغيب فيو دكر العنصر البشرم  اإللكتركنيالكسيط  عبر

في صدكر اإليجاب كالقبكؿ مف قبؿ طرفي العقد، أساسا الصكرة  في التعاقد ىذه     تتمثؿ 
لكف كمع التطكر اليائؿ كاالنتشار الكاسع لكسائؿ االتصاؿ الحديثة الذم استحدث مفيـك 

 االلكتركني، ضؼ لذلؾ االعتماد عمى السرعة كاالستغناء عف العنصر البشرم في التعاقد
العديد مف الشركات ، ظيرت اليـك تقنية جديدة لـ تكف معركفة مف قبؿ تضمنتيا أغمبية 

                                                 

 فيرس الكتركني يسجؿ بإنشاءيبلحظ اف المرسـك المتعمؽ بالمحررات الرسمية المنشاة مف المكثقيف يمـز المكثقيف  (1)
 بحيث يككف ىذا الفيرس مكقعا مف رئيس غرفة المكثقيف كاف بإنشائيافيو كؿ بيانات المحررات الرسمية التي يقـك 

الخ ، ... عميياأنشئ الدعامة التي أطرافويتضمف بيانات المحرر الرسمي المقصكد أم تاريخ المحرر طبيعة العقد 
  .(973- 2005 مف المرسـك رقـ 26ك25 ك23/1المكاد  )مع االحتفاظ بنسخ مف المحررات التي يستقبمكنيا

  .داالنعقا كليس لئلثباتكاف كاف المقصكد بذلؾ الشكمية المطمكبة  (2)
  . المذككر سابقا162-07 مف المرسـك التنفيذم 04 المادة  (3)
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قكانيف التعامبلت كالتجارة االلكتركنية، كانت قد فرضتيا الحياة العممية في التعاقد مف قبؿ أف 
، ىي صكرة التعاقد التمقائي أك التعاقد عبر الكسائط االلكتركنية المؤتمتة أك  1تكرس تشريعيا

 .التعاقد عبر ككيؿ إلكتركني
    المقصكد بالكسيط االلكتركني ىك برنامج الحاسب اآللي أك أم كسيمة أخرل الكتركنية 

 تستعمؿ مف أجؿ تنفيذ إجراء أك االستجابػػػػػػػػػػػػػػة إلجراء بقصد إنشػػػػػػػػػاء أك إرساؿ أك تسمـ رسالة 
  .2بيانات 

    يصطمح عمى المعنى السابؽ لفظ الكسيط المؤتمت، كقد جاء ىذا المصطمح في القانكف 
 مف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية ، كنعني بو 02اإلماراتي بالضبط في المادة 

برنامج أك نظاـ الكتركني لحاسب آلي يمكف أف يتصرؼ بشكؿ مستقؿ ، كميا اك جزئيا ، 
 .3دكف إشراؼ أم شخص طبيعي في الكقت الذم يتـ فيو التصرؼ أك االستجابة لو

  كتعبير عف الكسيط االلكتركني، 4    جاء كذلؾ في القانكف البحريني لفظ الككيؿ االلكتركني

                                                 

االنترنت - يفصؿ في قضايا متعمقة بالفضاء االلكتركنيأفمثبل في فرنسا الحياة العممية فرضت عمى القضاء  (1)
 ككاف . تاريخ ميبلد قانكف االنترنت في فرنسا1996ككانت سنة ، مف قبؿ اف تعرؼ أم تشريع بصدده -تحديدا

 كبيرا مف الجميكر استتبعو بالضركرة ضركرة إقباال ففي ىذه السنة عرفت شبكة االنترنت ، مصدر لوأكؿالقضاء 
.  عمى قاض االستعجاؿ باألخص مرة عمى المحاكـ الفرنسية ألكؿمعالجة عدة اسئمة كمسائؿ قانكنية عرضت 

 القضائية المتعمقة بالميداف لؤلحكاـ األكلى نظرة سريعة عمى االجتياد القضائي الفرنسي نجد اف البدايات كبإلقاء
 أسماء مثبل االجتياد القضائي في مجاؿ تقميد العبلمات في 1996كانت  في - االنترنت تحديدا-التكنكلكجي

 brel et  ىي قضية     1996 أكت 14 ثـ قضية أخرل في 1996جكيمية 22 في  Atlantelالنطاؽ قضية 
sardou بعد رقمنة ككضع عمى الخط  كممات كأغاني لكؿ  في مجاؿ تقميد  حقكؽ التأليؼ  إدانة أكؿجاءت فييا 

 أكفي الشبكة  بشكؿ يجعميا متكفرة كجاىزة عمى الخط لسماعيا  Michel Sardou ك Jacque Brelمف 
محكمة النقض أدت بكغيرىا مف القضايا التي .تحميميا مف قبؿ طمبة مستعمميف كسائؿ الكتركنية تابعة لمدرستيـ

 L’innovation technologique -مالتكنكلكج اإلبداعتقرير حكؿ  2005إلى إعداد تقرير سنكم في الفرنسية 
، ألكثر تفصيؿ أنظرتكالذم بيف-  : فيو مدل تمكقع ىذه المكاضيع في الحياة العممية كالقانكنية اليـك

 Vincent Fauchoux, le droit de l’ internet, lois, contrats et usage, LITEC, france,2009,p2-p3.                                                                  
  اليمني الخاص بالمعامبلت االلكتركنية ، نفس المعنى 40-2004 مف قانكف02كىك مضمكف نص المادة  (2)

 .األردني مف قانكف المعامبلت االلكتركنية 02جاءت بو المادة 
  .228،ص 2007،رعبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة عبر االنترنت، دار الفكر الجامعي، مص/ د (3)

 بنصيا 1999 لسنة األمريكية المكحد لمكاليات المتحدة االلكتركنيةنفس ىذا المصطمح استعممو قانكف المبدالت  (4)
 تستخدم لمبدا في عمل او لبلستجابة أخرى وسيمة الكترونية أية أوالوكيل االلكتروني برنامج حاسوبي :" عمى 



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

234 

 

 المتعمؽ بالمعامبلت االلكتركنية عمى أف الككيؿ االلكتركني ىك 2002-28فقد نص قانكف 
برنامج يستخدـ في إجراء تصرؼ ما كميا أك جزئيا دكف مراجعة أك تدخؿ مف أم فرد في 

 .كقت التصرؼ
   تتفؽ جميع التعاريؼ السابقة عمى أف ىذا النكع مف التصرفات تصدر عف حاسب آلي 
دكف تدخؿ الفرد الطبيعي أك العنصر البشرم ، كما أقرت ىذه التشريعات صبلحية ىذه 

الكسيمة في التعبير عف اإلرادة  في التعاقد االلكتركني كرتبت عمييا نفس اآلثار المترتبة عمى 
بالرغـ مف الخبلؼ الفقيي القائـ حكؿ  المركز القانكني لمحاسب  (أكال)1التعاقد البشرم العادم

 .(ثانيا)اآللي
 :مدى صبلحية الكمبيوتر لمتعبير عن اإلرادة وتكييف التعاقد التمقائي:    أوال

      طبقا لمقكاعد العامة في إبراـ العقكد فانو يستمـز أف تككف اإلرادة التعاقدية صادرة مف 
أشخاص آىمة قانكنا عمى إبراـ العقد ، كىذا أمر يسيؿ التأكد منو في التعاقد التقميدم، لكف 
في التعاقد االلكتركني يثكر التساؤؿ حكؿ تحقؽ التراضي مع صدكر الرضى أك اإلرادة مف 

 ؟(ب)كلك أجزمنا بصبلحيتو في ذلؾ فبأم صفة يقـك الكمبيكتر بذلؾ (أ)كسيط الكتركني
 :صبلحية الكمبيوتر لمتعبير عن اإلرادة -أ

     بالعكدة إلى بعض القكانيف نجد أنيا أعطت صبلحية إتماـ التعاقد الكتركنيا لكسائط 
 .2الكتركنية مبرمجة مسبقا كجعمت مف ىذه العقكد عقكدا صحيحة كنافذة 

المعامبلت   مف قانكف إمارة دبي في شأف14عمى صعيد التشريعات العربية نجد المادة      ؼ
نصت فقرتيا   تجيز التعاقد بكسائط الكتركنية حيث2002 لسنة 02كالتجارة االلكتركنية رقـ 

متضمنة نظامي  يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة" : األكلى عمى أنو 

                                                                                                                                                         

 فييا يبدأ تدخل من شخص طبيعي في كل مرة أو لتدابير دون مراجعة أوكميا او جزئيا لمرسائل االلكترونية 
 . مف قانكف كندا المكحد لمتجارة االلكتركنية 19نفس المعنى تضمنتو المادة ".  يقدم استجابةأوالنظام عمبل 

 .178عصاـ عبد الفتاح مطر، مرجع سابؽ، ص (1)
 ىذا الشكؿ مف التعاقد ليس غريبا تماما بؿ تكجد في العالـ المادم طرؽ تشبو التعاقد أفالمبلحظ في ىذا المجاؿ  (2)

 مبرمجة تقدـ سمعا تماكينا كىي عبارة عف األكركبيةعبر الكسيط االلكتركني تستخدـ بصكرة شائعة في الدكؿ 
 التعاقد المؤتمت أف التقاط صكر فكتكغرافية كغيرىا، كتختمؼ الطريقتيف في أك خدمات كبيع التذاكر أكاستيبلكية 

 :،أنظر في ذلؾتالماكينا يككف بيف كسيطيف الكتركنييف في حيف ال يمكف تصكر ذلؾ في التعامؿ مع أفيمكف 
 .128مرجع سابؽ،ص امانج رحيـ احمد،
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الميمات ويتم  معمومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا لمقيام بمثل ىذه
الشخصي أو  التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونية عمى الرغم من عدم التدخل

 ."المباشر ألي شخص طبيعي في عممية إبرام العقد في ىذه األنظمة
القانكف    مف نفس7/1كتأكيدا لمبدأ جكاز التعاقد االلكتركني كصحتو نصت المادة       
لمجرد أنيا جاءت في   تفقد الرسالة االلكترونية أثرىا القانوني أو قابميتيا لمتنفيذال:" عمى

بكاسطة الرسائؿ االلكتركنية  كما أجاز المشرع األردني إبراـ العقكد إلكتركنيا، "شكل الكتروني
تعتبر  : "2001 لسنة 85االلكتركنية رقـ    مف قانكف المعامبلت13بتقريره في المادة  

عن اإلرادة المقبولة قانونا إلبداء اإليجاب  الرسالة االلكترونية وسيمة من وسائل التعبير
   ".والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

    كنظرا لتكسط أجيزة الكتركنية في اإلرادة كخشية مف إسناد اإلرادة لشخص لـ تصدر منو 
ال بد مف التأكد مف إسناد اإلرادة في التعاقد المؤتمت أك التمقائي،  (خطأ أك غشا كاحتياال)

تعتبر : " مف القانكف اإلماراتي المتعمؽ بالمعامبلت االلكتركنية عمى انو 15فتنص المادة 
الرسالة االلكترونية صادرة من المنشئ إذا كان المنشئ ىو الذي أصدرىا بنفسو ، وفي 

العبلقة بين المنشئ والمرسل إليو تعتبر الرسالة االلكترونية صادرة عن المنشئ إذا 
 :أرسمت

 ...من شخص لو صبلحية التصرف -

 ".ومبرمج لمعمل تمقائيا من قبل المنشئ او نيابة عنو" مؤتمت"من نظام معمومات  -

    بالنسبة لمقانكف الجزائرم ال نجد أم نص يتضمف مثؿ ىذا التعاقد، لكف بالرجكع لمقكاعد 
العامة ال نجد أيضا ما يمنع مف التعبير عف اإلرادة بكاسطة الكسيط االلكتركني عمى اعتبار 
إمكانية إدراجو ضمف إحدل صكر التعبير عف اإلرادة طبقا لمقكاعد العامة كىي التعبير عف 

 .  اإلرادة بأم كسيمة ال تدع ظركؼ الحاؿ شكا في داللتيا عمى التراضي
 :تكييف التعاقد التمقائي-ب

   إذا كانت القكانيف تعترؼ لمكمبيكتر بصبلحيتو إلبراـ العقكد فبل بد مف معرفة الصفة التي 
يكتسبيا ىذا األخير باعتباره برنامجا مبرمج مسبقا إلتماـ صفقات، بتعبير أخر كيؼ تكيؼ 

 العبلقة بيف ىذا الكمبيكتر المبرمج كصاحبو؟
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   سنحاكؿ التكييؼ بحسب القكانيف التي نظمتو لنجد أف القانكف األردني استعمؿ عبارة 
مفادىا أف الكسيط االلكتركني ىك نائب عف المنشئ حيث يفيـ ذلؾ مف عبارة كردت  

كسيط الكتركني معد لمعمؿ اتكماتكيا بكاسطة المنشئ أك بالنيابة عنو، أما : بالشكؿ التالي
القانكف البحريني كالذم اتسـ المشرع فيو بجرأة كاستخدـ مصطمح الككيؿ االلكتركني تعبيرا 

 .1عف الكسيمة في التعاقد ،عميو اعتمد تكييؼ ىذه الصكرة عمى أنيا تعاقد بالككالة 
 .2أما قانكف إمارة دبي اكتفى بإيضاح معنى الكسيمة دكف أف يحسـ تكييفيا

كّيفت العبلقة بيف الكمبيكتر كصاحبو عمى أنيا نيابة اك ككالة ، الى أنو نرل أنيا اقرب 
، عمى اعتبار أف - إذا سّممنا بالشخصية القانكنية لمكمبيكتر طبعا -لمنيابة عف الككالة

البرنامج الذم كّمؼ بالتعاقد لو نكع مف الحرية في اختيار المتعاقد معو، فيك يختاره 
 مع كالتحاكر كاالستجابة ةرالمباد عمى قادر تعريفو بحكـ اإللكتركني فالكسيطأكتكماتكيا، 

كعميو يتفؽ في  ما، طرؼ قبؿ مف تشغيمو بمجرد اإللكتركنية ككبلئيا مع أك أخرل أطراؼ
ذلؾ مع معنى النائب الذم يعبر عف إرادتو ىك لصالح األصيؿ، بينما الككيؿ ما عميو إلى 

 .تنفيذ ما أككؿ إليو دكف أم تدخؿ إلرادتو
كاف كاف كمف الجانب الفقيي ىناؾ مف ينكر عف الكمبيكتر تعبيره عف اإلرادة فكيؼ     

لجياز عديـ اإلرادة أف يبـر عقد ككالة أك نيابة بينو كبيف صاحبو، ثـ كيؼ سنطبؽ قكاعد 
 المسؤكلية المنية الناشئة عف إخبلؿ الككيؿ أك النائب بالتزاماتو الناشئة عف عقد الككالة أك 
3النيابة ، فالككالة كالنيابة تصرؼ قانكني كالتصرؼ القانكني يتطمب تكفر إرادة لدل عاقديو

. 
 :الخبلف الفقيي حول المركز القانوني لمكمبيوتر في التعاقد :ثانيا

   إذا كانت التشريعات المتعمقة بالمعامبلت االلكتركنية أجازت التعبير عف اإلرادة مف طرؼ 
؟   فكيؼ ينظر الفقو إلى ىذه المسألة كسائط الكتركنية،

                                                 

 بشكؿ المبيعات ككيؿ ك المؤتمت النظاـ بيف التماثؿ مف نكع أحدث اإللكتركنييف الككبلء تعبير استخداـ إف   (1)
 لمدل المسئكلية تحديدا تتضمف التي المبادئ مثؿ) الككالة  لقانكف العامة المبادئ فإف ثـ كمف مبلئـ، غير

  .النظـ ىذه بتشغيؿ يتصؿ فيما استخداميا يمكف ال(الككيؿ جانب مف مخطئ لسمكؾ كنتيجة
أسامة ابك الحسف مجاىد، الكسيط في قانكف / كاف كاف غريب تسمية لفظ مؤتمت، ألكثر تفصيؿ أنظر د (2)

 .171المعامبلت االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص
، مجمة معارؼ  الصادرة عف المركز الجامعي "المركز القانكني لمكمبيكتر في التعاقد االلكتركني"صابر راشدم،  (3)

 20ص ،2010، البكيرة، ديسمبر 09 محند اكلحاج ،العددأكميالعقيد 
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التي ترمي  نبلحظ اختبلفا في كجيات النظر لدل الفقو حيث تعددت المحاكالت الفقيية   
فيناؾ مف يذىب إلى . العقد ر التعاقد الكتركنيا كما يترتب عمى ذلؾ مف صحة إبراـمربإلى ت

، كىناؾ مف ينكر عميو ىذه الصفة بؿ يعتبره مجرد كسيمة (أ)اعتبار الكمبيكتر شخص قانكني
 . (ب)فقط

 :إسناد الشخصية القانونية لمكمبيوتر-أ           
يتـ  تجاه إلى منح الشخصية القانكنية إلى الجياز االلكتركني الذمأنصار ىذا االيذىب      

 القانكني،  كمف ىنا يعتبر ىذا الرأم الجياز االلكتركني بمثابة الشخصالعقد،بكاسطتو إبراـ 
بدعكل اف الكمبيكتر سكؼ يككف ذك كفاءة . كالشخص القانكني يتمتع بأىمية إبراـ العقد

 عمى بالقدرة إنشائيا لدل تزكد قد المؤتمتة الحاسكب نظـ مف القادمة األجياؿ أف ك ،خيالية 
 الذكاء تطكرات خبلؿ مف يمكف أنو يعني كىذا آلي بشكؿ فقط كليس مستقؿ بشكؿ تعمؿ أف

 التعميمات يعدؿ كأف التجربة خبلؿ مف يتعمـ أف عمى قادرا الحاسكب يككف أف الصناعي،
 كتحميؿ المعمكمات كالصكر جديدة تعميمات يستنبط كأف بؿ الخاص، برنامجو يتضمنيا التي

1كما يفعمو العقؿ البشرم
. 

بإسناد الشخصية القانكنية لمكمبيكتر القكؿ ، ؼ2     بغض النظر عما يستند إليو ىذا االتجاه 
بالذمة المالية كالجياز  غير مستساغ مف الناحية القانكنية، فالشخصية القانكنية مرتبطة

قانكنية كتنعدـ أىميتو القانكنية  كمف ثـ فمف تككف لو شخصية. االلكتركني ليس لو ذمة مالية
االعتبارم الشخصية القانكنية  ، ناىيؾ عف ككف االعتراؼ الذم يضفى عمى الشخص

 . األجيزة كاآلالت مقصكر عمى مجمكعات األشخاص كاألمكاؿ كال يمتد إلى
 :الكمبيوتر مجرد وسيمة -ب         

فيك مجرد  ،تجاه إلى تشبيو الجياز االلكتركني بالياتؼ كالفاكسأنصار ىذا االذىب      
لحساب شخص ما   كبالتالي الجياز ال يبـر عقدا،أداة أك كسيمة اتصاؿ تربط بيف المتعاقديف

                                                 

 .73ص مرجع سابؽ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية، إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ ،/د (1)
فيناؾ مف يرل العكس عمى األقؿ إلى يكمنا ىذا فالكمبيكتر عالـ غبي  يتسـ بكفاءة عالية في معالجة المعطيات  (2)

 أك بسيط لف يعمؿ ىذا الكمبيكتر أك، لكف ال يتسنى لو ذلؾ إلى إذا برمج كضبط بصفة سميمة أم خطأ صغير 
 تعطيمو الكامؿ ، كعميو فمف إلىؼ لذلؾ الفيركسات التي تصيبو كالتي تؤدم ض.يعالج المعطيات بطريقة خاطئة

 .  الكمبيكتر العقؿ البشرمأبدايضاىي 



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

238 

 

نما الشخص ىك الذم يبـر العقد باستخداـ الحاسب اآللي الذم يقتصر دكره عمى نقؿ  كا 
 .اإلرادة مف متعاقد إلى آخر

كتشغيؿ  كقد انتقد ىذا االتجاه أيضا عمى أساس أنو يحّمؿ المتعاقد األخطاء في البرمجة     
صدر مف  التي تقـك بعممية التعاقد فما يصدر مف الجياز يعد كأنو1البرامج االلكتركنية

    .المتعامؿ نفسو مباشرة
الفقو إلى أف أغمبية  كفي سبيؿ البحث عف رأم يفض ىذا الخبلؼ القائـ ذىب بعض    

المتعاقد ، يستعمميا كما يستعمؿ  الجياز االلكتركني ال يخرج عف ككنو أداة أك كسيمة في يد
مجرد كسيمة لمتعبير عف إرادة المتعاقد  األكراؽ كاألقبلـ في التعبير عف إرادتو ، فالجياز

عبلنيا لممتعاقد اآلخر ، فإذا استخدـ المتعاقد جيازا الكتركنيا فإف اإلرادة التعاقدية سكاء  كا 
نما تنسب إلى المتعاقد الذم استخدـ الجياز  كانت إيجابا أـ قبكال ال تنسب إلى الجياز كا 

، كىذا التكييؼ لدكر جياز الكمبيكتر في ابراـ العقد يتماشى مع ما اخذ بو 2كسخره لخدمتو
 تعتبر :" منو 13قانكف االكنستراؿ النمكذجي بشاف التجارة االلكتركنية حيث جاء في المادة 

كذلؾ عند .  "رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ ىو الذي أرسميا بنفسو
إعداد مشركع االكنستراؿ التفاقية التعاقد االلكتركني استعمؿ مصطمح النظاـ الحاسكبي 

 .3األكتكماتيكي بدال مف أم مصطمح آخر كالككيؿ أك النائب
   إف جكاز التعاقد بيف كسائط الكتركنية عمى الرغـ مف عدـ التدخؿ البشرم كقت إبراـ العقد 

 ، مف 4-المنشئ-ال يعني انساب اإلرادة إلى الكمبيكتر بؿ اإلرادة تسند لصاحب الكمبيكتر
                                                 

 فمعد البرامج االلكتركنية ىك في العادة شخص متخصص في اإلعبلـ اآللي كليس المتعاقد سكاء مشترم اك بائع  (1)
  77ص  ،المرجع السابؽ،الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية ،إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ/د (2)
 134ص مرجع سابؽ، امانج رحيـ احمد، (3)
 مف القانكف البحريني المتعمؽ بالمعامبلت االلكتركنية 13المادة : كالدليؿ عمى ذلؾ نجده في العديد مف المكاد منيا (4)

  : فقد جاء تحت عنكاف اإلسناد 
 يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل اإللكتروني والمرسل إليو ، فإن السجل اإللكتروني يسند  ما لم يكن ىناك اتفاق 1

   : إلى المنشئ إذا كان 
   . قد أرسل من المنشئ -  أ
 لممنشئ  موافقة صريحة أو ضمنية من قبل المنشئ ، أو من قبل وكيل عادي أو وكيل إلكتروني قد أرسل بناًء عمى-  ب
 تمكَـّن من خبلل عبلقتو بالمنشئ ، أو بأي وكيل لو ، أن يصل إلى طريقة يستخدميا قد أرسل من شخص ،-  ج

إلى الطريقة ليس راجعًا  المنشئ لئلشارة إلى أن السجل اإللكتروني خاص بو ، وذلك ما لم يثبت المنشئ أن الوصول
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ىنا ينشأ لنا مبدأ جديد جاء بو التعاقد االلكتركني كىك كجكب إسناد اإلرادة في التعاقد 
 . االلكتركني

 
 المطمب الثاني

 في قوانين االقتصاد
 

 النشاط إلدارةا مسممرتكزا رئ-  إلى جانب ككنيا محبل لبلستثمار- تقنية المعمكمات    أمست
 التكجيات الدكلية إسناد بآخر مف أك مكنت بشكؿ إذالدكلي ، الداخمي كالتجارم كاالستثمارم 

 في القطاع إفرازاتيا أىـ أماالخدمات ، في السمع كالتجارة في في ميداف تحرير التجارة 
تجسد في التجارة االلكتركنية باألخص عمى الشبكة، ىذه األخيرة  التي ال تعرؼ  الخاص

تغيير  إلى  التجارة االلكتركنية تمتد تأثيراتأف ال بد مف حدكدا سياسية كال جغرافية، لذلؾ
 الجمارؾ االقتصاد كعمى كجو الخصكص المحتكل التنظيمي الذم تتضمنو قكاعد تشريعات 

، مف جية أخرل يقع أيضا عمى عاتؽ الدكؿ  (فرع أكؿ) كالضرائب الرتباطيا بمصالح الدكؿ
 الكاجبات األساسية لمدكلة الحديثة ضماف المستكل المناسب مف الحياة الكريمة بؿ مف

 أماـ ىذا الصنؼ الجديد مف كالحصكؿ عمى السمع كالحاجات الكفيمة بتحقيؽ رغبات كؿ فرد
التجارة، كيعد قانكف المنافسة كاالستيبلؾ أىـ القكانيف التي تسعى لخمؽ تكازف بيف ىذه 

 .(فرع ثاف)-ميني كمستيمؾ، ميني كميني-المصالح المتضادة
 

 الفرع األول
 المعاممة الضريبية والجمركية لمتجارة االلكترونية

لغي فكرة المكقع أك المكاف بالنسبة لمنشاط      إف الطابع الدكلي لعقكد التجارة االلكتركنية م
ديد النظاـ حثير مشاكؿ تم كما مصدر النشاط فيعنى احتماؿ عدـ الكشؼ ع التجارم ، كىذا

                                                                                                                                                         

 مف القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية حيث تنص 13لفقرة ب مف المادة انجد نفس الحكـ في    ..." . إلى إىمالو 
من نظام - ب....في العبلقة بين المنشئ والمرسل إليو تعتبر رسالة البيانات أنيا صادرة عن المنشئ إذا أرسمت:" عمى

   "معمومات مبرمج عمى يد المنشئ او نيابة عنو لمعمل تمقائيا
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المختص في أكثر مف مسألة كمف ضمنيا القانكف المختص بحكـ العبلقة الضريبية  القانكني
 فاألعماؿ إلى جانب العبلقة الجمركية،  ألطراؼ التعاقدات اإللكتركنية الضريبي أك المركز

 التقنية قد تياجر نحك الدكؿ ذات النظـ الضريبية بالنظر لطبيعتيااإللكتركنية المتحركة 
لمضرائب  ىؿ تخضع التجارة اإللكتركنية، لذلؾ نتساءؿ تشجيعان  األسيؿ كاألكثركالجمركية 

الضرائب  كالرسـك القائمة كىؿ يتعيف فرض ضرائب عمى النشاط التجارم اإللكتركني غير
عبر  ماذا عف الرسـك كاإلجراءات الجمركية بشأف البضائع محؿ التداكؿك (أكال)القائمة ؟

 .(ثانيا)تطبيقات التجارة اإللكتركنية ؟ 
 ةالمعاممة الضريبية لمتجارة االلكتروني:             أوال

أم تدخؿ في صدد فرض الضرائب - عمى غرار أغمبية الدكؿ-    لـ يسجؿ المشرع الجزائرم
 ، كذلؾ نظرا لما يكاجيو فرض مثؿ ىذه الضريبة عمى التجارة 1عمى التجارة االلكتركنية

 :2االلكتركنية مف صعكبات تتمخص في
 .صعكبة تحديد المجتمع الضريبي لمتجارة االلكتركنية -
 .صعكبة تتبع المعامبلت التي تتـ عبر الشبكة  -
 .عدـ كجكد مستندات كرقية يمكف مراجعتيا مف مصالح الضرائب -
 .عدـ كضكح المبدأ الضريبي الكاجب التطبيؽ عمى التجارة االلكتركنية -
 .التنكع الكبير في األنشطة التي تتـ ممارستيا عمى شبكة االنترنت  -
االختبلفات التشريعية بخصكص النشاطات الخاضعة لمضريبة كأسس فرض الضرائب  -

 .ككؿ
 .صعكبة إثبات مكقع الفرد الخاضع لمضريبة عمى شبكة االنترنت  -
 .صعكبة تحديد الدكلة المختصة بتحديد الضريبة كتحصيميا -
طاراتيا بشكؿ يتبلءـ كالتجارة االلكتركنية -  .عدـ تطكير اإلدارات الضريبية كا 

   أماـ ىذه العكائؽ  دفع ببعض الدكؿ خاصة المتقدمة إلى تحرير التجارة االلكتركنية مف 

                                                 

   إعفاءالذم تضمف .69/2013، ج ر ج ج عدد 31/12/2013 ما تضمنو قانكف المالية الصادر في باستثناء (1)
 .2020مكفرم خدمات االنترنت مف أداء أم ضريبة إلى غاية

  .383ص  الفتاح مطر، مرجع سابؽ، عصاـ عبد/  د (2)
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 فقررت عدـ فرض ضرائب عمى ية ليذا األمرمريؾأم قيكد فمثبل تنبيت الكاليات المتحدة األ
 ىذا في األمريكي كتتنبو اآلف أكربا لخطكرة التكجو ،1االلكتركنيةكالتجارة  األعماؿأنشطة 

   التجارةؿ حؽفيحيث إمكانية تأثيره عمى اجتذاب نشاط الشركات العاممة  الصدد مف
 كما أف فرض الضرائب عمى ىذا النمط الجديد يتطمب استراتيجيات ضريبية . ةااللكتركني

الدخؿ  مختمفة في المتابعة كالكشؼ كالجمع لما تثيره قكاعد محاسبتيا كالتعرؼ عمى حقائؽ
التجارة  المتأني منيا مف تحديات كمشكبلت ، ىذا إلى جانب حاجة مسائؿ الضريبة عمى

 التجارة عقكدؿ اإللكتركنية إلى تعاكف كتنسيؽ إقميمي كدكلي بسبب الطبيعة العابرة لمحدكد
 .اإللكتركنية

 موقف الفقو بشأن فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية - أ
      يتبايف الرأم حكؿ مدل خضكع التجارة االلكتركنية لمضرائب ، فيناؾ مف يرل أف 

التجارة االلكتركنية كالتجارة التقميدية يجب أف تخضع لمضرائب كانو ليس مف الصعب تطبيؽ 
القكاعد الضريبية الحالية عمييا مع مراعاة الطبيعة الخاصة لتمؾ التجارة في حيف يرل آخركف 

انو يجب أف ال تخضع التجارة االلكتركنية لمضرائب إما لعدـ مبلئمة القكاعد الضريبية 
  .، كاف الكقت لـ يحف بعد لفرض ىذه الضرائب التي لـ يكتمؿ نمكىا بعد2الحالية

 :إمكانية فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية-1           
 برر البػػػػػػػػػػػعض ضركرة فرض الضػػػػػػريبة عمى التجارة االلكتركنية العتبػػػػػػػػػػػػػػارات اقتصادية 

 :تقتضييا ضركرة تكفير الظركؼ المبلئمة لممنافسة الحرة أىميا

                                                 

كتجارة  أعماؿ"إطار كمحتكل السياسة الضريبية يكشؼ أف المكقؼ األمريكي يقـك عمى قاعدة  إف مؤشرات تحميؿ (1)
 كمنحت ميمة ثبلثة 1998عاـ  ، فقد تأسست المجنة االستشارية لمتجارة في أمريكا" اإللكتركنية دكف ضرائب

اإلنترنت دكف ضرائب ، ثـ ما لبثت مجددان أف مددت   لكافة الشركات لمعمؿ عمى2001سنكات انتيت في أكتكبر 
ب ؿالمكضكع عمى الككنجرس إال أف ىذه الدعكات يعكزىا الحماس إذ االتجاه الغا الميمة ، كبالرغـ مف إعادة طرح

برككسؿ  أما في أكركبا فقد حاكؿ اجتماع.ضد فرض أم نكع مف الضرائب عمى التجارة اإللكتركنية  ال يزاؿ
قكانيف أكركبا مف ىذه   أف يصؿ إلى مكقؼ مكحد مف مسألة الضريبة بسبب اختبلؼ1999المنعقد في نكفمبر 

 .األكركبي في ىذا الشأف ـؤ المطمكب بيف دكؿ االتحادالالجية ، كلـ يتحقؽ بعد الت
 

(2) KRUGER Hervé, Les nouveaux défis du droit fiscal : la fiscalité du téléchargement, Les 
nouveaux défis du commerce     électronique sous la direction de ROCHFELD Judith, LGDJ,  
Lextenso éditions, Paris, 2010.p176 
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 : استخدام الضريبة لدعم البطالة الناتجة عن التجارة االلكترونية -
  تقمؿ التجارة االلكتركنية فرص العمؿ كما تضطػػػػػػػػػػػػػر البعض لمتخمي عف كظائفيـ، ممػػػػػػػػػػا 
يعني حاجة الحككمة إلى دعـ البطالة المستحدثة بفعؿ االنترنت كتعتبر الضريبة احد المكارد 

 .األساسية لتكفير ىذا الدعـ
 :الحد من النمو المتوقع لبلقتصاد الخفي -

  يعتبر فرض الضريبة طريقػػػػػػػػػػػػػػػػة لرقابة الدكلة لممعامبلت االقتصادية بالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي الحد مف
االقتصاد الخفي ىذا مف جية مف جية أخرل عدـ فرض الضريبة عمى التجارة االلكتركنية 

 .1سيؤدم لتحكيؿ الشركات لنشاطاتيا إلى الفضاء االلكتركني بغرض التيرب الضريبي
  :ال تعتبر الضريبة عمى التجارة االلكترونية أمرا مستحدثا أو مستحيبل -

    تتشابو التجارة االلكتركنية في ىذا الصػػػػػػػػػدد بتجارة السمع التي تباع عف طريػػػػػؽ عرض 
المنتجات بالكتالكجات التي ترسؿ بالبريد أك يتـ اإلعبلف عنيا ىاتفيا، كىذا النشاط يشترط 

لخضكعو لمضرائب إثبات كجكدة رابطة معينة بيف الشركة البائعة كالمستيمؾ عندما يكجد كؿ 
منيما في مكانيف مختمفيف، كال تخضع بالتالي لمضريبة إال السمع التي تنتقؿ مف مكاف آلخر 
كتظير بصكرة مادية، كمف ثمة فاف جزء مف تعامبلت االنترنت ال تجد مشكمة في خضكعيا 
لمضرائب كيبقى الجزء اآلخر الذم ال يتضمف تسميما ماديا لمسمعة المباعة أك تقديـ الخدمات 

عبر االنترنت يحتاج إلى أساليب جديدة لطريقة فرض الضرائب عمييا لكي يككف الجميع 
متساكيف في الدكلة أماـ ىذه األعباء العامة، فالقكؿ بعدـ خضكع الشركات التي تتعامؿ 

الكتركنيا لدفع الضرائب مف شأنو أف يحقؽ عدـ المساكاة كالتمييز بيف الشركات بالرغـ مف 
 .2أنيا تمارس نشاط تجارم كاحد

 :عدم مبلئمة فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية-2
يستند أنصار ىذا الرأم إلى اعتبارات اقتصادية تتعمؽ بحداثة التجارة االلكتركنية، كأخرل    

 .فنية تتعمؽ بخصائص التجارة االلكتركنية
 

                                                 

  ، 2001رمضاف صديؽ، الضرائب عمى التجارة االلكتركنية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، مصر، / د (1)
 .52ص

. 326عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة االلكتركنية كحمايتيا القانكنية، مرجع سابؽ، ص/ د (2)
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 : تتمخص في : االقتصاديةت االعتبارا2-1         
تيديد فرض الضرائب لنمك التجارة االلكتركنية كعرقمتيا ، عمى اعتبار أف التجارة  -

االلكتركنية نشاط جديد فانو ال بد مف تشجيعيا كاف  فرض الضرائب عمييا سيؤدم إلى 
 .عرقمة تطكرىا

 .يؤدم فرض الضريبة إلى تقييد اإلبداع  -
     ، فيي تسمح بإيجاد أسكاؽ جديدة1التجارة االلكتركنية تساىـ بقدر كبير في نمك االقتصاد- 
  كبالتالي الحد مف رككد السمع ك التضخـ ك تضمف الكصكؿ لمنتجات أكثر جكدة كغيػػػػػػرىا   

 .   مف المزايا لذلؾ يعتبر عدـ فرض الضريبة عمييا سبيبل لتحقيؽ ىذه المزايا
تقؼ القكاعد الدستكرية كالقانكنية في بعض الدكؿ حائبل أماـ فرض الضرائب عمى التجارة  -

االلكتركنية نظرا الفتقاد المتطمبات كالشركط القانكنية لتحصيؿ الضريبة عمى ىذه التجارة 
فالقكاعد المكجكدة كضعت في ظؿ تجارة تقميدية تحكميا خصائص تختمؼ عف خصائص 

، فالتجارة االلكتركنية تتيح لمنشآت أجنبية أف تبيع سمعا أك تقدـ 2التجارة االلكتركنية 
خدمات عبر االنترنت إلى مستيمكيف دكلة ما دكف أف يككف ليا كجكد مادم في تمؾ 

الدكلة أك أم ركابط فييا كليس إلدارة الضرائب تحصيؿ الضريبة عمى شركات أجنبية في 
 .ظؿ قانكنيا

 :االعتبارات الفنية 2-1
      يصعب قياس التجارة االلكتركنية عمى بعض الصكر التقميدية نظرا لمخصائص الفنية 
 لبلنترنت كتأثرىا عمى الضريبة ، تتمثؿ أىـ خاصية في عدـ قدرة اإلدارة عمى تتبع العمميات 
 الحاصمة عبر االنترنت أك اقتفاء أثرىا فمف السيؿ إخفاءىا كالتحكـ فييا عف طريؽ تشػػػػػػػػفيرىا 

ال عكقبت جنائيا  . 3مثبل، بالمقابؿ ال يمكف إلدارة الضرائب فض ىذه الشفرة كا 
                                                 

في السنة خبلؿ عامييف %4 مف أكثر إلى األمريكيفبفضؿ تنامي التجارة االلكتركنية قفز النمك االقتصادم  (1)
 .57رمضاف الصديؽ ، مرجع سابؽ، ص / د: ،أنظر في ذلؾ1998ك 1997متتاليف 

مثبل في الكاليات المتحدة األمريكية التي يقيد النظاـ الدستكرم فييا سمطة الكالية عف تحصيؿ الضريبة عمى  (2)
االستخداـ اك المبيعات عمى المنشات التي تعمؿ خارج الكالية كيقصر سمطتيا في تحصيؿ الضريبة عمى 

 ركابط األجنبية تككف لممنشاة أفالمنشآت المقيمة في الكالية أك التي تبيع لمستيمكيف مقيميف في الكالية بشرط 
 .    ميمة فييا

 .322عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة االلكتركنية كحمايتيا القانكنية، مرجع سابؽ، ص/د (3)
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 :    مف خصائص االنترنت التي تسبب صعكبة في فرض الضرائب ما يمي
 .ال يعمؿ االنترنت مف خبلؿ جياز مركزم يمكف مراقبتو أك السيطرة عميو -
 .ال يحتاج التعامؿ عبر االنترنت إلى تدخؿ كسطاء بيف طرفي البيع  -
 .ضعؼ الصمة بيف العنكاف الذم تتخذه المنشأة عمى الكمبيكتر كالحقيقة -
 .افتقاد الرقابة كالتسجيؿ -
 .صعكبة القدرة عمى التدقيؽ أك المراجعة كالرقابة عف بعد -
  .1صعكبة كشؼ المككنات كمحتكل الرسائؿ االلكتركنية  -

 :موقف التشريعات في تحديد مصدر الدخل الناتج عن التجارة االلكترونية - ب
 لكؿ دكلة ذات سيادة الحؽ في فرض الضريبة عمى األشخاص أك األمكاؿ التي تػػػػػػػػػػػػقع 
داخؿ حدكدىا اإلقميمية كليا أف تمد نطاؽ ىذا الحؽ ليشمؿ األشخاص كاألمكاؿ التابعيف ليا 

مبدأ : المكجكدة في الخارج كيعرؼ ذلؾ بالسيادة الضريبية، كتتحدد ىذه األخيرة بأحد المبدأيف
 .اإلقامة، مبدأ اإلقميمية

-كىك المبدأ الذم تتخذه أغمبية الدكؿ النامية مف بينيا الجزائر-       يقـك مبدأ اإلقميمية 
عمى مصدر الدخؿ كأساس لفرض الضريبة فيي تفرض عمى جميع األشخاص المكاطنيف 

كالتجارة االلكتركنية .  كاألجانب كذلؾ عمى الدخؿ الذم يتحقؽ مف مصادر داخؿ الدكلة
بطبيعتيا التي تمغي الحدكد الجغرافية مف شانيا أف تأثر عمى ىذا المبدأ حيث يصعب تحديد 

إقامة المنشأة أك تعييف الدكلة مصدر الدخؿ الناتج عف التجارة االلكتركنية مما يدفع في 
 .التفكير في معيار أك مبدأ آخر لتحديد مصدر الضريبة في ظؿ التجارة االلكتركنية

 الذم ييسر اتصاؿ مكقع 1 إلى االعتماد عمى مكاف كجكد الخادـ 2      تتجو بعض الدكؿ
شبكة الشركة باالنترنت كاعتباره الدليؿ عمى الدكلة مصدر الدخؿ الذم تحققو الشركة نتيجة 

 .  اتصاؿ العمبلء بالمكقع 

                                                 

 أك فيديك أشرطة أك مثبل يمكف تسميـ منتكج معيف ككتاب ةااللكتركنيفحتى كاف فرضت الضريبة عمى التجارة  (1)
 إلدارة البائع تحت مسمى آخر كطالما انو ال يمكف معرفة محتكل الرسالة ال يمكف بإرسالو يقـك ةسينمائي أفبلـ

.  الرسالة تعرؼ ما تحتكيوأفالضرائب 
 مف بينيا كندا ، استراليا، ىكلندا، بريطانيا بحيث يعتمد في تحديد مصدر الدخؿ عمى الخادـ المستضيؼ لممكقع  (2)
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   ىناؾ مف انتقد االستناد إلى معيار الخادـ لفرض الضريبة بدعكل انو ال يكفر الشركط 
األساسية لفرض الضريبة كالمتمثمة في المكاف الثابت لمشركة أك المؤسسة، المدة الكافية، 

 .   2النشاط المكلد لمدخؿ مباشرة 
  أماـ فشؿ المبادئ التقميدية التي يقـك عمى أساسيا فرض الضريبة في إطار التجارة 

ىؿ ال بد مف ايجاد قكاعد ضريبية جديدة لممعامبلت االلكتركنية طرح اشكاؿ يتمثؿ في 
 3االلكتركنية؟

     انتيى الفقو إلى اقتراح  فرض ضرائب جديدة يتحمميا البائع أك المشترم بحسب األحكاؿ 
 .كىي الضريبة عمى االستيبلؾ ككذا ضريبة البيتس

    تعد ضريبة االستيبلؾ بديبل عف الضريبة عف الدخؿ كيككف محميا االستيبلؾ كالممكية ، 
بحيث تفرض ضريبة مبيعات عمى المعامبلت المختمفة بمساعدة الشركات التي تقدـ خدمة 
االنترنت بمعنى اف تقـك ىذه الشركات بمحاسبة عمبلئيا عمى التعامبلت التي يقكمكف بيا 

 .4كتعد ىذه الشركات كسيط بيف اإلدارة مف طرؼ كالمستيمكيف كالمينييف مف طرؼ آخر
 تتمثؿ في فرض ضريبة عمى أساس الكحدات الرقمية المتعمقة bits   أما ضريبة البيتس 

باالتصاالت خبلؿ الشبكة  باعتبارىا العنصر الكحيد الذم يمكف تتبعو كقياسو كتحديد 
 فرض ىذه الضريبة مع تطبيؽ 1998الضريبة عمى أساسو كقد أيدت المجنة األكركبية عاـ 

كتحقؽ ىذه الضريبة ميزة . تسعيرات مختمفة بحسب مدل االتصاؿ كنكع الخط المستخدـ
أساسية ىي تشجيع التجارة االلكتركنية عمى اعتبار اف الضريبة عمى النقؿ االلكتركني 

ستككف منخفضة بالمقارنة مع الضريبة المفركضة عمى النقؿ المادم التقميدم لكف لقيت ىذه 

                                                                                                                                                         

 ذات الطبيعة الثانكية األعماؿ الرئيسية كال يقتصر دكره عمى مجرد األنشطة ك األعماؿالذم يتـ مف خبللو انجاز 
.  المساعدةأك

 عبر إلييا النفاذ لمشركة إمكانيةلممكقع االلكتركني  الخادـ ىك نظاـ يتككف مف مجمكعة ممفات في كمبيكتر يكفر (1)
.  377عصاـ عبد الفتاح مطر، مرجع سابؽ، ص/ الشبكة ، انظر في ذلؾ د

.  91رمضاف الصديؽ ، مرجع سابؽ، ص/ د (2)
(3) DIDIER Philipe, la fiscalité du contrat électronique, Travaux de l’association Henri capitan, 

édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p110 

 عمى عاتؽ األعباء، كزيادة كاألمافا مع قكانيف السرية قىذه الضريبة يصاحب تطبيقيا عدة مشاكؿ أىميا تعارضع (4)
. المستيمكيف نتيجة تحمميـ ليذه الضريبة كقيمة السمعة
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 :الضريبة أيضا عدة انتقادات منيا
 .ال تمييز بيف االتصاالت التي تتـ بغرض تجارم كغيرىا -
يؤدم فرضيا إلى كجكد ازدكاج ضريبي، ضريبة تقميدية عند اقتناءه لمتجييزات كضريبة  -

 .أخرل لدل استعماليا
األصؿ يجب اف تفرض عمى اثر اتفاؽ دكلي الف الكسيمة التي فرضت مف خبلليا دكلية  -

 .كىذا ما سيخمؽ مشكؿ متعمؽ بكيفية تكزيع عائداتيا عمى الدكؿ المختمفة
سيؤدم تطبيؽ مثؿ ىذه الضريبة إلى معاممة تمييزية لغير صالح التجارة االلكتركنية عبر  -

 .االنترنت ، فنقؿ البيانات عبر الياتؼ أك الفاكس ال يخضع ليا
عمى ذلؾ يرل اتجاه آخر أنو ال داعي لفرض مثؿ ىذه الضرائب عمى التجارة االلكتركنية 

عمى أساس أنيا إذا تضمنت سمعا أك خدمات مادية فيي ستخضع لمضريبة الجمركية 
كضريبة المبيعات ، بالنسبة لمضريبة الجمركية فاف استيراد السمع كدخكليا ألراضي أم دكلة 

تستحؽ ضريبة العبكر الجمركي يتـ تحصيميا عند اإلفراج عنيا، كذلؾ األمر بالنسبة 
   .1لمخدمات فيي تخضع لضرائب محددة مسبقا بشكؿ مباشر أك غير مباشر

 المعاممة الجمركية لمتجارة االلكترونية: ثانيا         
       كالمقصكد في ىذا الصدد ىك السمع كالخدمات المتنقمة عبر التجارة االلكتركنية بما 

 فييا المادية كالمعنكية، ىؿ تخضع لرسـك جمركية أـ ال؟
 بحيث كضع 19982      بالنسبة لقانكف الجمارؾ الجزائرم تبنى العمؿ باإلعبلـ اآللي منذ 

إمكانية التصريح الجمركي آليا لتجارة تقميدية ، لكف مف حيث المعاممة في حد ذاتيا لمتجارة 
  .3االلكتركنية لـ يخصيا بأم معالجة تشريعية 

                                                 

 ىذا الكبلـ ينطبؽ فقط عمى السمع كالخدمات المادية أم العقكد االلكتركنية المبرمة الكتركنيا كلكف أف  مع  (1)
 العقكد االلكتركنية التي تبـر الكتركنيا كتنفذ الكتركنيا ال يمكف تطبيؽ عمييا ىذا أما تقميديا أكتنفيذىا يككف ماديا 

 تنفذ في نطاؽ ال يعتد بالحدكد السياسية لمدكؿ بالتالي ال يمكف فرض أم نكع مف الضرائب التقميدية ألنيا األمر
  .عمييا

 .الجزائرم مف قانكف الجمارؾ 82أنظر المادة  (2)
باستثناء ما جاء في إطار االتفاقات الدكلية التي يمكف اف تستفيد مف عدة مزايا مف بينيا اإلعفاء الجمركي  (3)

 في  مؤرخ  13 - 85  رقـ  التنفيذم  مرسـكاؿ لنشطات تجارة الكتركنية في إطار التبادؿ الحر كىك ما تضمنو 
   رقـ  التنفيذم المرسـك  كيتمـ  يعّدؿ  2013  سنة  فبراير  6  المكافؽ  1434  عاـ  األكؿ  ربيع  25 
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 مكرر مف قانكف المالية 16     رغـ ذلؾ يمكف أف نشير إلى نص صادر في المادة 
 كالذم يقضي بعدـ فرض رسـك جمركية عمى المحتكل المعنكم لممكاد 2007التكميمي ؿ

  :" 1  -  سابعا  -  مكرر  16  المادةالمعمكماتية أم إال عمى شكميا المادم فتنص 
 في  يؤخذ  ،ال  تاسعا  مكرر  16  إلى  مكرر 16  من المواد  أحكام  عن  النظر بغض

  لمتضمنة ا  المستوردة لمعموماتيةا   لمدعائم  الجمركية  القيمة  لتحديد  الحسبان
كتنطبؽ ىذه المادة عمى  "لمعموماتيةا  الدعامة  قيمة أو  تكمفة  إال تعميمات  أو  معطيات

الدعائـ المعمكماتية المستكرة أم األشياء المادية المستكردة بغض النظر عف كيفية استرادىا 
كالسؤاؿ الذم يطرح ىك بشأف المكاد المعنكية المستكردة أم التي  (تجارة تقميدية أك الكتركنية)

يتـ انتقاليا عف طريؽ الشبكة ىؿ تخضع ليذه األحكاـ؟ك في كؿ األحكاؿ  تعتبر ىذه المادة 
  .خطكة حسنة بشأف التجارة االلكتركنية

بشأف فرض الرسـك  المتقدمة تجاىات منظمة التجارة العالمية كالدكؿ      أما بخصكص ا
عنو التصريح الكزارم الصادر  في ىذا الحقؿ عبر  منظمة التجارة الدكليةقف اتجاالجمركية، فإ
مف المجمس العاـ كنشاطو   عف مجمس منظمة التجارة العالمية الذم طمب1998في نسياف 

 ." اإللكتركني ال تفرض رسـك جمركية عمى التبادؿ"االتفاؽ عمى أف 
: عمى التكالي  إف أم تنظيـ لممعامبلت اإللكتركنية يتطمب ستة عناصر ىي     
 .1994– 1986االلتزاـ بقكاعد التجارة الدكلية حسبما أقرتيا دكرة أكركجكام - 
 .في المعاممة بيف الكطني كاألجنبي أك التمييز عدـ المغايرة - 
األحكاـ المنظمة لممعامبلت اإللكتركنية في عبارات عامة  الحيدة التقنية بحيث تصاغ-  

  .المتنامي  لمجاراة التطكر التقني
كتفاء باحتراـ ما االاإللكتركنية دكف  لتيسير المعامبلت عاتباع المركنة في صياغة التشرم- 

  .ىك مف مبادئ فحسب 
  .التشريعات المعنية بالمعامبلت اإللكتركنية  تبنى أدني قيكد تجارية في- 
عمييا  تنظيمية كالئحية بحيث يتسني لمجميكر اإلطبلع قكاعد الشفافية فيما يصدر عف- 

                                                                                                                                                         

  يحدد  الذم  2010  سنة  مارس  10  المكافؽ  1431  عاـ  األكؿ  ربيع  24  في  المؤّرخ  89-10
 الحر  التبادؿ  اتفاقيات  إطار  في  الجمركية  الحقكؽ  مف  المعفاة  الكاردات  كيفيات متابعة
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بداء التعميقات المناسبة خبلؿ ميمة معقكلة قبؿ اإلصدار كتسـ  االستطبلعية  ىذه المرحمةلكا 
 .في التعامؿ  مرحمة الثبات كذلؾ احتراما لقاعدة الشفافية

محؿ نظر كخبلؼ بيف   إف مشكمة التعريفة الجمركية عمى المعامبلت اإللكتركنية ال تزاؿ    
تتـ مف خبلؿ اإلنترنت  مف يطالب اإلعفاء منيا كمية ، كمف يطالب بفرضيا عمى أم معاممة

لؤلعضاء في منظمة التجارة  (2001رالدكحة نكفمب)، كقد تعرض المؤتمر الكزارم الرابع 
حيث أشير إلى أف األعضاء قد أحيطكا  العالمية في اإلعبلف الصادر ليذه المسألة تحديدان ،

   كالجيات المعنية األخرل منذ اإلعبلف الكزارم  عممان بما تـ مف أعماؿ بكاسطة المجمس العاـ
عمى االستمرار في برنامج العمؿ في شأف التجارة  كاتفقكا1998آيار سنة /  مف مايك 20في 

اآلف دؿ عمى أف التجارة اإللكتركنية قد ترتب عمييا  اإللكتركنية كأف ما تـ مف أعماؿ حتى
التجارة لؤلعضاء في كؿ مراحؿ التنمية ، كيقر األعضاء  ظيكر تحديات كفرص جديدة في
مشجعة لمتطكر المستقبمي لمتجارة اإللكتركنية كيكمفكف  بأىمية إنشاء كرعاية أفضؿ بيئة
المؤسسية المناسبة لمتعامؿ مع برنامج العمؿ كأف يعد تقارير  المجمس العاـ بدراسة االتفاقات

إلى المؤتمر الكزارم في دكرتو الخامسة ، كأف األعضاء  حكؿ التطكر البلحؽ يقدـ
بعدـ فرض رسـك جمركية عمى النقؿ اإللكتركني حتى  سيستمركف في ممارستيـ الحالية

بالكاليات المتحدة  Seattle المؤتمر الكزارم في سياتؿ المؤتمر الخامس ، كجدير بالذكر أف
 .التكصؿ إلى ىذه النتيجة األمريكية لـ يكف قد أفمح في

بعض االتفاقيات التي تمتـز بيا منظمة التجارة العالمية كاتفاقية تقنية  كتتضمف      
التي تنص عمى إزالة مجمكعة مف الرسـك الجمركية عمى منتجات تقنية  المعمكمات

 .1 سمعة189حكالي  المعمكمات تصؿ إلى
الكزارم األكؿ لمنظمة التجارة  كلقد بدأت فكرة اتفاقية تقنية المعمكمات في االجتماع     

 دكلة تستحكذ عمى حكالي 28أعضاء  الدكلية في سنغافكرة ، حيث كقع عمى البياف الكزارم
كتـ التركيز في ذلؾ عمى أىمية  . العالـممف حجـ سكؽ منتجات تقنية المعمكمات ؼ% 90

الديناميكي لبلقتصاد الدكلي كقد  المنتجات التقنية لتطكير صناعات المعمكمات كالتكسع
كما . منتجات تقنية المعمكمات صدرت التأكيدات عمى ضركرة تشجيع التجارة الدكلية في

                                                 

 .213، صلقاضي إيياب السنباطي ، مرجع سابؽا (1)
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لغاء القيكد الجمركية كالرسـك عمى نطاؽ كاسع مف المنتجات  تقرر تطبيؽ نظاـ تخفيؼ كا 
 .1االتفاقية  دكلة أخرل لجزء مف14كبالتالي انضمت . ذات الصمة

الكفيمة في  كتـ تشكيؿ لجنة لتكسيع نطاؽ منتجات تقنية المعمكمات كبحث السبؿ     
لمعكائؽ غير  إضافة إلى المراجعة المستمرة. تصنيؼ المنتجات التي تضمنتيا االتفاقية

إدخاؿ تعيدات  ككاف مف المتكقع. الجمركية التي تؤثر عمى تجارة منتجات تقنية المعمكمات
تحرير التجارة في  منظمة التجارة العالمية التي تمت بمكجب اتفاقية الخدمات تحت شعار
أما اتفاقية . اإللكتركنية خدمات االتصاالت األساسية إلى البيئة األساسية الضركرية لمتجارة

دكلة ، كتضمنت الكثير مف  69ـ مف قبؿ 1997االتصاالت األساسية فقد كقعت في فبراير 
في المستقبؿ ، كىي حقيقة  التعيدات التي شممت اتفاقيات مسبقة لعمميات تحرير التجارة

لتكحيد جيكد  (الجاتس)الخدمات  ركزت عمى كيفية استخداـ مباحثات اتفاقية ا لتجارة في
 .عممية تحرير التجارة

لمتجارة  أىـ المسائؿ ذات األثر عمى النظاميف الضريبي كالجمركي    في األخير نشير إلى 
ثمة فرؽ بيف االتفاقية ك ،اإللكتركنية في اتفاقيات التجارة الدكلية كمسائؿ النفاذ إلى األسكاؽ

المنظمة لشؤكف التجارة في البضائع ، كبيف اتفاقية  (الجات)الجمركيةفة مالعامة لمتجارة كالتعر
األسكاؽ ، كىك تفريؽ ذك أثر عمى التجارة اإللكتركنية  بشأف النفاذ إلى (الجاتس)الخدمات 

  : بكصفيا اتجارا في الخدمات كمف أىميا
 تحتكل اتفاقية الجات عمى كاجبات عامة فيما يتعمؽ بالمعاممة الكطنية بشكؿ مخالؼ لتمؾ -

 التي تعتمد عمى أم مف االلتزامات المحددة التي تـ إدراجيا عمى مستكل القطاع كما ىك
 .الحاؿ في الجاتس

تسمح اتفاقية الجاتس باستعماؿ  تتضمف اتفاقية الجاتس حظران عمى القيكد الكمية ، بينما - 
 .بعض حقكقيا الحفاظ عمى القيكد الكمية في الحاالت التي ترغب الحككمات فييا

الحدكد ، كتغطي اتفاقية الجاتس أيضان  تركز اتفاقية الجات عمى التجارة في السمع عبر -
ذلؾ تضع في االعتبار التكاجد التجارم في  مكضكع التجارة عبر الحدكد كلكنيا عبلكة عمى

 .كجزء مف التجارة في الخدمات الدكلة األجنبية كحركة األشخاص الطبيعييف

                                                 

  .215القاضي إيياب السنباطي ، مرجع سابؽ، ص   (1)
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 (الجاتس)الخاصة بالخدمات  تحرير التجارة بمكجب اتفاقية التجارة الدكلية    
 : بالتجارة اإللكتركنية تكجد أربعة فئات متباينة في قطاعات الخدمات تتعمؽ

لمتجارة اإللكتركنية مثؿ االتصاالت  القطاعات التي تساعد عمى تطكير البنية األساسية -
 .كالخدمات المرتبطة بيا

يمكف فييا التكريد الفعمي لمخدمات إلكتركنيان مثؿ قطاع األعماؿ كالترفيو  القطاعات التي -
 .المالية كالخدمات

التجارة اإللكتركنية مثؿ  القطاعات التي تككف مكممة لكافة أنكاع التجارة بما في ذلؾ -
 .الخدمات البريدية كالنقؿ

االستفادة مف تدفؽ المعمكمات اإللكتركنية مف خبلؿ تكمفة بحث  القطاعات التي يمكنيا -
كما ييمنا ىنا مف . لممعمكمات كالمعالجة اآللية لمنماذج اإلدارية منخفضة كالتراسؿ السريع

كطريقتي . الجاتس ىي تمؾ المتعمقة في األساس بالتكريد اإللكتركني لمخدمات بنكد اتفاقية
 دكدػػػػػػػػػػخدمات عبر اإلنترنت ىما التكريد عبر الحػػػػػػػذات العبلقة الكثيقة بتكريد اؿ التكريد

 .كاالستيبلؾ الخارجي
 

الثاني  الفرع
 .في قانون االستيبلك وقواعد المنافسة

تنطكم عمييا العممية االستيبلكية في جميع مراحميا كلكقاية   نظران لممخاطر الكبيرة التي    
عمى القانكف أف يتعرض لحماية  كجب، يقتنيو مف سمع كخدمات  المستيمؾ مف مخاطر ما

البلزمة إلعادة التكازف في العبلقات  المستيمؾ في المعامبلت اإللكتركنية الستخراج اآلليات
 االلكتركني في ظؿ المنافسة التي ضرر كالخطر عف المستيمؾاؿاالستيبلكية بما يرفع 

ينبغي عدـ الخمط بيف قانكف المنافسة ك قانكف حماية المستيمؾ يشيدىا السكؽ االقتصادم ك
مف جية، ك المينييف ، حيث أف مجاؿ ىذا األخير ىك تنظيـ العبلقات التي تنشأ فيما بيف 

، بينما  (أكال)المستيمؾ مف جية ثانية، بما يتضمنو مف أحكاـ حمائية لمصمحة المستيمؾ
 كىك ما يجب ،1داخؿ السكؽ الكاحدالمينييف مجاؿ تدخؿ قانكف المنافسة ىك العبلقات بيف 

  .(ثانيا)أف يسعى لتنظيمو قانكف المنافسة 

                                                 

  حتى ك إف التقى القانكناف في بعض المكاضع، حيث أف المنافسة الحرة التي يضمنيا قانكف المنافسة في حد ذاتيا(1)
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 في قانون حماية المستيمك:أوال 
 المستيمؾ بأنو الشخص الذم ألجؿ احتياجاتو GHESTIN     يعرؼ الفقيو جاؾ قيستاف

 ، كبيذا المعنى 1الشخصية غير المينية يصبح طرفا في عقد لمتزكد بالسمع كالخدمات
ذلؾ الشخص الذم يبـر العقكد اإللكتركنية المختمفة مف  ىك ماإللكتركف المستيمؾ سيككف

كغيرىا مف أجؿ تكفير كؿ ما يحتاجو مف سمع كخدمات  شراء ك أيجار كقرض كانتفاع
دكف أف يقصد مف ذلؾ إعادة تسكيقيا كدكف أف تتكافر  إلشباع حاجاتو الشخصية أك العائمية

صبلحيا لو الخبرة الفنية لمعالجة ىذه  .2األشياء كا 
التعاقد بينما المينيكف   الطرؼ الضعيؼ فيككنوتكمف أىمية تكفير الحماية لممستيمؾ      

المعامبلت اإللكتركنية يككف التعاقد   كأيضا ألنو فيالمستيمكيف،في مركز القكة في مكاجية 
 .المستيمؾ عف بعد كال يككف المنتج محؿ التعاقد بيف يدم

بالفكرة الحديثة عمى التشريعات الكضعية بؿ ىناؾ كثير مف  ف حماية المستيمؾ ليست    إ
اىتمت بتكعية المستيمؾ كتنكير إرادتو قبؿ أف يقدـ عمى إبراـ  التشريعات المختمفة التي

عنيت الكثائؽ الدكلية بتقرير الحماية البلزمة كما . 3بيدؼ حمايتو في مكاجية الميني العقكد
لممستيمؾ فتتمخص حقكؽ المستيمؾ كما أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ 

 : في الحقكؽ التالية1985 افريؿ 09 المؤرخ في 248/39
                                                                                                                                                         

سكؼ تصب في مصمحة المستيمؾ ، مف حيث إسياميا في تحقيؽ أحسف تناسب بيف الثمف ك الجكدة، كما أف بعض 
األحكاـ التي ىي مف صميـ قانكف حماية المستيمؾ مف شأنيا دعـ نزاىة المنافسة، كما ىك الشأف بالنسبة لئلعبلـ 

المتضمف القكاعد المطبقة عمى الممارسات   04/02باألسعار ك التعريفات شركط البيع المنصكص عمييا في القانكف 
  . ، المعدؿ كالمتمـالتجارية

، المجمة "حماية المستيمؾ مدنيا مف اإلعبلف التجارم الكاذب كالمظمؿ"سي يكسؼ زاىية حكرية، /د: نقبل عف (1)
  .186،ص2010، 04الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، العدد

 ،ص2009مصر،  دار الفكر الجامعي،خالد ممدكح ابراىيـ، حماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية، /د (2)
 أنو الشخص الذم يتعاقد الكتركنيا مف أجؿ الحصكؿ عمى ما يمزمو مف سمع كخدمات الستخداميا أيضاكيعرؼ 

عصاـ عبد الفتاح مطر، التحكيـ االلكتركني،دار الجامعة / في غير مجاؿ نشاطو الميني ، أنظر في ذلؾ د
.  317، ص2009الجديدة، مصر 

 المؤرخ في 02-89 كىك قانكف 1989بالنسبة لممشرع الجزائرم عرؼ أكؿ قانكف لحماية المستيمؾ في  (3)
 03-09 كالممغى بمكجب06/1989 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، ج ر ج ج عدد1989فيفرم07

كيبلحظ انو رغـ . 15/2009 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، ج ر ج ج عدد2009 فيفرم25المؤرخ في 
 .حداثتو لـ تتـ فيو أم إشارة لمتعامؿ االلكتركني
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 .الحؽ في السبلمة، أم الحؽ في الحماية مف المنتجات كالخدمات الضارة لمصحة كالحياة- 
 .الحؽ في إشباع حاجاتو األساسية- 
الحؽ في االختيار في مجاؿ المنتجات كالخدمات بأسعار تنافسية مع تأميف درجة الجكدة - 

 .الكافية
الحؽ في إعطائو المعمكمات البلزمة التي تمكنو مف االختيار السميـ مع تكفير حماية ضد -

 .الغش كالخداع في اإلعبلف
الحؽ في التعكيض كذلؾ مف خبلؿ إجراء تسكية عادلة لشككاه بما في ذلؾ تعكيضو عف -

 .األضرار التي لحقت بو مف السمع الرديئة أك الخدمات الغير كافية
أيضا جمعيات تيدؼ إلى حماية المستيمؾ كىي جمعيات مدنية ال تيدؼ إلى  أنشئتكما 

كتتبع في دفاعيا عف المستيمكيف عدة طرؽ كمف أىميا التكعية كالدعاية  تحقيؽ الربح
 . كاالمتناع عف الدفع كاالمتناع عف الشراء المضادة

اإللكتركنية كضمنو  مف الدكؿ مف بادر بإصدار قانكف خاص بالمعامبلت التجاريةىناؾ ك
  .1نصكص خاصة بحماية المستيمؾ

   اذا كاف االلتزاـ باالعبلـ التعاقدم معترؼ بو منذ القدـ ، تتفؽ أغمبية القكانيف اليـك عمى 
أف اإلعبلـ المسبؽ يمتد لما قبؿ التعاقد ،فقد أصبح ىذا االلتزاـ محؿ تطبيؽ حتمي في 

، ككآلية (أ)مجاؿ التعامبلت االلكتركنية لما يتضمنو مف فائدة لقياـ معامبلت الكتركنية سميمة
 .(ب)أخرل لحماية المستيمؾ نجد حظر بعض التصرفات

 اإللكترونية التجارة نطاق في حتمي تطبيق محل باإلعبلم التعاقد قبل االلتزام - أ
 ىذا عمى كجب المتخصص بالميني مقارنة العادم لممستيمؾ المتكاضعة الخبرة أماـ     
، كىك ما يصطمح عميو  مخاطره مف التحذير ك استخدامو كيفية كبياف المنتج كصؼ األخير

ف 2بااللتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدم إال  االستيبلؾ عقكد كؿ يخص عاما االلتزاـ ىذا كاف كا 
                                                 

 نصكص لف عؿانيقكىذه اؿنطكم كتكنس كفرنسا بقانكف حماية المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد كغيرىا كت (1)
كالعممة التي يتـ بمقتضاىا السداد كمدة العرض  بالمكرد الخاصة إعبلـ المستيمؾ بالمعمكمات لحماية المستيمؾ كأىميا

المكرديف إحاطة المستيمكيف عمى فرض تكشركط القرض كحؽ المستيمؾ في العدكؿ عف التعاقد ، كما  كالسعر
 .الخدمة بما في ذلؾ الضرائب اإللكتركنية في الكقت المناسب قبؿ إبراـ العقد بالمكاصفات التفصيمية لمبضاعة أك

  عند اآلخر لممتعاقد يقدـ بأف المتعاقديف أحد بالتزاـ يتعمؽ التعاقد عمى سابؽ التزاـ " :بأنو االلتزاـ ىذا كيعرؼ( 2     )
 : ، أنظر في ذلؾ"العقد ىذا تفصيبلت بكافة عمـ عمى متنكر كامؿ سميـ رضا إليجاد البلزمة البيانات العقد تككيف      
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 دكف بعد عف يتـ التعاقد ألف اإللكتركنية، االستيبلؾ عقكد في أىميتو كتعظـ نطاقو يتسعانو 
 يكلد مما التعاقد، محؿ المبيع تفحص مف المستيمؾ تمكف كدكف طرفيو، بيف حقيقي التقاء
 اإلقميمية ك 1الدكلية التكجييات أكدتو ما كىك ، مالميف ك المستيمؾ بيف ما الثقة بعدـ شعكر

 الخاصة االستيبلؾ قكانيف كذا ك اإللكتركنية التجارة ك بعد عف لمعقكد الحديثة التشريعات ك
 الخاصة المعمكمات جميع تضميف يجب االنترنت عبر المبرمة العقكد ففي المستيمؾ، بحماية
 الميني عاتؽ عمى يقع التزاـ القانكنية األنظمة جميع في كىك التعاقد، قبؿ العرض في بالعقد
 .المستيمؾ لصالح
 :شرطيف تكافر لو البلحؽ أك التعاقد عمى السابؽ االلكتركني باإلعبلـ االلتزاـ يتطمب     
 ك الشامؿ بالعمـ لو يسمح نحك عمى خبيرا مينيا المتعاقديف أحد يككف أف : األكؿ الشرط

 .االستيبلؾ عقد محؿ المبيع مكاصفات ك ببيانات لكافيا
 مالذ ىك الجيؿ ىذا أف حيث المعمكمات ليذه جاىبل المستيمؾ يككف أف : الثاني الشرط
 جيؿ أف غير لممستيمؾ، باإلعبلـ مديف اإللكتركنية االستيبلؾ عقكد في الميني يجعؿ

 لو الميني عاتؽ عمى يقع الذم باإلعبلـ االلتزاـ أف باعتبار ،عقكالـ يككف أف بد ال المستيمؾ
 .    حدكد
 األكركبي التكجيو حاكؿ بعد، عف المبرمة العقكد مف اإللكتركني العقد أف باعتبار     
 في التكافؤ مف معيف مستكل إضفاء بعد، عف العقكد في المستيمكيف حماية بشاف 97/7رقـ

 كذلؾ، التقميدية بصكرتو بعد عف التعاقد في نظيره ك اإللكتركني المستيمؾ بيف الحماية
 ال حاسـ شرط كىك العقد، عف المعمكمات جميع مف اإللكتركني المستيمؾ تمكيف ك بإتاحة
 .المستنيرة ك الحرة مكافقتو لصحة عنو غنى
 اإللكتركنية لمتجارة القانكنية الجكانبب المتعمؽ 2000/31 رقـ األكركبي التكجيو ترؾ كما    
 المستيمؾ حماية إلى تيدؼ كطنية قكانيف صياغة ميمة األعضاء لمدكؿ الداخمي، السكؽ في

                                                                                                                                                         

 209      خميفي مريـ، مرجع سابؽ، ص

نو يجب عمى المينييف تزكيد المستيمؾ أالعاشرة عمى   نص في مادتو31-2000 األكركبيمثبل التكجيو ( 1)
 :يمي  العقد كتشمؿ ماإبراـبمعمكمات كاضحة كدكف غمكض قبؿ 

.  العقدإلبراـالمراحؿ التقنية البلزمة -               
.  المعمكماتيةاألخطاءكيفية تدارؾ                        -
   بياإليوالشركط التعاقدية كالشركط العامة التي يجب تزكيد المرسؿ                        -



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

254 

 

 عمى التكجيو كأكجب ، الشبكة عبر تبـر التي العقكد تنمية تعزز أحكاـ كتتضمف اإللكتركني،
 يمنع ال التعاقد عممية يحكـ الذم القانكني النظاـ أف خاص بكجو تضمف أف األعضاء الدكؿ

 لصبلحيتيا القانكني األثر ترتيب عدـ ك حرماف إلى يؤدم ال ك اإللكتركنية، العقكد استخداـ
 .الكتركنيا تبـر أنيا أساس عمى

 باإلعبلـ االلتزاـ كجكد مبدأ عمى الفرنسي االستيبلؾ قانكف مف L111-1     تنص المادة 
 رقـ الفرنسي القانكف في تأكيده تـ ما كىك المستيمؾ ك الميني المكرد بيف المبرمة العقكد في

 باإلعبلـ االلتزاـ كاجب عزز ك فرض الذم الرقمي االقتصاد في الثقة بشأف575  -2004
 رقـ الفرنسي المرسـك نصكص ضمف أيضا نجده االلتزاـ كنفس ، الميني عاتؽ عمى

، بعد عف المالية الخدمات بتسكيؽ المتعمؽ 2005 يكنيك 6 في الصادر 648  -2005
 لمتجارة النمكذجي العقد تضمف كما المستيمؾ، إعبلـ كاجب الميني عاتؽ عمى ألقى الذم

 . 1اإلعبلـ في المستيمؾ حؽ بباريس كالصناعة التجارة غرفة أعدتو الذم ك اإللكتركنية
 المستيمؾ اإللكتركني لحماية خاصة أحكاما الصدد ىذا في الجزائرم التشريع يفرض لـ     
المشرع  جسده فقد لئلعبلـ بالنسبة ك عامة، بصفة لممستيمؾ الخاصة بالحماية اىتـ انو إال

 مف مكضع مف أكثر كفي بالمستيمؾ تعنى التي التشريعات مف سمسمة خبلؿ مف الجزائرم
 سنة فبراير 25 المكافؽ 1430 صفر 29 في  مؤرخ03-09 رقـ القانكف في ما كرد بينيا

 إعبلـ بإلزامية منو الخامس الفصؿ عنكف الذم الغش قمع ك المستيمؾ بحماية يتعمؽ 2009
 تحقيؽ أجؿ مف العقد بشركط لممستيمؾ المسبؽ اإلعبلـ المشرع أكجب كما 2.المستيمؾ

 10 في  المؤرخ306-06 رقـ التنفيذم المرسـك في التجارية شفافية العمميات ك نزاىة
 االقتصادييف األعكاف بيف ما المبرمة لعقكد افي األساسية يحدد العناصر 2006 سبتمبر

                                                 

  83 - 2000 رقـ التكنسي اإللكتركنية التجارية بالمبادالت الخاص القانكف نجد العربية التشريعات صعيد كعمى (1)
 جميع كمفيكمة كاضحة بطريقة لممستيمؾ يكفر أف اإللكتركنية التجارية المعاممة في البائع إلزاـ عمى نص الذم

 4 في الصادر 659 رقـ المبناني القانكف كفي ،إبرامو المراد العقد بمبلبسات العمـ مف تمكنو التي المعمكمات
 ك الميني بيف تتـ التي لممعامبلت منو العاشر الفصؿ المشرع خصص المستيمؾ، بحماية الخاص 2005 شباط

 المكاضيع تتناكؿ صريحة ك كاضحة بمعمكمات المستيمؾ تزكيد كجكب القانكف تضمف قد ك،بعد عف المستيمؾ
  .بالتعاقد قراره اتخاذ مف تمكنو التي

كيزة، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة، مذكرة لنيؿ  (شالح)لحرارم  (2)
 .48،ص2012شيادة ماجستير في القانكف، فرع قانكف المسؤكلية المينية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،
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 تمكيف ضركرة عمى الجزائرم المشرع كأكد .تعتبر تعسفية التي البنكد ك كالمستيمكيف
 02-04 رقـ القانكف في1 البيع كالخدمات كشركط السمع أسعار ك ثمف معرفة مف المستيمؾ
 المعدؿ كالمتمـ التجارية الممارسات المطبقة عمى القكاعد يحدد 2004 يكنيك 23 في المؤرخ

كذلؾ نص صراحة عمى اإلعبلـ االلكتركني في . 20102أكت 15 المؤرخ06-10بقانكف رقـ
 ، 2009 فيفرم 07 المكافؽ ؿ1430 صفر 11 المؤرخ في 65-09المرسـك التنفيذم رقـ 

يحدد الكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعبلـ حكؿ األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط 
يقصد في مفيوم :"  منو عمى 04أك بعض السمع كالخدمات المعينة بحيث تنص المادة 

طرق : الكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعبلم حول األسعار: أحكام ىذا المرسوم ما يأتي
اإلشيار حول األسعار والتعريفات المتعمقة بالسمع والخدمات التي تعتمد عمى إستعمال 

 ."وسائل معينة وال سيما الدعائم التقنية والتكنولوجية لئلشيار واالتصال
 شبكة عبر أك عاـ بشكؿ بعد عف لمعقكد إبرامو عند المستيمؾ ييـ ما أكثر إف       

 طبيعة ألف ذلؾ معو يتعامؿ الذم البائع شخصية معرفة ك التأكد ىك خاص بشكؿ االنترنت
 المكجب شخصية تحديد أىميا لعؿ ك خطكاتو، جميع في الكضكح تستمـز اإللكتركني التعاقد

 التي الشفافية ك الثقة عمى الحرص منطمؽ فمف ، فيو لبس ال قاطع بشكؿ العقكد ىذه في
 عبر ىكيتو بتحديد البائع يمتـز المستيمكيف مع اإللكتركنية التجارية المعامبلت بتشجيع تسمح
 . تحديدىا تمكف التي العناصر جميع إيجابو يتضمف بحيث الشبكة
 تتضمف بأف 4/1 في مادتو 97/7 رقـ األكركبي التكجيو نص السياؽ ىذا في     

 معو المتعامؿ المكرد ىكية بعد عف المبرمة العقكد في لممستيمؾ تزكيدىا يتـ التي المعمكمات
 إعبلـ ضركرةL121-18  المادة أكجبت الفرنسي  االستيبلؾالقانكف كفي، عنكانو ك

                                                 

يجب أن يكون  :" منو عمى05فتنص المادة .لؤلفراد دكف تحديد لمكيفية كال األخذ بعيف االعتبار لمكجكد البلمادم  (1)
أو بأية إعبلم المستيمك بأسعار وتعريفات السمع والخدمات عن طريق وضع عبلمات أو وسم أو معمقات 

 في تعريفيا ببعض المفاىيـ أف العقد 02-04كما تنص المادة الثالثة مف نفس القانكف " وسيمة أخرى مناسبة
أم كثيقة أخرل يمكف أف ينجز عمى شكؿ طمبية أك فاتكرة أك سند ضماف أك جدكؿ أك كصؿ تسميـ أك سند أك 

 تتضمف الخصكصيات اك المراجع المطابقة لشركط البيع العامة، أما في تعريفيا ميما كاف شكميا أك سندىا
كل إعبلن ييدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السمع أو : إشيار:" لئلشيار فتنص عمى

 ."  الخدمات ميما كان المكان أو وسائل اإلتصال المستعممة
  .46/2010 ج ر ج ج عدد  (2)
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 مركز كعنكاف الخدمة، مقدـ الشخص أك الميني تميفكف رقـ ك عنكاف ك باسـ المستيمؾ
 العنكاف كاف إذا لعقدا عرض عف المسؤكلة المؤسسة عنكاف ك كجد إف االعتبارم الشركة
 .مختمفا
 في الثقة بشأف 575  -2004 رقـ الفرنسي القانكف مف 19 المادة نص نجد  كما    

 االنترنت مكاقع عمى يبرزكا أف اإللكتركنية لمتجارة الممارسيف عمى فرضت ،مالرقـ االقتصاد
 شخصا كاف إذا لقبو ك اسمو يبيف بأف الشبكة، عبر البائع بيكية المتعمقة المعمكمات التجارية
 بريده عنكاف ك منشأتو عنكاف إلى كيشير معنكيا، شخصا كاف إذا الشركة كعنكاف طبيعيا

 التجارة سجؿ في القيد إلجراءات خاضعا كاف إذا يجب ذلؾ إلى إضافة ىاتفو رقـ اإللكتركني
 إذا ك إدارتيا، كمركز الشركة، ماؿ كرأس قيده، رقـ يبرز أف ميني جدكؿ في أك كالشركات

 يمارس كاف إذا ك ، الرقـ ىذا يذكر أف فيجب خاص برقـ معرفا ككاف لمضريبة خاضعا كاف
 ىذا منحت التي السمطة عنكاف ك اسـ المكقع عمى يظير أف فعميو لترخيص يخضع نشاطا

 مف الكتركنيا لمكافة متاحا ك سيبل المعمكمات ىذه لجميع الكصكؿ يككف أف عمى الترخيص،
 .1االنترنت عمى التجارم المكقع خبلؿ
 ك الخدمة أك لمسمعة األساسية األكصاؼ بياف اإلعبلـ يتضمف أف يجب آخر جانب مف     

 ما ىك الخدمة أك لمسمعة األساسية األكصاؼ أك بالخصائص كيقصد لمتعاقد، العامة الشركط
 بالمبيع المستيمؾ عمـ معو يتحقؽ شامبل ك دقيقا كصفا الخدمة أك المنتج بكصؼ يتحقؽ
 الجكىرية المعمكمات كؿ فيي لمعقد العامة الشركط أما لمجيالة، نافيا كافيا عمما التعاقد محؿ

 بكافة بينة ك دراية عمى يككف حتى يعمميا أف المستيمؾ عمى التي ك بالتعاقد الخاصة
 .2يتحمميا التي االلتزامات

                                                 

 منو25 المادة في المشرع نص 2000 لسنة التكنسي اإللكتركنية التجارة ك المبادالت قانكف فيأما عربيا نجد  (1)
 العقد إبراـ قبؿ مفيكمة ك كاضحة بطريقة لممستيمؾ يكفر أف اإللكتركنية التجارية المعاممة في البائع إلزاـ عمى
- 659 رقـ المبناني القانكف مف 52 المادة نص تضمف كما. الخدمات مؤدم أك البائع ىاتؼ ك عنكاف ك ىكية

 بالتعاقد قراره اتخاذ مف تمكنو التي المكاضيع تتناكؿ صريحة ك كاضحة بمعمكمات المستيمؾ تزكيد كجكب 2005
 إلى باإلضافة اإللكتركني، بريده ك تسجيمو كمكاف كرقـ كعنكانو كاسمو المحترؼ، بتعريؼ يتعمؽ ما منيا خاصة

 . المحترؼ تعريؼ تتيح معمكمات أية
 كذا ك الخدمات ك لمسمع األساسية لؤلكصاؼ ببياف المستيمكيف بإعبلـ المكرديف97/7رقـ األكركبي التكجيو ألـز (2)

 العدكؿ حؽ إقرار التنفيذ، ك التسميـ الدفع كيفية أك طريقة األثماف، كبياف بالعقد الخاصة المعمكمات بعض
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 ك المبادالت بشأف 2000 لسنة 83 رقـ التكنسي القانكف مف 25 المادة فرضت كما    
 الكصؼ ،الخدمة أك المنتج سعر ،خصائص ،طبيعة تحديد البائع عمى ،ةاإللكتركني التجارة
 ميف،أالت مبمغ ك الخدمة أك السمعة تسميـ كيفية المعاممة، انجاز مراحؿ لمختمؼ الكامؿ

 الدفع إجراءات ك طرؽ البيع، بعد ما خدمات ك اإللكتركني البيع في المقدمة الضمانات
 ك الطمبية إقرار كيفية ، كأجمو الشراء عف العدكؿ إمكانية العقد تنفيذ ك التسميـ كآجاؿ كطرؽ
 ىذه تكفير يتـ أف التكنسي المشرع اشترط ك .العقد فسخ شركط الصفقة، عمى المكافقة

 مراحؿ كافة في ك المفاكضات مرحمة في عمييا لبلطبلع الكتركنية بطريقة المعمكمات
 . اإللكتركنية المعاممة

 قمع ك المستيمؾ بحماية يتعمؽ 03 - 09 رقـ القانكف في نجد الجزائرم التشريع عف أما    
 بكاسطة، يفيـ منيا أنو يقع عمى عاتؽ الميني أف يعمـ المستيمؾ  1نوـ 17المادة ش نصالغ

، بالمنتكج المتعمقة المعمكمات بكؿ مناسبة أخرل كسيمة بأية أك عبلمات كضعأك  2 الكسـ
 .يمكف أف تشمؿ الكسيمة االلكتركنية1" أية كسيمة أخرل " كعبارة 

                                                                                                                                                         

 التزاـ كجكب عمى فأكد الفرنسي 575  -2004 رقـ القانكف أما .العرض أك اإليجاب صبلحية كمدة لممستيمؾ،
 بالثمف المستيمؾ بإعبلـ ، لمتعاقد بإيجاب األمر يتعمؽ لـ لك ك حتى اإللكتركنية، التجارة بنشاط القائـ الشخص
 فالمشرع التسميـ، نفقات ك الضرائب احتساب يتـ كاف إذا فيما كخاصة لبس، أك غمكض دكف كاضحة بطريقة
 مف 19/2، أنظر في ذلؾ المادة سميـ نحك عمى األخير ىذا إرادة تشكؿ صارمة بقكاعد المستيمؾ حماية في شدد

  بنصيا575-2004القانكف
Article 19/ 2: « Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en 
L’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire 
et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa 
S’applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 
121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les prix prévues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur » 

 
 لبلستيبلك يضعو الذي بالمنتوج المتعمقة المعمومات بكل المستيمك يعمم أن متدخل كل عمى يجب " فييا كجاء (1)

 ." مناسبة أخرى وسيمة بأية أو عبلمات ووضع الوسم بواسطة

  التماثيلأو الصور أو المميزات  أو العبلماتأو اإلشارات أوكل البيانات :" بؿ حتى في تعريفو لمكسـ عمى انو  (2)
 أو ختم أو بطاقة  أو ممصقة أو سمةأو الفتة أووثيقة أو تظير عمى كل غبلف   الرموز المرتبطة بالسمعةأو

ىذا   " سندىا بغض النظر عن طريقة وضعياأوميما كان شكميا   دالة عمى طبيعة منتوجأو مرفقة أومعمقة 
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 ":فييامنو كالتي جاء  4 المادة بمقتضى ك 306  -06 رقـ التنفيذم المرسـك في ك   
 العامة بالشروط المبلئمة الوسائل بكل المستيمكين إعبلم االقتصادي العون عمى يتعين

برامو العقد لفحص كافية مدة ومنحيم الخدمات، تأدية أو /و السمع لبيع والخاصة  ."وا 
 ك بأسعار الزبائف إعبلـ كجكبا البائع يتكلى منو 4 المادة في 02 - 04 رقـ القانكف في ككذا

  .البيع بشركط ك الخدمات ك السمع تعريفات
 المادة نص في كرد حيث العربية بالمغة المستيمؾ إعبلـ الجزائرم المشرع اشترط كقد    
 دليل و االستخدام طريقة و الوسم بيانات تحرر أن يجب ": 03  -09 رقـ القانكف مف 18

 التنظيم في عمييا منصوص أخرى معمومة كل و المنتوج ضمان شروط و االستعمال
 عدة أو لغة استعمال يمكن اإلضافة سبيل عمى و أساسا العربية بالمغة المفعول الساري
 . " محوىا متعذر و مقروءة و مرئية وبطريقة ، المستيمكين من الفيم سيمة أخرى لغات
 الطرؼ المستيمؾ حماية في يفيميا التي بالمغة المستيمؾ إعبلـ في العبرة تظير    

 إجراءات ك المستقبمية تعيداتو يخص فيما بينة عمى كىك التعاقد نحك يتجو بأف الضعيؼ
 سبيؿ عمى سمح كلكنو بديمة، أجنبية لغة يحدد لـ الجزائرم المشرع أف المبلحظ ك التعاقد،
 . أخرل بمغات اإلعبلـ يرد أف اإلضافة

فنجد نص في قانكف التجارة      أما بخصكص مسألة عبء إثبات حصكؿ اإلعبلـ 
 حممو عمى البائع إذ أكجب عميو أف يكفر 36 الفصؿ كالمبادالت االلكتركنية التكنسي كىك

 مف نفس القانكف جممة مف المعمكمات ككضعيا 25لممستيمؾ طبؽ الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
يتعين عمى "  مف نفس القانكف إذ نص عمى انو 29عمى ذمتو الكتركنيا كىك ما أكده الفصؿ 

البائع أن يوفر لممستيمك عند الطمب خبلل العشرة أيام الموالية إلبرام العقد وثيقة كتابية 
كىك ما يمكف مف تككيف حجة  " أو الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعمقة بعممية البيع

.  كتابية يككف بمكجبيا اإلثبات ممكنا 
 في حددتو باإلعبلـ البائع التزاـ قررت كالتي السابقة التشريعات أغمبية أف إلى نشير    

 حالة في المدنية الجزاءات عمى تنص كلـ العقد إبراـ قبؿ أم التعاقد عمى السابقة المرحمة
                                                                                                                                                         

 تعطي محتكل الكسـ ككؿ ما ذكرتو عمى سبيؿ المثاؿ مف 03-09 مف قانكف3/4التعريؼ الذم جاء في المادة
 .جية مف جية أخرل عبارة ميما كاف شكميا اك سندىا يفتح المجاؿ لقبكؿ الكسـ االلكتركني 

 .  السالفة الذكر02-04 مف القانكف05 نفس العبارة كردت في المادة (1)
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 عمى السابؽ باإلعبلـ بااللتزاـ الميني فإخبلؿ العامة لمقكاعد تطبيقا ك كعميو بو، اإلخبلؿ
 طبيعة ذا يجعمو ك يصفو الفرنسي االجتياد كاف إف ك 1 التقصيرية المسؤكلية يكجب التعاقد
 .2التعاقدية المسؤكلية قياـ بو اإلخبلؿ عمى يترتب تعاقدية

 طبقا لنص يعتبر اإلخبلؿ بيذا الكاجب جريمة تعرض صاحبيا لمتتبع الجزائي    بينما 
 ، 3في القانكف التكنسي  السالؼ الذكر، كذلؾ03-09 مف قانكف 78المادة 

تعتبر ىذه كحؽ العدكؿ عف الشراء       يضاؼ إلى كاجب اإلعبلـ كآلية لحماية المستيمؾ 
عادة  اآللية القانكنية الحمائية التي تمكف المستيمؾ مف مراجعة اختياراتو كالتفكير في طمبو كا 

 .النظر في قبكلو كذلؾ تجنبا لمنتائج المنجرة عف القبكؿ المتسرع
يعرؼ حؽ العدكؿ بأنو تعبير عف إرادة مخالفة لما كقع االتفاؽ عميو يرمي مف كرائيا      

 ، كقد  تضمنت ىذا الحؽ 4ف لـ يكفأأحد األطراؼ الرجكع فيما كقع االتفاؽ عميو كاعتباره ؾ
        .كالتكنسي5العديد مف القكانيف المنظمة لمتجارة االلكتركنية كمنيا القانكف الفرنسي

 مف قانكف المبادالت التجارة 30    كيمكف ممارسة حؽ العدكؿ عف الشراء حسب الفصؿ 
:   في أجؿ عشرة أياـ تحتسب التكنسيااللكتركنية

                                                 

   قبؿ التعاقدم يترتب عميو قابمية العقد لمبطبلف عمى باإلعبلـ بااللتزاـ اإلخبلؿ أففي حيف انو ىناؾ مف يرل  (1)
، -الغمط- المتعاقد كبالتالي عدـ الكقكع في احد عيكب الرضىإرادة في تحصيف أثره ىذا االلتزاـ يتمثؿ أفاعتبار 

  .341عصاـ عبد الفتاح مطر ، التحكيـ االلكتركني ، مرجع سابؽ، ص/ د: أنظر في ذلؾ
 جكيمية 4 في آخر حكـ ك 1978 يناير 31 في ليا صادر حكـ في الفرنسية النقض محكمة إليو اتجيت ماكىك  (2)

 ، مجمة "تحميمية دراسةت ، االنترف عبر البيع عقد"، الزريقات محمد خالد عمرأنظر في ىذه األحكاـ  ، 1980
  .31 ص ، 5 رقـ ىامش ، 1999 ، شمس عيف جامعة ؽ،الحقك

كما .  دينار5000 ك500 كذلؾ بخطية تتراكح بيف 2000 لسنة 83 مف القانكف عدد 49عمى معنى الفصؿ  (3)
 مف نفس القانكف عمى انو يعاقب كؿ مف استغؿ ضعؼ أك جيؿ شخص في إطار عمميات البيع 50نص الفصؿ 

 دينار كذلؾ 2000 ك1000االلكتركني بدفعو لبللتزاـ حاضرا أك آجبل بأم شكؿ مف اإلشكاؿ بخطية تتراكح بيف 
إذا ثبت مف ظركؼ الكاقعة أف ىذا الشخص غير قادر عمى تمييز أبعاد تعيداتو أك كشؼ الحيؿ كالخدع المعتمدة 

. لدفعو لمتعاقد أك إذا ثبت انو كاف تحت ضغط مع مراعاة أحكاـ المجمة الجنائية
 

غدكشي نعيمة، حماية المستيمؾ االلكتركني، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف، فرع قانكف المسؤكلية  (4)
  .75،ص2012المينية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 تـ 97/7نشير فقط أف التكجيو األكركبي الذم ييتـ بحماية المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد كىك التكجيو (5)
 .2014 الذم سيدخؿ حيز التطبيؽ في جكاف UE/ 83/2011إلغاؤه بمكجب التكجيو 
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. بالنسبة إلى البضائع بداية مف تاريخ تسمميا مف قبؿ المستيمؾ - 
 .بالنسبة إلى الخدمات بداية مف تاريخ إبراـ العقد - 

    كفي ىذه الحالة يتعيف عمى البائع إرجاع المبمغ المدفكع إلى المستيمؾ في أجؿ عشرة 
. أياـ مف تاريخ إرجاع البضاعة أك العدكؿ عف الخدمة

غير أف حؽ العدكؿ عف الشراء المخكؿ لممستيمؾ ليس مطمقا إذ أف المشرع منعو في بعض 
:    مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية كىي كاآلتي32الحاالت الكاردة بالفصؿ 
. إذا تـ تزكيد المستيمؾ بمنتكجات حسب خاصيات شخصية        - 
  إذا تـ تزكيد المستيمؾ بمنتكجات ال يمكف إعادة إرساليا أك تككف قابمة        - 
 .لمتمؼ أك الفساد النتياء مدة صبلحيتيا           

  قياـ المستيمؾ بنزع األختاـ عف السجبلت السمعية البصرية أك  -     
 .البرمجيات  كالمعطيات اإلعبلمية المسممة أك نقميا آليا       
. شراء الصحؼ كالمجبلت    - 

 :حظر بعض التصرفات حماية المستيمك االلكتروني من خبلل-        ب 
    حظرت بعض الكثائؽ الدكلية كالكطنية بعض صكر التصرفات التي تتـ عف بعد مثؿ 

البيكع الجبرية كالبيكع االستفزازية أك االستدراجية التي تستطيع انتزاع مكافقة اك رضا المتعاقد 
 20021 يكليك 13، دكف أف يككف لديو فرصة التفكير فكفقا لمتكجيو األكركبي الصادر في 

فأنو يمتنع عمى الدكؿ األعضاء منع تزكيد المستيمؾ بسمع أك خدمات دكف أف يطمب ذلؾ 
ال اعفي المستيمؾ مف سداد الثمف في  أك دكف مكافقتو عف طريؽ اتصاالت غير مرغكبة، كا 

كقد أكضح نفس التكجيو المقصكد باالتصاالت غير المرغكبة كىي تمؾ التي . 2ىذه الحاالت
 . تتـ ألغراض الدعاية كالتركيج

  كما قرر ذات التكجيو حؽ المستيمؾ في حماية بياناتو الخاصة في االتصاالت االلكتركنية 
سرية االتصاالت االلكتركنية، : مف أم اعتداء قد يمسيا ، كيشمؿ التكجيو المسائؿ التالية

                                                 

 .  الخاص بحماية المعطيات الخاصة في نطاؽ االتصاالت االلكتركنية(CE/2002/58)كىك التكجيو   (1)
 344عصاـ عبد الفتاح مطر ، التحكيـ االلكتركني ، مرجع سابؽ، ص/ د (2)
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عدـ جكاز احتجاز المعطيات الخاصة اك البيانات الشخصية لممستيمكيف أك االحتفاظ بيا إال 
  .1مف خبلؿ المدة التي تقتضييا طبيعة المعاممة، الرسائؿ االلكتركنية غير المرغكب فييا

 17     في إطار التشريعات الكطنية فقد اصدر الككنجرس األمريكي تشريعا في 
 كىك يضع عمى عاتؽ 2 متعمؽ بالتصرفات التجارية االلكتركنية الغير مرغكبة2000يكنيك

مطمؽ الرسائؿ الدعائية مجمكعة مف االلتزامات أبرزىا تضميف ىذه الرسائؿ بيانا كاضحا 
لطبيعة المرسؿ سكاء الدعائية أك التجارية كبيانا آخر لحقكؽ المرسؿ إليو في إببلغ المرسؿ 

 .3رغبتو في عدـ تمقي البريد الدعائي 
 منو 22     في فرنسا تعرض قانكف االقتصاد الرقمي ليذه المسألة عندما نصت المادة    

عمى أف استخداـ عناكيف رسائؿ الكتركنية في أغراض تجارية دعائية يخضع لمرضا المسبؽ 
 .مف جانب األشخاص المعنييف

، 4    األعماؿ التجارية التي تتـ عبر االنترنت تسبقيا أشكاؿ عديدة مف الدعاية كاإلعبلنات
ىذه األخيرة مف شانيا التأثير في سمكؾ المستيمؾ كقراراتو، مما يستدعي ضركرة حماية 

المستيمؾ مف التضميؿ في التجارة االلكتركنية أكثر مف التجارة التقميدية حيث تبدك اإلعبلنات 
ثارة مف اإلعبلنات التجارية التقميدية ، كىذا االلتزاـ 5عبر االنترنت اقؿ تكمفة ك أكثر سيكلة كا 

                                                 

، 04 عدد،جامعة الككيت، مجمة الحقكؽ ،"حماية المستيمؾ في التعامبلت االلكتركنية"نبيؿ محمد صبيح، (1)
. 138،ص2008

(2) Unsolicited commercial electronic act  
 201،ص نفسونبيؿ محمد صبيح، المرجع / د (3)
 انو عكامؿ إلى باإلضافةلتعريؼ بالمنتجات كالخدمات كتنشيط التعاقد ا التجارم كسمية باإلعبلفكيقصد  (4)

 اإلقباؿالتسكيؽ كمظيرا مف مظاىر المنافسة المشركعة كىك كؿ ما يستخدمو التاجر لحفز المستيمؾ عمى 
 187سي يكسؼ زاىية حكرية، مرجع سابؽ، ص: عمى سمعتو ، انظر في ذلؾ

نظرا لممكانة التي يحتميا اإلعبلف التجارم عبر اإلنترنت باعتبارىا سكقا بإمكانياتيا الضخمة كتكاليفيا  (5)
 Loiكىك تنظيمو  ؿ1993 جانفي 29تدخؿ المشرع الفرنسي بمكجب القانكف الصادر في فقد، المنخفضة

sapin , n° 122/93 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie     économique et des procédures publiques, JO  du 30/01/1993 

 يبـر بيف العميؿ كككالة اإلعبلنات عقد بغرض بث إعبلنات ذات طبيعة حيث                         
أنظر في .شبكة أك بشراء مساحة إعبلنية عميياؿتجارية أك مينية عبر  اإلنترنت ليطمع عمييا كؿ مستخدـ ؿ

 ,BENSOUSSAN Alain, le commerce électronique, aspects juridique, LITIC, France :ذلؾ
2003, p93 
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الذم يقع عمى عاتؽ المينى يدعى بااللتزاـ باالمتناع عف خداع المستيمؾ كىك التزاـ سمبي 
يجد تطبيقاتو في قكانيف حماية المستيمؾ الكطنية المختمفة كالتي لـ تفرؽ بيف الكسائؿ 

  .1التقميدية كالكسائؿ االلكتركنية 
 لحماية المستيمؾ بمحاربة 2-مف بينيا القانكف الجزائرم-     اىتمت التشريعات الكطنية

الدعاية المضممة أك الخادعة كالتي تعرؼ أنيا كؿ دعاية أيا كاف شكميا تتضمف ادعاءات أك 
بيانات أك عركضا خاطئة يككف مف شأنيا إيقاع اآلخريف في خطأ، كقد قضت محكمة 

استئناؼ باريس بتجريـ الدعاية المضممة بشأف كتالكىات بيع بالمراسمة تضمنت معمكمات 
 .3كاذبة عف مككنات البضائع 

                                                 

أف اإلشيار   المتعمؽ بالزجر عف الغش في البضائع المغربي المعتبر13.83نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قانكف (1)
المضمؿ أك الكاذب يعتبر سببا مف أسباب اإلضطراب اإلقتصادم كليس فقط مجرد اعتداء عمى مصالح األفراد 

 مف قانكف زجر الغش الفصؿ الكحيد الذم يحكـ اإلشيار الكاذب في المغرب كنص خاص 10كيشكؿ الفصؿ
يمنع كل إعبلن ميما كان شكمو يشتمل عمى ادعاء أو بيان أو : " جاء فيو  يعاقب عمى ىذا النكع مف اإلشيار

وجود السمع أو الخدمات وطبيعتيا : عرض كاذب أو من شأنو أن يوقع في الغمط بشأن أحد العناصر اآلتية 
وتركيبتيا وجودتيا ومحتواىا من العناصر المفيدة ونوعيا ومنشأىا وكميتيا وطريقة وتاريخ صنعيا 

وخصائصيا وأثمان وشروط بيعيا وشروط أو نتائج استعماليا وأسباب وأساليب البيع أو التسميم أو تقديم 
. الخدمة ومدى اإللتزامات وىوية أو صفة أو أىمية الصناع والباعة والمستثمرين والمعمنين ومنجزي الخدمات

ويمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة إلييا المتابعة بالكف عن اإلعبلن محل النزاع عاجبل بالرغم عن جميع طرق 
 ويمكن طمب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت بو كما يمكن . الطعن ، وذلك بناء عمى طمبات وكيل الممك

. وينتيي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو البراءة.  الطعن في رفض المنع بالطرق العادية
ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر عمى نفقة المحكوم عميو بيان يعيد األمور إلى نصابيا طبق 

ويكون المعمن المباشر لئلعبلن لحسابو مسؤوال بصفة . نفس الكيفيات وفي نفس األماكن التي تم فييا اإلعبلن الكاذب
ذا كان المخالف شخصا معنويا ألقيت المسؤولية عمى مسيريو ويعتبر أن ىناك جنحة . أصمية عن المخالفة المرتكبة وا 

. بمجرد مايقع اإلعبلن أو يتسمم أو يتمقى في المغرب
 :أنظر في ذلؾ". درىم7200 إلى 200ويعاقب عمى المخالفات ألحكام ىذا الفصل بغرامة من 

، مقاؿ منشكر عمى "الحماية الجنائية لممستيمؾ في إطار القانكف المتعمؽ بالزجر عف الغش في البضائع "  فػػػاتػػػػح كػػمػػػاؿ،
 http//www.ampoc.net/kamal.htmالمكقع

  03-09 مف قانكف رقـ 68أنظر المادة  (2)
 :أنظر كذلؾ  .349عصاـ عبد الفتاح مطر ، التحكيـ االلكتركني، مرجع سابؽ، / د (3)

ROCHFELD Judith, Les nouveaux défis du droit des contrats : l’efficacité de   
la lutte contre les pratiques commerciales déloyales de  l’internet, Les nouveaux défis du commerce 
électronique sous la direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010.p17         
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 بعد اتساع مستخدمي اإلنترنت في العالـ، بدأ يتبمكر مفيـك الحماية اإللكتركنية      
 لممستيمؾ كالذم يعني الحفاظ عمى حقكؽ المستيمؾ كحمايتو مف الغش أك االحتياؿ أك شراء

 ب التي تستطيع الكصكؿ إلى كؿ مكاف كتمارس تأثيرامبضائع مغشكشة باستخداـ أدكات الك
  .يتجاكز أحيانا األدكات التقميدية في الكاقع

الدكؿ الغربية ترفع صكت المستيمؾ في مكاجية  فقد ظيرت مكاقع عديدة خاصة في     
تدشيف بعض المكاقع العربية عمى اإلنترنت لحماية  ، كما بدأ1الغش التجارم بجميع أشكالو

االستيبلكية التي مف أبرزىا سبلمة المنتج، كالحؽ في  المستيمؾ العربي كتعريفو بحقكقو
البائع، ككذلؾ أف يعمـ بأم عيكب في السمعة، باإلضافة إلى الحؽ   االختيار، كأف يستمع إليو
  .عف األضرار التي يتعرض ليا المستيمؾ في التكعية، كالتعكيض

حماية المستيمؾ بتقديـ ىذه الخدمات مف خبلؿ منتديات لتبادؿ الخبرات أكف  تقـك مكاقع    
 كالقياـ بعرض قصص كاقعية لتجارب المشتريف مع السمع الرديئة، كتحديث مستمر اليف،

إخبارية تتضمف حكادث الغش التجارم كتفاصيؿ القضايا الحديثة مدعمة بآراء  لنشرات
  .كالمتخصصيف الخبراء

                                                 

عطاء .. مجاني كأخرل تقدـ خدمة بمقابؿ    أصبحت ىذه المكاقع التي بعضيا (1) منبرا ميما لممستيمؾ إلبداء رأيو كا 
عطاء فرصة النصيحة لممستيمؾ فيما  لآلخريف لممشاركة في خبراتيـ عف المنشآت التجارية التي يتسكقكف منيا، كا 

مكانية االطبلع يخص مع مف يتعامؿ  كما مدل رضا الزبائف السابقيف ككذلؾ تقييمات مستيمكي بعض األسكاؽ كا 
 :، مف بينياعمى أرشيؼ يضـ الشكاكل السابقة كالمرسمة مف قبؿ المستيمكيف

www.consumer.ca  عف رابطة لممستيمكيف في كندا، كىي منظمة غير ربحية، كيقدـ المكقع العديد مف عبارة 
التي تحرميـ مف حقكقيـ في  المعمكمات التي تيـ المستيمكيف كتحمييـ مف الغش التجارم كالكقكع في بعض األخطاء

  .مقاضاة أحد المنتجيف في حالة عدـ رضائيـ عف أحد المنتجات
www.consumer.net  اعتبارىا  يمكف لممستيمكيف االستفادة مف المعمكمات الكثيرة التي يحتكييا المكقع، كما يمكف

  .إرشادية لكثير مف المفاىيـ التي تيـ المستيمؾ
www.consumerline.com  يحتكم عمى قسـ لممعمكمات تيـ المستيمكيف كقسـ يستقبؿ الشكاكل، كيكفر إمكانية 

  االطبلع عمى أرشيؼ لمشكاكل السابقة
www.consumerreview.com  يشمؿ مجمكعة .  ألؼ منتج25ألكثر مف   ألؼ تقييـ150كىك مكقع يضـ أكثر مف

حكؿ أصناؼ محددة تخص شرائح مف المستيمكيف ليـ نفس  تدكر ( مكقعا17أكثر مف )مف المكاقع المتخصصة 
  .االىتمامات

www.productopia.com اختيار، مراجعة كشراء سمع كمنتجات في أكثر مف  يكفر ىذا المكقع لممستيمؾ المساعدة في
 جميؿ حممي، الحماية اإللكتركنية لممستيمؾ،:نظر في ذلؾ  أ . صنفا450

http://www.consumer.ca/
http://www.consumer.net/
http://www.consumerline.com/
http://www.consumerreview.com/
http://www.productopia.com/
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اإللكتركني مف خبلؿ ما يسمى   ا تكفر ىذه المكاقع خدمة استقباؿ الشكاكل عبر البريد    كـ
المعمكمات التى تساعد  مركز الشكاكل، كما تفرد بعض الصفحات التي تحتكم عمى

كربما ينتيي األمر برفع القضايا   .المستيمؾ عمى تجنب الكقكع في حالة احتياؿ أك غش
كيتـ ذلؾ أيضا مف خبلؿ بعض المكاقع القانكنية  أماـ المحاكـ ضد القائميف بالغش التجارم،

 التي قامت بغش أحد المستيمكيف، مثؿ مكقع العالمية التي تيتـ بمقاضاة الجيات
http://www.bigclassaction.com،/ المستيمكيف  كىك عبارة عف مكقع لتسجيؿ شكاكل

  1.كبياناتيـ كتفاصيؿ البضائع التي يتضرركف منيا
تخصصت في  يستطيع المستيمؾ رد البضائع المعيبة لممنتجيف، مف خبلؿ مكاقع     كما 

كىناؾ مكاقع أخرل تمعب  ./http://www.thesqueakywheel.com أداء ىذه الخدمة، كمنيا
 الكسيط بيف المنتجيف كالمستيمكيف كتسعى لحؿ مشاكؿ المستيمكيف نيابة عنيـ بشكؿ دكر

 مجاني، حيث تقـك باستقباؿ الشكاكل الخاصة بالمنتجات كالخدمات، ثـ تتكلى مراسمة
  ./http://www.ugetheard.com المنتجيف كالمساعدة في حؿ المشاكؿ، كمف ىذه المكاقع

ميما مف الحماية  الخدمات البنكية كالمصرفية عمى اإلنترنت نالت ىي األخرل نصيبا    
بالدفع كالتسديد لتقميؿ  اإللكتركنية لممستيمؾ، حيث تقـك بعض المكاقع بحؿ المشاكؿ الخاصة

سرقة البيانات الشخصية، كمف أبرز المكاقع  خطر احتياالت بطاقات االئتماف أثناء الشراء أك
    .www.angelfire.com/journal2/atlor4/index.html التي تقدـ ىذه الخدمات مكقع

لحماية  تطكير قضية مقاطعة البضائع لتصبح آلية مف آليات الضغط كما أتاح اإلنترنت   
  2.عمى مستكل قيمو أك مف االحتكار المستيمؾ،

 

                                                 

الغش  خدمة قانكنية مف خبلؿ إمكانية رفع دعاكل قضائية ضد الجيات التي قامت باالحتياؿ أك كيقدـ ىذا المكقع (1)
  .عمى المستيمكيف

 بعدما اعتبركا أف " إيزم مكزك"بمقاطعة منتج مصرم  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىدد نشطاء مصرمبصدد المقاطعة كآلية لمضغط ، (2)
 بالتمفزيكف المصرم تخدش الحياء، كأرسؿ نشطاء اإلنترنت رسالة لمشركة المنتجة  طريقة اإلعبلف عف ىذا المنتج

ال سيتـ شف حممة مقاطعة لمنتجات الشركة، كقرر رئيس شركة  تطالبيا لمعصائر  "فرج اهلل"بكقؼ اإلعبلف، كا 
الذيف راسمكه عمى بريده  كقؼ اإلعبلف فكرا كاالعتذار لنشطاء اإلنترنت" إيزم مكزك"المسئكلة عف إعبلف 

،  جميؿ حممي: ، أنظر في ذلؾالمشاىديف كتحتـر مشاعر% 100اإللكتركني، كالتأكيد عمى أف شركتو مصرية 
 .مرجع سابؽ

http://www.bigclassaction.com?/
http://www.bigclassaction.com?/
http://www.thesqueakywheel.com/
http://www.ugetheard.com/
http://www.angelfire.com/journal2/atlor4/index.html
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 في قواعد المنافسة: ثانيا                  
 بقانكف المنافسة مجمكعة األحكاـ القانكنية ك التنظيمية المطبقة عمى المؤسسات    يقصد 
في إطار نشاطاتيا داخؿ السكؽ، ك التي يككف الغرض منيا ضبط كاألفراد  كالشركات

السكؽ بمفيـك قانكف المنافسة ليس ىك السكؽ بالمفيـك المكاني الذم  ك  .التنافس فيما بينيا
يعني األمكنة المعدة لممارسة التجارة، ك إنما ىك ذاتو السكؽ بالمفيـك االقتصادم، كالذم 

كل سوق لمسمع أو "1 المعدؿ كالمتمـ 03/03ب مف األمر /يعني حسب المادة الثالثة
الخدمات المعنية بممارسات مقيدة لممنافسة، و كذا تمك التي يعتبرىا المستيمك متماثمة أو 
تعويضية، السيما بسبب مميزاتيا و أسعارىا، و االستعمال الذي خصصت لو، و المنطقة 

يبلحظ عمى ىذا . "الجغرافية التي تعرض المؤسسات فييا السمع أو الخدمات المعنية
 .لـ يقدـ تعريفا جامعا لمسكؽ بؿ أعطى أمثمة عنو: - التعريؼ أنو

كىذا ما ال . أنو يعتمد عمى البعد الجغرافي لمكاف عرض السمع كالخدمات            -
يتماشى كالكاقع االفتراضي مما يدؿ عمى قصكر مجاؿ تطبيؽ قانكف المنافسة عف احتكاء 

أكليما  :يتحدد مجاؿ تطبيؽ قانكف المنافسة باالستناد إلى معياريف و .السكؽ االلكتركني
  .النشاط االقتصادم، ك ثانييما مرتبط بطبيعة الممارسات في حد ذاتيا

  :مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط االقتصادي - أ
 مف قانكف المنافسة ال تعني بالضركرة 2إف فكرة النشاط االقتصادم التي أقرتيا المادة       

أف يككف ثمة مقابؿ مالي  لمنشاط، ك تككف العبرة في مدل تأثير النشاط عمى سكؽ السمعة 
إعارة الشركات المنتجة لمكقكد "ك الخدمة، مف ذلؾ ما ذىب إليو القضاء في فرنسا مف أف 

لمكزعي منتجاتيا المعتمديف خزانات الكقكد بدكف مقابؿ مالي يخضع ألحكاـ األمر المتضمف 
بؿ أف مجاؿ قانكف المنافسة قد يمدد إلى تجمعات غير ربحية مثؿ النقابات  ." قانكف المنافسة
، متى كاف لنشاطيا تأثير عمى سكؽ الخدمة أك السمعة، ك عميو يككف معيار 2ك التعاكنيات

  .إعماؿ قانكف المنافسة ىك مدل تأثير النشاط االقتصادم عمى السكؽ
إف القكؿ بمعيار تأثير النشاط االقتصادم عمى السكؽ كأساس إلعماؿ قكاعد حماية       

                                                 

، معدؿ كمتمـ بقانكف 43/2003 يتعمؽ بالمنافسة، ج ر ج ج عدد2003 جكيمية  19  مؤرخ في 03-03أمر  (1)
  .46/2010، ج ر ج ج عدد2010أكت 15 المؤرخ في 05-10رقـ 

   . السالؼ الذكر05-10 مف قانكف 02 أنظر المادة (2    )
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المنافسة كفيؿ بإخراج بعض األنشطة االقتصادية مف مجاؿ الخضكع لقانكف المنافسة متى 
، ك يدخؿ في ىذا اإلطار اتفاقات  كىك السكؽ الكطني لـ تؤثر عمى السكؽ محؿ الحماية

التصدير إذا كاف محؿ االتفاؽ مكجيا لغير السكؽ الكطنية، حتى ك إف تـ االتفاؽ بيف أعكاف 
 بينما يعد السكؽ االلكتركني سكقا دكليا ال يعتد بالحدكد الجغرافية    .اقتصادييف كطنييف

لمدكؿ بالتالي فاف األعكاف االقتصادييف يستطيعكف التممص مف تطبيؽ قانكف المنافسة عمييـ 
مف خبلؿ التكجو لمسكؽ االلكتركني عمى اعتبار انو ليس سكقا كطنيا بالرغـ مف انو يشممو ، 
كيبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يؤخذ بيذا المفيـك الجديد عمى عكس نظيره الفرنسي الذم 
أتاح التحفظ عمى مبادئ في المنافسة لصالح التجارة االلكتركنية مف خبلؿ السماح مبدئيا 

  .1بالتسكيؽ عمى الخط
     طبيعة الممارساتمجال تطبيق قانون المنافسة من حيث - ب

 بياف النشاطات 03/03أكرد المشرع الجزائرم مف خبلؿ المادة الثانية مف قانكف        
يطبق ىذا األمر عمى نشاطات اإلنتاج و التوزيع و "المشمكلة بمقتضيات القانكف، حيث 

الخدمات بما فييا تمك التي يقوم بيا األشخاص العموميون، إذا كانت ال تندرج ضمن إطار 
 ك عميو يككف النشاط 2."ممارسة صبلحيات السمطة العامة أو أداء ميام المرفق العام

االقتصادم ، سكاء اإلنتاجي أك التكزيعي أك الخدمي ىك العبرة عند تحديد مجاؿ إعماؿ 
قانكف المنافسة، بغض النظر عف طبيعة العكف االقتصادم الممارس ليذا النشاط، مف حيث 
ككنو شخصا خاصا أك عاما، فيما عدا الحاالت التي يتدخؿ فييا ىذا األخير باعتباره سمطة 

عامة حسبما يتضح في قانكف الصفقات العمكمية في الكثير مف األحكاـ، كاالمتيازات 
الممنكحة لممنتج الجزائرم عمى حساب المنتجات األجنبية، أك الشركات الجزائرية عمى 

حساب الشركات األجنبية، ك كذلؾ األمر بالنسبة لبلستثناءات المقررة قانكنا لمصمحة دعـ 
أسعار السمع لممنتجات كاسعة االستيبلؾ، أك التدابير المتضمنة تحديد ىكامش الربح لمسمع 

                                                 

   :، أنظر في ذلؾ يسمح لو باستعماؿ اإلنترنت لبيع منتجاتو أفيا كؿ مكزع يجب ئفمبد( 1     )
 CHANGNY Muriel, Les nouveaux défis du droit de la concurrence : préserver la concurrence du 
commerce électronique sans excès de compétition, Les nouveaux défis du commerce électronique 
sous la direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010 ,p115. 

  . 05-10 قانكف مف اؿ02المعدلة بمكجب المادة  (2)



نشاط السجارة االلكسرونية سقبال   مدى تقبل الق انون الوضعي الجزائري ال         الباب األول          

 

267 

 

التي تعرؼ ارتفاعا مفرطا ك غير مبرر ألسعارىا مثمما كرد بمقتضى الفقرة األكلى مف المادة 
يمكن أن "... :  حيث10/05مف قانكف  4 المعدلة بمقتضى المادة 03/03 مف قانكف 5

تحدد ىوامش الربح و أسعار السمع و الخدمات أو األصناف المتجانسة من السمع و 
 بما مف شأنو أف يشكؿ ..."الخدمات أو تسقيفيا أو التصديق عمييا عن طريق التنظيم

كقد حدد المشرع حالتيف لمتدخؿ لتحديد  .استثناء عف مبدأ حرية األسعار ك المنافسة الحرة
 :األسعار كىي 

تثبيت استقرار مستكيات أسعار السمع كالخدمات الضركرية أك ذات االستيبلؾ الكاسع في  - 
 .حالة اضطراب محسكس في السكؽ

 .مكافحة المضاربة بجميع أشكاليا كالمحافظة عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ- 
    نبلحظ أف المشرع لـ يأخذ في الحسباف السكؽ االلكتركني الذم يمكف أف يؤثر عمى 

المستيمؾ مف خبلؿ  عرضو ألسعار مغرية يمكف أف تحدث اضطراب محسكس في السكؽ 
  1ىذا ما سكت عنو المشرع الجزائرم . فيؿ يجكز لممستيمؾ أف يمجأ ليذه السمع .الداخمي 

 29 في ,n°08-D-25بالمقارنة مع مجمس المنافسة الفرنسي الذم قضى في قرار 
octobre2008  مف الضركرم االحتفاظ  " بخصكص امتيازات التسكيؽ عمى الخط انو

 .2"لممستيمؾ بإمكانية  شراء مف الخارج بسعر أكثر امتياز كاالنترنت يسيؿ ذلؾ 
إف اصطبلح المؤسسة بمفيـك قانكف المنافسة ال يمكف قصره عمى األشخاص الطبيعية      

أك المعنكية الخاصة، بؿ يمتد إلى كؿ شخص يمارس نشاطات اإلنتاج ك التكزيع ك 
 متى ثبت قيامو بنشاط 03/03 مف قانكف 3، حسب المفيـك الكارد في المادة 3الخدمات

اقتصادم متمثؿ في منح سمعة أك تقديـ خدمة داخؿ نطاؽ سكؽ معيف، ما لـ يتقرر ارتباط 
 كالقكؿ بانطباؽ قانكف المنافسة عند منح  .النشاط بمصمحة عامة، أك كاف ضركريا لتحقيقيا

سمعة أك تقديـ خدمة في نطاؽ سكؽ معيف يخرج التكزيع عمى الخط عبر الشبكة ليذه السمع 
 .كالخدمات مف نطاؽ تطبيؽ قانكف المنافسة

                                                 

 منو ىك تحسيف ظركؼ معيشة المستيمكيف  األكلى طبقا لممادة   قانكف المنافسةأىداؼ مف أفبالرغـ   (1)
(2) CHANGNY Muriel,,op,cit,p111. 

 المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية ، ،"المكازنة بيف النشاط التنافسي كحقكؽ المستيمؾ"إرزيؿ الكاىنة، /د   (3)
 127،ص02،2011كمية الحقكؽ، تيزم كزك، العدد
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 التي أحدثتيا التجارة اإللكتركنية إلى إحداث تأثيرات في ىيكؿ السكؽ ، طكراتأدت الت     
 كفؽ مفيـك التجارة اإللكتركنية ىك سكؽ كاحد يدعى السكؽ العالمي، كقد خمؽ ىذا األخيرؼ

ظيكر منافسيف جدد ال في ىذا التطكر في برامج التسكيؽ اإللكتركنية تحديات جديدة تتمثؿ 
ينتمكف إلى القطاع التجارم أك الصناعي ، كظيكر كسطاء غير معركفيف عمى شكؿ مكاقع 

تجارية عمى اإلنترنت لبيع المستيمكيف سمعان ، كظيكر تحالفات إستراتيجية بيف الشركات 
لتكسيع منافستيا في األسكاؽ العالمية ، كالتغير في تكاليؼ الصفقات التجارية كىي السمة 

 الكبير في تكاليؼ الصفقات كىك مف باالنخفاض  التي تتسـالجاذبة لمتجارة اإللكتركنية
 .األسباب التي عجٌمت بتطكر التجارة اإللكتركنية 

     كجد مشرعي دكؿ العالـ، في خضـ ىذه التغيرات، أنفسيـ مجبركف عمى تغيير كتعديؿ 
النصكص القانكنية التقميدية بشكؿ يتماشى كالطابع االلكتركني ، بحيث سنكا قكاعد تقبؿ ىذا 
النظاـ االلكتركني لمتعامبلت التجارية خاصة، تقابميا قكاعد أخرل تضمف األماف كالحماية 

ىذه األخيرة تمتاز بعدـ اليقيف القانكني  ؼ.البلزمة ليذا التكريس القانكني لمتعامبلت االلكتركنية
كذلؾ لحداثة ىذا النكع مف التجارة، كلطابعيا - ةخاصة التجارم-كعدـ األماف في معامبلتيا 

الدكلي الذم يفتقر إلى تنظيـ مكحد يضمف سبلمة التعامبلت التجارية اإللكتركنية، كما 
، كىي أىـ م عالـ افتراضة االلكتركنية حتمية لككف عالـ التجارةتظير ىذه الخاصية نتيج

 .عيب يأخذ عمييا
      نقصد بعدـ اليقيف القانكني عدـ يقيف المتعامؿ بحقيقة مركزه القانكني ككذا مراكز 

 .1األطراؼ األخرل في العبلقة الناشئة عبر تبادؿ رسائؿ البيانات الكتركنيا
 البنكد، كيتـ طرح ة     فاألصؿ أف يتـ التعاقد بيف حاضريف كعندئذ تتـ المفاكضات كمناقش

 المادم لؤلطراؼ يسمح ليـ بالتحقؽ مف ركؿ األمكر التي يريد األطراؼ معرفتيا، كالحضك
 .  في التعاقد، سبلمة المستندات كاإلعداد المسبؽ ألدلة اإلثباتـ، صفتوـىكيتيـ، أىميتو

 لكثير ة      أما المعامبلت التي تتـ بيف األفراد باستخداـ الكسيمة اإللكتركنية ، فإنيا معرض
مف الصعكبات، التي قد تحكؿ بيف أطرافيا كالكصكؿ إلى مرحمة التثبيت كاليقيف لمراكزىـ 

                                                 

 293 سابؽ، صعحسيف عبده الماحي، مرج/د (1)
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 المستيمؾ لف يككف بكسعو الحكـ الدقيؽ عمى المنتكج الذم فالقانكنية، يأتي في مقدمتيا أ
يتعاقد عميو، أضؼ لذلؾ مشكمة تحديد كقت كمكاف انعقاد العقد، باإلضافة إلى صعكبات 

 أف المستخدـ ال يعرؼ دائما ة، فمف خصكصيات ىذه األخيرتترجع إلى طبيعة شبكة االنترف
مع أم بمد يتصؿ عمى عكس التعامؿ بالياتؼ أك الفاكس مثبل، فإف الرقـ يحدد البمد، كمف 
ثمة يعمـ قانكف الدكلة الذم سيحكـ العبلقة، كيمكف أف يتحصؿ عمى معمكمات حكؿ مركزه 

 . القانكني
عدـ األماف في استخداـ  الشبكات العالمية لبلتصاؿ منيا االنترنت،  التي    نجد أيضا ميزة 

 التي تعترم آلية العمؿ بيذه األنظمة، بحيث ؼترجع لبلستغبلؿ الغير مشركع لمكاطف الضع
يصبح بإمكاف أم مجـر ممف ينتمكف إلى الفئة الذكية مف المجرميف اختراؽ ىذه الشبكة، 

  .باستخداـ طرؽ كأساليب متعددة
   كعميو، تنظيـ التجارة االلكتركنية يستتبعو بالضركرة تكفير حماية مناسبة، ليا سكاء كانت 

، ثـ أف خاصية العالمية لمتجارة االلكتركنية تثير إشكالية تسكية (فصؿ أكؿ)مدنية أك جنائية
نزاعاتيا التي لف تككف مطابقة لنظيرتيا التقميدية، فيي تستبعد في العادة التسكية عف طريؽ 

القضاء، كحتى إف سممنا بيذه الطريقة األخيرة في حؿ النزاعات فإنيا تخمؽ العديد مف 
  .(فصؿ ثاف)المشاكؿ
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 فيي تقـك      تشكؿ التجارة االلكتركنية قمة التطكر في التبادالت بيف األفراد كالشركات،

محدكدة إلى حد كبير كلـ يمثؿ حجميا أم ىذه األخيرة كانت . بنقؿ كحفظ معمكمات بسرعة
 تزايد كـ المعمكمات كأصبحت الطرؽ ، كلكف مع تقدـ البشرية ،مشكمة أماـ جمعيا كتخزينيا 

كأصبح مف الضركرم كجكد ،  عاجزة عف تمبية االحتياجات بكفاءة كفعاليةعياالتقميدية لجـ
 .                               كسائؿ أكثر تطكرا لحماية كجمع ىذه المعمكمات

بميز باسكاؿ  ك كيميمـ " ابتكرىا كؿ مف 17فظير ما يعرؼ باآلالت الحاسبة في القرف      
كىك  ) 18221في  "شارؿ باباج"كفي الثبلثينات تصكر . لـ تكف مبرمجةلكنيا , "ليبينيز 

فيذه اآللة دلت عمى , آلة لمقياـ بالعمميات الحسابية بصكرة آلية  (عالـ رياضيات انجميزم 
 طرائؽ "ادالك فبلس"  رسمت عالمة الرياضياتىا كبعد،البنية اليندسية لمحاسب الحديث 

 آلة تتككف "آالف تكرينغ" صمـ عالـ المنطؽ البريطاني 1937 كفي عاـ ،حساب ليذه اآللة 
 عالـ خترعا بعدىا . أك محكىالفةمف شريط يتحرؾ عميو قمـ يمكنو مف كتابة إشارات مخت

 كىك جياز قادر عمى استيعاب كـ ،1944الكمبيكتر في عاـ  "جكف فكف فيكماف"الرياضيات 
     . ىائؿ مف المعمكمات كيمكنو استرجاعيا بسرعة فائقة كدقة متناىية

خاصة  استعماليا،مصدر قكة اقتصادية ك سياسية لمف يحسف     أصبحت ىذه المعمكمات 
                                        .ظيكر االنترنت الذم ساىـ بشكؿ كبير في تطكر التجارة االلكتركنية كانتشارىا بعد
إال أنيا تعتبر سبلح  كرغـ ما تقدمو ىذه التقنيات مف خدمات مفيدة في جميع القطاعات    

ذك حديف فيي مف جية تسيؿ رفع كفاءات كقدرات اإلنساف كالحفاظ عمى أمنو كراحتو 
فقد ، كجزائيا (مبحث أكؿ)فيي تحتاج إلى تأمينيا كحمايتيا مدنياكمف جية أخرل ، كاستقراره 

مبحث  )مف قبؿ إلى ارتكاب جرائـ لـ يكف يعرفيا اإلنسافىا كتسييؿ استغبلؿ تطكيرل أد
  .(ثاني

                                                 

  .                                      68 ، ص 2003 ، دمشؽ ، 1عفاؼ شمديف ، األبعاد القانكنية الستخدامات تكنكلكجيا المعمكمات ، الطبعة  (1)
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ول 

أ
المبحث ال

لك ترونية في القانون الجزائري  الحماية المدنية للتجارة ال
 

     أصبحت المعمكمات سمعة ليا قيمة مالية يجرم التعامؿ فييا بالبيع كالشراء كاإليجار 
، فقد أصبحت محبل لمتعامؿ التجارم بشتى األكجو 1كغير ذلؾ مف صكر التعامؿ القانكني

مف بينيا األقمار الصناعية فيذه األخيرة تدكر حكؿ األرض بيدؼ نقؿ المعمكمات عف بعد 
بسرعة كسيكلة مما يترتب عنو مف سيكلة انسياب المعمكمات كتدفقيا عبر الحدكد الدكلية 

عف طريؽ المحطات األرضية كبإستخداـ أجيزة الكمبيكتر، كال شؾ أف ىذه األقمار 
الصناعية أكجدت مجاال جديدا لمتعامؿ في المعمكمات كبصفة خاصة في مجاؿ التجارة 

    2.الدكلية
    كما أصبحت الحاجة ممحة إلى تكافؽ األنماط التجارية مع سمات ىذا العصر، مف ىنا 
تمكنت التجارة االلكتركنية مف خمؽ أنماط مستحدثة مف كسائؿ إدارة النشاط التجارم كالبيع 
عبر الكسائؿ االلكتركنية كالتجارة االلكتركنية بيف قطاعات األعماؿ كفي كؿ المياديف أمكف 

 .إحداث تغيير شامؿ في طريقة أداء الخدمة كعرض المنتج 
    مف ىنا، ظيرت ضركرة حماية كؿ ما يتـ انسيابو عبر الكسائط االلكتركنية، ىذه الحماية 

 .األصؿ فييا أنيا مدنية كفي حالة ككف االعتداء جريمة ستقـك المسؤكلية الجنائية 
 

                                                 

 كقد ظيرت بنكؾ .30إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص (1)
المعمكمات كىي عبارة عف مؤسسات ضخمة تخصصت في التعامؿ في مجاؿ المعمكمات المتعمقة بقطاع معيف ك 
تقدـ مشكرة إلى العمبلء الراغبيف في ذلؾ ، بحيث تقـك ىذه البنكؾ بجمع المعمكمات كترتيبيا كتنظيميا كتخزينيا 

، لممزيد 1962في صكرة قكاعد بيانات ثـ تقـك ببثيا بناء عمى طمب العمبلء كقد بدأ ىذا النشاط في أمريكا عاـ 
، أبحاث "الحماية القانكنية لمحياة الخاصة في مكاجية الحاسب اآللي"حساـ الديف كماؿ األىكاني، :أنظر في ذلؾ 

 . 99، ص1994مؤتمر الككيت األكؿ لمقانكف كالحاسب اآللي، الككيت، 
 .32، صالمرجع نفسوإبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت اإللكتركنية،  (2     )
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     بالنسبة لمحماية المدنية لمتجارة االلكتركنية تتـ بكسائؿ تقنية تعمؿ عمى حد اكبر عدد 
ممكف مف االعتداءات، ثـ انو كطالما ال يكجد نصكص خاصة بيذه الحماية  في القانكف 

مطمب )المدني نضطر إلعماؿ القكاعد الكبلسيكية في كؿ مف المسؤكلية العقدية كالتقصيرية 
 ك المكاقع االلكتركنية لمحماية كفقا لقانكف الممكية الفكرية جخضاع البراـ،إلى جانب إ(أكؿ
  .(مطمب ثاف)

 المطمب األوؿ
 إعماؿ قواعد المسؤولية المدنية الكالسيكية  في حماية التجارة االلكترونية

 
 طرح لمسألة الحماية، بؿ كاف - مع البدايات األكلى لمحكاسيب-لـ يكف في الماضي     

التركيز كالعمؿ المضني حكؿ تطكير ىذه األجيزة لتقـك بمساعدة اإلنساف في معالجة 
البيانات كحفظيا كتداكليا، كبعد التطكر التكنكلكجي أصبحت العديد مف المؤسسات 

في إبراـ كانجاز جميع كالشركات تعتمد عمى ىذه األجيزة كالنقؿ اإللكتركني اعتمادا كميا 
كبدأ مع ىذا كما كجد المستيمؾ البسيط فييا مبلذا سيبل إلشباع حاجياتو،  . أعماليا

، كقد االعتماد الشعكر بالخكؼ أكال مف مخاطر الفيركسات كقرصنة البرمجيات كالمعمكمات
حاكلت الشركات المنشئة ليذه الحكاسب إيجاد تقنيات تضمف حماية كافية لتبادؿ البيانات 

 ما ينشر فييا يتحرر مف كؿ  أف ىذه البيئة ىكفيكالتخكؼ األكبر ، (فرع أكؿ)الكتركنيا
، (فرع ثاف)كال يعرؼ قانكنا مكحدا ال بشأف مسؤكلية المتعاقديف عبره كال المبحريف فيوقكانيف اؿ

 .(فرع ثالث)ثـ البد أف تككف ىناؾ مسؤكلية عمى عاتؽ مكفر ىذا الفضاء االلكتركني 
 

الفرع األوؿ 
 .الحماية التقنية لمتجارة االلكترونية وتأميف الدفع االلكتروني

 
    تتعدد المخاطر الناتجة عف استخداـ االنترنت ، منيا ما يتعمؽ بانتحاؿ الشخصيات 
أك اختراؽ المكاقع كالعبث بمحتكاىا كاالستخداـ الغير المرخص بو كغيرىا مف المخاطر، 

كلمحماية مف تمؾ المخاطر يتعيف استخداـ مجمكعة مف التقنيات اثبت الكاقع العممي 
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ضركرة االعتماد عمييا لمحفاظ عمى استقرار المعامبلت االلكتركنية، فيي تعمؿ عمى 
، كلما كاف الدفع (أكال)تحديد شخصية المتعاقديف كالتحقؽ منيا، كضماف سبلمة المراسبلت

االلكتركني أىـ كأخطر ما يستدعي ىذه الحماية في التجارة االلكتركنية ، أكجدت بعض 
  .  (ثانيا)التشريعات أساليب مختمفة  لتػأمينو 

 تقنيات أمف العمميات االلكترونية: أوال
     تعتمد ىذه التقنيات عمى تحديد ىكية المتعامؿ مف جية، كسبلمة تبادؿ البيانات بيف 

 .المتعامميف مف جية ثانية
 . الوثوؽ في ىوية المتعاقديفتقنيات تحديد الشخصية و - أ

، تمؾ العممية التي يمكف خبلليا التحقؽ مف ىكية 1 ىكية المتعاقديففييقصد بالكثكؽ    
شبكة مع شخص آخر، فالطبيعي أف تككف التجارة اؿالشخص الذم يمارس نشاطو عبر 

، إال أف ىذه ؼ لتسييؿ التحقؽ مف ىكية األطرا،محاطة بالثقة عند إبراـ العمؿ التجارم
 الكسائؿ اإللكتركنية، األمر الذم قد فيالثقة قد تككف محدكدة أك ميددة بعدـ الصحة 

يتشكؾ منو المستيمؾ، فيمجأ إلى البحث عف كؿ حماية لمطمأنينة بشأف مدل إمكانية 
تنفيػػذ الطرؼ اآلخر اللتزامو القانكني، كمدل قدرة أمف االتصاالت اإللكتركنية في تحقيؽ 

. 2المصداقية
 العقدية ، ط   مف ناحية أخرل ، إف معرفة ىكية المتعاقد اآلخر عنصر ىاـ في الركاب

كذلؾ لتعيف القانكف الكاجب التطبيؽ عندما يككف ىذا األخير ىك القانكف الشخصي 
ذا كانت ىناؾ كسائؿ لتحديد ىكم  المتصؿ معو ،مثؿ برامج مقتفي األثر إال ةلؤلطراؼ، كا 

 .3أنيا مف الناحية العممية معقدة بالنسبة لغالبية المستخدميف
                                                 

يبلحظ اف المشرع الجزائرم نص عمى ضركرة التأكد مف ىكية المتعامميف في قانكف البنكي فقط بالتحديد في  (1)
ج  يتعمؽ بالرقابة الداخمية لمبنكؾ كالمؤسسات المالية الصادر في 2011نكفمبر28 المؤرخ في 08-11النظاـ رقـ 
السير عمى التحديد الدقيؽ ليوية اآلمر  (ج:"...... عمى 29الذم ينص في مادة .   47/2012ر ج ج عدد

  ....." عنوانييما ميما كانت الوسيمة المستعممةإلى باإلضافةبالعممية والمستفيد مف التحويالت االلكترونية ، 

  .294حسيف عبده الماحي، مرجع سابؽ، ص/د (2)
 .50فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص (3)
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    يمجأ المتعامميف االلكتركنييف خاصة البنكؾ في سبيؿ تحقيؽ ىذا األماف إلى تقنيات  
يسعى مف خبلليا إلى التأكد مف مشركعية االستفادة مف خدماتيا كاف المستفيد فعبل ىك 

 : العميؿ صاحب الحساب، نجد مف بيف ىذه األنظمة 
 عنػػػػػػػػػػػػػػػد دخكؿ العميؿ إلى المػػػػػػػػػكقع قصد : نظاـ ىوية المستخػػػػػػػدـ وكممة السر -1

الخدمات االلكتركنية ، أكؿ ما يصادفو ىك إدخاؿ ىكية المستخدـ ككممة  االستفادة مف
تماـ   عممية إال باستخداـ ىذه اليكية أمالسر، عميو لف يتمكف مف الدخكؿ مرة أخرل كا 

ككممة السر، إال انو رغـ االحتياطات التي يتخذىا المتعامؿ مف أجؿ عدـ كشؼ كممة 
السر الخاصة بو فاف ابتكارات بعض األشخاص الذيف يحترفكف اإلجراـ عبر االنترنت 

تجعميـ قادريف عمى التكصؿ لمعرفتيا كىذا أمر خطير خاصة بالنسبة لمحسابات البنكية 
 اثر عف أمبحيث يتمكف المجـر مف تحكيؿ أمكاؿ إلى حسابات أخرل دكف أف يترؾ 

  .1ىكيتو

  كقد سميػػػػػػػػػػػت ىذه الطريقة بكممة السػػػػػػػػػر التي ال:نظاـ كممة السر التي ال تتكرر -2

تتكرر الف 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 كالبنؾ لمتكصؿ لكممة السر 
التي ال تتكرر ، حيث يتـ تزكيد كؿ منيا في البداية بنفس جممة المركر كعدد مرات 

 ، فيبدأ العميؿ بإرساؿ رسالة البداية فيرد 2إدخاؿ البيانات لخكارزمية القيمة االختيارية

                                                 

 االقتحاـ أسمكب السطك عمى كممات السر ىك أساليب أكثر تقنية لبلقتحاـ كالسطك كلعؿ أساليبكذلؾ باستخداـ  (1)
 التخميف العشكائي بحيث يقـك المقتحـ بتجربة كؿ القيـ الممكنة  كقد ظيرت عمى االنترنت مجمكعة أكالعشكائي 

 كىك برنامج لمتخميف العشكائي سريع جدا، lophet crackمف البرامج تقـك بيذه الميمة بسرعة فائقة مثؿ برنامج 
، 2009، األردف فركة، الخدمات البنكية االلكتركنية عبر االنترنت، دار الثقافة، أبكمحمكد محمد :أنظر في ذلؾ

 . 87ص
 

ىي عبارة عف مجمكعة مف العمميات الحسابية يتـ مف خبلليا تكليد مجمكعة مف الحركؼ ذات طكؿ معيف  (2)
 بكثير كالتي تمثؿ الرسالة المراد تشفيرىا ، كما تستخدـ أطكؿ مف الحركؼ أخرلمستنتجة رياضيا مف مجمكعة 
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البنؾ برقـ عشكائي يتـ استخدامو في إخراج كممة السر التي ال تتكرر، كيمر كؿ ذلؾ 
 بثبلث خطكات
الخطكة التمييدية، يدخؿ العميؿ جممة المركر كيتـ إضافتيا إلى الرقـ                -

 .العشكائي ثـ ترسؿ إلى البنؾ
خطكة التكليد، يتـ تنفيذ خكارزمية القيمة االختيارية عدة مرات عمى ىذه                -

 خانة أك أكثر، ىذا العدد مف المرات ىك المخزف في 64الجممة إلنتاج كممة سر ذات 
 .جيازم العميؿ كالبنؾ

خطكة العرض، حيث تأخذ كممة السر المنتجة في المرحمة السابقة                -
كتعرض بصكرة مقركءة كفي المرحمة النيائية يستخدـ العميؿ ىذه الكممة مرة كاحدة فقط 

بإرساليا لمبنؾ الذم يتأكد مف صحتيا بعد اف تتـ العممية المراد انجازىا تصبح ىذه الكممة 
 .غير صالحة لبلستعماؿ

 :تقنيات امف المراسالت والمواقع االلكترونية- ب                
    تيدؼ ىذه التقنيات إلى تأميف كصكؿ البيانات المطمكبة دكف زيادة أك نقصاف في 
صكرة سميمة كصحيحة إلى المرسؿ إليو المعني دكف غيره في الكقت المحدد ليا دكف 

، فخاصية انفتاح شبكة المعمكمات أماـ جميع مستخدمييا سكاء الكاشفيف عف 1تأخير
ىكيتيـ أك مخفييا  ييدد سرية البيانات المتبادلة بيف األطراؼ إذ مف المحتمؿ الكشؼ 

 أك بالممتمكات مثؿ حقكؽ ؽلمنافسيف أك ألناس آخريف عف معمكمات خاصة بالتسكم
 .2الممكية الفكرية أك باألسعار المنافسة كالتي تككف حاسمة في نجاح األعماؿ

 بالنكاحي الفنية الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت اتتتعمؽ ىذه الصعكب     
ىذا ما أدل بالعامميف في الميداف االلكتركني إلى ابتكار كالبرمجيات كأنظمة التشغيؿ، 

                                                                                                                                                         

 إلى يؤدم األصميةكاف بسيطا في الرسالة   أم تغيير كلكأفىذه العممية كذلؾ الكتشاؼ تزكير البيانات حيث 
  .88 ، ص سابؽ فركة، مرجعأبكمحمكد محمد :  أنظر في ذلؾاالختياريةتغيير كبير في القيمة 

 .216،ص2000 العامة، السعكدية، اإلدارةحسف طاىر داكد، الحاسب كامف المعمكمات، معيد ( 1     )
 .295حسيف عبده الماحي، مرجع سابؽ، ص/د (2)
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كسائؿ حديثة لحماية امف كسرية المراسبلت كالمعمكمات عف طريؽ تشفيرىا، كحماية 
 . المكاقع االلكتركنية مف خبلؿ جدراف الحماية

 :التشفير- 1        

       يمكف تعريؼ التشفير انو تغيير مظير المعمكمات بحيث يختفي معناىا الحقيقي، 
إخفاءىا عف كؿ مف ليست لو صفة لبلطبلع عمييا كحفاظيا مف العبث بمحتكياتيا  كيتـ

 1كذلؾ  بتغيير شكميا إلى صكرة ال يمكف أف فيميا إال بعد إرجاعيا إلى صكرتيا األصمية
  .2، كذلؾ ال يتـ إال باستخداـ مفتاح معيف ال يممكو إال صاحب الحؽ في االطبلع عمييا

يتخذ التشفير عدة أشكاؿ منيا أسمكب التشفير المتماثؿ أك أسمكب الرقـ السرم أك المفتاح 
 .3الخاص، كالتشفير غير المتماثؿ اك المفتاح العاـ

      يقـك التشفير المتماثؿ عمى تشفير الرسالة باالعتماد عمى مفتاح كاحد يستخدـ كذلؾ 
 عدد الخانات كمما أصبح أكثر مناعة، تقـك أمفي فؾ الشفرة، ككمما ازداد طكؿ المفتاح 

ىذه العممية عمى كجكد نفس المفتاح لدل كؿ مف المرسؿ كالمرسؿ إليو، ميمتو تحكيؿ 
البيانات إلى رمكز ، ثـ تحكيؿ ىذه الرمكز إلى البيانات األصمية عند كصكليا لممرسؿ 
 .إليو الذم يمتمؾ نفس المفتاح ، فتعتمد ىذه الطريقة عمى مفتاح كاحد بيف كؿ متعامميف 

    بالنسبة لمتشفير غير متماثؿ أك التشفير العاـ فيقـك عمى كجكد مفتاحيف لدل المتعامؿ 
الكاحد احدىما خاص يستعمؿ لفؾ الشفرة كالثاني عاـ يستعمؿ لمتشفير ، بحيث يرسؿ 
المرسؿ رسالتو كيسبقيا بالمفتاح العاـ الذم يككف قد تسٌممو مف المرسؿ إليو مما يعني 

تحكؿ الرسالة إلى رمكز إلى أف تصؿ إلى حاسب المرسؿ إليو كيحكليا إلى بيانات أصمية 
 .4باستخداـ مفتاحو الخاص 

                                                 

(1) CAPRIOLI Eric, sécurité technique et cryptologie dans le commerce  électronique en droit 
français, disponible sur le   site :http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/caprio.htm   

حامد قشقكش ىدل انو تغيير في شكؿ البيانات عف طريؽ / تعرفو د.91 فركة، مرجع سابؽ، صأبكمحمكد محمد  (2)
تحكيميا إلى رمكز أك إشارات لحماية ىذه البيانات مف اطبلع الغير عمييا أك مف تعديميا أك تغييرىا ، انظر في 

 .60، ص2000حامد قشقكش ىدل، الحماية القانكنية لمتجارة اإللكتركنية، دار النيضة العربية ، مصر، /دذلؾ 
 .193حسف طاىر داكد، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .197 ص، مرجع سابؽ، التجارة االلكتركنية كحمايتيا القانكنية،عبد الفتاح بيكمي حجازم/ د (4)
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    ميزة ىذه الطريقة انو لك عرؼ احد المفتاحيف فمف الصعب معرفة الثاني فكبل 
المفتاحيف لو عبلمة رياضية معقدة ال يمكف معرفتيا إال مف جانب صاحبيا كالمفتاح 

الخاص يظؿ سرا عمى اآلخريف أما المفتاح العاـ يمكف معرفتو لبعض الجيات المختصة 
 . لذلؾ فيك المفتاح األكثر استعماال مع انو بطيء بعض الشيء 1كال يقصد منو بقاءه سرا

  التشفير عمـ قديـ لكنو تطكر بشكؿ كبير بعد استخداـ الحاسب اآللي ، فنجد مثبل في 
 لممشركعات الصغيرة باستخداـ التشفير بعد أف كاف 1990فرنسا سمح القانكف عاـ 

 101-98قاصرا عمى المجاالت العسكرية كالدبمكماسية كالحككمية ، ثـ جاء القرار رقـ 
 . 2 ليضع الضكابط المتعمقة باستخداـ التشفير1998 فيفرم23الصادر في 

 3    نحتاج إلى طرؼ ثالث محايد لضماف األماف في عممية التشفير، مثبل في تكنس
يمكف ألم شخص طبيعي أك معنكم أف يمارس عممية التشفير في نطاؽ التجارة 

كالمبادالت االلكتركنية ، بشرط أف يتحصؿ عمى تصريح مسبؽ مف الككالة الكطنية 
، كذلؾ في مشركع قانكف التجارة االلكتركنية المصرم بحيث نص 4لممصادقة االلكتركنية 

 .في فصمو الخامس عمى إنشاء مكتب لمتشفير يككف جية إليداع مفاتيح الشفرات
 مف 14ىك نص المادة " الترميز"    نجد نص في القانكف الجزائرم تضمف مصطمح 

يمتـز :"  المتعمؽ باستغبلؿ خدمات االنترنت المعدؿ كالمتمـ 257-98المرسـك التنفيذم 
عرض أي مشروع خاص ......-مقدـ خدمات انترنت خالؿ ممارسة نشاطو بما يمي

 ...".باستعماؿ الترميز عمى المجنة
    يفيـ مف ىذا النص أف مقدـ خدمات االنترنت يقترح عمى الكزارة مشركعات خاصة 

 كذلؾ نجد نص آخر تضمف مصطمح الترميز في القانكف الجزائرم .بالترميز أك التشفير
                                                 

 .32مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
(2) CAPRIOLI Eric, op cit.. 
يستفيد التشفير في التشريع التكنسي مف حماية جنائية بحيث يعاقب كؿ مف استعمؿ بصفة غير مشركعة  (3)

 أشير كعاميف كغرامة تتراكح بيف 6عناصر تشفير شخصية متعمقة بإمضاء غيره بالسجف لمدة تترامح بيف 
، مرجع سابؽ، حامد قشقكش ىدل، الحماية القانكنية لمتجارة اإللكتركنية/ د:دينار، أنظر10000ك 1000

 .63ص
 . مف قانكف التجارة كالمبادالت االلكتركنية التكنسي11انظر المادة  (4)
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  ذم  23  في  مؤرخ  09 -  410  رقـ  نفيذم التمرسـك اؿمف 07كىك نص المادة 
 طبقةالـ  األمف  قكاعد يحدد  2009  سنة  ديسمبر  10  كافؽالـ  1430  عاـ الحٌجة

 كمحتكل ىذا النص يقضي .1الحساسة  التجييزات عمى  نصبةلـ ا  النشاطات  عمى 
كجكب الحصكؿ عمى اعتماد مسبؽ مف المصالح المكمفة بكزارة الداخمية بعد استشارة 

السمطة المؤىمة المكمفة بالمصادقة عمى تجييزات ك برامج الترميز قصد ممارسة نشاط 
 .2الترميز

 :جدراف الحماية - 2              
     تدعى كذلؾ بالجدراف النارية كالتي تتمثؿ في أدكات الكتركنية أمنية تمنع الكصكؿ 

الغير مسمكح بو إلى الحاسب الشخصي، كذلؾ عف طريؽ إقامة حاجز يفصؿ بيف الشبكة 
كالحكاسب الشخصية تجبر بو جميع عمميات الدخكؿ كالخركج لممركر عبر ىذا الجدار 

  .3الذم يتصدل لجميع محاكالت الدخكؿ بدكف صفة 
     ىذه الكسائؿ ال تكفي كحدىا لحماية امف المعمكمات بشكؿ كامؿ ، بؿ البد مف 
استخداـ تقنيات األمف الشامؿ التي تضـ العديد مف األجيزة كالنظـ مثؿ كسائؿ أمف 

 . الممفات ككسائؿ كشؼ االقتحاـ كأجيزة الرقابة
 تأميف الدفع االلكتروني:               ثانيا

       يمـز تأميف الكفاء االلكتركني، عمى عكس الكفاء التقميدم، نظرا لظيكر البيانات 
كالمعمكمات التي تتـ تبادليا فيما بيف األطراؼ في شكؿ رقمي، كمف ثمة فمف السيؿ 

                                                 

  .73/2009ج ر ج ج عدد (1)
 410-09بعد أف صنفت تجييزات الترميز ضمف التجييزات الحساسة حسب الممحؽ األكؿ لممرسـك التنفيذم  (2)

 تخضع ، ك"لمترميز  عمكماتيةلـ ا كالبرامج  التجييزات  :"بنصو:  الثالث  الفرعي  القسـضمف السالؼ الذكر 
  مسبؽ اعتماد  عمى  لمحصكؿ  الحساسة  بالتجييزات  المتعمقة يـ الخدمات كتقد  االتجار  نشاطات  ممارسة
  كتصديرىا  كاستيرادىا الحساسة  التجييزات  االتجار  نشاط  يغطي. بالداخمية  كمفةلـا  الكزارة  مصالح  تسممو

 .كتصميحيا  كصيانتيا  الحساسة التجييزات  تركيب الخدماتيـ تقد  نشاط  كيغطي. كبيعيا  كصنعيا
 

 .93 فركة، مرجع سابؽ، صأبكمحمكد محمد  (3)
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 ، 1العبث بيا أك نسخيا ، إلى جانب المخاطر المختمفة التي تعترض الدفع االلكتركني 
لكف ىذا ال يمنعنا مف سرد بعض  (أ)مع ذلؾ فالمشرع الجزائرم لـ يكرس ىذا التأميف 

 .(ب)كسائؿ تأميف الدفع االلكتركني
 : في القانوف الجزائرييغياب تنظيـ قانوني لنظـ الدفع اإللكتروف - أ

  20052 ديسمبر 28 مؤرخ في 07-05    صدر عف بنؾ الجزائر نظاـ تحت رقـ   
متعمؽ بأمف أنظمة الدفع ، حيث نظـ امف عمميات التسكية المالية دكف أف يشير لطرؽ 

 بالتعامؿ مع اإلدارة 2006كقد سمح المشرع في قانكف المالية لسنة، الدفع االلكتركنية
لكف يبقى اإلطار القانكني لمنقكد االلكتركنية  ، 3الجبائية بالطرؽ االلكتركنية في السداد

 .كبالخصكص تأمينيا في التشريع الجزائرم منعدما

 : وسائؿ تأميف الدفع االلكتروني - ب

(. 2)كأخرل قانكنية (1)   منيا كسائؿ فنية 
 :التأميف الفني لعممية الدفع االلكتروني -1

 يتحقؽ ىذا التأميف مف خبلؿ الكظائؼ كالشركط الفنية التي يجب أف تتكفر في 
 عممية الدفع كي تككف آمنة ، كتتمثؿ ىذه الشركط في إضفاء الصفة الرسمية عمى األمر 

                                                 

      مخاطر تغيرتسديدىا،تتعدد ىذه المخاطر فمنيا المالية التقميدية كالمتمثمة في المخاطر المتعمقة بالقركض كعدـ  (1)
 أكجو جديدة أيضا السكؽ ، مخاطر تغير سعر الصرؼ بالنسبة لمعمبلت ، مخاطر السيكلة ، نجد أسعار

: لممخاطر بالنظر لمطابع االلكتركني لمعمميات المصرفية منيا
. ظيكر مشاكؿ مالية تتعمؽ بكيفية تحصيؿ الرسـك كالضرائب لكؿ خدمة الكتركنية مقدمة مف البنكؾ-         
قصكر النظاـ المستخدـ مف البنؾ كالمعركض مف مكرد الخدمة مما يستتبعو فشؿ في الخدمات التي يقدميا البنؾ  -        
. ىامما سيؤدم النحطاط سمعة البنؾـالتغيرات التكنكلكجية  السريعة كعدـ معرفة المكظفيف ؿ-        
. خطر القرصنة -        
   مخاطر خاصة ببطاقة الدفع كعدـ القدرة عمى تكفير السيكلة الكافية لتغطية احتياجات السحب النقدم ضياع -          
 .  103-89 تزكيرىا ، أنظر في ذلؾ جبلؿ عايد الشكرة، مرجع سابؽ، ص ص أك االحتياؿ أك سرقتيا أكالبطاقة          

  .37/2006ج ر ج ج عدد (2)
، المجمة النقدية لمقانكف "التنظيـ القانكني لظاىرة العكلمة في الجزائر، االنجازات كالتحديات"حمكدم ناصر،  (3)

. 196، ص2012، 2كالعمـك السياسية، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، عدد
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ك حفظ المعمكمات الخاصة بعممية الدفع ككذا  1إلى جانب تقنية التشفير أك الترميز، بالدفع
. تحديد التاريخ االلكتركني لكاقعة الدفع

  الصفة الرسمية عمى األمر بالدفع  إضفاء1-1      
     يتـ إفراغ التصرفات القانكنية في التجارة التقميدية أك اليدكية في مستندات مكتكبة يتـ 
تذيميا بتكقيع مف صاحب الشأف ىذا عمى خبلؼ الحاؿ في التجارة االلكتركنية حيث يتـ 

إبراـ صفقات عمى دعامات الكتركنية غير مكتكبة تقميديا كيتـ التكقيع عمييا مف قبؿ 
ذا كاف مف السيؿ الرجكع إلى المستندات الكرقية كالتحقؽ مف  أطراؼ الصفقة االلكتركنية كا 
صحة كنسبة صدكر التصرؼ إلى مكقعو فاف األمر ليس بنفس السيكلة بالنسبة لمسندات 
االلكتركنية بما تحممو مف تكقيعات الكتركنية كالتي ىي بحاجة إلى مف يكثقيا كيصادؽ 

  . 2عمييا
 : حفظ المعمومات الخاصة بعممية الدفع االلكتروني1-2       

      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
     عمى غرار التصديؽ، يتطمب الحفظ تدخؿ شخص ثالث محؿ ثقة يتكلى المحافظة 

 .عمى المستندات التي يعيد بيا األطراؼ إليو 
 :تحديد التاريخ االلكتروني 1-3      

 :     تظير ضركرة تأريخ المستند االلكتركني في عدة نقاط منيا
 كاف ىناؾ تأخير في تنفيذ العقد كمف ثـ تطبيؽ الجزاءات المفركضة إذاتحديد فيما  -

عمى التأخير في التنفيذ كما يترتب عمى ىذا التأخير مف مصاريؼ جمركية إضافة 
 . 3نتيجة لمتأخير في تمخيص البضاعة جمركيا

                                                 

 .كما بعدىا279كىي تقنية سبقت  دراستيا، أنظر ص (1)
 .111سامي عبد الباقي ابك صالح، مرجع سابؽ، ص/ د (2)

(3 ) CAPRIOLI Eric, sécurité technique et cryptologie dans le commerce électronique en droit 
français, disponible sur le site :http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/caprio.html.   
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 .يعد تاريخ العقد ىك الفاصؿ بيف التفاكض كالتعاقد النيائي -

تظير أىمية تحديد التاريخ في حسـ مسالة تنازع القكانيف مف حيث الزماف كتحديد  -
 . 1متى يبدأ سرياف تقادـ الحقكؽ

      بالنسبة لعممية الدفع فتحديد التاريخ االلكتركني ميـ بالنظر لتاريخ االستحقاؽ لمدفع
الخ، كإلسناد تاريخ محدد لسند الكتركني ممكف إتباع إحدل ...كلعدـ ترتيب فكائد التأخير 

 :الطريقتيف
 .كضع التاريخ في صمب رسالة البيانات -

عف طريؽ تدخؿ شخص ثالث يتكلى تكثيؽ التاريخ كالساعة التي يتـ فييا التصرؼ  -
 .  االلكتركني 

 :التأميف القانوني لعممية الدفع االلكتروني -2

 المشترم  أكالتاجر كالعميؿ    يمـز تأميف عممية الدفع تأمينا قانكنيا لمصمحة 
 .تجنبيـ أية مخاطر في عممية التسكية االلكتركنية

 :التأميف القانوني لعممية الدفع مف جية التاجر البائع  2-1

   يجب أف تككف عممية الدفع االلكتركني مؤمنة لمصمحة التاجر الذم يأخذ كضع 
القابض في عممية الكفاء كلبمكغ ىذا اليدؼ يجب أف تتكافر في كسيمة الدفع ثبلث 

 :خصائص
، المشكمة ال تطرح بالنسبة لمكفاء بالنقكد 2عدـ إمكانية الرجكع في األمر بالدفع -

 إنما تككف في الكفاء بطريؽ التحكيؿ المصرفي أك سحب كرقة تجارية 3االلكتركنية
 .الكتركنية نظرا لكجكد فاصؿ زمني بيف صدكر األمر بالدفع كتنفيذه 

                                                 

(1 ) LAURENT Jacques, la date électronique et le contrat, les deux journées internationales du droit 
du commerce électronique, actes du colloque de Nice, le06 et 07 novembre2003,Litec, paris, p168.  

، 2005، مجمة الحقكؽ، العدد األكؿ المجمد الثالث، جامعة الككيت، "الكفاء االلكتركني"عدناف إبراىيـ سرحاف، /د (2)
 .255ص

 فمثبل االلتزاـ بالدفع المعطى بمكجب بطاقة الدفع في القانكف التجارم الجزائرم ال رجكع فيو كال يمكف االعتراض    (3)
إفبلس المستفيد عميو إال في حالة ضياع أك سرقة البطاقة المصرح بيما قانكنا أك في حالة التسكية القضائية أك 
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يجب أف تككف الكسيمة مشمكلة بضمانات تضمف لمتاجر حصكلو عمى الثمف كامبل  -
دكف أف يتحمؿ مخاطر عدـ مبلءة المشترم كذلؾ عف طريؽ خطابات الضماف أك 

 .الكفالة المصرفية مثبل

ضماف عدـ اعتراض مصدر اآلمر بالكفاء عمى عدـ كجكده آك بطبلنو كىك ما  -
 .يتطمب إقامة نظاـ فعاؿ لبلبثات

 :التأميف القانوني لعممية الدفع مف جية المشتري 2-2

 :  تأخذ عممية تأميف الدفع بالنسبة لممشترم بعديف 
يتمثؿ األكؿ في البحث عف كسيمة تضمف لو عدـ السحب مف رصيده المتاح  -

بمكجب كسيمة الدفع المستخدمة إال المبالغ المتفؽ عمييا كذلؾ يستدعي تفعيؿ 
مسؤكلية البنؾ عف األخطاء التقصيرية اك التعاقدية التي مف شانيا اإلضرار 

بالعميؿ، عدـ تحميؿ العميؿ مخاطر تشغيؿ النظاـ المعمكماتي ، التأكد مف صحة 
 .  أمر الدفع

يتمثؿ الثاني في إقامة نظاـ يربط بيف لحظة الدفع كلحظة التسميـ ، إذ أف كؿ طرفي  -
العممية ال يرضى البدء في تنفيذ التزامو إال إذا قاـ الطرؼ األخر بذلؾ، ك يقـك 

 . 1االعتماد المستندم بدكر فعاؿ في القضاء عمى عدـ الثقة القائـ بيف الطرفيف

  
 ع الثانيرالؼ

 ونية مع قواعدرتكييؼ قواعد المسؤولية االلكت
- والتقصيريةالعقدية -المسؤولية الكالسيكية

 
     تضافرت الجيكد إليجاد القكاعد التي تحكـ النشاط االلكتركني خاصة بصدد المسؤكلية،  

فظيكر التكنكلكجيا الحديثة كباألخص االنترنت الذم يعرؼ بعدـ خضكعو ألم قانكف ال 
                                                 

 المستندم  عمى االستعانة بالمستندات فيشترط البائع االلكتركني عمى المشترم االلكتركني داالعتمابحيث تقـك فكرة ( 1)
 بالكفاء بقيمة االعتماد بمجرد تقديـ البائع لممستندات التي تمثؿ األخير يفتح لو اعتمادا مف قبؿ بنؾ يتعيد ىذا أف

  .131 صالح، مرجع سابؽ، صأبكسامي عبد الباقي /، داالعتمادالبضاعة كتتطابؽ مع شركط 
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يمكف أف يككف سببا إلستبعاد تطبيؽ القانكف عمى العبلقات كالسمككات التي تتـ عبره، بؿ 
بالعكس تنشأ عنيا مسؤكليات البد مف ضبطيا، ىذه األخيرة قد تككف عقدية بسبب عقكد 

، كقد تككف تقصيرية بسبب أم فعؿ ضار الكتركني (أكال)التجارة التي تتـ مف خبلؿ الشبكة
 . (ثانيا)تـ عبر الشبكة

 العقدية المسؤولية :أوال                         
 ما مع تتفؽ كبطريقة عميو اشتمؿ لما طبقا العقد تنفيذ بكجكب العامة القكاعد تقضي    
 ىك ما أيضا يتناكؿ كلكف فيو كرد بما المتعاقد إلزاـ عمى العقد يقتصر كال النية، حسف يكجبو
 القكاعد تمؾ مف كانطبلقا االلتزاـ، طبيعة بحسب كالعدالة كالعرؼ لمقانكف كفقا مستمزماتو مف
 بسبلمة اإلضرار بعدـ المتعاقد يمتـز حيثألطراؼ العقد،  كالسبلمة باألماف االلتزاـ نبع

 .1اإللكتركنية معامبلتاؿ في الضعيؼ الطرؼ خاصة المستيمؾ باعتباره األخر الطرؼ
التزامات تعاقدية كبالتالي فبل يمكف الحديث عنيا ب تنتج المسؤكلية العقدية عف إخبلؿ      

، أركاف المسؤكلية العقدية تبقى ىي ذاتيا،أما بدكف تكافر عقد صحيح مبـر بشكؿ الكتركني 
إال أف ما يميز المسؤكلية العقدية  .  مف خطأ كضرر كعبلقة السببيةكىي كؿ

.  العقدم االلكتركنيفي التجارة اإللكتركنية ىي طبيعة الخطأ
 :االلكترونيلعقدي االخطأ  - أ

يعتبر كؿ طرؼ مف أطراؼ العبلقة التعاقدية مرتكبا لخطأ عقدم إذا لـ يقـ بتنفيذ التزامو      

                                                 

 مف المستيمؾ حماية عمى حرصا بؿ العامة بالقكاعد يكتفيا لـ الفرنسي كالمشرع األكربي االتجاه أف إلى اإلشارة كتنبغي( 1)
 الذم الضرر بضماف التزاـ عميو يترتب المنتج، عاتؽ عمى المكضكعية المسئكلية مف نكعا كأقاما كالمنتجات السمع مخاطر
 متعاقد غير أك متعاقدا أكاف سكاء متضرر كؿ المسئكلية تمؾ أحكاـ مف كيستفيد معنكيا، أك ماديا ماؿ أك إنساف أم يصيب

 المسئكلية مف التخمص المكرد أك لمبائع كيمكف الضرر، ك السمعة في العيب بيف السببية عبلقة إثبات كيكفي المنتج، مع
 أك التخزيف أك التفريغ أك الشحف أثناء تـ عيب مف أصابو ما  أف أك لمتداكؿ مخصص غير العقد مكضكع أف بإثبات
 مف اإلعفاء كيمكف العيب، باكتشاؼ البائع تمكف لـ العقد مكضكع لمسمعة اإلنتاج كقت القائمة العممية أف المعرفة بإثبات
 ىذا في الغير بخطأ التذرع يجدم كال المضركر خطأ أك القاىرة كالقكة األجنبي السبب بإثبات العامة لمقكاعد طبقا ذلؾ

 :أنظر في ذلؾ.المسئكلية ىذه مف اإلعفاء عمى االتفاؽ يجكز ال أنو إلى  اإلشارة كتجدر الشأف،
(2) Taylor(s), L'harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits 

défectueux, 1999,p 120. 
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ق بشكؿ معيب باعتبار أف ىذا الخطأ يمثؿ  ذالعقدم أك تأخر في تنفيذه أك نؼ
.  انحرافا في سمكؾ المديف يؤدم إلى مسائمتو

التزامو الناشئ عف العقد، ك يتمثؿ في بتنفيذ  المتعاقد إخبلؿالخطأ العقدم في  يتمثؿ     
عدـ تنفيذ الكمي، التنفيذ الجزئي أك الناقص، التنفيذ المعيب، التنفيذ المتأخر، : عدة صكر 

ق أك بعضو، أك قاـ بالتنفيذ ؿ لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو ؾإذامؤدم ذلؾ أف الخطأ يتكافر 
تسميـ بضاعة معينة أك عدـ عمى نحك يخالؼ الكجو المتفؽ عميو أك الذم يكجبو القانكف ؾ

. صنؼ أقؿ جكدة ، أك أف يتأخر في التنفيذ عف المكعد المحدد لذلؾ
التزاـ بتحقيؽ : ؾ نكعاف مف االلتزاـ ناعدـ التنفيذ  بحسب نكع االلتزاـ، فو  تختمؼ صكر    

 طبيعة االلتزامات في المعامبلت إلىك بالنظر . غاية أك نتيجة ، ك التزاـ ببذؿ عناية
 غاية إلىااللكتركنية نجد أف أغمبيا يتسـ بتحقيؽ نتيجة ، حيث يتعيف عمى المديف الكصكؿ 

يتمثؿ عدـ التنفيذ في مجرد عدـ تحقؽ النتيجة ، ك لك بذؿ  ك.1معينة  ىي محؿ االلتزاـ

                                                 

فيناؾ خدمات يمتـز مقدميا . أما إذا كاف محؿ العقد ىك تقديـ خدمة، فاف األمر يختمؼ بحسب نكع الخدمة   (1)
 الخدمة سمفا يتحفظ مقدـبتحقيؽ نتيجة مثؿ خدمات القنكات الفضائية ك التميفكف النقاؿ ك شبكة االنترنت ما لـ 

 .بأنو سيبذؿ العناية لتحقيؽ أفضؿ خدمة ممكنة لعمبلئو ك ىذا ما يحدث غالبا
   المديف ال يأخذ عمى عاتقو تحقيؽ نتيجة محددة يبتغييا الدائف، ك إنما يتعيد بمجرد بذؿ جيد معيف لمكصكؿ إلى          ؼ
    فإذا بذؿ المديف ىذا القدر مف العناية فحسبو ذلؾ، ك ال عميو إذا . ىذه النتيجة، سكاء تحققت بالفعؿ أك لـ تتحقؽ         
.  لـ يتحقؽ الغرض المقصكد         
    المتعاقديف إرادة إليو ما اتجيت إلى بذؿ عناية بالنظر أك كاف مكضكع االلتزاـ ىك تحقيؽ نتيجة إذايمكف تحديد ما          
   .  احتمالية أـ كانت ىذه النتيجة مؤكدة إذامحؿ االلتزاـ كعما  كيتضح ذلؾ بالنظر لمنتيجة المرجكة مف كراء         
    تكشؼ عف طبيعتو ، أففالصفة المؤكدة اك المحتممة لمنتيجة المستيدفة في الظركؼ التي نشأ فييا االلتزاـ يمكف          
ف بصدد التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،  كؾف نجاح مؤكد إلى لؤلمكرفإذا كانت العناية المعتادة تؤدم حسب المجرل العادم          

عكامؿ   اليقظة ال تكفؿ بالضركرة الكصكؿ الى النتيجة المرجكة التي يعتمد تحقيقيا عمىك كانت العناية إذا          أما
.  مستقمة عف المديف كنا بصدد التزاـ ببذؿ عناية         أخرل

 االلتزاـ فيما ينبغي اف يككف بتحقيؽ نتيجة بحسب ما أفعد عمى عقكد الخدمات االلكتركنية نجد ابتطبيؽ ىذه القك
 المتعاقديف مف جية كبذؿ العناية المعتادة عمى ضكء التقنيات الحديثة يجعؿ النتيجة فييا مؤكدة إرادة إليواتجيت 

 تقاعس الشركات عف زيادة النفقات البلزمة لتحديث كتعميؽ معداتيا رغـ حرصيا عمى قبكؿ أما . أخرلمف جية 
 مف لئلعفاءيعفييا مف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة حتى لك تحفظت، حيث يبطؿ ىذا التحفظ كشرط  كؿ المشتركيف ال

. المسؤكلية ألنو يتسـ بالتعسؼ في مكاجية المستيمؾ في ىذا العقد
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ىنا يكفي الدائف بااللتزاـ أف يثبت مصدر . م العمؿ عمى تحقيقياؼالمتعاقد كؿ جيده 
 لـ يفمح في فإذا المرجكة ، النتيجةااللتزاـ، ك عمى المديف أف يثبت أنو قاـ بالتنفيذ أم تحقيؽ 

ذلؾ قامت مسؤكليتو العقدية ، ك ال يستطيع التخمص مف المسؤكلية بإثبات أنو بذؿ كؿ ما 
في كسعو ، ك السبيؿ الكحيد ىك إثبات أف عدـ التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي ال يد لو فيو، 

. كقكة قاىرة أك خطأ الدائف نفسو أك خطأ الغير
 ك باستعراض المعامبلت االلكتركنية نجد أف محميا يتسـ، كقاعدة، إما بتسميـ شيء أك تقديـ 

ك ال شؾ أف االلتزاـ بتسميـ شيء منتج أك سمعة ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة، حيث يمتـز . خدمة
إلى جانب التزامو . 1المديف بالتسميـ في الميعاد ك المكاف ك طبقا لممكاصفات المحددة

 .بضماف العيكب، بالمقابؿ يمتـز الطرؼ اآلخر بدفع الثمف
 : المسؤولية عف التسميـ-1

يتفرع االلتزاـ بالتسميـ عف االلتزاـ بنقؿ الحؽ العيني لذا فيك مرتبط بالعقكد الناقمة لحؽ    
 مة لحؽ شخصئشفالمقايضة، كما يترتب عف بعض العقكد الـك  اليبة ، كالبيع أصميعيني

يكجد ىذا االلتزاـ في المعامبلت االلكتركنية التي يككف محميا تسميـ . كالمقاكلة كاإليجار
 المبيع عمى المحافظة أيضا البائع عمى االلتزاـ ىذا كيكجب ، انجاز مشركعأك سمعة أكمنتج 
  عميو نصت كقد .عناية بذؿ مجرد كليسنتيجة  بتحقيؽ كىك التزاـ لممشترم، يسممو أف إلى

 .نقدم ثمف مقابؿ أخر ماليا حقا كمء ش ممكية لممشترم ينقؿ أف عمى ت ـ ج 351 المادة

                                                                                                                                                         

 حيث يتمثؿ االلتزاـ اآلليالعقكد التي يقبؿ القكؿ باف االلتزاـ فييا ىك بذؿ عناية ىي عقكد تصميـ برامج الحاسب 
 لـ أف ىذا االلتزاـ ىك تحقيؽ نتيجة فمصمـ البرنامج أفبقياـ بعمؿ ذىني لمكاجية مشكمة معينة ، كىناؾ مف يرل 

محكمة استئناؼ باريس عقب قضية أحيمت كىك ما قضت بو  ال يقبؿ عمى التعاقد أفيكف كاثقا مف النتيجة عميو 
عمييا تدكر حكؿ عدـ تمكف ميندس معمكماتي مف تصميـ برنامج لمحاسكب حيث اعتبرت أف االلتزاـ في ىذه 
. الحالة يبقى التزاما بتحقيؽ نتيجة ألف مصمـ البرنامج إذا لـ يكف كاثقا مف نتيجة عممو فعميو أال يمتـز بالقياـ بو
كذلؾ الحاؿ لمعقكد االلكتركنية التي ترد عمى تقديـ خدمة ذىنية كاستشارة فنية اك عقكد المعمكمات ىك التزاـ 
بتحقيؽ نتيجة العناية المطمكب بذليا ينبغي تقديرىا عمى ضكء المعطيات العممية القائمة كالظركؼ المحيطة 

  .بااللتزاـ كالمستكل العممي كمكانة المديف مقدـ الخدمة

ك تبدك المشكمة في حالة ما إذا كاف المديف بالتسميـ ىك مجرد بائع أك مكزع ك يتحفظ في التزاـ التسميـ بعبارة  (1)
ك يتذرع بأف كؿ ما عميو ىك بذؿ العناية في التحقؽ منيا .  أنو يسمـ السمعة بحالتيا كما كردت لو مف المنتجأخرل

 .72محمد حسنيف، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، صأنظر في ذلؾ .ك عرضيا بصفاتيا كما ىي
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 كفاء يعد التسميـ حصكؿ أف في المشترم إلى المبيع بتسميـ البائع التزاـ أىمية تكمف     
 كطبقا. الى المشترلالمبيع ىبلؾ تبعة انتقاؿ االلتزاـ ىذا عمى يتكقؼ كما كانقضائو، لبللتزاـ
 يتمكف بحيث المشترم تصرؼ تحت المبيع بكضع يتـ التسميـ فإف ت ـ ج 367 المادة لنص
 مستعد بأنو أخبره قد البائع داـ ما ماديا يتسممو لـ كلك عائؽ دكف بو كاالنتفاع حيازتو مف

 .1المبيع الشئ طبيعة مع يتفؽ الذم النحك عمى التسميـ كيحصؿ بذلؾ لتسممو
 يقـكؼ.الخ ...  يتحقؽ التزاـ التسميـ في العديد مف العقكد منيا عقد البيع اإليجار، المقاكلة 

 االنتفاع أك حيازتو مف تمكفم تىح المستأجر أك المشترم إلى الشئ بتسميـ المؤجر أك البائع
 كالغرض لطبيعتو ككفقا عميو، العقدية حقكقو لو تخكليا التي السمطات كممارسة تسممو بو،أم

 عمى المتفؽ الشئ كتسميـ العمؿ بإنجاز المقاكؿ يقـك المقاكلة عقد كفي منو، المقصكد
 .العمؿ صاحب إلى المنجز المشركع أك إنتاجو أك تصنيعو

 التي فالمعامبلت خاصة، بصفات اإلنترنت عبر المبـر العقد أطراؼ التزامات صؼتت   
 معيف مشركع إنجاز أك اإللكتركني اإليجار أك البيع مثؿ سمعة أك منتج تسميـ محميا يككف
 فتسميـ المنتج، لطبيعة طبقا التسميـ فيتـ المعمكمات كمنشآت برامج إقامة أك تصميـ مثؿ

 الحاسب كبرامج عائؽ، دكف المشترم تصرؼ تحت بكضعو يتـ المبيع العقار أك المنقكؿ
 كقد كاالسطكانة، دعامة أك كسيط عمى تجسيدىا خبلؿ مف تسميميا يتـ المعمكمات أك اآللي
 مف يستجد ما كؿ عمى بأكؿ أكال الحصكؿ مف العميؿ بتمكيف متكالية مراحؿ عمى التسميـ يتـ

 الصمب الجزء إلى المتاح المكقع مف النسخ أك البرامج تحميؿ أك يؿنزت خبلؿ مف معمكمات
  الحيةػػػػػػػػػػػػػػػالص كمنحو بو االنتفاع دـػػػػػػلممستخ يتيح أخر تقني شكؿ بأم أك المستخدـ بجياز
 .2التعاقد محؿ المخزنة أك المحممة المادة كاستعراض معيف مكقع إلى لمدخكؿ

                                                 

 قؿ المشترم كبحيازة بالمناكلة يككف تسميمو فإف ماديا منقكال كاف إف المبيع فإف  ؽ ـ ج367المادة لنص إعماال    (1)
 كالمعرفة الدكلي البيع لعقكد المتحدة األمـ اتفاقية ت بو جاءكىك ما . تصرفو تحت كضعو خبلؿ مف فعمية حيازة

 ب/ 31 بالمادة جاء حيث المشترم تصرؼ تحت المبيع كضع ىك التسميـ في األصؿ أف 1980 قيينا باتفاقية
 البائع عمؿ مكاف فيو يكجد كاف الذم المكاف في المشترم تصرؼ تحت البضائع بكضع البائع التزاـ  االتفاقية مف
  .العقد إبراـ كقت

 133مخمكفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ،ص (2)
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 مادم كاقع لو منتج أك بسمعة العقد مكضكع تعمؽ إذا العادم التسميـ بالطريؽ يتـ     
 الدكلة داخؿ سكاء بالمشترم الخاص العنكاف عمى السمعة بإرساؿ التاجر يقـك حيث ، مممكس

 في تككف كالمطابقة اإلنترنت عبر المعركض المبيع شئ بتسميـ التاجر كيمتـز خارجيا، أك
 بصفة أعد ما ككؿ المبيع ممحقات التسميـ كيشتمؿ. المتفؽ عميياكالمقدار كالصفات النكع
 أىـ مف كلعؿ المتعاقديف، كقصد األشياء طبيعة بو تقضي لما طبقا كذلؾ الستعمالو، دائمة

 كيفية تكضح التي الشارحة بالمستندات العميؿ تزكيد ىي اإللكتركنية اؿلمجا في الممحقات
 صكرة في المستندات ىذه كتتمثؿ كالتطكير، الصيانة كأساليب كالمعدات األجيزة عمؿ

 . الشبكة عبر تنقؿ معمكمات أك أسطكانات أك كتيبات
ال أعتبر البائع قد ارتكب خطأ يكجب العقد في المحدد المكعد في التسميـ يتـ       كا 

 مراعاة مع ىذا العقد، إنشاء فكر إتمامو يمـز لذلؾ كقتا العقد يحدد لـ فإذا ،مسؤكليتو العقدية
 تصدير كجب إذا أنو كيبلحظ العرؼ، يقتضييا أك العقد محؿ طبيعة تستمزميا التي المكاعيد
 يقضي نص أك اتفاؽ يكجد لـ ما إليو كصؿ إذا إال التسميـ يتـ فبل لمعميؿ العقد مكضكع

 . ؽ ـ ج 368 ذلؾ كذلؾ حسب المادةبغير
 في البضاعة يسمـ أف البائع عمى يجب أنو فيينا اتفاقية مف 33 المادة نص في كرد     
  . العقد إبراـ تاريخ مف معقكلة مدة خبلؿ أك لمعقد طبقا لمتحديد القابؿ أك المحدد التاريخ
 :يمي بما لمتسميـ القانكنية المدد حددت قد فيينا اتفاقية أف نجد كبذلؾ    

 العقد انعقاد كقت            -
 الطرفيف بيف عميو المتفؽ الكقت في            -
 عدـ حالة في معقكلة مدة خبلؿ أك التعامؿ عرؼ يقرره الذم الكقت في            -

  .العقد في معيف زمف تحديد عمى صراحة االتفاؽ
 في يتـ أف يجب التسميـ أف الفرنسي المدني القانكف مف 1160 المادة نص في كرد      
 كاجب فإف لمتسميـ معيف ميعاد عمى اتفاؽ يكجد لـ فإذا األطراؼ، بيف عميو المتفؽ الكقت
 .1العرؼ بحسب المقررة المكاعيد مراعاة مع العقد انعقاد كقت يككف بالتسميـ بااللتزاـ الكفاء

                                                 

 يمكف فبل العقد، مكضكع تسميـ في بالسرعة تقابؿ أف يجب اإلنترنت عبر العقد إبراـ في السرعة أف ذكره ينبغي ما (1)
 العقد تنفيذ يتـ كلكف األطراؼ، مترامية دكلية حدكد بينيما تفصؿ أطراؼ بيف بسيطة دقائؽ في العقد إبراـ يتـ أف
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 بإمكاف القكؿ كيصعب التزامو، تنفيذ في التأخير عف بالتسميـ المديف مسؤكلية تثكر      
 األمثؿ السبيؿ لعؿ ثـ كمف اإللكتركنية، لممعاممة مبلءمتو لعدـ الجبرم العيني التنفيذ طمب
 في جاء كقد التأخير، عف التعكيض طمب أك التعكيض مع الفسخ أك التنفيذ بعدـ الدفع ىك

ال يكما، ثبلثيف خبلؿ التسميـ يتـ بأنو الفرنسي النمكذجي العقد  المبالغ كرد العقد اءنيإ جاز كا 
 .ابي الكفاء تـ التي

 عف المسئكلية كلتحديد العقد، طرفي مصالح لحماية التسميـ ميعاد تحديد أىمية تضح      ت
 مخبل البائع يعتبر حيث عميو، كالمتفؽ المحدد الزماف في التسميـ عدـ مف الناجمة األضرار
 أك التنفيذ في يتأخر أك الناقؿ يسمـ لـ أم بالتسميـ التزامو ينفذ لـ إذا المبيع بتسميـ بالتزامو

 لممشترم كيمكف عميو، االتفاؽ تـ لما مطابؽ غير مبيعا لممشترم يسمـ بأف معيبا تنفيذا ينفذ
 بالثمف الكفاء قيمة باسترداد المطالبة أك ممكنا ذلؾ كاف إف بالتنفيذ المطالبة الحالة ىذه في

 المحدد الزماف في بالتسميـ االلتزاـ نفيذ تعدـ جراء مف أضرار مف أصابو عما كالتعكيض
 .العقد طرفي بيف عميو كالمتفؽ

 عمييا المتفؽ لممواصفات المحؿ مطابقةالمسؤولية عف االلتزاـ ب- 2    
 أك المنتج في عمييا المتفؽ كالخصائص المكاصفات جميع تكافر    يشترط في تنفيذ العقد

 بباريس االبتدائية المحكمة قضت ىذا كفي غيره، مف يقـك ال التسميـ في شرط كىك الخدمة
 عمى الحصكؿ في لممستيمؾ حؽ كىك فيو لمبائع حرية ال المطابقة بالتزاـ المتعمؽ الشرط أف

 .35 المادة في 1980 فيينا اتفاقية  عميونصت كقد، مطابؽ منتج
 تسميـ ىي الكمية بالمطابقة كيقصد الكصفية، كالمطابقة الكمية المطابقة ىما نكعاف كالمطابقة

 لمكمية مطابقة البضاعة تسميـ يتـ أف كاألصؿ االتفاؽ، في المبيع لمشئ المحددة الكمية
 كىك المسممة النسبة في تفاكت كجكد عمى جرل الدكلي التجارم العرؼ أف إال عمييا، المتفؽ
 . يسير تفاكت عادة

                                                                                                                                                         

 خبللو مف كيكفر االتلمجا كافة في العالـ يشيده الذم التقدـ ظؿ في طكيمة أسابيع في مكضكعو كتسميـ
 مف طرفيف بيف العقد إبراـ تاريخ مف أياـ عشرة التسميـ مدة تتجاكز أال يجب لذلؾ السريعة، المراسبلت إمكانيات

جراءاتو الشحف مكاعيد مراعاة مع كاحدة دكلة مف العقد طرفي بيف أياـ ثبلثة تتجاكز كال مختمفة دكؿ  كالظركؼ كا 
 274 ص سابؽ، مرجع الزريقات، خالد  عمر:، أنظر في ذلؾالقيرية
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 كالخصائص المكاصفات عمى تسميمو عند المبيع يشتمؿ أف الكصفية المطابقةب يقصد      
 .العقد إبراـ عند عمييا المتفؽ
 أصبح حيث الجكدة، شيادة تقديـ اشتراط خبلؿ مف كالمطابقة المكاصفات تحديد يتـ كقد     
 بالخارج، لمتصدير المعد المنتج في تكافرىا يتعيف التي العالمية الصفات مف أدنى حد ىناؾ
 المنظمة كتعتبر يطمبيا، مف لكؿ الجكدة شيادات إصدار تتكلى عالمية منظمات كىناؾ
 عمييا يرجع أف كلمغير الشيادة، ىذه إصدار عف معيا المتعاقد مكاجية في تعاقديا مسؤكلة
 .الشيادة ىذه إصدار نتيجة بضرر إصابتو أثبت متى التقصيرية المسؤكلية بدعكل

 بالصيانة االلتزاـ المسؤولية عف-3         
 الكقائية الصيانة فيناؾ :نكعاف كالصيانة بالتسميـ، بااللتزاـ غالبا بالصيانة االلتزاـ يرتبط     

 التي اإلصبلحية الصيانة كىناؾ كحمايتيا، تشغيميا بكفاءة كاالحتفاظ األجيزة عمى لممحافظة
 كفالة مدة طكاؿ المنتج عمى الصيانة تبعة تقع بحيث طارئ، عطؿ كؿ إصبلح إلى ترمي
 الحالي كقتنا في العركض عف اإللكتركنية اإلعبلنات فغالبية عميو، المتفؽ بالشكؿ ك المنتج
 المدة تمؾ طكاؿ الصيانة تبعة يجعؿ الذم األمر معينة، لمدة كفالتيا عمى النص تتضمف

 البائع ضمف إذاؼ عيكب، مف بالكفالة مشمكؿ ىك مما المتحقؽ الضرر كاف إذا المنتج عمى
 يخطر أف المشترم فعمى المبيع، في خمؿ ظير ثـ معمكمة مدة في لمعمؿ المبيع صبلحية

 مف شيكر ستة مدة خبلؿ الدعكل يرفع كأف ظيكره، مف شير مدة خبلؿ الخمؿ ذابي البائع
ال اإلخطار، ىذا  .1غيره عمى يتفؽ لـ ما ىذا كؿ الضماف، في حقو سقط كا 
 كاآلالت األجيزة بيع عمميات في ىامة مكانة احتؿ حيث الضماف، ىذا القانكف نظـ    

 إذا خاصة ا،نيمكك تفيـ عف عاجزا نفسو ليا المشترم يجد ما غالبا كالتي كتكزيعيا الحديثة
 عقد أم في لمكجكد قاببل يجعمو لمضماف االتفاقي الطابع إف ك. عاديا مستيمكا المشترم كاف
 اآللي الحاسب كبرامج خدمة أك سمعة أك منتج أم كبصدد مقاكلة، إيجار، بيع، العقكد مف

 المستيمؾ، لجذب الحديثة المعامبلت في إليو المجكء كيغمب عمييا، المتفؽ لمشركط كطبقا
مع مبلحظة أف ىذا االلتزاـ .المنتج استبداؿ أك الخمؿ بإصبلح المكزع أك المنتج يتعيد حيث

 .كبمكجب قانكف حماية المستيمؾ أصبح التزاما قانكنيا
                                                 

 .ؽ ـ ج 386 ة المادانظر (1)
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الضرر العقدي  -             ب
إف الضرر العقدم المباشر الذم يطاؿ طرؼ العبلقة التعاقدية المبرمة بشكؿ الكتركني    

ينقسـ إلى قسميف ضرر متكقع كضرر غير متكقع، فالمديف ال يسأؿ إال أف  
. الضرر المباشر المتكقع أما الضرر غير المتكقع فبل يثير مسؤكلية

كنظران االرتباط الضرر بالتعكيض عف المسؤكلية العقدية كككف الضرر يختمؼ حسب طبيعة 
المعاممة اإللكتركنية، فإف ىذا األخير يككف مفترضا بمجرد تحقؽ الخطأ إال في حالة الغش 

.  المعمكماتي
  : عالقة السببية-          ج

إف عبلقة السببية في المجاؿ اإللكتركني ال تختمؼ عف عبلقة السببية المقررة في القكاعد    
 كىي ذلؾ الرابط بيف الخطأ كالضرر أم بصفة أخرل أف يككف الضرر ىك نتيجة ةالعاـ

لخطأ مرتكب كبالتالي فإذا ما ألحؽ ضرر بأحد أطراؼ العبلقة التعاقدية بطريقة الكتركنية 
دكف أف يخؿ الطرؼ األخر بأم التزاـ مف التزاماتو فبل كجكد لمسؤكلية عقدية كأف يقـك مقدـ 

الخدمة بإرساؿ البرنامج اإللكتركني محؿ البيع لممستفيد غير أف حاسكب ىذا األخير قاـ 
بمحكىا بطريقة أكتكماتيكية عف طريؽ مضاد الفيركسات أك بأم طريقة تقنية أخرل ففي ىذه 

 .الحالة ال كجكد لمسؤكلية مقدـ الخدمة متى أثبت تكصؿ المستفيد بمحؿ البيع أك الخدمة
القكاعد   ألحكاـااللكتركني يخضعالعقدم  بااللتزاـ      في األخير، نشير إلى أف اإلخبلؿ

 ، كال تثكر صعكبة في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك التنفيذ المتأخر ، حيث يبدك العامة
 ك لكف المشكمة.  كاضحا ما لـ يتمسؾ المديف بكجكد سبب أجنبي أك خطأ الدائف اإلخبلؿ

ث  ػػػػػػػػػػػػػػتبدك غالبا بصدد التنفيذ المعيب، ك ذلؾ بسبب الطبيعة الخاصة لممحؿ في العقكد حي
، ضؼ إلى ذلؾ المركز القانكني 1يتسـ غالبا بالطابع الفني سكاء تمثؿ في منتج أك خدمة

.  لممستيمؾ  كطرؼ ضعيؼ في العقد 

                                                 

 العميؿ ببرامج حاسب الي أك أجيزة ال تتفؽ ك احتياجاتو أك ليست ىي إمداد عمى ذلؾ كثيرة، مثؿ األمثمةك  (1)
ك بالنسبة لعقكد المعمكمات كثيرا ما يتضح عدـ عمؽ أك شمكؿ أك دقة أك مناسبة ما يتـ تزكيد  . األحدث

  .ك سكء الخدمة بالنسبة لعقكد االشتراؾ في شبكة االنترنت ك الفضائيات ك المحمكؿ. المشترؾ بو منيا
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 المسؤكلية كبالمقابؿ فإف المشرع الفرنسي في شأف المسؤكلية العقدية يعرؼ مبدأ جديد ق    
: مبدأ عمى نقطتيفاؿ ىذاينطكم  ، ك 1العقدية بقكة القانكف في العقد االلكتركني

مقتضى ىذا المبدأ أف المستيمؾ يستفيد عبلكة عمى حؽ الرجكع المخكؿ لو كفقا ألحكاـ - 
البيع عف بعد فانو يستفيد أيضا مف حماية خاصة بشأف تنفيذ العقد بحيث جعؿ التشريع 

البائع عبر الشبكة مسؤكؿ بقكة القانكف عف عدـ التنفيذ أك التنفيذ المعيب  لما التـز بأدائو 
حتى كلك كاف ذلؾ راجعا الى احد كسطاء في تسمسؿ العقد ، بمعنى آخر ، اذا لـ تسمـ 

السمعة لممستيمؾ بسبب فقد الناقؿ ليا مثبل ، فاف البائع يجب اف يسمميا مرة أخرل لممستيمؾ 
 . 3، عمى أف يرجع ىك الحقا عمى الناقؿ2أك أف يعكضو عما لحقو مف ضرر مف جراء ذلؾ 

بيذا المبدأ فاف البائع مسؤكؿ تجاه المشترل عف حسف تنفيذ العقد االلكتركني سكاء نفذه 
.  بنفسو أك بكاسطة غيره  ليس عمى أساس العقد شريعة المتعاقديف فحسب بؿ بقكة القانكف

 مف تقنيف االستيبلؾ L121-20-3في تقريره ليذا المبدأ في نص أخر ىك نص المادة - 
يميز المشرع الفرنسي بيف الميني كالغير الميني بحيث تنص المادة السابقة عمى أف الميني 
مسؤكؿ بقكة القانكف تجاه المستيمؾ عف حسف تنفيذ االلتزامات الناشئة عف العقد المبـر عف 

.  بعد
 أك المشرع الفرنسي مف جية يحمي المشترل االلكتركني سكاء كاف مينيا أفنستنتج      

 ال ، مف جية أخرل يحمى المستيمؾ عند الشراء عف بعد آكمستيمكا تجاه بائع ميني كاف 
.   التي انعقد عف طريقيا العقد عف بعداألداة كانت أيامف بائع ميني 

 
 

                                                 

(1) BACACHE Mireille, Les nouveaux défis du droit de la responsabilité : l’article 15 de la loi 
pour la confiance dans l’économie numérique consacre-t-il un nouveau cas de 
responsabilité contractuelle autonome du fait d’autrui ?, Les nouveaux défis du commerce 
électronique sous la direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010. 
P40 

 لنفي المسؤكلية تتمثؿ في خطا المشترل  اك لفعؿ ال يمكف تكقعو كال تجنبو مف أسبابالكف تضمف نفس النص  (2)
.   قكة قاىرة أك عف العقد ، األجنبيالغير 

 .316 ص ، مرجع سابؽ، الكسيط في قانكف المعامبلت االلكتركنية، الحسف مجاىدأبك أسامة/ د (3)
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 المسؤولية التقصيرية: ثانيا                        
 ت ـ ج  بأف كؿ مف سبب بخطئو 124     تقضي المسؤكلية التقصيرية حسب المادة

 كنظيرتيا 1ضررا لمغير كجب جبر ىذا الضرر، كعميو فإف المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية
التقميدية تقكماف كمما سبب شخص بخطئو ضررا لمغير عبر الشبكة ، كلعؿ ما يميز كبلىما 
أف األكلى تتحقؽ رغـ انعداـ االتصاؿ المادم لطرفييا بينما الثانية تتحقؽ في الغالب بتبلقي 

طرفييا، ىذا ما يثير إشكاؿ بخصكص القانكف الكاجب التطبيؽ طالما أف مجاؿ تطبيؽ 
 ت ـ ج التي تقضي 22المسؤكلية التقصيرية ىك شبكة االتصاالت الدكلية كتطبيقا لممادة 

 غير التعاقدية قانكف البمد الذم كقع فيو الفعؿ، فكيؼ يمكف تحديد تبأنو يسرم عمى االلتزاما
 ىذا مكاف كقكع الفعؿ طالما انو تـ داخؿ شبكة دكلية؟

      إال أف ما ييمنا في ىذا الصدد ىك أركاف المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية كالمتمثمة 
 .(ج)، كأخيرا عبلقة السببية(ب)، الضرر االلكتركني(أ)في الخطأ االلكتركني

 :الخطأ االلكتروني - أ
     يمـز كؿ إضرار بالغير فاعمو بالتعكيض، ىذا اإلضرار يككف نتيجة لخطأ الشخص 

كيشترط في ىذا الخطأ كي يككف الكتركنيا أف يتـ عبر الشبكة أم الكتركنيا أما الفعؿ الخطأ 
 .المادم الذم يقع عمى أجيزة الحاسكب يرتب مسؤكلية تقصيرية عادية

    الخطأ االلكتركني ىك سمكؾ غير مشركع أك إنحراؼ عف السمكؾ العادم لمفاعؿ في 
تعاممو عمى الشبكة، كىذا االنحراؼ يأخذ دائما صكرة الفعؿ اإليجابي فبل يتصكر كقكعو 

بمعنى قياـ . بصكرة سمبية أك باإلمتناع ، كيقـك ىذا الخطأ عمى عنصرم التعدم كاإلدراؾ
 . متعديا بذلؾ عمى حقو2مسؤكلية كؿ شخص مميز سبب بخطئو ضررا لمغير

                                                 

 التزاـ مرتكب الفعؿ الضار االلكتركني بجبر الضرر البلحؽ بأنيا  االلكتركنيةيمكف تعريؼ المسؤكلية التقصيرية (1)
بالبرامج المستخدمة أك البيانات أك المعطيات االلكتركنية المخزنة عمى الشبكة اك في ذاكرة الحاسب اآللي 

أركاف "نائؿ عمى المساعدة، :  أمف المعامبلت التجارية االلكتركنية ، أنظر في ذلؾإذف، ىذا ما يعرقؿ .لممستخدـ
، 32، مجمة دراسات، جامعة عمـك الشريعة كالقانكف، المجمد "الفعؿ الضار االلكتركني في القانكف األردني

  57، ص2005، السعكدية،01العدد
ىناؾ مف التشريعات ترتب المسؤكلية التقصيرية بتكافر عنصر التعدم فقط سكاء كاف مرتكب الفعؿ مميزا أك غير  (2)

 .59نائؿ عمى المساعدة، المرجع نفسو، ص :مميز ، كالتشريع األردني مثبل، أنظر في ذلؾ 
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      التعدم ىك ارتكاب فعؿ خطأ أك عمدا منحرفا بذلؾ عف سمكؾ الشخص العادم، 
كالشخص العادم في ىذه المسألة ال يمكف ضبطو عمى اعتبار أف مجاؿ التكنكلكجيا مجاؿ 

تقني فيؿ نأخذ بو كتكنكلكجي بيف تكنكلكجييف أك كشخص عادم بيف تكنكلكجييف أك 
  1كتكنكلكجي بيف أشخاص عادييف؟

     أما المضركر في ىذا النكع مف المسؤكلية قد يككف شخصا طبيعيا أك معنكيا، الميـ في 
األمر أف يككف مستخدما لحاسب الكتركني أك أنشأ صفحات أك مكاقع عمى الشبكة أك لمجرد 

 .     أنو مرتبط بشبكة دكلية لبلتصاؿ 
     يأخذ الخطأ االلكتركني أشكاال مختمفة كصكرا متعددة ، كىي تزداد كمما ازداد التطكر 

  .2التكنكلكجي كازداد عدد الناشطيف مف ذكم القدرات الخاصة االلكتركنية
 :    لعؿ أىـ أشكاؿ الخطأ المعركفة اليـك ىي

القرصنة االلكتركنية، كتعني تمكف الفاعؿ مف الحصكؿ عمى بيانات الكتركنية دكف  -
إرادة مالكيا، يتميز ىذا الفعؿ بأف  الفاعؿ رغـ حصكلو عمى البيانات إال انو ال 
يخرجيا مف حيازة مالكيا ، كيككف في العادة اليدؼ مف القرصنة ىك االستعماؿ 

 .الشخصي أك إعادة النسخ لبيعيا
التجسس عمى البيانات االلكتركنية، يقتصر ىنا فعؿ الفاعؿ عمى الدخكؿ لمبيانات  -

 .كاإلطبلع عمييا دكف أحداث تغيير فييا كال إتبلفيا كال حتى نسخيا أك نقميا 
اإلتبلؼ االلكتركني، كىك فعؿ ييدؼ إلى تدمير البيانات كالبرامج كميا أك جزئيا مما  -

يجعميا غير صالحة لبلستعماؿ كذلؾ باستعماؿ فيركسات أك برامج الدكدة أك القنابؿ 
 . الزمنية

                                                 

نفس - الرجؿ العادم ىك طبيب آخر –اآلخريفتحديد مسؤكلية الطبيب مثبل تككف باعتباره طبيبا بيف األطباء  (1)
في حيف في التعامؿ التكنكلكجي كالذم يجب أف يأخذ في تحديد . الخ... طياراأك ما كاف ميندسا إذا مءالش

المسؤكلية بعنصر مدل دراية المخطئ بمجاؿ الحكاسب فالشخص البارع كالخبير في تكنكلكجيا الحكاسب يككف 
 براعة في ارتكاب أشكاؿ مختمفة مف األفعاؿ الضارة في الكقت الذم يصعب فيو التعرؼ عميو كالكصكؿ أكثر
 .إليو

ف بعض صغار السف يتفكقكف عمى مف أكبر منيـ في مجاؿ استخداـ الحكاسب االلكتركنية أالطريؼ في األمر  (2)
  .كالتعامؿ في برامجيا المختمفة
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 الضرر االلكتروني - ب
     ال تتحقؽ المسؤكلية بمجرد ارتكاب الفاعؿ لخطأ يشكؿ انحرافا في السمكؾ ،إنما البد أف 

يترتب ضرر يصيب الغير بسبب ذلؾ الفعؿ كالضرر أذل يصيب الشخص في حؽ مف 
 .حقكقو أك في مصمحة مشركعة لو

     يتسع الضرر في المسؤكلية التقصيرية العادية ليشمؿ كؿ ما ينجـ عف االعتداء عمى 
أم حؽ يحميو القانكف كالحؽ في الحياة كالحؽ في السبلمة الجسمية كالحؽ في الحرية كحؽ 
الممكية أك الحقكؽ المالية ، كعميو يككف الضرر ماديا أك معنكيا ، أما الضرر في المسؤكلية 

كال نعني بككف الضرر . التقصيرية االلكتركنية فيك مف طبيعة أخرل فيك معنكم كمالي
نما نعني انو ليس  االلكتركني معنكيا ،انو ضرر أدبي كفقا لممفيـك التقميدم ليذا المصطمح كا 
لو مظير مادم فاألمكاؿ المعنكية ىي تمؾ القيـ االقتصادية التي تتككف مف عناصر مادية 

 .كال يمكف حيازتيا كلكنيا مخصصة لمخاطبة الفكر
     البرامج في الحاسب االلكتركني عبارة عف نبضات الكتركنية فيي مف ناحية تيست ليا 

كجكد مادم محسكس لكنيا في الكقت ذاتو تشكؿ لمستخدميا حقا ماليا يحرص عميو مف 
تعرض الغير، كيككف لو حؽ المطالبة بالتعكيض عف الضرر البلحؽ بو بسبب ىذا 

 .التعرض
    يختمؼ الضرر االلكتركني عف الضرر الناجـ عف فعؿ ضار الكتركني فاألكؿ تتحقؽ بو 

المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية كىك معيار تمييزىا عف المسؤكلية التقصيرية العادية التي 
تقع بفعؿ ضار الكتركني، كلتكضيح ذلؾ نبيف الفرؽ بيف الضرر العادم الناجـ عف فعؿ 

 .ضار الكتركني كالضرر االلكتركني الذم يقع بفعؿ ضار الكتركني
 :الضرر العادي الناجـ عف فعؿ ضار الكتروني-1

   يتحقؽ ىذا الضرر عندما يككف الحاسب االلكتركني مجرد كسيمة ارتكاب الفعؿ الضار 
نما يككف محؿ الضرر حقا  أم أف محؿ الضرر ال يككف الحاسب االلكتركني أك برامجو كا 
ماليا كمف يتسبب في تحكيؿ الكتركني ألمكاؿ الشخص أك أدبيا كمف يقـك بالسب كالشتـ أك 

 .عيرىا مف األفعاؿ الضارة عبر الحاسب االلكتركني
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  :الضرر االلكتروني -2
    ىك ذلؾ الضرر البلحؽ بالمككنات المنطقية لمحاسب أك في أم برامجو أك في أم مف 

 .الكاقع االلكتركنية عمى الشبكة
،كاف 1    لعؿ أىـ ما يميز األضرار االلكتركنية أنيا تككف فادحة في كثير مف األحياف 

الخسائر التي تكقعيا مثؿ ىذه االعتداءات تككف نتيجة لما يسببو مف أعطاؿ مختمفة قد 
تصؿ في بعض األحياف إلى تكقفو عف العمؿ أك إحداث تشكيش عمى البرنامج مما يسبب 

 .الخ...في كقؼ العمؿ بيا ك إدخاؿ بيانات غير صحيحة 
 :بشكؿ عاـ يمكف إجماؿ األضرار االلكتركنية بما يمي

 .تعديؿ البيانات االلكتركنية أك تحريفيا باإلضافة أك الحذؼ -1
 .التدخؿ أك اإلعتراض عند استعماؿ المستخدـ لمحاسب -2
 .تعطيؿ أجزاء مف مككنات الحاسب أك جعميا ببل معنى -3
 تغيير كظائؼ البرامج االلكتركنية -4

  إف األضرار التي تترتب في المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية ليست ذات طبيعة كاحدة 
فمنيا أضرار مباشرة تحدث لمككنات الحاسب أك الشبكة كمنيا الغير مباشرة كىي األضرار 
المترتبة عف عف تعطيؿ الحاسب أك التشكيش عمى الشبكة كتعطيميا كمثالو ما يصيب تاجر 
عف تفكيت فرصة عف عقد أرسؿ قبكلو في اجمو القانكني كلـ يصؿ بسبب عطؿ في الشبكة 

أك خسائر بسبب صفقة ابرميا لينفذىا عبر الشبكة  فالعطؿ في ىذه األخيرة يحكؿ دكف 
 .تنفيذىا

    إذا كاف النكع األكؿ مف األضرار ال جداؿ في انو مكجب لمتعكيض فيؿ النكع الثاني 
 الذم يشكؿ الخسائر الحقيقية لممستخدـ مكجب لمتعكيض أيضا؟

 :    لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ال بد أف نفرؽ بيف ثبلث أنكاع مف الضرر
ضرر الكتركني الحؽ ببيانات أك برامج حاسب المستخدـ مستقؿ عف  -1

 .الشبكة
                                                 

 كىي انو بمغت حجـ الخسائر بسبب األمريكية نشرتيا صحيفة تايمز إلحصائيات نشير في ىذا الصدد أف يمكف  (1)
  . مميار دكالر امريكي1500 ما يقارب إلى 2000 عاـ االلكتركنية الضارة األفعاؿ
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 .ضرر الكتركني الحؽ ببرامج حاسبات عدة مرتبطة بالشبكة -2
 .ضرر الكتركني الحؽ بمكاقع الكتركنية عمى الشبكة -3

   القاعدة العامة أف الضرر المكجب لمتعكيض ىك ما كاف نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار كال 
 .يككف كذلؾ ما لـ يكف ىذا الفعؿ قادرا بطبيعتو أك منطكيا عمى إمكانية إحداثو

   عميو، فاف الضرر المكجب لمتعكيض في الفرض األكؿ ىك الضر الذم أصاب البرنامج 
كما لك تعطؿ احد مستخدمي الحاسب عف عممو في إنتاج تصميـ ىندسي معيف فإذا أمكنو 

استخداـ برامج أك بيانات حاسب آخر ليذه الغاية فبل يككف الضرر المكجب لمتعكيض 
سكل ما أصاب الحاسب مف أضرار مباشرة ، أما الضرر المكجب لمتعكيض في الفرض 
الثاني أكسع نطاقا يشمؿ ما أصاب الحكاسب المختمفة كاألضرار البلحقة بالشبكة التي 
تربط الحاسبات إلى جانب أضرار أخرل ترتبت كأثر طبيعي إلصابة الشبكة أك برامج 
الحاسكب كشركة تسدد ديكنيا عبر الشبكة كقد قامت بذلؾ في التكاريخ المناسبة إال أف 

العطؿ في الشبكة رتب عنو عدـ كصكؿ الماؿ في حينو فترتب عنو فكائد تأخير، كىذه في 
مجمكعيا تشكؿ أضرارا مباشرة ترتبت عف الفعؿ الضار عبر الشبكة تشمؿ أضرار مادية 

 .كما لحؽ الشركة مف خسارة
     كما قيؿ في الضرر المكجب لمتعكيض في الفرض الثاني يقاؿ في الضرر المكجب 

لمتعكيض في الفرض الثالث فيك ضرر أصاب مكقع عمى الشبكة مما يسبب أضرار 
 .لصاحبو 

    مف المعركؼ أف الضرر المكجب لمتعكيض ال بد أف يككف شخصيا كمحققا ،فالضرر 
الذم يصيب مكقعا الكتركنيا كيؤدم إلى تشكييو يعتبر ضررا أصاب صاحب ذلؾ المكقع 

ككؿ شخص يستخدـ ىذا المكقع لتحقيؽ منفعة مادية أك معنكية مف ناحية كمف ناحية 
أخرل فاف الضرر ال يعتبر محققا ما لـ يؤد إلى تغيير في المركز القانكني لممستخدـ سكاء 

تطبيقا لذلؾ فاف . كاف ىذا األخير صاحب حؽ أك صاحب مصمحة يحمييا القانكف
نما يتحقػػػػػػػػػػؽ الضرر 1الضرر ال يعتبر محققا بمجرد زراعة قنبمة الكتركنية مكقكتة مثبل   ، كا 

                                                 

 كؿ فترة زمنية منتظمة كيتـ كضعو في الشبكة بيدؼ أكلقنبمة المكقكتة عبارة عف برنامج ينفذ في لحظة محددة ا (1)
 يحؿ مكعدىا فيي تحتكم أف إلىتحديد ظركؼ نظاـ ما بغرض تسييؿ تنفيذ عمؿ غير مشركع فيي تظؿ ساكنة 
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 .بانفجار تمؾ القنبمة كانتشار آثارىا 
 :عالقة السببية- ج                

    عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر االلكتركنييف ركف ضركرم في ىذه المسؤكلية ، 
ذا  كمرتكب الخطأ ال يسأؿ إال عما سببو مف أضرار الكتركنية كنتيجة طبيعية عف عممو، كا 
ثبت أف الضرر قد كقع لسبب أجنبي أك حادث مفاجئ أك بفعؿ الزمف أك فعؿ المضركر 

أك فعؿ الغير انتفت عبلقة السببية بيف خطأ المدعي عميو كالضرر ككاف غير مسؤكؿ عف 
 .جبر ذلؾ الضرر

     إذا كاف مف المتصكر في المسؤكلية التقصيرية التقميدية أف يشترؾ فعؿ المضركر مع 
فعؿ الفاعؿ في إحداث الضرر فتتكزع المسؤكلية كال يتحمؿ المدعي عميو سكل جزء منيا 
فيؿ يتصكر ذلؾ في المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية ، كىؿ يككف خطأ المضركر مف 
الخطكرة ليستغرؽ خطأ المدعى عميو كيككف بالتالي مسؤكال كحده عف الضرر كما ىك 

 الحاؿ في المسؤكلية التقصيرية التقميدية؟
 :لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بد مف استعراض صكر حدكث الضرر االلكتركني

الضرر الذم يصيب البرامج بفعؿ الفيركسات القادمة عبر الشبكة ، في ىذه  -1
الحالة كلف كاف مف الممكف أف يساىـ فعؿ المضركر في كقكع الضرر أك 

زيادة حجمو إال أف ذلؾ ال يعني انو شريؾ مع فعؿ المتعدم ، ألف فؿ 
المضركر غير مقصكد في حيف أف خطأ الفاعؿ مقصكد كيككف كحده 
المسؤكؿ، كمثاؿ ىذه الحالة كأف يفتح المضركر رسالة قادمة إلى بريده 

  .1االلكتركني مشككؾ فييا 

                                                                                                                                                         

 كثيرة عنيا ففي فرنسا مثبل قاـ احد المبرمجيف بكضع قنبمة في كاألمثمةعمى مؤشر يتحكـ في تكقيت العممية ، 
 مف فصمو عف عممو أشير بتفجيرىا بعد ستة أمراشبكة المعمكمات الخاصة بالجية التي كاف يعمؿ بيا تتضمف 

عفيفي كامؿ عفيفي، جرائـ الكمبيكتر، منشاة المعارؼ، مصر، : أنظر في ذلؾ.مما ترتب عنو تدمير كافة بياناتيا
 .  198 ص ،د س ف

 .62نائؿ عمي المساعدة، مرجع سابؽ، ص (1)



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

299 

 

الضرر الذم يصيب برامج الحاسكب بفعؿ الفيركسات القادمة عبر شبكة  -2
محمية أم تربط بيف بيف مجمكعة مف الحكاسب االلكتركنية ، كما قيؿ في 

 .الصكرة األكلى يصدؽ قكلو في ىذه الصكرة أيضا التحادىما في العمة
الضرر الذم يصيب برامج الحاسكب بفعؿ فيركسات تأتيو مف األقراص  -3

المدمجة المصابة أك غيرىا مف الدعامات االلكتركنية، ىنا نفرؽ بيف 
 :حالتيف

حالة حصكؿ المستخدـ عمى الدعامة بطريقة مشركعة كما لك اشتراىا مصابة -   أ
بالفيركس كلـ يتفحصيا ، ىنا خطأه ال يمكف اعتباره مشتركا مع خطأ المدعى عميو بؿ 

 .يككف ىذا األخير مسؤكال بخطئو عف ما كقع لممضركر مف ضرر الكتركني
حالة حصكؿ المستخدـ عمى تمؾ الدعامة بطريقة غير مشركعة كاف يحصؿ -   ب

عمى نسخة غير أصمية تمت قرصنتيا كيستعمميا في جيازه ، فما مدل مسؤكليتو في 
 ىذه الحالة؟

 : نفرؽ بيف فرضيف
عندما ال يككف مف سممو الدعامة عمى عمـ بإصابتيا بالفيركس مع عممو أنيا        -

غير أصمية، كمكف المستخدـ مف استعماليا عمى ىذا األساس، فعؿ ىذا األخير ىنا 
، عميو يتحمؿ قسطا مف - طالما يعمـ بعدـ مشركعيتيا-يشكؿ انحرافا في السمكؾ

المسؤكلية مع فعؿ المدعى عميو ، فكبلىما أخطآ كتصرفيما يشكؿ انحرافا في السمكؾ 
 .ككبل الخطأيف مستقبلف عف بعضيا كال يستغرؽ أحدىما األخر

عندما يككف مف سممو الدعامة عمى عمـ بإصابتيا أك ىك مف أصابيا      - 
بالفيركس كمكف المستخدـ مف العمؿ بيا ، ىنا خطا المستخدـ يستغرقو خطأ مسمـ 

الدعامة أك المدعى عميو كيككف ىذا األخير مسؤكال كحده عما أصاب الحاسب 
 .االلكتركني مف أضرار

   نشير في األخير أف األضرار االلكتركنية تختمؼ عف األضرار العادية في قابمية الكقاية 
منيا ، ذلؾ أف المضركر في المسؤكلية التقصيرية العادية ال يككف بمقدكره تجنب اإلصابة 

أك حتى تكقعيا في الكثير مف األحياف، في حيف أف نظيره في المسؤكلية االلكتركنية يستطيع 
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تجنب اإلصابة باألضرار االلكتركنية باتخاذه مجمكعة مف اإلجراءات الكقائية التي تتطكر 
تبعا لتطكر األفعاؿ الضارة االلكتركنية كتحتاج بالتالي إلى متابعة في عمـك الحاسكب 

 :، نذكر مف ىذه اإلجراءات عمى سبيؿ المثاؿ1كاستخداماتو
 .أف يتـ التعامؿ مع البرامج في المكاقع االلكتركنية المكثكؽ بيا فقط  -1
عدـ استخداـ أم دعامة الكتركنية إال بعد فحصيا كالتأكد مف خمكىا مف  -2

 .الفيركسات
استخداـ برامج متخصصة في الحاسكب تعمؿ بشكؿ تمقائي لمحماية مف  -3

 .الفيركسات 
يقاؼ كافة الرسائؿ االلكتركنية التي تحتكم نصكصا خاصة  -4 اعتراض كا 

بالبرمجة عمى مستكل الجياز الرئيسي كعدـ فتح أية رسالة قادمة إلى البريد 
 . أك مصدرىااااللكتركني عند الشؾ بماىيتو

     إذا كاف مسبب الضرر في المسؤكلية التقصيرية التقميدية معركؼ في الغالب فانو في 
 .  المسؤكلية التقصيرية االلكتركنية في الغالب ال يمكف تحديد ىكية مسبب الضرر كال بمده

  
  الثالثعالفر

 تمسؤولية الوسطاء في تقديـ خدمات االنترف
     تكجد مراحؿ عدة ما بيف إنتاج المعمكمة ككصكليا إلى مستخدـ االنترنت ، فتشغيؿ 
الشبكة يقتضي تضافر جيكد العديد مف األشخاص تتنكع أدكارىـ مف منشئ لممعمكمة 

كمكردىا متعيد اإليكاء كالتكصيؿ كالخدمة، عميو، فإف عقكد التجارة االلكتركنية التي تتـ عبر 
الشبكة يتكقؼ إتماميا عمى أشخاص آخريف غير المتعاقديف، ميمتيـ النقؿ اآلمف لممعمكمة 

المتضمنة فحكل العقد، عميو تظير مسؤكلية مقدمي الخدمة الكسيطية في االنترنت عف 

                                                 

(1) PENNEAU Anne, Les nouveaux défis de la preuve : contentieux contractuel et preuve de faits 
électroniques, Les nouveaux défis du  commerce électronique sous la direction de ROCHFELD  
  Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010.p 81.  
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الخ ، فأكجو ...ضياع المعمكمة أك االعتداء عمييا أك عدـ كصكليا في الكقت المحدد
  .1المسؤكلية مختمفة منيا الجنائية كالمدنية بحسب نكع الخطأ المقترؼ

، فالشخص الكحيد الذم 2 مقدـ خدمة االنترنتت    بالنسبة لممشرع الجزائرم حدد التزاما
خصو المشرع الجزائرم بالتنظيـ في حمقة الكصؿ بيف مستخدمي االنترنت كالمعمكمة ىك 

، فكضح مف جية كيفية حصكلو عمى ترخيص لمزاكلة الخدمة  ثـ حدد 3مقدـ خدمة االنترنت
في حيف أنو يدخؿ في سمسمة . 4التزاماتو تجاه الكزارة المصدرة لمترخيص كتجاه المستخدميف

تقديـ خدمة االنترنت أطراؼ مختمفة يتعيف إقامة مسؤكلية كؿ شخص عمى ضكء الدكر القائـ 
 .بو كدرجة تدخمو في تقديـ الخدمة

                                                 

ظيرت مسؤكلية الكسطاء في البداية مف خبلؿ البعد الجنائي الذم سيطر عمى القضايا المثارة في ىذا الصدد  (1)
  لسنة719قد صدر في فرنسا القانكف رقـ عمى انيا متعمقة بحرمة الحياة الخاصة ؼفي الغالب بحيث كٌيفت 

( 43/8) بشأف حرية االتصاؿ ، إذ أضاؼ القانكف الجديد المادة 1986 لسنة 1067 المعدؿ لمقانكف رقـ 2000
لقانكف حرية االتصاؿ التي قررت عدـ قياـ المسؤكلية الجنائية كالمدنية لؤلشخاص المعنكية كالطبيعية التي تقـك 
بمقابؿ أك بدكف مقابؿ بالتخزيف المباشر كالدائـ لتضع تحت تصرؼ الجميكر إشارات أك كتابات أك صكر أك 

:- صكت أك رسائؿ أيا كانت طبيعتيا ، ال تسأؿ عف محتكل ىذه الخدمات إال في حالتيف
إذا تـ إخطارىا مف قبؿ سمطة قضائية كلـ تقـ باتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع كصكؿ المحتكل إلى : األكلى 
. الجميكر
إذا أخطره الغير بأف المادة التي يقـك بتخزينيا غير مشركعة كتسبب لو أضرارا لـ يقـ باتخاذ اإلجراءات : الثانية 

. البلزمة لمنعيا
" ال جريمة كال عقكبة إال بنص "كقد قرر المجمس الدستكرم عدـ دستكرية الحالة الثانية ككنيا تتعارض مع مبدأ   

، إذ إف النص أعطى لؤلفراد سمطة تقدير شرعية العمؿ كاستخدمت عبارات غير محددة حيث تثكر المسؤكلية إذا 
 ثـ تطكر األمر كبدأت المحاكـ تفصؿ بيف المسؤكلية الجنائية كالمدنية لمقدمي الخدمة لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة
. 159محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د: الكسيطية ، أنظر في ذلؾ

 كىك شخص معنكم خاضع لمقانكف الجزائرم يمارس ىذا النشاط بعد استصدار ترخيص مف سمطة ضبط البريد  (2)
 يكفر إدخاؿ الخدمة لمجزائر كتقديميا .كالمكاصبلت كترخيص مف كزارة المكاصبلت السمكية كالبلسمكية

 . لممستخدميف
  .عمكمات الـإيكاء يؤدم خدمة أفكاف كاف يفيـ مف خبلؿ التزاماتو انو يمكف  (3)
نعني بالمستخدـ الشخص الذم يستفيد مف خدمات الشبكة  عف طريؽ الدخكؿ عمى أحد المكاقع مثبل باستخداـ  (4)

 أكشخص طبيعي -الخ بغض النظر عف طبيعتو..الكسائؿ الفنية البلزمة لذلؾ مف خط ىاتفي كمكدـ ككمبيكتر 
، أنظر في ذلؾ الركمي محمد أميف، جرائـ - تجارمأكشخصي - أك الغرض مف ىذا االستخداـ- ممعنك

 .125الكمبيكتر كاالنترنت، مرجع سابؽ، ص
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   السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك كيفية تحديد األدكار بيف كسطاء تقديـ خدمة االنترنت كمدل 
مسؤكلية كؿ منيـ ، فإذا كاف ىناؾ إجماع عمى قياـ مسؤكلية مؤلؼ المعمكمة إال أف األمر 

يثير جداؿ بصدد مسؤكلية مقدمي الخدمات الكسطية القائميف عمى نقؿ أك إيكاء المعمكمات ، 
 .الطابع الفني المعقد لمشبكة :- كترجع صعكبة ذلؾ لسببيف

عالمية الشبكة فيي ال تخضع لييمنة أم منظمة أك حككمة                      -
معينة كال تكجد ليا إدارة مركزية بخبلؼ الحاؿ بالنسبة لئلعبلـ المرئي أك المسمكع أك 

 .المكتكب حيث يتسـ بالطابع المركزم كيسيؿ تحديد األدكار كتكزيع المسؤكليات فيو
   عميو فالتساؤؿ حكؿ مدل مبلئمة إصدار تشريع لتقنيف ىذه المسألة أـ تركيا لمقكاعد العامة 
يبقى دائما قائـ عمى األقؿ إلى حيف استقرار األكضاع ككضكح الرؤية كتبيف أبعاد المشكمة 

 . التي تتسـ بسرعة التطكر كتعذر تحديد األدكار فييا
  تتخمؿ السمسمة الرابطة بيف المعمكمة كالمستخدـ، خدمات مختمفة يقدميا أشخاص مختمفيف 

 .(ثالثا)،متعيد الكصكؿ(ثانيا)،متعيد اإليكاء(أكال)يتمثمكف في صاحب كناقؿ كمكرد المعمكمات
كما تعرؼ التشريعات خدمة جديدة لمكثكؽ في الكثائؽ االلكتركنية كىي خدمة التصديؽ 

 .   (رابعا)االلكتركني
 مسؤولية صاحب وناقؿ ومورد المعمومات  :                 أوال    

 .   نعرض عمى التكالي مسؤكلية كؿ مف صاحب المعمكمة ، ناقميا ثـ مكردىا
  :مسؤولية صاحب المعمومة - أ

    ال شؾ في مسؤكلية مصدر المعمكمة التي تبث عبر الشبكة عف كؿ ما تتضمنو مف 
 .1أمكر غير مشركعة أك مخالفة لمقانكف أك قد تسبب ضررا لمغير

   المسؤكلية ىنا قد تككف جنائية إذا احتكل المضمكف عمى ما يدخمو في نطاؽ التجريـ 
 عمديا لتخريػػػػػػػػػػػػػػػػػب مكاقع الكتركنية، كقد تككف المسؤكلية مدنية إذا شكػػػػػػؿ 2كإرساؿ فيركسات 

                                                 

 كميات الخميج تمقى رسالة محتكية لفيركس لـ يكف عمى عمـ بو حكليا إحدلفمثبل تمت مساءلة طالب مف  (1)
" سمي فيما بعد ب لمتينئة بحمكؿ شير رمضاف كلـ يعمـ انو يرسؿ فيركسا شديد الفتؾ أخرل رسالة إلى

  . أجيزةمما رتب عميو مسؤكلية تخريب عدة "فيركس رمضاف
نعني بالفيركس مجمكعة مف التعميمات التي تتكاثر بسرعة كتصيب النظاـ المعمكماتي بالشمؿ العاـ، أنظر  (2)

أما عف . 84، ص2004العرياف محمد عمي، الجرائـ المعمكماتية،دار الجامعة الجديدة، مصر، : في ذلؾ
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 .1المضمكف مساسا بحؽ مدني كمساس بحقكؽ المؤلؼ أك الممكية الفكرية
 :مسؤولية ناقؿ المعمومة - ب

     ناقؿ المعمكمة يتكلى نقميا ماديا بكسائمو الفنية، فيقـك بالربط بيف الشبكات تنفيذا لعقد 
نقؿ المعمكمات بيف الحكاسب المرتبطة بمكاقع االنترنت، تتكلى ىذه الميمة عادة ىيئة 

 . حيث تتعاقد مع مكردم خدمة الدخكؿ عمى االنترنت 2االتصاالت
    ينحصر دكر الناقؿ في تأميف نقؿ المعمكمة كالربط بيف الكحدات المختمفة ، فالمفركض 
انو ال يراقب المعمكمات التي تمر عبر الشبكة بكاسطتو، كمف ثمة ال تثكر مسؤكليتو عما 

يشكبيا مف أكجو عدـ المشركعية أك حتى االعتداء عمييا ، كؿ ما يمتـز بو ىك الحفاظ عمى 
كىذا ما استقر . سرية المراسبلت التي تتـ عبر الشبكة بكاسطتو ك كصكؿ المعمكمة في كقتيا

 :عميو القضاء بحيث تثكر مسؤكليتو في حالتيف
إخبللو بالتزامو كناقؿ كتنطبؽ في ىذه الحالة قكاعد المسؤكلية العقدية  -1

 .طبقا ألحكاـ العقد الذم يمتـز بمقتضاه في مكاجية العميؿ
 إذا ثبت عممو بالطابع الغير مشركع لممعمكمات التي تعبر مف خبلؿ  -2

خطكطو فقد قضي بأف ىيئة االتصاالت الفرنسية ممزمة بضماف احتراـ 
 .نصكص النظاـ العاـ كذلؾ في حدكد ممارسة حرية االتصاؿ كالتعبير
    كتثكر بالنسبة لمناقؿ مشكمة تتعمؽ بالنسخ المؤقت لممضمكف كخطكة أكلية كالزمة لنقمو 
الكتركنيا ، كىك ما يطمؽ عميو التصكير الفني االلكتركني فقد ثار جداؿ حكؿ مدل جكاز 

                                                                                                                                                         

 أحد أصحاب محؿ بيع البرامج في باكستاف أفتاريخ ظيكر أكؿ فيركس فالركاية الرائجة ىي التي تقكؿ 
كالذم لـ يكف يتقيد بحقكؽ النشر ، كاف يشترم نسخا أصمية ألم برنامج ثـ يعيد نسخيا كيبيعيا بسعر 

 بأسعار ىناؾ مف يشترم منو النسخ المقمدة كيعيد تقميدىا كيبيعيا أفمنخفض ، كاكتشؼ ىذا الشخص 
التي يبيعيا لمنافسيو مما -  فيركسأكؿكاف ىذا الككد  –األقراص ككد ليذه إضافةمنافسة ، لذلؾ فكر في 

 نسخيا بذلؾ يفقد العمبلء ثقتيـ في منافسيو كيقبمكف عمى إعادةيجعميا ال تعمؿ عند محاكلة تشغيميا بعد 
 العامة، المممكة العربية اإلدارة، ، معيد المعمكماتأنظر في ذلؾ حسف طاىر داكد، الحاسب كأمف .بضاعتو
 .75، 2000، ةالسعكدم

  .كالخطأ ىنا كاجب اإلثبات.165محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د (1)

 خط أك يككف ىذا الخط مباشر أففاالتصاؿ باإلنترنت يتكقؼ عمى كجكد خطكط اتصاؿ ىاتفية ، كيمكف  (2)
 . .تستأجرىا الشركات المقدمة لخدمة االنترنتخاص بجياز الياتؼ 
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ذلؾ تمقائيا أك يقتضي األمر الحصكؿ عمى تصريح مسبؽ، كالرأم الراجح في األمر ىك 
السماح بذلؾ كاستثناء عمى حؽ المؤلؼ حيث يعد ذلؾ ضركريا ك ال مفر منو فيك جزء مف 
عممو لكف ينبغي أف ينحصر النسخ في حدكد ذلؾ كال يجكز استخداـ ذلؾ بطريقة تأثر عمى 
حؽ صاحب المعمكمة، فيجكز تخزيف كنسخ المعمكمات بشرط عدـ تعديميا كااللتزاـ بشركط 

 .   1استخداميا
 :مسؤولية مورد المعمومات- ج

مكرد المعمكمة ىك شخص طبيعي أك معنكم يتكسط بيف مؤلؼ مضمكف المكقع      
كمستخدـ األنترنت الذم يرغب في االطبلع عمى ىذه المكقع ، فيك يقـك بتحميؿ النظاـ 

بالمعمكمات التي قاـ بتأليفيا صاحب المعمكمة يتكلى تجميعيا ك تكريدىا الى الجميكر عبر 
الشبكة  ، ىذا الدكر كاف الدافع كراء مشابية ىذه الخدمة بخدمة النشر كالصحافة ، ىذه 

األخيرة تخضع لمبدأ المسؤكلية المتكالية مقتضاىا قياـ مسؤكلية مرتكب الخطأ كمًسؤكلية مف 
ىك مسؤكؿ عنو كىي مسؤكلية عف فعؿ الغير تقـك عمى قرينة المراقبة ، حيث يمتـز 

 .بمقتضاىا مدير النشر بمراقبة المادة المحررة 
     بالنظر إلى طبيعة العبلقات بيف المتعامميف عمى الشبكة فاف ذلؾ بعيد كؿ البعد عف 

مبدأ المسؤكلية المتكالية ، حيث ال يكجد نظاـ مركزم أك تسمسؿ رئاسي ، لذلؾ فضؿ 
القضاء االستناد إلى القكاعد العامة في المسؤكلية ، عميو تمت مساءلة مكردم المعمكمات 

 .عمى أساس مدل عمميـ بمشركعية المضمكف 
 مسؤولية متعيد اإليواء   : ثانيا             

          متعيد اإليكاء ىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم يتكلى تخزيف التطبيقات كالسجبلت 
المعمكماتية لعمبلئو بالكسائؿ التقنية كالمعمكماتية التي تمكنيـ مف الكصكؿ إلى ذلؾ المخزكف 

 بمثابة مؤجر لمكاف عمى الشبكة حيث يعرض إيكاء ء ، كيبدك متعيد اإليكا2عبر االنترنت
 .صفحات عمى حاسباتو الخادمة مقابؿ أجر

                                                 

. 167محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
  

(2) LARRIEU Jacques, les contrats spéciaux des réseaux numériques, Travaux de 
l’association Henri capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p89 



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

305 

 

   كقد شيدت مسؤكلية متعيد اإليكاء جدال كبيرا في الفقو كأحكاـ القضاء مما استدعى تدخؿ 
تشرعي لتقنينيا في كثير مف الدكؿ، فالنظاـ األمريكي مثبل استبعد مسؤكلية متعيد اإليكاء 
عف المضمكف الغير مشركع طالما انو يجيميا ، كما جاءت التكجييات األكركبية بشأف 

التجارة االلكتركنية بنفس المكقؼ حيث تكجب عمى الدكؿ األعضاء مراعاة عدـ مسؤكلية 
 : إال بشركط ىيءمقدـ خدمة اإليكا

ثبكت عممو الفعمي بالمضمكف الغير مشركع بالنسبة لممسؤكلية الجنائية، أما التعكيض  -
 .فيكفي أف يككف النشاط غير مشركع ظاىرا

أف تككف لديو الكسائؿ التي تمكنو مف غمؽ المكقع الذم يتكلى إيكائو أك منع الكصكؿ  -
 .إليو أك سحب المعمكمة الغير مشركعة

مكانيتو اتخاذ ما يمـز  -  .اتخاذ مكقؼ سمبي رغـ عممو كا 
يعني ذلؾ أف مسؤكلية متعيد اإليكاء ال تقـك عمى أساس تحمؿ المخاطر بؿ عمى أساس 

 .خطأ ثابت كاجب اإلثبات 
 المتعمؽ بتعديؿ قانكف 2000اكت1 الصادر في 719-2000كما أف القانكف الفرنسي 

 :1 المتعمؽ بحرية االتصاالت تبنى المبادئ التالية1986سبتمبر 30
متعيدك اإليكاء ممزمكف بإعبلـ زبائنيـ بكجكد كسائؿ تقنية  تقيد الدخكؿ لبعض  -

 .الصفحات كعرض عمييـ بعض ىذه الكسائؿ
المسؤكلية المدنية كالجزائية لمتعيد اإليكاء ال تقـك إال إذا اخطركا مف طرؼ جية  -

 . كلـ يمتثمكا عاجبل لمنح الدخكؿ لصفحات يؤككنياقضائية
 .ممزمكف بالتأكد مف ىكية منشئي المكاقع -
بداء قدر مف التشدد كذلؾ بفرض بينما  فضؿ القضاء الفرنسي عدـ مسايرة ىذا التساىؿ كا 

قدر مف االلتزاـ باليقظة نحك مضمكف المكاقع التي يتـ إيكائيا كليس مجرد بذؿ عناية لمنع 
تداكؿ مضمكف المعمكمات المخالفة لمقانكف، أك تمسكيـ بدفع الجيالة أم عدـ معرفة 

  .2صاحب أك منشئ المضمكف 
                                                                                                                                                         
 

(1) LARRIEU Jacques,op.cit.p94 

  يتجاكز دكره الفني كناقؿ لممعمكمة فبل يقبؿ منو كقؼ الفصؿ في اإليكاءفقد قرر القضاء أف مف يعرض خدمة   (2)
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 .مسؤولية متعيد الوصوؿ:                       ثالثا
    متعيد الكصكؿ ىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقدـ لمستخدميف خدمة الكصكؿ إلى 

، حيث يقـك بتزكيد العميؿ بالكسائؿ الفنية التي 1خدمة االتصاالت عمى الخط اك االنترنت
تمكنو مف االلتحاؽ بالشبكة، فدكره فني بحت متمثؿ في تسميـ محؿ كىك عبارة عف عمميات 

متسمسمة كمتبلحقة تتمثؿ في تسميـ البرنامج المناسب، تسميـ األجيزة الضركرية لمكصؿ 
كىك الشخص الكحيد الذم تناكلو المشرع الجزائرم كابرز التزاماتو . كالتأكد مف تماـ الكصؿ

، كاف كاف المشرع الجزائرم في التزاماتو اعتبره متعيد إيكاء أيضا بدليؿ 2تجاه المستخدميف
المعطيات التي  :"... المعدؿ كالمتمـ عمى257-98 مف المرسـك 14نصو في المادة 

 :كعمى كؿ تتمثؿ االلتزامات  في  ،..."يستخرجيا ويأوييا
 :االلتزاـ بالمحافظة عمى أسرار المستخدميف وحسف السيرة - أ

يمتـز المقدـ بحسف السمكؾ كذلؾ باالمتناع عف استعماؿ أم طريقة مف شأنيا أف تعرقؿ    
نشاط المستخدميف، إلى جانب التزامو بسرية المعمكمات المتعمقة بالحياة الخاصة لممتعامميف 

  .3معو إال إذا تطمب القانكف ذلؾ
 :االلتزاـ بتسييؿ النفاذ وتقديـ المعمومات  - ب

       العبلقة بيف المستخدـ كمقدمي خدمات االنترنت ىي عبلقة عقدية يمتـز فييا مقدـ 

                                                                                                                                                         

دعكل المسؤكلية لحيف تحديد ىكية المكقع كشخص صاحب المضمكف محؿ النزاع ألنو ىك مف تسبب بإىمالو في 
 التي تتيح لو مف خبلؿ التعاكف مع متعيد الكصكؿ الحصكؿ عمى كاإلمكانياتالمشكمة كأف لديو الكقت 

المعمكمات البلزمة لمتعرؼ عمى صاحب المعمكمة كتضيؼ المحكمة اف مثكؿ صاحب المعمكمة الغير مشركعة 
 . التي تقـك بصفة مستقمة كاستنادا لخطئو الشخصياإليكاءفي الدعكل ليس شرطا لتقدير مسؤكلية مقدـ خدمة 

  .173محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د :أنظر في ذلؾ

(1) LARRIEU Jacques,op.cit.p86 

 المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك 98/257 مف المرسـك التنفيذم 14 المادة  إال انو دائما شخص معنكم، أنظر (2)
  .الذكر  السالؼ 307-2000التنفيذم

  يعاقب بالحبس :"  مف ت ع ج التي تنص عمى301 محمي جزائيا في القكاعد العامة طبقا لممادة األسرارحفظ  (3)
 والجراحوف والصيادلة والقابالت وجميع األطباءدج 5000 إلى 500 وبغرامة مف أشير ستة إلىمف شير 
 وأفشوىا إلييـ بيا أدلي أسرار المؤقتة عمى أو الوظيفة الدائمة أو المينة أو المؤتمنيف بحكـ الواقع األشخاص

 ."في غير الحاالت التي يوجب عمييـ القانوف إفشاءىا ويصرح ليـ بذلؾ
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الخدمة  تسييؿ النفاذ الى خدمات النترنت كتقديـ المعمكمات الضركرية لتنفيذ العقد عمى 
 مف المرسـك 14أحسف كجو، كقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذه االلتزامات في المادة 

 : المعدؿ كالمتمـ، كتتمثؿ في257-98التنفيذم 
تسييؿ النفاذ إلى خدمات االنترنت حسب اإلمكانيات المتوفرة إلى كؿ الراغبيف في  -1

 :ذلؾ باستعماؿ أنجع الوسائؿ
يعني ذلؾ تسخير كؿ اإلمكانيات كالكسائؿ التقنية قصد تسييؿ الدخكؿ عمى الشبكة     

عطاء كؿ المعمكمات الخاصة بيذه التجييزات، كىذا االلتزاـ يقتضي معرفة مدل كفاءة  كا 
 .المستفيد كدرايتو بالمعمكماتية

 إعطاء مشتركيو معمومات واضحة ودقيقة حوؿ موضوع النفاذ إلى خدمات االنترنت -2
يرجع أساس مثؿ ىذا االلتزاـ إلى المبدأ القاضي بأنو إذا كاف احد المتعاقديف في مركز      

ال يؤىمو لبلطبلع عمى المعمكمات الضركرية المتعمقة بمكضكع العقد كاف عمى المتعاقد 
اآلخر إخباره بذلؾ، كما أف ىذا االلتزاـ يمـز المقدـ بتزكيد المستفيد بالمعمكمات الضركرية 
المتعمقة بنكعية المعدات كالخدمات ككفاءتيا كامتناعو عف ذلؾ يفضي إلى مسؤكلية عقدية 

  .1ألنيا معمكمات جكىرية كأساسية في العقد
 :واجب اإلعالـ والمساعدة-3

ذا اخؿ بيذا االلتزاـ تقـك       يقع عمى عاتؽ المقدـ كاجب االلتزاـ بالنصيحة كاإلرشاد، كا 
مسؤكليتو التعاقدية طبقا لمقكاعد العامة كما لك حدث خمؿ أك عيب في اإلدالء الفني الذم 

يسبب ضرر لممستخدميف ففرض المشرع كاجب اإلعبلـ كالمساعدة كمما طمب المستخدـ ذلؾ 
يحتـ عمى مقدـ ىذه الخدمة كاجب التعاكف مع المستخدـ بقصد الحصكؿ عمى أفضؿ خدمة 

 .ممكنة
 :واجب التبصير والتحذير-4

 يجب عمى مقدـ خدمة االنترنت أف يعمـ مشتركيو بالمسؤكلية المترتبة عمييـ فيما يتعمػػػػػػػػػؽ
 .بمحتكل الصفحات التي يستخرجكنيا 

                                                 

    تمؾ التي تفيد في تنفيذ العقد كبدكنيا يستحيؿ أنيا إلىيذىب القضاء الفرنسي في تعريؼ المعمكمات الضركرية  (1)    
 . مف العقد الذم تعاقد مف اجمو، كىي المعمكمات المتعمقة بالخصائص الفنية  لمحؿ العقدعاالنتفاعمى المستفيد         
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االلتزاـ بإتخاذ إجراءات لمنع النفاذ لممعمومات المتعارضة مع النظاـ العاـ  - ج
 . واألخالؽ
 المعدؿ كالمتمـ فإنو يقع عمى عاتؽ 257-98 مف المرسـك التنفيذم 14     بمكجب المادة 

مقدـ خدمات االنترنت أف يتخذ كؿ اإلجراءات البلزمة لتأميف حراسة دائمة لمضمكف 
 المكزعات المفتكحة لمشتركيو قصد منع النفاذ إلى المكزعات التي تتعارض مع النظاـ العػػػػػػػاـ 

 .1كاألخبلؽ
      المشرع الجزائرم رتب مسؤكلية متعيد الكصكؿ عف تياكنو في منع المستخدميف مف 

الكصكؿ إلى الصفحات التي تحتكل معمكمات تتعارض كالنظاـ العاـ كاألخبلؽ ، كذلؾ رتب 
  ،     2مسؤكلية عمى عاتقو بالنسبة لكؿ الصفحات كمكزعات المعطيات التي يستخرجيا كيؤكييا

    فيؿ يفيـ مف ذلؾ أف مقدـ خدمات االنترنت أك متعيد الكصكؿ االنترنت مسؤكؿ عف 
 كؿ ما يمر عبر شبكتو؟

    إذا اعتمدنا عمى التزامو بتحمؿ مسؤكلية المعطيات التي يستخرجيا كيؤكييا ، فإنو يككف 
مسؤكال باعتباره متعيد اإليكاء، أما كمتعيد الكصكؿ فيك ممـز بأخذ االحتياطات البلزمة لعدـ 
النفاذ لكؿ ما ينافي اآلداب كالنظاـ العاـ فقط كال يكجد ما يمزمو بتحمؿ مسؤكلية كؿ ما يمر 

  04-09قانكف  مف 12عبره، كأضاؼ المشرع الجزائرم التزامات جديدة بمكجب المادة 

                                                 

 ك حتى سياسية غير مرغكب فييا، أك إباحيةمكاد  ىناؾ فميس كؿ ما يعرض عمى االنترنت معمكمات بريئة بؿ ( 1)
 يساء استعماليا ، فمثبل الشابيف الذيف ارتكبا جريمة تفجير مبنى حككمي في أفمف ؾحتى المعمكمات العادية م

كية عف طريؽ استخداـ قنبمة محمية الصنع تحصبل عمى المعمكمات البلزمة مبالكاليات المتحدة االمر  أككبلىكما
. 358حسف طاىر داكد، مرجع سابؽ، ص: لصنعيا عف طريؽ شبكة االنترنت، أنظر في ذلؾ

: يمتـز مقدـ خدمات أنترنت خالؿ ممارسة نشاطو بمايمي:" 257-98 مف المرسـك التنفيذم 14تنص المادة ( 2)    
     .......-
     .......-
  تحمؿ مسؤولية محتوى الصفحات وموزعات المعطيات التي يستخرجيا ويأوييا طبقا لألحكاـ التشريعية المعموؿ -  6   

. بيا        
   7-..... 
   إتخاذ كؿ اإلجراءات الالزمة لتأميف حراسة دائمة لمضموف الموزعات المفتوحة لمشتركيو قصد منع النفاذ إلى - 8   

 ."الموزعات التي تحتوي عمى معمومات تتعارض مع النظاـ العاـ واألخالؽ       
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  الجرائـ المتصمة  مف  لمكقاية  الخاصة القكاعد  يتضمف  2009  غشت  05المؤرخ في
 :تتمثؿ في ، 1كمكافحتيا   كاالتصاؿ  اإلعبلـ بتكنكلكجيات

  ـػػػػػػػػػػػالعؿ  ردبمج عمييا  العػػػػػػػػاالط  يتيحكف التي  المحتكيات  لسحب  الفكرم  التدخؿ -
 إلييا  الدخكؿ جعؿ  أك  كتخزينيا  كفلمقاف  خالفتيا بـمباشرة  غير أك  مباشرة  بطريقة

مف خبلؿ ىذا االلتزاـ يظير انو ليس مجبرا أف يعمـ بما يمر عبر شبكتو . ممكف غير 
نما إذا كاف ىك متعيد اإليكاء كعمـ بكجكد صفحات مخالفة لمقانكف كجب عميو سحبيا  كا 

 .الفكرم أك منع الدخكؿ إلييا إذا كاف ليس ىك مف يأكييا
 تحكم  التي  كزعاتالـ  إلى  الدخكؿ إمكانية  بحصر  تسمح  تقنية  ترتيبات  كضع   -

خبار العامة اآلداب أك العاـ  لمنظاـ مخالفة  معمكمات   . اػػػػػػػػبكجكده لدييـيف  شترؾالـ كا 
    عمى عكس المشرع األمريكي كالفرنسي المذاف أعطيا لمتعيد الكصكؿ دكرا حياديا فميس 

لو منع المتعامميف مف الدخكؿ عمى الصفحات المنافية لآلداب العامة كالنظاـ العاـ إال إذا تـ 
إخطاره مف سمطة قضائية، كال االطبلع أك التعرؼ عمى مضمكف الرسائؿ التي تمر مف 
خبللو، عميو ال يمكف مساءلتو عف مضمكف ىذه الرسائؿ أك طبيعة المادة المعمكماتية 

  . 2المقدمة 
   نشير في األخير أف المشرع الجزائرم رغـ أنو كضع التزامات عمى عاتؽ مقدمي خدمات 
االنترنت إال أنو لـ يصحبيا بجزاء باستثناء االلتزاـ بحفظ المعطيات المتعمقة بحركة السير 

 عمى عكس نظيره الككيتي مثبل فبعد أف 3إذا ما أدل ذلؾ إلى عرقمة التحريات القضائية
 .4كضح التزامات مقدـ االنترنت كضع جزاءات عف إخبللو بيا

                                                 

 .   2009/ 47 ج ر ج ج عدد ( 1     )
 .176محمد حسيف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، مرجع سابؽ، ص/ د(  2    )
 عمى  ترتبةالـ اإلدارية تبالعقوبا  اإلخالؿ  دوف:"  عمى04-09 مف قانكف 11فتنص الفقرة األخيرة مف المادة   (3)
يف و الطبيعي لألشخاص الجزائية سؤوليةالـ تقـو،  ادة الـىذه في  عمييا نصوصالـ االلتزامات ـاحترا عدـ 

 ستة  مف  بالحبس الطبيعي الشخص ويعاقب القضائية التحريات سير  حسف عرقمة إلى ذلؾ يؤدي عندما عنوييفالـ
  بالغرامة  عنويالـ الشخص  يعاقب. دج 500.000 إلى دج 50.000 مف  وبغرامة سنوات خمس  إلى أشير
 "  العقوبات  قانوف  في  قررةلـا لمقواعد  وفقا
 كضكابط الترخيص لمقدمي أسس بشاف 2002 لعاـ 70الكزرارم الككيتي رقـ  كتتمثؿ االلتزامات  طبقا لمقرار( 4)

: خدمة االنترنت كالمذككرة في المادة الثانية
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مساعدة السمطة القضائية وتسجيؿ وحفظ المعطيات المتعمقة بحركة السير لمدة -     د
 :سنة

 يتمثؿ في جديدا  التزاما04-09 قانكف  مف11 المشرع الجزائرم بمكجب المادة     أضاؼ
 :المعمكمات الخاصة بالمتراسميف كىيتسجيؿ كؿ مساعدة السمطة القضائية ككذا 

 .الخدمة مستعممي  عمى  بالتعرؼ  تسمح  التي  عطياتالـ - أ
 .لبلتصاؿ  ستعممةالـ الطرفية  بالتجييزات  تعمقةالـ عطياتالـ -  ب  

                                                                                                                                                         

: يمتـز مزكدم خدمة االنترنت بما يمي 
 كاألمف اك المخالفة لمديف كالعادات اإلباحية الرقابة الكفيمة بمنع المكاد كالمكاقع أنظمةااللتزاـ بتركيب كتشغيؿ  - 1

مع التحديث المستمر .  سكاىاأك البريد االلكتركني أك برامج المحادثة أككبالكسائؿ المختمفة مثؿ صفحات االنترنت 
.  يتـ اعتماد كفاءة النظاـ مف قبؿ كزارة المكاصبلتأفكعمى . لمكاكبة التغيير في المكاقع كالعناكيف الجديدة

 عمى ترخيص األخير مف مقدمي خدمة االنترنت دكف حصكؿ ألمتقديـ خدمة االنترنت بأم كسيمة كانت  - 2
. صالح مف قبؿ كزارة المكاصبلت

   شامبل االشتراكات القائمة كالجديدة . تقديـ كشؼ شيرم بجميع مقدمي خدمة االنترنت المرتبطة مع المزكد - 3        
. تييةفكالـ        

 الجزاءات كىي تضمنت فقد 7أما المادة     
 مف مكاد ىذا القرار كالقرارات أم عمى مقدمي خدمة االنترنت في حاؿ مخالفة أدناه 3تطبؽ الجزاءات المبينة في البند  - 1

كتخصـ قيمة الغرامة المالية مف قيمة خطاب الضماف عمى اف يقـك صاحب الترخيص بزيادة .  ذات العبلقةاألخرلالكزارية 
.  مف تاريخ تطبيؽ الغرامةاألسبكع دينار ككيتي خبلؿ مدة ال تتجاكز أالؼقيمة خطاب الضماف لتككف عشرة 

 ادناه عمى مزكدم خدمة االنترنت في حاؿ مخالفة ام مف مكاد ىذا القرار 4تطبؽ الجزاءات المبينة في البند  - 2
 يقـك صاحب أفكتخصـ قيمة الغرامة المالية مف قيمة خطاب الضماف عمى .  ذات العبلقةاألخرلكالقرارات الكزارية 

 مف تاريخ األسبكع دينار ككيتي خبلؿ مدة ال تتجاكز ألؼالترخيص اك العقد بزيادة قيمة خطاب الضماف لتككف خمسكف 
. تطبيؽ الغرامة

: الجزاءات عمى مقدمي خدمة االنترنت  - 3
. أسبكعيف دينار ككيتي كقطع الخدمات لمدة 2000غرامة مالية  - األكلىالمخالفة 

.  دينار ككيتي كقطع الخدمات لمدة شير5000غرامة مالية - المخالفة الثانية 
لغاء دينار ككيتي 10000غرامة مالية - المخالفة الثالثة  .  الترخيص اك العقدكا 

: الجزاءات عمى مزكدم خدمة االنترنت  - 4
. أسبكعيف دينار ككيتي كقطع الخدمات لمدة 10000غرامة مالية  - األكلىالمخالفة 

.  دينار ككيتي كقطع الخدمات لمدة شير20000- المخالفة الثانية 
لغاء دينار ككيتي 50000- المخالفة الثالثة    . العقدأك الترخيص كا 
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 . اتصاؿ كؿ  كمدة  ككقت  تاريخ  ككذا  التقنية الخصائص  -   ج
 .كمقدمييا  ستعممةالـ أك  طمكبةالـ التكميمية  بالخدمات  تعمقةلـ ا  عطياتالـ   -    د
 ككذا إلييـ االتصاؿ المرسؿ أك إليو المرسؿ عمى بالتعرؼ تسمح التي المعطيات-  ق

 كذلؾ تحت طائمة الجزاء  مف يـك التسجيؿ لمدة سنةىاك حفظ .عمييا المطمع كاقعالـ فعناكم
 .ليمكف الرجكع إلييا كمما استدعى األمر ذلؾ

 مسؤولية مقدمي خدمة المصادقة االلكترونية:            رابعا 
-07    استحدث المشرع الجزائرم خدمة المصادقة االلكتركنية بمكجب المرسـك التنفيذم

 كالذم مفاده إنشاء أشخاص تتكفؿ بميمة التكثيؽ أك التصديؽ اإللكتركني أك ما يسمى 162
ك ىك كؿ شخص يسمـ شيادات الكتركنية أك يقدـ 1بمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني 

لكف المشرع الجزائرم لـ يحدد أم مسؤكلية ليذا . خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع االلكتركني
. الشخص

إصدار شيادات التصديؽ في دكر مزٌكد خدمات التصديؽ اإللكتركني يتمثؿ 
، كإصدار المفاتيح 2أية أنشطة أخرل ليا عبلقة بتقنية التكقيع اإللكتركني ك  اإللكتركني

 البيانات التي يكردىا المزٌكد في شيادة التصديؽ كالتأكد مف صحة اإللكتركنية لممكٌقع
 .اإللكتركني 

 ، ألف 3كيثكر التساؤؿ عف مدل اعتبار تنظيـ خدمات التصديؽ اإللكتركني مرفقان عامان 
اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ستحدد ما إذا كاف العقد الذم سيبـر مع مزٌكدم خدمات التصديؽ 

 .اإللكتركني ىك عقد عمؿ أـ مقاكلة أـ التزاـ مرفؽ عاـ 
                                                 

أم شخص طبيعي أك معنكم يستخرج الشيادات » : كيعرؼ مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني انو (1)
اإللكتركنية كيقٌدـ الخدمات األخرل المرتبطة بالتكقيعات اإللكتركنية كيضمف تحديد ىكيػة األطراؼ 

المتعاقدة كاالحتفاظ بيذه البيانات لمػػدة معينة  كيمتـز باحتراـ القكاعد المنظمة لعممو كالتي يتـ تحديدىا 
المسؤكلية المدنية لمزٌكدم خدمات "نفف بدر الديف سطاس،: ، أنظر في ذلؾ«بمعرفة السمطة المختصة 

 .1،ص2012، 03، مجمة المحامكف  العدد"التصديؽ اإللكتركني  في التشريع السكرم
.  السالؼ الذكر162-07 مف المرسـك التنفيذم 03أنظر المادة ( 2)
 مف 08/08كؿ شخص في مفيـك المادة   عرؼ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أنو الجزائرمفالمشرع( 3)

 .  المتعمؽ بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية03-2000قانكف 
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 :الطبيعة القانونية لعقد تنظيـ خدمات التصديؽ اإللكتروني  - أ
 األنشطة يبدك جميان أٌف المشرع اعتبر تقديـ الخدمات اإللكتركنية لمجميكر نكعان مف أنكاع 

الخاصة التي تحتاج إلى ترخيص مسبؽ مف سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية 
 أنشأعندما  ، فالمشرع1مع تقديـ دفتر شركط يحدد حقكؽ ككاجبات مؤدم الخدمات كالمستعمؿ

 ىيئة عامة خدمة التصديؽ االلكتركني كضعيا تحت رقابة كالعمؿ طبقا لشركط مسبقة تضعيا
 .ىي سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت

مؤدم خدمات التصديؽ  لـ يبيف المشرع الجزائرم االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ
 : كىي2االلكتركني ، إال انو يمكف استخبلصيا مف خبلؿ متطمبات ىذه الخدمة

  .(المباني كمستمزمات التشغيؿ)التزامات تتعمؽ بتكفير البنية األساسية لمعمؿ -  
دارة البنية األساسية -   : حيث يتفرع عف ىذا االلتزاـ عدة التزامات ىامة،االلتزاـ بتشغيؿ كا 

 .التزاـ مزٌكد الخدمة بمكاجية أم اختراؽ لبرنامجو األمني      * 
 . التزاـ مزٌكد الخدمة باستعادة البيانات في حاؿ فقدىا      *
 .االلتزاـ باالستمرار في تقديـ الخدمة *     

 .االلتزاـ بكضع نسخ احتياطية لدل الييئة مانحة الترخيص      *
 . االلتزاـ باعتماد األنظمة كمنظكمة العمؿ المحددة مف قبؿ الييئة مانحة الترخيص - 

:    تضيؼ بعض التشريعات األخرل كالتشريع السكرم مثبل االلتزامات التالية       
 إعداد خطة لمتطكير في بداية كؿ سنة بما يتبلءـ مع احتياجات سكؽ العمؿ اإللكتركنية  -     

                                                 

يخضع لترخيص تمنحو سمطة ضبط البريد :"  عمى162-07 مف المرسـك التنفيذم 02تنص المادة  (1)
:  واستغالؿ ما يميإنشاءوالمواصالت السمكية والالسمكية 

 ....-
 ....-

 ......-
. خدمات التصديؽ االلكتروني- 6

  مصالح التصديؽ االلكتروني يكوف مرفقا بدفتر شروط يحدد حقوؽ وواجبات مؤدي الخدمات   ترخيصأفغير
 .............."والمستعمؿ

(2) ANTOINE.M.,GOBERT. D, Piste de réflexion pour une législation relative à la signature 
électronique et au régime des autorités   de certification ,R.G.D.C, n°04,1998,p38. 
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 .االلتزاـ بالترابط مع مزٌكدم الخدمة اآلخريف -      
عمى مزٌكد الخدمة أف يمتـز بإتاحة الخدمة لجميكر المستخدميف : االلتزاـ بعدـ التمييز -      

عمى أف تتـ اإلتاحة في جميع األحكاؿ دكف تمييز ألم سبب مف األسباب كال يحؽ لو االمتناع  
.عف تقديـ الخدمة ليـ بدكف إبداء أسباب يخضع تقديرىا لرقابة الييئة   

عمى مزٌكد الخدمة االلتزاـ بخطة الترقيـ القكمي لشيادات التصديؽ : االلتزاـ بالترقيـ -  
 .اإللكتركني الصادرة مف الييئة 

حيث تعٌد بيانات إنشاء التكقيع اإللكتركني كالمعمكمات التي : االلتزاـ بالحفاظ عمى السرية  - 
تيقدـ إلى مزٌكد خدمات التصديؽ اإللكتركني المرخص لو بإصدار شيادات التصديؽ اإللكتركني 
سرية ، كال يجكز لمف قيٌدمت إليو أك اتصؿ بيا بحكـ عممو إفشاؤىا لمغير أك استخداميا في غير 

 الغرض الذم قيٌدمت مف أجمو
يمتـز مزٌكد الخدمة بالقياـ بالتسجيؿ الدقيؽ لكقت كتاريخ قياـ : إنشاء البصمة الزمنية - 

مستخدـ خدمة التكقيع اإللكتركني بإنشاء تكقيعو ، كما عميو التزاـ بإنشاء نظاـ يكفؿ إمكانية 
الفحص كالتحقؽ مف بيانات إنشاء تكقيع إلكتركني خبلؿ كقت كتاريخ محدديف كيسمى ىذا 

. النظاـ بالبصمة الزمنية 
بالنسبة لمقانكف الجزائرم فحدد ميمة مؤدم خدمة التصديؽ االلكتركني في تسميـ شيادات 
الكتركنية كتقديـ خدمات في مجاؿ التكقيع االلكتركني، كتبقى ىذه الخدمات غامضة أماـ كجكد 

 . الذم يعد شخصا يقدـ خدمة التكقيع االلكتركني المؤمف1المكقع
نبلحظ أيضا أف التكقيع االلكتركني الذم يخضع لصدكر شيادة الكتركنية بصدده ىك 
التكقيع االلكتركني المؤمف كليس العادم، عمى اعتبار أف الشيادة االلكتركنية ىي كثيقة في 

شكؿ الكتركني تثبت الصمة بيف معطيات فحص التكقيع االلكتركني كالمكقع ، كالمكقع يختص 
 .2بكضع التكقيع االلكتركني المؤمف

                                                 

 لحساب الشخص أكيتصرؼ لحسابو الخاص طبيعي  انو شخص 162-07فيعرؼ المكقع حسب المرسـك التنفيذم  (1)
 كلـ ينص المشرع عمى اف . التكقيع االلكتركنيإنشاء المعنكم الذم يمثمو كيضع مكضع التنفيذ جياز أكالطبيعي 

 .المكقع ىك ذاتو جياز المصادقة ك ال عمى العبلقة بينيما
: التكقيع االلكتركني المؤمف في القانكف الجزائرم ىك ذلؾ التكقيع الذم يفي بالمتطمبات التالية (2)

 .يككف خاصا بالمكقع -
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أخيران تجدر اإلشارة إلى الطبيعة القانكنية اللتزامات مزٌكد الخدمة كالتي تكٌيؼ عمى أنيا 
 .التزاـ بتحقيؽ نتيجة كليس مجرد التزاـ ببذؿ عناية 

 مثؿ فيتت تجاه مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ، التزامات الييئة مانحة الترخيصأما 
منح الترخيص لممرخص لو كالقياـ بمتابعة تنفيذه ألحكاـ الترخيص عف طريؽ اتخاذ اإلجراءات 

كما تقـك بتسميمو دفتر شركط يحدد فيو . المناسبة إللزامو باالستجابة كتنفيذ ما كرد في الترخيص
لمييئة ىيمنة تامة فيما يتعمؽ بتقديـ خدمات التكقيع اإللكتركني كاجباتو كحقكقو تجاه المستعمميف ؼ

كلكف ىذه السمطات ليست بحقكؽ مطمقة مقررة لئلدارة إف شاءت استعممتيا أك تركتيا كلكنيا 
حقكؽ مقررة لمستخدمي التكقيع اإللكتركني الذيف يحؽ ليـ أف يطمبكا مف اإلدارة أف تتدخؿ 

إلجبار مزٌكد الخدمة عمى احتراـ شركط الترخيص كعمى أف ينفذ قاعدة المساكاة في المعاممة 
بيف كؿ مستخدمي الخدمة بحيث ال يمتنع بغير حؽ عف تقديـ خدمات التكقيع اإللكتركني لمف 

يجكز لمييئة إلغاء ىؿ كامتدادان ليذه السمطة ؼ. استكفى شركط الحصكؿ عمى ىذه الخدمة 
الترخيص دكف حاجة إلى تنبيو أك إنذار أك أعذار أك اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرل إذا أخؿ 

 كالتي تضمنيا دفتر مزٌكد الخدمة بأم شرط أك التزاـ مف شركط كالتزامات منح الترخيص
 الذم كضعتو الييئة؟  الشركط

المشرع لـ يضع حبل ليذه المسألة إال انو يمكف لمييئة ذلؾ عمى أساس مخالفة المؤدم 
 . لشركط منح عمى أساسيا الترخيص

  : التصديؽ االلكترونيالطبيعة القانونية لمسؤولية مزودي خدمة-     ب
 اإللكتركني فيعتبر ىذا العقد عقد مقاكلة كذلؾ صديؽ فيما يتعمؽ بتكييؼ عقد تقديـ خدمة الت

المقاكلة عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقديف أف » : جزائرم مف القانكف المدني اؿ549كفؽ المادة 
حيث يمتـز مزٌكد الخدمة . «أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر مقابؿ يصنع شيئان أك أف يؤدم عمبلن 

تصميـ كابتكار تكقيع إلكتركني متميز إما بالقياـ بعمؿ لصالح المستفيد ، كيتمثؿ ىذا العمؿ في 
مباشرة أعماؿ التحقؽ مف مدل صحة التكقيع كالرسائؿ اإللكتركنية المرسمة ،  كألصالح المستخدـ ، 

                                                                                                                                                         

 . يحتفظ بيا المكقع تحت مراقبتو الحصريةأف بكسائؿ يمكف إنشاؤهيتـ  -
. يضمف مع الفعؿ المرتبط بو صمة بحيث يككف كؿ تعديؿ الحؽ لمفعؿ قاببل لمكشؼ عنو -
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صدار شيادات التصديؽ اإللكتركني لتحقيؽ ىذا العمؿ ، كذلؾ نظير قياـ المستخدـ بدفع المقابؿ  كا 
 .المحدد لمحصكؿ عمى ىذه الخدمة 

األصؿ أف مزٌكد الخدمة مسؤكؿ عف تعكيض جميع األضرار الناشئة عف أخطائو 
الشخصية كأخطاء تابعيو ، كلكنو ال يتحمؿ مسؤكلية األضرار الناشئة عف أخطاء مستخدمي 

 . التصديؽ اإللكتركني شيادةالخدمة أك عف عدـ التزاميـ بااللتزامات التي يفرضيا عمييـ 
 :المسؤولية العقدية لمزود الخدمة تجاه المستخدـ  -1

يرتبط المكٌقع مع مزٌكد خدمة التصديؽ اإللكتركني بعقد يتـ بمكجبو منحو شيادة التصديؽ 
اإللكتركني، كبالتالي يحؽ لصاحب الشيادة الرجكع عمى مزٌكد الخدمة طالبان منو التعكيض 

نتيجة عدـ تنفيذه اللتزاماتو المبينة في العقد أك تأخره في تنفيذىا حيث إف مزكد الخدمة مسؤكؿ 
عف صحة البيانات كالمعمكمات المتضمنة في شيادة التصديؽ الصادرة عنو فيك يضمف صحة 

المفتاح العاـ الذم يتـ االعتماد عميو إلتماـ اإلجراءات كالمعامبلت اإللكتركنية كمنيا تأتي 
مسؤكلية مزكد خدمة التصديؽ كيمكف لمزٌكد الخدمة التخمص مف ىذه المسؤكلية بإثبات كجكد 

السبب األجنبي مثؿ كجكد القكة القاىرة كحرب أك زلزاؿ أك حدكث الضرر بسبب خطأ المضركر 
 . نفسو أك خطأ الغير بحيث يمكف أف يصيب الضرر صاحب الشيادة نتيجة خطئو 

كما يجكز االتفاؽ عمى تخفيؼ ىذه المسؤكلية أك حتى إسقاطيا كذلؾ بأف ينص في العقد 
مع . عمى تخفيؼ مسؤكلية مزٌكد الخدمة بحيث يسأؿ فقط عف أخطائو الجسيمة دكف اليسيرة

مبلحظة أف التزاـ مزكد خدمات التصديؽ بشأف شيادات التصديؽ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة 
كليس التزامان ببذؿ عناية ، فيك ممـز بإصدار شيادة رقمية مضمكنيا صحة البيانات الكاردة فييا 
، كبالتالي يحؽ لمطرؼ الذم ارتبط مع المزٌكد بعبلقة تعاقدية مساءلتو عف األضرار التي سببيا 

 .لو 
 :المسؤولية التقصيرية لمزود الخدمة تجاه الغير - 2

عمى  (كىك الشخص الذم يتصرؼ باالعتماد عمى شيادة أك تكقيع إلكتركني)يعتمد الغير 
البيانات المدرجة في شيادة التصديؽ الصادرة عف مزٌكد الخدمة لكي يتأكد مف ىكية كشخصية 
صاحب التكقيع اإللكتركني ، كلكف قد يقع ىذا الغير ضحية لمعمكمات غير صحيحة تـ نقميا 
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عف طريؽ قاعدة بيانات نشرىا مزٌكد الخدمة كال يككف عمى عبلقة تعاقدية مع مف أحدث الخطأ 
.  ، لذا يعكد عمى متسبب الضرر كفقان لقكاعد المسؤكلية التقصيرية 

 
 المطمب الثاني

 المدنية وفقا لقانوف الممكية الفكرية  لمحمايةة االلكترونيجإخضاع البراـ
       ال شؾ أف كؿ ما يتـ تبادلو الكتركنيا ىك عبارة عف برامج تستكجب حماية كقد اخضع 

المشرع الجزائرم صراحة ىذه األخيرة لمحماية بمكجب قانكف حؽ التأليؼ كبالتحديد في 
الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ الذم جاء تحت عنكاف حماية المصنفات كحقكؽ المؤلؼ في 

 يتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ 2003 يكليك 19 المؤرخ في 05-03 مف األمر رقـ 1المادة الرابعة
، بالمقابؿ استبعدىا مف الحماية بمكجب تشريع براءة االختراع كىك ما جاء 2كالحقكؽ المجاكرة

 يتعمؽ ببراءات 2003 يكليك19 مؤرخ في 07-03في المادة السابعة مف األمر رقـ 
 كىي 1956سبتمبر 6 العالمية لحقكؽ المؤلؼ المؤرخة في تفاقيةاال كالى جانب .3االختراع
الشيير بصيغة باريس، 1971 التي شيدت تعديبلت عديدة آخرىا تعديؿ باريس "برف" اتفاقية

كالتي صادقت عمييا الجزائر ، باإلضافة إلى مصادقتو عمى معاىدة المنظمة العالمية لمممكية 
فرع )4 1996 ديسمبر 20بشأف حقكؽ المؤلؼ  المعتمدة بجكنيؼ في  (الكيبك)الفكرية 

                                                 

:  وفنية محمية مايميأدبيةتعتبر عمى الخصوص كمصنفات :" التي تنص عمى (1)
 والبحوث العممية والتقنية والروايات ، القصص، القصائد، األدبية المكتوبة مثؿ المحاوالت األدبيةالمصنفات  - ب

 .الشعرية، برامج الحاسوب والمصنفات الشفوية مثؿ المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثميا
 ........" - ت

 

  .44/2003ج ر ج ج عدد (2     )
ال تعد مف قبيؿ االختراعات في مفيـو ىذا :" كتنص المادة السابعة منو عمى .44/2003ج ر ج ج عدد (3)

: يمي  مااألمر
1- ............  
  ..."برامج الحاسوب-6

 جمادل األكلى 22 المؤرخ في 123-13تمت المصادقة عمى ىذه المعاىدة بمكجب مرسـك رئاسي رقـ ( 4     )
 .27/2013 ،ج رج ج عدد2013 افريؿ 3 المكافؽ ؿ1434



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

317 

 

بالمقابؿ إف ظيكر االنترنت أدل إلى ظيكر المكاقع االلكتركنية التي يبقى تصنيفيا . (أكؿ
  .(فرع ثاف)غامضا كتنظيميا شبو معدـك في القانكف الجزائرم 
 الفرع األوؿ

 حماية برامج الحاسوب بتشريع حقوؽ المؤلؼ
إف حؽ المؤلؼ ىك ذلؾ الحؽ الناتج عف إبداع فكرم يعكد أصبل كأساسا إلى شخصية      

المؤلؼ المراد حمايتو عف طريؽ ذلؾ العمؿ، كىي تتضمف المكاد المكتكبة كالكتب، كالمكاد 
الشفيية  كالمحاضرات، ك المصنفات الفنية األدائية كالمسرحيات كالمكسيقى كالتمثيؿ 

اإليمائي كالمصنفات المكسيقية، ك المصنفات المرئية كالسمعية كاألشرطة السينمائية كالمكاد 
اإلذاعية السمعية، كالفنكف التطبيقية كالرسـ كالنحت، كالصكر التكضيحية كالخرائط 

كالتصميمات كالمخططات كاألعماؿ المجسمة المتعمقة بالجغرافيا كالخرائط السطحية لؤلرض، 
، نتساءؿ بالنسبة ليذه األخيرة عف محؿ الحماية كالحقكؽ كبرامج الحاسكب كقكاعد البيانات

 .(فرع ثاف)ثـ شركط تطبيؽ الحماية المدنية بصددىا (فرع أكؿ)المحمية ضمنيا 
 محؿ الحماية:                   أوال 

في ظؿ التطكرات المتبلحقة كثكرة االتصاالت، تزايد االىتماـ بتطكير كحماية صناعة     
البرمجيات كاستخدامات الحاسكب التي أصبحت مف أسرع القطاعات نمكا، كيرتبط بيا تطكير 
استخدامات اإلنترنت كالتجارة اإللكتركنية، كمف ىنا اتجو التركيز نحك دكر الحككمات كمصدر 

لمتشريع إليجاد تشريعات كقكانيف قكية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية كمراعاة التطبيؽ الفعاؿ 
كالصاـر ليا لممحافظة عمى دكافع اإلبداع الفكرم كتأكيد تشجيع استخداـ البرمجيات األصمية 

. كي تعـ اآلثار اإليجابية كافة نكاحي االقتصاد الرقمي
كالمقصكد بالحماية ىي البرامج أك المصنفات، كقد جاء في معاىدة الكيبك بشأف حقكؽ      

  مصنفات باعتبارىا  بالحماية  الحاسوب  برامج  تتمتع:"المؤلؼ في مادتيا الرابعة ما يمي
  جػػػػػػػػػبراـ  عمى  الحماية  تمؾ وتطبؽ .  برف  اتفاقية  مف  2  لمادةا   بمعنى  . أدبية

      "شكميا  أو  عنيا  طريقة التعبير  كانت  أيا  الحاسوب
ة مستقمة عف عمـك االتصاؿ كتبادؿ المعطيات مبكساكليدة عمـك الحالبرامج جاءت      ك قد 

ىا كعف التفاعؿ كالدمج بيف كسائؿ ؿ  كمعبر  ىذه األخيرةكشبكات المعمكمات، كمع ظيكر
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الحكسبة كاالتصاؿ، ظيرت أنماط جديدة مف المصنفات أك عناصر مصنفات تثير مسألة 
أسماء النطاقات أك المياديف أك المكاقع عمى الشبكة  ، :- الحاجة إلى الحماية القانكنية كىي 

كعناكيف البريد االلكتركني، كقكاعد البيانات عمى الخط التي تضميا مكاقع االنترنت، تحديدا ما 
يتعمؽ بالدخكؿ إلييا كاسترجاع البيانات منيا كالتبادؿ المتعمؽ بمحتكاىا الحاصؿ عمى الخط، 
كىك تطكر لمفيـك قكاعد البيانات السائدة قبؿ انتشار الشبكات التي كاف مفيكما أنيا مخزنة 

كمادة أك محتكل مكقع االنترنت مف .  داخؿ النظاـ أك تنقؿ عمى كاسطة مادية تحتكييا
لكسائط ايطمؽ عمى المؤثرات الصكتية كالحركية )نصكص كرسـك كأصكات كمؤثرات حركية 

 ( . المتعددة 
ف المصنؼ الرقمي يشمؿ كافة المصنفات المتقدمة، فبرنامج الكمبيكتر مف حيث البناء إ    

كاألداء مصنؼ رقمي، كقاعدة البيانات مف حيث آلية ترتيبيا كتبكيبيا كاألكامر التي تتحكـ 
بذلؾ تنتمي إلى البيئة الرقمية، كذات القكؿ يرد بالنسبة لكافة العناصر المتقدمة ، كبالتالي 

. نرل أف أم مصنؼ إبداعي عقمي ينتمي إلى بيئة تقنية المعمكمات يعد مصنفا رقميا
 برامج الحاسوب  مفيوـ-أ               

تعد برامج الحاسكب أكؿ كاىـ مصنفات المعمكماتية التي حظيت باىتماـ كبير مف حيث      
كلـ يضع المشرع الجزائرم تعريفا ليا رغـ كجكب االعتراؼ بيا كتكفير الحماية القانكنية ليا، 

 . انو اعترؼ ليا بالكياف الفكرم المشمكؿ بالحماية القانكنية
عرفت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية البرنامج أنو تعميمات يمكنيا إذا ما نقمت عمى ركيزة 
تستكعبيا اآللة أف تساعد في الكصكؿ إلى ىدؼ أك نتيجة معينة ، كيمكنيا القياـ بالتعامؿ 

، يبلحظ عمى ىذا التعريؼ انو كاسع  بحيث يمتد إلى أم آلة 1مع المعمكمة محؿ المعالجة
كليس فقط الحاسب اآللي ، ثـ انو غائي يعتمد عمى اليدؼ مف البرامج كىك الحصكؿ عمى 

 .نتيجة 
   كلمبرنامج مدلكؿ ضيؽ كآخر كاسع، يتمثؿ األكؿ في ككنو مجمكعة التعميمات التي 

 .2يكجييا اإلنساف إلى اآللة كالتي تسمح ليا بتنفيذ ميمة معينة
                                                 

 .36، ص2001محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اآللي، دار الجامعة الجديدة، مصر، ( 1)
 المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك  ،"الحماية الجنائية لبرامج الحاسكب في ظؿ قانكف حؽ المؤلؼ" ،مشرم راضية( 2)
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 :أما المدلكؿ الكاسع فيك أف البرنامج يتألؼ مف شقيف
 .التعميمات المكجية مف اإلنساف إلى اآللة بغرض قياـ ىذه اآللة بكظيفة ما -
التعميمات المكجية مف اإلنساف إلى العميؿ فيي تعميمات تؤدم إلى تسييؿ إدراؾ  -

 .1كتطبيؽ البرنامج
 دكنيا ال يككف ثمة أم فائدة لممككنات ،مج ىي الكياف المعنكم لنظاـ الكمبيكتراالبر    

 كىي تنقسـ مف الزاكية التقنية إلى برمجيات التشغيؿ المناط ،المادية مف األجيزة كالكسائط 
بيا إتاحة عمؿ مككنات النظاـ ك البرمجيات التطبيقية كىي التي تقـك بمياـ محددة 

كبرمجيات معالجة النصكص أك الجداكؿ الحسابية أك الرسـ أك غيرىا، كقد تطكر ىذا 
التقسيـ لمبرمجيات باتجاه إيجاد برمجيات تطبيقية ثابتة كأنكاع مخصكصة مف البرمجيات 
تتزاكج في مياميا بيف التشغيؿ كالتطبيؽ، أما مف ناحية الدراسات كالتشريعات القانكنية فقد 

أبرزىا برمجيات المصدر كبرمجيات  أثير فييا عدد مف المفاىيـ المتصمة بأنكاع البرمجيات
 .اآللة  كالخكارزميات كلغات البرمجة كبرامج الترجمة، كنعرض فيما يمي بإيجاز ليذه المفاىيـ

 برنامج المصدر-   1
 كتككف مدركة لو لكنيا غير مدركة ،ىي األكامر التي يضعيا المبرمج أك مؤلؼ البرنامج    

 كيستخدـ في تأليفيا أك كضعيا لغات البرمجة التي ،لآللة التي ىي الكمبيكتر كجياز مادم 
شيدت تطكرا مذىبل عبر السنكات الخمسيف المنصرمة، ىذه المغات التي تختمؼ مف حيث 

. سيكلتيا كتعقيدىا كمف حيث فعاليتيا في انجاز البرنامج لمغرض المخصص لو
 :برنامج اآللة-  2
كىك عكس مفيـك برنامج المصدر، إذ تدركو اآللة كتستطيع التعامؿ معو كتشغيمو، كبيف    

برامج ترجمة بمكجبيا تتحكؿ  برنامجي المصدر كاآللة تكجد برامج ذات غرض تحكيمي أك
. برامج المصدر إلى برامج آلة

 :الخوارزميات- 3
العناصر كالرمكز الرياضية التي يتككف منيا بناء البرنامج  كىي كاألفكار كالحقائؽ     كىي 

                                                                                                                                                         

  .266 ص،2010 ،تيزم كزك، 02 عدد،جامعة مكلكد معمرمؿكمية الحقكؽ ، السياسية
  .7، ص1987محمد حساـ محمكد لطفي، الحماية القانكنية لبرامج الحاسب االلكتركني، دار الثقافة، مصر، /  د( 1)
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 ( مف اتفاقية تربس 9/2مادة  )العممية ليست محؿ حماية ألنيا ليست مكضعا لبلستئثار 
لكنيا متى ما نظمت عمى شكؿ أكامر ابتكاريو لتحقيؽ غرض معيف أصبحنا أماـ برنامج، 
كىك بيذا الكصؼ إف تكفرت لو عناصر الجدة كاالبتكار كاألصالة محؿ لمحماية شانو شاف 

. أم مف مصنفات الممكية الفكرية األدبية األخرل 
 أنواع الحقوؽ المحمية في البرامج االلكترونية-             ب

ذا تعدد المؤلفكف يمكف أف    المستفيد مف الحماية ىك الشخص الذم ابتكر البرنامج ، كا 
يستفيد الجميع مف حؽ ممكيتو كاف كاف قاببل لمتجزئة فمكؿ مشترؾ االستئثار بالجزء الذم 

أك مالية   (1)ألفو ، كبالتالي التمتع بكؿ الحقكؽ التي خكلو القانكف إياىا سكاء كانت أدبية 
 جممة مف الحقكؽ المادية كالمعنكية لممؤلؼ عمى مؤلفاتو، ككضع حدكد  القانكفأقرفقد . (2)

كاستثناءات ليذه الحقكؽ ، كحدد عقكبات كجزاء اإلخبلؿ بيذه الحقكؽ بجكاز رفع دعكل 
 فأف القانكف يحمي 05-03 مف األمر 05، كحسب المادة مدنية ككذا متابعة جزائية 

 .المصنفات سكاء كانت في صيغتيا األصمية أك المشتقة
     البرامج األصمية ىي تؾ التي يكجد فييا المصنؼ أكؿ مرة بما يجعمو يتمتع بالطابع 
األصمي، أما البرامج المشتقة فتتـ عف طريؽ الترجمة أك التحكيؿ أك االقتباس لبرنامج 

ك تتمثؿ الحقكؽ التي يتمتع بيا المؤلؼ حياؿ برنامجو في  . 1معمكماتي مكجكد مف قبؿ 
 .حقكؽ أدبية كأخرل مادية أك مالية 

 :الحقوؽ األدبية-1
 المتعمؽ بحقكؽ 05-03   خصص المشرع الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني مف األمر 

المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة لحقكؽ كسمطات المؤلؼ التي تمكنو مف حماية منتكجو الفكرم ، 
كالتي عبر عنيا المشرع بالحقكؽ األدبية ىذه األخيرة تتمتع بخصائص مف أىميا أنيا غير 

 :قابمة لمحجز كال التقادـ كال التصرؼ فييا، كلممؤلؼ حياؿ ذلؾ أف يمارس الحقكؽ التالية
 :الحؽ في انتساب البرنامج لمؤلفو1-1

      يعرؼ ىذا الحؽ بالحؽ في األبكة ك يقصد بو الحؽ في أف يذكر أسـ المؤلؼ عمى كؿ 
                                                 

، مع أف التكجيو األكركبي بشأف الحماية القانكنية لبرامج المعمكماتية 267مشرم راضية، مرجع سابؽ، ص (1)
  . استبعد الترجمة مف مجاؿ الحماية1991 مام 14الصادر في 
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نسخة عند كضعو لمتداكؿ كقد نصت عميو صراحة اتفاقية برف في المادة السادسة منػػػػػػػػػيا 
 :بنصيا عمى ما يمي"  عنكيةالـ  الحقكؽ:"كتحت عنكاف 

 الحقوؽ  ىذه  انتقاؿ  بعد  وحتى بؿ،  لممؤلؼ  اليةلـ ا  الحقوؽ  عف  النظر بغض- 1
 عمى وباالعتراض،  إليو  صنؼالـ  بنسبة  طالبةلـ ا  في  بالحؽ يحتفظ  ؤلؼلـ ا  فإف 
  آخر  مساس  كؿ  أو  صنؼلـ ا ليذا  آخر  تعديؿ  أي  أو  تشويو  أو  تحريؼ  كؿ 

 . بسمعتو  أو  بشرفو ضارا  يكوف  صنؼالـ  بذات
  وذلؾ  وفاتو  بعد محفوظة تظؿ السابقة الفقرة بمقتضى لممؤلؼ لممنوحة  االحقوؽ-2

 12 أشارت إلى ذلؾ  المادة ، كما...."اليةلـ ا  الحقوؽ  انقضاءحيف   إلى األقؿ  عمى
المتعاقدة لمعاقبة أم شخص يغير في المعمكمات مف معاىدة الكيبك حيث أنيا تدعك الدكؿ 

، "المعمكمات الضركرية إلدارة الحقكؽ"المتعمقة بالمؤلؼ كمؤلفو اك كما تدعكىا االتفاقية ب
  جزاءات  عمى قوانينيا  في تنص  أف  لمتعاقدة  األطراؼ  عمى( 1 ):"فتنص عمى 

  التالية  األعماؿ  مف  أيا  عمـ  عف  يباشر شخص  أي  عمى  توقع  وفعالة  مناسبة
 األعماؿ تمؾ  أف  -  المدنية  الجزاءات  إلى  بالنسبة  -  ليعمـ  كافية أسباب  لديو  أو
 لمعاىدة ا  ىذه  تشمميا  التي  الحقوؽ مف  حؽ  أي  عمى  تعد  ارتكاب  عمى  تحمؿ 
  : تخفيو  أو  ذلؾ  تسّيؿ  أو  ذلؾ  مف  تمكف أو  برف  اتفاقية  أو 

 تكوف  إلكتروني  شكؿ  في  واردة معمومات  أي  إذف  دوف  يغير  أو  يحذؼ  أف -1 
 . الحقوؽ  إلدارة  ضرورية 
  دوف  الجميور  إلى  ينقؿ  أو  يذيع أو  التوزيع ألغراض  يستورد  أو  يوزع  وأف -2

 غيرت  أو  منيا  حذفت  قد  بأنو  عممو  مع  مصنفات  عف نسخا  أو  مصنفات  إذف
 .الحقوؽ  إلدارة  ضرورية  كوف تإلكتروني  شكؿ  في  واردة  معمومات  إذف  دوف  فييا

  ىذه  في  وردت  كما "  الحقوؽ إلدارة  الضرورية  لمعمومات  " بعبارة  يقصد  (2 )
 حؽ  أي  ومالؾ  المصنؼ  ومؤلؼ  المصنؼ  بتعريؼ  تسمح التي  المعمومات  المادة
  أو  أرقاـ  وأي  بالمصنؼ االنتفاع  بشروط  المتعمقة  المعمومات  أو  المصنؼ  في

 مقترنا المعمومات  تمؾ  مف  عنصر  أي  كاف  متى  المعمومات تمؾ  إلى  ترمز  شفرات
 ."الجميور  المصنؼ إلى  نقؿ  لدى  ظاىرا  أو  الصنؼ  عف  بنسخة 
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    ليذا الحؽ كجياف، احدىما ايجابي كالثاني سمبي، يتمثؿ األكؿ في حؽ يتمتع بو المؤلؼ 
باف يككف المصنؼ منسكبا إلى اسـ مؤلفو، أما الكجو السمبي ىك حرماف أم شخص آخر 
 . مف نسبة ىذا المصنؼ لو أك أف يقـك باالقتباس أك الترجمة دكف إذف مف صاحب المؤلؼ

 :الحؽ في سحب البرنامج1-2
    نص المشرع عمى إمكانية سحب المصنؼ لكف كتفاديا لما قد يسببو ىذا السحب رتب 
المشرع عمى عاتؽ المؤلؼ التزاـ بدفع تعكيض عف األضرار التي قد يسببيا ىذا السحب 

 .1 مف الحقكؽ المتنازؿ عنيافلممستفيدم
 :الحؽ في الحفاظ عمى البرنامج1-3

     كىك الحؽ في احتراـ سبلمة المصنؼ كحمايتو مف أم تشكيو أك تعديؿ أك تغيير كنصت 
 بحيث يحؽ لممؤلؼ أف يفرض احتراـ سبلمة المصنؼ 05-03 مف أمر 25المادة 

 .كاالعتراض عمى أم تعديؿ أك تشكيو يمس بمصمحتو
    كما أككؿ المشرع الجزائرم لمكرثة حؽ الحفاظ عمى مؤلؼ مكرثيـ كما منحيـ حؽ نشره 

 .إال إذا أكصى المؤلؼ بخبلؼ ذلؾ
 :الحقوؽ المالية-2

 فانو يتمتع مؤلفك المصنفات المبتكرة ببعض الكسائؿ التي 05-03 مف أمر 27كفقا لممادة 
 :تمكنيـ مف استغبلؿ مصنفاتيـ بقصد الحصكؿ عمى عائد مالي مف ىذه الكسائؿ نجد

 :  حؽ التوزيع2-1         
 يعني ذلؾ أف لممؤلؼ كحده حؽ تحديد لحظة خركج مؤلفو أك برنامجو إلى الجميكر 

كقد نصت عميو المادة السادسة مف معاىدة الكيبك . ببيعيا أك نقؿ ممكيتيا بأم طريقة أخرل 
  في  االستئثاري  بالحؽ والفنية  األدبية  المصنفات  مؤلفو  يتمتع :"بنصيا عمى مايمي

 ببيعيا  لمجميور  مصنفاتيـ  نسخ  مف  غيرىا  أو األصمية  النسخة  بإتاحة  التصريح
..." أخرى  بطريقة  ممكيتيا نقؿ  أو 
 

                                                 

عمى عكس المشرع الفرنسي فقد استثنى البرامج مف الحؽ في السحب عمى اعتبار اف العمؿ في مجاؿ  (1)
  مف االستمرار في استخداـ البرنامج فالمستفيدمتسكيؽ البرامج قد اثبت ضخامة التعكيضات عف حرماف 
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 :  حؽ النسخ2-2
 يجكز لمؤلؼ البرنامج استنساخ مصنفو بأية كسيمة لكضعو رىف التداكؿ، كال يجكز 
نسخ البرنامج مف الغير باستثناء النسخ مف اجؿ االستغبلؿ الشخصي طالما ال ييدؼ إلى 

 .تحقيؽ ربح أك تجارة
  : حؽ االستعماؿ2-3        

 :     باعتباره أكثر كسائؿ االعتداء شيكعا فقد جرمت بعض صكر االستعماؿ كىي
 .تغيير المغة المستخدمة في كتابة البرنامج دكف المساس بمضمكنو       * 
 .استعماؿ البرنامج نفسو ليتبلءـ مع احتياجات المعتدم        *
 .استعماؿ البيانات الكصفية لمبرنامج قصد عمؿ برنامج أخر مطابؽ لو        *

     إلى جانب صكر أخرل ال يمكف حصرىا فكؿ استعماؿ غير مشركع يسعى مف خبللو 
 .الشخص لتحقيؽ ربح يعد مساسا بحؽ المؤلؼ

عادة تكزيعو كيككف       بالمقابؿ يجكز لممؤلؼ أف يقـك بترجمة مؤلفو أك االقتباس منو كا 
 .بمثابة مصنؼ مشتؽ يخضع لمحماية كفقا لقانكف حؽ المؤلؼ

  :الجميور  إلى  صنؼ الـ   نقؿ  حؽ 2-4         
  بنقؿ  التصريح  في  االستئثارم بالحؽ  كالفنية  األدبية  صنفاتالـ مؤلفك  يتمتع   

 . السمكية  أك  سمكية  طريقة  بأم 1الجميكر  إلى  مصنفاتيـ
  كتتميز الحقكؽ المالية مقارنة باألدبية بإمكانية كجكاز التصرؼ فييا إذ يجكز لمغير 

 . مباشرتيا إذا كاف مصرحا لو مف المؤلؼ أك كرثتو 
 :  حؽ التأجير2-5        

 ككذلؾ معاىدة الكيبك في 05-03 مف أمر 22    نص عميو المشرع الجزائرم في المادة 
  : التالية  لمصنفات ا  مؤلفو  يتمتع -1" مادتيا السابعة التي تنص

  الحاسوب  برامج  -
  السينمائية المصنفات -

                                                 

فرحة زراكم صالح، الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم، الحقكؽ الفكرية، ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع،الجزائر،   (1)
  .497 ، ص2006
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   القانوف  في  تحديدىا  ورد  كما صوتية  تسجيالت  في  سدةلمجا  والمصنفات -
   النسخة بتأجير  التصريح  في  االستئثاري  بالحؽ  المتعاقدة لألطراؼ  الوطني

 . تجارية ألغراض لمجميور  مصنفاتيـ  نسخ  مف  غيرىا  أو  األصمية    
 :التاليتيف  الحالتيف  في  (1 )  الفقرة  تطبؽ  ال

  ىو  ذاتو  حد  في  يكف البرنامج  ولـ  حاسوب  ببرنامج  الموضوع  تعمؽ  إذا  -
 تطبؽ حقكؽ التأجير عمى تأجير برنامج ، نبلحظ انو ال ..."األساسي  التأجير  موضوع

 . المكضكع األساسي لمتأجيرىك  البرنامج إال إذا كافالحاسكب 
 بموجب  تشريع حؽ المؤلؼشروط االستفادة مف الحماية :              ثانيا   

     معيار الحماية لحقكؽ المؤلؼ ىك عنصر االبتكار ىذا األخير ىك الطابع الشخصي 
كتسرم الحماية خبلؿ حياة مالؾ البرنامج  (1)1الناتج عف الجيد الفكرم المتميز لممؤلؼ
كلكي يتمسؾ المؤلؼ بحقو في حماية برنامجو . 2كحتى بعد كفاتو بحيث تنتقؿ إلى كرثتو 

 (2)البد لو أف يقـك بإيداعو أك تسجيمو
 :عنصر االبتكار-1                  

      بالنسبة لممشرع الجزائرم أدرج البرامج ضمف المصنفات األدبية كىك نفس مكقؼ 
المشرع لـ  ، 3المشرع الفرنسي، رغـ أنيا ال تقبؿ التبلكة العمنية كبقية المصنفات األدبية 

  .4ينص صراحة عمى لفظ االبتكار إال أنو استعمؿ كممة أصمي في أكثر مف مرة 
     يقصد باالبتكار أف يتميز المصنؼ اك البرنامج بطابع أصيؿ، أم أف يتسـ األنتاج 
الذىني بطابع معيف يبرز شخصية صاحبو سكاء في مضمكف كجكىر الفكرة أك مجرد 

  .1الطريقة التي إتبعيا لعرض الفكرة

                                                 

 .168مرجع سابؽ، ص،محمد حساـ محمكد لطفي، الحماية القانكنية لبرامج الحاسب االلكتركني / د(  1     )
    انو نجد القانكف النمكذجي لحماية برامج الحاسب االلكتركني إالحددت بعض القكانيف مدة تقادـ ىذه الحقكؽ ،  ( 2     )
 كخمس  األكؿبعشريف عاما التالية لكاقعة االستعماؿ قدرتو  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  أعدتو الذم 1978لعاـ       
 .أقصىكعشريف عاما لكاقعة االبتكار كحد       
  اف كاف العبرة مف الحماية ليست تبلكتيا لمجميكر بؿ اتصاليا  ك. 274مشرم راضية، مرجع سابؽ، ص (  3     )
 بالجميكر كىذا ممكف بالنسبة لمبرامج      
 . المذككر سابقا05-03 مف أمر 06 كالمادة 05/02المادة ( 4     )
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     بسبب تعدد مراحؿ إعداد البرنامج يصعب تحديد مكطف االبتكار، فيرل جانب مف 
 أف مرحمة االبتكار ىي خريطة تدفؽ المعمكمات ألف ىذه المرحمة تتجمى فييا القدرة 2الفقو

اإلبداعية لممبرمج في إبراز تصكره ألسمكب معالجة المشكمة المطركحة عميو فيي بمثابة 
سيناريك في فيمـ ، كعميو الخريطة تشكؿ محتكل البرنامج بحد ذاتو، كقد كجو ليذا الرأم عدة 

 :انتقادات مف بينيا
إذا تطابقت خرائط التدفؽ فبل يؤدم دائما إلى تطابؽ البرنامج ، فيناؾ إمكانية استعماؿ -

 .نفس الخرائط كالحصكؿ عمى برامج مختمفة
إف االبتكار يككف في عممية التنفيذ كأخذا بالمثاؿ السابؽ كالمشبو لخريطة التدفؽ بسيناريك - 

فيمـ فيذا األخير ليس العنصر الكحيد الجدير بالحماية بؿ ىناؾ عناصر أخرل ال تقؿ عنو 
 .أىمية كالمكسيقى كاإلخراج

عمى ذلؾ ظير جانب آخر يعتبر أف االبتكار يمكف أف يككف في أم مرحمة مف مراحؿ 
ذا تحقؽ عنصر االبتكار خبلليا فاف تشريع التأليؼ تحمي البرنامج مف كؿ 3البرمجة  ، كا 

 .  أك االعتداء4صكر االستغبلؿ
       لكف ىؿ تنصب الحماية عمى الصياغة النيائية المبتكرة أك عمى جميع المراحؿ 

 كالخطكات المتبعة لمكصكؿ إلى الصياغة النيائية لمبرنامج؟
     الجدير بالحماية ىك الصيغة النيائية لمبرنامج عمى أساس أف مراحؿ إعداده ىي مجرد 

لكف األخذ بمثؿ ىذا الرأم يتيح لكؿ مف يتمتع . أفكار مجردة ال يمكف أف تخضع لمحماية
بخبرة في مجاؿ البرمجة أف يدخؿ تعديبلت كلك بسيطة عمى أم برنامج كيتقدـ بطمب حماية 
                                                                                                                                                         

 بف زيطة عبد اليادم ، حماية برامج الحاسكب في التشريع الجزائرم كفقا ألحكاـ قانكف المؤلؼ، دار ( 1     )
 ال يشترط في االبتكار أف يككف شيئا رائعا بؿ شيء جديد ابتدعو .44، ص2007الجزائر،  الخمدكنية، 
 .فكر اإلنساف

 Ulmer ك  colombetمف بينيـ ( 2     )
 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، كىك كجكب البحث عف خاصية االبتكار في سائر  إليوكىك الرأم الذم اتجيت  (3)

محمد حساـ محمكد لطفي، الحماية القانكنية لبرامج / د: عناصر البرنامج كفي كؿ حالة عمى حدة، انظر في ذلؾ
 160 مرجع سابؽ، ص،الحاسب االلكتركني

لكف اذا تخمؼ عنصر االبتكار ىذا ال يعني تجرد البرنامج مف الحماية ، بؿ يمكف حمايتو عف طريؽ القكاعد  (4)
 .العامة كدعكل المنافسة الغير مشركعة مثبل
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 األب الشرعي لو كيترتب كذلؾ عمى ىذا األمر السماح باالقتباس دكف قبرنامجو باعتبار
ترخيص ك االعتداء عمى البنية األساسية لمبرنامج األصمي كاف البرنامج ال يككف جديرا 

 .بالحماية إال في حاالت النسخ الكامؿ لو 
    عمى ذلؾ، ىناؾ رأم أخر يرل أف الحماية التشريعية تمتد إلى التسمسؿ الفكرم لمبرنامج 

 اعتداء عمى حقكؽ المؤلؼ 1كاف جميع التشريعات تعتبر حاالت نسخ البرنامج بكؿ دراجاتو
 . طالما تمت دكف ترخيص منو

 اإليداع القانوني لمبرنامج-3                    
    كىك شرط شكمي لبلستفادة مف الحماية القانكنية لمبرنامج ، ذلؾ أف إتماـ اإليداع يؤدم 

إلى استحداث مركز قانكني جديد يتمثؿ في انضماـ برنامجو لنطاؽ المصنفات المحمية 
 ىك إجراء ممـز لكؿ 2 96/16 مف األمر 02كاإليداع حسب المادة .بمكجب قانكف المؤلؼ 

 .شخص طبيعي أك معنكم لو إنتاج فكرم أك فني يكجو لمجميكر 
 عمى منح الحماية لكؿ مصنؼ ميما كاف 05-03 مف األمر رقـ 7نص المشرع في المادة

 .نكعو أك درجة استحقاقو بمجرد إيداعو
 بحيث 96/16    يتـ اإليداع القانكني لممصنفات كفؽ إجراءات قانكنية حددىا األمر رقـ 
الخ بتسميـ ...يقـك المؤلؼ باإليداع مباشرة أك عف طريؽ شخص أخر كالمكزع اك المنتج 

لمركز اإليداع النسخ المطمكب إيداعيا مرفقا بإقرار مؤرخ كمكقع يتضمف ىكية القائـ باإليداع 
أك مسماه التجارم ، عنكانو، صفتو، ىكية المؤلؼ ،عنكاف البرنامج اسـ المنتج ،طبعة أك 

ثـ يقـك مركز اإليداع بتسميـ نسخة مف المصنؼ . إعادة الطبعة كتاريخ انجازىا، عدد النسخ
عمييا ختـ المركز بعد تسجيؿ المصنؼ كيـك مكدع المؤلؼ بتضميف المؤلؼ رقـ اإليداع 

 .  القانكني كتاريخو عمى المؤلؼ 

                                                 

 خبراء في مجاؿ البرمجة كقد سبؽ لمحكمة فرنسية اف حكمت بعد تقرير إلىلتحديد درجة النسخ يمكف المجكء  (1)
يجعؿ صاحب البرنامج  %97 ك  %76 القدر المتراكح بيف إلىف م كصكؿ نسبة التشابو بيف برنامجأفخبرة 

/ د: مضمكف البرنامج ، أنظر في ذلؾ إلعدادالبلحؽ مقمدا ، كتحديد نسبة التشابو يككف بمراجعة التسمسؿ المتبع 
. 91رجع سابؽ، صـ ، الحماية القانكنية لبرامج الحاسب االلكتركنيمحمد حساـ محمكد لطفي ، 

  .14/1996ج ر ج ج عدد القانكني، باإليداع  المتعمؽ 16-96 رقـ أمر (2)
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، يجكز لممؤلؼ ممارسة الدعكل المدنية لطمب تعكيض الضرر عباستكماؿ إجراءات اإليدا
الناتج عف المساس بالمصنؼ كقد يككف ىذا الفعؿ آك الخطأ عقديا أك غير تعاقدم ،فبالنسبة 
لمخطأ العقدم كاف يعرض البرنامج لمجميكر مشكىا بسبب تغيير آك تعديؿ ىنا يجكز طمب 

 ، كما يمكف اف يككف المساس 1التعكيض يقدر بحسب الضرر الذم يمحؽ سمعة المؤلؼ
غير تعاقدم كاالدعاء مف الغير بممكية المؤلؼ أك االعتداء عميو باستغبللو دكف ترخيص 

مثبل أك تقميده أك تزييفو كىي عناصر مادية لجرائـ يعاقب عمييا القانكف ، كعميو بصدد ىذه 
 . األفعاؿ تقـك كؿ مف الدعكل المدنية كالجنائية

 تقييـ حماية البرامج عف طريؽ تشريع المؤلؼ الجزائري:ثالثا          
رغـ اعتراؼ المشرع الجزائرم لبرنامج الحاسب اآللي بصفة المصنؼ المحمي إال انو    

اغفؿ نقاطا ىامة نظرا لكجكد بعض المفاىيـ التقميدية لحقكؽ المؤلؼ ال تتماشى مع طبيعة 
 :برنامج الحاسب اآللي نجمميا فيما يمي

 المشرع الحماية المقررة لحؽ المؤلؼ ضركرة اإليداع ، بحيث ال يضفي ىذا استكجب- 1
القانكف حماية عمى البرنامج الذم لـ يتـ إيداعو ، كاف كاف مف األفضؿ أف يربط المشرع ىذه 
الحماية بتاريخ االنتياء مف االبتكار أك تاريخ النشر ك التكزيع ألكؿ مرة أسكة بما سار عميو 
المشرع الفرنسي ك تماشيا مع نصكص اتفاقية برف كما انو مف األجدر كضع نظاـ خاص 

 .2بإيداع برامج الحاسب اآللي
سنة بعد الكفاة طبقا لتكصيات معاىدة برف ، ىذه المدة 50مدة حماية المصنفات ىي -2

طكيمة نسبيا كليس مف مصمحة المجتمع ك تقدمو احتكار أفراد لتمؾ المعرفة التكنكلكجية 
الحديثة مددا طكيمة فاالحتكار في تطبيقات اإلعبلـ اآللي يجب أف يككف قصير المدة كما 

.  ىك الحاؿ في جميع الكسائؿ التطبيقية 
ضركرة كضع معيار حصكؿ االعتداء عمى حقكؽ المؤلؼ البرنامج أك أم صاحب حؽ - 3

فيو ، يجب أف يككف ىذا المعيار مختمفا عف معايير حقكؽ الممكية الفكرية التقميدية لتحديد 

                                                 

 .515فرحة زراكم صالح، مرجع سابؽ، ص (1)
، 2006أماؿ قارة، الحماية الجزائية لممعمكماتية في التشريع الجزائرم ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر ، الجزائر  (2)

 .93ص
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االعتداء الف خضكع البرامج لنفس المعايير التقميدية يعني أننا ال نحمي البرامج إال بصكرة 
االعتداء المباشر الذم يتمثؿ بالنسخ المجرد فيجرم التحقؽ مف االعتداء في مدل التشابو 
الظاىر  بيف العمؿ األصمي كالعمؿ المنسكخ ، لكف برامج الحاسب قد تككف بصكرة تظير 
متطابقة تماـ التطابؽ كلكنيا تؤدم إلى نتائج تختمؼ عف بعضيا كما أف ىناؾ برامج تكتب 

ؽ معيار قانكف حؽ مبصكرة قد تظير أنيا مختمفة تماما كلكنيا تأتي بنفس النتائج ، كتطب
التأليؼ السابؽ يؤدم في مثؿ ىذه األحكاؿ إلى تقرير االعتداء في األكؿ حيث ال يكجد 

. 1اعتداء كتقرير عدـ االعتداء في الثانية حيث أف ىناؾ اعتداء بالفعؿ 
 مصنفات الجزائرييف سكاء نشرت ىذه المصنفات في الجزائر أك في لتسرم الحماية عؿ-4

أما بالنسبة لمؤلفات األجانب فنفرؽ بيف المؤلفات التي لـ .الخارج أخذا بالمعيار الشخصي
ىا أف نشرت  كالتي تنشر  لممرة األكلى  في الجزائر ، كىي تتمتع بنفس الحماية التي  ؿيسبؽ

تتمتع مؤلفات  الجزائرييف كىذا معيار إقميمي أما مؤلفات األجانب التي نشرت في الخارج 
. تمتع بالحماية إال عمى أساس المعاممة بالمثؿ  تمف قبؿ فإنيا ال

كعميو ضركرة تنسيؽ الجزائر مع باقي الدكؿ فيما يتعمؽ بالمصنفات المعمكماتية نظرا لكثرة 
تداكليا ،كاعتمادا عمى المذكرة اإليضاحية لمنصكص النمكذجية التي كضعتيا المنظمة 

تقصر الحماية عمى كاقعة النقؿ المادم لمبرامج بؿ نصت لـ العالمية لمممكية الفكرية التي 
صراحة عمى صبلحية النقؿ المعنكم ليا عف طريؽ شبكات الحاسب التي تربط العديد مف 

  .الدكؿ
تككف المصنفات المعمكماتية عبارة عف مصنفات يتعدد مؤلفكىا المساىمكف في  عادة ما- 5

إيداعيا كىي عبارة عف مصنفات مشتركة أك جماعية خاصة تمؾ المبرمجة مف قبؿ 
بالنسبة لممشرع الجزائرم ك. مؤسسات ضخمة بمساىمة عدة اختصاصييف محمميف كمبرمجيف 

نص عمى المصنؼ المشترؾ لؤلشخاص الطبيعية المشاركة في انجازه لكف نظرا لككف عممية 
االستثمار االقتصادم الذم يتطمب انجاز المصنفات المعمكماتية مرتفع جدا في بعض 

الحاالت كلضماف االستقبلؿ الكافي ليذا المصنؼ كاف مف األجدر أف يأخذ المشرع الجزائرم 

                                                 

 .51عكاشة محي الديف، مرجع سابؽ، ص /د( 1    )
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 مف بما سارت عميو الدكؿ االنجمكسكسكنية التي تمنح لممنتج صفة المؤلؼ كال تمنحيا لغيره
.  المشاركيف تجنبا لمشكمة اعتراض المؤلفيف الستغبلؿ المصنؼ 

  كاف مف األجدر في ىذا اإلطار أف يضع المشرع نصا خاصا بالمصنفات المشتركة في    
.  مجاؿ اإلعبلـ اآللي كما ىك الحاؿ بالنسبة لممصنفات السمعية البصرية 

 الفرع الثاني
 حماية المواقع االلكترونية

 اإلدراؾ العميؽ ألىمية برامج الكمبيكتر كباتت تشير إلى أنيا ،شيدت السبعينات بحؽ    
ستككف القيمة األكثر أىمية مف بيف عناصر تقنية المعمكمات كستفكؽ عتاد الكمبيكتر المادم 

،أما أكاخر التسعينيات عرفت شكبل جديدا لفئة مف البرامج التي تكتسي طابعا في أىميتيا
دكليا التصاليا بالشبكة الدكلية لتتخذ اسما جديدا كىك اسـ النطاؽ أك المكقع االلكتركني ، 
بالنسبة لمقانكف الجزائرم ال نجد أم نص عني بدراسة ىذه المكاقع االلكتركنية، لذلؾ تبقى 

طبيعتيا القانكنية بالنسبة لمتشريع الجزائرم يكتسييا الغمكض أماـ غياب عمؿ القضاء 
بالمقارنة مع القضاء األجنبي خاصة الفرنسي، حيث يعد قانكف االنترنت قانكف ذك منشأ 

 .1996قضائي نشأ ألكؿ مرة في فرنسا في 
   المكقع االلكتركني بالرغـ مف ككنو برنامجا إلى انو لـ يتـ إخضاعو لتشريع المؤلؼ، نظرا 

مف جية ، كعدـ تحديد الطبيعة القانكنية ليذه  (أكال)الختبلؼ الجية التي تمنح ىذه المكاقع 
، مما استدعى كجكد جيكد دكلية لحماية ىذه المكاقع (ثانيا)المكاقع مف جية أخرل

 .(ثالثا)االلكتركنية
 الجية التي تمنح العناويف االلكترونية:                  أوال 

أك (أ)      يأخذ العنكاف االلكتركني إحدل الصكرتيف، فيك إما عنكاف الكتركني عاـ أك دكلي 
كيختمؼ كبل النكعيف في شركط الحصكؿ عمييما  (ب)عنكاف الكتركني كطني أك محمي

 .كالجية المختصة بتسجيميما
 :المواقع االلكترونية الدولية-               أ

نما          كىي تمؾ العناكيف التي تشير إلى أنشطة دكلية عامة ال تنتمي إلى دكلة بعينيا كا 
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كيتـ منح العنكاف االلكتركني العاـ عف طريؽ  . 1تكجو إلى المستيمكيف في كؿ دكؿ العالـ
 . يتـ بيف الشخص الراغب في التسجيؿ كالجية المختصة بمنحوؿعقدا لتسجي

    حدث تطكر بالنسبة لمجية التي تمنح ىذه العناكيف، ففي البداية كاف نظاـ تسجيؿ 
 ،كىي شركة أمريكية نشأت كتدار عف طريؽ معيد IANA  2العناكيف حكرا عمى شركة 

 ثـ انتقمت ىذه السمطة إلى  .3 1998 الجنكبية عاـ االعمـك المعمكماتية في كالية كاليفكرني
  .1998 كالتي تككنت عاـ ICANN 4الشركة األمريكية 

دارة المكاقع االلكتركنية ، كقد كضعت ىذه الشركة الكثير مف ICANN    تقـك   بتسجيؿ كا 
فكضت ىذه الشركة  1999القكاعد كالمبادئ الكاجب إتباعيا في كؿ دكؿ العالـ ، كفي عاـ 

 العالـ بحسب مكقعيا الجغرافي ، فبالنسبة أنحاء في كؿ ت كثير مف الشركاإلىاختصاصيا 
 أما RIPE NCC 5 الشركة المسؤكلة عف تسجيؿ العناكيف ىي شركة أصبحت أكركبالدكؿ 

 أما الكاليات المتحدة APNIC 6 ىذه الميمة لشركةأسندت األطمنطيفي آسيا كدكؿ المحيط 
. INTER NIC 7 الميمة لشركة أسندت األمريكية
يبدأ تسجيؿ العنكاف االلكتركني بتقديـ طمب مف الشخص اك المؤسسة التي ترغب        

بالتسجيؿ ، يتـ تقديـ الطمب عف طريؽ مؿء استمارة تسجيؿ المتاح عمى العنكاف االلكتركني  
 . 8كىذا التسجيؿ ال يكمؼ كثيرا

 
                                                 

 .كىي تشير إلى كؿ ما يتعمؽ باألنشطة التجارية (com.) مف بيف المكاقع الدكلية نجد التي تنتيي ب (1)
(.org) كىي تشير إلى كؿ ما يتعمؽ بالمنظمات المختمفة التي ال تسعى إلى تحقيؽ الربح  . 
(.net)  الخ... كىي تشير إلى الييئات التي تعمؿ في مجاؿ األنترنت 

 
(2 ) Internet Assigned Number Authority. 
(3 ) VAN OSTVEEN.D , le choix d’un nom : les noms de domaines droit de marque et noms 

commerciaux,RADAI 1998,p279.  
(4 ) Internet Corporation for Assigned names and numbers.  
(5 ) Réseaux IP Européens Network coordination Center 
(6 ) Asia Pacific Nnetwork Information Center.  
(7 ) Internet National Information Center 
(8) JEAN BAPTISTE .M, créer et exploiter un commerce électronique, LITIC, France,2000,p70. 
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: العناويف االلكترونية الوطنيةالمواقع أو - ب       
 إلييا اسـ الدكلة التي ينتمي إلىيقصد بيا تمؾ العناكيف التي تنتيي بحرفيف يشيراف      

 في تسجيؿ ICANNالعنكاف ، يخضع تسجيؿ ىذه العناكيف لمقكاعد التي تضعيا شركة 
دارة  تسجيؿ العناكيف باختبلؼ البمداف  فعمى سبيؿ المثاؿ في إجراءات العناكيف ، كتختمؼ كا 

 ، عف طريؽ طمب يقدـ الى احد المكرديف AFNIC 1 مف قبؿ شركة العناكيففرنسا تمنح 
 في أسمائيـ الشركة المانحة لمعناكيف كحددت قائمة اعتمدتيـالمعتمديف ، كىـ مكردكف 

 أفالمكقع الخاص بيا كاسند تالييـ ميمة تمقي الطمبات بالتسجيؿ كفحصيا كالتأكد مف 
العنكاف المطمكب تسجيمو يطابؽ القكاعد الخاصة بالتسجيؿ، فالتسجيؿ في فرنسا يتـ عف 
طريؽ كسيط كىـ احد المكرديف ، عمى عكس العناكيف الدكلية التي تسجؿ مباشرة ، كدكر 

ذا AFNIC كفحصيا بعدىا يحيؿ الطمب عمى شركة تالبياناالمكرد ىك تمقي   كافقت ىذه كا 
. 2 المكردإلى تمنح الطالب العنكاف المطمكب مباشرة كال تعيده األخيرة
 ، تمؾ الخاصة بالمجاالت العامة كىذه أنكاع ثبلث إلى العناكيف في فرنسا أنكاعقسمت      

 عامة ، بالنسبة لمعناكيف المنظمة ىي تمؾ كأخرل عناكيف منظمة إلى بدكرىا مقسمة األخيرة
، asso.fr   كثائؽ كىي قطاعات الشركات كالمشركعاتإرفاؽالمتعمقة بمجاؿ معيف كتتطمب 

، presse.fr، ىيئات الصحافةprd.fr.، برامج كبحكث التنميةnom.fr.كاألسماء األلقاب
 العناكيف الحرة فيي التي ال تتطمب مف طالب أما، tm.fr.العبلمات التجارية المسجمة

ذا كثيقة أمالتسجيؿ  .  الشركة مف عدـ كجكد العنكاف سابقا تمنحو لطالبوتأكدت كا 
، avocat.fr.، المحاماةapéroport.fr.كىناؾ عناكيف خاصة بنشاطات معينة كالطيراف 

 غير بأنشطةىناؾ عناكيف متعمقة  .الخ    ...notaires.fr.، المكثقيفmedecin.fr.الطب
.  لـ تنظميا مشارطة التسمية أنشطةمنظمة كىي 
: الطبيعة القانونية لمعنواف االلكترونياالختالؼ الفقيي والقضائي بشأف : ثانيا          

 تحديد الطبيعة القانكنية لمعنكاف االلكتركني في معرفة النظاـ القانكني أىميةتكمف      
  التي قيمت في اآلراءالكاجب تطبيقو  لكي يتمكف مف االستفادة مف حماية قانكنية، كتختمؼ 

                                                 

(1) L’association française pour le nommage internet en coopération.   
 . 30شريؼ محمد غناـ، مرجع سابؽ، ص/  د (2)
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 إلىالعنكاف ال ينتمي أف  التي تجتمع حكؿ فكرة اآلراءىذه الطبيعة القانكنية ، فيناؾ مف 
 المجمكعة الثانية تعتبره كاحدا مف عناصر الممكية أما ، (أ)عناصر الممكية الصناعية

. (ب)الصناعية
 عناصر الممكية الصناعية إلىينتمي  العنواف االلكتروني ال-                 أ

: أراء ثبلث إلى الفقو كالقضاء في ىذا االتجاه أراءتنقسـ    
: العنواف االلكتروني موطف افتراضي-1            

  يتشابولؤلشخاص اعتبار العنكاف االلكتركني مكطنا افتراضيا إلىيذىب ىذا الرأم      
 مكطف بأنو القضاء الفرنسي أحكاـ الحقيقي ، فقد كصفت بعض اإلقامة محؿ أكبالمكطف 
 عمى االنترنت ، كالشخص عندما يقـك بتسجيؿ عنكاف الكتركني يككف لؤلشخاصافتراضي 
 ىذه أثيرتنفسو مقرا قانكنيا تربط بو مصالحو كيباشر مف خبللو نشاطا معينا، كقد ؿقد اختار 

 . 1996 القضاء الفرنسي في قضية المدرسة العميا لبلتصاالت في أماـالفكرة 
 مكقع الكتركني بإنشاء احد طمبة ىذه المدرسة قاـ أفتتمخص كقائع ىذه القضية في     

 MICHAL حديثة لممغني  أغنياتعف طريؽ شبكة المدرسة كسجؿ عمى ىذا المكقع  باسمو
SARDOU تقدـ الككيؿ الفني المحتكر الغاني ىذا المغني بدعكل تقميد ضد الطالب ، 
 الحجج عمى مصنؼ محمي بقانكف حؽ المؤلؼ، كمف بيف ااعتدك أنيـ أساسلى عكالمدرسة 

 المكقع الذم يممكو أفالتي دفع بيا الطالب كالجامعة بفكرة المكطف االفتراضي بمعنى 
.  1الطالب يعد مكقعا خاصا بو ال مكطنا عاما لمجميكر كمف ثمة تجب حمايتو

 تصميـ المكقع عمى االنترنت ال أف المحكمة رفضت ىذه الفكرة عمى اعتبار أف     إلى
 كؿ مستخدمي االنترنت ،  إليو يصؿ أفيقتصر استعمالو عمى مصممو فقط بؿ يمكف 

، كاف المكطف ىك المكاف .كبالتالي اطبلع ككيؿ المغني عمى المكقع ال يعد  اعتداء عميو
 الرئيسية لمشخص كىذا الشرط ال يتكافر في العنكاف االلكتركني ، اإلقامةالذم يتكافر فيو 

 نتكسع في فكرة المكطف االفتراضي لكي أففيك مجرد تسجيؿ بيانات عمى الخادـ ، كال يجب 
 الشخص  يتكاجد فيو، كاف المكقع ال يتمتع أفٌ يشمؿ العناكيف االلكتركنية فبل يمكف تصكر 

                                                 

 .34شريؼ محمد غناـ، مرجع سابؽ، ص/  د (1) 
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 يككف خاصا لكضع لو أف أراد كاف ، إليو الجميكر يمكنو الدخكؿ أفبالخصكصية طالما 
.  سكاه، في ىذه الحالة يعد االعتداء عميو اعتداء عمى الحياة الخاصةإليوكممة سر ال يمر 

: العنواف االلكتروني ىو رقـ الدخوؿ لخدمة- 2             
 ف فمف الناحية  code d’accés ىذا االتجاه يشبو العنكاف االلكتركني برقـ الدخكؿ     

 بيانات إلى يكتبيا المستخدـ ليتمكف مف الكصكؿ كأرقاـالفنية يتشكبلف مف مجمكعة حركؼ 
 العنكاف االلكتركني نفس الدكر الذم يؤديو رقـ يؤدم مف ناحية الكظيفة ، أماكمعمكمات 

الدخكؿ ، كقد سبؽ لمحكمة استئناؼ باريس اف بينت الطبيعة القانكنية لرقـ الدخكؿ في حكـ 
 عناصر الممكية إلى التجارية كال ينتمي األنشطة مجرد كسيمة الستغبلؿ بأنو 1991ليا سنة 

 .الصناعية كمف ثمة ال يخضع لمنظاـ القانكني الذم تخضع لو ىذه العناصر
 شبكة إلى رقـ الدخكؿ أف اعتبرت 1994 سنة االبتدائية لمحكمة باريس آخركفي حكـ      

المينيتاؿ الذم لـ يسجؿ كعبلمة تجارية ال يدخؿ ضمف الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
 رقـ الدخكؿ في أف الشركة المدعية لـ تثبت أف مف قانكف الممكية الفكرية كخاصة 711/4

 . 1خدمتيا قد تـ تسجيمو كعبلمة مميزة ليا
 ىذه الفكرة ضركرة نقؿ ىذا المعنى لممكاقع االلكتركنية ، كعميو فاف ىذه أنصاركيؤكد     

 إليوذىبت   مميزة تدخؿ في نطاؽ الممكية الفكرية ، كىك ماإشارة أكتعتبر عبلمة   الاألخيرة
 حيث اعتبرت اف المكقع االلكتركني عمى االنترنت 1998 في حكـ ليا عاـ مرسيميامحكمة 

.  التي تطبؽ عمى رقـ الدخكؿ لخدمةاألحكاـيطبؽ عميو نفس 
: العنواف االلكتروني فكرة قانونية مستقمة-3               

 قائمة بذاتيا كيؤسسكف رأييـ عمى ةقانكني العنكاف االلكتركني فكرة أفيرل ىذا االتجاه     
 تـ أخرلاختبلؼ القضاء حكؿ الطبيعة القانكنية لممكاقع االلكتركنية مف جية ، كمف جية 

 في NANTERRE قضائية جاءت بيذه الفكرة، منيا حكـ محكمة  أحكاـ إلىاالستناد 
 تنظيـ ألم العنكاف االلكتركني ال يخضع أف المحكمة أكدت ، في ىذا الحكـ 2000مارس 

 األمرنفس . بالحماية التي تقررىا المبادئ العامة في القانكفإالقانكني خاص كال يتمتع 

                                                 

. 39 ص، مرجع سابؽ،شريؼ محمد غناـ/ د (1)
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 بأنو االبتدائية فقد كصفت ىذه المحكمة العنكاف االلكتركني MANSسارت عميو محكمة 
نما تنظيـ قانكني خاص ، ألم جديدة ال تخضع ةقانكنيفكرة  .  تطبؽ عميو القكاعد العامة كا 
 حسب ىذا االتجاه العنكاف االلكتركني فكرة قانكنية جديدة تستمد النظاـ القانكني المطبؽ     

، مشارطة التسجيؿ، كثائؽ الييئات المكمفة بالتسجيؿ أىمياعميو مف مجمكعة مف المصادر 
.  القضاء، حكـ الكاقعأحكاـ، العادات، 

:  عناصر الممكية الصناعيةإلىالعنواف االلكتروني ينتمي -          ب  
 عناصر الممكية الصناعية ، إلى عمى فكرة انتماء العنكاف االلكتركني قاالتجايقـك ىذا       

 عمى التشابو القائـ بيف العنكاف التجارم االلكتركني آراءىـ ىذه الفكرة  أنصاركقد بنى 
ذاكالعبلمة التجارية ،   إلى اتفقكا عمى انتماء العنكاف االلكتركني قاالتجا ىذا أنصار كاف كا 

. (2) اختمفكا في تحديد مكانتو بيف ىذه العناصرأنيـ إال (1)عناصر الممكية الصناعية 
: التشابو بيف العنواف االلكتروني وعناصر الممكية الصناعيةمدى  -1

 كالعنكاف كاالسـ يتشابو العنكاف االلكتركني حسب ىذا االتجاه مع العبلمة التجارية     
 . منيماال التي يؤدييا كطبيعة الحؽ الذم يمنحو ؾالكظيفةالتجارم مف حيث 

:  مف حيث الوظيفة1-1         
يقـك العنكاف االلكتركني بدكر المميز لممشركع الذم يختاره عنكانا لو ، كالمشركعات     

كالشركات تعرؼ مف خبلؿ عنكانيا االلكتركني الذم تضعو عمى الشبكة كال يتشابو ىذا 
 شركة معينة لتميز آك ، فالعنكاف يعتبر كسيمة ربط عميؿ بمشركع آخر مكقع أم مع األخير

مكقعيا بما تعرضو عميو مف سمع كخدمات ف كىذا كجو التشابو مع االسـ كالعنكاف التجارم ، 
 مميزة إشاراتعميو فاف العنكاف االلكتركني ال يخرج عف ىذا المفيـك سكل انو يتـ باستخداـ 

. 1عمى االنترنت
 : مف حيث طبيعة الحؽ الناتج عنيما1-2         

مف حيث طبيعة الحؽ ، فالحؽ عمى العنكاف االلكتركني ليس حؽ ممكية عمى أساس        

                                                 

(1) DE GALARD .T ET COSTES .L , Noms de domaines internet :présentation et commentaire 
des recommandation du rapport  final OMPI relatif aux noms de domaines internet et des 
premières résolutions de l’ICANN , cahier Lamy droit de l’informatique, 1999,p28. 
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 كاف حؽ فإذا العنكاف االلكتركني ال يمنح صاحبو كامؿ الحقكؽ المترتبة عف حؽ الممكية، أف
االستعماؿ كاالستغبلؿ لمعنكاف االلكتركني ليس محؿ خبلؼ ، فاف حؽ التصرؼ يبدك اقؿ 
كضكحا في حالة العنكاف االلكتركني فمسجؿ العنكاف االلكتركني ال يستطيع حكالتو كىك ما 

 2001نصت عميو مشارطة التسمية لمعناكيف الفرنسية التي دخمت حيز التنفيذ في جانفي
ذا، "العنكاف االلكتركني غير قابؿ لمحكالة:" كالتي تنص عمى   يتنازؿ عنو أف صاحبو أراد كا 

كما انو عمى .فعميو تركو كمية كال يختار مف يخمفو فيو بؿ يعكد العنكاف حرا متاحا لمجميع
ال الييئة المكمفة بالتسجيؿ إلىمسجؿ العنكاف دفع مبالغ سنكية   سقط حقو في استخدامو كا 

.  متاحا لمجميع كىذا يتعارض مع طبيعة حؽ الممكيةكأصبح
 كاف العنكاف االلكتركني يتـ بمقتضى عقد بيف فإذا الممكية، أصؿكذلؾ فيما يخص     

المستخدـ كالشركة المؤىمة لمنو ىذه العناكيف فبل يمكف القكؿ باف ىذه الجية كانت تممؾ 
العنكاف مف قبؿ تسجيمو بؿ انو مف اقتراح طالب تسجيمو ، كاف ما يدفعو ال يعد ثمنا بؿ 

ككذلؾ ينكر القضاء بدكره تكييؼ الحؽ الذم يمنحو العنكاف . رسكما لمتسجيؿ فقط 
 القضائية التي قضت تالتطبيقاااللكتركني لصاحبو عمى انو حؽ ممكية ، كىناؾ العديد مف 

 األمريكية الشركة أف إلى انتيت فييا المحكمة 1999 عاـLOCKEEDقضية: بذلؾ منيا
 عندما تقـك بتسجيؿ عنكاف us. التي تنتيي بالمقطع NSIالمختصة بتسجيؿ العناكيف

  . 1 كال تخكؿ مسجؿ العنكاف االلكتركني حؽ ممكيةةركتيني تقدـ خدمة فإنياالكتركني 
 المكقؼ السابؽ 2000 عاـ أخرل في قضية األمريكية محكمة استئناؼ فرجينيا أكدت     

 اكارلكني مف محكمة أمريكية  ، تتمثؿ كقائع القضية في طمب شركة Umbroفي قضية 
الحجز عمى العناكيف االلكتركنية لشركة كندية مدينة ، معتبرة العناكيف  مف عناصر الذمة 

 بالحجز عمى المكاقع كبيعيا في المزاد العمني ، لكف كأمرت المحكمة الطمب أجابتالمالية، 
 تسجيؿ العنكاف االلكتركني أف رفضت ىذا الحكـ كاعتبرت افيرجينيمحكمة استئناؼ كالية 

 يمنح المشركع حؽ استخداـ ليذا العنكاف خبلؿ فترة  NSI مشركع كشركة أمنتيجة عقد بيف 

                                                 

(1) LOISEAU .G , Nom de domaine et internet :turbulences autour d’une nouveau signe 
distinctifs, recueil Dalloz, France, 1999,p247.   
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.    1معينة ، ىذا الحؽ في االستخداـ بعيد عف حؽ الممكية 
 اختالؼ الفقو في تحديد مكانة العنواف االلكتروني بيف عناصر الممكية -2

 :         الصناعية
اتفؽ الفقو عمى أف العنكاف االلكتركني عنصر مف عناصر الممكية الصناعية ، إال        

أنيـ اختمفكا في تصنيفو كتحديد مكانتو ضمف احد عناصرىا، مف ىنا انقسـ الفقو إلى 
اتجاىيف ، األكؿ يرل أف ىناؾ تقارب بيف العنكاف االلكتركني كالعنكاف المحؿ التجارم ، 
بينما يرل اتجاه آخر أف العنكاف االلكتركني ال يتشابو مع أم عنصر مف عناصر الممكية 

 .الصناعية المكجكدة بؿ يعد عنصرا جديدا يضاؼ إلى عناصر الممكية الصناعية
 : العنواف االلكتروني واحد مف عناصر الممكية الصناعية2-1   

    يستبعد أصحاب ىذا الرأم تشابو العنكاف االلكتركني بالعبلمة التجارية، كيرل انو يتشابو 
 .كاالسـ كالعنكاف التجارم

  استبعاد التشابو بيف العنواف االلكتروني والعالمة التجارية2-1-1     
   تتمثؿ أكجو الشبو بيف العنكاف االلكتركني كالعبلمة التجارية في أنيما يمنحاف دكف فحص 

مسبؽ لكجكد عبلمة أك عنكاف يمتمكيا شخص آخر فالجية اإلدارية المختصة بالتسجيؿ 
 . ، كاف الحماية في كمتا الحالتيف حماية مؤقتة كليست مطمقة2تعفي نفسيا مف إجراء البحث

 أما أكجو االختبلؼ فيي عديدة مما يجعؿ استبعاد تشابو العنكاف االلكتركني بالعبلمة 
 :تالتجارية أمر أكيد، مف ىذه االختبلفا

إذا كاف كؿ مف العبلمة التجارية كالعنكاف االلكتركني يقكماف بدكر المميز كالمحدد ،  -
فإف مجاؿ تمييز كؿ منيما يختمؼ عف اآلخر ، فالعبلمة التجارية تميز المنتجات 

كالخدمات التي تقدميا الشركة أك التاجر عف غيرىا مف المنتجات أك الخدمات ، بينما 
العنكاف االلكتركني يقـك بتمييز الشركة أك التاجر ذاتو كليس منتجاتو أك خدماتو بحيث 

 3.يحدد مكقعو الخاص عمى الشبكة أيف يعرض مف خبللو سمعو كخدماتو

                                                 

(1) LOISEAU .G , op.cit,p248  
 54غناـ، مرجع سابؽ، ص محمد شريؼ / د (2)

(3 ) LOISEAU .G, op.cit,p246. 
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في حالة تسجيؿ العبلمات التجارية ، يجب تحديد فئة المنتجات التي تتمتع بيذه  -
العبلمة كستستفيد ىذه الفئة دكف غيرىا مف الحماية كىك ما يطمؽ عميو بمبدأ التخصص 

في العبلمات التجارية، بينما في تسجيؿ العنكاف االلكتركني ال يمـز مسجؿ العنكاف 
 .االلكتركني أف يحدد الفئة التي ينطبؽ عمييا العنكاف 

ترتبط ممكية العبلمة التجارية بكاقعة استعماليا كليس بكاقعة تسجيميا فاالستعماؿ ىك  -
السبب المنشئ لممكية العبلمة ك التسجيؿ فيعتبر مقررا لمحؽ كليس منشئا لو، عمى 
عكس العنكاف التجارم فحؽ استخداـ ىذا العنكاف ال يثبت سكل بكاقعة التسجيؿ لدل 

 .، ك ال يمثؿ استخداـ ىذا العنكاف أية أىمية في اكتساب ىذا الحؽ شركة متخصصة
يختمؼ نطاؽ الحماية المقررة لمعبلمات التجارية عف نطاؽ الحماية المقررة لمعنكاف  -

االلكتركني ، فإذا تـ تسجيؿ عبلمة تجارية معينة فإنو ال يجكز تسجيؿ عبلمة أخرل 
داخؿ اإلقميـ الذم تـ تسجيؿ العبلمة فيو إال إذا استخدمت لتمييز منتجات كخدمات 

أخرل بخبلؼ تمؾ المحددة في طمب التسجيؿ، كيجكز عمى العكس مف ذلؾ استخداميا 
في إقميـ دكلة أخرل حيث يككف تسجيؿ العبلمة التجارية متاحا داخؿ ىذا اإلقميـ حتى 
كلك استخدمت لتمييز نفس المنتجات كالخدمات، أما بالنسبة لمعنكاف االلكتركني فاألمر 
عمى خبلؼ ذلؾ فإذا تـ تسجيؿ ىذا العنكاف في مجاؿ معيف سكاء كاف دكليا أك كطنيا 

 . فانو يصبح غير متاح في كؿ أنحاء العالـ دكف تفرقة بيف دكلة أك أخرل
 : تشابو العنواف االلكتروني باالسـ أو العنواف التجاري2-2-2

 مف االسـ أك العنكاف م     يتفؽ الفقو في انو مف المناسب تقريب العنكاف اإللكتركف
 فكؿ تاجر أك شركة تجارية ليا اسـ ينفرد بو عف غيره مما يسيؿ التعرؼ عميو مف  1التجارم

جانب المستيمكيف، كذلؾ يؤدم العنكاف االلكتركني ىذا الدكر ، فيك كسيمة يحدد مف خبلليا 
التاجر مكقعو عمى الشبكة بما يحقؽ لو شيرة لدل المستيمكيف، فيناؾ مف يرل أف العنكاف 

  .2االلكتركني  نكع مف االسـ التجارم كلكف عبر شبكة االنترنت

                                                 

. يعرؼ االسـ التجارم بأنو اسـ يتخذه التاجر لتمييز متجره عف غيره مف المتاجر (1)
 .59شريؼ محمد غناـ، مرجع سابؽ،  ص/ انظر في ذلؾ د (2)
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     يذىب غالبية آراء الفقو الفرنسي إلى اعتبار العنكاف التجارم االلكتركني الفتة إعبلنية 
يضعيا التاجر عمى كاجية محمو لتحديد مكقعو كتمييزه عف غيره مف المحبلت المشابية ، 

كقد أشارت بعض أحكاـ القضاء إلى ىذا المفيـك منيا الحكـ الصادر عف محكمة  
MILANAIS عرفت فيو العنكاف االلكتركني عمى انو شارة مميزة مف نفس نكع 1997 في 

 2000 االبتدائية الصادر في NANTERREالبلفتة اإلعبلنية، كىك نفس اتجاه محكمة 
بحيث ذىبت ىذه المحكمة إلى أف العنكاف االلكتركني يقـك بدكر البلفتة اإلعبلنية لمشركات 

   .1عمى شبكة االنترنت 
  : العنواف االلكتروني عنصر جديد مف عناصر الممكية الصناعية  2-2 

   اعتبرت بعض أحكاـ القضاء كأيدىا في ذلؾ جانب مف الفقو أف العنكاف التجارم 
االلكتركني عنصر جديد يضاؼ إلى عناصر الممكية الصناعية المكجكدة كاف االعتراؼ 

، عمى اعتبار أف األىمية االقتصادية التي يمثميا العنكاف 2بذلؾ ليس سكل مسألة كقت
االلكتركني لمتاجر الراغب في االستفادة مف عالـ التجارة االلكتركنية ككذا دكره المميز لو 

  لكف ىي شارة مميزة جديدة تضاؼ إلى باقي 3يجعمو عنصرا مف عناصر الممكية الصناعية 
الشارات المميزة ألم تاجر أك شركة تجارية مثميا مثؿ  العنكاف التجارم أك العبلمة التجارية 

 .الخ...
     تتمثؿ نقطة البدء عند أنصار ىذا الرأم في أف تطكر التجارة االلكتركنية عبر شبكة 
االنترنت كاتخاذ الشركات مكاقع تمثميا عبر الشبكة خمؽ محبلت تجارية الكتركنية كيعتبر 

العنكاف االلكتركني ىك كسيمة التعرؼ عمييا حيث يستطيع العميؿ الكصكؿ عف طريقو إلييا 
كمف ثـ يعتبر احد العناصر اليامة في ىذه المحبلت االلكتركنية فيك كسيمة اإلعبلف عف 
كجكدىا ككسيمة التعرؼ عمييا كىي شارة مميزة جديدة جاءت نتيجة كجكد ىذه المحبلت 

 .االلكتركنية

                                                 

(1) KAUFMAN.G, Nom de domaine sur internet, aspects juridiques, Vuibert, 2001,p27.  
(2) LOISEAU .G, op.cit,p246  
(3) HASS.G, l’internet et les éléments d’identification d’un site web, Gazette du palais, 

France, 1999,p116. 
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    تطرقت بعض األحكاـ القضائية إلى تحديد الطبيعة القانكنية لمعنكاف االلكتركني بحيث 
أكلت أكلكية كأسبقية لمعنكاف االلكتركني في تسجيمو عف الشارات المميزة األخرل البلحقة لو 

 حمت 1996 في HAMBOURGكالعبلمة التجارية كالعنكاف التجارم، منيا حكـ محكمة 
ىذه المحكمة مسجؿ العنكاف االلكتركني مف االعتداء عميو مف جانب مالؾ عبلمة تجارية 

 .1الحقة لو عمى أساس دعكل المنافسة الغير مشركعة
    كذلؾ امتدت حماية العنكاف االلكتركني إلى حمايتو مف اعتداء أصحاب العناكيف 

االلكتركنية البلحقة لو كحماية العنكاف االلكتركني ضد عنكاف الكتركني آخر عف طريؽ 
القكاعد التي تطبؽ عمى عناصر الممكية الصناعية ابمغ دليؿ عمى االعتراؼ بكجكد 

 .  خصكصية كميزة ليذا العنكاف
 الجيود الدولية لحماية المواقع االلكترونية:           ثالثا

 لحماية المكاقع االلكتركنية مجمكعة مف المبادئ العامة التي    تتضمف الجيكد الدكلية
تساىـ في حماية المكاقع االلكتركنية مف القرصنة أك االعتداء عمييا كما تقدـ حمكال في حالة 

إال أنيا تبقى مجرد تكجييات . النزاعات القائمة بيف مالكي ىذه المكاقع بشاف ادعاءاتيـ
كتكصيات غير ممزمة، كسكؼ نستعرض البركتكككؿ المشترؾ لمعناكيف االلكتركنية الدكلية 

 .كأعماؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
 :البروتوكوؿ المشترؾ لمعناويف االلكترونية الدولية  - أ

 بدعكة مختمؼ مكاتب AD HOC  2قاـ اتحاد المسجميف بعد التقرير الذم أعدتو لجنة   
التسجيؿ المختصة بتسجيؿ العناكيف االلكتركنية لبلجتماع في سكيسرا لمناقشة سياسة 

                                                 

. 63غناـ ، مرجع سابؽ، صمحمد شريؼ / د (1)
تككنت لجنة دكلية خاصة بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ اقتراحات بشأف محاربة االعتداء عمى العناكيف االلكتركنية  (2)

  كىي اجتماع بيف شركتيف ضخمتيف تعمؿ في مجاؿ العناكيف االلكتركنية كىما شركتي  AD HOCكىي لجنة
Internet Society ك  Internet Assigned Authority ككضعت ىذه المجنة تقريرا فيو مجمكعة مف 

التكجييات لتفادم نشكب نزاعات بشاف العناكيف االلكتركنية مف بيف ماتضمنتو ضركرة النص في عقد تسجيؿ 
العنكاف االلكتركني عمى انتظار مدة معينة بيف التسجيؿ كاالستخداـ كذلؾ لمسماح لمغير باالعتراض عمى 

التسجيؿ كما يحدث في حاالت تسجيؿ العبلمات التجارية كيبلحظ عمى ىذا التقرير الذم أعدتو ىذه المجنة 
يحابي مالكي العبلمات التجارية عمى حساب حقكؽ مسجمي العناكيف االلكتركنية كىذا ما أدل النتقاده كعدـ 
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التسجيؿ ككيفية تفادم نشكب نزاعات مستقبمية بشاف العناكيف االلكتركنية ككذا اقتراح الحمكؿ 
لبعض النزاعات القائمة ، لينتيي ىذا االجتماع بصدكر بركتكككؿ كىك البركتكككؿ المشترؾ 

 :لمعناكيف االلكتركنية الدكلية، ىذا األخير تضمف بعض االقتراحات مف بينيا
تككيف لجنة إشراؼ تراقب الشركات المختصة بالتسجيؿ كتساىـ في تحسيف نظاـ  -

التسجيؿ بتقديـ االقتراحات البلزمة كما تقـك باقتراح عناكيف في حالة تماثؿ لتفادم 
 .حدكث نزاعات بشأف ىذه العناكيف

كضع نظاـ جديد لتسكية النزاعات بشكؿ كدم كيعيد لمركز التحكيـ كالكساطة لممنظمة  -
 .الدكلية لمممكية الفكرية بتسكية ىذه المنازعات

يقترح عمى الشركات المعنية بتسجيؿ العناكيف االلكتركنية رفض تسجيؿ عناكيف فرعية  -
تحمؿ أسماء قريبة مف عبلمات تجارية معركفة كذلؾ لؤلشخاص الذيف ليست ليـ 

 حقكؽ مشركعة عمى ىذه األسماء
 ييدؼ إلى منع أم خمط أك لبس في أذىاف الجميكر نتيجة استخداـ التسميات  -

 .المتقاربة
 : جيود المنظمة العالمية لمممكية الفكرية-      ب

   قدمت ىذه المنظمات تقارير متضمنة تكصيات تتعمؽ بالعناكيف االلكتركنية الدكلية كأخرل 
 .متعمقة بالعناكيف االلكتركنية الكطنية 

 :التقارير بشأف العناويف االلكترونية الدولية-1
      أعدت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية تقريريف دكلييف بشأف العناكيف الدكلية 

االلكتركنية، تضمف األكؿ منيما تكصيات يجب مراعاتيا عند تسجيؿ العناكيف االلكتركنية 
بحيث أشار التقرير كباالعتماد عمى إحصائيات 1لتفادم النزاعات مع العبلمات التجارية 

سابقة إلى كجكد العديد  مف التسجيبلت التي تمت بشكؿ متعسؼ كمعتدل عمى مالكي 

                                                                                                                                                         

-http://www.iahc.org/docs/draft-iahcدخكلو حيز التنفيذ ، ىذا التقرير يمكف الرجكع لو عمى المكقع 
recommend-fr.htm 

 العناكيف االلكتركنية أسماء غالبية النزاعات التي تعرض عمى المنظمة كالقضاء ىي بشاف تشابو أفعمى اعتبار ( 1)
بالعبلمات التجارية  



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

341 

 

العبلمات التجارية، بذلؾ أكصى بضركرة إنشاء عناكيف جديدة كبشكؿ تدريجي بحيث يسيؿ 
 . 1التحكـ في ىذه العناكيف كالسيطرة عمى ما تثيره مف منازعات

      كما أكصى بالمقابؿ ذات التقرير بضركرة كضع نظاـ استثنائي لمعبلمات التجارية 
المشيكرة عند تمثيميا عمى االنترنت كيتمثؿ ىذه األخير في منع تسجيؿ ىذه العبلمات في 

 . 2صكرة عنكاف الكتركني إال مف جانب مالؾ العبلمة
دارة نظاـ العناكيف  ICANN     كفي األخير أكصت شركة   المختصة بتسجيؿ كا 

االلكتركنية اف تتبنى كسيمة جديدة لتسكية نزاعات بيف العناكيف االلكتركنية كالعبلمات 
التجارية كىي تنظيـ إجراءات إدارية لتسكية النزاعات المتعمقة بالعناكيف االلكتركنية كما 

أكصت أف يككف ىذا اإلجراء اإلدارم سريعا، فعاال كقميؿ التكمفة كيتـ بشكؿ كمي عمى شبكة 
االنترنت كتقتصر القرارات الصادرة كفقا ليذا اإلجراء عمى إلغاء العنكاف إذا كاف تعسفيا أك 

 . نقمو لصاحب العبلمة التجارية 
    أما التقرير الثاني اىتـ باستخداـ الشارات عمى شبكة االنترنت في صكرة عناكيف 

الكتركنية كاألسماء التجارية كالمؤشرات الجغرافية كأسماء المدف كاألسماء الشخصية كاأللقاب 
الخ بحيث خصصت ىذا التقرير لباقي الشارات المككنة لمممكية الفكرية بخبلؼ العبلمات ...

 .التجارية
 :التقارير بشأف العناويف االلكترونية الوطنية-2

 كىك3قامت المنظمة بإعداد برنامج لمتعاكف يتعمؽ بإدارة العناكيف االلكتركنية الكطنية 
بمثابة إسداء مشكرة إلى المشرفيف كالمسجميف ليذه العناكيف لتفادم نزاعات مستقبمية بشأف 

العناكيف االلكتركنية، كشمؿ ىذا التقرير عدة عناصر بيدؼ تحسيف إدارة العناكيف 
 :االلكتركنية الكطنية منيا

كضع اإلجراءات المناسبة لتسجيؿ العناكيف االلكتركنية الكطنية بما يتفادل نشكب  -
 .نزاعات بصددىا مستقببل

                                                 

 . 201غناـ ، مرجع سابؽ، صمحمد شريؼ / د( 2)ك  (1            )
 

 .  في منظمة الممكية الفكرية العالميةاألعضاء  كبناء عمى طمب الدكؿ 2001ؼ في معقب مؤتمر جكف( 3      )
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كضع اإلجراءات المبلئمة الستكماؿ اإلجراءات القضائية التقميدية الرامية الى تسكية  -
النزاعات التي قد تثكر بصدد ىذه العناكيف بحيث تجعؿ ىذه اإلجراءات سريعة كقميمة 

 .التكمفة
تكفير الخدمات البلزمة لتسكية النزاعات عف طريؽ مركز التحكيـ كالكساطة التابع ليذه  -

 .المنظمة كحؿ بديؿ لمطرؽ القضائية التقميدية
أكصت المنظمة باف يتضمف عقد تسجيؿ العناكيف االلكتركنية الكطنية بيانا بالحقكؽ  -

 :كالكاجبات الناشئة عف التسجيؿ كمف بيف ىذه البيانات
  بياف مف مسجؿ العنكاف االلكتركني يفيد انو ال ينتيؾ بتسجيمو بحسب عممو

 .أية حقكؽ مشركعة
  بياف يفيد أف المعمكمات التي أدلى بيا صحيحة كفي حالة ثبكت غير ذلؾ

 .يجكز لمييئة أف تفسخ العقد كتمغي التسجيؿ
 كالعنكاف 1بياف يفيد مكافقة مسجؿ العنكاف بنشر كؿ البيانات الخاصة بو  

 .2المسجؿ في قاعدة بيانات
  بياف يفيد مكافقة صاحب العنكاف عمى طرؽ تسكية النزاع التي تحددىا الييئة

 .3المختصة بالتسجيؿ في دكلتو
                                                 

:  تتمثؿ ىذه البيانات في (1)
 .االسـ الكامؿ -
 .العنكاف البريدم بما في ذلؾ اسـ الشارع كالمدينة كالبمد -
 .البريد االلكتركني -
 . كجدإفرقـ الياتؼ كالفاكس  -
 . لمسجؿ العنكافكاإلداريةعنكاف المحؿ المختار لممراسمة القانكنية  -
 . تاريخ تسجيؿ العنكاف في قاعدة بيانات -

 ألنو  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بضركرة نشر البيانات الخاصة بالعناكيف االلكتركنية عمى قاعدة بيانات أكصت (2)
 في العديد مف القضايا رفضت بسبب أف خاطئة كقد لكحظ أك كانت ىذه البيانات ناقصة إذاال يمكف متابعة الشخص 

 .عدـ معرفة بيانات كافية عف مسجؿ العنكاف اك عدـ دقة البيانات
 مف الشركط التي يجب أدنىنظرا الختبلؼ التشريعات الكطنية بشأف تسكية النزاعات حاكلت المنظمة كضع حد  (3)

: تكافرىا في الكسيمة المعتمدة لتسكية نزاعات العناكيف االلكتركنية منيا
 .مف خبلؿ شرط يدرج في العقد  تفرض عمى مسجؿ العنكافلمكسيمة بحيث اإللزاميالطابع  -
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المبحث الثاني 
لك ترونية في ظل القانون الجزائ ي رالحماية الجنائية للتجارة ال

                             
 نظراتؤدم جرائـ المعمكماتية إلى التأثير سمبا عمى حجـ التجارة االلكتركنية كمبادالتيا      

فقد استحدثت صكر كطرؽ جديدة مف الجرائـ الفنية كالتي تعتمد . لضياع  الحقكؽ كانتياكيا
لذلؾ كانت ". جرائـ االنترنت ك الكمبيكتر "عمى الحاسكب كأداة الرتكابيا كىي ما يسمى ب 

.        ضركرة مف ضركرات التطكر التقني في العصر الحديث ة التجارة االلكتركنيةحمام
األمريكية كالكندية كالفرنسية أف القكاعد التقميدية      أدركت الكثير مف التشريعات خاصة

، ككاف ليذا الفراغ القانكني أثره في نمك 1غير متبلئمة في تطبيقيا عمى الجرائـ االلكتركنية
اإلجراـ المعمكماتي سكاء كانت ىذه األنشطة اإلجرامية المتصمة بتكنكلكجيا المعمكمات كسيمة 

كعمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة التي يبذليا متخصصكا المعمكماتية . 2أـ محبل ليذه السمككيات
في ابتكار كؿ ما ىك مفيد لتأميف المعامبلت التي تتـ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فاف 

                                                                                                                                                         

 . كؿ الظركؼ كالكقائع المحيطة بالنزاعإلى اإلجراءاستناد القرارات التي تصدر في نياية  -
 . نظر النزاعأثناءكقؼ نقؿ اك تحكيؿ العنكاف االلكتركني محؿ النزاع  -
 . الصادرةلمقراراتالتنفيذ المباشر  -
 . القرارات كيسر تكمفتياإصدارسرعة  -
  . المحاكـ العادية في حالة عدـ قبكؿ القرار الصادرإلىجكاز المجكء  -

(1) CHILSTEIN David, Les nouveaux défis du droit pénal : incriminations  générales et spéciales 
à l’épreuve de l’économie  numérique, Les nouveaux défis du commerce électronique sous la 
direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, Lextenso  éditions, Paris, 2010.p158. 

 

 عف طريؽ األمكاؿيمكف أف تتخذ الجرائـ المعمكماتية الكسائؿ االلكتركنية كأداة تساعدىـ عمى جرائميـ كغسؿ ( 2)
الخ، كما يمكف أف تقع الجريمة عمى ىذه الكسيمة ...االنترنت اك اإلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ خاصة عبر االنترنت

يستطيع أم ، ؼ االحتياؿ كالتقمص،تبلعب بأرقاـ بطاقات االئتمافاؿ ،االلكتركنية كاختراؽ المكاقع ، إتبلفيا ك تدميرىا
محتاؿ بناء مكاقع غير شرعية تتقمص كاجية مكاقع شركات حقيقية مشيكرة مف أجؿ خداع الزكار إلعطائيـ معمكمات 

 لقد أظيرت بحكث في الغش قاـ بيا أحد مكفرم خدمات التعامبلت  ك.شخصية كأرقاـ بطاقات ائتماف خاصة بيـ
 مف التعامبلت التجارية الخاصة بالمنتجات المادية كالكتب %7.8إلى 4.6% أف مف  cyber sourceاإللكتركنية 

 %كالمبلبس مخادعة، في حيف بمغت نسبة الغش في التعامبلت التجارية بالمنتجات الرقمية كبرامج الكمبيكتر مابيف
. 80عمي محمد أحمد أبك العز، مرجع سابؽ، ص:أنظر في ذلؾ،  %23.5ك14.4
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المجـر المعمكماتي ىك األخر قطع شكطا كبيرا في االستفادة مف احدث التكنكلكجيات في 
خاصة بالنظر لمعكائؽ التي .1تأميف أنشطتو التجارية الغير مشركعة أك سمككاتو اإلجرامية

تصادؼ الحماية الجنائية لمفضاء االلكتركني كالمتمثمة في تحديد المسؤكليف لتعدد المتدخميف 
الخ ،كالطابع الدكلي لمجريمة الذم يتطمب ...مف القائـ بالفعؿ كمؤسس المكقع كمكفر اإليكاء 

 .2صرامة في إجراءات المتابعة 
يد السياسة د يجب أف ال يخمك التنظيـ التشريعي لمتجارة االلكتركنية مف تح   عميو،  

القانكنية في مكاجية اإلجراـ المعمكماتي ألف الثقة في التجارة االلكتركنية تعتمد عمى مدل 
المجـر االلكتركني كجد في الفضاء اإللكتركني مبلذا آمنا لحماية ؼفاعمية ىذه المكاجية،  

  . نظرا لذكائو مف جية ك الفراغات التشريعية في ىذا الشأف مف جية أخرلنفسو 

                                                 

  كلنأخذ ىناؾ العديد مف القضايا التي تجسد الصراع الشديد بيف أجيزة الدكلة كالمجرميف المستخدميف لممعمكماتيةك (1)
مثاال عمى ذلؾ لتكضيح التسييبلت الكثيرة التي يجدىا المجرمكف عف طريؽ التكنكلكجيا الحديثة في كقائع القضية 

، حيث اتصؿ رجؿ أعماؿ أكراني برقـ ىاتؼ في ركما ، كيدكر 1995اآلتية كالتي جرت أحداثيا في ركسيا سنة 
 .بركنتك:-الحكار التالي بينيما

 سبلـ ، أنا سيرجي، الجك جميؿ عندؾ؟        -
 .الشمس ساطعة كالجك حار فعبل        -
 .أنت محظكظ ألف الجك لدينا بارد جدا        -
 كبنتؾ يا سيرجي كيؼ حاليا؟        -
 .رائعة، سأرسؿ لؾ صكرتيا فيي تبدك كالنجمة        -
 أتزكجنييا؟        -
 .ضحكة مف سيرجي ثـ قاؿ أنت عجكز خالص يا صديقي       -
 .أككي، سأكتفي بالصكرة إرسميا عبر االنترنت ، أنت تعرؼ صندكؽ البريد الخاص بي       -

ىذه المحادثة التي قاـ بتسجيميا قسـ المخدرات بمركز التنصت  تبدك عادية جدا، لكنيا كانت بيف أحد زعماء المافية 
كرجاؿ إدارة مكافحة . األككرانية كمحدثو مدير شبكة لبلتجار بالمخدرات الكاردة مف دكؿ البمقاف كدكؿ أكركبا الشرقية

المخدرات يعممكف تماما أف األمر يتعمؽ بتسميـ شحنة مف اليركيف، كأف تاريخ كمكاف التسميـ محدد في الصكرة التي سيتـ 
كفي ىذه الصكرة قاـ ميندسك المعمكماتية العاممكف مع المافيا بتغيير بعض النقاط في الصكرة ليخفك فييا نصا . إرساليا

حاتـ عبد الرحماف منصكر / د: مشفرا ال يستطيع فؾ رمكزه سكل الحاسب اآللي الخاص بمتسؿ الرسالة، أنظر في ذلؾ 
 . 142، مجمة الحقكؽ، البحريف،العدد  ،ص"الحماية الجزائية لمثقة في المستند االلكتركني"الشحات، 

(2) MASCALA Corinne, criminalité et contrat électronique, Travaux de l’association Henri capitan, 
édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p116 
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إلى إدخاؿ - مف بينيا التشريع الجزائرم-      بناء عمى ما سبؽ عمدت مختمؼ التشريعات 
،ىذه الحماية يكفميا القانكف الجنائي عف  االتصاالت االلكتركنية حمايةقكاعد جديدة تتناسب ك
 .(مطمب ثاف ) 1كأخرل مكضكعية (مطمب أكؿ)طريؽ قكاعد إجرائية 

 المطمب األوؿ
 ة االلكترونيـءات الجزائية في شأف الجرائراالطابع الخصوصي لإلج

 
كسرعة تنفيذىا،   بحداثة أساليب ارتكابيا،2الجرائـ ذات الصمة بالحاسب اآللي تتسـ    

تككف جيات  أفىذه الخصائص العامة تقتضي . كسيكلة إخفائيا، كسرعة محك آثارىا
، ككيفية اآللي التحرم كالتحقيؽ بؿ كالمحاكمة عمى درجة كبيرة مف المعرفة بأنظمة الحاسب

كشؼ غمكض ىذه   بكاسطتيا، مع القدرة عمىأكتشغميا، كأساليب ارتكاب الجرائـ عمييا 
في  الجرائـ كسرعة التصرؼ بشأنيا مف حيث كشفيا ك ضبط األدكات التي استخدمت

كف  ػػػػػػػػػػػػػػػتؾ  تمؾ التيأك األجيزة التي استخدمت في ارتكابيا أكارتكابيا كالتحفظ عمى البيانات 
 .3، مع مراعاة الحياة الخاصة في ذات الكقتمحبل لمجريمة

                                                 

يقصد بالقكاعد اإلجرائية لمجرائـ المعمكماتية تمؾ التي تنظـ جميع االستدالالت كالتحقيؽ كالمحاكمة في مجاؿ ىذا  (1)
النكع مف الجرائـ، أما القكاعد المكضكعية نعني بيا ما تكفره النصكص التقميدية في قانكف العقكبات مف تجريـ 

/ د: كالسرقة كالنصب ك خيانة األمانة ، كالنصكص المستحدثة في شأنيا،  ككذا في النصكص الخاصة، أنظر
 . 06شيماء عبد الغني محمد عطاء اهلل ، مرجع سابؽ، ص 

ىذا النكع المستحدث مف الجرائـ، سكاء في كشؼ  قد كجدت أجيزة الشرطة كالتحقيؽ صعكبات جمة منذ ظيكرؼ (2)
البلزميف، اك التحقيؽ فييا عمى نحك استدعى إعداد برامج تدريب كتأىيؿ   التفتيش كالضبطإجراء أكغمكضيا 

المطمكبة ففي الفترة  مف الناحية الفنية عمى نحك يمكنيا مف تحقيؽ الميمة المطمكبة منيا كبالكفاءة ليذه الككادر
 الممفات، أك إلى اإلضرار باألجيزة أدتجسيمة  أخطاء لظيكر ىذا النكع مف الجرائـ، كقعت الشرطة في األكلى

فقد  .كنعطي مثاال ليذا الخطأ مف عمؿ الشرطة بالكاليات المتحدة األمريكية أك األدلة الخاصة بإثبات الجريمة،
تتكقؼ عف   طمبت، إحدل دكائر الشرطة بالكاليات المتحدة األمريكية مف شركة تعرضت لمقرصنة أفأف حدث

 أفكقد حدث نتيجة لذلؾ  تشغيؿ جيازىا األلي لمتمكف مف كضعو تحت المراقبة بيدؼ كشؼ مرتكب الجريمة،
  .الممفات كالبرامج  ما كاف قد سمـ مفإتبلؼتسببت دائرة البكليس بدكف قصد في 

 القضاء أداف  Gublerتستفيد حرمة الحياة الخاصة مف حماية مدنية كجنائية ففي قضية مشيكرة ىي قضية (3)
  Gubler الفرنسي العدكاف عمى الحياة الخاصة لعائمة الرئيس الفرنسي السابؽ فرنسكا ميتراف لقياـ طبيبو الخاص

 مرض الرئيس السابؽ كقد تمت مصادرة الكتاب اال أسرار بنشر مذكراتو كشؼ فييا عف Gonodمع الصحفي 
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نشير إلى أف المشرع الجزائرم لـ يستعمؿ مصطمح الجرائـ اإللكتركنية بؿ استعمؿ      
كنعني بنظاـ المعالجة . مصطمحا آخر ىك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

كؿ مركب يتككف مف كحدة أك مجمكعة كحدات معالجة ، كالتي تتككف كؿ " اآللية لممعطيات 
منيا مف الذاكرة كالبرامج كالمعطيات كأجيزة اإلدخاؿ كاإلخراج كأجيزة الربط التي تربط بينيا 
 مجمكعة مف العبلقات كالتي عف طريقيا تتحقؽ نتيجة معينة كىي معالجة المعطيات، عمى 

 . 1"أف يككف ىذا المركب خاضع لنظاـ الحماية الفنية
 ىك الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ 2 استعمؿ المشرع مصطمحا آخر2009      كفي 

كاالتصاؿ تشمؿ الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كجرائـ أخرل  كقد عرفيا في 
 اإلعبلـ  بتكنكلكجيات  تصمةالـ   الجرائـ  -  أ:"  كالتالي04-09 مف قانكف 02المادة 

 كفػػػػػػػػػػػقاف  في  المحددة  لممعطيات اآللية  عالجةالـ  بأنظمة  ساسالـ  جرائـ  :  كاالتصاؿ
 معمكماتية منظكمة  طريؽ  عف  ارتكابيا  يسيؿ  أك  ترتكب أخرلجريمة   كأم  العقكبات 
 اإللكتركنية  لبلتصاالت  نظاـ  أك 

3
." 

                                                                                                                                                         

 منشأتو كمصادرة إغبلؽبنشر ىذه المذكرات عمى االنترنت فمحقتو االدانة القضائية كتـ  Besancconانو قاـ 
 كعف تداكؿ 134صمرجع سابؽ، يكنس، ر محمد أبك بؾرعـ/ د:مكقع االنترنت الخاص بو، انظر في ذلؾ

 :المعمكمات الخاصة أنظر
 MARINO Laure et PERRAY Romain, Les nouveaux défis du droit des personnes : La 
marchandisation des données personnelles, Les nouveaux défis du commerce électronique sous la   
direction de ROCHFELD Judith, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2010. pp55-70.  

خثير مسعكد ، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيكتر : ىذا التعريؼ إقترحو مجمس الشيكخ الفرنسي، أنظر في ذلؾ (1)
 . 108، ص2010،أساليب كثغرات، دار اليدل، الجزائر، 

  مف  لمكقاية  الخاصة القكاعد  يتضمف  2009  غشت  05مؤرخ في  04-09قانكف وذلك بمىاسبت صدوز  (2)
  .47/2009 عدد  ج ر ج ج،كمكافحتيا  كاالتصاؿ  اإلعبلـ بتكنكلكجيات  الجرائـ المتصمة

 البعض  ببعضيا  تصمةالـ  األنظمة  مف  مجمكعة أك  منفصؿ  نظاـ  أم  :  معمكماتيةاؿ  منظكمةباؿ  كنعني (3)
  معطياتأما اؿ. يفمع  لبرنامج  تنفيذا  لممعطيات آلية  عالجةبـ أكثر  أك  منيا  كاحد  يقـك،  رتبطةلـا أك
 لممعالجة جاىز  شكؿ  في  فاىيـلـ ا  أك  عمكماتلـ ا  أك  لمكقائع عرض  عممية  أم نعني بيا :  معمكماتيةاؿ
 تؤدم  معمكماتية  منظكمة  جعؿ  شأنيا  مف  التي  ناسبةالـ البرامج  ذلؾ  بما في معمكماتية  منظكمة  داخؿ 

  .كظيفتيا
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نجد أيضا - بالمعنى السابؽ– إلى الجرائـ التي تمارس عمى الحاسب اآللي باإلضافةؼ    
ضمف الجرائـ االلكتركنية جرائـ أخرل يككف الكمبيكتر كسيمة فييا ىذه المرة كليس ضحية 

 .كىي جرائـ مختمفة تتـ عف طريؽ الكمبيكتر 
المتبعة في مبلحقة مرتكبييا     تتسـ قكاعد الحماية الجنائية اإلجرائية لمتجارة اإللكتركنية 

 بطابع مف الخصكصية يتماشى كالطبيعة الخاصة ليا، كتنعكس ىذه القكاعد ككيفية إثباتيا
 .(فرع ثاف)كأثنائيا (فرع أكؿ)فيما يتخذ مف إجراءات قبؿ المحاكمة 

 الفرع األوؿ
 خصوصيات اإلجراءات الجنائية السابقة عف المحاكمة

 
 التي جاء بيا المشرع الجزائرم كالتي تتـ في مرحمة جمع اإلجراءات الجنائيةنقصد بيا       

 . االستدالالت كالتحقيؽ مف تفتيش كضبط لؤلدلة قبؿ تقديـ المتيـ لممحاكمة
     تتمخص أبعاد كخصكصيات اإلجراءات الجزائية المتعمقة بالجرائـ الماسة بالمعالجة 

  :اآللية ألنظمة المعطيات في
امتداد االختصاص المحمي لكؿ مف ضابط الشرطة القضائية وقاضي :               أوال

 .التحقيؽ ووكيؿ الجميورية في ىذا النوع مف الجرائـ
 كككيؿ الجميكرية كقاضي 1األصؿ أف المشرع رسـ لكؿ مف ضابط الشرطة القضائية     

التحقيؽ حدكده الجغرافية التي يمارس فييا نشاطو كالتي تتعمؽ بالجريمة حيث يختص كؿ 
 .مكاف كقكع الجريمة: *  في –كؿ بحسب ميامو -منيـ بالنظر في الجريمة 

 .محؿ إقامة الشخص المشتبو فيو                                        *
 .مكاف إلقاء القبض عميو                                        *

    لكف ما يمكف قكلو بصدد الجرائـ االلكتركنية أنيا جرائـ تتصؼ بالدكلية بالتالي فاف ىذه 
الضكابط يصعب تطبيقيا، فمف جية ال يمكف تحديد مكاف كقكع الجريمة عمى اعتبار أف 

                                                 

لـ يضع قانكف اإلجراءات الجزائية صراحة قكاعد تبيف اإلختصاص اإلقميمي لضابط الشرطة القضائية ، لكف  (1)
 ؽ إ ج ج كالتي 40 ك المادة 37يمكف أف نستنتجيا ضمنيا كبالمقارنة مع القكاعد المنصكص عمييا في المادة 

 .تعقد اإلختصاص لكؿ مف ككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ عمى التكالي
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الكسيمة المستعممة في ارتكابيا دكلية ال تعكد ممكيتيا ألم دكلة، ثـ انو قد ال يمكف تحديد 
محؿ إقامة المشتبو فيو، كما أنو يمكف إلقاء القبض عميو في دكلة أخرل غير دكلة 

 فكيؼ يمكف إذف تحديد االختصاص ؟ لذلؾ ىناؾ مف يدعك إلى استعماؿ ضابط 1المتضرر
 . أخر ىك مكطف المتضرر

بالعكدة لمقانكف الجزائرم، كبمناسبة جريمة المساس بنظاـ المعالجة اآللية لممعطيات يمتد 
 :اإلختصاص اإلقميمي كما يمي

 .إمتداد اإلختصاص اإلقميمي لرجاؿ الضبط القضائي إلى كامؿ التراب الوطني-        أ
    يتمتع عناصر الضبطية القضائية بصبلحيات تخكليـ البحث كالتحرم عف الجرائـ 

كمرتكبييا في نطاؽ إقميمي محدد يسمى بدائرة اإلختصاص اإلقميمية ، كيتحدد ىذا األخير 
، كقد يمتد ىذا 2بمعالـ الجريمة أك بصفة عضك الضبطية كالجية التي ينتمي إلييا

 ، كما يمكف أف يمتد إلى كامؿ التراب 3اإلختصاص إلى كافة دائرة المجمس القضائي
 .4الكطني

   مف بيف حاالت التي يثبت اإلختصاص الكطني لضباط الشرطة القضائية ىي في جرائـ 
، بحيث منح المشرع لضباط الشرطة 5معينة منيا الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية

 القضائية عمى إختبلؼ الجيات التي ينتمكف إلييا إختصاصا كطنيا لمباشرة صبلحياتيـ فػػػػػي 

                                                 

كىنا نعكد التفاقات تسميـ المجرميف  ( 1     )
قميميا لباقي  (2)  قد حدد القانكف نطاؽ اإلختصاص المكاني فجعمو كطنيا بصفة أساسية لفئة األمف العسكرم كا 

 .العناصر
 . ؽ إ ج ج16/2كذلؾ في حالة االستعجاؿ مع اخبار ككيؿ الجميكرية حسب المادة  (3)
 :اإلمتداد لكافة التراب الكطني يشترط (4)

 .حالة إستعجاؿ -
 .تمديد بناء عمى طمب جية قضائية مختصة -
 .تبميغ أحد ضباط الشرطة القضائية المختص محميا كالذم يساعده -
 .إببلغ ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا -

غير أنو فيما يتعمؽ ببحث ومعاينة جرائـ المخدرات والجريمة المنظمة  :"  كالتي تنص16/7طبقا لنص المادة (5)
عبر الحدود الوطنية والجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات وجرائـ تبييض األمواؿ واإلرىاب والجرائـ 

 ".المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ يمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامؿ اإلقميـ الوطني
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 :البحث كالتحرم، كيشترط لتمديد ىذا اإلختصاص 
 . ؽ إ ج ج16/7ككف الجريمة مف بيف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  -
 .العمؿ تحت إشراؼ النائب العاـ لدل المجمس القضائي المختص -
 .إعبلـ ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا -

كذلؾ يمتد إختصاصيـ إلى كامؿ التراب الكطني إذا كانكا بصدد مراقبة أشخاص تكافرت 
 ؽ إ ج ج ، كمف بينيـ 16/7ضدىـ مبررات مقبكلة في الجرائـ المذككرة في المادة 

المجرميف المعمكماتييف، بإعتبار أف الشكؿ الجديد لمجرائـ خاصة المنظمة تجد مجاؿ 
المعمكماتية فضاء خصبا لمممارسة أنشطتيـ اإلجرامية، فمثبل ال يستفيد تجار المخدرات مف 
التسييبلت المعمكماتية في تأميف تجارتيـ فحسب بؿ أيضا في غسؿ أمكاليـ التي يحصمكف 

 .1عمييا
إمتداد اإلختصاص اإلقميمي لقضاة التحقيؽ ووكالء الجميورية إلى دائرة -          ب

 .إختصاص محاكـ أخرى
 ؽ إ ج ج، 37      األصؿ ينعقد اإلختصاص محميا لككيؿ الجميكرية حسب المادة

 ؽ إ ج ج بمكاف كقكع الجريمة أك محؿ إقامة أحد 40كلقاضي التحقيؽ حسب المادة 
 حتى كلك كاف القبض صاألشخاص المشتبو فييـ أك بمحؿ القبض عمى احد ىؤالء األشخا

 .لسبب غير الجريمة المعنية
      غير أنو يمكف تمديد ىذا اإلختصاص المحمي إلى دائرة إختصاص محاكـ أخرل في 

 الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات إلى جانب جرائـ المخدرات كالعابرة لمحػػػػػػػدكد 
 .الكطنية كجرائـ تبييض األمكاؿ كجرائـ اإلرىاب كالمتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ

- عميو، يمتد اإلختصاص اإلقميمي لككيؿ الجميكرية ك لقاضي التحقيؽ إلى محاكـ أخرل
قد تككف تابعة لنفس المجمس أك مجمس آخر ، المشرع لـ ينص عمى - عف طريؽ التنظيـ

 أنو يمتد 5 مكرر40 مكرر إلى 40ذلؾ صراحة لكف يفيـ مف خبلؿ نصكص المكاد 
 اإلختصاص حتى إلى محػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ أخرل خارج دائرة المجمس الذم تنتمي إليو محكمة ككيػػػػػػػؿ 

                                                 

 . 141حاتـ عبد الرحماف منصكر الشحات، مرجع سابؽ، ص/ د(1)
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 .1الجميكرية أك قاضي التحقيؽ
      إذا اعتبر النائب العاـ لممجمس القضائي المختص في األصؿ أف الجريمة تدخؿ 
ضمف إختصاص المحكمة التي تـ تكسيع إختصاصيا المحمي، يطالب فكرا باإلجراءات 

البلزمة كيضع تحت تصرؼ ككيؿ الجميكرية ليذه المحكمة ضباط الشرطة القضائية لتنفيذ 
 .تعميماتيـ 

ذا فتح تحقيؽ قضائي لدل محكمة مختصة، يجب أف يصدر قاضي التحقيؽ لدييا       كا 
أمرا بالتخمي عف اإلجراءات لصالح قاضي التحقيؽ لدل المحكمة التي تـ تكسيع إختصاصيا 

المحمي، كفي ىذه الحالة يتمقى ضباط الشرطة القضائية العاممكف بدائرة اختصاص ىذه 
التعميمات مباشرة مف قاض التحقيؽ المتخمى لو عف - محكمة القاضي المتخمي–المحكمة 

 . ىذه القضية
 تمديد آجاؿ التوقيؼ:              ثانيا 

 المشتبو فيو يمكف أف يكقؼ مف قبؿ ضباط الشرطة القضائية في الجرائـ المتمبس بيا      
عف طريؽ إجراء التكقيؼ تحت النظر، كما يمكف أف يكقؼ مف طرؼ ككيؿ الجميكرية 

كقاضي التحقيؽ عف طريؽ إجراء الحبس المؤقت، كفي كمتا الحالتيف يمكف تمديد أجاؿ ىذا 
 .التكقيؼ

تمديد ميعاد التوقيؼ تحت النظر لمرة واحدة في جرائـ االعتداء عمى أنظمة -           أ
 :المعالجة اآللية لممعطيات

    يمكف لضباط الشرطة القضائية األمر بعدـ مبارحة مسرح الجريمة ك التكقيؼ تحت النظر 
في الجرائـ التي تكصؼ بالجنح كالجنايات المتمبس بيا إذا رأل ذلؾ مبلئما لمقتضيات 
 .التحقيؽ شريطة أف يطمع فكرا ككيؿ الجميكرية بذلؾ كيقدـ لو تقريرا عف دكاعي التكقيؼ

   األصؿ ال يجكز تكقيؼ أم شخص، لكف إذا قامت دالئؿ قكية عميو مف شأنيا أف تتخذ 
 ساعة بعد إخطار ككيؿ الجميكرية، كيجدد التكقيؼ بإذف 48دليبل عمى إتيامو يكقؼ 

 مكتكب مف ككيؿ الجميكرية المختص مرة كاحدة عندما يتػػػػػػػػػػػػػػعمؽ األمر بجرائـ اإلعتداء عمى 
                                                 

  تمـز  ككيؿ الجميكرية أف يرسؿ فكرا نسخة عف إجراءات التحقيؽ إلى النائب العاـ لدل 1مكرر40فمثبل المادة  (1)
 . المجمس القضائي التابع لو المحكمة المختصة
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 . أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
 :تمديد الحبس المؤقت لجرائـ االعتداء عمى أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات-         ب

     الحبس المؤقت إجراء استثنائي ال يمكف أف يؤمر بو إال إذا كانت التزامات الرقابة 
، كىك مف إختصاص قاضي التحقيؽ، كككيؿ الجميكرية إستثناءا في 1القضائية غير كافية

 . أياـ كيعرض في أكؿ جمسة08حاالت التمبس عمى أف ال تتجاكز في كؿ األحكاؿ 
 كالمشرع الجزائرم لـ يخص الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات بمكاعيد محددة 

 .لمحبس، بؿ تأخذ حكـ المكاعيد الخاصة بالجنايات كالجنح بحسب تكييفيا
 : تقدر ب1-125ك 125 ك124ىذه المكاعيد حسب المكاد

 .  يـك لمجنح المعاقب عمييا بسنتيف أك اقؿ20 -
 مكاد الجنح التي تزيد عقكبتيا عف سنتيف : -  أشير في4 -

 مكاد الجنح المعاقب عمييا بسنتيف أك اقؿ إذا كاف غير مقيمػػػػػػػػػػػا في                 -
               الجزائر أك قد حكـ عميو مف اجؿ جناية أك عقكبة حبس مدة أكثر مف   

 .              ثبلثة أشير بغير إيقاؼ لمتنفيذ الرتكابو جنحة مف جنح القانكف العاـ
 سنكات مرة كاحدة 3 أشير الخاصة بالحبس لمجنح التي تزيد عقكبتيا عف 4    ك تمدد مدة 

 . أشير أخرل4بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية لمدة 
 4 أشير في مكاد الجنايات ، تجدد مرتيف بعد إستطبلع رأم ككيؿ الجميكرية، لمدة 4 -

 .أشير في كؿ مرة
 سنة أك بالسجف المؤبد 20     إذا تعمؽ األمر بجنايات معاقب عمييا بالسجف المؤقت لمدة 

كما يستفيد قاضي التحقيؽ .  أشير لكؿ مرة4أك اإلعداـ يمدد الحبس المؤقت ثبلث مرات ،
 في مكاد الجنايات مف تمديد لمحبس المؤقت مف طرؼ غرفة اإلتياـ، عمى أف يقدـ طمبا بذلؾ 
                                                 

 : ؽ ا ج ج يككف إجراء الرقابة القضائية غير كاؼ في الحاالت التالية123حسب المادة  (1)
 .إذا لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ العدالة أك كانت األفعاؿ جد خطيرة- 
إذا كاف الحبس المؤقت ىك الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج أك األدلة المادية أك كسيمة لمنع الضغكط عمى الشيكد - 

 .أك الضحايا أك لتفادم تكاطؤ المتيميف ك الشركاء الذم قد يؤدم إلى عرقمة الكشؼ عف الحقيقة
 .إذا كاف الحبس ضركريا لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة أك الكقاية مف حدكثيا مف جديد-
 .إذا خالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو كاجبات الرقابة القضائية- 
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 .قبؿ شير مف انتياء المدد القصكل التي يحؽ لو أف يأمر بيا 
    كالمعمـك أف الجرائـ اإللكتركنية يمكف أف تقع عمى مادة المعمكمات كما يمكف أف تتخذ 
المعمكماتية كسيمة في تنفيذىا، كعميو يمكف تمديد أجاؿ الحبس المؤقت في مكاد الجنايات 

 مرات، أما الجنايات العابرة لمحدكد 5المكصكفة بأفعاؿ إرىابية يمكف أف تتـ الكتركنيا إلى 
الكطنية كالتي تجد في الفضاء االلكتركني مرتعا ليا يمكف أف يمدد الحبس المؤقت بشأنيا 

 . أشير4مرة مف قاض التحقيؽ ككؿ تمديد ال يمكف أف يتجاكز 11إلى 
 :تسخير األعواف المؤىميف لدى المصالح العمومية أو الخاصة :           ثالثا

 في سير ة     يمكف خبلؿ إجراءات التحقيؽ كجمع األدلة تسخير األعكاف المؤىميف لممساعد
 :اإلجراءات كنجد مف بيف األعكاف 

 :الموظفوف في قطاع المواصالت السمكية والالسمكية  - أ
   يمكف لككيؿ الجميكرية كلقاضي التحقيؽ ك لضابط الشرطة القضائية الذم أذف لو مف 

ككيؿ الجميكرية أك أنيب إليو مف طرؼ قاضي التحقيؽ أف يسخر كؿ عكف مؤىؿ في ىيئة 
عمكمية أك لدل الخكاص  في قطاع المكاصبلت السمكية كالبلسمكية لمتكفؿ بالجكانب التقنية 
لعمميات إعتراض المراسبلت التي تتـ بكسائؿ االتصاالت السمكية كالبلسمكية ، ككذا كضع 

 .1الترتيبات البلزمة إللتقاط الصكر كالصكت
   ال بد مف أف تقـك الجيات اإلدارية أك الخاصة التي تشتغؿ في مجاؿ االتصاالت 

بالتعاكف مع أجيزة الدكلة المكمفة بالقضاء الجنائي بتسييؿ عمميات اعتراض مراسبلت 
كالتقاط الصكر كالصكت بعد تثبيت أجيزة خاصة بذلؾ في أماكف عمكمية أك خاصة دكف 
إذف مف مالؾ المحبلت ، كؿ ذلؾ في صدد جرائـ التمبس أك جرائـ معينة مف بينيا الجرائـ 

 .الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
 خدمات االنترنت باألخصمقدمي الخدمات  - ب

 القكاعد  يتضمف  2009  غشت  05المؤرخ في  04-09 مف قانكف 10 تنص المادة     
 عمى كمكافحتيا  كاالتصاؿ  اإلعبلـ بتكنكلكجيات  تصمة الـالجرائـ  مف  لمكقاية  الخاصة

ديـ تؽ  الخدمات  مقدمي    عمىعيف يت ، القانوف  ىذا  أحكاـ  تطبيؽ  إطار  في :"
                                                 

  ؽ ا ج ج8 مكرر65حسب المادة ( 1)
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 تعمقةالـ عطياتالـ  وتسجيؿ  لجمع  القضائية  بالتحريات  كمفةلـ ا لمسمطات  ساعدةلـا
  وفقا  حفظيا  عمييـيف يتع  التي عطياتلـ ا  وبوضع  حينيا  في  االتصاالت  حتوىبـ

 . ذكورةالـ  السمطات  تصرؼ تحت  أدناه  11  لممادة
  مف  بطمب  ينجزونيا  التي  العمميات سرية  كتماف  الخدمات  مقدمي  عمى  يفويتع

  قررةالـ العقوبات  طائمة  تحت  وذلؾ  بيا  تصمةالـ   عموماتلـ اوكذا  يفالمحقؽ
 1 ىذه المادة تضع عمى عاتؽ مقدمي الخدمات ."   والتحقيؽ  التحري  أسرار  إلفشاء

  كلػػػػػػػػػػػػػػػحتكاجب مساعدة السمطػػػػػػػػة القضائية في تحقيقاتيا بإمػػػػػػػػػػػدادىا بمعمكمات خاصة بـ
 2 كقد نص المشرع عمى أف يتـ حفظ ىذه االتصاالت ،أطرافيا في كؿ األحكاؿاالتصاالت

 أما المشرع الفرنسي، 4، لمدة سنة3كمحتكاىا عندما تطمب السمطة القضائية المختصة ذلؾ
 في 2003 فيفرم 13 فرض بمكجب القانكف المتعمؽ باألمف الداخمي الصادر في فقد 
 إفشاء أسرار االتصاالت عبر شبكة االنترنت لرجاؿ الضبط القضائي اذا كانت 8/1مادتو

المعمكمات تفيد في الكشؼ عف الحقيقة بخصكص تحقيؽ جنائي قائـ، كقد كاف القانكف 
                                                 

  :  الخدمات انيـ  مقدمك 04-09يعرؼ القانكف  (1)     
 معمكماتية  منظكمة  بكاسطة  االتصاؿ  عمى  القدرة خدماتو،  ستعمميـيقدـ ؿ  خاص  أك  عاـ  كياف  أم- 1        

 لبلتصاالت،  نظاـ  أك/ ك
أك   االتصاؿ المذككرة  خدمة  لفائدة  معمكماتية  معطيات تخزيف  أك  يقـك بمعالجة  آخر  كياف  كأم -2        

 .لمستعممييا
   بعد إاليعتبر ىذا االلتزاـ عاـ حتى دكف مطالبة السمطة القضائية بذلؾ أما محتكل االتصاالت ال يتـ تسجيمو (2)

 . مطالبة القضاء بذلؾ
  : بحفظ  الخدمات  مقدمك  يمتـز( 3)

 .الخدمة مستعممي  عمى  بالتعرؼ  تسمح  التي  عطياتالـ-ا
 .لبلتصاؿ  ستعممةالـ الطرفية  بالتجييزات  تعمقةالـ ا  عطياتالـ  ب
 . اتصاؿ كؿ  كمدة  ككقت  تاريخ  ككذا  التقنية الخصائص  -  ج
 .كمقدمييا  ستعممةالـ أك  طمكبةالـ التكميمية  بالخدمات  تعمقةلـ ا  عطياتالـ  -  د
 اعميو طمعالـ كاقعالـ عناكيف ككذا االتصاؿ إلييـ رسؿ الـأك إليو رسؿ الـعمى بالتعرؼ تسمح التي عطياتالـ-ق

 تمؾ ككذا  ادةالـ  ىذه  مف  "  أ  " الفقرة في المذككرة ا المعطيات بحفظ المتعامؿ الياتؼ، يقـك لنشاطات بالنسبة
مكانو  كتحديد االتصاؿ مصدر عمى بالتعرؼ تسمح التي

  بسنة ادةالـ  ىذه  في  ذكورةلـ ا  طياتالمع  حفظ  مدة  تحدد:" على 04-09 مه قاوىن 11/3تىص المادة  (4)
 ." التسجيؿ  تاريخ  مف  ابتداء  واحدة
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 ينص عمى 2001 نكفمبر15الفرنسي قبؿ ذلؾ كبمكجب قانكف األمف القكمي الصادر في 
التزاـ الحفاظ عمى البيانات المتعمقة بشخصية المتراسميف كالمتمثمة في عنكاف االنترنت 

كعناكيف الرسائؿ االلكتركنية المرسمة كالمستقبمة، كعناكيف المكاقع التي تمت زيارتيا لمدة سنة 
 بمناسبة إصدارىا 2003دكف االحتفاظ بمحتكاىا، لكف عادت كتراجعت عف ىذا المكقؼ في 

 لقانكف األمف الداخمي كامتد االلتزاـ ليشمؿ اإلحتفاظ بمحتكل المراسبلت نفسيا كالتي كػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 .1القانكف السابؽ يحظر االحتفاظ بيا

 تحت طائمة   04-09 مف قانكف11    نبلحظ أف الكاجبات التي جاءت بيا المادة  
 :"  عمى11/4المساءلة الجزائية لكؿ مف يعيؽ سير التحريات القضائية فتنص  المادة

  االلتزامات  احتراـ عدـ  عمى  ترتبةالـ  اإلدارية  بالعقوبات  اإلخالؿ  دوف
 يفالطبيعي لألشخاص    الجزائية  سؤوليةالـ تقوـ، ادةالـ  ىذه  في  عمييا  نصوصالـ
  ويعاقب، القضائية  التحريات سير  حسف  عرقمة  إلى  ذلؾ  يؤدي  عندما  عنوييفوالـ

  وبغرامة سنوات  (5)  خمس  إلى  أشير  (6)  ستة  مف  بالحبس الطبيعي الشخص
 . دج  500.000  إلى    دج  50.000  مف

  "  العقوبات  قانوف  في  قررةالـ لمقواعد  وفقا  بالغرامة  عنويالـ الشخص  يعاقب
يمكف أف نضيؼ في ىذا الصدد أف بعض التشريعات أعطت لسمطة ضبط المكاصبلت    

 . 2السمكية كالبلسمكية صفة ضابط الشرطة القضائية في حدكد مينتيـ
 واالتصاؿ اإلعالـ بتكنولوجيات صمةالمت   الجرائـ مف لموقاية الوطنية الييئة-       ج
 :ومكافحتو

  تصمةالـ الجرائـ  مف  لمكقاية  كطنية  ىيئة  إنشاء 04-09      تـ بمكجب قانكف 
  القضائية  السمطات  مساعدة  كمف مياميا. كمكافحتو  كاالتصاؿ  اإلعبلـ  بتكنكلكجيات

 الصمة  ذات  الجرائـ بشأف    اتجريو  التي  التحريات  في  القضائية  الشرطة كمصالح

                                                 

بذلؾ يتكافؽ القانكف الفرنسي مع القانكف األمريكي الخاص بمكافحة اإلرىاب بعد االعتداء عمى مركز التجارة  (1)
عمى عكس المشرع الجزائرم . 212شيماء عبد الغني محمد عطا اهلل، مرجو سابؽ،ص/ د:العالمي، أنظر في ذلؾ

 .لـ ينص عمى كاجب االحتفاظ بالمحتكل إال بإذف مف القضاء
2
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نجاز  عمكماتالـ  تجميع  ذلؾ  فيبما  كاالتصاؿ  اإلعبلـ  بتكنكلكجيات   الخبرات  كا 
 .القضائية

المتبادلة   الدولية  القضائية  المجوء لممساعدة:    رابعا            
 ؼػػػػػػككش  الجرائـ  عاينة لـاريةػػػػػػػالج  القضائية التحقيقات  أك  التحريات  ارػػػػإط  في        

  ةػػػػػػػػػػاألدؿ  لجمع  الدكلية  القضائية  ساعدةالـ تبادؿ  تصةلمخا  السمطات  كفيـ مرتكبييا 
 كذلؾ عمى أساس االتفاقات الدكلية كالثنائية كمبدأ اإللكتركني  الشكؿ  في ةيـبالجر  الخاصة

المعاممة بالمثؿ ، كفي كؿ األحكاؿ ال يجكز قبكؿ المساعدة القضائية إذا كاف ذلؾ يمس 
 .1بالنظاـ العاـ كالسيادة الكطنية 

 في الجرائـ االلكترونيةضرورة االستعانة بأىؿ الخبرة :             خامسا 
الحاسبات،  طبيعة الجرائـ ذات الصمة بالحاسب اآللي تقتضي معرفة متميزة بنظـ     

المعرفة  ككيفية تشغيميا، ككسائؿ إساءة إستعماليا مف قبؿ مستخدمييا، كلف تتحقؽ ىذه
الجرائـ  التقنية إال بتدريب القائميف عمى أعماؿ التحرم، كالمباشريف لمتحقيؽ في مجاؿ

كنيابة  اإللكتركنية، إلى الحد الذم دعا البعض إلى القكؿ بضركرة كجكد شرطة متخصصة،
 .متخصصة في ىذا المجاؿ

الحاسبات، بعد التعرؼ عمى أنكاعيا  يجب أف يشتمؿ التدريب عمى كيفية تشغيؿ     
ببرمجة الحاسبات، كالمعالجة اإللكتركنية  كنظميا المختمفة، إلكتساب ميارات كمعارؼ تتعمؽ

أك تستخدـ الحاسبات كسيمة إلرتكابيا، كأساليب  لمبيانات كالجرائـ التي تقع عمى الحاسبات،
امف الحاسبات، ككسائؿ اختراقيا، مع دراسة  إرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ، فضبل عف

 .مكاجيتيا حاالت تطبيقو لجرائـ كقعت سمفا، ككيؼ تـ
 كأعضاءالشرطة  كفي كثير مف بمداف العالـ تعقد دكرات تدريبية متخصصة لرجاؿ    

المتخصصة التابعة لكزارة    في المراكزآكالنيابة العامة، سكاء في مراكز تابعة لكزارة الداخمية 
 .2ككندا  كانجمترا،أمريكاالعدؿ، كما ىك الحاؿ في 

                                                 

  ساسالـ  شأنيا  مف كاف  إذا  ساعدةالـ  طمبات  تنفيذ يرفض  :"04-09 مف قانكف 18/1 تنص المادة  (1)
 " العاـ  النظاـ  أو  الوطنية  بالسيادة

 214شيماء عبد الغني محمد عطا اهلل، مرجع سابؽ، ص/ د (2)
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 أك الشرطة سكاء الجيات المعنية تضطر أنو في الجزائر كفي غياب مثؿ ىذا األمر    إال
ؽ ا ج 143 قاضي التحقيؽ لبلستعانة بالخبرة الفنية ،كىك مضمكف المادة أكالنيابة العامة 

 الحكـ عندما تعرض ليا أولجيات التحقيؽ :" تنص عمى إذ 2006ج  كالمعدلة سنة 
 مف إما بناء عمى طمب النيابة العامة و إما بندب خبير تأمر أفمسألة ذات طابع فني 

ر المذكك 04-09 مف قانكف 05/04كذلؾ نصت المادة ، ...." مف الخصوـأوتمقاء نفسيا 
 دراية لو شخص كؿ تسخير بالتفتيش  المكمفةالسمطات يمكف:" أنفا انو بصدد التفتيش

 المعموماتية المعطيات لحماية المتخذة بالتدابير أو البحث محؿ  المعموماتيةالمنظومة بعمؿ
 ."ميمتيا إلنجاز الضرورية المعمومات بكؿ وتزويدىا مساعدتيا قصد   تتضمنيا التي

، تستعيف الشرطة كسمطات التحقيؽ اك اآلليبالحاسب  فمنذ بدء ظيكر الجرائـ ذات الصمة 
، كذلؾ بغرض كشؼ اآلليالمتميزة في مجاؿ الحاسب  المحاكمة بأصحاب الخبرة الفنية

كالتحفظ عمييا، أك مساعدة المحقؽ في إجبلء جكانب   تجميع أدلتياأكغمكض الجريمة، 
 .الدقيقة ذات الصمة بالجريمة محؿ التحقيؽ الغمكض في العمميات اإللكتركنية

ذا كانت اإلستعانة بخبير فني أمر     جكازم لممحقؽ اك لجية التحقيؽ كالحكـ، إال أنو في  كا 
 أىؿ دكف استطبلع رأم برأميمكف لمقاضي أف يقطع فييا   التي الالبحتةالمسائؿ الفنية 

أف يستعيف بالخبير، فإذا تصدل لممسألة الفنية كفصؿ فييا  الخبرة، في ىذه الحالة يجب عميو
كاف حكمو معيبا مستكجبا نقضو، كىذا المبدأ إستقر عميو  دكف تحقيقيا بكاسطة خبير

 كاجب أمر البحتة  كبناء عميو فإذا كانت اإلستعانة بخبير فني في المسائؿ الفنية،القضاء
حيث تتعمؽ بمسائؿ  عمى جية التحقيؽ كالقاضي، فيي أكجب في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية،

أساليب إرتكابيا سريع  فنية آية في التعقيد كمحؿ الجريمة فييا غير مادم، كالتطكر في
التميز في مجاؿ  كمتبلحؽ، كال يكشؼ غمكضيا إال متخصص كعمى درجة كبيرة مف

 .مماثميف تخصصو، فإجراـ الذكاء كالفف، ال يكشفو كال يفمو إال ذكاء كفف
غيابًو، فقد تعجز  كأىمية اإلستعانة بالخبيرة في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية، تظير عند    

 حكؿ األدلة الشرطة عف كشؼ غمكض الجريمة، كقد تعجز ىي أك جية التحقؽ عف جميع
 معو  اإلىماؿ عند التعامؿأكالجريمة كقد تدمر الدليؿ أك تمحكه بسبب الجيؿ 

يجب أف يضاؼ  كالخبير ال يشترط فيو فحسب كفاءة عممية عالية في مجاؿ التخصص بؿ
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الجرائـ   سنكات مف أعماؿ الخبرة في المجاؿ الذم تميز فيو، كعمى كجو الخصكصإلييا
في البيانات   بالتبلعبأكذات الصمة بالحاسب الحالي، فقد يتعمؽ األمر بتزكير المستندات، 

 عمى حرمة االعتداء أكجريمة مف جرائـ األمكاؿ أك  بث البيانات أك نقؿ أثناء الغش أك
 .العامة باآلداب مخمة أفبلـ أك عرض صكر أكالحياة الخاصة، 

اإللكتركنية، القانكف  كمف التشريعات الحديثة التي نظمت أعماؿ الخبرة في مجاؿ الجرائـ   
. 1 2000 نكفمبر سنة 23البمجيكي الصادر في 

النتيجة المطمكبة نتيجة   الخبير ىك إلتزاـ ببذؿ عناية، فبل يسأؿ إذا لـ يصؿ إلى   كالتزاـ
لميمتو، كيمكف اف تثكر   مباشرتوأثناءضعؼ خبرتو، أك بسبب العقبات التي كاجيتو 

أتمؼ عمدا البيانات المطمكب منو  مسؤكليتو الجنائية إذا رفض القياـ بالميمة المكمؼ بيا، أك
. التعامؿ معيا، أك حفظيا 

التزاـ الخبير بأداء ميمتو التي حددتيا لو جية التحقيؽ، يمتـز كذلؾ  فضبلن عف    
. سر المينة، كفي حالة إفشائو السر، يعاقب بالعقكبة المقررة ليذه الجريمة بالمحافظة عمى

إجراء اعتراض المراسالت و مراقبة االتصاالت االلكترونية والتسرب في :           سادسا
 الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

، كىك مف اختصاص ضباط 2006    ىذا اإلجراء مستحدث جاء بو المشرع الجزائرم في
 ؽ ا ج ج، 5/1 مكرر65الشرطة القضائية، بناء عمى إذف مف ككيؿ الجميكرية حسب المادة
 . ؽ ا ج ج5/6 مكرر65أك مف قاضي التحقيؽ في حالة فتح تحقيؽ قضائي حسب المادة

                                                 

يستعينا بخبير   مف القانكف المذككر عمى انو يجكز لقاضي التحقيؽ، كلمشرطة القضائية أف88نصت المادة  فقد (1)
ككيفية الدخكؿ فيو، اك الدخكؿ لمبيانات  ليقدـ كبطريقة مفيكمة المعمكمات البلزمة عف كيفية تشغيؿ النظاـ،

كيعطي القانكف كذلؾ لسمطة لمتحقيؽ اف تطمب مف الخبير تشغيؿ  المخزكنة اك المعالجة أك المنقكلة بكاسطتو،
 أك عمؿ نسخة مف البيانات المطمكبة لمتحقيؽ، أك سحب البيانات المخزنة اك المحكلة اك النظاـ، أك البحث فيو،

. المنقكلة، عمى أف يتـ ذلؾ بالطريقة التي تريدىا جية التحقيؽ 
     يرجع إلى قاضي التحقيؽ  لمقانكف المشار اليو فإف االلتزاـ بتشغيؿ النظاـ كاستخراج البيانات المطمكبة منو، ككفقا          
حالة التمبس بالجريمة، اك عند الرضاء بعممية   بصفة أصمية، كيجكز ذلؾ لمنيابة العامة عمى سبيؿ االستثناء في         
   لمنص السابؽ تتمثؿ مف ناحية في تشغيؿ النظاـ، كمف ناحية أخرل في تقديـ  فميمة الخبير كفقا. التفتيش ىذه         
أك عمى   disqu المطمكبة، حسب الطريقة التي تريدىا جية التحقيؽ، فقد تريد البيانات مسجمة عمى دسؾ البيانات         
 .، أك عمى األقراض الممغنطة، أك عمى كرؽC-DROM رـك سيدم         
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مف بينيا 1ىذا اإلجراء ليس خاصا بجميع الجرائـ بؿ في حاالت التمبس أك التحقيؽ في جرائـ
 .  الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات 

 سمطات ضباط الشرطة القضائية في حالة اعتراض المراسالت، تسجيؿ األصوات و –   أ 
 : التقاط الصور

   نظـ المشرع الجزائرم اعتراض المراسبلت، كتسجيؿ األصكات ك التقاطيا بمكجب القانكف 
 المتضمف تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية في 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06رقـ 

، التي تجيز 10 إلى غاية مكرر 5 مكرر 65الباب الثاني مف الفصؿ الرابع في المكاد مف 
لضباط الشرطة القضائية ك أعكانيـ القياـ بيذه األعماؿ، إذا اقتضت ضركرات التحرم في 
الجرائـ المتمبس بيا، أك بعض الجرائـ كذلؾ بمكجب إذف مف ككيؿ الجميكرية المختص أك 
 : بمكجب إذف مف قاضي التحقيؽ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي تتمثؿ ىذه األعماؿ فيما يمي

 2اعتراض المراسبلت التي تتـ عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية ك البلسمكية. 
  إجراء ترتيبات تقنية مف أجؿ التقاط، تثبيت، بث ك تسجيؿ الكبلـ المتفكه بو مف

 طػػػػػػػػػػػػػػػرؼ األشخاص في أماكف عامة أك خاصة ك التقاط الصكر لشػػػػػػػػػػػػػخص أك 

                                                 

 في جرائـ المخدرات، العابرة لمحدكد الكطنية، تبييض األمكاؿ، 5 مكرر65ىذه الجرائـ تتمثؿ حسب المادة (1)
 .اإلرىاب، المتعمقة بتشريع الصرؼ، كجرائـ الفساد

   اعتراض المراسبلت السمكية كالبلسمكية دكف إذف تعتبر جريمة في أغمبية التشريعات، بإعتبار أف ذلؾ يتضمف  (2)
  مف قانكف العقكبات المصرم أنو يعاقب بالحبس مدة ال   مكرر309انتياكا لحرمة الحياة الخاصة فتنص المادة      
تقؿ عف سنة كؿ مف اعتدل عمى حرمة الحياة الخاصة لممكاطف كذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية في غير       
: األحكاؿ المصرح بيا قانكنا أك بغير رضا المجني عميو     

أسترؽ السمع اك سجؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيا كاف نكعو محادثات جرت في مكاف خاص أك عف - 
. طريؽ التميفكف

. التقط أك نقؿ بجياز مف األجيزة أيا كاف نكعو صكرة شخص في مكاف خاص- 
يبلحظ أف ىذا النص يخص المحادثات الشفكية التي تجرم في مكاف خاص، كما يخص المحادثات الشفكية التي 
تتـ عف طريؽ الياتؼ، بالتالي كتطبيقا لمبدأ الشرعية ال يمتد ىذا النص لممحادثات التي تتـ عف طريؽ الكمبيكتر، 

غير أنو ىناؾ مف قاؿ بسرياف النص السابؽ عمى المحادثات التي .كما أنو ال تعتبر شبكة االنترنت مكانا خاصا
عبد الرؤكؼ / د:تتـ عبر الكمبيكتر المكصكؿ باالنترنت استنادا إلى أنيا تتـ عف طريؽ خط تميفكني،أنظر في ذلؾ

، أنظر كذلؾ محمد 89، ص 2003ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، مصر،
 . 138، ص2003أميف الركمي، جرائـ الكمبيكتر كاالنترنت، دار المطبكعات الجامعية، مصر، 
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 .أشخاص دكف مكافقة المعنييف باألمر
المشرع الجزائرم لـ يعرؼ مصطمح االعتراض، كقد عرفو القانكف األمريكي بأف اإلعتراض   

ىك الحصكؿ عمى محتكل االتصاؿ السمكي أك اإللكتركني أك الشفكم كذلؾ باستعماؿ أم 
 . 1 أك أم كسيمة أخرلةكسيمة إلكتركنية أك ميكانيكي

     المبلحظ أف االتجاه الجديد لمسياسة الجنائية التي جاء بيا المشرع الجزائرم بمكجب  
 المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية لـ يكازف فييا بيف حماية 22-06القانكف رقـ 

الصالح العاـ ك حؽ األفراد في احتراـ حياتيـ الخاصة ك ىذا ما جسدتو السمطات الكاسعة 
الممنكحة لضباط الشرطة القضائية تحت غطاء مقتضيات التحرم ك التحقيؽ التي تتضمف 

كحرياتيـ الشخصية، المكفكلة حمايتيا . مساسا صارخا لحقكؽ األفراد يقدـ لو مف الجريمة
 .2دستكريا

 التحريات التي ال تتعمؽ بحرمة الحياة الخاصة، كالمشكؿ 3      تجيز التشريعات كالقضاء
 .يطرح في المعيار الفاصؿ بيف ما يعد حياة خاصة كبيف ما ال يعد كذلؾ

     عادة ما تكرد التشريعات الجنائية الصكر المختمفة لتجريـ االعتداء عمى حرمة الحياة 
الخاصة كالتي يستمـز أف يككف السمكؾ المعاقب عميو كالتصكير اك تسجيؿ محادثات قد تـ 

،أما إذا كاف المكاف عاما ال يحكؿ دكف سمطة رجاؿ الضبط القضائي في 4في مكاف خاص 
تتبع الشخص كتصكيره إذا كاف ذلؾ يفيد في الكشؼ عف الجريمة، أكثر مف ذلؾ صدر 

 سمح فيو لكزير 2001 الصادر في جكيمية538-2001قانكف في فرنسا كىك قانكف 
الداخمية أف يتبنى تطبيؽ نظاـ المعمكمات المعالجة آليا الخاصة بالمشتبو فييـ كالمجني 
عمييـ بيدؼ البحث عف الجاني ، فالمعالجة االلكتركنية أصبحت مقبكلة في المراحؿ 

                                                 

. 251شيماء عبد الغني محمد عطا اهلل، مرجو سابؽ، ص/ د( 1)
 .77، ص2009نصر الديف ىنكني، داريف يقدح، الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر،( 2)
مثبل قضت محكمة كندية بأف ما قاـ بو رجاؿ الضبط القضائي مف الرجكع إلى أجيزة شركة الكيرباء لمعرفة مدل  (3)

إستيبلؾ أحد المشتركيف المشتبو فيو بأنو يقـك بزراعة نباتات مخدرة في منزلو، ال يتعمؽ بحرمة الحياة الخاصة 
  .193 سابؽ، صعشيماء عبد الغني محمد عطا اهلل، مرج/ د:كال تحتاج إلذف بالتفتيش انظر في ذلؾ 

فالبنكؾ التي تقـك بكضع كاميرات فييا لتصكير المتردديف عمييا سمكؾ سميـ ككنيا أماكف عامة كاف ىذه الصكر  (4)
 .ستستند إلييا المحكمة في حكميا باإلدانة في جرائـ السطك
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المختمفة لئلجراءات كمف ثمة ال تعتبر مساسا بالحياة الخاصة بالنسبة الطبلع رجاؿ الضبط 
 .1القضائي عمييا

 لضباط 05مكرر65 طبقا لممادة نجد أف المشرع الجزائرم أجاز   بالعكدة إلجراء اإلعتراض،
 المراسبلت، تسجيؿ األصكات ك التقاط الصكر، لكنو قيدىـ الشرطة القضائية القياـ باعتراض

 :بجممة مف الشركط لتككف إجراءاتيـ صحيحة ك منتجة آلثارىا كىي
 أف يصدر اإلذف مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ المختصيف. 
  أف يكجو ىذا اإلذف لضابط الشرطة القضائية، فبل يجكز أف يكجو ألحد األعكاف

 .ألف ميمتيـ تنحصر في مساعدة الضباط
  أف يقـك الضابط بيذه األعماؿ سعيا لمكشؼ عف جرائـ حددىا المشرع في المادة

 ك ىي جرائـ مذككرة عمى سبيؿ الحصر، ك قد يرجع ذلؾ لمخطكرة 5 مكرر 65
اإلجرامية ليذه األفعاؿ ك أثرىا عمى السياسة العامة في الدكلة ك اقتصادىا، أما 

 .إذا كانت ىذه األعماؿ في غير ىذه الجرائـ فإجراؤه باطؿ
 أف يككف ىذا اإلذف مكتكبا ك محدد المدة، ك إال كاف تحت طائمة البطبلف: 

 يجب أف يككف ىذا اإلذف مكتكبا بعبارات كاضحة تتضمف كافة األعماؿ  -
التي يقـك بيا ضابط الشرطة القضائية ك التي تساعده عمى إتماـ المياـ المككمة لو مف 
االتصاالت المطمكبة التقاطيا كاألماكف المقصكدة كالجريمة التي تبرر المجكء إلى ىذه 

التدابير ك مدتيا،  عميو، ال يجكز أف يككف ىذا اإلذف مبيما أك فيو لبس أك غمكض كما ال 
ك قد أجاز المشرع الجزائرم ليذا الضابط االستعانة باألعكاف أىؿ . يجكز أف يككف شفكيا

إال أف ىذا الضابط مقيد أثناء . الخبرة ك االختصاص لضماف تنفيذ الميمة عمى أحسف كجو
قيامو بيذه األعماؿ بالحفاظ عمى السر الميني، حرصا عمى نجاحيا مف جية، ك خكفا مف 

فشميا مف جية أخرل ك ىذا راجع لخطكرة ىذه األفعاؿ اإلجرامية التي تنفذ عمى مستكل عاؿ 
 .مف االحتراؼ ك السرية

  أشير، 4 يجب أف يككف اإلذف محدد المدة، فبل يجكز أف تتجاكز مدتو  -

                                                 

 .256عبد الرؤكؼ ميدم، مرجع سابؽ،ص / د (1)
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إال أنو ك نظرا لمخطكرة اإلجرامية ليذه األفعاؿ منح المشرع الجزائرم رخصة لمضابط القائـ 
 .بالميمة تمديد ىذه المدة بنفس الشركط الشكمية كالزمنية السابقة

   المبلحظ أف المشرع الجزائرم أثناء القياـ بيذه األعماؿ لـ يقيد الضباط بالمكاعيد المحددة 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ك قد يرجع ىذا لما تتطمبو ىذه العمميات مف 47في المادة 

 .سرعة إلتماميا
  يتعيف عمى الضابط القائـ بيذه الميمة تحرير محضر يتضمف كافة األعماؿ ك

اإلجراءات التي قاـ بيا، كما يتضمف كصفا دقيقا لمكقائع المثبتة لصحة ما قاـ 
 .بو، كما يتعيف عميو تحديد ساعة انطبلقو في مباشرة األعماؿ ككقت انتيائيا

   إف تقيد ضباط الشرطة القضائية بجميع الشركط ك القيكد التي تطمبيا قانكف اإلجراءات 
اعتراض المراسبلت، تسجيؿ األصكات ك التقاط –الجزائية أثناء قياميـ بيذه األعماؿ 

مجبرة عمى األخذ - النيابة، قضاة، التحقيؽ أك الحكـ–ال يعني أف الجيات المعنية - الصكر
بيا، فيي كغيرىا مف األعماؿ تحرر في محضر ك تكدع في ممؼ، ك ليذه الجيات سمطة 

 .تقدير إمكانية األخذ بيا أك استبعادىا
 سمطات الضبطية في مراقبة االتصاالت االلكترونية-     ب

 زيادة إلجراء اعتراض المراسبلت إمكانية مراقبة االتصاالت 04-09 جاء في قانكف 
 :ىذا اإلجراء مسمكح بو بشركط ىي ،1االلكتركنية

 : أف تككف مف ضمف الحاالت التالية -1
 اسةالـ  الجرائـ أك  التخريب أك اإلرىاب  بجرائـ  صكفةالمكك   األفعاؿ  مف  لكقايةا  -  أ
 .ةالدكؿ  بأمف 
 عمى  معمكماتية  منظكمة  عمى  اعتداء احتماؿ  عف  معمكمات  تكفر  حالة  في  -   ب
 الكطني  االقتصاد أك  الدكلة  مؤسسات  أك  الكطني  الدفاع  أك  العاـ النظاـ  ييدد  نحك 

                                                 

  كفيـ واالتصاالت  راسالتالـ  سرية تضمف التي القانونية األحكاـ مراعاة مع :" منو عمى03حيث تنص المادة ( 1)
 نصوصلـ ا  لمقواعد  وفقا، الجاري  القضائية التحقيقات أو  التحريات  ستمزماتو لـأ  العاـ  النظاـ حماية  قتضياتلـ

 اإللكترونية  االتصاالت  اقبةلمر  تقنية    ترتيبات وضع، القانوف  ىذا  وفي  الجزائية  اإلجراءات  قانوف في  عمييا
 "معموماتية  منظومة  داخؿ  والحجز  التفتيش  بإجراءات والقياـ  حينيا  في  محتواىا  وتسجيؿ  وتجميع
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 الكصكؿ  الصعب  مف  يككف  عندما،القضائية  كالتحقيقات  التحريات  قتضياتلـ  -  ج 
 .اإللكتركنية  راقبةالـ  إلى  المجكء  دكف  الجارية  األبحاث تيـ  نتيجة  إلى 
 . تبادلةلـ ا  الدكلية القضائية  ساعدةالـ  طمبات  تنفيذ  إطار  في  -   د
 بالكقاية مف   األمر  يتعمؽ  عندما كتصةلمخا القضائية  السمطة  مف  مكتكب  بإذف  -2

  العاـ  النائب يختصاألفعاؿ المكصكفة بالجرائـ اإلرىاب كالتخريب كالماسة بأمف الدكلة 
  .الجزائر  قضاء  مجمس لدل

الضباط المختصيف بيذا اإلجراء في شأف جرائـ اإلرىاب كالتخريب كالماسة بأمف الدكلة  -3
 كاالتصاؿ اإلعبلـ بتكنكلكجيات صمةالمت   الجرائـ مف لمكقاية الكطنية ىـ المنتميف لمييئة

يف يب  تقرير أساس  عمى  كذلؾ  لمتجديد  قابمة  أشير 6كمكافحتيا ك يسمـ اإلذف ، مدتو 
، أما الجرائـ األخرل تخضع ليا  كجيةلـ ا كاألغراض ستعممةالـ ا  التقنية  الترتيبات  طبيعة

 .لئلحكاـ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية
 سمطات ضباط الشرطة القضائية في حالة التسرب- ج             

 11 مكرر 65 في المكاد 22-06      نظـ المشرع الجزائرم التسرب بمكجب القانكف رقـ 
 التي أجاز بمقتضاىا لضابط الشرطة القضائية ك أعكانيـ القياـ بعممية 18إلى غاية مكرر 

 .التسرب إذا دعت مقتضيات التحقؽ لذلؾ
 مف قانكف اإلجراءات 12/1 مكرر 65    عرؼ المشرع الجزائرم التسرب في المادة 

، كالتسرب ىك إجراء يقـك بو ضابط الشرطة القضائية أك أحد أعكانو تحت 1الجزائية
مسؤكلية الضابط يكىـ األشخاص المشتبو في ارتكابيـ لجريمة مف الجرائـ التي تعتبر 
جناية أك جنحة بأنو كاحد منيـ ليتمكف مف مراقبتيـ قصد الكشؼ عف مبلبسات ىذه 

 .الجريمة ك اإلحاطة بمرتكبييا
  أجاز قانكف اإلجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية القياـ بيذه العممية  لكنو قيدىـ 

 :بجممة مف الشركط البد مف تكافرىا كي يككف ىذا اإلجراء صحيحا، منتجا آلثاره ك ىي

                                                 

 يقصد بالتسرب قياـ ضابط أو عوف الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية : "بنصو عمى ( 1)
المكمؼ بتنسيؽ العممية، مراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيـ جناية أو جنحة بإيياميـ أنو فاعؿ معيـ أو شريؾ 

 ".ليـ أو خاؼ
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  أف يصدر اإلذف مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ بعد إخطار ككيؿ
 .الجميكرية المختص

  أف يكجو ىذا اإلذف لضابط الشرطة القضائية أك أحد أعكانو تحت مسؤكلية
 .الضابط

    يجكز لممتسرب أف يستعمؿ ىكية مستعارة تمكنو مف اإلحتكاؾ باألشخاص مرتكبي 
الجريمة مف أجؿ القياـ بالميمة المكمؼ بيا، ك يحضر عميو إظيار اليكية الحقيقية ألحد 
الضباط أك أعكاف الشرطة القضائية المباشريف لعممية التسرب في أم مرحمة مف مراحؿ 

اإلجراءات ميما كانت األسباب إال لرؤكسيا السممييف، ألف ىذا سيؤدم إلى إفشاؿ الخطة 
المتبعة في القبض عمى المشتبو فييـ ك تعريض العضك المكشكؼ عف ىكيتو لمخطر، ك قد 

 . 1 مف قانكف اإلجراءات الجزائية16 مكرر 65أكدت عمى ذلؾ المادة 
    ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع قد عاقب كؿ شخص يقـك بالكشؼ 
عف المتسرب أك معاكنيو، إال أنو تناقض مع مبادئ التجريـ ك العقاب فمـ يعتد بالخطكرة 

 .2اإلجرامية ك المتمثمة في الكشؼ عف المتسرب إنما اعتد بالنتائج المترتبة عف ذلؾ
    كما اعتبر القانكف العضك المتسرب غير مسؤكؿ جزائيا عف األعماؿ التي يقـك بيا أثناء 

لكف ال يجكز لممتسرب أف . ميمتو كحيازة، نقؿ أك تسميـ مخدرات أك مساعدتيـ في تخزينيا
يحرض المشتبو فييـ عمى ارتكاب الجرائـ مف أجؿ القبض عمييـ فيشترط أف يككف منفذا 

                                                 

ال يجوز إظيار اليوية الحقيقية لضباط أو أعواف الشرطة القضائية الذيف باشروا عممية ": بنصيا عمى أنو ( 1   )
 .التسرب تحت ىوية مستعارة في أي مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات

و بغرامة  (5)إلى خمس سنوات  (2)يعاقب كؿ مف يكشؼ ىوية ضباط أو أعواف الشرطة القضائية بالحبس مف سنتيف 
 . دج200000 دج إلى 50000مف 

و إذا تسبب الكشؼ عف اليوية في أعماؿ عنؼ أو ضرب أو جرح عمى أحد ىؤالء األشخاص أو أزواجيـ أو أبنائيـ أو 
 دج إلى 200000سنوات و الغرامة مف  (10)إلى عشر  (5)أصوليـ المباشريف فتكوف العقوبة الحبس مف خمس 

 . دج500000
سنوات إلى عشريف  (10)و إذا تسبب ىذا الكشؼ في وفاة أحد ىؤالء األشخاص فتكوف العقوبة الحبس مف عشر 

 دج دوف اإلخالؿ، عند االقتضاء، بتطبيؽ أحكاـ الفصؿ األوؿ 1000000 دج إلى 500000سنة و الغرامة مف  (20)
 ."مف الباب الثاني مف الكتاب الثالث مف قانوف العقوبات

 

 .82نصر الديف ىنكني، داريف يقدح، مرجع سابؽ، ص( 2)
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 مف قانكف 12/2 مكرر 65ألكامرىـ ال رئيسا عمييـ ك إال كاف إجراؤه باطبل كفقا لممادة 
 .اإلجراءات الجزائية

  65أف تككف الجريمة المتسرب فييا تشكؿ أحد الجرائـ المنصكص عميا في المادة 
 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية5مكرر 

   نبلحظ أف المشرع قد حدد الجرائـ التي يجكز التسرب فييا، فإذا كانت الجريمة المتسرب 
 .فييا خارجة عف الجرائـ المشار إلييا سمفا فبل تجكز عممية التسرب

  أف يككف اإلذف مكتكبا، مسببا، محدد المدة ك إال كاف تحت طائمة البطبلف كفقا لما
 : مف قانكف اإلجراءات الجزائية ليذا يجب15 مكرر 65كرد في المادة 

أف يككف اإلذف مكتكبا بعبارات كاضحة يحدد فيو ىكية ضابط الشرطة القضائية  - 
التي جرت العممية تحت مسؤكليتو ك تحدد فيو ميامو فبل يجكز أف يككف اإلذف شفكيا 

 .أك مبيما
أف يككف مسببا فيجب أف تحدد فيو األسباب التي أدت التخاذ ىذا اإلجراء، فعدـ - 

 .تسببو يؤدم إلى بطبلنو
أشير، لكف  (4)أف يككف اإلذف محدد المدة، فبل يجكز أف تتجاكز مدتو أربعة - 

المشرع منح إمكانية تجديده إذا دعت مقتضيات التحرم أك التحقيؽ لذلؾ، فقد ال 
يتمكف المتسرب مف إنياء ميامو خبلؿ ىذه المدة فيحتاج لتمديدىا، ك ىذا التمديد 

 .يخضع لنفس الشركط الكاجب تكافرىا في اإلذف األكؿ
  ك قد منح قانكف اإلجراءات الجزائية لمقاضي الذم رخص عممية التسرب أف يكقفيا حتى 

قبؿ انقضاء المدة المحددة، إال أنو في حالة الكقؼ أك عند انقضاء المدة المحددة في 
الرخصة دكف تمديدىا يمكف لممتسرب مكاصمة عممو إلى غاية ترتيب أمكره، بحيث يتمكف 
مف االنسحاب بطريقة ال تثير الشككؾ حكلو أك تعرضو لمخطر، شرط أف ال تتجاكز ىذه 
المدة أربعة أشير، نشير بأف األعماؿ التي قاـ بيا في ىذه الفترة ىك غير مسؤكؿ عنيا 

جزائيا، فيقع عميو إخطار القاضي الذم منحو رخصة القياـ بالعممية، ك يجكز لمقاضي في 
حالة عدـ تمكنو مف تكقيؼ نشاطو معيـ أف يرخص بتمديد اإلذف لمدة ال تتجاكز أربعة 

 .أشير عمى األكثر، تكدع ىذه الرخصة في ممؼ اإلجراءات بعد االنتياء مف العممية
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  يتعيف عمى العضك المتسرب إعداد تقرير يتضمف جميع ما قاـ بو مف إجراءات
 .لمعاينو الجريمة شرط أف ال يتعرض ىذا العضك ك المسخريف ليذه المينة لمخطر

نشير في األخير أنو إذا تطمب األمر القياـ بعممية تسرب ، ك تكافرت جميع شركطو يباشر 
عضك الضبطية القضائية ميامو مف أجؿ الكشؼ عف مبلبسات الجريمة ،ك يترتب عف ذلؾ 
جكاز سماع ضابط الشرطة القضائية دكف غيره مف العممية التي أجراىا بنفسو أك بالتنسيؽ 

مع أحد معاكنيو بكصفو شاىدا فقط ، ك بالتالي فالمسألة جكازية يرجع تقديرىا لمقاضي 
المطركح عميو النزاع فمو أف يطمب سماعو إف رأل ضركرة لذلؾ، كما يمكف أف يتغني عف 

 .ذلؾ
 . خصوصيات المعاينة والتفتيش والضبط في الجرائـ االلكترونية :بعا              سا

   ألم متابعة جزائية ال بد أف يتـ معاينة الجريمة ك إثبات اكتماؿ أركانيا خاصة المادم   
 .منيا اثر تفتيش كضبط لكسائؿ تنفيذ الجريمة 

 :المعاينة-     أ
التي خمفيا ارتكاب الجريمة،  آلثار الماديةمباشر كمادم ؿيقصد بالمعاينة إثبات        

 بيدؼ المحافظة عمييا خكفا مف إتبلفياعف طريؽ رايتيا اك فحصيا فحصا حسيا مباشرا 
 إلييا كىي مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي، كيجكز لممحقؽ المجكء .ا1تعديمو أك محكىا أك

كقد   الدعكل المعاينة،أطراؼمتى رأل لذلؾ ضركرة تتعمؽ بالتحقيؽ، كاألصؿ أف يحضر 
 يقرر المحقؽ أف يجربيا في غيبتيـ، كال يمتـز المحقؽ بدعكة محامي المتيـ لمحضكر

ذ تظير  يبطميا أف المعاينة ليس مف شأنو إجراءكمجرد غياب المتيـ عند   أىميةكا 
التقميدية، حيث يكجب مسرح فعمي لمجريمة يحتكم  المعاينة عقب كقكع جريمة مف الجرائـ
بالمعاينة إلى التحفظ عمييا تمييدا لفحصيا لبياف  عمى آثار مادية فعمية، ييدؼ القائـ

كذلؾ بالنسبة لمجرائـ اإللكتركنية، حيث ينذر أف  مدل صحتيا في اإلثبات، فميس الحاؿ
تطكؿ الفترة الزمنية بيف كقكع الجريمة كاكتشافيا،   مادية، كقدأثاريتخمؼ عف ارتكابيا 

                                                 

صغير يكسؼ، الجريمة المرتكبة عبر االنترنت، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف، فرع القانكف الدكلي  (1)
 .83،ص2013لؤلعماؿ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
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  العبث بياأك التمؼ أكالمحك   الناجمة عنيا إلىاآلثارمما يعرض 
ذا تمت المعاينة بعد كقكع الجريمة في  : المجاؿ اإللكتركني، فيجب مراعاة ما يمي كا 

المتصمة بو، عمى أف يتـ تسجيؿ كقت كتاريخ كمكاف  تصكير الحاسب كاألجيزة الطرفية-
 .التقاط كؿ صكرة

 .بمبلحظة الطريقة التي تـ بيا إعداد النظاـ العناية-   
ثبات حالة التكصيبلت -   كالكاببلت المتصمة بكؿ مككنات النظاـ حتى يمكف  مبلحظة كا 

 . فيما بعد عمى المحكمةاألمرعرض  إجراء عمميات المقارنة كالتحميؿ حيف
الجريمة قبؿ إجراء اختبارات لمتأكد مف خمك  عدـ نقؿ أم مادة معمكماتية مف مسرح-  

لقكل مغناطيسية يمكف أف يتسبب في محك  المحيط الخارجي لمكقع الحاسب مف أم مجاؿ
 .البيانات المسجمة

 الممزقة كأكراؽ الكربكف أك الممقاة األكراؽمعمكمات سمة الميمبلت مف  التحفظ عمى -  
كالشرائط كاألقراص الممغنطة غير السميمة، كفحصيا، كيرفع مف عمييا البصمات  المستعممة

 .بالجريمة ذات الصمة
الصمة بالجريمة، لرفع  التحفظ عمى مستندات اإلدخاؿ كالمخرجات الكرقية لمحاسب ذات -

 .كمضاىاة ما قد يكجد عمييا مف بصمات
المعاينة عمى الباحثيف كالمحققيف الذيف تتكافر ليـ الكفاءة العممية كالخبرة  قصر مباشرة-

 .في مجاؿ الحاسبات الفنية
 :التفتيش-     ب

التحقيؽ، ييدؼ إلى البحث عف أشياء تتعمؽ         أما التفتيش فيك إجراء مف إجراءات
يقـك بو مكظؼ مختص طبقا إلجراءات مقررة قانكنا في مكاف يتمتع بحرمة مف بالجريمة،

 1أجؿ الكصكؿ إلى أدلة مادية لجناية أك جنحة تحقؽ كقكعيا إلثباتيا أك نسبتيا لفاعميا
 : لمتفتيش شركط مكضكعية تتعمؽ

                                                 

 .76صغير يكسؼ، مرجع سابؽ،ص (1)
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الشخص المراد   جنحة، كاف يكجو اتياـ إلىأككقكع جريمة بالفعؿ تعد جناية  : بسببو- 1
 .تفتيشو اك تفتيش مسكنو

 .كشؼ الحقيقة ضبط أشياء تفيد في : الغاية منو - 2
 :كالشركط الشكمية تتحدد بػ

 .مسببا أف يككف األمر بالتفتيش-  أ
 .التفتيش حضكر المتيـ أك مف ينيبو أك الغير أك مف ينيبو-  ب
 .احتراـ المكاعيد المقررة قانكنا لو-ج
 .تحرير محضر بالتفتيش -  د

التفتيش كفقا لمضكابط السابقة كالغاية منو في مجاؿ الجرائـ  كيثكر السؤاؿ عف إمكانية   
ىدؼ إلى م التفتيش بالمعنى التقميدم أفىذا السؤاؿ يتضح مف  اإللكتركنية ؟ كالغرض مف
بالجريمة كتفيد في كشؼ الحقيقة، بينما البيانات اإللكتركنية ليس ليا  حفظ أشياء مادية تتعمؽ

 يرد التفتيش أفكمع ذلؾ فيمكف . مظير مادم مممكس في العالـ الخارجي بحسب جكىرىا
غير المحسكسة عف طريؽ الكسائط اإللكتركنية لحفظيا كتخزينيا  عمى ىذه البيانات

ليذا فقد أجاز الفقو كالتشريعات التي . الممغنطة، كمخرجات الحاسب كاألقراص كاألسطكانات
المجاؿ إمكانية أف يككف محؿ لتفتيش البيانات المعالجة آليا، كالمخزنة  صدرت في ىذا

، ثـ ضبطيا كالتحفظ عمييا، أك ضبط الكسائط اإللكتركنية التي سجمت عمييا اآللي بالحاسب
 كالتفتيش في ىذه الحالة يخضع لما يخضع لو التفتيش بمعناه التقميدم مف. البيانات ىذه

 .كأحكاـضكابط 
بالنسبة لممشرع الجزائرم نظـ التفتيش في الجرائـ التي تشكؿ جنايات كجنح متمبس بيا،      

 أنيـ الذيف يظير األشخاص مساكف إلى الشرطة القضائية االنتقاؿ لضباطبحيث ال يجكز 
 باألفعاؿ يحزكف اشياءا ليا عبلقة أنيـ أك الجنحة المتمبس بيما أكساىمكا في الجناية 

، 1 قاضي التحقيؽ أك مكتكب صادر عف ككيؿ الجميكرية بإذف إال تفتيش إلجراءالمرتكبة 
ذا  محددة مف 47 كانت مكاعيد التفتيش في ىذه الجرائـ المتمبس بيا تككف حسب المادة كا 

 بأنظمة الثامنة مساءا فاف ىذه المكاعيد ال تتقيد بيا جرائـ الماسة إلىالخامسة صباحا 
                                                 

 .زائرمجاؿ زائيةجاؿ اإلجراءات انكفؽمف  44أنظر المادة ( 1)



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

368 

 

 غير سكني كفي كؿ ساعة أك في كؿ محؿ سكني إجراءه فيجكز 1 لممعطياتاآلليةالمعالجة 
. عمى امتداد التراب الكطني  الميؿأكمف ساعات النيار 

 ؽ ا ج ج انو يجكز 81 في  الجرائـ العادية الغير متمبس بيا فطبقا لمنص المادة      أما
 يككف كشفيا مفيدا أشياء التي يمكف العثكر فييا عمى األماكف التفتيش في جميع إجراء

 كانت إذا إال 47الى45 مع احتراـ المكاعيد المنصكص عمييا في المكاد 2 الحقيقةإلظيار
 ؽ 82 جناية في ىذه الحالة يجكز لقاضي التحقيؽ حسب المادة أنياالجريمة مكصكفة عمى 

 شكمت الجريمة فإذاعميو .3ة قانكنا د يفتش مسكف المتيـ خارج الساعات المحدأفا ج ج 
. االلكتركنية جناية تطبؽ عمييا نص ىذه المادة

يسمح بجمع األدلة المخزنة  كقد عرؼ المجمس األكركبي ىذا النكع مف التفتيش بأنو إجراء   
 .أك المسجمة بشكؿ اإللكتركني

البحث في الشبكات اإللكتركنية يسمح بإستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية لمبحث  فالتفتيش أك    
: يشمؿ  عف البيانات أك األدِّلة المطمكبة، كمحؿ التفتيش كما يتبعو مف ضبط في أم مكاف

الحاسب أك في  ، البيانات المسجمة في ذاكرةLes logiciels البرامج أك الكيانات المنطقية
دفتر يكمية التشغيؿ  – السجبلت المثبتة إلستخداـ نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات– مخرجاتو 

المعالجة االلية لمبيانات،  السجبلت الخاصة بعمميات الدخكؿ إلى نظاـ– كسجؿ المعامبلت 
كنظرا لككف . كمفاتيح فؾ الشفرة كيتعمؽ بيا مف سجبلت كممات السر، كمفاتيح الدخكؿ،

 أفإعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة فيجب  التفتيش يتضمف تقييدان لمحرية الفردية كيمثؿ
لصحتو كمنيا أف يتـ صدكر أمر قضائي مسبب  تتكافر فيو الضمانات القانكنية البلزمة

                                                 

ؽ ا ج ج 47 مف المادة 4 ك3انظر الفقرة ( 1)
 في أشياء الغير مادية فمبدئيا كممة إما عمى مككناتو المادية إجراءهكالتفتيش متعمؽ بمككنات الحاسكب يسيؿ ( 2)

 الصعبة الف الجاني األمكر مف األخيرة ؽ ا ج ج تستكعب ىذه المككنات البلمادية لكف التفتيش في ىذه 81المادة 
 يدخؿ تعميمات خفية اك أك لممركر يضع ليا كممة سر أكفييا يتمكف مف التخمص مف البيانات التي يستيدفيا التفتيش 

 مما يحكؿ دكف االطبلع أخرل إلىتشفير تعكؽ الكصكؿ لمبيانات المخزنة كما انو يمكف اف يبعثيا كينقميا مف دكلة 
 التحرم كالتحقيؽ في جرائـ الحاسكب كاالنترنت، دار الثقافة، إجراءاتخالد عياد الحمبي، : عمييا، أنظر في ذلؾ

 .152، ص2011، األردف
 . يباشر ذلؾ بنفسو مع حضكر ككيؿ الجميكرية أفشريطة (3)
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 مأمكر أكالنيابة العامة، أك قاض التحقيؽ ) بشأنو كأف يباشره الشخص أك الجية المختصة
. بالجريمة الضبط القضائي في حالة ندبو، في غير حاالت التمبس

يحمؿ بعض   يجب أف يصدر إذف التفتيش مكتكبان إال أف ىذا الشرطاألصؿكبحسب     
يتـ التفتيش  المخاطر أحيانا كذلؾ في حالة ما إذا كاف البحث عف أدلة الجريمة يستدعي أف

كالمخاطر  . اإلذف المكتكبقفي مكاف آخر في نظاـ معمكماتي آخر غير الذم صدر بشأف
تعديميا، خبلؿ الفترة  أك نقميا، أكتتمثؿ في إمكانية قياـ الجاني بتدمير، أك محك البيانات، 

المخاطر، يرل البعض أف اإلذف  كلمكاجية ىذه. التي يراد الحصكؿ عمى إذف مكتكب بشأنيا
 يكجد آخرأم نظاـ معمكماتي  األكؿ بالتفتيش في مكاف ما يجب أف يتضمف اإلذف بتفتيش

.  مكاف غير مكاف البحثأمفي 
اإلذف بالتفتيش إلى أماكف أك أنظمة أخرل، غير الكاردة في اإلذف األكؿ  امتدادكيثير     

 مباشرة التفتيش لديو، األخريتعمؽ أكليا برفض صاحب المكاف أك النظاـ  بعض المشكبلت،
 أك اك امتداد البحث لديو إال في حالتي التمبس، استمرارىذه الحالة عدـ  يرل البعض في

. 1بالتفتيش رضائو
 شفكيا مف قاضي التحقيؽ، باالمتداد ، فيمكف أف يصدر األمراالختصاص امتدادكفي حالة 

المكتكب، كفي جميع األحكاؿ يجب أف  تحقيقا لمسرعة المطمكبة، ثـ يصدر فيما بعد اإلذف

                                                 

البمجيكي اف اإلذف يتجاكز حدكد اإلختصاص   مثبل مف قانكف تحقيؽ الجنايات2/ مكررا62 ك 23/2فنجد المادة  (1)
يشترط لصحتو فضبل عف صدكره مف الجية المختصة أف يتـ إببلغ  المحمي، مف اجؿ البحث عف أدلة الجريمة،

 .نطاؽ إختصاصو الجغرافي المكضع الجديد محؿ التفتيش ممثؿ النيابة الداخؿ في
  نكفمبر سنة23 في قانكف تحقيؽ الجنايات بمقتضى القانكف الصادر في 88المادة رقـ  كقد أدل ىذا إلى إدخاؿ

جزء منو، فإف ىذا  إذا أمر قاضي التحقيؽ بالتفتيش في نظاـ معمكماتي، أك في"، التي تنص عمى أنو 2000
، كيتـ ىذا االمتداد األصميمكاف البحث  البحث يمكف أف يمتد إلى نظاـ معمكماتي آخر يكجد في مكاف اخر غير

 : كفقا لضابطيف
 .لكشؼ الحقيقة بشأف الجريمة محؿ البحث إذا كاف ضركريا.  أ

األدلة، نظرا لسيكلة عممية محك أك إتبلؼ، اك نقؿ البيانات محؿ  إذا كجدت مخاطر تتعمؽ بضياع بعض.  ب
 البحث
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 1مراقبة مدل مشركعيتو يككف اإلذف مسببا، لتتمكف الجية القضائية مف
اإلذف بالتفتيش إلى خارج اإلقميـ الجغرافي لمدكلة  كالمشكمة الثانية التي تثكر في حالة إمتداد

، حيث أخرلاإلذف، كدخكلو في المجاؿ الجغرافي لدكلة  التي صدر مف جياتيا المختصة
 .األخرل ينتيؾ اإلمتداد سيادة الدكلة

 يمكف المجكء لمتفتيش في األنظمة المعمكماتية 2009      بالنسبة لمتشريع الجزائرم كبعد
 05بأذف كيمكف تمديد التفتيش ألنظمة لـ يشمميا اإلذف إذا كاف ذلؾ ضركريا فتنص المادة 

  الشرطة  ضٌباط ككذا  تصةلمخا  القضائية  لمسمطات  يجكز عمى 04-09مف قانكف 
 في   عمييا نصكصلـ ا  الحاالت  كفي  الجزائية اإلجراءات  قانكف  إطار  في، القضائية

  : إلى  بعد  عف  كلك، التفتيش بغرض، الدخكؿ 04-09المادة الرابعة مف قانكف
 . فييا  زنةلمخا  عمكماتيةالـ  عطياتلـ ا ككذا  منيا  جزء  أك  معمكماتية  منظكمة  -  أ

 . معمكماتية  تخزيف  منظكمة  -  ب
  تدعك  أسباب  ىناؾ  كانت  إذا ، "  أ  " الفقرة  في  عمييا  نصكصالـ  الحالة  في

  كأف  أخرل معمكماتية  منظكمة  في  مخزنة  عنيا  بحكثلـ ا  عطياتلـ ا بأف  لبلعتقاد
  تمديد  يجكز، األكلى  نظكمةلـ ا مف  انطبلقا، إلييا  الدخكؿ  فيمؾ عطياتلـ ا  ىذه

 القضائية  السمطة  إعبلـ  بعد    منيا  جزء  أك  نظكمةلـا  ىذه إلى  بسرعة  التفتيش
 . بذلؾ  مسبقا  تصةلمخا

 انطبلقا  إلييا  الدخكؿ  ف يمؾكالتي عنيا  بحكثالـ  عطياتالـ  بأف  مسبقارتب ت  إذا    
 فإف، الكطني اإلقميـ  خارج  تقع  معمكماتية  منظكمة  في  مخزنة ،األكلى  نظكمةالـ  مف 
 الدكلية  لبلتفاقيات  طبقا  تصةلمخا  األجنبية السمطات  ساعدة بـيككف  عمييا  الحصكؿ 
 . ثؿبالـ  عاممةالـ  دألمب ا ككفؽ الصمة  ذات 

  معطيات  معمكماتية  منظكمة  في  التفتيش تباشر  التي  السمطة  تكتشؼ  عندما   
  الضركرم  مف  ليس كأنو  مرتكبييا  أك  الجرائـ  عف  الكشؼ  في  مفيدة  تككف مخزنة

                                                 

(1) Meunier (C.): La loi du 28 Nov. 2000 relative a la criminalité informatique. Rev. Dr. 
pen. Crim. 2002, p. 611 
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  البلزمة  عطياتلـ ا  ككذا  البحث  محؿ  عطياتلـا نسخ  يتـ، نظكمةالـ  كؿ  حجز
  كفقا  أحراز  في  كالكضع لمحجز  قابمة  تككف  إلكتركنية  تخزيف  دعامة  عمى لفيميا
 . الجزائية  اإلجراءات قانكف  في  قررةلـ  لمقكاعد

  عمى  السير  كالحجز  بالتفتيش تقـك  التي  السمطة  عمى  األحكاؿ  كؿ  في       يجب
 يجكز  أنو  غير. العممية  بيا  تجرم  التي  عمكماتيةلـا  ظكمةالمف في  عطياتالـ  سبلمة

 ،عطياتالـ  ىذه  تشكيؿ  إعادة  أك  لتشكيؿ  الضركرية التقنية  الكسائؿ  استعماؿ  ليا 
 ساسالـ  إلى  ذلؾ  يؤدم  ال أف  شرط، التحقيؽ ألغراض  لبلستغبلؿ  قابمة  جعميا  قصد

 . عطياتلـ ا  حتكللـ
في غياب اتفاقية  يرل جانب مف الفقو أف ىذا التفتيش اإللكتركني العابر لمحدكد ال يجكز    

إذف الدكلة األخرل كىذا   الحصكؿ عمىاألقؿدكلية بيف الدكلتيف تجيز ىذا اإلمتداد، أك عمى 
 .1التي تقع في المجاؿ اإللكتركني   التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة الجرائـأىميةيؤكد 

 المجمس األكركبي في أعدىااإلتفاقية األكركبية التي   مف32كمع ذلؾ فقد أجازت المادة 
إمكانية الدخكؿ بغرض التفتيش كالضبط في  2001  مايك سنة25صيغتيا النيائية في 

  :إذنيا، كذلؾ في حالتيف  اك شبكات تابعة لدكلة أخرل بدكفأجيزة
 .لمجميكر إذا تعمؽ بمعمكمات أك بيانات مباحة-  أ

 . حائز ىذه البيانات بيذا التفتيشأكإذا رضي صاحب -  ب
في   يثير مشكبلت جمة ، كال مناص مف التعاكف الدكليأفلكف تطبيؽ ىذا النص يمكف    

إذف  ىذا المجاؿ بمقتضى إتفاقية ثنائية أك متعددة األطراؼ، أك عمى األقؿ الحصكؿ عمى
 .الدكلة التي يتـ التفتيش في مجاليا اإلقميمي

 :الضبط-ج
مف التفتيش ضبط شيء يتعمؽ بالجريمة كيفيد في التحقيؽ   أما بخصكص الضبط فالغاية   

ج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ في إرتكاب الجريمة أك شيئا نتاستعممتالشيء أدكات  الجارم بشأنيا، سكاء أكاف ىذا

                                                 

(1 )   Podovo (Y.) : un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France. R.S.C. 2002, 
p. 765.- p.777 
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. 1كشؼ الحقيقة  عنيا اك غير ذلؾ مما يفيد في
البيانات المعالجة إلكتركنيا، فقد ثار  كنظرا لككف الضبط محمو في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية،

يككف محبل لمضبط، الذم يعني كما رأينا  ىؿ يصمح ىذا النكع مف البيانات ألف: التساؤؿ 
كضع اليد عمى شيء مادم مممكس ؟ 

 فيرل البعض اف بيانات الحاسب ال: الفقو إلى اتجاىيف عند االجابة عف ىذا التساؤؿ  إنقسـ
نقميا  تصمح ألف تككف محبل لمضبط، إلنتفاء الكياف المادم عنيا، كال سبيؿ لضبطيا إال بعد
غيرىا  عمى كياف مادم مممكس، عف طريؽ التصكير الفكتكغرافي، أك بنقميا عمى دعامة أك

محؿ   النصكص التشريعية المتعمقة بالضبطأف إلى الرأم كيستند ىذا . مف الكسائؿ المادية
 . المادية المممكسةاألشياءتطبيقيا 
 ىي إال ذبذبات إلكتركنية، أك أفالمعالجة إلكتركنيا  يرل اإلتجاه الثاني أف البيانات      

التسجيؿ كالحفظ كالتخزيف عمى كسائط مادية، كباإلمكاف نقميا  مكجات كيركمغناطيسية، تقبؿ
عادة ستقباليا كا  كيستند ىذا اإلتجاه إلى . إنتاجيا، فكجكدىا المادم ال يمكف إنكاره كبثيا كا 

 مف قانكف اإلثبات في كندا التي تنص عمى أف 29/7التشريعية، كالمادة  بعض النصكص
الدفاتر كالسجبلت الخاصة بمؤسسة مالية، يقتصر عمى تفتيش المكاف بغرض  تفتيش كضبط

  في شكؿأـ تككف السجبلت مكتكبة أفنسخة مف المكاد المكتكبة، يستكم في ذلؾ  تفقده كاخذ
 .2إلكتركني

التشريعية المتعمقة   في بعض الدكؿ إلى تطكير النصكص3يفكىذا الخبلؼ دعا المشرع     
البيانات المعالجة   المادية المحسكسة،األشياءبمحؿ التفتيش كالضبط ليشمؿ فضبل عف 

 حيث سمح بحجز المعطيات 04-09 كىك ما فعمو المشرع الجزائرم في قانكف إلكتركنيا،

                                                 

 .381، ص 1999الجنائية، دار النيضة العربية، مصر، اإلجراءات عكض محمد ، المبادئ العامة في قانكف /د(1)
 .275شيماء عبد الغني محمد عطاء اهلل ، مرجع سابؽ،ص/ د(2)
نكفمبر سنة  23الصادر في بعد تعديمو قانكف تحقيؽ الجنايات البمجيكي،   مف39ما نصت عميو المادة مثبل (3)

البيانات المعالجة إلكتركنيا فخشية مف محك   المادية، كعمىاألشياء، حيث يشمؿ الحجز كفقا ليذا النص عمى 2000
  مف قانكف تحقيؽ88 المادة أعطتاألدلة التي يتـ الحصكؿ عمييا بطريؽ التفتيش، فقد  أك إتبلؼ أك نقؿ أك ضياع

 اف يطمب مف أك البمجيكية، األرض  بالتحفظ عمييا، إف كجدت عمىاألمرالجنايات البمجيكي ، لقاضي التحقيؽ سمطة 
  .الجريمة، إف كجدت لدل دكلة أجنبية السمطات األجنبية نسخة مف ىذه البيانات محؿ
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كلو حياؿ ذلؾ نسخيا إذا كاف ال داعي لحجز كؿ المنظكمة المعمكماتية كلو كذلؾ لغرض 
 عطياتالـ  ىذه  تشكيؿ  إعادة  أك  لتشكيؿ  الضركرية التقنية  الكسائؿ  استعماؿ التحقيؽ

ذا كاف مستحيبل حجزىا  ثـ حجزىا ككضع األختاـ عمييا طبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية كا 
 نعلـ  ناسبةالـ التقنيات  استعماؿ  بالتفتيش  تقـك  التي  السمطة  عمى ألسباب تقنية يتعيف

 كمنع نسخيا  إلى  أك عمكماتيةلـا  نظكمةلـا تحتكييا  التي  عطياتلـا  إلى  الكصكؿ 
  .1االطبلع عمييا لما يككف جريمة كذلؾ بتكميؼ أشخاص مؤىميف لذلؾ

 أكككذلؾ األدكات التي استخدمت في إرتكابيا،  كيتـ التحفظ عمى البيانات محؿ الجريمة،
الحقيقة ،كيتـ إستخراج نسخة مف المعمكمات  اآلثار المتخمفة عنيا كتفيد في كشؼ

الخاصة بجية التحقيؽ، كتبقى تحت تصرفيا إلى حيف إنتياء  المضبكطة عمى الكسائط
حفظ نسخة أخرل لدل المحضريف بالمحكمة، خشية تمؼ  المحاكمة، كيرل البعض ضركرة

 . المحكمةأكتصرؼ جية التحقيؽ  أك ضياع النسخة الكحيدة المرجكة تحت
  :إلكتركنيا صعكبات منيا كيكاجو عممية الضبط لمبيانات المعالجة

مف ذلؾ . إلكتركنيا كالمطمكب ضبطيا حجـ الشبكة التي تحتكم عمى المعمكمات المعالجة-  أ
 .الجنسيات البحث في نظاـ إلكتركني لشركة متعددة

يستدعي تعاكنيا مع  ، مماأجنبية تابعة لدكلة أجيزة أككجكد ىذه البيانات في شبكات -  ب
 .كالتحفظ جيات الشرطة كالتحقيؽ في عممية التفتيش كالضبط

حرمو حياتو الخاصة،   عمىأك اعتداء عمى حقكؽ الغير، أحيانايمثؿ التفتيش كالضبط -  ج
 .كالحريات فيجب اتخاذ الضمانات البلزمة لحماية ىذه الحقكؽ

كالبحث كالتحقيؽ كجميع األدلة في مجاؿ الجرائـ  مما تقدـ يتضح لنا أف التحرم    
بو العديد مف الصعاب، إال انو ال مناص مف مكاصمة  اإللكتركنية يكتنفيوي الغمكض، كتحيط

التطكير المستمر لكسائؿ البحث، كألجيزة الشرطة كسمطات   معاألدلةالبحث كالتحقيؽ كجمع 
  .الدكلي في ىذا المجاؿ التحقيؽ، كتدعيـ التعاكف

 
 

                                                 

. 04-09 مف قانكف 08 ك07انظر المكاد (1)
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 الفرع الثاني
  في الجرائـ االلكترونيةالمحاكمة

 المتحصؿ   الجنائي بكاسطة الدليؿ االلكتركنياإلثباتما ييمنا في ىذه المرحمة ىك          
اإلثبات الجنائي نشاط إجرائي مكجو مباشرة لمكصكؿ إلى  ك  التحقيؽ،إجراءاتعميو خبلؿ 

اليقيف القضائي طبقنا لمعيار الحقيقة الكاقعية، كذلؾ بشأف االتياـ أك أم تأكيد أك نفي آخر 
، كبمعنى آخر ىك إقامة الدليؿ عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى  1يتكقؼ عميو إجراء قضائي

. فاعؿ معيف
 اليدؼ مف اإلثبات ىك بياف مدل التطابؽ بيف النمكذج القانكني لمجريمة كبيف الكاقعة 

:-المعركضة، فإنو في سبيؿ ذلؾ يستخدـ كسائؿ معينة ىي كسائؿ اإلثبات نذكر أمثمة منيا
كالتخزيف اإللكتركني لممعطيات الذم يجعميا غير مرئية كغير مفيكمة بالعيف المجردة ، 

 عقبة كبيرة أماـ كشؼ الجرائـ، كقد يشكؿ تشفير -المفيـك-كيشكؿ انعداـ الدليؿ المرئي 
البيانات المخزنة إلكتركنينا أك المنقكلة عبر شبكات االتصاؿ عف بيعد عقبة كبيرة أماـ إثبات 
الجريمة المعمكماتية كالبحث عف األدلة، كما أف سيكلة محك الدليؿ في زمف قصير تيعد مف 

 . 2أىـ الصعكبات التي تعترض العممية اإلثباتية في مجاؿ جرائـ الحاسكب كاإلنترنت
لما كانت أدلة اإلثبات المتحصمة مف التفتيش عمى نظـ الحاسكب كاإلنترنت تحتاج       ك

، فإف نقص خبرة سمطات جمع االستدالالت 3إلى خبرة فنية كدراية فائقة في ىذا المجاؿ

                                                 

،    1995آماؿ عبد الرحيـ عثماف ،اإلثبات الجنائي ككسائؿ التحقيؽ العممية ، دار النيضة العربية، القاىرة ، /د (1)     
 .4           ص 

مكتبة اآلالت الحديثة ، – دراسة   مقارنة – ىشاـ محمد فريد رستـ، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المعمكماتية /د (2)
عبد الفتاح بيكمي حجازم ، الدليؿ الجنائي كالتزكير في جرائـ .د:  كما بعدىا، كانظر35،ص 1994مصر،

 2002دار الكتب القانكنية ، القاىرة ،– دراسة متعمقة في جرائـ الحاسب اآللي كاإلنترنت – الكمبيكتر كاإلنترنت 
. 46ص 

يتردد الضحايا في الجرائـ المعمكماتية عف كشؼ المعمكمات حكؿ ما يقع عمييـ أك مؤسساتيـ خكفنا مف فقداف   (3)
الرائد كماؿ الكركي : الثقة بيـ أك اإلساءة لسمعة مؤسساتيـ كالتبعات االقتصادية المترتبة عمى ذلؾ ، انظر

– ، كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة قانكف حماية حؽ المؤلؼ "جرائـ الحاسكب كدكر مديرية األمف في مكافحتيا "،
.  كما بعدىا10، ص 5/7/1999المنعقدة في عماف بتاريخ – نظرة إلى المستقبؿ 
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، كيضاؼ إلى ذلؾ أف كؿ 1كالتحقيؽ كالمحاكمة قد يؤدم إلى ضياع الدليؿ بؿ تدميره أحياننا
المعطيات ليس ليا تجسيد دائـ عمى أية دعامة، بمعنى أنيا ال تكجد مسجمة عمى أسطكانة 

صمبة أك مرنة كال عمى أية دعامة مادية منقكلة أينا كانت فقد تكجد ىذه المعطيات في الذاكرة 
الحية لمحاسكب، كيتـ محكىا في حالة عدـ حفظيا أك تسجيميا عمى أية أسطكانة، كحتى لك 
كانت المعطيات قد تـ تخزينيا عمى دعامة مادية إال أنو قد يككف مف الصعب الدخكؿ إلييا 
بسبب كجكد نظاـ معمكماتي لمحماية، كعبلكة عمى ذلؾ قد يتقاعس المجني عميو عف التبميغ 

، 3، مع كؿ ىذه الصعكبات كالمشكبلت2عف الجرائـ المعمكماتية إلى السمطات المختصة
. (ثانيا)اإلثبات، ثـ حجية الدليؿ اإللكتركني في (أكال )سنتطرؽ لشركط الدليؿ اإللكتركني 

  لإلثبات في المواد الجنائيةشروط الدليؿ اإللكتروني:            أوال
ما       األدلة اإللكتركنية، إما أف تككف مخرجات كرقية يتـ إنتاجيا عف طريؽ الطابعات، كا 

كاألشرطة كاألقراص الممغنطة كأسطكانات :  إلكتركنية امأف تككف مخرجات غير كرقية 
الفيديك كغيرىا مف األشكاؿ اإللكتركنية غير التقميدية، أك تتمثؿ في عرض مخرجات 

المعالجة بكاسطة الحاسكب عمى الشاشة الخاصة بو، أك اإلنترنت بكاسطة الشاشات أك كحدة 
 عميو عف طريؽ مخالفة القانكف، كليذا تـ الحصكؿ، كيككف الدليؿ باطبلن إذا 4العرض المرئي

المكضكع أىمية بالغة لما يترتب عمى بطبلف الدليؿ مف آثار، فإذا كاف الدليؿ الباطؿ ىك 
الدليؿ الكحيد فبل يصح االستناد عميو في إدانة المتيـ، فإذ ما شاب التفتيش الكاقع عمى نظـ 
الحاسكب عيب فإنو يبطمو، كالتفتيش الذم يقـك بو المحقؽ بغير الشركط التي نص عمييا 

                                                 

دراسة   –  أسامة أحمد المناعسة كجبلؿ محمد الزعبي كصايؿ اليكاكشة  ، جرائـ الحاسب اآللي كاإلنترنت :انظر (1)
. 297-289 ص ،2001 ، دار كائؿ ، عماف ،1ط– تحميمية مقارنة 

لقد كشفت إحصائيات شركات التأميف في فرنسا عف أف نسبة اإلببلغ عف جرائـ الحاسكب كاإلنترنت تتراكح بيف   (2)
جميؿ عبد الباقي الصغير ، أدلة اإلثبات .مف مجمكع الجرائـ التي ارتكبت في ىذا المجاؿ، انظر د (5-10%)

 دار ،دراسة مقارنة –  (البصمة الكراثية– الحاسبات اآللية – أجيزة الرادار )– الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثة 
.  116ص ،2001القاىرة ، النيضة العربية

محمد محمد شتا ، فكرة  : تعتبر الجريمة المعمكماتية جريمة بيضاء تعتمد عمى ذكاء عاؿو في ارتكابيا ، انظر (3)
. 103، ص 2001 اإلسكندرية،الجديدة، الجامعة ر، داالحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي

 دار النيضة العربية ،2ط،حجية المخرجات الكمبيكترية في اإلثبات الجنائي ،ىبللي عبد البله أحمد /د: انظر (4)
. 22-14ص ،2007القاىرة ،
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القانكف يعتبر باطبلن بطبلننا مطمقنا كال يجكز التمسؾ بما كرد في محضر التفتيش كما ال 
كيقع عبء إثبات الجرائـ المعمكماتية عمى عاتؽ . يجكز لممحكمة أف تعتمد عميو في حكميا

 ىذا العبء، ىما، كما أف المدعي بالحؽ الشخصي يشارؾاك قاض التحقيؽالنيابة العامة 
كالدليؿ المتحصؿ مف تفتيش نظـ الحاسكب كاإلنترنت ال يككف مشركعنا، كيعتبر باطبلن إذا تـ 

:- الحصكؿ عميو بغير الشركط التالية
  : 1طريقة مشروعة ونزييةيجب الحصوؿ عمى الدليؿ ب - أ

 تضمف قكاعد أساسية  يتقيد  بحيثصيانة كرامة اإلنساف كحماية حقكقو بلدستكر تكفؿ ا
ذلؾ فإف إجراءات الحصكؿ عمى األدلة ؿ الجزائية ، اإلجراءاتالمشرع بيا عند كضع قانكف 

ال فإف الدليؿ المستمد  الجنائية يجب أف تككف ضمف اإلطار العاـ الذم حدده الدستكر كا 
ألحكاـ يككف باطبلن بطبلنان مطمقان لتعمقو بالنظاـ العاـ، كيجكز لكؿ ذم تمؾ ابطريؽ مخالؼ ؿ

مصمحة التمسؾ بو كما أف لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا، كنرل ضركرة أف يقـك 
 بتشريع نصكص إجرائية تتكفؿ بحماية الحياة الخاصة المخزكنة في جزائرمالمشرع اؿ

الحاسكب كاإلنترنت ، بحيث تمنع اقتحاـ الممفات الشخصية بدكف سند قانكني، حماية 
. ، باإلضافة إلى المكاثيؽ الدكليةرلمحقكؽ كالحريات الفردية التي كفميا الدستك

كفي جميع الحاالت يرتب العمؿ المخالؼ لمقانكف لمف كقع عميو الحؽ في التعكيض      
فضبلن عف استحقاؽ القائـ بو لمعقكبة الجنائية مع كجكب بطبلف ىذا العمؿ ككنو كليد 

جريمة، كبالتالي بطبلف الدليؿ الذم استمد منو ىذا العمؿ، ألف ما يبنى عمى الباطؿ يككف 
  .باطبلن 
 لـ جزائرمكفي إطار مشركعية األدلة اإللكتركنية، نجد أف قانكف اإلجراءات الجنائية اؿ    

 ق كبالعكدةيتضمف أم نصكص تتعمؽ بمبدأ األمانة أك النزاىة في البحث عف الحقيقة ، إال أف
 كانا بجانب ىذا المبدأ سكاء في مجاؿ التنقيب عف الجرائـ التقميدية ،  الفرنسي لفقو كالقضاءؿ

 قضائيةة اؿمأـ في مجاؿ التنقيب في جرائـ الحاسكب كاإلنترنت، كأف يستخدـ أعضاء الضبط
طرقنا معمكماتية في أعماؿ التنصت عمى المحادثات الياتفية ، كيشير رأم فقيي فرنسي إلى 

                                                 

 مشركعية الدليؿ الجنائي في مرحمة  ، رمزم رياض عكض /د: كفي مشركعية الدليؿ المستمد مف التفتيش ، انظر (1)
.  كما بعدىا85ص ،1997 ،القاىرة ، دار النيضة العربية ،دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،المحاكمة كما قبميا
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أف القضاء قد قبؿ استخداـ الكسائؿ العممية الحديثة في البحث كالتنقيب عف الجرائـ تحت 
تحفظ أف يتـ الحصكؿ عمى األدلة الجنائية ، كمف بينيا األدلة المتحصمة مف الحاسكب  

.  1كاإلنترنت ، بطريقة شرعية كنزيية ، كنفس الشيء نجده في سكيسرا كبمجيكا
، قامت الشرطة بتركيب جياز تنصت عمى خط ىاتؼ إحدل  مثبلفي بريطانيا     ؼ

الشاكيات بناءن عمى مكافقتيا ، كقد أجرت الشاكية عدة مكالمات ىاتفية مع الشخص الذم 
كانت الشرطة تشؾ في ارتكابو الجريمة، كقد تـ تسجيؿ ىذه المكالمات التي تضمنت 

مكضكعات تديف المتيـ، لكف القاضي استبعد ىذه التسجيبلت عمى أساس أنيا تمت مف 
، أما في ىكلندا، فإذا كانت بيانات الحاسكب المسجمة في ممفات 2خبلؿ شرؾ خداعي

الشرطة غير قانكنية، فذلؾ يؤدم إلى نتيجة مؤداىا ضركرة محك ىذه البيانات، كعدـ إمكانية 
 .3استخداميا كدليؿ جنائي بسبب مبدأ استبعاد األدلة غير القانكنية

كمف أمثمة الطرؽ غير المشركعة التي يمكف أف تستخدـ في الحصكؿ عمى األدلة الناتجة    
 اإلكراه المادم كالمعنكم في مكاجية المتيـ المعمكماتي ،نجد كذلؾعف الجرائـ المعمكماتية 

مف أجؿ فؾ شفرة نظاـ مف النظـ المعمكماتية أك الكصكؿ إلى دائرة حؿ التشفير أك الكصكؿ 
إلى ممفات البيانات المخزنة، أك التحريض عمى ارتكاب الجريمة المعمكماتية مف قبؿ أعضاء 

، كالتحريض عمى الغش أك التزكير المعمكماتي أك التجسس المعمكماتي، يةالضبط
. 4كاالستخداـ غير المصرح بو لمحاسكب ، كالتنصت ، كالمراقبة اإللكتركنية عف بيعد
 كتيعد مف الطرؽ غير المشركعة أيضا استخداـ التدليس أك الغش أك الخداع في 

، كلقد صادقت لجنة الكزراء التابعة لممجمس األكركبي في 5الحصكؿ عمى األدلة اإللكتركنية
                                                 

. 122-121ص ، سابؽ ، مرجع  حجية المخرجات الكمبيكترية،االه أحمد  ىبللي عبد/د: انظر(  1     )
. 132ص ، السابؽ رجعالـ، حجية المخرجات الكمبيكترية ، ىبللي عبدااله أحمد/د( 2     )
إف البيانات التي تجمعيا الشرطة عف األشخاص مف أجؿ حماية األمف العاـ يجب أف تبقى تحت سمطة ىؤالء  ( 3     )

المكظفيف بسبب كظيفتيـ في حماية األمف العاـ ، كىي أساس عمميـ بيذه البيانات ، كمف ثـ يجب منع غيرىـ           
  الكصكؿ إلييا ممف ليس ليـ نفس االختصاص في إطار الحفاظ عمى سرية ىذه البيانات كحؽ الخصكصية ،  مف          
 دار  ،2 ط– دراسة مقارنة – الحماية الجنائية لمحياة الخاصة كبنكؾ المعمكمات ، عبداهلل قايد أسامة /د: انظر        
. 94-93 ص ، 1989 ، القاىرة ،النيضة العربية         

. 111 ص ، سابؽ رجعـ،  جميؿ عبد الباقي الصغير/د: انظر( 4    )
. 112 ص نفسو، ،المرجع جميؿ عبد الباقي الصغير/د( 5    )
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 عمى اتفاقية خاصة بحماية األشخاص في مكاجية مخاطر المعالجة اآللية 28/1/1981
لمبيانات ذات الطبيعة الشخصية، كمف المحاكر الميمة التي تناكلتيا االتفاقية ضركرة أف 

تككف البيانات المضبكطة صحيحة ككاممة كدقيقة، كمستمدة بطرؽ مشركعة، كمدة حفظيا 
محددة زمنينا، كعدـ إفشائيا أك استعماليا في غير األغراض المخصصة ليا، كحؽ الشخص 

المعني في التعرؼ كاإلطبلع عمى البيانات المسجمة المتعمقة بو كتصحيحيا كتعديميا 
 . 1كمناقضتيا كمحكىا إذا كانت باطمة

، تحديد الشركط 1984 كلقد تضمف قانكف الشرطة كاإلثبات الجنائي اإلنكميزم لعاـ     
الكاجب تكافرىا في مخرجات الحاسكب لكي تقبؿ أماـ القضاء، كتضمف كذلؾ تكجييات في 

منو،  (11)كيفية تقدير قيـ أك كزف البياف المستخرج عف طريؽ الحاسكب ، فأكصت المادة 
بمراعاة كؿ الظركؼ عند تقييـ البيانات الصادرة عف الحاسكب المقبكلة في اإلثبات طبقنا 

أم ما إذا كانت المعمكمات ( المعاصرة)مف القانكف نفسو، كبكجو خاص مراعاة  (69)لممادة 
المتعمقة بأمر قد تـ تزكيد الحاسكب بيا في كقت معاصر ليذا األمر أـ ال ، ككذلؾ مسألة 
ما إذا كاف أم شخص مف المتصميف عمى أم نحك بإخراج البيانات مف الحاسكب لديو دافع 

:- عمى ثبلثة شركط أساسية ىي (69)إلخفاء الكقائع أك تشكيييا ، كقد نصت المادة 
يجب أال يكجد أساس معقكؿ لبلعتقاد أف البياف الخاطئ أك غير دقيؽ ، بسبب االستعماؿ -

. (االستعماؿ غير المبلئـ لمظركؼ أك لمغرض الذم يستخدـ مف أجمو الحاسكب)الخاطئ 
يجب أف تككف جميع المككنات المادية لمحاسكب كانت تعمؿ بدقة كعمى نحك متكافؽ كما -

. ينبغي
المتعمقة بالمكضكع يجب أف  (التي تدخؿ في متطمبات القبكؿ)إف أينا مف الشركط المحددة -

تخضع لتقدير المحكمة ، كلقد قضت محكمة االستئناؼ الجنائي في إنكمترا بذلؾ ، حيث 
بينت في حكميا كيفية التعامؿ مع األدلة المستخرجة مف الحاسكب ، كيتمخص الحكـ بما 

 أنو مف الخاطئ رفض أك إنكار أية مزايا أك صبلحيات –أنو يبدك ليذه المحكمة ): يمي
مقررة كفقنا لقانكف اإلثبات ، يمكف بمقتضاىا التكصؿ عف طريؽ التقنيات الجديدة كالكسائؿ 

الحديثة التأكد مف صحة كصدؽ التسجيؿ ، حيث يمكف التثبت مف ذلؾ ، ككذلؾ يمكف 
                                                 

. 105-104 ص ، سابؽ رجعـ، محمد محمد شتا ( 1    )
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ا ىك أف الدليؿ كثيؽ الصمة  التعرؼ بكضكح عمى األصكات المسجمة ، كالمستخمص أيضن
بالمكضكع ، مف جية أخرل ، يمكف قبكلو ، كمف ثـ تؤيد المحكمة قبكؿ ىذه األشرطة كيجب 
ا بعيف االعتبار إلى مثؿ ىذا الدليؿ ، كتقدير قيمتو في ضكء جميع الظركؼ  أف ينظر دائمن

. 1(بالنسبة لكؿ قضية
: يجب أف تكوف األدلة اإللكترونية غير قابمة لمشؾ أي يقينية-       ب

ييشترط في األدلة المستخرجة مف الحاسكب كاإلنترنت أف تككف غير قابمة لمشؾ حتى     
، ذلؾ أنو ال مجاؿ لدحض قرينة البراءة كافتراض عكسيا إال عندما عمى اساسيايمكف الحكـ 

يصؿ اقتناع القاضي إلى حد الجـز كاليقيف، كيمكف التكصؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ ما يعرض 
مف األدلة اإللكتركنية، كالمصغرات الفيممية ، كغيرىا مف األشكاؿ اإللكتركنية التي تتكافر 

عف طريؽ الكصكؿ المباشر، أـ كانت مجرد عرض ليذه المخرجات المعالجة بكاسطة 
الحاسكب عمى الشاشة الخاصة بو أك عمى الطرفيات، كىكذا يستطيع القاضي مف خبلؿ ما 
يعرض عميو مف مخرجات إلكتركنية ، كما ينطبع في ذىنو مف تصكرات كاحتماالت بالنسبة 

 يحدد قكتيا االستداللية عمى صدؽ نسبة الجريمة المعمكماتية إلى شخص معيف مف أفليا، 
. 2عدمو

 ، عمى أف النسخ يةمريؾاأل المتحدةالكاليات كقانكف قكانيف اؿكنصت بعض 
المستخرجة مف البيانات التي يحتكييا الحاسكب تيعد مف أفضؿ األدلة المتاحة إلثبات ىذه 

: البيانات ، كبالتالي يتحقؽ مبدأ اليقيف ليذه األدلة، ك تنص القكاعد الفيدرالية عمى أف
الشرط األساسي لمتكثيؽ أك التحقؽ مف صحة أك صدؽ الدليؿ ، كشرط مسبؽ لقبكلو ، ىك )

إلى األمكر التي تتصؿ  (أك الكصكؿ)أف يفي بأمارة أك بينة كافية ألف تدعـ اكتشاؼ 
. 3(بالمكضكع بما يؤيد االدعاءات أك المطالبة المدعي بيا

                                                 

. 200-199 ص ، سابؽ ، مرجع سعيد عبد المطيؼ حسف/د: انظر( 1      )
 حتى تتحقؽ يقينية األدلة اإللكتركنية أف تككف البيانات دقيقة   مثبليشترط قانكف البكليس كاإلثبات في بريطانياؼ  (2      )

  كناتجة عف الحاسكب بصكرة سميمة، أما في كندا ، فإف الرأم السائد في الفقو ىك اعتبار مخرجات الحاسكب مف           
.  أفضؿ األدلة ، لذا فإنيا تحقؽ اليقيف المنشكد في األحكاـ الجنائية          

. 159ص ،سابؽاؿ رجعـ،اؿسعيد عبد المطيؼ حسف /د( 3 )
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المشرع األردني اعتبر نظاـ المعالجة اإللكتركني مؤىبلن إلثبات تحكيؿ الحؽ مما أما 
مف قانكف   (21)يسيؿ عمى المحقؽ ضبط الدليؿ اإللكتركني كذلؾ مف خبلؿ نص المادة 

 .1 2001لسنة  (85)المعامبلت اإللكتركنية رقـ 
:  إمكانية مناقشة األدلة اإللكترونية المستخرجة مف الحاسوب واإلنترنت-     ج
يعني مبدأ كجكب مناقشة الدليؿ الجنائي بصفة عامة أف القاضي ال يمكف أف يؤسس     

اقتناعو إال عمى العناصر اإلثباتية التي طرحت في جمسات المحاكمة كخضعت لحرية 
مناقشة أطراؼ الدعكل، كىذا يعني أف األدلة المتحصمة مف جرائـ الحاسكب كاإلنترنت سكاء 

كانت مطبكعة أـ بيانات معركضة عمى شاشة الحاسكب، أـ كانت بيانات مدرجة في 
حامبلت البيانات، أـ اتخذت شكؿ أشرطة كأقراص ممغنطة أك ضكئية أك مصغرات فيممية، 
كؿ ىذه ستككف محبلن لممناقشة عند األخذ بيا كأدلة إثبات أماـ المحكمة ، كعمى ذلؾ فإف 

كؿ دليؿ يتـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ بيئة تكنكلكجيا المعمكمات ، يجب أف يعرض في 
الجمسة ليس مف خبلؿ ممؼ الدعكل في التحقيؽ االبتدائي، لكف بصفة مباشرة أماـ القاضي،  
ا بالنسبة لشيكد الجرائـ المعمكماتية الذيف يككف قد سبؽ أف سمعت أقكاليـ في التحقيؽ  كأيضن

                                                 

يعتبر نظاـ المعالجة اإللكتروني مؤىاًل إلثبات تحويؿ الحؽ في السند تطبيقًا ألحكاـ - أ": كالتي جاء فييا بأف ( 1)
مف ىذا القانوف إذا كاف ذلؾ النظاـ يسمح بإنشاء السند اإللكتروني وحفظو وتحويمو وذلؾ بتوافر  (20)المادة 

: الشرطيف التالييف مجتمعيف
إذا كانت النسخة المعتمدة مف السند القابؿ لمتحويؿ محددة بصورة غير قابمة لمتغيير وذلؾ مع مراعاة  -1

. مف ىذه المادة (ج)أحكاـ الفقرة 
إذا كانت النسخة المعتمدة مف السند تدؿ عمى اسـ الشخص الذي تـ سحب السند لمصمحتو وأف السند  -2

. قابؿ لمتحويؿ وتضمنت اسـ المستفيد
ترسؿ النسخة المعتمدة وتحفظ مف قبؿ الشخص الذي يممؾ الحؽ فييا أو الشخص المودعة لديو لمصمحة  -ب

. صاحب الحؽ في السند
تعتمد النسخ المأخوذة عف النسخة المعتمدة التي حدث عمييا تغيير أو إضافة بموافقة مف الشخص  -1-ج

. الذي يممؾ حؽ التصرؼ في السند
. يؤشر عمى كؿ نسخة مأخوذة مف السند بأنيا معتمدة أو غير معتمدة-2  
 يتضح مف ىذا  ".تعرؼ كؿ نسخة مأخوذة مف النسخة المعتمدة بأنيا نسخة مطابقة لمنسخة المعتمدة-3  

ا باإلضافة لمكسائؿ السابؽ اإلشارة   النص إمكانية إثبات الحؽ مما ييمكف المحقؽ مف استخداـ ىذه الكسائؿ أيضن
  .إلييا في تفتيش نظـ الحاسكب كاإلنترنت
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 ، كذلؾ فإف 1االبتدائي ، فإنو يجب أف يعيدكا أقكاليـ مرة أخرل مف جديد أماـ المحكمة
خبراء األنظمة المعمكماتية عمى اختبلؼ تخصصاتيـ، ينبغي أف يمثمكا أماـ المحاكـ 

. لمناقشتيـ ، أك مناقشة تقاريرىـ التي خمصكا إلييا إلظيار الحقيقة ككشفنا لمحؽ
ا يعتبر السجبلت كالبيانات المنظمة بدقة  لقد تضمنت القكاعد الفيدرالية األمريكية نصن
بينة مقبكلة أماـ المحاكـ الجنائية، كبناءن عمى تمؾ القكاعد تعد التقارير كالمعمكمات كالبيانات 
المحفكظة في أم شكؿ، ككذلؾ الكقائع كاألحداث كاآلراء كنتائج التحاليؿ المنقكلة بكاسطة 
أصحاب المعرفة كالخبرة في نطاؽ األنشطة كالممارسات المنظمة بٌينة مقبكلة أماـ المحاكـ 
الجنائية لككنيا بيانات أكثر دقة كمحفكظة بأسمكب عممي يختمؼ عف غيرىا مف األدلة، 

 شكبياكاألدلة الجنائية اإللكتركنية مف ىذا القبيؿ لككنيا معدة بعمميات حسابية دقيقة ال م
. الشؾ كيتـ حفظيا آلينا بأسمكب عممي

حجية الدليؿ اإللكتروني  :ثانيا                  
 إفَّ حجية المخرجات المتحصمة مف الحاسكب، ىي قكتيا االستداللية عمى صدؽ 

نسبة الفعؿ إلى شخص معيف أك كذبو، أك ىي قيمة ما يتمتع بو المخرج المتحصؿ مف 
الكمبيكتر، بأنكاعو المختمفة الكرقية كاإللكتركنية كالمصغرات الفيممية، مف قكة استداللية في 

. 2كشؼ الحقيقة
لقد اختمفت أنظمة اإلثبات في تقديرىا لحجية المخرجات ففي القكانيف ذات الصياغة       

البلتينية، كمنيا القانكف األردني كالفرنسي كالمصرم كالسكرم كالمبناني، فإف حجية األدلة 
اإللكتركنية ال تثير صعكبات لمدل حرية تقديـ ىذه األدلة إلثبات جرائـ الحاسكب كاإلنترنت 
، كال لمدل حرية القاضي الجنائي في تقدير ىذه األدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارىا أدلة 
إثبات في المكاد الجنائية، كفي فرنسا مشكمة حجية المخرجات المتحصمة مف الحاسكب عمى 
مستكل القانكف الجنائي ليست ممحة أك عاجمة في نظر الفقياء، فاألساس ىك حرية القاضي 

                                                 

   ىك الفني صاحب الخبرة كالمتخصص في تقنية كعمـك الحاسكب كالذم تككف لديو معمكمات : كالشاىد المعمكماتي  (1)
جكىرية الزمة لكلكج لنظاـ المعالجة اآللية لمبيانات إذا كانت مصمحة التحقيؽ تقتضي التنقيب عف أدلة الجريمة 

.   كما بعدىا23 ص ، سابؽ رجع ـ ، التزاـ الشاىد،االه أحمد   ىبللي عبد/د: داخمو ، انظر
. 22 ص، سابؽ، مرجع ،ىبللي عبد االه أحمد/د( 2     )
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، كيدرس الفقو الفرنسي ىذه الحجية تحت نطاؽ قبكؿ األدلة الناشئة 1في تقدير ىذه األدلة
عف اآللة أك األدلة العممية مثؿ أجيزة التصكير كأشرطة التسجيؿ كأجيزة التنصت، كقد 

إف أشرطة التسجيؿ الممغنطة التي تككف ليا قيمة دالئؿ  ): قضت محكمة النقض الفرنسية
، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لكؿ  (اإلثبات يمكف أف تككف صالحة لمتقديـ أماـ القضاء الجنائي

، ككؿ ىذه الدكؿ تخضع األدلة اإللكتركنية 2مف ألمانيا كتركيا كلككسمبكرج كاليكناف كالبرازيؿ
رغـ - مثؿ ىذه األدلةرفضككف بمقدكره أف مملحرية القاضي في االقتناع الذاتي، بحيث 

ؽ منطقينا مع ؼذلؾ عندما يجد أف الدليؿ اإللكتركني ال يت- قطعيتيا مف الناحية العممية
. ظركؼ الكاقعة كمبلبساتيا

 أما في النظـ اإلنجمك سكسكنية التي يحدد المشرع فييا أدلة اإلثبات كيقدر قيمتيا 
اإلقناعية، في طميعة ىذه الدكؿ التي تتبنى ىذا النظاـ، بريطانيا، التي أصدرت قانكف إساءة 

، الذم لـ يتناكؿ األدلة الناتجة عف الحاسكب، كربما كاف 1990استخداـ الحاسكب في عاـ 
 ، الذم حكل تنظيمنا محددنا 1984السبب ىك كجكد قانكف البكليس كاإلثبات الجنائي لسنة 

، كفي الكاليات 3لمسألة قبكؿ مخرجات الحاسكب كاإلنترنت، كأدلة إثبات في المكاد الجنائية
المتحدة األمريكية تناكلت بعض القكانيف حجية األدلة اإللكتركنية، كمف ذلؾ عمى سبيؿ 

، مف أف (أيكا)، الصادر في كالية 1984المثاؿ ما نص عميو قانكف الحاسكب لسنة 
 )مخرجات الحاسكب تككف مقبكلة بكصفيا أدلة إثبات بالنسبة لمبرامج كالبيانات المخزنة فيو 

 في كالية 1983، كما يتضح مف قانكف اإلثبات الصادر في عاـ (16/أ/716المادة 
كاليفكرنيا، مف أف النسخ المستخرجة مف البيانات التي يحتكييا الحاسكب تككف مقبكلة 

 .بكصفيا أفضؿ األدلة المتاحة إلثبات ىذه البيانات،
كفي كندا، يمكف قبكؿ السجبلت الناجمة عف الحاسكب، إذا تكافرت شركط معينة،     

مف قانكف اإلثبات الكندم عمى عدد مف الشركط التي يجب تكافرىا قبؿ  (29)كتنص المادة 
                                                 

. 43-42 ص مرجع سابؽ، ،ىبللي عبد االه أحمد/د( 1     )
. 46-44صنفسو،   ، المرجع ،ىبللي عبد االه أحمد/د: لممزيد مف المعمكمات عف ىذه الدكؿ أنظر( 2     )
 ، كقد ركز بصفة أساسية عمى قبكؿ مخرجات 1983لقد صدر تشريع اإلثبات بالحاسكب في إنكمترا عاـ ( 3     )

الحاسكب كدليؿ إلثبات أية حقيقة مسجمة فيو كالتي تزكد بشيادة شفكية تككف مقبكلة كالتي يتـ تقديرىا مف قبؿ المحكمة 
. 194 ص ، سابؽحسف،مرجع سعيد عبد المطيؼ /انظر د- المختصة
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، مف السجؿ الذم يضاؼ إلى األدلة، كمف ىذه الشركط أف تككف (Copy)عمؿ صكرة 
الصكرة حقيقية مف المدخؿ األصمي، كقد قضت محكمة استئناؼ اكنتاريك الكندية في قضية 

ا (MC Mullen)ميبلف  مؾ ، بإنو يشترط لكي تككف سجبلت الحاسكب مقبكلة بكصفيا نسخن
حقيقية مف السجبلت اإللكتركنية، كأف تككف محتكية عمى كصؼ كامؿ لنظاـ حفظ السجبلت 

السائد في المؤسسات المالية، كما يمكف أف يتضمف ذلؾ كصفنا لئلجراءات كالعمميات 
المتعمقة بإدخاؿ البيانات كتخزينيا كاسترجاعيا، حتى يتبيف أف المخرج المتحصؿ مف 

.  1الحاسكب مكثكؽ بو بشكؿ كاؼو 
كتنص قكاعد اإلثبات الفيدرالية األمريكية، عمى أف النسخة المطابقة لؤلصؿ ليا ذات      

حجية األصؿ، أينا كانت الطريقة أك الكسيمة المستخدمة في النسخ، كالطباعة، كالتصكير، 
كالتسجيؿ الميكانيكي، كالتسجيؿ اإللكتركني، بما يسمح بقبكؿ مخرجات الحاسكب في 

اإلثبات، كالغالب األعـ في القضاء األمريكي أنو ييعكؿ عمى قبكؿ دليؿ السجبلت المحتفظ 
. 2بيا عمى الحاسكب

 أما في القكانيف ذات االتجاه المختمط ، كىي التي تجمع ما بيف النظاميف البلتيني 
كاالنجمكسكسكني، فيعتمد النظاـ المختمط عمى أف يحدد القانكف أدلة معينة إلثبات بعض 
الكقائع دكف بعضيا اآلخر، أك يشترط في الدليؿ شركطنا في بعض األحكاؿ، أك يعطي 

القاضي الحرية في تقدير األدلة القانكنية، مثؿ القانكف اإلجرائي الياباني، كقد حصر المشرع 
، (أقكاؿ المتيـ، كأقكاؿ الشيكد، كالقرائف، كالخبرة ): الياباني طرؽ اإلثبات المقبكلة بما يأتي

أما بالنسبة ألدلة الحاسكب كاإلنترنت، فيقرر الفقو الياباني، أف السجبلت اإللكتركمغناطيسية 
تككف غير مرئية في حد ذاتيا، كلذلؾ ال يمكف أف تستخدـ كدليؿ في المحكمة، إال إذا تـ 

 عف طريؽ مخرجات الطباعة لمثؿ ىذه السجبلت، كفي كمقركءةتحكيميا إلى صكرة مرئية 
 مثؿ ىذه الحالة يتـ قبكؿ ىذه األدلة الناتجة عف الحاسكب كاإلنترنت، سكاء كانت ىي

  .3األصؿ أـ كانت نسخة مف ىذا األصؿ

                                                 

. 57-55 ص، سابؽرجع  ـ، ،  ىبللي عبد االه احمد/د( 1      )
. 165 ص ، سابؽرجع ـ،سعيد عبد المطيؼ حسف/د: انظر( 2      )
. 62 ص ، سابؽ ، مرجعحجية المخرجات الكمبيكترية ،  ىبللي عبد االه أحمد/نقبلن عف د( 3      )
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المطمب الثاني 
 في الجانب الجزائي الموضوعي

  أدل ظيكر المعمكماتية كتطبيقاتيا المتعددة إلى بركز مشاكؿ قانكنية جديدة، أم ظيكر    
ما يسمى بأزمة  القانكف الجنائي في مكاجية كاقع المعمكماتية فرض حميا البحث في 

متيا لمكاجية ىذه المشاكؿ، كلما كاف القاضي الجزائي ءاألكضاع القانكنية القائمة كمدل مبل
مقيدا عند نظره في الدعكل الجنائية بمبدأ شرعية الجرائـ، فانو لف يستطيع  أف يجـر أفعاال 

لـ ينص عمييا المشرع حتى كلك كانت أفعاال مستيجنة كعمى مستكل عاؿ مف الخطكرة 
تككف ,  فمف الناحية العممية فاف إساءة استخداـ المعمكماتية بارتكاب جرائـ عف بعد،اإلجرامية

.  محبل إلثارة اإلشكاؿ في تكييؼ االعتداء إف كاف جريمة أـ ال
تثير مسألة الحماية الجنائية لمتجارة االلكتركنية عدة مشكبلت تتمحكر جميا في مدل     

كفاية القكاعد المقررة في الجرائـ التقميدية لحماية معامبلتيا مف الجرائـ التي تعترضيا، ثـ ما 
أك في قانكف  (فرع أكؿ)سكاء في قانكف العقكبات الجديد الذم تضمنتو النصكص الحديثة؟

                                           (فرع ثاف)الممكية الفكرية
  األوؿالفرع

مواجية الجريمة المعموماتية مف خالؿ جرائـ األمواؿ المقررة في قانوف العقوبات الجزائري 
ىؿ يستطيع القاضي الجزائي تحقيؽ حماية جزائية معمكماتية دكف اإلطاحة بالمبادئ   

؟  التقميدمالراسخة التي يرتكز عمييا القانكف الجنائي 
، كأخرل جديدة حاكؿ المشرع مف خبلليا إعطاء حماية (أكال)   كنجد نصكص تقميدية 

 . (ثانيا)لممعمكماتية
 - القواعد العامة-  في النصوص التقميدية: أوال         

لتحديد مدل إمكانية إخضاع االعتداءات الكاردة عمى أمكاؿ اإلعبلـ اآللي لمنصكص   
:  دراسة النقاط التاليةالتقميدية لجرائـ األمكاؿ كجب 

 : مدى انطباؽ وصؼ الماؿ عمى المعموماتية-  أ 
لمعمكماتي الحاسكب بكؿ مككناتو كىك عبارة عف مجمكعة مف الكيانات ايقصد بالماؿ    

التي تسمح بدخكؿ المعمكمات كمعالجتيا كتخزينيا كاسترجاعيا عند الطمب كىك يتككف مف  
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 .1مادم كمعنكم: كيانيف
فإذا كانت األجيزة المادية لمحاسبات ال تحتاج إلى نصكص خاصة لحمايتيا جزائيا إذ    

تشمميا نصكص الجرائـ  التقميدية ، فاألمر يختمؼ بصدد الكياف المعنكم لتمؾ الحاسبات  
الف جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ يشترط بشأنيا عادة أف يككف مكضكعيا شيئا ماديا ، 

كطبيعة الكياف المعنكم ليس كذلؾ كعميو فالسؤاؿ يطرح حكؿ مدل اعتبار الكياف المعنكم 
 2. لمحاسكب ماال

 كلكف مع ،3" كؿ شيء مادم يصمح الف يككف محبل حؽ مف الحقكؽ المالية"الماؿ ىك    
التطكر ازدادت األشياء المعنكية عددا كتفكؽ بعضيا مف حيث قيمتيا عمى األشياء المادية 
مما استدعى البحث عف معيار أخر غير طبيعة الشيء الذم يرد عميو الحؽ المالي حتى 

. يمكف إسباغ صفة الماؿ عمى الشيء المعنكم
ىذه -كمف ىذه األشياء المعنكية ذات القيمة االقتصادية العالية برامج  الحاسب اآللي      

مثؿ األقراص أك الشرائط  - SUPPORTالبرامج تككف عادة مثبتة عمى دعامة أك حامؿ 
 .الممغنطة مف الببلستيؾ أك الكرؽ المقكل أك أم مادة أخرل 

البرنامج المستقؿ عف دعامتو ال جداؿ في انو شيء معنكم كبالتالي ال يصدؽ عميو      
 ، أما إذا سجؿ البرنامج أك نقش عمى دعامتو لؤلمكاؿكصؼ الماؿ طبقا لمتحديد التقميدم 

فاف تمؾ الدعامة بما عمييا مف برامج تصمح الف تككف محبل لجرائـ األمكاؿ عمى الرغـ مف 
أف الدعامة منفصمة عف البرنامج تعتبر ضئيمة القيمة إذا ما قيست بقيمة البرنامج كعمى 

 .4 ىك البرنامج نفسو ال دعامتو لبلعتداءالرغـ أيضا مف أف الباعث 

                                                 

  كيضـ الكياف المادم األجيزة المادية المختمفة كىي جياز اإلدخاؿ، جياز اإلخراج ككحدات التشغيؿ المركزية ( 1      )
أما الكياف المعنكم فيشمؿ البرامج المختمفة التي  . التي يتـ مف خبلليا معالجة المعمكمات كتخزينيا ك إخراجيا          
 ، أنظر في تتحقؽ مف خبلليا قياـ الحاسب بكظائفيا المختمفة باإلضافة إلى المعمكمات المطمكب معالجتيا بالفعؿ          

 .217، ص 1984محمد فتحي عبد اليادم، مقدمة في عمـ المعمكمات، مكتبة غريب، القاىرة / د:          ذلؾ
. 15مرجع سابؽ، صأماؿ قارة ، ( 2    )
 احمد عبد الرزاؽ السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، حؽ الممكية ، الجزء الثاني ، دار إحياء  /د( 3)

 . 09، ص 1952التراث العربي ، بيركت           
. 7، ص1999  مصر، ،الجديدة، دار الجامعية كمبيكترعمي عبد اهلل القيكجي، الحماية الجنائية لبرامج اؿ/د(4)
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يعتبر االعتداء عمى الدعامة في ىذه الحالة قد كقع عمى شيء مادم مما يصمح تكييفو     
حسب النشاط اإلجرامي بإحدل جرائـ األمكاؿ  التي يتطابؽ نمكذجيا مع ىذا النشاط ، أما 
إذا كقع االعتداء عمى البرنامج مستقبل عف دعامتو ،فاف األمر يختمؼ حيث يككف قد كقع 

عمى شيء معنكم ،ىذا الشيء المعنكم البد كاف تثبت لو صفة الماؿ أكال حتى يمكف البحث 
.  بعد ذلؾ في مدل إمكانية كقكع جرائـ األمكاؿ عميو 

:  كقد انقسـ الفقو في ىذا الصدد إلى اتجاىيف
الفقو المؤيد إلضفاء وصؼ الماؿ عمى البرنامج  : االتجاه األوؿ-1

 المعمكمات صالحة الف تككف محبل لبلعتداء عمييا طالما كانت    حسب ىذا االتجاه، تعد 
ىذه المعمكمات تعكس الرأم الشخصي لصاحبيا كال تتكقؼ عند نطاؽ المعمكمات العامة ، ك 
ىذا يعني أنيا مف الحقكؽ المصيقة بشخصية صاحبيا ،كىذه المعمكمات ذاتيا ىي مكضكع 

المعمكمات ماؿ ليس فقط لكجكد عبلقة حؽ ك .1ىذا الحؽ كمف خصائصيا القابمية لبلنتقاؿ
نما أيضا ألنيا تعتبر قيمة اقتصادية، فيي تطرح في لصاحبيا استئثار خاص  عمييا، كا 

.  السكؽ لمتداكؿ مثميا في ذلؾ مثؿ أم سمعة 
ذا كاف الفقو التقميدم قد استبعد المعمكمات مف طائفة األمكاؿ عمى أساس أنيا غير مادية  كا 
فاف الفقو الحديث يرل عمى العكس أف المعيار في اعتبار الشيء ماال ،ليس عمى أساس 
نما عمى أساس قيمتو االقتصادية، كاف القانكف الذم يرفض إصباغ  مالو مف كياف مادم كا 

 .2صفة الماؿ عمى شيء لو قيمة اقتصادية ىك ببل جداؿ قانكف ينفصؿ تماما عف الكاقع 
كمادامت البرامج في جكىرىا معمكمات معالجة بطريقة ما كليا قيمة اقتصادية فانو يجب 

.  3معاممتيا عمى أنيا ماؿ 
 

                                                 

المعمكمات باعتبارىا نتاجا ذىنيا لمف يعطييا شكؿ المعمكمة فيي تعد محكر العبلقات مثؿ تمؾ التي تنشا بيف  (1)
يداعيا كحفظيا كتأجيرىا كبيعيا كمف أمثمة ىذه المعمكمات برامج الحاسب . المالؾ كبيف ما يممؾ فيككف لو نقميا كا 

اآللي ،إذ أف ىذه البرامج ترتب حقكقا لصاحبيا كتخكؿ لو إبراـ عقكد متعمقة بيا مثؿ اإليجار كالبيع كالحفظ كأم 
 .صكرة أخرل مف صكر االستغبلؿ، الف مف خصائصيا القابمية لبلنتقاؿ 

. 18أماؿ قارة، مرجع سابؽ، ص  (2)
  18، ص نفسوأماؿ قارة، المرجع  (3)
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الفقو المعارض إلضفاء وصؼ الماؿ عمى البرنامج  : االتجاه الثاني-2
عدـ صبلحية المعمكمات الف تككف محبل لبلعتداء عمييا ، حيث ذىب جانب مف الفقو       

في فرنسا إلى أف المعمكمة في حالتيا المجردة كالفكرة في حد ذاتيا ال تقبؿ التممؾ كاالستئثار 
كاف تداكليا كاالنتفاع بيا مف حؽ الكافة دكف تمييز كمف ثـ ال يمكف أف تككف محبل لمممكية 

. 1الفكرية 
المعمكمات كالبيانات التي تمت معالجتيا الكتركنيا فيركف أف      ىناؾ اتجاه أخر يفرؽ بيف 

األكلى باعتبار أف عنصرىا األساسي ىك الداللة ال الدعامة التي تجسدىا ، ليا طبيعة غير 
مادية كال سبيؿ مف ثـ إلى اختبلسيا أما البيانات التي تمت معالجتيا الكتركنيا، فتتحدد في 
كياف مادم يتمثؿ في نبضات أك إشارات ممغنطة يمكف تخزينيا عمى كسائط معينة كنقميا 

عادة إنتاجيا فضبل عف إمكانية تقديرىا كميا كقياسيا فيي إذف شيئ  . 2مادم كاستغبلليا كا 
إف اعتبار المعمكمات ماال قاببل لمتممؾ أك االستغبلؿ كما سبؽ أف كضحنا يزيؿ أمامنا      

ىذا النكع مف األمكاؿ إلى مجمكعة األمكاؿ التي يحمييا القانكف . التممؾ عقبة كبيرة تسـ
الجنائي كالتي تتمثؿ في ضركرة أف يككف الماؿ مكضكع جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ شيئا 
منقكال مممككا لمغير، فانو يمكف إسباغ حماية النصكص التقميدية عميو كذلؾ عمى أساس أف 

كعميو يككف .ىذه النصكص جاءت عامة كلـ يشترط أف تقع جرائـ األمكاؿ عمى منقكؿ مادم 
مف المتصكر أف تقع ىذه الجرائـ عمى مجاؿ غير مادم طالما اعترؼ ليا بصفة الماؿ 

 .3كقد سايرت ىذا االتجاه محكمة النقض الفرنسية في العديد مف أحكاميا .كقابمية التممؾ 
 

                                                 

  1995ىشاـ فريد رستـ ، قانكف العقكبات كمخاطر تقنية المعمكمات ، مكتبة اآلالت الكاتبة ، أسيكط ، /د(  1   ) 
 . 257- 256،ص         

كفقا ليذا الرأم فاف المعمكمات إذا لـ تعالج أليا عف طريؽ الحاسب ال تعتبر مف قبيؿ األمكاؿ الخاضعة لمحماية ( 2)
الجنائية باعتبار أف ىذه المعالجة تتـ في صكرة نبضات الكتركنية ،مما يمكف القكؿ معو بأنو لعممية المعالجة تمؾ 

تتحكؿ مف أمكاؿ معنكية إلى أمكاؿ مادية، األمر الذم يخضعيا لمنصكص التقميدية لجرائـ األمكاؿ ،كيأخذ نفس حكميا 
البيانات المخزنة سكاء في برامج الحاسب أك في ذاكرتو كبالتالي تأخذ برامج كبيانات الحاسب كحكـ األمكاؿ عميو 

 36خثير مسعكد ، مرجع سابؽ، :أنظر في ذلؾ .كبالتالي تتمتع بالحماية الجنائية المقررة ليا

 .23 عمي عبد القادر القيكجي، مرجع سابؽ، ص /د( 3      )
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:  تطبيؽ نصوص جرائـ األمواؿ عمى المعموماتية -         ب
ف برامج الحاسب كفقا لمفقو الراجح ينطبؽ عمييا كصؼ الماؿ فإذا كانت المعمكمات شيئا     إ

منقكال إال أنيا شيء غير مادم فيؿ تدخؿ البرامج استنادا إلى ىذه الصفة تحت مفيـك 
 ؟   الشيء الذم يصمح محبل لجرائـ األمكاؿ

: بصدد جريمة السرقة -1
نص  " كؿ مف اختمس شيئا غير ممموؾ لو يعد سارقا" فاف ت ع ج 350طبقا لممادة    

 لـ يشترط صراحة ضركرة أف يككف الماؿ مكضكع الجريمة ماديا مما يجعؿ 350المادة 
.  كأصؿكقكع جريمة السرقة عمى ماؿ معنكم أمرا ال يصطدـ بمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات 

 الجاني كاف كاف يدخؿ في ذمتو ما استكلى عميو مف برامج إال انو في نفس الكقت لـ    لكف
يخرج ىذه البرامج مف ذمة صاحبيا الشرعي إذ تظؿ رغـ مباشرة أفعاؿ االختبلس عمييا 

 .تحت سيطرة ىذا األخير دكف انتقاص مف محتكاىا
المعمكمات التي تحكييا البرامج مف طبيعة غير مادية أم أنيا شيء معنكم فكيؼ    ثـ أف 

فميس ،كعميو يتصكر أف يرد فعؿ االختبلس الذم ىك مف طبيعة مادية عمى شيء معنكم 
:  مف السيؿ بسط أحكاـ السرقة عمى برامج الحاسب اآللي كخاصة في الحاالت التالية 

: سرقة المعمومات عف طريؽ النسخ غير المشروع لمبيانات المخزنة الكترونيا1-1       
االجتياد القضائي الفرنسي في ىذا الصدد ك قد أقر  أم عف طريؽ إعادة إنتاج الكثيقة    

 يحمؿ في طياتو  ثركة  فيكباختبلس المعمكمات عف طريؽ إعادة إنتاج المستند الذم يحكييا
مستترة  كلكنيا عميقة ألنيا تسمح بالعقاب عمى إعادة اإلنتاج الذم ال يمكف أف يقع تحت 

ال يجب الخمط بيف جريمة سرقة المعمكمات عف طريؽ النسخ غير ك. طائمة جريمة التقميد 
المشركع كبيف جريمة التقميد الف السرقة تحكم البيانات في ذاتيا، بينما تنصب الحماية التي  

. 1يكفميا المشرع لممصنفات بتجريـ تقميدىا عمى طريقة التعبير عف أفكار المؤلؼ 
يكيفيا فقياء القانكف الجنائي عمى أنيا سرقة استعماؿ ، كفي  :سرقة وقت اآللة  1-2    

ىذه الحالة ليس مف السيؿ بسط أحكاـ جريمة السرقة عمى كقت اآللة الف المشرع الجزائرم 
ال يأخذ بما يسمى  سرقة الخدمة كعميو تتطمب تدخبل تشريعيا عمى غرار ما فعؿ المشرع 

                                                 

 .26أماؿ قارة، مرجع سابؽ، ص ( 1    )
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الفرنسي بتجريمو البقاء غير المشركع في نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات ، فإذا كانت ىذه 
الجريمة تيدؼ أساسا إلى حماية نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات  بصكرة مباشرة إال أنيا 

 . تحقؽ أيضا كبصكرة غير مباشرة حماية لممعمكمات ذاتيا 
كأف يقـك شخص بالتقاط معمكمات ظيرت عمى شاشة :االلتقاط الذىني لمبيانات  1-3   

الحاسب كقاـ بحفظيا ك اختزانيا في ذاكرتو ، ىذا المسمؾ يمكف أف يككف اختبلسا رغـ انو 
نما اقتصر الشيء المختمس عمى مضمكف المستند مع بقائو  لـ يرد عمى ذات مادة المستند كا 
في حيازة صاحبو الف ىذا المضمكف شيء منقكؿ مممكؾ لمغير منحصر في منفعة المستند 

 كجزء مف حؽ صاحبو في ممكيتو 
:  تكييؼ االلتقاط اليوائي لمبيانات المعالجة أو المنقولة الكترونيا  1-4    
مف المعمـك أف الطاقة كالقكل الطبيعية أك الصناعية تعد مف األمكاؿ المنقكلة كتصمح     

الف تككف محبل لمسرقة إال انو ال يمكننا أف نطبؽ أحكاـ سرقة الطاقة  عمى اإلشعاعات 
كالمكجات كالنبضات المنبعثة مف الحاسب اآللي أثناء تشغيمو رغـ أنيا كيربائيا قابمة لمقياس  

 .1كالتقدير الكمي كذات قيمة 
كليذا  نخمص لعدـ كقكع السرقة في الحاالت السابقة الف طبيعة البرامج كالمعمكمات تأبى    

تحقيؽ األخذ أك االختبلس بمعناه الدقيؽ المسمـ بو في جريمة السرقة كالذم يعني االستيبلء  
  .عمى الحيازة الكاممة لمشيء بدكف رضا مالكو

 : جريمة النصب بصدد -2
ككف محبل لجريمة النصب تصمح أف  عدد األشياء التي ت2 ت ع ج 372طبقا لممادة    

نص عمى المنقكؿ دكف تحديد لطبيعتو كدكف أف يقيده المشرع  ، كما انو عمى سبيؿ الحصر
باف يككف ماديا مما يسمح بتفسير ىذا النص عمى نحك يسمح بدخكؿ برامج الحاسب ضمف 

                                                 

  .456ىشاـ رستـ ، مرجع سابؽ ، ص /د( 1   )
كؿ مف توصؿ إلى استالـ أو تمقي أمواؿ أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراؽ مالية وعود أو مخالصات "( 2     )

أو إبراء مف التزامات أو إلى الحصوؿ عمى أي منيا أو شرع في ذلؾ وكاف ذلؾ باالحتياؿ لسمب كؿ ثروة الغير أو 
بعضيا أو الشروع فيو إما باستعماؿ أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمؿ 
بالفوز بأي شيء أو في وقوع حاد أو أية واقعة أخرى وىمية أو الخشية مف وقوع شيء منيا يعاقب بالحبس مف سنة 

 " دج20000 إلى 500عمى األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر وبغرامة مف 
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األشياء التي تقع عمييا جريمة النصب إال انو حتى كاف أخذنا بيذا التفسير، نصطدـ بعدـ 
كجكد نشاط مادم مممكس يحصؿ بو التسميـ كاالستبلـ كحتى عمى فرض أف التسميـ قد تـ 

.  ،فاف المجني عميو ال يحـر مف حيازة البرنامج كالبيانات التي تبقى تحت سيطرتو التامة 
: جريمة خيانة األمانة بصدد -3
االختبلس يقع عمى ماؿ منقكؿ سمـ إلى الجاني بمقتضى  1 ت ع ج  376طبقا لممادة      

 . عقد مف عقكد األمانة، كعميو ال تقع جريمة خيانة األمانة عمى غير المنقكالت المادية
 األشياء التي تصمح محبل ليذه الجريمة كىي عمى سبيؿ الحصر 376كقد حددت المادة 

كعميو فاف إخضاع االعتداءات الكاردة عمى الماؿ ألمعمكماتي إلى نصكص خيانة األمانة 
.  يثير بعض المشاكؿ القانكنية نظرا لمطبيعة غير المادية لمقيـ في حقؿ الجريمة المعمكماتية 

لمعمكماتي االحؿ ىك االقتداء بما اخذ بو القضاء الفرنسي باعتباره بعض القيـ في المجاؿ 
أم التكسع في مفيـك البضاعة، كعميو فاف تطبيؽ نصكص خيانة  (البضائع )مف قبيؿ

.  األمانة في مجاؿ المعمكماتية يككف في نطاؽ محدكد
:  جريمة اإلتالؼ بصدد -4

كؿ مف خرب أو اتمؼ عمدا أمواؿ الغير المنصوص عمييا في "ت ع ج  407طبقا لممادة 
 بأية وسيمة أخرى كميا أو جزئيا بعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات 396المادة 

 ". دج5000 إلى 500وبغرامة مف 
كؿ مف اتمؼ عمدا بضائع أو مواد أو محركات أو أجيزة "ت ع ج  412كما تنص المادة 

أيا كانت مستعممة في الصناعة وذلؾ بواسطة مواد مف شانيا اإلتالؼ أو بأية وسيمة 
"   دج5000 دج إلى 500 سنوات وبغرامة مف3 أشير إلى 3أخرى يعاقب بالحبس مف 

حددت األشياء الخاضعة لئلتبلؼ كبالتالي فإنيا تشمؿ المككنات    ىذه المادة االخيرة 
كما أف الكياف المنطقي يمكف أف يخضع  .المادية لمحاسكب سكاء بكصفيا أجيزة أك بضائع 

                                                 

كؿ مف اختمس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات " ( 1)
أخرى تتضمف أو تثبت التزاما أو ابراءا لـ تكف قد سممت إليو إال عمى سبيؿ اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرىف أو 
عارية االستعماؿ أو ألداء عمؿ بأجر أو بغير اجر بشرط ردىا أو تقديميا أو الستعماليا أو الستخداميا في عمؿ معيف 

 ...."وذلؾ إضرارا بمالكييا أو واضعي اليد عمييا أو حائزييا يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة 
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.  لتجريمي باعتباره ماال بالنظر لما لو مف قيمة اقتصادية  اليذا النص 
( 04/15قانوف )مف خالؿ النصوص القانونية المستحدثة : ثانيا       

الفراغ القانكني  في مجاؿ اإلجراـ - كلك نسبيا- مؤخرا المشرع الجزائرم تدارؾ     
لمعمكماتي ك ذلؾ باستحداث نصكص تجريمية لقمع االعتداءات الكاردة عمى المعمكماتية ا

قد ركز عمى االعتداءات ك المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات ، 04/15بمكجب القانكف رقـ 
، ك أغفؿ االعتداءات الماسة بمنتكجات اإلعبلـ اآللي ك (أ)الماسة باألنظمة المعمكماتية

 .(ب)لمعمكماتي االمتمثمة في التزكير
 االعتداءات الماسة باألنظمة المعموماتية-       أ
، استدعى تدخبل تشريعيا صريحا سكاء عمى  لمبرمجياتمع ضعؼ الحماية الفنية     

لمعمكماتي بتاريخ اك الداخمي فدكليا كضعت أكؿ اتفاقية حكؿ اإلجراـ االمستكل الدكلي 
فقد ، أما عمى المستكل الكطني1لمعمكماتيا  تضمنت مختمؼ أشكاؿ اإلجراـ 08/11/2001

استدرؾ المشرع الجزائرم الفراغ القانكني مف خبلؿ التعديؿ األخير لقانكف  العقكبات الذم تـ 
 بقسـ  سابع 66/156الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف الكتاب  الثالث  مف األمر رقـ

 مكرر 394كيشمؿ المكاد مف "  المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات "مكرر  عنكانو  
. 7 مكرر 394إلى 
الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية كاف كانت تختمؼ في أركانيا ك عقكباتيا إال أف ما      

أم أف القاسـ المشترؾ ،يجمعيا أنيما تحقؽ حماية جزائية تنظـ المعالجة اآللية لممعطيات 
 نظاـ المعالجة اآللية لممعطياتب  كقد سبؽ أف بينا المقصكدبينيما ىك نظاـ المعالجة اآللية ،
. (2)كالعقكبة المقررة ليا (1)كعميو سنتناكؿ أركاف ىذه الجريمة

 األركاف األساسية -1             
: ك تتمثؿ ىذه األركاف فيما يمي 

 : الركف المادي 1-1
 :يتمثؿ الركف المادم في أشكاؿ االعتداء عمى نظـ المعالجة اآللية لممعطيات ك التي ىي  

                                                 

 مف طرؼ المجمس األكركبي ك  08/11/2001: لمعمكماتي التي أبرمت بتاريخااالتفاقية الدكلية حكؿ اإلجراـ  (1)
 .23/11/2001:تـ كضعيا لمتكقيع منذ تاريخ           
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: الدخوؿ و البقاء غير المشروع في نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات 1-1-1
الصكرة البسيطة لمجريمة تتمثؿ في مجرد ، 1 ت ع ج مكرر394نصت عميو المادة    

 الصكرة المشددة تتحقؽ بتكافر الظرؼ المشدد ليا، ك ، بينماالدخكؿ أك البقاء غير المشركع 
يككف في الحالة التي ينتج فييا عف الدخكؿ أك البقاء غير المشركع إما محك أك تغيير في 

. المعطيات المكجكدة في النظاـ  أك تخريب لنظاـ اشتغاؿ المنظكمة
:  الصورة البسيطة-1-1-1-1     

.  أم الدخكؿ إلى العمميات التي يقـك بيا نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات: فعؿ الدخوؿ - أ
ك لـ يحدد المشرع كسيمة الدخكؿ أك الطريقة التي يتـ الدخكؿ بيا إلى النظاـ، ك لذلؾ تقع   

 . 2الجريمة بأية كسيمة أك طريقة ك يستكم أف يتـ الدخكؿ مباشرة أك عف طريؽ غير مباشر
يقصد بفعؿ البقاء التكاجد داخؿ نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات ضد إرادة : فعؿ البقاء- ب

مف لو الحؽ في السيطرة عمى ىذا النظاـ ك قد يتحقؽ البقاء المعاقب عميو داخؿ النظاـ 
ك يككف البقاء معاقبا عميو استقبلال حيف . مستقبل عف الدخكؿ عمى النظاـ، كقد يجتمعاف

، ك قد يجتمع الدخكؿ غير المشركع ك البقاء غير . 3يككف الدخكؿ إلى النظاـ مشركعا
المشركع معا ك ذلؾ في الفرض الذم ال يككف فيو الجاني الحؽ في الدخكؿ إلى النظاـ ، ك 

يدخؿ إليو فعبل ضد إرادة مف لو حؽ السيطرة عميو، ثـ يبقى داخؿ النظاـ بعد ذلؾ، ك 
                                                 

 دج كؿ 100000 إلى 50000يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة و بغرامة مف " :بنصيا عمى ما يمي  (1)
" مف يدخؿ أو يبقى عف طرؽ الغش في كؿ أو جزء مف منظومة لممعالجة اآللية لممعطيات أو يحاوؿ ذلؾ

تضاعؼ العقكبة إذا ترتب عف ذلؾ حذؼ أك تغيير لمعطيات المنظكمة ك إذا ترتب عف األفعاؿ المذككرة أعبله 
  .لمعمكماتيا مف االتفاقية الدكلية لئلجراـ 02كما نصت عميو المادة .تخريب نظاـ اشتغاؿ المنظكمة 

 .121عمي عبد القادر القيكجي، مرجع سابؽ، ص /د (2)
إذا تحقؽ الدخكؿ إلى النظاـ بالصدفة أك عف طريؽ الخطأ أك السيك، إذ كاف يجب في ىذه : ك مف أمثمة ذلؾ (3)

الحالة عمى المتدخؿ أف يقطع كجكده ك ينسحب فكرنا، فإذا بقي رغـ ذلؾ فإنو يعاقب عمى جريمة البقاء غير 
ك يككف البقاء جريمة إذا تجاكز المتدخؿ المدة المسمكح بيا لمبقاء بداخؿ . المشركع إذا تكافر ليا الركف المعنكم

النظاـ، أك في الحالة التي يطبع فييا نسخة مف المعمكمات في الكقت الذم كاف مسمكحا لو فيو الرؤية ك 
اإلطبلع  فقط ك يتحقؽ ذلؾ أيضا بالنسبة لمخدمات المفتكحة لمجميكر مثؿ الخدمات التمفكنية، ك التي يستطيع 

فييا الجاني الحصكؿ عمى الخدمة التمفكنية دكف أف يدفع المقابؿ الكاجب دفعو أك يحصؿ عمى الخدمة مدة 
عمي /د: ، أنظر في ذلؾأطكؿ مف المدة التي دفع مقابميا عف طريؽ استخداـ كسائؿ أك عمميات غير مشركعة

 .133، ص نفسومرجع اؿعبد القادر القيكجي، 
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يتحقؽ في ىذا الفرض االجتماع المادم لمجرائـ ك إذا كانت تمؾ الجريمة عمى ىذه الصكرة 
تيدؼ أساسا إلى حماية نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات بصكرة مباشرة، إال أنيا تحقؽ أيضا 

 .ك بصكرة غير مباشرة حماية المعطيات أك المعمكمات ذاتيا 
:  الصورة المشددة-1-1-1-2

ظرفيف تشدد بيما عقكبة جريمة  ، كىما 1ت ع ج 2/3 مكرر 394 المادة  عمييانصت
 :الدخكؿ ك البقاء داخؿ النظاـ

  .عندما ينتج عف الدخكؿ أك البقاء إما محك أك تعديؿ المعطيات التي يحتكييا النظاـ-
 عدـ صبلحية النظاـ ألداء كظائفو ، ك يكفي لتكفر ىذا  يتسبب الدخكؿ اك البقاء في      - 

الظرؼ كجكد عبلقة سببية بيف الدخكؿ غير المشركع أك البقاء غير المشركع ك تمؾ النتيجة 
 .الضارة

 ك ال يشترط أف تككف تمؾ النتيجة الضارة مقصكدة، ألف تطمب مثؿ ىذا الشرط يككف غير 
معقكؿ ، حيث أف المشرع نص عمى تجريـ االعتداء المقصكد عمى النظاـ عف طريؽ محك 

.  2أك تعديؿ المعطيات التي يحتكييا باعتباره جريمة مستقمة
: االعتداءات العمدية عمى المعطيات 1-1-2 

 :  ، كليا صكرتيف3 ت ع ج 2 مكرر394نص المشرع الجزائرم عمييا في المادة     
 :4، كتتخذ أحد الصكر التاليةداخؿ النظاـكىي التي تقع : الصورة األولى- 1-1-2-1

                                                 

  تضاعؼ العقوبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات المنظمة و إذا ترتب عف " :بنصيا عمى مايمي ( 1)
 أعاله تخريب نظاـ اشتغاؿ المنظومة تكوف العقوبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف و الغرامة          األفعاؿ المذكورة

 ". دج150000 دج إلى 50000مف         

 مقصكدة ، فالظرؼ المشدد ىنا ظرؼ مادم يكفي أف تكجد بينو ك بيف  غيركما ال يشترط أف تككف تمؾ النتيجة (2)
الجريمة العمدية األساسية ك ىي جريمة الدخكؿ أك البقاء غير المشركع عبلقة سببية لمقكؿ بتكافره إال إذا أثبت 
الجاني انتفاء تمؾ العبلقة، كأف يثبت أف تعديؿ أك محك المعطيات أك أف عدـ صبلحية النظاـ لمقياـ بكظائفو 

  .يرجع إلى القكة القاىرة أك الحادث المفاجئ

 دج إلى 500000يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات و بغرامة مف »:بنصيا عمى ما يمي (3)
دج كؿ مف أدخؿ بطريقة الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية أو أزاؿ أو عّدؿ بطريقة الغش  2000000

 .«المعطيات التي تتضمنيا         
 .اجتماع ىذه الصكر، بؿ يكفي أف يصدر عف الجاني إحداىا فقػط لكي يتكافر الركػف المػادمالقانكف ال يشترط  (4)
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يقصد بفعؿ اإلدخاؿ إضافة معطيات جديدة عمى الدعامة الخاصة بيا سكاء  :اإلدخاؿ- أ
كانت خالية، أـ كاف يكجد عمييا معطيات مف قبؿ، ، كما يتحقؽ فعؿ اإلدخاؿ في كؿ حالة 

. يضيؼ معطيات جديدة - مثبل فيركس-يتـ فييا إدخاؿ برنامج غريب
  يقصد بفعؿ المحك إزالة جزء مف المعطيات المسجمة عمى دعامة ك المكجكدة :المحػػو- ب

داخؿ النظاـ أك تحطيـ تمؾ الدعامة، أك نقؿ ك تخزيف جزء مف المعطيات إلى المنطقة 
. الخاصة بالذاكرة

يقصد بفعؿ التعديؿ تغيير المعطيات المكجكدة داخؿ نظاـ ك استبداليا  :التعديؿ- ج
بمعطيات أخرل، ك يتحقؽ فعؿ المحك ك التعديؿ سكاء بمحكىا كميا أك جزئيا أك بتعديميا ك 

القنبمة المعمكماتية الخاصة بالمعطيات ك برنامج الممحاة أك ؾ  برامج مختمفة ذلؾ باستخداـ
 .1برنامج الفيركسات بصفة عامة

 ىذه األفعاؿ المتمثمة في اإلدخاؿ ك المحك ك التعديؿ كردت عمى سبيؿ الحصر فبل يقع     
تحت طائمة التجريـ أم فعؿ آخر غيرىا حتى ك لك تضمف االعتداء عمى المعطيات 
المكجكدة داخؿ نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات فبل يخضع لتمؾ الجريمة فعؿ نسخ 

المعطيات أك فعؿ نقميا أك فعؿ التنسيؽ أك التقريب فيما بينيما، ألف كؿ تمؾ األفعاؿ ال 
.  تنطكم ال عمى إدخاؿ ك ال عمى تعديؿ بالمعنى السابؽ

كفر المشرع الجزائرم ، بحيث خارج النظاـكىي التي تتـ : الصورة الثانية- 1-1-2-2
: الحماية الجزائية لممعطيات في حد ذاتيا مف خبلؿ تجريمو السمككات التالية

 يستيدؼ حماية المعطيات في حد ذاتيا ألنو لـ يشترط أف 2 مكرر394نص المادة  -1
تككف داخؿ نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات أك أف يككف قد تـ معالجتيا آليا، فمحؿ الجريمة 
ىك المعطيات سكاء كانت مخزنة كأف تككف مخزنة عمى أشرطة أك أقراص أك تمؾ المعالجة 

آليا أك تمؾ المرسمة عف طريؽ منظكمة معمكماتية، ما دامت قد تستعمؿ ككسيمة الرتكاب 
. الجرائـ المنصكص عمييا في القسـ السابع مكرر مف قانكف العقكبات

 يجـر أفعاؿ الحيازة، اإلفشاء، النشر، االستعماؿ، أيا كاف 2/2 مكرر 394نص المادة  -2
الغرض مف ىذه األفعاؿ التي ترد عمى المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ الكاردة 
                                                 

 .122آماؿ قارة، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 الجكسسة، في القسـ السابع مكرر مف قانكف العقكبات بأىداؼ المنافسة غير المشركعة،
. الخ...اإلرىاب، التحريض عمى الفسؽ 

   الركف المعنوي1-2
إف الركف المعنكم في مختمؼ االعتداءات الماسة باألنظمة المعمكماتية تتخذ صكرة القصد    

. الجنائي إضافة إلى نية الغش
الدخوؿ و البقاء غير المشروع داخؿ نظاـ المعالجة اآللية في جريمة  1-2-1

: لممعطيات
يتخذ .تما عمداإذا ك البقاء داخؿ نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات ال يجرماف إال      الدخكؿ 

. الركف المعنكم فييا صكرة القصد الجنائي بعنصريو العمـ ك اإلرادة
فيمـز لتكافر الركف المعنكم أف تتجو إرادة الجاني إلى فعؿ الدخكؿ أك إلى فعؿ البقاء ك      

أف يعمـ الجاني بأنو ليس لو الحؽ في الدخكؿ إلى النظاـ ك البقاء فيو، ك عميو ال يتكافر 
الركف المعنكم إذا كاف دخكؿ الجاني أك بقاؤه داخؿ النظاـ مسمكح بو أم مشركع، كما ال 

يتكافر ىذا الركف إذا كقع الجاني في خطأ في الكاقع سكاء كاف يتعمؽ بمبدأ الحؽ في الدخكؿ 
يظؿ القصد قائما حتى ك لك كاف الباعث ىك الفضكؿ كأك في البقاء أك في نطاؽ ىذا الحؽ، 

. 1أك إثبات القدرة عمى الميارة ك االنتصار عمى النظاـ 
بالنسبة لنية الغش تبدك مف خبلؿ الغش الذم يتـ بو الدخكؿ مف خرؽ الجياز الرقابي الذم 

 .يحمي النظاـ، بالنسبة لمبقاء فيستنتج مف العمميات التي تمت داخؿ النظاـ
:  االعتداءات العمدية عمى المعطياتفي جريمة  1-2-2

 الركف المعنكم صكرة القصد الجنائي بعنصريو  العمـ كاإلرادة، ذه الجريمةق يتخذ في   
فيجب أف تتجو إرادة الجاني إلى فعؿ اإلدخاؿ أك المحك أك التعديؿ كما يجب أف يعمـ 

لجرمي يترتب عميو التبلعب في المعطيات، كيعمـ أيضا أف ليس لو االجاني باف نشاطو 
الحؽ في القياـ بذالؾ كانو يعتدم عمى صاحب الحؽ في السيطرة عمى تمؾ المعطيات بدكف 

 .2مكافقتو 
                                                 

 . 145 -136ص ص عمي عبد القادر القيكجي، مرجع سابؽ، / د( 3)ك (2)ك (1    )
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كما يشترط لتكافر الركف المعنكم باإلضافة إلى القصد الجنائي العاـ نية الغش ، لكف ىذا ال 
 .يعني ضركرة تكافر قصد اإلضرار بالغير

 الجزاءات المقررة  -2                
تتمثؿ في عقكبات أصمية كعقكبات تكميمية تطبؽ عمى الشخص الطبيعي ، كما تكجد     

 .عقكبات تطبؽ عمى الشخص المعنكم 
 :  العقوبات المطبقة عمى الشخص الطبيعي2-1       

 : العقوبات األصمية  2-1-1       
مف خبلؿ استقراء النصكص المتعمقة بالجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية يتبيف لنا كجكد    

ىذا التدرج في العقكبات يحدد الخطكرة اإلجرامية التي قدرىا . تدرج داخؿ النظاـ العقابي
المشرع ليذه التصرفات ،إذ نجد سمـ خطكرة يتضمف ثبلث درجات ،جريمة الدخكؿ أك البقاء 
بالغش في الدرجة األكلى كبعدىا في الدرجة الثانية جريمة الدخكؿ كالبقاء المشددة،أما الدرجة 

. الثالثة فتحتميا الجريمة الخاصة بالمساس ألعمدم بالمعطيات
 أشير إلى سنة حبس ك 3العقكبة المقررة ىي : (الجريمة البسيطة)الدخكؿ كالبقاء بالغش / أ

 .  ( مكرر394المادة ) دج غرامة 100000 دج إلى 50000
تضاعؼ العقكبة إذا ترتب عف ىذه األفعاؿ : (الجريمة المشددة)الدخكؿ كالبقاء بالغش / ب

حذؼ أك تغيير لمعطيات المنظكمة ،كتككف العقكبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كغرامة 
 دج إذا ترتب عف الدخكؿ أك البقاء غير المشركع تخريب 150000 دج إلى 50000مف 

 ( .  03-02/ مكرر394المادة )لنظاـ اشتغاؿ المنظكمة 
 فالعقكبة المقررة 2 مكرر 394طبقا لنص المادة : االعتداء ألعمدم عمى المعطيات / ج

لبلعتداء ألعمدم عمى المعطيات المكجكدة داخؿ النظاـ ىي الحبس مف ستة أشير إلى 
 دج أما العقكبة المقررة الستخداـ 2000000 دج إلى 500000ثبلث سنكات كغرامة مف 

المعطيات في ارتكاب الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية ككذا حيازة أك إفشاء أك نشر أك 
استعماؿ المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية، العقكبة 

 دج إلى 1000000المقررة ىي الحبس مف شيريف إلى ثبلث سنكات كغرامة مف 
.  دج 5000000



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

397 

 

 عقكبة جديدة كىي عقكبة العمؿ لمنفع العاـ 2009  نجد بعد تعديؿ قانكف العقكبات في 
 مكرر أف يستبدؿ 05ككضع ليا المشرع شركطا ، بحيث يستطيع القاضي طبقا لممادة 
ساعة 600 ساعة ك40عقكبة الحبس بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ بدكف أجر لمدة تتراكح بيف 

 : شير كفقا لمشركط التالية18في أجؿ أقصاه 
 .إذا كاف المتيـ غبر مسبكؽ قضائيا -
 . سنة عمى األقؿ كقت الجريمة16إذا كاف المتيـ بمغ  -
 .إذا كانت العقكبة المنطكؽ بيا ال تتجاكز سنة حبسا -

:  العقوبات التكميمية 2-1-2 
عمى العقكبات التكميمية إلى جانب العقكبات األصمية ت ع ج  3 مكرر 394نصت المادة 
: ك المتمثمة في

كىي عقكبة تكميمية تشمؿ األجيزة كالبرامج ك الكسائؿ المستخدمة في ارتكاب : المصادرة/ أ
. جريمة مف الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية، مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية

التي تككف محبل لجريمة مف الجرائـ  (les sites)كاألمر يتعمؽ بالمكاقع : إغبلؽ المكاقع/ ب
. الماسة باألنظمة المعمكماتية

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكيا كمثاؿ ذلؾ : إغبلؽ المحؿ أك مكاف االستغبلؿ/ ج
إغبلؽ المقيى االلكتركني الذم ترتكب منو مثؿ ىذه الجرائـ شرط تكافر عناصر العمـ لدل 

. مالكيا
:  الظروؼ المشددة 2-1-3 
 عمى ظرؼ تشدد بو عقكبة جريمة الدخكؿ كالبقاء غير 3-2/ مكرر 394 نصت المادة     

المشركع داخؿ النظاـ، كيتحقؽ ىذا الظرؼ عندما ينتج عف الدخكؿ ك البقاء إما حذؼ أك 
ما تخريب نظاـ اشتغاؿ المنظكمة . تغيير المعطيات التي يحتكييا النظاـ كا 
 مكرر ،ك في 394في الحالة األكلى تضاعؼ العقكبات المقررة في الفقرة األكلى مف المادة 

 دج إلى 50000الحالة الثانية تككف العقكبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كالغرامة مف 
.  دج 150000



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

398 

 

ىذه الظرؼ المشدد ىك ظرؼ مادم يكفي أف تقـك بينو كبيف الجريمة األساسية كىي جريمة 
. الدخكؿ كالبقاء غير المشركع عبلقة سببية لمقكؿ بتكافره

 عمى أف تضاعؼ العقكبات المقررة لمجرائـ الماسة باألنظمة 3 مكرر 394 نصت المادة    
المعمكماتية كذلؾ إذا استيدفت الجريمة الدفاع الكطني كالييئات كالمؤسسات الخاضعة 

لمقانكف العاـ  
  :العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي  2-2

المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ال تستبعد المسؤكلية الجزائية لؤلشخاص الطبيعييف   ك 
. بصفتيـ فاعميف أك شركاء أك متدخميف في نفس الجريمة 

كما تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد اقر في التعديؿ األخير لقانكف العقكبات 
 04/15 مكرر مف القانكف 18المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم كذلؾ في نص المادة 

العقكبات المطبقة عمى الشخص المعنكم : " المتضمف قانكف العقكبات الذم ينص عمى أف
: في مكاد الجنايات ك الجنح ىي 

الغرامة التي تساكم مف مرة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقدرة لمشخص  -
. الطبيعي في القانكف الذم يعاقب عمى الجريمة

: كاحدة أك أكثر مف العقكبات اآلتية -
حؿ الشخص المعنكم * 
 سنكات 5غمؽ المؤسسة أك فرع مف فركعيا لمدة ال تتجاكز * 
 سنكات 5اإلقصاء مف الصفقات العمكمية لمدة ال تتجاكز * 
المنع مف مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مينية أك اجتماعية بشكؿ مباشر أك غير مباشر * 

.  سنكات5نيائيا أك لمدة ال تتجاكز 
. مصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الجريمة أك نتج عنيا* 
. نشر أك تعميؽ حكـ اإلدانة* 
 سنكات ،كتنصب الحراسة عمى 5الكضع تحت الحراسة  القضائية لمدة ال تتجاكز * 

.  ممارسة النشاط الذم أدل إلى الجريمة أك الذم ارتكبت الجريمة بمناسبتو 
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بالنسبة لعقكبات الغرامة المطبقة عمى الشخص المعنكم عند ارتكابو أحد الجرائـ الماسة 
 مرات الحد 5 قانكف العقكبات 4 مكرر 394باألنظمة المعمكماتية فيي تعادؿ طبقا لممادة 
. األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي

:  عقوبة االتفاؽ الجنائي2-3
 ، 51 مكرر 394قد تبنى  المشرع الجزائرم مبدأ معاقبة االتفاؽ الجنائي بنص المادة    

 مف 176بغرض التحضير لمجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية كلـ يخضعيا ألحكاـ المادة 
قانكف العقكبات المتعمقة بجمعية األشرار ، إف الحكمة التي ارتآىا المشرع مف تجريـ 

االشتراؾ في مجمكعة أك في اتفاؽ بغرض اإلعداد لجريمة مف الجرائـ الماسة باألنظمة 
المعمكماتية ىك أف مثؿ ىذه الجرائـ تتـ عادة في إطار مجمكعات، كما أف المشرع كرغبتو 

في تكسيع نطاؽ العقكبة أخضع األعماؿ التحضيرية التي تسبؽ البدء في التنفيذ لمعقكبة إذا 
تمت في إطار اتفاؽ جنائي، بمعنى أف األعماؿ التحضيرية المرتكبة مف طرؼ شخص 

 .منفرد غير مشمكلة بالنص
كيعاقب المشرع الجزائرم عمى االشتراؾ في االتفاؽ الجنائي بعقكبة الجريمة التي تـ     

التحضير ليا فإذا تعددت الجرائـ التي يتـ التحضير ليا تككف العقكبة ىي عقكبة الجريمة 
 .األشد

 : عقوبة الشروع في الجريمة  2-4
 مف قانكف العقكبات، فالجرائـ الماسة 7 مكرر 394المشرع الجزائرم في المادة نص عمييا 

 .باألنظمة المعمكماتية ليا كصؼ جنحي كال عقاب عمى الشركع في الجنح إال بنص
يعاقب عمى الشروع في ارتكاب جنح :"  قانكف العقكبات7 مكرر 394نصت المادة 

 ". المنصوص عمييا في ىذا القسـ بالعقوبات المقررة لمجنحة ذاتيا
 
 

                                                 

كؿ مف شارؾ في مجموعة أو في اتفاؽ تألؼ بغرض " :  مف قانكف العقكبات 5 مكرر 394حيث تنص المادة  (1)
بعدة أو اإلعداد لجريمة أو أكثر مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ وكاف ىذا التحضير مجسدا بفعؿ 

 ".أفعاؿ مادية ،يعاقب بالعقوبات المقررة بالجريمة ذاتيا 
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- لمعموماتياالتزوير – االعتداءات عمى منتجات اإلعالـ اآللي -           ب
عمى عكس لمعمكماتي، اقانكف العقكبات الجزائرم لـ يستحدث نصا خاصا بالتزكير     

إذ أف التبلعب في المعطيات الذم  في مادتيا السابعة لمعمكماتيااالتفاقية الدكلية لئلجراـ 
. 1ينتج عنو معطيات غير أصمية  يعد تزكيرا 

مكف تطبيؽ نصكص التزكير الكاردة في قانكف العقكبات الجزائرم عمى االعتداءات مىؿ  
الماسة بمنتكجات اإلعبلـ اآللي ؟  

:  مدى انطباؽ وصؼ المحرر عمى منتجات اإلعالـ اآللي-1
مكضكع جريمة التزكير ىك المحرر كالمحرر في مضمكنو كتابة مركبة مف حركؼ أك      

مكانية القراءة البصرية لمحتكاه، كىك ما تفرضو  عبلمات تدؿ عمى معنى أك فكرة معينة، كا 
: نصكص التزكير التقميدية، كعميو يمكف إجماؿ خصائص المحرر في ثبلث نقاط

ذا -  أف يتخذ المحرر شكبل كتابيا كيجب إدراؾ مضمكف المحرر بالنظر إليو أك لمسو كا 
. احتكاه مف تغيير تو فبل يصمح كسيمة لئلثبات ك ال عقاب عمى مااءاستحالت  قر

. أف تككف الكتابة منسكبة لشخص معيف - 
. أف يحدث المحرر أثارا قانكنية- 

فيؿ يعتبر البياف المعالج آليا مف قبيؿ المحررات التقميدية التي يسرم عمييا النص الجنائي 
الخاص بالتزكير ؟ 

     بالرغـ مف اعتراؼ التشريعات المدنية بالكتابة االلكتركنية بشركط معينة إال انو ال يمكف 
 كاف. نقؿ ذلؾ لمقانكف الجنائي الذم يشترط في أم جريمة اف يككف ىناؾ ركف شرعي ليا 

 إمكانية تغميب ركح النصكص كاعتبار ما كىناؾالكتابة مطمب تقميدم في جرائـ التزكير،  
. 2يظير عمى شاشة الحاسب شكبل مستحدثا لممحرر

                                                 

 نص تجريـ تزكير السند أدرجالفرنسي المشرع  أف إلى ، بالنسبة لممشرع الفرنسي ك المصرماألمرذلؾ ؾ (1)
 ىذا النص في قانكف خاص ىك قانكف التكقيع أدرجااللكتركني في قانكف العقكبات بينما المشرع المصرم 

  .105اشرؼ تكفيؽ شمس الديف، مرجع سابؽ، ص/د :االلكتركني، انظر في ذلؾ 
.  ال يقبؿ قانكف العقكبات تكسيع في تفسير النصكص كال القياس (2   )
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أما بالنسبة لمتشريع الجزائرم فيعد مف التشريعات التقميدية ، حيث أدرج النصكص      
الخاصة بتزكير المحررات في األقساـ الثالث كالرابع ك الخامس مف الفصؿ السابع مف الباب 

 التي تشترط المحرر 229 إلى 124األكؿ مف الكتاب الثالث مف قانكف العقكبات في المكاد 
لتطبيؽ جريمة التزكير ،كلـ يتخذ  أم مكقؼ لتكسيع مفيـك المحرر مف أجؿ إدماج 

 مثمما فعمو نظيره الفرنسي في المستندات المعمكماتية ضمف المحررات محؿ جريمة التزكير 
يعاقب بالحبس لمدة تتراكح بيف سنة كخمس سنكات كبالغرامة التي :"  بنصيا462/5المادة

فرنؾ كؿ مف زكر أية مستندات معالجة أليا أيا كاف 200000تتراكح ما بيف الؼ فرنؾ الى 
 "شكميا إذا سبب ذلؾ ضررا لمغير

: مدى خضوع منتوجات اإلعالـ اآللي لمنشاط اإلجرامي لجريمة التزوير- 2    
النشاط اإلجرامي لجريمة التزكير يتمثؿ في فعؿ تغيير الحقيقة ك يعني استبداليا بما      

ذا انتفى ىذا التغيير انتفى التزكير   .يخالفيا كا 
ك تجدر اإلشارة إلى أف تحكيؿ البرامج أك قكاعد البيانات ال يعد تزكير ك إنما يقع تحت      

. طائمة نصكص التقميد الكاردة في قانكف حؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة
ك التي كما ىك - ال يتصكر كقكع فعؿ تغيير الحقيقة مف خبلؿ طرؽ التزكير المعنكية 

. ال تتحقؽ إال أثناء تككيف المستند بالنسبة إلى لمجريمة محؿ البحث- معركؼ
بينما مف المتصكر كقكع فعؿ تغيير  الحقيقة بالنسبة ليذه الجريمة مف خبلؿ طرؽ      

التزكير المادية ،كلكف بشرط أف يككف التزكير الحقا عمى نشأة المستند األصمي ك الحقيقي 
المعالج آليا فبل تتحقؽ تمؾ الجريمة مف خبلؿ فعؿ تغيير الحقيقة باستخداـ طريقة التزكير 

. 1المادية أثناء نشأة المستند عمى خبلؼ جريمة التزكير العادية 
 ك المتضمف قانكف 04/15نخمص إلى أف المشرع الجزائرم رغـ تداركو مف خبلؿ القانكف 

العقكبات الفراغ القانكني في مجاؿ اإلجراـ ألمعمكماتي كذلؾ بتجريـ االعتداءات الكاردة عمى 
األنظمة المعمكماتية باستحداث نصكص خاصة، إال أنو أغفؿ تجريـ االعتداءات الكاردة عمى 
منتكجات اإلعبلـ اآللي، فمـ يستحدث نصا خاصا بالتزكير ألمعمكماتي ،ك لـ يتبنى  االتجاه 

                                                 

. 155 عمي عبد القادر القيكجي، مرجع سابؽ، ص/د( 1      )
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الذم تبنتو التشريعات الحديثة التي عمدت إلى تكسيع مفيـك المحرر ليشمؿ كافة صكر 
  .التزكير الحديث

 الثانيالفرع 
مواجية الجريمة المعموماتية مف خالؿ قانوف الممكية الفكرية الجزائري 

 
نظرا لنسبية الحماية المقررة مف خبلؿ النصكص التقميدية في قانكف العقكبات الجزائرم     

ارتأينا البحث في مدل إمكانية الحماية مف خبلؿ نصكص قانكف الممكية الفكرية ،كسنفصؿ 
الحماية في كفي ذلؾ مف خبلؿ نقطتيف أساسيتيف الحماية في إطار قانكف الممكية الصناعية 

 .إطار قانكف الممكية األدبية كالفنية 
مف خالؿ -مواجية الجريمة المعموماتية مف خالؿ قانوف الممكية الصناعية : أوال         

  :-أحكاـ العالمات التجارية
 المتعمؽ بالعبلمات المعدؿ كالمتمـ 19/07/2003:  المؤرخ في 03/06ينظميا األمر    

 المتعمؽ بعبلمات المصنع كالعبلمات التجارية 19/03/1966 المؤرخ في 66/57لؤلمر 
 المتضمف أحكاـ العبلمات التجارية 19/10/1967 المؤرخ في 67/223كالمعدؿ لؤلمر رقـ 

ك العبلمات التجارية ىي كؿ ما يتخذ مف تسميات أك رمكز أك أشكاؿ تكضع عمى البضائع 
التي يبيعيا التاجر أك يصنعيا المنتج أك يقـك بإصبلحيا أك تجييزىا أك ختميا لتمييزىا عف 

بقية المبيعات أك المصنكعات أك الخدمات ،كيشترط في العبلمة أف تككف مميزة كجديدة 
 .كغير مخالفة لمنظاـ كاآلداب 

ىؿ تستفيد برامج الحاسب اآللي مف الحماية الجنائية لمعبلمات التجارية ؟  : السؤاؿ المطركح
نعمـ أف كؿ برنامج يحمؿ اسما خاصا بو، لذلؾ فقد عمد أصحاب البرامج إلى تسجيؿ ىذا 

االسـ كعبلمة تجارية لمبرنامج، كلما كانت ىذه الحماية قاصرة عمى االسـ دكف المحتكل فقد 
.  لجا أصحاب البرامج إلى كضع االسـ مقترنا بو

الحماية بإحكاـ العبلمات التجارية قد تككف فعالة بالنسبة لمنسخ البسيط، لكف ليس األمر 
. كذلؾ بالنسبة لمنسخ المعقد
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 الجزائريحؽ المؤلؼ مواجية الجريمة المعموماتية مف خالؿ قانوف : ثانيا         
ماداـ المشرع الجزائرم قد ادمج برامج الحاسب اآللي ضمف قائمة المصنفات المحمية     

عف طريؽ القانكف المتعمؽ بحؽ المؤلؼ ، فاف أم اعتداء عمى الحؽ المالي أك األدبي 
 (أ)، كىذه األخيرة كٌيفيا المشرع عمى أنيا جنحةلمؤلؼ البرنامج يشكؿ فعبل مف أفعاؿ التقميد

 مف 394 إلى 390كانت في السابؽ تتناكليا المكاد أما فيما يخص العقكبة المقررة إزاءىا 
 97/10 مف األمر 165قانكف العقكبات غير أف أحكاـ ىذه المكاد ألغيت بمقتضى المادة 

 إذ أخرجت مف تحت مظمة قانكف العقكبات كأصبح ليا تجريـ 03/05المعدؿ كالمتمـ باألمر 
. (ب)خاص في إطار قكانيف حقكؽ المؤلؼ

 :األفعاؿ المكونة لجنحة تقميد البرامج - أ
عمى األفعاؿ التي تشكؿ الركف المادم  03/05األمر  مف 152ك 151 تيف الماد    نصت

 .لجريمة التقميد، ىذه االعتداءات قد تقع عمى حؽ أدبي أك حؽ مالي
  :االعتداء عمى الحؽ األدبي - 1 

 :  تتمثؿ صكر االعتداء عمى ىذا الحؽ في
نصت عمى ىذا ، بحيث االعتداء عمى حؽ مؤلؼ البرنامج في الكشؼ عف برنامجو 1-1

  كىك حؽ مخكؿ لممؤلؼ اك كرثتو في الكشؼ عف 05-03 مف أمر 22الحؽ المادة 
كؿ مف يقـك ؼاإلببلغ الغير شرعي لممصنؼ يعد جنحة التقميد   ك المصنؼ كقت ما يريد ،

بإببلغ المصنؼ األدبي أك الفني لمجميكر عف طريؽ التمثيؿ أك األداء العمني أك البث  
السمعي البصرم أك بكاسطة التكزيع أك أية كسيمة أخرل لبث اإلشارات الحاممة لؤلصكات أك 

 .1الصكر ك األصكات معا أك بأم نظاـ مف نظـ المعالجة المعمكماتية 
 مختمفة 05-03 مف امر 151كاف صكر االعتداء عمى ىذا الحؽ المجـر بمكجب المادة 

ككسر حماية البرامج عف طريؽ الحصكؿ عمى الشفرة السرية التي تسمح لو بالدخكؿ لمبرامج 
 . 2كاستغبلليا

                                                 

 . 45سابؽ، ص    عكاشة محي الديف، مرجع/د( 1     )
 .279مشرم راضية، مرجع سابؽ، ص(2)
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 إذ يحمي المشرع جنائيا حؽ المؤلؼ في االعتداء عمى الحؽ في سالمة المصنؼ 1-2    
تعديؿ كتحكير أك تغيير أك حذؼ أك إضافة ترد عمى البرنامج مف شخص أخر دكف إذف مف 

  .المؤلؼ، فمف يرتكب احد األفعاؿ السابقة يتكافر في حقو النشاط اإلجرامي لجريمة التقميد
  : االعتداء عمى الحؽ المالي- 2 
 :تتمثؿ صكر ىذا االعتداء في 

 استنساخ   إف،(03/05 األمر 54-53-46-41المكاد ) االعتداء عمى حؽ النسخ 2-1
كالنسخ . دكف إذف ىك إمكانية استغبلؿ المصنؼ في شكمو األصمي أك المعدؿ 1المصنؼ

يمكف اف يككف جزئي اك كمي ، كالنسخ الجزئي كافي لمقكؿ بالتقميد اذا كاف ىذا النسخ ماسا 
باالجزاء الرئيسية لمبرنامج، كلمقاضي السمطة التقديرية في تقرير مدل تكافر التقميد بيف 

 - .باالستعانة بالخبرة طبعا- البرنامجيف
 عمى استثناءات ىذا 05-03 مف األمر53 ك 52   نص المشرع الجزائرم في المادتيف 

 :الحؽ، بحيث يجكز النسخ بدكف إذف في الحالتيف التاليتف
االستنساخ بغرض استعماؿ البرنامج لمغرض الذم اكتسب مف أجمو، كىك متعمؽ  -

 .بالنسخ الشخصي
أف يككف النسخ تعكيضا لنسخة مشركعة الحيازة مف البرنامج، مخافة مف ضياعيا أك  -

 . إتبلفيا كىذا األمر أيضا متعمؽ بالنسخ الشخصي
 :  كالمتمثمة فيالجنح المشابية لجنحة التقميد 2-2

استيراد النسخ المقمدة كتصديرىا -  
  (برنامج )بيع نسخ مزكرة مف المصنؼ -  
مقمد أك عرضو لمتداكؿ   (برنامج )تأجير مصنؼ - 

 . أما الركف المعنكم فيقتضي كجكد قصد جنائي متمثؿ في عنصرم العمـ كاإلرادة 

                                                 

، ىذا يعرؼ النسخ عمى انو محاكاة برنامج بصنع أك إنتاج نسخ عمى مثالو بحيث تبدك عند تسكيقيا كاألصؿ( 1)
التعريؼ ينطبؽ عمى النسخ الكمي ، أما الجزئي فإف النتيجة مف النسخ ليس بالضركرة الحصكؿ عمى نفس البرنامج 

بؿ ىك ظيكر البرنامج المقمد بشكؿ يطغى عميو شكؿ البرنامج األصمي كىنا يظير دكر القاضي في تقرير نسبة الشبو 
 .بيف البرنامجيف
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 :  الجزاءات المقررة لجرائـ التقميد - ب
-153العقكبات المقررة لبلعتداءات عمى حقكؽ الممكية األدبية كالفنية محددة في المكاد     
تجدر اإلشارة إلى انو تـ التشديد في  . 03/05 مف األمر 156-157-158-159

:  التاليؾ قكبات كىيعالمقررة بمكجب ىذه المكاد مقارنة بما جاء في قانكف اؿالعقكبات 
 سنكات كغرامة قدرىا 03 أشير إلى 06لمقاضي أف يطبؽ كعقكبة أصمية الحبس مف -  
.  مميكف دج  سكاء تمت عممية النشر في الجزائر أك في الخارج 01 ألؼ دج  إلى 500
لمقاضي سمطة تقرير عقكبات تكميمية تتمثؿ في مصادرة المبالغ المساكية إلقساط -  

.  ككؿ النسخ المقمدة (البرنامج)اإليرادات المحصمة مف االستغبلؿ غير المشركع لممصنؼ 
تأمر الجية القضائية بتسميـ العتاد أك النسخ المقمدة أك قيمة ذلؾ ككذلؾ اإليرادات -  

  .مكضكع المصادرة لممؤلؼ أك أم مالؾ حقكؽ أخر لتككف عند الحاجة بمثابة تعكيض
ف يضاعؼ العقكبات المقررة كذلؾ في حالة العكد مع إمكانية غمؽ المؤسسة المقاضي -  

ذا اقتضى الحاؿ تقرير الغمؽ 06التي يستغميا المقمد أك شريكو مدة ال تتعدل   أشير، كا 
  .النيائي

يسمى بالحجز الناتج   تجدر اإلشارة إلى إجراء ىاـ يتـ أثره اكتشاؼ جريمة التقميد كىك ما   
عف التقميد يمكف بكاسطتو لمؤلؼ البرنامج المحمي أك ذكم حقكقو المطالبة بحجز الكثائؽ 

كالنسخ الناتجة عف االستنساخ غير المشركع أك التقميد ،كذلؾ حتى في غياب ترخيص 
قضائي أك انو إيقاؼ ألية عممة جارية ترمي إلى االستنساخ غير المشركع لمبرنامج أك حجز 

. الدعائـ المقمدة كاإليرادات المتكلدة عف االستغبلؿ غير المشركع لممصنفات 
 عمى أف مف اختصاص ضباط الشرطة القضائية معاينة 146، 145نصت المادتاف - 

انتياؾ حقكؽ المؤلؼ كىـ مؤىمكف بصفة تحفظية بحجز النسخ المقمدة مف المصنؼ أك مف 
:  دعائـ المصنفات كلكف بشركط

النسخ المقمدة يجب أف تككف مكضكعة تحت الحراسة ليس مف طرؼ ضباط الشرطة  – 1 
. القضائية كلكف مف الديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة
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المحضر الذم يثبت باف النسخ المقمدة المحجكزة يجب أف تقدـ لرئيس الجية القضائية - 2 
. 1المختصة إقميميا 

كما يختص بعممية الحجز األعكاف المحمفكف التابعكف لمديكاف الكطني لحقكؽ المؤلؼ - 
:  كالحقكؽ المجاكرة لكف بشركط 

يشترط مف األعكاف المحمفيف كضع النسخ المقمدة تحت حراسة الديكاف الكطني لحقكؽ - 1
 . المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 

اإلخطار الفكرم لرئيس الجية القضائية المختصة إقميميا بمحضر مؤرخ كمكقع قانكنيا - 2
 .2يثبت النسخ المقمدة المحجكزة 

     نخمص في األخير إلى أنو في مسألة الحماية المخكلة لمتجارة االلكتركنية المشرع 
الجزائرم لـ يخصيا بنصكص خاصة ، فمدنيا تكاد تككف منعدمة باستثناء حماية البرامج 

االلكتركنية في قانكف حقكؽ المؤلؼ ، أما في مسألة  تحديد المسؤكليات االلكتركنية  نعكد 
لمقكاعد التقميدية ، أما جزائيا نجد بعض النصكص كالتعديبلت التي قاـ بيا المشرع بشأف 

المؤرخ   04-09 قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية إلى جانب استحداثو لقانكف 
  الجرائـ المتصمة  مف  لمكقاية  الخاصة القكاعد  يتضمف  2009  غشت  05في

 .كمكافحتيا  كاالتصاؿ  اإلعبلـ بتكنكلكجيات
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .48عكاشة محي الديف، مرجع سابؽ، ص /د( 1   )
 .49، ص نفسوعكاشة محي الديف، المرجع /د( 2   )
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الفصل الثاني 
لك ترونية  تسوية نزاعات التجارة ال

   تعني كممة نزاع كجكد خبلؼ بيف طرفيف عمى األقؿ، يدعي كؿ منيما أحقيتو في الشيء 
ذا تعمؽ ىذا األخير بالتجارة االلكتركنية كانت ىذه المنازعة مف منازعات  مكضكع الخبلؼ، كا 

 :، ىذه األخيرة تتحقؽ بإجتماع ثبلث شركط1التجارة االلكتركنية
 .أف تتعمؽ المنازعة بالتجارة الدكلية -

 .أف تتعمؽ المنازعة بالعقكد االلكتركنية -

 .أف تتعمؽ المنازعة بإشكاؿ قانكني -

   تنعقد كالية الفصؿ في النزاعات كأصؿ لمسمطة القضائية، التي ىي إحدل السمطات 
الرئيسية في الدكلة، تضطمع بيا ك تسير عمى أدائيا عبر المحاكـ المختصة كفقا آلليات 

التقاضي المختمفة، التي يستخدميا المتقاضكف نفاذا إلى رحابيا بغية الحصكؿ عمى الترضية 
القضائية، بما مؤداه أف المجكء إلى ىذه السمطة لمحصكؿ عمى تمؾ الترضية حؽ لممكاطف ال 
ال كاف ذلؾ إخبلال بالحماية التي كفميا الدستكر  يجكز تكبيمو بقيكد تعسر الحصكؿ عمييا كا 

نكارا لكجو العدالة  .ليذا الحؽ كا 
                                                 

:  ىذه المنازعات باختبلؼ مكضكعاتيا فمنياأنكاعتتعدد  (1)
        منازعات عقكد بيع البضائع كالسمع، كالنزاع بسبب الجكدة أك السعر أك الكفاء أك النقؿ أك شركط               -
الخ ...التسميـ                 
. منازعات عقكد التكزيع كالككالة كالكساطة               -
         اليندسية لشركط أك اإلنشائية األعماؿ، كعدـ مطابقة األساسية اليندسية كالبنية اإلنشاءاتمنازعات عقكد -               
   المقاكؿ في تقديـ ضماف حسف التنفيذ، إخفاؽ خبلؿ المدة المتعاقد عمييا،األعماؿالعقد،عدـ استكماؿ                
. الخ... المنفذةاألعماؿرفض المالؾ تقديـ ضماف الكفاء أك رفض سداد مقابؿ                
.  الدكميفأسماءمنازعات الممكية الفكرية بما فييا تسجيؿ  -              
. منازعات المعامبلت مع ككالة الفحص قبؿ الشحف-               
. منازعات متعمقة بالشركط التعسفية الكاردة في العقكد االلكتركنية النمكذجية-               
. المنازعات المتعمقة باتصاؿ تنفيذ العقد بمسائؿ ذات بعد تقني -             
  كاألنظمةالمنازعات القائمة عمى الضرر الذم يمحؽ أحد أطراؼ العقد االلكتركني نتيجة مخالفة القكانيف -              

  ايناس الخالدم، / د:الخ، أنظر في أنكاع المنازعات االلكتركنية ...كالمعايير كقكاعد السمكؾ عمى الشبكة               
.  كما يمييا110مرجع سابؽ، ص               
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     تتطمب مقتضيات التجارة االلكتركنية البحث عف آليات أخرل تككف قادرة عمى تسكية 
النزاعات الناشئة عنيا بطريقة أسرع كأكثر فاعمية، خاصة كأف ىذه النزعات تحتاج إلى 

كسائؿ لفضيا تختمؼ عف الكسائؿ التقميدية بالنظر لمخصكصية التي تتسـ بيا عقكد التجارة 
االلكتركنية ، فيي تتـ في بيئة الكتركنية ال تسمح باجتماع األطراؼ كما تقـك عمى تبادؿ 

المستندات الكتركنيا، كعميو غالبا ما تعتمد التجارة االلكتركنية في تسكية نزاعاتيا عمى الحؿ 
، كباعتبار عقكد التجارة االلكتركنية عقكدا دكلية يستمـز حؿ (مبحث أكؿ)البديؿ عف القضاء 

منازعاتيا المجكء إلى مناىج القانكف الدكلي الخاص لتحديد المحكمة المختصة ككذا القانكف 
 .  (مبحث ثاف)الكاجب التطبيؽ  إذا ما أختار أطراؼ النزاع المجكء إلى القضاء

 
ول 

أ
المبحث ال

 التسوية بالطرق البديلة
      تكمف مشكمة نزاعات التجارة االلكتركنية في أنيا تتـ في الغالب بيف أطراؼ تختمؼ 
جنسياتيـ كأماكف إقامتيـ ، كما تتعمؽ أيضا بالمكاقع االلكتركنية التي قد ال يعمـ مكانيا كال 

 ، بمعنى احتكاء المنازعة عمى أطراؼ 1مكاف الجية التي تديرىا كال مكقع الخادـ الخاص بيا
خارج اإلقميـ الكاحد ، كىذه األطراؼ ترفض الخضكع لقانكف قاض دكلة ما، كعميو فاف أمر 
المجكء إلى تسكية غير قضائية يفرض نفسو لحؿ النزاع ، طبعا بعد اتفاؽ األطراؼ عمى 

 . الكسيمة المعتمدة لحؿ الخبلؼ القائـ بينيما
    ىناؾ آليات تقميدية لتسكية النزاعات كديا كىي الكساطة كالتفاكض كالتكفيؽ كالتحكيـ 
كىي آليات يفضؿ الكثيركف المجكء إلييا بدال مف المجكء لممحاكـ لمركنة إجراءاتيا كسرعة 

 .الحؿ فييا، إال أف األفضمية اآلف أصبحت لحسـ النزاعات مباشرة عمى االنترنت
  كتابا 2    بالعكدة لمقانكف الجزائرم، نجد أف المشرع ضٌمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

                                                 

 .656فيصؿ محمد محمد كماؿ عبد العزيز، مرجع سابؽ (1)
 ج ر ج ج ، كاإلدارية المدنية اإلجراءات متضمف قانكف 2008 فيفرم 25 مؤرخ في 09-08قانكف رقـ  (2)

  21/2008عدد
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، تضمف ىذا الكتاب بدكره بابيف، األكؿ "في الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات"خامسا عنكنو ب 
متعمؽ بالصمح كالكساطة، كسنرل مدل إمكانية تقبميما لمكسيمة االلكتركنية في إتماميما 

، أما الثاني تضمف التحكيـ بما فيو الداخمي كالتجارم الدكلي كسندرس أيضا  (مطمب أكؿ)
 .  (مطمب ثاف)إمكانية إتمامو الكتركنيا في القانكف الجزائرم

  
 المطمب األوؿ

 استحداث الصمح والوساطة ومدى تقبميما ألف يكونا الكترونييف
       أصبحت لمتكنكلكجيا دكرا رئيسيا ال غنى عنو في تكفير خدمات حؿ النزاعات مباشرة 
عمى الشبكة ، ىذا ما أدل إلى القكؿ أف التكنكلكجيا ىي الطرؼ الرابع في أم عممية حؿ 

نشير فقط أف آليات حؿ نزاعات التجارة االلكتركنية عبر االنترنت تنقسـ إلى . 1نزاع
 .2 ذات طابع كقائي كالثانية بعد حدكث النزاعامجمكعتيف رئيسيتيف، إحداىـ

                                                 

 .212رجع سابؽ، صـخالد ممدكح ابراىيـ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية،  (1)
 أشير النزاعات المحتممة كمف إلدارةالمجمكعة األكلى يقصد بيا ضمانات منع حدكث نزاع فيي نظاـ كاقي كفعاؿ  (2)

بحيث يسمح لممشتريف بتأجيؿ دفع قيمة " ايسكك" ما يدعى بأك"ضمانات تأجيؿ الدفع " نجد األنظمةىذه 
 تشبو الى حد بعيد كظيفة خطاب االئتماف "ايسكك"مشترياتيـ حتى معاينتيا كالمكافقة عمييا كقبكليا ككظيفة 

 لمطرفيف ، اإلدالء في حماية مصمحة كؿ مف البائع كالمشترم ضد االحتياؿ كمخاطر عدـ إذفالمستندم ، تتمثؿ 
يعرض ىذه الخدمة كيكصي باستخداـ ىذا النظاـ لممستيمكيف الذيف تصؿ قيمة e bayفمثبل المكقع االلكتركني

 مف خبللو يمكف لممستيمؾ الراغب في الشراء عف الطريؽ االلكتركني أخرنظاـ . أكثر أكدكالر 500مشترياتيـ 
 شيء يبيعو ىذا أم تعمف عف إعبلناتمف كشؼ سمعة البائع مف خبلؿ تقديرات يتـ الحصكؿ عمييا مف صفحة 

 مستخدمي ىذه كأراء تعميقاتفي مكاقعيـ ك يقـك ىذا النظاـ عمى  البائع فيك نظاـ ضد الغش يتبناه التجار
 .المكاقع

 :         أما المجمكعة الثانية فيي آليات لتسكية النزاعات عمى الشبكة مباشرة بعد حدكث النزاع كتنقسـ إلى طائفتيف 
آليات التسكية بمساعدة تكنكلكجية تستخدـ لحؿ نزاعات التجارة االلكتركنية تشمؿ  -

 .المفاكضات االلكتركنية كالكساطة االلكتركنية الى جانب التحكيـ االلكتركني
آليات التسكية عمى أساس تكنكلكجي يستخدـ لحؿ النزاعات تشمؿ برامج الحؿ األمثؿ  -

أنظر .ذات البدائؿ المتغيرة، قكاعد بيانات الحمكؿ المكضكعة، كنظاـ القاضي االفتراضي
رجع ـخالد ممدكح ابراىيـ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية، / د:في كؿ ذلؾ
 .214سابؽ، ص
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      بالنسبة لقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم، ال يعرؼ الحمكؿ الكقائية كال 
كككسائؿ بديمة عف القضاء اكجد إجراءم الصمح كالكساطة ، . يتدخؿ إال إذا حدث النزاع

ذا كانت الكساطة كسيمة معمكؿ بيا دكليا إال أنيا تختمؼ عف نظيرتيا الداخمية ، بينما ال  كا 
، ثـ أنو كبالنظر لمطريقة التي تناكؿ بيا المشرع ىذيف (فرع أكؿ)يعرؼ الصمح كجكدا دكليا

 .  (فرع ثاف)اإلجراءيف ىؿ يمكف أف يتما الكتركنيا
 الفرع األوؿ

 .مفيوـ الصمح والوساطة
 لجأ المشرع الجزائرم إلى تقنيف ىذه البدائؿ مكاكبة لحركة المجتمع كتطكره كتماشيا مع      

 إجراءات 600، حيث اعتبر حسب المادة ما تفرضو اإلتجاىات الجديدة  لمتشريع اإلجرائي 
دارية أف محاضر الصمح أك االتفاؽ المؤشر عمييا مف طرؼ القضاة كالمكدعة لدل  مدنية كا 

أمانة الضبط سندات تنفيذية مثميا مثؿ األحكاـ القضائية كالعقكد التكثيقية كأحكاـ التحكيـ 
 الخ...

:  الصمح :أوال                   
 المتضمف قانكف اإلجراءات 09/08 مف القانكف 993 إلى 990نصت عميو المكاد     

 يعرض مف الخصـك الذيف يجكز أفالمدنية اإلدارية ، كىك عمى العمـك إجراء جكازم يمكف 
كذلؾ في جميع مراحؿ الخصكمة ليـ التصالح تمقائيا ، كما يمكف أف يتـ بسعي مف القاضي 

الصمح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكف المجكء إليو في أم مرحمة كانت عمييا كعميو ؼ
ما لو مف سمطة تقديرية ىك الذم يحدد الزماف كالمكاف المذيف يراىما ؿكالقاضي ، الخصكمة

. لـ تكجد نصكص خاصة تقرر خبلؼ ذلؾ مناسبيف إلجراء الصمح ما
غير مقيد بمادة معينة إذ يمكف المجكء في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالصمح     

 .1  09/08 مف القانكف 04إليو في أم مادة كانت بصريح المادة 
 

                                                 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية 970يجكز ذلؾ في مادة القضاء الكامؿ حسب نص المادة  اإلداريةالمكاد أما في    (1)
 .كاإلدارية
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 باف اعتبره عقد بيف طرفيف ينيي بو نزاعا قائما أك 1    سبؽ لمقانكف المدني أف نظـ الصمح
 ، ىذه 2يتكقياف بو نزاعا محتمبل كذلؾ باف يتنازؿ كؿ منيما عمى كجو التبادؿ عف حقو

الصكرة تدخؿ في إطار الصمح االتفاقي قبؿ المجكء لمقضاء ، أما إذا تـ الصمح بعد المجكء 
 . إلى القضاء كاف صمحا قضائيا

كما لو إجراءات خاصة عند  (أ)    لمصمح أركاف النعقاده عند اعتباره عقد ممـز لجانبيف
 .(ج)كفي الحالتيف ينتج عنو أثار (ب)إتمامو قضائيا
 :أركاف عقد الصمح - أ

 . يتطمب النعقاده أركانا عامة كشركطا خاصة 3يعتبر الصمح عقد رضائي    
 :األركاف العامة-1

 كىك  تطابؽ اإليجاب بالقبكؿ حكؿ مكضكع التراضي    تتمثؿ األركاف العامة لمصمح في 
الصمح، كلما كاف الصمح عمبل شخصيا فبل تجكز فيو الككالة العامة بؿ يحتاج إلى ككالة 
خاصة ، أما طرفي الصمح فيشترط القانكف أف يككنا آىبلف لمتصرؼ بعكض في الحقكؽ 

  .4التي يشمميا الصمح

                                                 

نظـ القانكف المدني الصمح في الفصؿ الخامس مف الباب السابع منو كالمتعمؽ بالعقكد المتعمقة بالممكية كقصد  (1)
 الصمح ناقؿ لمممكية ، كعميو فالكضع أف كليس األطراؼ التنازؿ عف الحؽ بالصمح ينيي النزاع القائـ بيف أفبذلؾ 

 محاضر الصمح المكدعة أصبحت أف لمصمح في القانكف المدني ىك مجاؿ انقضاء االلتزاـ خاصة بعد األنسب
الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات محاضر "شريفة كلد الشيخ ، : لدل كتابة الضبط سندات تنفيذية، أنظر في ذلؾ 

، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك " الجزائرمكاإلدارية المدنية اإلجراءاتالصمح كالكساطة كسندات تنفيذية كفؽ قانكف 
 .94، ص2012، 02السياسية ، كمية الحقكؽ، تيزم كزك، العدد

  قانكف مدني جزائرم459المادة (2)
 الجزائية ككذلؾ العديد مف قكانيف اإلجراءاتىذا بالنسبة لمصمح المدني ، كيكجد صمح جزائي نص عميو قانكف  (3)

 جزائيا يصطمح عمى الصمح  مصطمح آخر ىك المصالحة ، مف بيف أف اإلشارةالميتمة باالقتصاد ، مع 
 .جزائية اؿاإلجراءات مف قانكف 6/4 المادة- :النصكص التي تضمنتيا نجد

    كالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف 1996 جكيمية 09  المؤرخ في 22-96 مف االمر2 /09المادة      -
 . مف كالى الخارج المعدؿ كالمتمـاألمكاؿبالصرؼ كحركة رؤكس        
  كغيرىا مف المكاد.... مف قانكف الجمارؾ 265المادة      -
.  قانكف مدني جزائرم460المادة  (4)
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   نبلحظ أف المشرع الجزائرم في مسألة عيكب الرضي استثنى عيب الغمط في القانكف 
بطالو بمكجب المادة   قانكف مدني جزائرم كىك استثناء 465ككسيمة لمطعف في عقد الصمح كا 

 قانكف مدني جزائرم التي تقضي بأنو يككف العقد قاببل لئلبطاؿ لغمط في القانكف 83لممادة 
إذا تكافرت فيو شركط الغمط في الكاقع، كلعؿ السبب في استثناء الصمح مف ىذه القاعدة ىك 

  .1إمكانية المتخاصميف الرجكع إلى القانكف كالتأكد مف أحكامو قبؿ إجراء الصمح
بحيث يشترط تحديد محؿ الصمح تحديدا المحؿ باإلضافة لمتراضي يتطمب عقد الصمح ركف 

دقيقا بمعنى تحديد الحقكؽ المتنازؿ عنيا مف الطرفيف تحديدا دقيقا دكف أم لبس أك غمكض 
 قانكف مدني 464في العبارات التي يحتكييا ، ىذه األخيرة تفسر تفسيرا ضيقا حسب المادة 

  .2جزائرم
 الذم يجب أف يككف مشركعا ، أما فيما يخص الكتابة لـ السبب  باإلضافة  إلى ركف 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية 992يشترط المشرع الجزائرم الرسمية كلكف بالرجكع لممادة 
مما . كاإلدارية فالصمح يثبت بالكتابة في محضر يكقع عميو الخصـك كالقاضي كأميف الضبط

 .يفيـ أف الكتابة شرط لئلثبات كليس الصحة في عقد الصمح 
 :الشروط الخاصة-2

    يشترط الصمح كجكد نزاع قائـ أك محتمؿ الكقكع ، تنازؿ كؿ طرؼ عف جزء مف حقو، 
كيضاؼ في الصمح القضائي شرط عدـ صدكر حكـ في . كأخيرا تكفر نية إنياء النزاع 

 .مكضكع النزاع 
 

                                                 

  .100 كلد الشيخ شريفة، مرجع سابؽ، ص (1)
 قد سبؽ لممحكمة العميا كاف نقضت قرار صادر عف مجمس قضائي بسبب تكسيعو لعبارات الصمح في قضية بيف  (2)

 عبارات التنازؿ التي يتضمنيا الصمح أفمف المقرر قانونا :"كجاء في منطكؽ الحكـ مايمي (ب ـ)ك (ب ع)
 عمى الحقوؽ التي كانت بصفة جمية محال إال كانت تمؾ العبارات وال يشمؿ أيا تفسر تفسيرا ضيقا أفيجب 

 يعد مخالفا لمقانوف ولما كاف مف الثابت المبدألمنزاع الذي حسمو الصمح ومف ثمة فاف القضاء بما يخالؼ ىذا 
 كاف إذا ما ايؤكدو التنازؿ وقع مف طرؼ الطاعف دوف اف أف قضاة المجمس الذيف قرروا أففي قضية الحاؿ 
 االشتراؾ يكونوا قد وسعوا في تفسير عبارات التنازؿ وخالفوا القانوف إبراـ أثناء فيما جاء بو أوفي حؽ الغمة 

 . 13/12/1989 المؤرخ في 56186كىك القرار رقـ "  ومتى كاف ذلؾ استوجب نقض القرار المطعوف فيو
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 :إجراءات الصمح القضائي - ب
  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية يشترط في 991ك990 ك04حسب كؿ مف المكاد 

 :الصمح القضائي 
حضكر الطرفيف أماـ القاضي كاإلقرار بالصمح فبل ينعقد الصمح إال بالحضكر  -

الشخصي لؤلطراؼ أماـ القاضي أك ككيؿ بككالة خاصة كيقر كؿ طرؼ بمحتكل 
 .الصمح إقرارا صريحا ال غمكض فيو

قياـ القاضي شخصيا بإجراء الصمح فيذا األخير ال يصح أف يفكض إلى أم جية - 
أخرل كال إلى قاض آخر كلمقاضي حرية تامة في اختيار المكاف كالزماف المناسبيف 

 .إلجراء الصمح
بالنسبة لمكاف الصمح لـ ينص القاضي عميو كىناؾ مف يرل انو يتـ في المحكمة - 

كىناؾ مف يرل انو يمكف أف يتـ خارج المحكمة عند االنتقاؿ لممعاينة مثبل ، كالميـ في 
األمر ىك أف يحرر محضر بذلؾ كيكقع مف طرؼ القاضي كالكاتب كيكدع لدل أمانة 

 . مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية992الضبط حسب ما نصت عميو المادة 
 أثار الصمح-                 ج 

بت الصمح في ث مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو م992نصت المادة      
 .محضر يكقع عميو الخصـك كالقاضي كأميف الضبط كيكدع بأمانة ضبط الجية القضائية

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أف محضر الصمح يعد سندا 993كتضيؼ المادة 
 . لدل أمانة الضبط قتنفيذيا بمجرد إيداع

    يفيـ مف نصكص المادتيف السابقتيف أف الصمح كي يعتبر سندا تنفيذيا ال بد أف يتـ عف 
طريؽ القضاء،  كعميو فالصمح االتفاقي الذم تـ بيف طرفي الخصاـ خارج الجيات القضائية 

ال يرقى لدرجة السند التنفيذم بالرغـ مف انو  ينيي الخصاـ، فإذا ثار نزاع جديد في 
المستقبؿ ال يسع لمطرؼ المتضرر التمسؾ بو إذا لـ يكف مكدعا لدل مصالح أمانة الضبط 
بؿ ال بد أف يسعى إلثبات مضمكنو أماـ القضاء كمدل إنياءه لمنزاع، عمى عكس الصمح 
القضائي الذم ينيي الخصاـ بشكؿ جدم فيك مف جانب سند قابؿ لمتنفيذ كمف جية أخرل 
حائز لقكة الشيء المقضي فيو فأم نزاع يظير بخصكص ما يتضمنو مستقببل يجعؿ دعكل 
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منو لمخصكمة كعميو، مف أثار الصمح سكاء كاف اتفاقيا أك قضائيا أنو  .   المدعي مرفكضة
 فالصمح يؤدم إلى .1 قانكف مدني جزائرم462 كالمادة  08/09 مف قانكف 220طبقا لممادة 

أما الصمح القضائي يترتب عميو أثار .إسقاط حقكؽ كادعاءات تنازؿ عنيا أطراؼ النزاع
 :أخرل ىي

. يأخذ محضر الصمح نفس قيمة كحجية الحكـ القضائي - 
يداعو -   بأمانةيصبح محضر الصمح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عميو مف طرؼ القاضي كا 

دارية 993 ك 08 فقرة 600الضبط طبقا لممكاد  . قانكف إجراءات مدنية كا 
 الوساطة  : ثانيا                 

ذا   مف قانكف1005 إلى 994 المكاد مف ا نصت عميو     اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كا 
كاف الصمح معركؼ في المنظكمة القانكنية الجزائرية كطريقة لحؿ النزاعات إال أف الكساطة 

. 082-09لـ تعرؼ تنظيما كتأطيرا قضائيا إال بصدكر قانكف
، إال انو يمكف تعريفيا عمى أنيا 3     لـ يعرؼ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الكساطة 

آلية تقـك عمى أساس تدخؿ شخص ثالث محايد في المفاكضات بيف طرفيف متخاصميف 
بحيث يعمؿ عمى تقريب كجيات النظر بيف الطرفيف كتسييؿ التكاصؿ بينيما كبالتالي 

 .4مساعدتيما عمى إيجاد تسكية مناسبة لمنزاع
                                                 

دارية مدنية إجراءات قانكف 220المادة  (1) تنقضي الخصومة تبعا النقضاء الدعوى بالصمح او :" تنص عمى كا 
ينيي :"  مف قانكف مدني جزائرم تنص عمى462 المادة أما" ..... بالتنازؿ عف الدعوىأوبالقبوؿ بالحكـ 

 .....".الصمح النزاعات التي يتناوليا
 المعدؿ كالمتمـ 1990-02-06 المؤرخ في 02-90 مرة في القانكف الجزائرم في القانكف ألكؿظيرت الكساطة  (2)

 المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا 1991-12-21 المؤرخ في 97-91ب قانكف رقـ 
 .اإلضرابكممارسة حؽ 

 يتفؽ بموجبو طرفا الخالؼ إجراء :" أنيا كالتي عرفت الكساطة 10 في مادتو 02-90عمى عكس قانكف  (3)
 ميمة اقتراح تسوية ودية لمنزاع الى شخص الغير يدعى الوسيط ويشتركاف إسنادالجماعي عمى العمؿ عمى 

 نجد انو كاإلدارية المدنية اإلجراءات ىذا المعنى عمى مفيـك الكساطة حسب قانكف إسقاطكبمحاكلة " في تعيينو
 أف ميمة اقتراح التسكية لمغير لكف تختمفاف في جانب ميـ كىك إسنادكاف كاف اليدؼ ذاتو بيف القانكنيف كىك 

 .  العدالة أما الثانية فتككف بتدخؿ القاضيإلىالكساطة في الخبلفات العمالية تككف قبؿ المجكء 
فنيش كماؿ، الكساطة، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص بالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات، الصمح الكساطة  (4)

  .572 ، ص2009، الجزائر، 02كالتحكيـ، الجزء
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     نضيؼ لمتعريؼ السابؽ أف الكساطة حسب قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ىي  
كساطة قضائية عمى عكس الصمح الذم يمكف أف يككف تمقائيا أك اتفاقيا، كتختمؼ الكساطة 

 .(ج)لترتب أثارىا (ب)، كما أنيا تتطمب شركطا معينة  (أ)عف الصمح في عدة نقاط
  : ة بيف الصمح والوساطةفالمقار-        أ

مف حيث أكجو الشبو كاالختبلؼ    
 :أوجو الشبو-1           

كبلىما لو أثر منيي لمخصكمة إذا ما تـ نجاحيما  -
كبلىما ليما نفس حجية الحكـ القضائي  - 
كبلىما سند تنفيذم  - 

: أوجو االختالؼ - 2
إجراء جكازم يمكف أف  أما الصمح فيك الكساطة عكس الصمح ىي إجراء كجكبي ، -

 .يعرضو الخصـك اك يتـ بسعي مف القاضي
 جائزة في جميع المكاد باستثناء قضايا شؤكف األسرة كالقضايا العمالية عمى الكساطة  -

كما أنيا ال تجكز في كؿ ما مف شأنو أف يمس . اعتبار أف ليا إجراءات خاصة بيا 
 غير مقيد بمادة ، أما الصمح في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية بالنظاـ العاـ 

 بحيث انو ال يجكز في 461، لكف سبؽ لمقانكف المدني أف قيده في المادة معينة
 .المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية كمسائؿ النظاـ العاـ

، اما 1الكساطة يمكف اف تمتد إلى النزاع كمو كما يمكف أف تنصب عمى جزء منو فقط -
 .الصمح فيتناكؿ المكضكع ككؿ

، أما الصمح فيككف بيف  إلى شخص طبيعي أك جمعية يسمى الكسيط الكساطةتسند -
 .الطرفيف فقط اك بسعي مف القاضي

  .غير مقيد بمدة معينة، أما الصمح 2 أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة03 ة الكساطة مد -
                                                 

دارية مدنية إجراءات قانكف 995 المادة  (1)   .كا 
مدة الكساطة بثبلثة أشير قابمة لمتجديد مرة  اإلجراءات المدنية كاإلدارية  مف قانكف996  حدد المشرع في المادة   (2)

كاحدة بطمب مف الكسيط إذا ما اقتضى عممو ذلؾ شرط مكافقة الخصـك  
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يمكف المجكء إليو في أم ، أما الصمح  في الجمسة األكلىالكساطةعمى القاضي القياـ ب -
 .مرحمة كانت فييا الدعكل

في محضر يكقعو الكسيط كالخصـك يصادؽ عميو بأمر المصالحة بعد الكساطة  تثبت  -
يثبت في محضر يكقع عميو الخصـك كالقاضي  أما الصمح قضائي غير قابؿ لمطعف

 الضبط كأميف
محضر الصمح سند ، أما ة عميو  باألمر  القضائيؽالكساطة سند تنفيذم بعد المصاد -

يداعوجتنفيذم  بـ  .رد التأشير عميو كا 
 :شروط الوساطة ودور القاضي حياليا-        ب

، (2)كفي الكساطة بحد ذاتيا (1)    إلتماـ الكساطة يجب أف تتحقؽ شركط في الكسيط
 (.3)كاف القاضي لو دكر ميـ في إتماميا

: الشروط الواجبة في الوسيط - 1              
يمكف اف تسند الكساطة إلى شخص طبيعي كما يمكف اف تسند إلى جمعية ، كعندما      

 بتنفيذ اإلجراء باسميا كيخطر أعضائياتسند إلى ىذا األخيرة يقـك رئيسيا بتعيف أحد 
 . 1القاضي ذلؾ

 كيفيات تطبيقيا أف المتضمنة كيفية تعيف الكسيط كشركطو عمى 998نصت المادة      
 100-09، كىك ما تـ فعبل بحيث صدر مرسـك تنفيذم رقـ ستحدد الحقا عف طريؽ التنظيـ

، بحيث يعد كؿ 2 المتضمف كيفية تعييف الكسطاء القضائييف2009-03-10مؤرخ في 
، 3مجمس قضائي قائمة لمكسطاء بعد دراسة الممفات المكدعة أمامو مف قبؿ لجنة االنتقاء

. عمى أف يصادؽ كزير العدؿ عمى ىذه القائمة ، كيؤدم الكسطاء المختاريف اليميف القانكنية 
 .  كيختار القاضي الكسيط مف ضمف ىذه القائمة

                                                 

. كاإلدارية المدنية اإلجراءات مف قانكف 997انظر المادة  (1)
  المتضمف كيفية تعييف الكسطاء القضائييف، 2009-03-10 مؤرخ في 100-09مرسـك تنفيذم رقـ  (2)
 كتتككف مف رئيس المجمس القضائي رئيسا ، 100-09 مف المرسـك التنفيذم 08 المادة أسستيا لجنة االنتقاء  (3)

  .النائب العاـ، رؤساء المحاكـ التابعة لدائرة اختصاص المجمس المعني، كرئيس أمانة ضبط المجمس
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يجب أف تتكفر في الشخص الطبيعي المكمؼ بالكساطة فضبل عف حسف السمكؾ    
:  اإلستقامة الشركط التالية 

 مف المرسـك 02، أما المادة  1أف ال يككف قد تعرض إلى عقكبة عف جريمة مخمة بالشرؼ-
 السالؼ الذكر نصت عمى أف ال يككف قد حكـ عميو بسبب جناية أك 100-09التنفيذم 

-09 مف المرسـك التنفيذم 02جنحة باستثناء الجرائـ الغير عمدية، كالظاىر أف المادة 
دارية، عمى أساس أف السمكؾ الحسف 998 أصكب مف المادة 1002  قانكف إجراءات مدنية كا 

كاالستقامة ال يتعمؽ فقط باالبتعاد عف جرائـ األخبلؽ بؿ عف جميع الجرائـ إال ما كاف عف 
 .3غير عمد

  .، كىي نتيجة حتمية لمشرط األكؿأف ال يككف ممنكعا مف ممارسة حقكقو المدنية- 
 مف 998، كىك ما تضمنتو المادة أف يككف مؤىبل بالنظر  في المنازعة المعركضة عميو-

قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية حيث يجب أف يككف الكسيط مؤىبل كذك كفاءة في 
 100-09 مف المرسـك التنفيذم 03مكضكع المنازعة المعركضة أمامو، كتنص المادة 

يتـ اختيار الوسيط القضائي مف بيف األشخاص المعترؼ ليـ بالنزاىة :" السالؼ الذكر عمى
والكفاءة والقدرة عمى حؿ النزاعات وتسويتيا بالنظر إلى مكانتيـ االجتماعية ، كما يمكف 
اختياره مف بيف األشخاص الحائزيف عمى شيادة جامعية أو دبموـ أو تكويف مخصص أو 

 "أي وثيقة أخرى ِتؤىمو لتولي الوساطة في نوع معيف مف النزاعات
 . أف يككف محايدا كمستقبل في ممارسة الكساطة-

عندما ينطؽ باألمر القاضي بتعييف الكسيط ، ؼصبلحيات الكسيط كالتزاماتو   أما فيما يخص 
يقـك أميف الضبط بتبميغ نسخة منو لمخصـك كلمكسيط كعمى ىذه األخير أف يخطر القاضي 

. دكف تأخير بقبكلو ميمة الكساطة كيستدعي الخصـك إلى أكؿ لقاء لمكساطة

                                                 

  .كاإلدارية المدنية اإلجراءات مف قانكف 998 حسب المادة  (1)
  اقؿ قيمة قانكنية مف القانكف أنيابالرغـ مف  (2)
 أك ضابط عمكمي أم ابعد مف ذلؾ حيث انو يستبعد مف الكساطة إلى 100-09كقد ذىب المرسـك التنفيذم  (3)

 تأديبي إجراء عزؿ بمكجب أكمحامي شطب 
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يجكز لمكسيط بعد مكافقة الخصـك سماع كؿ شخص يقبؿ سماعو كيرل في سماعو فائدة    
 في حالة االتفاؽ يحرر الكسيط محضرا يضمنو محتكل االتفاؽ كيكقعو مع ،لتسكية النزاع

 إزاء الغير كأف يخبر القاضي بما تكصؿ إليو 1يمتـز الكسيط بحفظ السركما . الخصـك
 .الخصـك مف اتفاؽ أك عدمو 

:"  عمى100-09 مف المرسـك التنفيذم 12    أما بخصكص أتعاب الكسيط فتنص المادة 
ويتحمؿ .... يتقاضى الوسيط القضائي مقابؿ أتعاب يحدد مقداره القاضي الذي عينو 

 مف نفس المرسـك 13، كتمنع المادة ..."األطراؼ مناصفة مقابؿ أتعاب الوسيط القضائي
ال تعرض  الكسيط أف يتحصؿ أثناء تأدية ميامو عمى مقابؿ غير ذلؾ الذم يقرره القاضي كا 

 . لمشطب
:  وساطةشروط اؿ-2            

 . تشترط الكساطة قبكؿ أطرافيا كالحصكؿ عمى أمر يتضمنيا
 : قبوؿ األطراؼ لموساطة2-1                 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو يجب عمى القاضي 994تنص المادة     
أف يعرض الكساطة عمى األطراؼ ، لكنيـ غير ممزميف بقبكليا ، مما يدؿ عمى أف الطبيعة 
القانكنية لمكساطة في حقيقتيا اتفاقية تنتج عف اإلرادة الصريحة لمطرفيف المتخاصميف كال 

يجكز في كؿ األحكاؿ إجبار األطراؼ عمى قبكليا، كالمشرع لـ يحدد أم شكؿ ليذا القبكؿ ، 
  .2إال أف بعض المحاكـ تشترط أف يرد قبكؿ الكساطة أك حتى رفضيا  في شكؿ مكتكب

 : صدور أمر يتضمف الوساطة2-2                
   يصدر القاضي أمرا بتعييف كسيط يختاره ىك ال األطراؼ مف قائمة معدة مسبقا، يتضمف 

 ىذا األمر مكافقة الخصـك صراحة عمى اإلجراء، أسـ الكسيط ، عنكانو، ميامو، اآلجاؿ 
                                                 

-09 مف المرسـك التنفيذم10 كتماف السر مذككر في اليميف التي يؤدييا الكسيط كالمنصكص عمييا في المادة  (1)
خالصأقسـ باهلل  العمي العظيـ أف أقـو بميمتي بعناية :"  بما نصو100  واف أكتـ سرىا وأف أسمؾ في كؿ وا 

كاذا اخؿ الكسيط بيذا ، "الظروؼ سموؾ الوسيط القضائي النزيو والوفي لمبادئ العدالة واهلل عمى ما أقوؿ شييد
 الشطب مف قائمة إلى باإلضافة مف قانكف العقكبات الجزائرم ، 301االلتزاـ تعرض لمساءلة جنائية حسب المادة 

 .الكسطاء
  .127كلد الشيخ شريفة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 . الممنكحة لو لتنفيذ ميامو، كتاريخ رجكع القضية إلى الجدكؿ
: رقابة القاضي لموساطة وأعماؿ الوسيط- 3        

يمكف لمقاضي في أم     إصدار القاضي ألمر تعييف كسيط ال يعني تنحيتو عف النزاع بؿ 
إنياء الكساطة بطمب مف الكسيط إتخاذ أم اجراء اك تدبير يراه ضركريا بؿ يمكنو حتى كقت 

 أفيجب ك أك الخصـك كما يمكف لو إنيائيا تمقائيا عندما يتبيف لو استحالة السير الحسف ليا 
 .ترجع القضية إلى الجمسة كيستدعى الكسيط كالخصـك عف طريؽ أمانة الضبط 

عندما يتكصؿ الكسيط إلى اتفاؽ يحرر محضرا بمحتكل ذلؾ االتفاؽ يكقعو مع      
في التاريخ المحدد ليا دكؿ ج، كبعد رجكع القضية لؿمبرزا جميع النقاط المتفؽ عميياالخصـك 
ة عمى محضر االتفاؽ بمكجب أمر غير قابؿ ألم طريؽ مف ؽيقـك القاضي بالمصادمسبقا ،

 .طرؽ الطعف
     أما إذا لـ يتكصؿ الكسيط إلى حؿ النزاع يحرر محضرا بذلؾ يكدعو لدل أمانة ضبط 
المحكمة التي عينتو كيعمـ القاضي بذلؾ كترجع القضية لمجدكؿ ليكاصؿ القاضي فييا لغاية 

 .صدكر حكـ فييا
:  آثار الوساطة -            ج

ال يترتب عف الكساطة تخمي القاضي عف القضية كبالتالي يمكنو اتخاذ أم تدبير يراه    
  .ضركريا في أم كقت

نيائيا غير في حالة نجاح الكساطة يعد محضر االتفاؽ بعد المصادقة عميو مف القاضي    
 08 فقرة 600 نفس حجية الحكـ القضائي طبقا لنص المادةلوسندا تنفيذيا قابؿ لمطعف ك

  . اإلجراءات المدنية كاإلدارية مف قانكف1004كالمدة 
  

 الفرع الثاني
  . االلكترونيةةمدى تقبؿ إجراءي الصمح والوساطة لموسيؿ

    يعد إجراءم الصمح كالكساطة كطرؽ بديمة لحؿ النزاعات ضركرة أممتيا عكامؿ مختمفة 
أىميا حجـ القضايا عمى مستكل القضاء ، كحسنا فعؿ المشرع عند تنظيمو ليذيف اإلجراءيف 
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لفؾ االكتضاض الذم يعاني منو جياز العدالة مف جية كتمكيف األطراؼ مف حؿ نزاعاتيـ 
 .فيما بينيـ مف جية أخرل 

   كبعد عرض التأطير القانكني الذم جاء بو قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية لكبل 
 .اإلجراءيف ، سنحاكؿ دراسة مدل إمكانية إتماميما الكتركنيا 

 بالنسبة لمصمح:             أوال 
  الصمح ككما سبؽ اإلشارة إليو يمكف أف يككف اتفاقيا أك  قضائيا، كتبعا لذلؾ ىؿ يجكز 
الصمح في مكاد التجارة االلكتركنية، كما مدل تكافر شركط الصمح في منازعات التجارة 

 االلكتركنية ؟
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 04  اإلجابة عمى الشطر األكؿ مف السؤاؿ نجدىا في المادة 

يمكف لمقاضي إجراء الصمح بيف األطراؼ أثناء سير :" كاإلدارية كالتي تنص عمى 
 .، مبدئيا يمكف الصمح في نزاعات التجارة االلكتركنية 1 "الخصومة في أي مادة كانت

     أما فيما يتعمؽ بالشطر الثاني ، فنميز بيف الصمح االتفاقي كالقضائي، بالنسبة لؤلكؿ ، 
 : قانكف مدني جزائرم يشترط في الصمح ما يمي459حسب المادة 

ال ما كاف سيعرض عمى القضاء لحمو -  .كجكد نزاع، كىذا أمر بدىي كا 

 .نية األطراؼ في حؿ النزاع  -

 .تنازؿ الطرفيف عف بعض حقكقيـ -

 ىذه الشركط تنطبؽ عمى أم خصكمة كانت كيمكف أف تنطبؽ عمى نزاعات التجارة 
 .االلكتركنية 

 :أما الصمح القضائي فيشترط
 .أف يتـ بسعي مف القاضي، كيعني ذلؾ حضكر األطراؼ أماـ القاضي -

 .يحرر الصمح في محضر يكقع عميو الخصـك كالقاضي كأميف الضبط -

 .يكدع لدل أمانة الضبط لدل الجية القضائية التي قامت بو -

 مف خبلؿ ىذه الشركط كبتطبيقيا عمى نزاعات التجارة االلكتركنية ، نجد أف الشرط األكؿ

                                                 

 . مف القانكف المدني الجزائرم تستثني المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية كالنظاـ العاـ461كاف كانت المادة  (1)
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صعب التحقؽ، فعقكد التجارة االلكتركنية تمتاز بعدـ الكجكد الفعمي ألطرافيا في نفس المكاف 
كذلؾ األمر بالنسبة لمشرط الثاني . كىذا ما يحكؿ دكف إمكانية تكاجدىـ الفعمي أماـ القاضي

كالمتمثؿ في تكقيع الخصـك عمى محضر الصمح، فبالرغـ مف اف المشرع لـ يحدد شكؿ 
الكثيقة كال البيانات التي يشترط كتابتيا ، غير أنو ما داـ يكقع عمى المحضر كاتب الضبط 

كالقاضي فاف عمى القاضي أف يتأكد مف تكفر جميع البيانات التي تثبت كضكح الصمح 
كحممو لتاريخ كرقـ كأختاـ تجعمو يرقى إلى درجة السند التنفيذم،  مما يحكؿ دكف إمكانية 

 .تطبيؽ الشرط الثالث كىك إيداع المحضر لدل أمانة ضبط الجية القضائية المختصة
   نستنتج إذف، أف الصمح االتفاقي ممكف في منازعات التجارة االلكتركنية ، فكما يمكف 
التعاقد الكتركنيا يمكف أيضا االتفاؽ عمى حؿ نزاع خاص بيذا العقد الكتركنيا ، لكف ىذا 

االتفاؽ بالرغـ مف انو منو لمخصاـ إال انو ال يمكف اعتباره سندا تنفيذيا إال إذا صادؽ عميو 
القاضي ، كعميو أم نزاع يقـك بعد ىذا الصمح يضع عمى عاتؽ  الطرؼ المتمسؾ بالصمح 

 كيككف حكـ القاضي فيما بعد ىك السند التنفيذم كليس كثيقة الصمح 1إثباتو لمقاضي
 .أما الصمح القضائي فيك غير ممكف قضائيا. االتفاقية

 بالنسبة لموساطة:  ثانيا          
    مف خبلؿ شركط الكساطة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالمتمثمة في قبكؿ 

 أطراؼ النزاع ليا كصدكر أمر يتضمنيا، نتساءؿ عف إمكانية إتماميا الكتركنيا؟
بخصكص شرط قبكؿ أطراؼ النزاع إلجراء الكساطة، كطالما أف المشرع لـ يشترط تمقي 
القاضي لمقبكؿ بنفسو كال حتى شكبل معينا لمقبكؿ إذف يمكف أف يتـ التعبير عف القبكؿ 

أما شرط صدكر أمر يتضمف الكساطة فيعترض إمكانية إتمامو الكتركنيا عدة . الكتركنيا
 :عراقيؿ منيا

 .يتـ تعييف الكسيط عف طريؽ القضاء كالقضاء ال يعمؿ الكتركنيا  -

                                                 

 كالكثيقة يرفض أم كثيقة الكتركنية طالما سكل المشرع الجزائرم بيف الكثيقة االلكتركنية أف  كليس لمقاضي  (1)
  . مف القانكف المدني الجزائرم1 مكرر 323 بمكجب المادةاإلثباتالكرقية في 
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 في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ال يكجد ما يدؿ عمى أف القاضي ىك مف يعيف  -
 فاف القاضي يختار كسيطا مف قائمة 100-09الكسيط لكف بالرجكع لممرسـك التنفيذم 

 .عمى عكس الكساطة الدكلية أيف يختار الخصـك الكسطاء بنفسيـ. الكسطاء المحمفيف

يبقي القانكف سمطة لمقاضي بشأف النزاع كمراقبة الكسيط ، كىذا األخير معرض في  -
 .أم كقت إلنياء ميمتو

 أما عمؿ الكسيط فيمكف أف يتصؿ باألطراؼ بأم كسيمة طالما أف القانكف ال يحدد كسيمة 
بعد قبكؿ أطراؼ - اتصالو بيـ كال كيفية ذلؾ كلو خبلؿ تنفيذ ميمتو اف يسمع أم شخص

يرل في سماعو فائدة لتسكية النزاع، كينتيي في األخير بتحرير محضر حكؿ الميمة - النزاع
التي قاـ بيا سكاء كاف ايجابيا أم اتفاؽ يقضي بحؿ النزاع آك سمبيا أم عدـ الكصكؿ إلى 

 .1حؿ مرضي لمطرفيف ، ىذا المحضر يككف كتابيا كمكقعا مف الكسيط كالخصـك
نخمص لمقكؿ انو مف الصعب تطبيؽ الكساطة االلكتركنية في القانكف الجزائرم طالما أنيا 

تتـ عف طريؽ القضاء كيتـ اختيار الكسطاء مف القاضي كمف قائمة معدة مسبقا عمى عكس 
الكساطة بمفيكميا الدكلي كالتي تختمط مع مصطمحات أخرل ىي المفاكضات المباشرة 

 .كالتكفيؽ
    إبتكرت مراكز الكساطة كالتحكيـ المفاكضات المباشرة ككسيمة لحؿ النزاعات، كقد القت 

قباال ىائبل مف قبؿ المتنازعيف، كتكمف أىمية التفاكض  في 2ىذه المفاكضات نجاحا كاسعا كا 
تبادؿ اآلراء بيف األطراؼ المتنازعة لمكصكؿ إلى حؿ يخدـ مصالحيـ، كتزداد أىمية 
التفاكض في مجاؿ عقكد التجارة االلكتركنية حيث أف الطرؽ التقميدية غير قادرة عمى 

 .مكاجية متطمباتيا
تبادؿ االقتراحات كالمساكمات كالتقارير كالدراسات الفنية بؿ :"     يعرؼ التفاكض كما يمي

كاالستشارات القانكنية بيف األطراؼ ليككف كؿ منيـ عمى بينة مف أفضؿ األشكاؿ القانكنية 
                                                 

بشأف الكتابة األصؿ أف الكتابة االلكتركنية مقبكلة ، كذلؾ بالنسبة لمتكقيع االلكتركني فالقانكف يعتد بو خاصة إذا كاف  (1)
  .مؤمنا

 في مادتيا األكلى تنص عمى ا بياف أىميتو ، كمنيا قكاعد اليكنيدركإلىنظرا ألىمية التفاكض اتجيت الجيكد الدكلية  (2)
أف يتمتع أطراؼ العقد بحرية إبرامو كيقـك مبدأ حرية التعاقد عمى عنصريف أساسييف ىما إختيار المتعاقد كتحديد 

 .  مضمكف العقد ، كحرية األطراؼ في التفاكض بيدؼ تحقيؽ مصالحيـ
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التحاكر كالمناقشة كتبادؿ األفكار كاآلراء بالتفاعؿ بيف األطراؼ " كىك "  التي تحقؽ مصمحتو
كقد أجاز القانكف   . 1"مف أجؿ الكصكؿ إلى إتفاؽ معيف حكؿ مصمحة أك حؿ مشكمة ما

 ضمنيا إجراء المفاكضات عند تعريفو ألعماؿ 1999األمريكي لممعامبلت االلكتركنية لسنة
تمؾ األعماؿ التجارية التي تدار أك تتـ بالكامؿ أك جزء منيا :" التجارة االلكتركنية كىي 

بكسائؿ إلكتركنية أك بالتسجيؿ اإللكتركني ، ىذه األعماؿ تيدؼ إلى إبراـ العقكد أك الكفاء 
 .2"باإللتزامات الناشئة عف الصفقات التجارية

      لمتفاكض دكر كقائي إذا تـ قبؿ إبراـ العقد ، لكف ألىميتو خاصة في العقكد التجارية 
كالصناعية التي يمتد تنفيذىا لفترة زمنية معتبرة ، قد يتـ في مراحؿ التنفيذ أيضا كذلؾ إلعادة 

التكازف العقدم في حالة تغير الظركؼ عمى ذلؾ يتـ إدراج عادة شرط في العقد بمقتضاه 
يمتـز الطرفيف بالتفاكض حكؿ مستجدات في العقد ككيفية التغمب عمى الصعكبات بدؿ المجكء 

إلى القضاء أك التحكيـ كيطمؽ عمى ىذا الشرط إسـ شرط إعادة التفاكض أك شرط إعادة 
كاليدؼ منو تعديؿ العقد بطريقة تتماشى كالظركؼ .  3التكازف العقدم أك شرط الصعكبة

زالة عدـ العدالة بيف اإللتزامات التي سببتيا الظركؼ  .4الجديدة كا 
      التفاكض اإللكتركني يتـ بطريقة إلكتركنية تسيؿ عمى األطراؼ اإلتصاؿ كالتحاكر دكف 

 .5أف يمتزمكا باإلنتقاؿ إلى مكاف معيف
                                                 

 .62، ص2001أحمد عبد الكريـ سبلمة، قانكف العقد الدكلي، دار النيضة العربية، مصر، / د (1)
يستفاد مف ىذه المادة إمكانية إتماـ المفاكضات بطريقة .  مف قانكف معامبلت التجارة االلكتركنية األمريكي2/2المادة (2)

  .الكتركنية 
  1994 نصت عمى ىذا الشرط المبادئ المتعمقة بعقكد التجارة الدكلية التي أقرىا معيد تكحيد القانكف الخاص عاـ  (3)

، "في حالة شرط تغير الظركؼ يككف لمطرؼ المتضرر طمب فتح باب التفاكض:"  بنصيا عمى مايمي6/2في المادة 
 ، كما يستعمؿ أيضا الظركؼكعميو التفاكض ىك اداة فنية النقاذ العقد كتخفيؼ األضرار عمف لحقتو نتيجة تغيير 

خالد ممدكح إبراىيـ، التحكيـ / د:إعادة التفاكض في تفسير العقد في حالة كجكد نزاع بشأف تنفيذه، أنظر في ذلؾ 
 . 220اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص

مثاؿ ذلؾ إرتفاع األسعار أك إنخفاضيا، أك تغير التعريفة الجمركية أك تعديبلت تشريعية كصدكر قانكف يمنع أك يحد  (4)
الخ، كيبلحظ أف ىذه الحالة تشابو نظرية الظركؼ الطارئة ، مف حيث المصدر ككف أف ...مف اإلستراد أك التصدير 

، لكف بالنسبة لشرط إعادة التفاكض األطراؼ ىـ األطراؼألحد  الظركؼ ىي مف تأثر عمى العقد كتجعؿ تنفيذه مرىقا
. مف يتكفمكف بإزالة ىذا اإلرىاؽ كليس القاضي

  .13أيناس الخالدم، مرجع سابؽ، ص (5)
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 كىك عممية إجرائية بمكجبيا يقـك أطراؼ النزاع باإلستعانة 1    نجد أيضا مصطمح التكفيؽ
بشخص مف الغير أك لجنة محايدة تساعدىـ في تكفيؽ أكجو الخبلؼ بينيـ كالتصالح ، بينما 

 .تيدؼ الكساطة القتراح حؿ لتسكية النزاع كفي الحالتيف دكف الكصكؿ إلى حؿ ممـز لمنزاع
    يقـك نظاـ التكفيؽ في التجارة االلكتركنية عمى قياـ المكفؽ بتقريب كجيات النظر بيف 
المتنازعيف ، بحيث يجعميـ يشترككف معو في إيجاد تسكية مناسبة لمنزاع أك عمى األقؿ 

ف لـ يقبمكا بيا إنسحبكا، أما الكساطة ىي عبارة  يحيطيـ عمما بالنتيجة التي تكصؿ إلييا ، كا 
عف عممية تطكعية يكافؽ طرفا النزاع مف خبلليا عمى إختيار شخص لحؿ النزاع بينيما مع 

 .منح كامؿ السمطة لممتنازعيف في قبكؿ الكساطة أك رفضيا
  تتخذ الكساطة أشكاال عديدة فيناؾ الكساطة البسيطة كىي التي يسعى فييا الكسيط تقريب 
 2بيف كجيات نظر المتنازعيف مع إقتراح الحؿ، كىناؾ الكساطة تحت شكؿ القضاء الصكرم
كىي التي يتـ فييا تشكيؿ ىيئة يرأسيا الكسيط يضـ ككبلء عف أطراؼ النزاع لمكصكؿ إلى 
حؿ مقبكؿ مف الطرفيف، ىناؾ أيضا الكساطة اإلستشارية كأف يطمب األطراؼ مف خبير 

إستشارة أكال ثـ يطمبكف منو بعد ذلؾ تدخمو ككسيط لحؿ النزاع ، كىناؾ كساطة التحكيـ كىي 
التي يتفؽ فييا األطراؼ عمى قياـ الكسيط بميمة التحكيـ إذا فشمت ميمتو في الكساطة ، 
نجد أيضا الكساطة القضائية كىي المعمكؿ بيا في األنظمة االنجمكسكسكنية ، كذلؾ في 

                                                 

 ىناؾ مف يستعمؿ مصطمح التكفيؽ كمرادؼ لمصطمح الكساطة مثمما جاء في قانكف االكنستراؿ النمكذجي لمجنة  (1)
كؿ عممية إختيارية يتـ تنظيميا باإلتفاؽ :"األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي بشأف التكفيؽ بحيث عرفو عمى أنو

كىك : بيف األطراؼ كتباشر بمعرفة شخص أك لجنة مف الغير يتـ التكصؿ إلى تسكية كدية لمنزاع المعركض
  .تعريؼ الكساطة ، كذلؾ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية تستخدـ المصطمحيف كمترادفيف

 نزاعيـ إحالة عمى األطراؼ يتشابو ىذا النكع مف الكساطة بحؿ النزاع عف طريؽ المحاكـ المصغرة كىك اتفاؽ  (2)
 أشخاص ، بحيث يتكلى كؿ طرؼ النزاع تعيف شخص مف ذم خبرة في 3 لجنة عادة ما تككف عدد اعضائياإلى

 األطراؼكيرأس ىذه المجنة شخص محايد يختاره الطرفيف معا، يقدـ ممثمي  مجاؿ النشاط المتنازع بشأنو
 إتفاؽ عمى حؿ النزاع ، مع المبلحظة أف ىذه إلىاقتراحاتيـ بقصد دراستيا عف طريؽ مفاكضات كذلؾ لمكصكؿ 

كانيا غير ممزمة األطراؼ  متعارؼ عمييا كال تخضع لتنظيـ معيف كتتميز في أنيا تسير بإرادة إجراءاتياالمحكمة 
  .كغير مكمفة كسريعة بالمقارنة مع القضاء
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، حيث تقـك المحاكـ قبؿ الفصؿ في النزاع بعرض إقتراح عمى 1النظاـ القضائي الجزائرم
األطراؼ بالمجكء بداية إلى الكساطة بحيث يقـك القاضي قبؿ الجمسة الرسمية بشرح مختصر 

 .  عف مكقؼ كؿ منيما في الدعكة كيتكصؿ معيـ إلى إصدار حكـ في شكؿ رأم ؼلؤلطرا
   أما عف سير الكساطة االلكتركنية فقد قامت مراكز الكساطة االلكتركنية بتحديد إجراءات 
رفع النزاع عف طريؽ قنكاتيا  فبمجرد الدخكؿ لممكقع الرئيسي لممركز يجد الشخص نفسو 

 .2أماـ الخدمات التي يقدميا كآليات تقديـ كؿ خدمة دكف الحاجة لميارات خاصة
   تبدأ الكساطة االلكتركنية بمؤل الطمب المخصص كالمعد لذلؾ مسبقا عمى المكقع 

االلكتركني لممركز كالمتضمف البيانات الشخصية مع ذكر ممخص عف مكضكع النزاع 
كالطرؼ اآلخر ككيفية االتصاؿ بو، كبعد استبلـ المركز لمطمب يقـك ىذا األخير بإرساؿ 

قبكلو النظر في النزاع إذا ما كافؽ الطرؼ األخر، كيقـك المركز باالتصاؿ بالطرؼ األخر 
 .كتزكيده بنسخة مف طمب الكساطة مع االستفسار عف مدل قبكلو لمكساطة

   إذا قبؿ الطرؼ الثاني الكساطة يخطر المركز الطرؼ األكؿ بذلؾ كما يقـك بتزكيد 
الطرفيف بقائمة أسماء الكسطاء كمؤىبلت كؿ منيـ ليقكما الطرفيف بإختيار الكسيط مع تحديد 

طريقة التكاصؿ مف خبلؿ البريد االلكتركني اك المخاطبة المباشرة عف طريؽ غرفة 
 .الخ...االجتماعات أك المؤتمرات المصكرة

   كبمكافقة األطراؼ عمى الكسيط يتـ مناقشة مكضكع النزاع مف خبلؿ عرض نقاط الخبلؼ 
الجكىرية مف خبلؿ جمسات الكساطة كالتي يقـك الكسيط بإعدادىا كتسميـ كممة المركر 
لمطرفيف لمدخكؿ لمجمسة كذلؾ لضماف السرية، كيتـ خبلؿ ذلؾ البحث عف حؿ مرضي 

ذا تـ ذلؾ يقـك الكسيط بصياغة اتفاؽ التسكية النيائي عمى أف يكقعو األطراؼ  . لمطرفيف ، كا 
 :   ظيرت عدة مراكز متخصصة في الكساطة نجد مف أىميا

 كىك أكؿ كأشير مركز متخصص في مجاؿ حؿ المنازعات Square tradمركز   - 
 .بطريؽ الكساطة االلكتركنية 

                                                 

 القاضي ىك مف يمعب دكر الكسيط في حيف في القانكف الجزائرم ال يككف القاضي األنظمة لكف يختمفاف في اف ىذه  (1)
ذا األطراؼكسيطا بؿ يقترح الكساطة عمى    . يعيف الكسيط مف بيف قائمة معدة مسبقااألطراؼ قبميا كا 

  .34، ص2009 أبك الييجاء ، التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة اإللكتركنية، دار الثقافة، عماف، إبراىيـمحمد   (2)
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 .مركز المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية كيقـك المركز بالكساطة كالتحكيـ - 
 مف قبؿ مركز 1996 كىك مركز لمكساطة أنشا عاـ on line ombuds officeمؤسسة - 

 . االمريكية MASSACHUSETTE تابع لجامعة 
الذم كضع في برككسؿ  ECODIR    تعتمد ىذه المراكز عمى عدة أنظمة منيا نظاـ

بتمكيؿ مف االتحاد األكركبي كىك يشمؿ مجمكعة مف القكاعد كاإلجراءات مكضكعة لحؿ 
المنازعات عف طريؽ الكساطة االلكتركنية التي تنشأ عف المعامبلت االلكتركنية التي يككف 

  .المستيمؾ طرفا فييا 
 المطمب الثاني

 التحكيـ ومدى تقبمو لموسيمة االلكترونية
التجارية، خاصة يعتبر التحكيـ أحد الكسائؿ البديمة عف القضاء لتسكية المنازعات      

 نجد عقد ق أصبح مف النادر أفكشاع المجكء لو في العقكد الدكلية بشكؿ خاص، بحيث أف
، بالعكدة إلى القانكف دكليا ال يتضمف شرط التحكيـ لتسكية المنازعات الناشئة عف العقد

: الجزائرم نجد أف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية يعرؼ ثبلث أنكاع مف إجراءات التحكيـ
، (فرع أكؿ)2 ، تحكيـ داخمي بيف األفراد1-مستبعد مف الدراسة-تحكيـ في المنازعات اإلدارية

 (فرع ثاف).كتحكيـ تجارم دكلي
 وؿالفرع األ

. يراد في القانوف الجزائربيف االؼالداخمي  التحكيـ دى تقبؿ الوسيمة االلكترونية في ـ
 إلخضاع المنازعة التي ة اتفاؽ أطراؼ عبلقة قانكني:"    يعرؼ التحكيـ االلكتركني عمى انو

 جية  ل إؿةة كانت أك عادمػػػػػػػػػػػػ الكتركنية أك غيرىانشأت أك ستنشأ مستقببل مف عبلقات تجارم
                                                 

        بالنسبة لمتحكيـ في النزاعات اإلدارية في القانكف الجزائرم يتـ عف طريؽ القضاء كانو ال يجكز لممحكمة أف تجريو إال  (1)
كما ال يجكز .  في حاالت كاردة في االتفاقات الدكلية التي صادقت عمييا الجزائر اك في مادة الصفقات العمكمية
 1006 ك المادة 975لؤلشخاص المعنكية العامة أف تمجأ لمتحكيـ ماعدا في عبلقاتيا االقتصادية الدكلية،انظر المادة 

 .مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية
     في القانكف الجزائرم يمكف لكؿ شخص المجكء لو في كامؿ الحقكؽ التي لو مطمؽ األفرادبالنسبة لمتحكيـ الداخمي بيف  (2)

 مف قانكف اإلجراءات 1006أنظر المادة .كأىميتيـ األشخاص حالة أكالتصرؼ فييا فيماال يخالؼ النظاـ العاـ 
 .المدنية كاإلدارية
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صدار حكـ ممـز ليا ىا لمفصؿ فيل غير القضاءخرأ . 1" بإجراءات الكتركنية كا 
نظاـ قضائي مف نكع خاص يتفؽ بمكجبو :"      كيعرفو محمد سعيد احمد إسماعيؿ أنو 

األطراؼ عمى إحالة النزاع كبشكؿ اختيارم إلى طرؼ ثالث محايد لتسكية النزاع باستخداـ 
كسائؿ اتصاؿ حديثة كفقا لقكاعد تنظيمية مبلئمة لمكضكع النزاع كأسمكب التسكية كذلؾ 

يعاب عمى ىذا التعريؼ انطبلقو مف اعتبار التحكيـ نظاـ . ،2" إلصدار حكـ ممـز لؤلطراؼ
،كما انو لـ يحدد أم مرحمة تتـ فييا 3قضائي مف نكع خاص إال انو نظاـ بديؿ عف القضاء 

استعماؿ الكسائؿ االلكتركنية كي يعد التحكيـ الكتركنيا، في حيف يرل األستاذ حسيف فريجة 
أف التحكيـ االلكتركني ىك الذم تستعمؿ في جميع مراحمو كسائؿ االتصاؿ الحديثة أم إذا تـ 

 .4كمو بكسائؿ الكتركنية ابتداء مف اتفاؽ التحكيـ إلى إصدار الحكـ
     ىناؾ اختبلؼ في  الفقو حكؿ مسألة تطمب الكسيمة االلكتركنية في كامؿ مراحؿ 

، إال انو كي يعتبر التحكيـ الكتركنيا يكفي أف تتـ أغمبية 5التحكيـ كي يككف الكتركنيا 
إجراءاتو أك إجراءاتو األساسية بالطريقة االلكتركنية، بينما كأخذا بالمفيـك السابؽ لف يعتبر 

 مثبل عف طريؽ االنترنت تحكيما الكتركنيا بسبب أف اتفاؽ wipoتحكيـ قامت بو مؤسسة 
  . التحكيـ لؤلطراؼ عمى المجكء ليذه الطريقة تـ عاديا

سنحاكؿ إسقاطيا عمى النصكص المنظمة لمتحكيـ بيف  (أكال) كلمتحكيـ االلكتركني مميزات
 .(ثانيا)األفراد داخميا لنستنتج مدل إمكانو لتقبؿ الكسيمة االلكتركنية

                                                 

، مجمة الشارقة لمعمـك الشرعية كالقانكنية، " القانكني التفاؽ التحكيـ االلكتركنياإلطار"آالء يعقكب النعيمي،  (1)
           .205، ص2009 العربية المتحدة، اإلمارات، 02، العدد06المجمد

أنظر في ذلؾ محمد سعيد أحمد إسماعيؿ، أساليب الحماية القانكنية لمعامبلت التجارة االلكتركنية، دراسة مقارنة،  (2)
 40منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، د س ف، ص

حتى مف ناحية المحكـ نفسو لـ يشترط القانكف فيو أم شرط ال أف يككف قاضيا سابقا مثبل ك ال ذك خبرة كال  (3)
التحكيـ االلكتركني ككسيمة لحؿ "حسيف فريجة، :  يككف عمى دراية بالقانكف، أنظر في ذلؾ أفمتخصص ال حتى 

  .59، ص39 ، العدد2010 لسنة01، العدد20، مجمة إدارة، المجمد"المنازعات
 50نفسو، صمرجع حسيف فريجة ، اؿ (4)

 في ذلؾ بكديسة كريـ، التحكيـ االلكتركني ككسيمة لتسكية منازعات عقكد التجارة االلكتركنية، ألكثر تفصيؿ أنظر (5)
، 2012مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، تخصص التعاكف الدكلي، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 12ص
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 أبعاد التحكيـ اإللكتروني:           أوال 
اإللكتركني، كما يتصؿ بيا مف  ييدؼ التحكيـ اإللكتركني إلى تأميف بيئة العمؿ      

كتقديـ الخدمات االستشارية، التي مف شأنيا  عات اإللكتركنية القائمة،اخبلؿ تسكية النز
 :معافى، كذلؾ مف خبلؿ ع، مف أجؿ مجتمع رقميامنع حدكث النز

كسائط االتصاالت  تقديـ خدمات التحكيـ عف طريؽ محكميف خارجييف عبر      - 
ذات طابع اقتصادم، سكاء كانت  عات الناشئة عف عبلقة قانكنيةااإللكتركنية لتسكية النز

  .أك الخاص، أك بينيما عبلقة عقدية أك غير عقدية، سكاء كانت في القطاع العاـ
اإللكتركنية، مثؿ االستجابة لطمب جيات  تقديـ الخبرة االستشارية في المعامبلت      -

لمراجعة أحكاـ عقد معيف في ظؿ ظركؼ  لتكممة عقد معيف بو بعض أكجو النقص، أك
الخبرة االستشارية في النظـ كالتقنية  معينة قد نشأت بعد إبرامو، فضبلن عف تقديـ

عمى غرار ما )القانكنية، مثؿ المحاكـ المختمفة  المعمكماتية كالحكسبة التطبيقية لمجيات
ة كحرطلممحاكـ مف خبرة محاسبية في النزاعات الـ تقدمو مكاتب المحاسبة كالمراجعة
 . (البحتة  أماميا ذات الصبغة المحاسبية

مميزات ىذا التحكيـ كثيرة كمرتبطة بالتجارة اإللكتركنية كالعقكد اإللكتركنية بطريقة       
تميزه عف المجكء إلى المحاكـ الكطنية كحتى عف التحكيـ التجارم التقميدم ، كمف ىذه 

 :-المميزات 
يجنب أطراؼ العقد عدـ  (التحكيـ بكاسطة اإلنترنت)المجكء إلى التحكيـ اإللكتركني - 1

مسايرة القانكف كالقضاء لمعقكد اإللكتركنية سكاءن قانكنيان أك قضائيان ، حيث أنو يجنبيـ 
عدـ اإلعتراؼ القانكني بيذه العقكد أك صعكبة تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ ، كتحديد 

المحكمة المختصة ، كىذا األمر ليس باألمر اليسير كفقان لمقضاء العادم عند إحالة 
. 1النزاع إليو

النزاع ، كىذه الميزة تفكؽ ما في  سرعة  الفصؿ مإف أىـ ميزة لمتحكيـ اإللكتركني ق- 2
االجراءات المتطمبة سبب بالمحاكـ الكطنية مف بطء كتكدس لمقضايا العمؿ في يجرم بو 

 .كما يتطمبو ذلؾ مف كقت حضكر مادم لؤلطراؼ أماميا مف 
                                                 

  55حسيف فريجة، مرجع سابؽ،ص (1)
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 عرض النزاع عمى أشخاص ذكم خبرة فنية خاصة كمحؿ ثقة ، خاصة في المجاؿ -3
  . االلكتركنيةلتجارةؿالفني كالقانكني 

 التي تتيح  لكتركنيةـ  نظـ الكسائط االاستخدكذلؾ التقميؿ كيمؼ كنفقات التقاضي ، - 4
 . يقمؿ مف نفقات السفرمماعقد جمسات التحكيـ عمى الخط المباشر لؤلطراؼ كلمخبراء ، 

 ، مما يحكؿ دكف إلحاؽ الضرر بسمعة األطراؼ  التحكيـالسرية ، فى جميع مراحؿ- 5
 .المحتكميف 

 ، أك مف ا عبر الشبكةسيكلة الحصكؿ عمى الحكـ بسبب تقديـ المستندات إلكتركني- 6
خبلؿ الكاجية الخاصة التي صممت مف قبؿ المحكـ أك مركز التحكيـ اإللكتركني لتقديـ 

 .البيانات كالحصكؿ عمى األحكاـ مكقعة مف المحكميف 
كجكد إتفاقية دكلية بشأف االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ المحكميف ، كىي إتفاقية نيكيكرؾ - 7

، كذلؾ عمى خبلؼ أحكاـ  (1958)الخاصة باإلعتراؼ بأحكاـ المحكميف كتنفيذىا لعاـ 
القضاء حيث ال يكجد حتى اآلف إتفاقية تحكـ اإلعتراؼ كالتنفيذ الدكلي مثؿ إتفاقية 

 .نيكيكرؾ ، مع أف ىناؾ اتفاقيات إقميمية كثنائية لتنفيذىا 
 مف المخاطر ق ال يخمك التحكيـ اإللكتركني إال أفيقدميا المميزات التي ىذهكمع     

 :كاإلنتقادات ، ما قد يشكؾ في مدل جدكاه كفعاليتو ، كمف ىذه األخطار 
عدـ مكاكبة النظـ القانكنية الحالية لمتطكر السريع الحاصؿ في مجاؿ التجارة - 1

اإللكتركنية ، إف لـ تكف ىذه النظـ ال تشرع ىذه المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية في 
قكانينيا ، إضافة إلى جمكد القكاعد القانكنية المكجكدة في كثير مف دكؿ العالـ المتعمقة 
بإجراءات التقاضي كالتحكيـ التقميدم مف اإلعتراؼ بإجراء التحكيـ بكسائؿ إلكتركنية ، 

 .كعدـ تعديؿ التشريع المكجكد لئلعتراؼ بأحكاـ التحكيـ اإللكتركنية 
 كالذم يترتب عميو آثار كثيرة كميمة ، فما ىك المكاف الذم ، تحديد مكاف التحكيـ -2

 أك المستخدـ في ،يعتبر أنو مكاف التحكيـ ، ىؿ ىك مكاف المحكـ الفرد أـ مكاف المكرد 
عقكد خدمات المعمكمات اإللكتركنية ، ىذا إذا كاف المحكـ فردان ، أـ مكاف إبراـ العقد أك 

ىذه المسائؿ خطيرة كترتب آثاران ميمة بالنسبة العتبارات التنفيذ كاالعتراؼ . تنفيذه 
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بالحكـ التحكيمي اإللكتركني ، ىذه المسائؿ كغيرىا بحاجة إلى دراسات شاممة لكؿ 
. 1 ، كتتطمب تدخبلن تشريعيان مف جانب الدكلة إضافة إلى االتفاقيات الدكلية ىاجزئية مف

عدـ ثقة أطراؼ النزاع في التحكيـ االلكتركني الذم يتـ عبر الشبكة كذلؾ خكفا مف -3
 .إفشاء أسرارىـ أك التطفؿ عمى بياناتيـ كمستنداتيـ 

 
إسقاط مفيـو التحكيـ االلكتروني عمى التحكيـ الداخمي بيف األفراد في : ثانيا        

 .القانوف الجزائري
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم ، كىي 1006نصت المادة        

مادة خاصة بالتحكيـ الداخمي عمى انو يجكز لكؿ شخص أف يمجأ إلى التحكيـ في الحقكؽ 
التي لو مطمؽ الحرية فييا باستثناء ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ أك حالة األشخاص كأىميتيـ، ىذه 

المادة تخاطب جميع األشخاص المكجكديف عمى اإلقميـ الجزائرم سكاء كانكا جزائرييف أك 
أجانب ، كعميو أطراؼ النزاع الذم ينطبؽ عمييـ التحكيـ الداخمي ليس بالضركرة أف يككنا 
جزائرييف معا، كلؤلطراؼ إذف الحرية في اختيار التحكيـ ككسيمة لحؿ نزاعاتيـ بدؿ المجكء 

لمقضاء كسنتناكؿ مدل إمكانية تقبؿ الكسيمة االلكتركنية في اتفاؽ التحكيـ كاختيار المحكميف 
 .ثـ في إجراءات التحكيـ

 

                                                 

دكٌر كاضح كميـ في إصدارىا إلتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بإستخداـ الخطابات   (اليكنستراؿ)كاف لمجنة  (1)
تنطبؽ أحكاـ ىذه اإلتفاقية عمى إستخداـ " عمى  (20/1)اإللكتركنية في العقكد الدكلية ، كالتي نصت في المادة 

الخطابات اإللكتركنية في سياؽ تككيف أك تنفيذ عقد أك إتفاؽ تسرم عميو أم مف اإلتفاقيات الدكلية التالية ، التي 
 :-تككف الدكلة المتعاقدة في ىذه اإلتفاقية ، أك قد تصبح دكلة متعاقدة فييا 

 ( " .1958يكنيك /  حزيراف 10نيكيكرؾ ، )إتفاقية اإلعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا - 
الكتابة اإللكتركنية ميزة الكتابة –  (1958)عند شمكليا إلتفاقية نيكيكرؾ - كبذلؾ فأف ىذه اإلتفاقية أعطت 

مف إتفاقية نيكيكرؾ  (أ/5/1)مف إتفاقية نيكيكرؾ ، كالمادة  (2/2)العادية ، كىذا ما ىك مكجكد في نص المادة 
مف إتفاقية نيكيكرؾ بالنسبة لمخالفة  (ب/5/1)التي يجرل مف خبلليا تقدير صحة إتفاؽ التحكيـ ، كالمادة 

إجراءات التحكيـ لقانكف ىذه الدكلة كبالتالي رفض اإلعتراؼ بالحكـ كتنفيذه ىذا بالنسبة لمدكؿ الخاضعة إلتفاقية 
نيكيكرؾ أما بالنسبة لمدكؿ غير الخاضعة ، أك بالنسبة لمتحكيـ اإللكتركني الداخمي فإف ىذا األمر يحتاج إلى 

 .تدخؿ تشريعي 
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 :فيما يخص اتفاؽ التحكيـ واختيار المحكميف - أ
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أف 1012 ك1008تنص كؿ مف المكاد

 .اتفاقيات التحكيـ يجب أف تككف مكتكبة 
 عمى  القانكفقد نصؼالجدؿ حكؿ مشركعية اتفاؽ التحكيـ المبـر إلكتركنيا،        يثكر 

ضركرة كتابة اتفاؽ التحكيـ، األمر الذم يدعك إلى التساؤؿ حكؿ طبيعة شكمية الكتابة 
فإذا كانت شكمية لئلثبات فيناؾ إمكانية المتطمبة ىؿ ىي شكمية إثبات أـ شكمية انعقاد؟ 

إعداد اتفاؽ التحكيـ الكتركنيا عمى أساس أف المشرع الجزائرم سكل مف حيث اإلثبات بيف 
السند الكرقي كنظيره االلكتركني أما إذا كانت الشكمية المتطمبة لبلنعقاد فاف ذلؾ لف يسمح 

 1.بإعداد اتفاؽ الكتركني رسمي لغياب التكثيؽ الرسمي االلكتركني في الجزائر
 مف 3 1012 ك10082نبلحظ تبايف في معالجتيا بيف المادتيف بخصكص ىذه المسألة      

قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم ،حيث يتضح مف األكلى أف الشكمية المطمكبة 
، أما ...." بالكتابة......يثبت شرط التحكيـ"ىي لئلثبات فقط عمى أساس أنيا تنص عمى 

كىنا ....." يحصؿ االتفاؽ عمى التحكيـ كتابيا" تنص عمى 1012المادة الثانية كىي المادة 
اختمفت اآلراء ، فمنيا مف ذىب إلى أف كاضعكا ىذه النص استمـز كتابة اتفاؽ التحكيـ عمى 
اعتبار أف ىذه الكتابة تعد ركنا أساسيا لقياـ االتفاؽ عمى التحكيـ يمـز كجكدىا لمحديث عف 
اتفاؽ التحكيـ مما يجعميا شرط صحة يتعمؽ بكجكد االتفاؽ ذاتو كليس خارجا يمـز كجكده 

في حيف يرل االتجاه الثاني أف ىذه الكتابة استمزمت ليس باعتبارىا ركنا أك . لئلثبات فقط

                                                 

 قانكف 333 التقميدية المنصكصة عمييا في المادةلئلثبات االلكتركني كالتي تقابؿ الشكمية لئلثباتالكظيفة الشكمية  (1)
 كظيفة المكثؽ الرسمية ال يكجد ما يضمنيا في المجاؿ أمامدني جزائرم تضمنيا ىيئة التصديؽ االلكتركني 

 .االلكتركني
يثبت شرط التحكيـ تحت طائمة البطالف بالكتابة في االتفاقية :"  عمى09-08 مف قانكف 1008تنص المادة  (2)

 .األصمية أو في الوثيقة التي تستند إلييا
 "         يجب أف يتضمف شرط التحكيـ تحت طائمة البطالف تعييف المحكـ أو المحكميف آو تحديد كيفيات تعيينيـ

 .يحصؿ االتفاؽ عمى التحكيـ كتابيا:"  عمى09-08 مف قانكف 1012تنص المادة  (3)
 .          يجب أف يتضمف اتفاؽ التحكيـ تحت طائمة البطالف موضوع النزاع وأسماء المحكميف أو كيفية تعيينيـ

 "          إذا رفض المحكـ المعيف القياـ بالميمة المسندة اليو يستبدؿ بغيره بامر مف طرؼ رئيس المحكمة المختصة
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، اقتداء بالمادة شرط مف شركط صحة اتفاؽ التحكيـ بؿ ىي كسيمة إلثبات اتفاؽ التحكيـ
 . السالفة الذكر1008

، إال أف السؤاؿ المطركح ىك 1شكؿ اتفاؽ التحكيـ اإللكتركني     اختمفت التشريعات بشأف 
إمكانية اعتبار اتفاؽ التحكيـ المبـر إلكتركنيا اتفاقا مكتكبا؟  

يرم بعض الفقو أنو ال مانع يمنع مف قبكؿ اتفاؽ التحكيـ بالكسائؿ اإللكتركنية، حيث      
يمكف لؤلطراؼ االتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ مف خبلؿ تبادؿ رسائؿ البيانات، ألف 

مشرعي الدكؿ ككاضعي االتفاقيات الدكلية الذيف استمزمكا الكتابة لـ يشترطكا شكبل خاصا 
لصياغتيا أك طريقة تدكينيا، عمى اعتبار أف العديد مف االتفاقيات الدكلية كاألحكاـ القضائية 

. أخذت الكتابة بمفيكميا الكاسع
ـ ثكما أف اليدؼ مف الكتابة ال يستمـز أف تككف محررة عمى دعامة كرقية بالذات كمف     

ال يكجد ما يمنع مف أف تككف الكتابة محررة عمى دعامة إلكتركنية طالما تحقؽ نفس اليدؼ، 
فالميـ ىك أف يتـ حفظ البيانات المتداكلة إلكتركنيا بحيث يمكف االحتفاظ بيا كالرجكع إلييا 

.  عند الخبلؼ دكف أف يطرأ عمييا أم تعديؿ أك تحريؼ
نجد نص المادة السادسة في فقرتيا األكلى مف القانكف النمكذجي لمجنة األمـ     كما 

 بشأف التجارة اإللكتركنية، كالذم يقرر أنو 1996المتحدة لقانكف التجارة الدكلي الصادر سنة 
عندما يشترط القانكف أف تككف المعمكمة مكتكبة فإف رسالة البيانات تستكفي ذلؾ الشرط إذا 

.  تيسر االطبلع عمى البيانات الكاردة فييا عمى نحك يتيح استخداميا بالرجكع إلييا الحقا 

                                                 

فبالنسبة لمتشريع العماني، فقد استمـز كتابة اتفاؽ التحكيـ تحت طائمة البطبلف عندما نص في المادة الثانية عشر  (1)
يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ :" حيث جاء فيو47/97مف قانكف التحكيـ في المعامبلت المدنية كالتجارية رقـ 

ال كاف باطال ويكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبا إذا تضمنو محرر وقعو الطرفاف أو إذا تضمف ما تبادلو  مكتوبا وا 
مما يدؿ عمى شرط الكتابة ىنا ىك شرط ". الطرفاف مف رسائؿ أو برقيات أو غيرىا مف رسائؿ االتصاؿ المكتوبة

 المتعمؽ بنسخ كتعكيض الباب 08-05أما فيما يخص التشريع المغربي، فإف قانكف رقـ . انعقاد كليس إثبات
 نص في الفقرة الثانية 313الثامف مف قانكف المسطرة المدنية فعندما أكجب الكتابة في الفقرة األكلى مف الفصؿ 

يعتبر اتفاؽ التحكيـ مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة مف األطراؼ أو في رسائؿ :"مف نفس الفصؿ عمى ما يمي
 مما يترؾ األمر الغالب أننا أماـ شكمية إثبات ال ..."متبادلة أو اتصاؿ بالتمكس أو برقيات أو أية تثبت وجوده

 .شكمية انعقاد خاصة كأف حرية اإلثبات حاضرة بقكة في المادة التجارية
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يترتب عف إبراـ اتفاؽ التحكيـ أثريف ىاميف، أكليما أثر سمبي قكامو سمب     كعمى كؿ، 
االختصاص مف القضاء كحرماف أطراؼ العقد مف المجكء إلى القضاء بشأف النزاع الذم كقع 
االتفاؽ عمى حمو عف طريؽ التحكيـ، كبمعنى آخر فإف اتفاؽ التحكيـ ينتج عنو أف األطراؼ 
قد تنازلكا عف القضاء العادم كارتضكا جية التحكيـ سكاء كاف االتفاؽ سابقا التفاؽ التحكيـ 

أما األثر الثاني إلتفاؽ التحكيـ فيك ما يعرؼ باألثر اإليجابي، يعني ىذا . 1أك الحقا لو
األخير أنو متى تـ االتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ، نقؿ النزاع إلى المحكـ أك الييئة 

.  التحكيمية ككجب فض النزاع بيذا الطريؽ، ككاف الحكـ التحكيمي ممزما لمطرفيف 
إف لمطرفيف أف يضمنا اتفاؽ التحكيـ تعييف الييئة التحكيمية، حيث يقـك األطراؼ        

كيفية تعيينيـ كيتكلى القضاء ذلؾ بتعييف المحكميف في اتفاؽ التحكيـ مباشرة أك باإلشارة إلى 
قد جرل العمؿ عمى أف يقـك كؿ طرؼ بتعييف محكـ ؼ. في حالة كجكد صعكبة في التعييف

.  عمى أف يعمبل المحكماف المختاراف عمى تعييف المحكـ الثالث أك المحكـ الفاصؿ
       إذا تـ تعييف المحكميف مف طرؼ األطراؼ المتنازعة، فيمكف أف يتـ التعييف الكتركنيا 
كىذا عكس الكساطة، بحيث أف القاضي ىك مف يعيف الكسيط ك أف الكسيط يتـ اختياره مف 
قائمة مكجكدة لدل القضاء،أما المحكميف ال يتقيد في اختيارىـ بأم قائمة كال شركط باستثناء 

، ك  ماعدا ذلؾ فمئلطراؼ مطمؽ الحرية في 3، كتمتعيـ بالحقكؽ المدنية2العدد كىك فردم 
بالتالي إمكانية االتفاؽ الكتركنيا كاردة في التحكيـ . اختيار المحكميف ككيفية ككسيمة اختيارىـ

 .الداخمي بيف األفراد كذلؾ األمر لمسألة اختيار المحكميف مف طرؼ األطراؼ
     أما في حالة اختيار المحكميف مف طرؼ القضاء، فانو تستبعد الكسيمة االلكتركنية في 

 . االختيار عمى أساس أف القضاء ال يعمؿ بيا إلى غاية اليـك عمى األقؿ

                                                 

 االتجاه لمتحكيـ لفض النزاع في أطرافوعمى القضاء ثـ يقرر   يككف النزاع معركضاأفمع المبلحظة انو يمكف  (1)
 .09-08 قانكف 1013ىذه الحالة يزكؿ اختصاص القاضي في النظر في الخصكمة ، أنظر المادة 

 .09-08 قانكف1017المادة ( 2)
 . 09-08 قانكف1014/1المادة ( 3)
 .09-08 قانكف 1018انظر المادة  (4)
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 :سير إجراءات الدعوى التحكيمية فيما يخص - ب          
   لـ يحدد القانكف الجزائرم إجراءات معينة يقتدم بيا المحكميف إال انو حدد مدة الدعكل 

إذا   أشير تبدآ مف تاريخ تعييف المحكميف أك تاريخ إخطار محكمة التحكيـ4التحكيمية كىي 
تـ المجكء إلى تحكيـ مؤسساتي كيمكف تمديد ىذه المدة باتفاؽ األطراؼ أك كفؽ نظاـ محكمة 
التحكيـ كفي حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى المدة المراد تمديدىا كفي غياب نظاـ المحكمة 

 .التحكيمية يتكلى القضاء ميمة التمديد
جراءات التعامؿ مع أطراؼ     بالنسبة لمتحكيـ الحر، لممحكميف مطمؽ الحرية في طريقة كا 

النزاع كمنيا الطريؽ االلكتركني عمى أف يفصؿ المحكمكف في النزاع كفقا لقكاعد القانكف، مع 
المبلحظة انو طالما أننا بصدد تحكيـ داخمي فبل بد ألف يككف المحكميف كطنييف اك عمى 

أما التحكيـ المؤسساتي، ال نجد في الجزائر أم مؤسسة تقدـ . األقؿ يطبقكف القانكف الكطني
 .1ىذه الخدمة 

: يتعيف عمى المحتكـ أف يكتب في طمب التحكيـ ما يمي     كعمى كؿ 
.  عرض مكجز لطبيعة كظركؼ النزاع، كأية حمكؿ يراىا مناسبة لو-  أ

بريد - فاكس- ىاتؼ)ذكر أسماء ممثميو في نظر النزاع كتحديد كسيمة االتصاؿ بيـ -  ب
.  (إلكتركني

تحديد عدد المحكميف كاحد أك ثبلثة، كعند إغفاؿ ذلؾ سيعد قد اختار محكما كحيدا -  ت
.  لنظر النزاع

 .إرفاؽ نسخة مف اتفاؽ التحكيـ -  ث
رفاقيا مع طمب التحكيـ-  ج .  إعداد قائمة باألدلة كالبيانات المستند إلييا في اإلدعاء كا 
 

                                                 

عمى تنظيـ سير العممية بما يكافؽ طبيعة دأبت مراكز التحكيـ اإللكتركني عمى عكس النطاؽ الدكلي أيف نجد  (1)
فعند نشكب نزاع بيف طرفي اتفاؽ التحكيـ كرغب . اإلنترنت كما تتطمبو مف إجراءات خاصة يجب مراعاتيا 

أحدىما أك كبلىما عرضو عمى مركز مف مراكز التحكيـ اإللكتركني لفضو، فإنو يتعيف عميو التكجو لمكقع مركز 
التحكيـ المعيف عمى شبكة اإلنترنت كالنقر بعدىا عمى مفتاح إحالة النزاع، فيظير عمى الشاشة نمكذج طمب 

  .التحكيـ المعد سمفا مف قبؿ مركز التحكيـ
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 يتـ تبادؿ الكثائؽ عف طريؽ الرسائؿ  يمكف أفبعد انطبلؽ إجراءات التحكيـ فإنو     
فإجراءات . اإللكتركنية، باستثناء المستندات األصمية التي يتـ تسميميا بخدمة البريد العاجؿ 

، كالذم أخطر بو فريقا االمحاكمة أماـ ىيئة التحكيـ اإللكتركني تبدأ في اليـك المحدد مسبؽ
 .النزاع
بعد انتياء محكمة التحكيـ مف سماع االدعاء ك تعد جمسات المحاكمة سرية سريعة،      

كالدفاع كفحص كسائؿ اإلثبات، تقـك بقفؿ باب الجمسات كتبدأ في إصدار الحكـ الذم 
إال أنو تثكر مسألة كتابة الحكـ كتكقيعو مف طرؼ . 1تكصمت إليو بعد التشاكر مع أعضائيا

يرم بعض الفقو أف النصكص التي استمزمت الكتابة لـ ؼالمحكميف، بخصكص الكتابة 
، فقد تككف بخط اليد أك بكسائؿ إلكتركنية 2تشترط شكبل خاصا لصياغتيا أك طريقة تدكينيا

كعمى ىذا األساس فإف الحكـ الصادر بالكتابة اإللكتركنية يحقؽ شرط الشكؿ المطمكب في 
.  التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية

 يعطى التكقيع  ك طالما أف القانكف3أما فيما يخص التكقيع عمى الحكـ التحكيمي    
، كيتـ تبميغ الحكـ لؤلطراؼ بأف يتـ إرساؿ 4 فبل مشكؿاإللكتركني نفس حجية التكقيع العادم

  .5 عمى شبكة اإلنترنتىـالحكـ لؤلطراؼ عمى المكقع الخاص ب
                                                 

 تككف مداكالت المحكميف سرية كتصدر أحكاميـ بأغمبية األصكات عمى أف تككف أف  يشترط القانكف الجزائرم  (1)
  .األحكاـ متضمنة ادعاءات األطراؼ كأكجو دفاعيـ كاف تككف مسببة كيتضمف الحكـ التحكيمي بيانات معينة

 :كىيفي الحكـ التحكيمي  المشرع الجزائرم اشترط بيانات معينة أفيبلحظ  (2)
. اسـ كلقب المحكـ كالمحكميف-               
. تاريخ صدكر الحكـ-              
. إصدارهمكاف -              
.  المعنكية كمقرىا االجتماعياألشخاصكتسمية    كمكطف كؿ منيـاألطراؼ كألقاب أسماء-              

 . عند االقتضاءاألطراؼ ساعد أك مف مثؿ أك المحاميف كألقاب أسماء              -
 عف التكقيع األقمية التحكيـ مف قبؿ جميع المحكميف كفي حالة امتناع أحكاـ فتكقع حربالمقابؿ بالنسبة لمتحكيـ اؿ (3)

 .  باعتباره مكقعا مف جميع المحكميفأثره ذلؾ كيرتب الحكـ إلىيشير بقية المحكميف 
يكقع الحكـ اإللكتركني "  في نفس اإلتجاه قكاعد المنظمة العالمية لمممكية الفكرية التي نصت عمى أفتكقد سار (4)

 ". مف أعضاء المجنة

كما نصت القكاعد  . مف نظاميا54 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية حسب المادة أيضا إليوكىك ما ذىبت  (5)
 المنظمة لممحكمة االفتراضية عمى أف يكضع الحكـ عمى مكقع القضية كيخطر المحكـ األطراؼ بالحكـ كلكف لـ 
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 كفي نياية المطاؼ يتـ تنفيذ الحكـ التحكيمي طكعا دكف المجكء إلى محاكـ الدكلة لتذييمو 
بالصيغة التنفيذية، ىذا إذا كاف خاسر الدعكل حسف النية أما إذا كاف ليس كذلؾ فإف األمر 

. ال يخمك مف إعطاء الحكـ التحكيمي القكة التنفيذية عف طريؽ تذييمو بالصيغة التنفيذية
 الفرع الثاني

 الدولي في ي وفقا لألحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجاريإمكانية المجوء لمتحكيـ االلكتروف
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري

يجب مف حيث :"  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم1040/2     تنص المادة 
الشكؿ، وتحت طائمة البطالف، أف تبـر اتفاقية التحكيـ كتابة، أو بأية وسيمة اتصاؿ أخرى 

طبقا ليذا النص فإنو يجكز استعماؿ أم كسيمة اتصاؿ إلتماـ ..." تجيز اإلثبات بالكتابة
اتفاقية التحكيـ الميـ أف تتيح ىذه الكسيمة اإلثبات بالكتابة، فالمقصكد بالشكؿ في ىذه المادة 

ىك شكمية اإلثبات كليس االنعقاد، كأف ىذه المادة لـ تقـ بتحديد نكع الكتابة كرقية أك 
الكتركنية ، كطالما أف المشرع سكل بيف الكتابة االلكتركنية كنظيرتيا الكرقية في اإلثبات فأنو 

يجكز أف تككف كسيمة االتصاؿ الكتركنية ، بالتالي تبـر اتفاقية التحكيـ الكتركنيا، كذلؾ ال 
يكجد ما يمنع مف مباشرة باقي اإلجراءات الكتركنيا كبالتالي إمكانية المجكء إلى التحكيـ 

 .  الدكليةة الضمني بو في المسائؿ المتعمقة بالتجارؼااللكتركني بعد االعترا
1043 ك 1041     باإلضافة إلى أف المشرع يحيؿ في المكاد 

 مف قانكف اإلجراءات 1
المدنية كاإلدارية إلى نظاـ التحكيـ بخصكص تعييف المحكميف كعزليـ أك استبداليـ 

كاإلجراءات الكاجب إتباعيا في الخصكمة، كقصد المشرع  بنظاـ التحكيـ نظاـ مؤسسات 
التحكيـ ، فالتحكيـ التجارم يمكف أف يككف حرا أك مؤسساتيا، ك تفضؿ ىذه المؤسسات حاليا 
تقديـ خدمة التحكيـ الكتركنيا، كعميو قبكلو المجكء ليذه المؤسسات فيو تعبير ضمني بقبكؿ 

 .الكسيمة االلكتركنية في التحكيـ

                                                                                                                                                         

  .يكضح النص كيفية حدكث اإلخطار، إال أف الراجح ىك أف يقـك المحكـ بإرساؿ بريد إلكتركني مع إفادة بالتسمـ 
يمكف لألطراؼ مباشرة أو بالرجوع إلى نظاـ التحكيـ تعييف المحكـ او المحكميف أو :"  عمى1041فتنص المادة  (1)

يمكف أف تضبط في :" فتنص عمى 1043أما المادة "....تحديد شروط تعيينيـ وشروط عزليـ او استبداليـ
  ...."اتفاقية التحكيـ االجراءات الواجب اتباعيا في الخصومة مباشرة او استنادا عمى نظاـ تحكيـ 
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إعترافا باألىمية العممية لمتحكيـ اإللكتركني في فض المنازعات المتعمقة بعقكد التجارة    
، فإنو يتكجب عمى نظامو القانكني  اإللكتركنية كاألعماؿ اإللكتركنية الدكلية عمى كجو العمـك

الجارم بو العمؿ أف يراعي في أدؽ تفصيبلتو متطمبات المعاىدات ك اإلتفاقيات الدكلية 
المبرمة في مجاؿ التحكيـ ك في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية، مع مراعاة النظـ القانكنية 

 .الداخمية في الدكؿ التي ينتمي إلييا أطراؼ التحكيـ
ليذا تبرز ضركرة األخذ بعيف اإلعتبار ك في المقاـ األكؿ متطمبات الشكؿ كالمكضكع في 

كمف ثمة  (أكال)التحكيـ اإلفتراضي كالمنصكص عمييا في القكانيف ك اإلتفاقيات الدكلية 
 . (ثانيا)إجراءات تسكيتو أك إنياؤه بصدكر حكـ 

 إبراـ اتفاؽ التحكيـ اإللكتروني:               أوال
عمى دكلي نقصد بالتحكيـ ىنا التحكيـ االختيارم الذم يتفؽ فيو أطراؼ عقد تجارم      

 بكاسطة تسكية المنازعات التي ستنشأ أك نشأت بينيـ بالنسبة لذلؾ العقد بالمجكء إلى التحكيـ
محكميف تـ تعيينيـ مف قبؿ أطراؼ النزاع أك االتجاه مباشرة إلى مؤسسات تقدـ خدمة حؿ 

 .النزاعات عف طريؽ التحكيـ الكتركنيا
 المبينة في اتفاؽ  فعبل، فانو يجب إحالتو لمتحكيـ كفؽ إرادتيماطرفيفلك نشأ نزاع بيف   ؼ 

ذا لجأ أحدىما إلى القضاء، فيجب عمى المحكمة التحكيـ المرفؽ بالعقد أك المستقؿ عنو،  كا 
 ةالتحكيـ بصفة عاـؼ. 1تحيميا لمتحكيـتقضي بعدـ اختصاصيا كالمرفكع أماميا النزاع أف 

كيككف  ىك اتفاؽ إرادتيف أك أكثر عمى العزكؼ عف القضاء الطبيعي ك المجكء إلى المحكـ
  .حكمو نيائيان كممزمان لؤلطراؼ

 ال تتكافر في القضاء سرعة كمركنة تظير أىمية التحكيـ اإللكتركني لما يتميز بو مف    
انتقاؿ أطراؼ النزاع أك الحضكر المادم أماـ  العادم، حيث ال يمـز في التحكيـ اإللكتركني

يضاؼ إلى ذلؾ سرعة  . االتصاؿ اإللكتركنيةؿكسائ المحكميف بؿ يمكف سماعيـ عبر

                                                 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  بحيث تستبعد اختصاص القاضي 1045كىذا ما تنص عميو المادة  (1)
بالفصؿ في مكضكع النزاع إذا كانت الخصكمة التحكيمية قائمة أك إذا تبيف لمقاضي كجكد اتفاقية تحكيـ بشرط أف 

  .تثار مف احد األطراؼ
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 األحكاـ نظران لسيكلة اإلجراءات حيث يتـ تقديـ المستندات كاألكراؽ عبر البريد إصدار
  .اإللكتركني، كما يمكف االتصاؿ المباشر بالخبراء أك تبادؿ الحديث معيـ عبر اإلنترنت

    التحكيـ أمر استثنائي فبل يجكز لطرفي العقد التمسؾ بو إال باتفاؽ صريح بينيـ سكاء قبؿ 
نشكء النزاع أك بعده ، كقد يختار الطرفيف المجكء لمتحكيـ الحر أك المؤسساتي بحسب ما جاء 

 فيبدأ التحكيـ اإللكتركني شأنو شأف التحكيـ التقميدم بإتفاؽ أطراؼ النزاع في اتفاقية التحكيـ،
إال أف الطبيعة , عمى المجكء إليو ككسيمة لفض النزاع،  كانتفاءه يعني انتقاء التحكيـ في ذاتو

الخاصة التي يتميز بيا التحكيـ اإللكتركني مف خبلؿ الكسط اإللكتركني الذم يمارس فيو  
فيك كاقعيا , يجعؿ مف اتفاؽ التحكيـ اإللكتركني ال يتـ بالصيغة التقميدية إلتفاؽ التحكيـ 

ك مثؿ ىذا الكصؼ قد يثير إشكاليات قانكنية تتعمؽ بإمكانية تطبيؽ , " إتفاؽ إلكتركني"
القكاعد القانكنية الخاصة بإتفاؽ التحكيـ في صيغتو التقميدية عمى اتفاؽ التحكيـ اإللكتركني ك 

 1.بالتالي التشكيؾ في  مدل صحة ىذا اإلتفاؽ ك إلزاميتو لؤلطراؼ 
إف اعتبار إتفاؽ التحكيـ العمكد الفقرم لمعممية التحكيمية ال بد مف تحديد مفيكمو ك تتبع 

 .(ب)ككذا تكضيح الشركط الشكمية ك المكضكعية إلنعقاده  (أ)صكره 
 مفيـو و صور إتفاؽ التحكيـ اإللكتروني-                      أ

    ييعرؼ إتفاؽ التحكيـ عمكما بأنو إتفاؽ بمقتضاه يتعيد األطراؼ بأف يتـ الفصؿ في 
 (.2)كيأتي في عدة أشكاؿ (1)المنازعات الناشئة بينيـ كالمحتمؿ نشكءىا مف خبلؿ التحكيـ

 : تعريؼ اتفاؽ التحكيـ االلكتروني -1
 فقرة األكلى مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي الذم 07     عرفتو المادة 

إتفاؽ بيف طرفيف " بأنو UNCITRALكضعتو لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي 
عمى أف يحيؿ جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينيما بشأف 

و يجوز أف يكوف إتفاؽ التحكيـ في , عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية
 2"صورة شرط تحكيـ وارد في عقد أو في صورة اتفاؽ منفصؿ

                                                 

. 987آالء يعقكب النعيمي ، مرجع سابؽ ،ص  (1)
.  990-989،ص نفسوآالء يعقكب النعيمي ، المرجع  (2)
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الخاصة باإلعتراؼ بأحكاـ المحكميف كتنفيذىا لعاـ  مف اتفاقية نيكيكرؾ 02كما عرفتو المادة 
يشمؿ مصطمح  اتفاؽ مكتوب أي شرط تحكيـ يرد في عقد :" اتفاؽ التحكيـ بأنو( 1958)

، 1"أو أي  اتفاؽ تحكيـ موقع عميو مف األطراؼ أو وارد في رسائؿ أو برقيات متبادلة
 يمكف أف انطبلقا مف ق تيف المادتيف يفيـ اف اتفاؽ التحكيـ ىك جكىر العممية التحكيمية

يتخذ شكؿ بند في العقد األصمي  أك أف يككف كثيقة الحقة كمستقمة عف العقد األصمي ، 
كعميو فإف اتفاقية التحكيـ يمكف أف ترد عمى صكرتيف تسمى األكلى بشرط التحكيـ كىك أف 

يتضمف العقد األصمي شرطا يقضي بأف النزاعات المحتممة في المستقبؿ تعرض عمى 
التحكيـ، أما الصكرة الثانية فيي مشارطة التحكيـ أم إبراـ اتفاؽ مستقؿ عف العقد بعد كقكع 

 .النزاع مقتضاه إحالة النزاع عمى التحكيـ
      بنقؿ ىذا المفيـك إلى التجارة االلكتركنية، يمكف تعريؼ اتفاؽ التحكيـ االلكتركني عمى 

انو ذلؾ االتفاؽ الذم بمقتضاه يتعيد األطراؼ بأف يتـ الفصؿ في المنازعات الناشئة أك 
المحتمؿ نشكؤىا مف خبلؿ التحكيـ الذم يتـ عبر كسائؿ الكتركنية ، كيككف اتفاؽ التحكيـ 

 .2دكليا إذا كانت المنازعات تتعمؽ بمصالح التجارة الدكلية
 أثر إحداث إلى ييدؼ الخاص القانكف إطار في يدخؿ اتفاؽ ىك التجارم التحكيـ اتفاؽ     
 إلى بينيما يثار الذم النزاع بإحالة أطرافو عاتؽ عؿ التزاـ بإنشاء يتمثؿ معيف قانكني
 .عىقدا ككنو عف يخرج ال المفيـك بيذا كىك .القضاء إلى بالمجكء حقيما عف كالتنازؿ التحكيـ
 مكفم ال ك .أكثر أك إرادتيف عف يصدر قانكني تصرؼ  بككنوالقانكنية طبيعتو تتحدد كبذلؾ
 كالسند التحكيـ عمى النزاع طرح في األكلى الخطكة يعد أنو مف الرغـ علىيا إجرائ العـ عديه
 عنصرا اعتبارهبالتالي  يمكف فبل الخصكمة بدء قبؿ يتـ  قداالتفاؽ ىذا إبراـ أف ىك ذلؾ في
 كليس قانكني تصرؼ أنو عمى التحكيـ اتفاؽ تكييؼ عمى كيترتب. 3 إجرائية أعماؿ  مف

                                                 

.  66، صمرجع سابؽعصاـ عبد الفتاح مطر، / د: نقبل عف (1)
، كىك ما ذىب إليو المشرع الجزائرم، فحسب 274خالد ممدكح ابراىيـ، التحكيـ االلكتركني ، مرجع سابؽ، ص (2)

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية يعد التحكيـ دكليا إذا كاف يخص نزاعات متعمقة بالمصالح 1039المادة 
.  االقتصادية لدكلتيف عمى األقؿ

العربية، القاىرة  النيضة دار الدكلية، التجارة عقكد منازعات لتسكية كأسمكب التحكيـ مخمكؼ، اتفاؽ أحمد/د (3)
 56  ، ص2001،
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 تسرم التي تمؾ كليس عميو القانكنية التصرفات عمى تسرم التي األحكاـ سرياف ياإجرائ عمبل

 .اإلجرائية األعماؿ عمى
 :اإللكتروني التحكيـ اتفاؽ صور-2

 :1اآلتية الصكر مف كاحدة التحكيـ اتفاؽ يتخذ أف يمكف     
 :التحكيـ شرط 2-1         

 العبلقة أطراؼ ينتظر فبلع، النزا قياـ عمى سابقا لصكرةا  ىذه في التحكيـ اتفاؽ يككف    
 بشكؿ رارؽ يتخذاف بؿ لحمو، يعتمدانيا التي الكسيمة لتحديد بينيما النزاع نشكب القانكنية
 إلى العبلقة تمؾ بسبب مستقببل بينيما شأفم قد الذم لنزاعإخضاع ا لىع  فيويتفقاف مسبؽ
 الحقنا، عميو يتفقاف يمكف إذ،  العقد في كبند التحكيـ اتفاؽ يدرج أف يشترط كال. التحكيـ

  .2العقد فع مستقبل التحكيـ اتفاؽأتي في
 :التحكيـ مشارطة 2-2      

 إلى لجكءاؿ عمى الطرفيف بيف االتفاؽ تـ إذا التحكيـ مشارطة صكرة التحكيـ اتفاؽ يتخذ    
 .النزاع لقياـ ليناات يككف الحالة ىذه في التحكيـ فاتفاؽ، فعبل بينيما نشأ نزاع لفض التحكيـ
 العقد فع كمستقبل اؽحالا فاؽتا يككف الصكرة ىذه في ـتحكياؿ اتفاؽ أف يعني ما كىذا

 ، ففيالمحكمة أماـ التحكيـ عمى االتفاؽ التحكيـ، بمشارطة كيمحؽ .الطرفيف بيف األصمي
 كعرضو النزاع قياـ بعد التحكيـ عمى االتفاؽ يتـ المشارطة في الحاؿ ىك كما الفرض ىذا
ىذا  كتدكينو المحكمة محضر في يدكف االتفاؽ ىذا كمثؿ فيو الفصؿ قبؿ كلكف القضاء عمى
 .التحكيـ كثيقة مقاـ يقـك
 

                                                 

 الحقكقية، الحمبي منشكرات  ،1 ج العربية، القكانيف في حداد، التحكيـ حمزة/د : انظر في ىذه الصكر كؿ مف (1)
 كالتجارية المدنية المكاد في كالداخمي الدكلي المنشاكم، التحكيـ الحميد عبد/كد بعدىا،  كما90، ص2007 لبناف،

 أحمد/د بعدىا، كما33،ص1995 المعارؼ ،اإلسكندرية ، منشأة ، ،1994 لسنة 27 رقـ لمقانكف طبقا كاإلدارية
 . 112 ص نشر، سنة بدكف اإلسكندرية ، المعارؼ، منشأة كاإلجبارم، االختيارم التحكيـ الكفا، أبك

 ذلؾ عدا كفيما النزاع، قياـ قبؿ التحكيـ عمى االتفاؽ يتـ أف ىي التحكيـ اتفاؽ صكر مف الصكرة ىذه في العبرة (2)
 .العقد نفسو أك يأتي مستقبل عنو كبند في لتحكيـ ا يأتي اتفاؽ أف يستكم

 .211آالء يعقكب النعيمي، مرجع سابؽ،ص (3)
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 :باإلحالة التحكيـ  2-3          
 أخرل كثيقة إلى األصمي العقد في طرفاه يشير ،التحكيـ اتفاؽ مف الصكرة ىذه بمكجب      
 ذلؾ ك الطرفيف بيف العبلقة عمى الكثيقة ىذه أحكاـ تطبيؽ بقصد التحكيـ شرط تتضمف
 اإلحالة يتضمف الذم العقد بيف ارتباط ىناؾ يككف ما كغالباد، لعؽا فـ جزء باعتبارىا
 عقد عف عبارة الكثيقة ىذه تككف فا كأإليو اإلحالة كتتـ التحكيـ شرط تتضمف التي كالكثيقة
 .العقد إبراميـ عند إليو اإلحالة إلى األطراؼ فيشير نمكذجي

   بالنسبة لممشرع الجزائرم عند تناكلو لمتحكيـ التجارم الدكلي لـ يفرؽ بيف شرط التحكيـ ك 
، عمى 1مشارطتو كال التحكيـ باإلحالة بؿ جمعيما في مصطمح كاحد ىك اتفاقية التحكيـ

عكس تنظيمو لمتحكيـ الداخمي بيف األفراد كالذم ضمنو صكرتيف إحدىما سماىا شرط 
كؿ ما نص عميو ىك أف اتفاقية التحكيـ تسرم عمى . 3 كالثانية سماىا اتفاؽ التحكيـ2التحكيـ

 .4نزاعات قائمة اك مستقبمية
 كالتي التقميدم التحكيـ يتخذىا أف يمكف التي الصكر ىي المتقدمة الثبلث الصكر إف    
 التحكيـ أحكاـ لتنظـ األصؿ في كضعت التي ،التحكيـ قكانيف في عمييا النص كرد

التي يستعمميا األطراؼ  لكثائؽ ا كؿ فإف إلكتركنيا التحكيـ اتفاؽ فاؾ إذا ك 5.التقميدم
                                                 

تبرز أىمية التفرقة ما بيف شرط التحكيـ كمشارطة التحكيـ  في اف بعض القكانيف الكطنية تتطمب في مشارطة  (1)
التحكيـ تحديد طبيعة النزاع الذم كقع تحت طائمة بطبلف االتفاؽ ، بخبلؼ شرط التحكيـ بداىة ما داـ انو يتعمؽ 

 في إطار العبلقات أىمية ألية التفرقة بيف شرط التحكيـ كمشارطة التحكيـ تفتقد أفبنزاع مستقبمي، في حيف 
الدكلية لذلؾ فاف بعض القكانيف الكضعية ال تقيـ أم تفرقة بيف شرط كمشارطة التحكيـ، بؿ انو عمى الصعيد 
الدكلي كمعاىدة كاشنطف بشأف إنشاء المركز الدكلي لفض النزاعات الناشئة عف االستثمار كمعاىدة جكنيؼ 

:  تعالج الشكميف تحت مسمى كاحد ىك اتفاؽ التحكيـ ، أنظر في ذلؾ 1961لمتحكيـ التجارم الدكلي المكقعة في 
  .  277خالد ممدكح ابراىيـ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية، مرجع سابؽ، ص

 . قانكف اجراءات مدنية كادارية1007المادة  (2)
 . قانكف اجراءات مدنية كادارية1011المادة  (3)
تسري اتفاقية التحكيـ عمى النزاعات :"  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  عمى1040/1تنص المادة  (4)

، -النزاعات القائمة–يفيـ مف ىذا النص أف اتفاقية التحكيـ يمكف اف تعد بعد قياـ النزاع ، ."القائمة والمستقبمية
     -. المستقبمية-أك قبؿ قيامو

 أك سابقة تككف قد كالتي الطرفيف بيف تربط التي القانكنية العبلقة يمثؿ أصمي عقد إلى تشير مجمميا في كىي (5)
قائما بذاتو أك  مستقبل إما بككنو بند في ىذا العقد أك عقدا التحكيـ اتفاؽ إلى تشير مثمما التحكيـ التفاؽ معاصرة
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 كالعقد اإللكتركنية الكثائؽ أف لك األمر في مشكمة كال .إلكتركنية ثائؽك حينيا ستككف
 لكتركنية  صفحة في كاممة تظير إلييا  اإلحالةتتـ التي الكثيقة أك التحكيـ اتفاؽ أك األصمي
 الكضكح شرط ليا يحقؽ فيذا التعاقب، عمى تظير أنيا أك اإلنترنت صفحات مف كاحدة

 الكاحدة المكقع فصفحة ،اإلنترنت عمى كذلؾ تنظيمو يجرم ال األمر أف إال ،المطمكب
 عمى الضغط عبر المكقع لزائر إلييا الدخكؿ حرية تترؾ التي الممفات مف العديد تتضمف
 عمى ةحالمتا لمستقمةا الممفات أحد في كاردا التحكيـ شرط كاف فإذا .بيا الخاص الرابط
 منيما عميو المكافقة بحصكؿ الطرفيف اتفاؽ بكجكد لمقكؿ كافينا ىذا يعىدُّد  فيؿ المكقع صفحة

 .الشرط؟ كضع الذم التاجر مع العقد كيبـر المكقع إلى يدخؿ الذم الطرؼ مف كالسيما معا
 أسيس تيمكف ك ،قانكنا مقبكال يعد مستقؿ ممؼ في اإللكتركني التحكيـ شرط كركد ف    إ
  التحكيـ لشرط المستقؿ فالممؼ، 1باإلحالة تحكيـ اتفاؽ األمر ىذاإعتبار  إمكانية عمى ذلؾ
 عف الحالة ىذه في التحكيـ اتفاؽ يخرج فبل إلييا اإلحالة تتـ التي الكثيقة يعد أف يمكف

 .عمييا كنصت التحكيـ قكانيف نصكص اعتمدتيا التي التقميدم التحكيـ التفاؽ الثبلث الصكر
 :أمريف تكافر يتطمب باإلحالة تحكيـ اتفاؽ الفرض ىذا مثؿ في التحكيـ شرط أعتبار أف إال

 يضمو مستقؿ ممؼ في المكجكد التحكيـ شرط إلى إشارة األصمي العقد يتضمف أف -
 ققرأ قد المذككر المتعاقد يككف أف ذلؾ بعد يشترط ال، كالمكقع صفحة في الركابط أحد

 في ا، ككماممكف التحكيـ شرط يتضمف الذم الممؼ إلى الفعمي الكصكؿ يككف فأ -
 أف اشتراط دكف ممكنا المذككرة المعمكمات إلى الكصكؿ يككف أف يكفي السابؽ الشرط
 .2اكقراءهال فع الرابط بفتح قاـ قد المتعاقد يككف

                                                                                                                                                         

 سيظير فإنو األصمي العقد في كبند التحكيـ اتفاؽ كرد  فإذا.األصمي العقد في إلييا اإلحالة تتـ كثيقة في بندا
ذا .الشؾ يقبؿ ال بشكؿ كذلؾ  التحكيـ اتفاؽ عنكانيا مستقمة كثيقة سيككف حينيا فإنو مستقؿ اتفاؽ صيغة اتخذ كا 
 كال .االتفاؽ في إليو المشار العقد بشأف ينشب أف يحتمؿ أك نشب الذم النزاع حؿ عمى اتفاؽ أنو في خبلؼ كال

 يتصؼ إلييا كالمحاؿ اإلحالة تتضمناف المتيف الكثيقتيف مف فكؿ .باإلحالة التحكيـ اتفاؽ بشاف الحاؿ يختمؼ
 لشرط اإلحالة تككف أف التحكيـ تشترط قكانيف كالسيما تقبؿ خبلفا، كصمة إحداىما باألخرل ال مادية، كثائؽ بككنو

. كاضحة التحكيـ
 215آالء يعقكب النعيمي، مرجع سابؽ،ص (1)
 إلييا يعىدُّد  الكصكؿ كيسيؿ ككنيا متاحة مف الرغـ عمى المعمكمات عمى باالطبلع يقـ لـ الذم المتعاقد أف ذلؾ (2)

  .بيا بجيمو يحتج أف يستطيع كال مقصرا
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 االطبلع باإلمكاف يككف أف متاحة التحكيـ بشرط المتعمقة المعمكمات بأف لمقكؿ يكفي كال    
 يكف لـ بأف كذلؾ تكف لـ فإذا كخزنيا السترجاعيا قابمة تككف أف ينبغي بؿ ،كاحدة مرة عمييا

 الحاسب أجيزة لكؿ معرفة غير بمغة مكتكبنا الشرط كاف لك كما ممكنا عمييا االطبلع
 االحتجاج يمكف ال الشرط ىذا مثؿ فإف استرجاعيا أك خزنيا باإلمكاف يكف لـ أك اإللكتركني

 .1 اآلخرالمتعاقد عمى بو
 :شروط صحة اتفاقية التحكيـ االلكترونية-ب

 (.2)كأخرل مكضكعية (1)  لصحة اتفاقية التحكيـ االلكتركني شركط شكمية
 :الشروط الشكمية في اتفاقية التحكيـ االلكتروني-1

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية انو البد مف إفراغ اتفاؽ 1040    طبقا لنص المادة 
التحكيـ في قالب شكمي كذلؾ تحت طائمة البطبلف، بمعنى أف يككف مكتكبا تـ تحريره مف 

طرؼ أطراؼ العقد مع التكقيع عميو، أك تبادؿ بنكده بأية كسيمة اتصاؿ الميـ أف تجيز ىذه 
 . الكسيمة اإلثبات بالكتابة

    يتضح أف الكتابة شرط لصحة اتفاؽ التحكيـ كيمكف أف تككف ىذه األخيرة الكتركنية أك 
ذا كانت تقميدية ال تطرح إشكاؿ فاف الكتابة االلكتركنية يشترط فييا بعد اف اعترؼ  تقميدية، كا 

  : مف التقنيف المدني الجزائرم1 مكرر323بيا المشرع في المادة 
كتككف الكتابة فييا مستبينة ، ظاىرة ككاضحة يمكف فيـ معناىا دكف لبس أك : إمكانية القراءة

غمكض، كحسب تعريؼ منظمة اإليزك لمكثيقة بأنيا مجمكعة المعمكمات كالبيانات المدكنة 
عمى دعامة مادية يسيؿ قراءتيا مباشرة عف طريؽ اإلنساف أك باستخداـ آلة مختصة لذلؾ، 

، كالكتابة اإللكتركنية تستجمع شركط القراءة  فإف القراءة قد تككف مباشرة أك غير مباشرة
الغير مباشرة ، حيث يستطيع اإلنساف أف يطمع عمييا كيعرؼ معناىا باستخداـ األجيزة 

 .2المختصة لذلؾ

                                                 

 32 ص ،2005 الثقافة، األردف، دار اإللكتركنية، التجارة عقكد برىـ، أحكاـ إسماعيؿ نضاؿ (1)
المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، كمية ، "حجية الكثيقة االلكتركنية في التقنيف المدني الجزائرم"حابت آماؿ،  (2)

 .157ص،2012، 2الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، عدد
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يقصد بذلؾ أف تدكف عمى دعامة أك كسيط يسمح بثباتيا كبقائيا :  استمرارية الكتابة كدكاميا
مدة مف الزمف يمكف خبلليا الرجكع إلييا كاسترجاعيا بسيكلة مف أجؿ استخداميا في 

 .1اإلثبات أك غيره
يقصد بذلؾ عدـ القدرة عمى التغيير في بيانات المحرر إال عف : عدـ قابمية الكتابة لمتعديؿ

ذا كاف ىذا األمر ممكنا في الكتابة العادية ،فانو في  طريؽ إتبلفو ك ترؾ اثر مادم عميو، كا 
الكتابة اإللكتركنية يتعمؽ بطبيعة الدعامة المثبت عمييا المعمكمة، فمنيا ما يقبؿ االستخداـ 

 إزالة الكتابة كاستبداليا بأخرل ، كمنيا ما ال يقبؿ االستخداـ المتكرر كيتعذر مالمتكرر بالتاؿ
 إلى كجكد تقنيات تحظ ةمحك ما كتب عمييا إال بإتبلفيا أك ترؾ اثر مادم عمييا، باإلضاؼ

عدـ التعديؿ كإمكانية تحكيؿ ممؼ لكتابة إلى صكرة بالتالي ال يمكف تعديميا، كما تتيح 
 ، إلى جانب التكثيؽ بالنسبة لمدكؿ التي ةكسيمة التشفير منع التبلعب في الكتابة المحفكظ

 .  تأخذ بالتكثيؽ اإللكتركني 

  شرط التكقيع عمى اتفاقية1985 كقانكف االكنستراؿ 1958    تضيؼ اتفاقية نيكيكرؾ 
ف كاف التكقيع المقصكد ىنا ىك التكقيع التقميدم ىذا ال يمنع  التحكيـ مف طرؼ األطراؼ ، كا 

 اإلمضاء يدكيا كاف أك أفكما  مف تقبؿ التكقيع االلكتركني بعد أف أقرتو مختمؼ التشريعات،
  : إلكتركنيا يمعب دكريف كىما

  .التعريؼ بالمكٌقع -
  .التعبير عف إرادة المتعاقد في المصادقة عمى فحكل الكثيقة -

كىك ضماف  كيضاؼ إلى ىذيف اليدفيف التقميدييف ىدؼ يختص بو اإلمضاء اإللكتركني
  .2سبلمة فحكل الكثيقة مف كؿ تغيير

كعمى العمـك فإف الكثيقة اإللكتركنية يجب أف تتضمف أسماء أطراؼ النزاع ك نص إتفاؽ 
التحكيـ نفسو مف حيث اإليجاب ك القبكؿ ك الشركط الكردة فيو ك ينبغي تخزيف ىذه 

المعمكمات إلكتركنيا بطريقة تسمح بحؽ الدخكؿ إلييا ك مراجعتيا الحقا ك إستخداميا كدليؿ 
 .   ك بحيث ال يمكف تزكيرىا أك تعديؿ مضمكنيا, إلثبات صحة إتفاؽ التحكيـ

                                                 

 73محمد ابراىيـ أبك الييجاء، التحكيـ بكاسطة االنترنت ، مرجع سابؽ،ص (1)
. خالد عرفة ، مرجع سابؽ( 2)     
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 :اإللكتروني التحكيـ اتفاؽ النعقاد الموضوعية الشروط -2
 عقدنا ككنو عف يخرج ال فيك ،جانبيف مف قانكنيا تصرفنا اإللكتركني التحكيـ اتفاؽ يعد     
 ، اصرهيع أك يسبقو بعقد األحياف مف كثير فييا كاقع ارتباطا يرتبط كاف إف ك العقكد مف
 .عاـ بشكؿ النزاعات بيا تفض التي الكسيمة تحديد إلى ييدؼ التحكيـ اتفاؽ أف عمى سنامتأس
 التحكيـ اتفاؽ أف كبما .كجكده في مستقبل الكاقعية الناحية مف يأتي ال التحكيـ اتفاؽ فإف لذا

           .الشركط مف آخر عقد أم يتطمبو ما النعقاده يتطمب فإنو لذا العقكد مف عقد اإللكتركني
 كالمحؿ الرضا كىي التقميدية الثبلثة باألركاف النعقاده البلزمة المكضكعية الشركط تتمثؿ   

 يتعمؽ فيما السيما معينة خصكصية يضفي إلكتركنية كسيمة برع إبرامو أف إال .كالسبب
ال سيما تكافر األىمية  التعبير بيذا القانكف اعتداد كمدل األطراؼ إرادة عف التعبير بكيفية

فيؿ يعتبر أم نزاع يثار بشأف عقد إلكتركني مف عقكد التجارة . البلزمة لدل الطرفيف 
 1اإللكتركنية قاببل لمخضكع لمتحكيـ فيككف بذلؾ محبل في إتفاؽ التحكيـ اإللكتركني ؟ 

  الرضا في إتفاؽ التحكيـ اإللكتروني 2-1            
, يقصد بالرضا باعتباره ركنا في العقكد بشكؿ عاـ تكافؽ إرادتيف عمى إحداث أثر قانكني     

ك يقصد بالرضا في اتفاؽ التحكيـ تطبيقا لذلؾ تكافؽ إرادتي طرفي النزاع عمى إتخاذ التحكيـ 
. كسيمة لفض النزاع القائـ أك المحتمؿ قيامو مستقببل 

ك لكي يعد ركف الرضا متكافرا في إتفاؽ التحكيـ ال بد مبدئيا مف كجكد الرضا ك صحة 
 . التعبير عف اإلرادة في إتفاؽ التحكيـ اإللكتركني 

 : وجود الرضا في اتفاؽ التحكيـ اإللكتروني 2-1-1
لما كاف إبراـ إتفاؽ التحكيـ اإللكتركني يتـ عبر كسيمة إلكتركنية فإف معناه أف التعبير عف    

اإلرادة يككف مف خبلؿ ىذه الكسيمة اإللكتركنية حيث يتـ تكجيو اإليجاب مف خبلليا كتمقي 
, فالتاجر ييضمف مكقعو اإللكتركني شركط التعاقد ك مف بينيا شرط التحكيـ , القبكؿ عبرىا

أضؼ إلى "أك" أنا أقبؿ"فإذا أراد زائر المكقع أف يبـر العقد فإنو يقـك بالنقر عمى أيقكنة عبارة 
 .إشارة قبكؿ التعاقد أك قبكؿ الشراء" السمة

                                                 

. 996آالء يعقكب النعيمي ، مرجع سابؽ ،ص ( 1)
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فإذا كانت ىذه الكسيمة صالحة كاقعا لمتعبير عف اإلرادة ك نقميا إلى الطرؼ اآلخر، فيؿ 
يمكف أف يىعتد بيا القانكف ككسيمة لمتعبير عف اإلرادة بالشكؿ الذم تترتب معو اآلثار القانكنية 

عمى التعبير؟ 
يتفؽ الفقو عمى أنو ليس في القكاعد العامة ما يحكؿ دكف تماـ التعبير عف اإلرادة      

 ،1 مادامت تتكاءـ ك المبادئ العامة المتعمقة بكسائؿ التعبير عف اإلرادة ،بالكسيمة اإللكتركنية
ك لذلؾ فإف قياـ زائر المكقع بالضغط عمى أيقكنة معينة بما يفيد الرضا بالتعاقد ك المكافقة 
عمى شركطو الكاردة في صفحة المكقع  يككف مسمكا ال تدع ظركؼ الحاؿ شكا في داللتو 

. عمى التراضي
ك غالبا ما تنص ىذه التشريعات الخاصة بالمعامبلت ك التجارة اإللكتركنية عمى ىذه   

الحالة مثؿ قانكف المعامبلت ك التجارة اإللكتركنية اإلتحادم لئلمارات العربية المتحدة رقـ 
ألغراض التعاقد يجوز التعبير عف ػ " ...  منو  11  الذم تقضي المادة 2006 / 01

ػ ال يفقد العقد صحتو أو . اإليجاب و القبوؿ جزئيا أو كميا بواسطة المراسمة اإللكترونية 
." قابميتو لمتنفيذ لمجرد أنو قد تـ بواسطة مراسمة إلكترونية أو أكثر

 صحة التعبير عف اإلرادة في إتفاؽ التحكيـ اإللكتروني   2-1-2      
تتحقؽ صحة الرضا كما تقتضي القكاعد العامة بخمك رضا الطرفيف مف عيكب اإلرادة مف 

. جية ك أف يككف صادرا عف ذم أىمية مف جية أخرل 
 ليس مف المتصكر غالبا أف يككف إتفاؽ التحكيـ  :خمو رضا الطرفيف مف عيوب اإلرادة

اإللكتركني مشكبا بعيب مف عيكب كاإلكراه أك الغمط أك التغرير، ذلؾ أف التحكيـ 
اإللكتركني تديره مراكز تحكيـ مكثكؽ بيا كما أف ىذه الخدمة تككف متاحة في إطار 

 .مكاقع تحرص عمى سمعتيا التجارية 
 يتطمب المشرع تكافر أىمية التصرؼ في  :أف يكوف الرضا صادرا عف ذي أىمية

 فإذا كاف العقد قد أبـر بيف تاجر أك شركة ،طرفي إتفاؽ التحكيـ ك إال إعتبر باطبل 

                                                 

 أك بإتخاذ أم مسمؾ آخر ال تدع ظركؼ الحاؿ ،التعبير عف اإلرادة يككف بالمفظ أك الكتابة  أك اإلشارة المعيكدة عرفا ( 1)
. شكا في داللتو عمى التراضي 
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تدير مكقع إلكتركني تجارم عمى شبكة إنترنت ك بيف مستيمؾ فإنو ينبغي تكافر 
 .األىمية في كمييما 

ال خبلؼ في كجكب أىميتو أك كجكدىا ، إذ أف ممارستو لمنشاط التجارم  بالنسبة لمتاجر     
عمى كجو اإلحتراؼ يؤكد تمتعو باألىمية البلزمة لممارسة النشاط التجارم ك ىي األىمية 

فالتحقؽ مف أىميتو محؿ صعكبة ، فرغـ أف المستيمؾ لدل  بالنسبة لممستيمؾ أما. الكاممة
إبرامو عقدا مف عقكد التجارة اإللكتركنية يمـز بتقديـ معمكمات شخصية لتحديد ىكيتو إال أنو 

مف الصعب كاقعا التحقؽ مف دقة المعمكمات التي يقدميا ، فكثيرا ما يقدـ المستيمؾ معمكمات 
غير صحيحة عف ىكيتو حماية لخصكصيتو ك خشية إستعماؿ ىذه المعمكمات خبلفا إلرادتو 

، ك بيذا فإف حكـ التحكيـ اإللكتركني يككف معرضا لمبطبلف إذا تبيف أنو ناقص أىمية أك 
  .  ليس لو أىمية التصرؼ في الحؽ محؿ النزاع 

ك لمنع حدكث ذلؾ يتـ التحقؽ مف ىكية أطراؼ اإلتفاؽ عف طريؽ شخص ثالث ميمتو      
التأكيد عمى أف المتعامؿ اإللكتركني قد قدـ بيانات دقيقة عف ىكيتو الشخصية يطمؽ عيو 

 ك بيذه الصكرة يمكف التأكد مف أف الشخص الذم يبـر إتفاؽ   مقدـ خدمة التصديؽ"إسـ 
   1. التحكيـ حائز ألىمية التصرؼ المطمكبة ك لـ يتخذ إسما كىميا أك مستعارا

تبقى مسألة القانكف الكاجب التطبيؽ عمى األىمية فنجد أف اتفاقية نيكيكرؾ بشأف      
اإلعتراؼ ك تنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية لـ تقرر بشأنيا بؿ تركت لمحاكـ الدكؿ المختمفة 
أف تطبؽ القكاعد المعمكؿ بيا في كؿ دكلة ، ك يعكد السبب في ذلؾ إلى تخكؼ كاضعي 
االتفاقية مف الدخكؿ في مسألة تنازع التكييؼ بالنظر إلى اختبلؼ قكاعد اإلسناد ك لتعذر 
كضع نصكص مكحدة، لذلؾ تركت مسألة تقدير أىمية أطراؼ إتفاؽ التحكيـ لمقانكف الذم 

 2.تشير إليو قاعدة التنازع في قانكف الدكلة المطمكب إليو تنفيذ حكـ التحكيـ 
المحؿ في اتفاؽ التحكيـ   2-2
 ال يخرج إتفاؽ التحكيـ عف القكاعد العامة التي تقضي بكجكب أف يككف لكؿ عقد محؿ ،     

ك أف يككف ىذا المحؿ قاببل لحكـ العقد، فالمحؿ الذم يضاؼ إلى إتفاؽ التحكيـ يتمثؿ بالنزاع  
                                                 

 .  1000آالء يعقكب النعيمي، مرجع سابؽ، ص( 1)
. 292 ص ، مرجع سابؽالتحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية، ،خالد ممدكح إبراىيـ( 2)
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 .القابؿ لمتحكيـ في طبيعتو
األصؿ في التجارة الدكلية أف المتعاقديف يتمتعاف بحرية كبيرة في تحديد المسائؿ التي     

تخضع لمتحكيـ، إال أف بعض التشريعات تفرض قيكدا عمى حرية األطراؼ في إخضاع 
النزاع لمتحكيـ فتنص عمى عدـ قابميتو لمتحكيـ مثؿ تمؾ التي أتت بيا التشريعات الخاصة 

. بحماية المستيمؾ
 مثؿ ىذا المنع مرده رغبة المشرع في إحاطة المستيمؾ بالحماية ، فيك يقرر لو حقكقا      

في قانكنو الكطني تدىعـ ضهعؼ مركزه كتعدؿ مف عدـ التكازف المفترض في العبلقة بينو كبيف 
 ك مف البدييي أف المستيمؾ الذم يتسـ مركزه بالضعؼ حاجتو إلى الحماية ،التاجر المحترؼ

كلذات السبب عندما يبـر تعاقد إلكتركنيا، كالتسميـ بذلؾ معناه عدـ جكاز اإلتفاؽ عمى التحكيـ 
. اإللكتركني إذا كاف أحد الطرفيف مستيمكا

 قد حاكؿ الفقو كالقضاء إتخاذ مكقؼ كسط مف مسألة قابمية النزاع لمتحكيـ عندما يككف     
أحد طرفيو مستيمكا كذلؾ بالكقكؼ عمى الحكمة مف عدـ جكاز المجكء إلى التحكيـ ك إختيار 

قانكف سكل القانكف الكطني قانكنا كاجب التطبيؽ عمى النزاع ك الذم يمكف رده إلى أف 
المستيمؾ قد يكافؽ عمى شركط العقد ك مف بينيا شرط التحكيـ دكف تبصر ك مكازنة بيف 

ك قد ال يككف لو  المجكء إلى التحكيـ كالمجكء إلى القضاء الكطني ك تطبيؽ القانكف الكطني،
الخيار إلجراء مثؿ ىذه المكازنة أصبل إلنفراد التاجر بإعداد العقكد التي يفترض بالمستيمؾ 

 .الذم يرغب في التعاقد المكافقة عمييا جممة ك تفصيبل 
فيذا االتفاؽ يحمؿ الخشية مف قياـ المستيمؾ بالتنازؿ عف حقكقو مقدما، لذلؾ يهمنع التحكيـ 

الذم يأخذ صكرة شرط التحكيـ  دكف مشارطة التحكيـ أيف تنتفي ىذه الخشية لقياـ إتفاؽ 
. التحكيـ الحقا عمى النزاع

كإلعطاء المستيمؾ الخيار بيف التحكيـ كالمجكء لمقضاء، تتبع المكاقع التجارية عمى االنترنت 
: طريقتيف

تقديـ التاجر صاحب المكقع تعيد مف جانب كاحد لممستيمكيف الذم يبرمكف عقكدىـ  – 1
ك تأكيدا إللتزاـ , عبر المكقع بالمجكء إلى التحكيـ لحؿ المنازعات التي تنشأ عف التعامؿ معو
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التاجر بتعيده تقـك المحكمة االفتراضية بكضع تصديقيا عمى المكقع تأكيدا عمى إلتزاـ 
. صاحبو بالمجكء إلى التحكيـ

إدراج بند في العقد المبـر بيف المستيمؾ كالتاجر يعطي الخيار بمكجبو لممستيمؾ المجكء  – 2
  1.لفض النزاع الذم قد ينشأ عف العقد أك بسببو إلى القضاء أك التحكيـ

 إجراءات التحكيـ االلكتروني : ثانيا             
يثير التحكيـ اإللكتركني عددا مف اإلشكاليات المتعمقة أساسا بككف النظـ القانكنية القائمة ك 
المنظمة إلجراءات التحكيـ تفترض إستخداـ الدعائـ الكرقية ك الحضكر الشخصي ألطراؼ 

لذلؾ تمعب القكاعد اإلجرائية التي تسنيا مراكز التحكيـ لتنظيـ سير عممية التحكيـ دكرا , النزاع
جكىريا لضماف نجاح العممية، فيي سمسمة مف اإلجراءات منذ ما قبؿ عرض النزاع عمى 

 .التحكيـ كصكال إلى حيف فضو كصدكر الحكـ فيو
 إجراءات عرض النزاع عمى التحكيـ اإللكتروني -             أ

 :  تتحدد إجراءات عرض النزاع اإللكتركني عمى التحكيـ اإللكتركني في المراحؿ الخمس التالية
  اإلجراءات الواجب إتباعيا قبؿ عرض النزاع عمى التحكيـ اإللكتروني -1

يتـ في التحكيـ االلكتركني إتباع اجراءات التحكيـ العادية مضافا إلييا بإتفاؽ األطراؼ القكاعد 
اإلضافية الخاصة بالتحكيـ االلكتركني، ك يجكز لؤلطراؼ تحديد إجراءات التحكيـ االلكتركني 

 :ك مف أبرز ىذه اإلجراءات نجد, التي يريدكف تطبيقيا ضمف بنكد إتفاؽ التحكيـ
 . كيفية التكاصؿ بيف المتخاصميف كالمحكميف عف بعد عبر شبكة االنترنت–
 . كيفية تقديـ المستندات إلكتركنيا–
 . أىمية الحفاظ عمى سرية المعمكمات التجارية كالصناعية مكضكع النزاع التي تيـ األطراؼ–

إذا كنا بصدد خبلؼ بيف أطراؼ إتفاؽ التحكيـ االلكتركني، فإنو قبؿ المجكء إلى مركز 
التحكيـ يتعيف إتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات لعرض النزاع عمى مركز التحكيـ ، ك التي يمكف 

 2:إيجازىا كالتالي

                                                 

. 1004ص ، مرجع سابؽ ،آالء يعقكب النعيمي( 1)
.  39ص ، مرجع سابؽ، التحكيـ بكاسطة األنترنت ،محمد إبراىيـ أبك الييجاء( 2)
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 التقدـ لمركز التحكيـ المعيف عف طريؽ كتابة النمكذج المكضكع عمى مكقع االنترنت ك –
مع تبييف طبيعة الخبلؼ الناجـ عنو , المعد سمفا مف قبؿ المركز أك الجية المعنية بالتحكيـ

النزاع ك ما قد ييقترح مف حمكؿ مناسبة، إذ يجب تعييف مكضكع النزاع في كثيقة التحكيـ حتى 
 .تتحدد كالية المحكميف

 تحديد كؿ طرؼ أسماء ممثميو في نظر النزاع ك كسيمة اإلتصاؿ بيـ ك تحديد عدد – 
المحكميف ك إختيار طريقة اإلجراءات التي يرغب في إتباعيا خبلؿ نظر النزاع ك كذلؾ 

 .تحديد مدة التحكيـ
 تقديـ الكثائؽ ك المستندات ك األدلة المدعمة لحؽ كؿ طرؼ مع إرفاؽ نسخة مف إتفاؽ – 

التحكيـ، ك يقـك المركز باإلتصاؿ باألطراؼ بكاسطة البريد االلكتركني لمتابعة اإلجراءات كفؽ 
 .(التي تختمؼ مف مركز تحكيـ ألخر)فترات زمنية معينة، مع أداء الرسـك اإلدارية المحددة 

 بدء تاريخ نظر النزاع بإستبلـ المركز لطمب التحكيـ، ك يقـك بإخطار المحتكـ ضده – 
باإلدعاء في حالة عدـ إخطاره بطمب التحكيـ لكي يتمكف مف إبداء دفاعاتو بشأف مكضكع 
النزاع ك تقديـ األدلة ك البيانات المؤيدة لو ك كفقا لممبدأ العاـ لمتحكيـ فإف إجراءات التحكيـ 
تبدأ منذ يـك إستبلـ المحتكـ ضده طمب التحكيـ مف المدعي ما لـ يتفؽ طرفا التحكيـ عمى 

 .خبلؼ ذلؾ
 يتـ تحديد مكعد الجمسة مف طرؼ مركز التحكيـ كي يتقدـ كؿ طرؼ بتقديـ أدلتو كبياناتو، – 

كمف ثـ تبدأ عممية التحكيـ التي تنتيي بإصدار الحكـ ك قيده عمى المكقع اإللكتركني الخاص 
 .بالقضية 

ك تتـ إجراءات التحكيـ بطريقة إلكتركنية عمى المكقع االلكتركني لمركز التحكيـ، ك فييا تخزف 
 1.البيانات كالمستندات كالكثائؽ المتعمقة بالقضية

 بدء إجراءات التحكيـ االلكتروني    -2
تعد إرادة األطراؼ في إتفاؽ التحكيـ ىي المرجع في شأف إختيار ك تشكيؿ ىيئة التحكيـ، 
بحيث إذا ما إتفؽ األطراؼ عمى طريقة معينة إلختيار المحكميف فإنو يتعيف اإللتزاـ بيذا 

غير أنو في إطار التحكيـ اإللكتركني , "مبدأ سمك إتفاؽ التحكيـ"االتفاؽ، ك يعبر عف ذلؾ بػ 
                                                 

.  304ص ، مرجع سابؽ،  التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية ،خالد ممدكح إبراىيـ( 1)
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 مف الئحة تحكيـ 08تتـ تسمية المحكميف بمعرفة محكمة التحكيـ حسب ما قررتو المادة 
محكمة التحكيـ يتـ تشكيميا بتسمية محكـ كاحد أك ثبلث "المحكمة االلكتركنية في أف 

محكميف، كذلؾ بمعرفة سكرتارية المحكمة، ك في حالة تعدد المحكميف يتكلى ىؤالء ميمة 
ك يتـ منح كؿ , "تعييف محكـ يتكلى رئاسة المحكمة ، فإذا تعذر تكلت السكرتارية ىذا األمر

 لمدخكؿ إلى مكقع Password ك كممة المركر  Access Codeمحكـ شيفرة الدخكؿ 
 .القضية

    يتـ رد المحكـ عف طريؽ طمب رد يرسؿ إلكتركنيا عبر اإلنترنت حسب ما قررتو المكاد 
 بالنسبة لمنازعات WIPO  مف نظاـ تحكيـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 23 ك 03

 مف الئحة المحكمة 10ك نظمت المادة , المجاف اإلدارية بشأف أسماء حقكؿ اإلنترنت
 . االلكتركنية إجراءات رد المحكميف

 :ك تمر الخصكمة التحكيمية بعدة مراحؿ ك إجراءات ىي
 حيث يتـ إفتتاح إجراءات التحكيـ بتقديـ طمب التحكيـ الذم يكجو  تقديـ طمب التحكيـ–2-1

بمكجب المادة الرابعة الفقرة األكلى مف الئحة غرفة التجارة الدكلية بباريس المعدلة سنة 
 مف المحتكـ إلى األمانة العامة لممركز، التي تتكلى بدكرىا إخطار المحتكـ ضده في 1988

 .النزاع  بإستبلـ الطمب في تاريخو
 on يجكز أف يتـ اإلخطار بطمب التحكيـ عبر االنترنت  اإلخطار بطمب التحكيـ–2-2

line اإلخطار أو "  مف الئحة غرفة التجارة الدكلية بباريس2 الفقرة 3، حسب نص المادة
اإلعالف يمكف أف يتـ مف خالؿ التسميـ بإيصاؿ، أو بخطاب موصى عميو، أو فاكس أو 

 ..."أو بأية وسيمة أخرى لإلتصاؿ تسمح بتقديـ دليؿ عمى إرسالو, تمكس أو برقية
 مف الئحة المحكمة االلكتركنية عمى كجكب قياـ األمانة العامة 1 الفقرة 6ك نصت المادة 

لممحكمة بإعبلف المحتكـ ضده  بطمب التحكيـ بعد إستيفاء الشركط القانكنية ك يتـ اإلعبلف 
 . عمى عنكانو الكارد بطمب التحكيـ

 10    ىنا يككف عمى المحتكـ ضده الرد عمى طمب التحكيـ المقدـ مف قبؿ المحتكـ خبلؿ 
 .أياـ مف تاريخ إخطاره، ك يجكز لو إرفاؽ رده بأم طمبات يريد تقديميا لممحكمة
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، فإنو يككف عمى (AAA)    طبقا لقكاعد التحكيـ المعتمدة لدل الجمعية األمريكية لمتحكيـ 
المحتكـ ضده إرساؿ رده متضمنا مكقفو مف طمبات المحتكـ ك الحجج التي تدعـ ىذا المكقؼ 

 يـك مف تاريخ 30ك يككف لممحتكـ إرساؿ رده خبلؿ , ك االعتراضات المحتممة عمى التحكيـ 
 .إخطاره بطمبات المحتكـ ضده  

لتسييؿ إجراءات التحكيـ تيجمع أغمب  :  خاص بكؿ قضية  إنشاء موقع إلكتروني–2-3
األنظمة القائمة في مجاؿ حؿ المنازعات بطرؽ إلكتركنية عمى ضركرة إنشاء مكقع الكتركني 

خاص بكؿ نزاع، ك يتميز ىذا المكقع بعدـ استطاعة أحد الدخكؿ إليو إال أطراؼ إتفاؽ 
ك يجتمع في داخؿ ىذا المكقع , التحكيـ أك ككبلئيـ ك محكمة التحكيـ بمكجب أرقاـ سرية 

 .طمب التحكيـ ك المستندات كاإلعبلنات الخاصة بالنزاع محؿ إتفاؽ التحكيـ
     اليدؼ مف إنشاء ىذا المكقع االلكتركني تسييؿ إجراءات التحكيـ ك تمكيف أطراؼ 

خصكمة التحكيـ مف إيداع ك تقديـ ما يريدكف إيداعو مف طمبات ك مستندات تحت نظر ىيئة 
التحكيـ التي تتكلى تحكيـ النزاع ك تكفير إمكانية إستبلـ المستندات في أم كقت يكميا ك مف 

 .أم مكاف عبر شبكة االنترنت
حيث يتـ تبادؿ األدلة ك ,  تبادؿ الحجج واألدلة بيف أطراؼ التحكيـ اإللكتروني–2-4

 2 فقرة 4نصت المادة  ك, الحجج القانكنية بيف أطراؼ النزاع بما يسمح لممحكـ بحسـ النزاع 
يتعيف عمى أطراؼ العممية التحكيمية كاألمانة العامة "مف الئحة المحكمة اإللكتركنية عمى أنو 

ك محكمة التحكيـ إرساؿ كؿ اإلببلغات المكتكبة ك اإلخطارات بالبريد االلكتركني عمى المكقع 
،  ك قررت الئحة التحكيـ المستعجؿ الصادرة عف  طرؼ المنظمة العالمية "الخاص بالقضية
كؿ إخطار أو أي إبالغ يجب أف "  فقرة ألؼ عمى أف 4 بنص المادة WIPOلمممكية الفكرية 

البريد : يكوف طبقا لالئحة، بحيث يجب أف يتـ في الشكؿ الكتابي، و أف يتـ إرسالو بػ
 "العاجؿ، الفاكس، البريد االلكتروني أو أية وسيمة لإلبالغ تسمح باإلقامة الدليؿ عميو

إف الكسائؿ المتاحة في المجاؿ اإللكتركني تسمح ,  إدارة جمسات التحكيـ اإللكتروني–2-5
بإدارة جمسات التحكيـ في الشكؿ اإللكتركني، مف حيث إمكانية تبادؿ النصكص ك الصكر ك 
األصكات بشكؿ فكرم، كما أف تقنية البريد االلكتركني تسمح بنقؿ المستندات كالبيانات عبر 
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باإلضافة إلى المؤتمرات المرئية التي تعتبر إجراءا يتعمؽ بالجمسة حيث يتكاجد  ,االنترنت
 .األطراؼ مع بعضيـ البعض بطريقة افتراضية 

لممحكمة أف "  عمى أنو 02 فقرة21    ك نصت الئحة المحكمة االلكتركنية في المادة 
، أما الئحة "تستخدـ كؿ وسيمة معقولة تسمح بتبادؿ اإلبالغات بشكؿ مناسبا بيف األطراؼ

 الخاصة بالمنازعات اإلدارية في أسماء الحقكؿ WIPOالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية 
CCA منيا عمى أف مصطمح الجمسة48 فقد نصت المادة   Audience  يشمؿ المداكالت 

التميفكنية كالمداكالت المرئية ك التبادؿ الفكرم كالمهكثؽ لئلببلغات اإللكتركنية بأسمكب يسمح 
رساؿ ىذه اإلببلغات  .لكؿ األطراؼ بإستقباؿ كا 

     يجب اإلشارة إلى أف إجراءات التحكيـ اإللكتركني ال تخؿ بالمبادئ األساسية لمتحكيـ ك 
باعتبار أف المداكلة المرئية باستخداـ تقنية , منيا مبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع كمبدأ المكاجية

Video-Conference1. تمبي مقتضيات احتراميما بيف أطراؼ الخصكمة 
 القانوف الواجب التطبيؽ عمى التحكيـ اإللكتروني -3

يعتبر مبدأ إستقبللية اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي مف المبادئ المستقرة في مجاؿ 
 كاالتفاقيات الدكلية كلكائح التحكيـ كيترتب عمى ذلؾ أف اتفاؽ التحكيـ ليس مجرد 2التشريعات

 :، كيترتب عف ذلؾ3شرط في العقد األصمي إنما عقد آخر مستقؿ عنو
 .عدـ ارتباط اتفاؽ التحكيـ بمصير العقد األصمي -
 .عدـ خضكع اتفاؽ التحكيـ لذات القانكف الذم يحكـ العقد األصمي -

طبقا لمبدأ سمطاف اإلرادة فإف ألطراؼ إتفاؽ التحكيـ الحرية الكاممة في تحديد القانكف الكاجب 
التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ، كما يمكنيـ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع 

 4.التحكيـ
                                                 

.  308 ص ، مرجع سابؽالتحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية، ،خالد ممدكح إبراىيـ( 1     )
  ال يمكف االحتجاج بعدـ :"  الجزائرم عمى كاإلدارية المدنية اإلجراءات مف قانكف 1040/3مثبل تنص المادة ( 2)

" األصميصحة اتفاقية التحكيـ بسبب عدـ صحة العقد     
جراءات ماىية "تكجاف فيصؿ الشريدة،/ د( 3)  التحكيـ االلكتركني، التحكيـ عبر االنترنت ككسيمة لفض منازعات  كا 

. 1102، ص2005 العربية المتحدة، اإلمارات، مجمة الحقكؽ، جامعة "التجارة االلكتركنية
. 314 ص ،مرجع سابؽالتحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية،  ،خالد ممدكح إبراىيـ(4)
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   القانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ االلكتروني3-1    
   تتبدل أىمية إختيار القانكف أك الئحة التحكيـ الكاجبة التطبيؽ عمى اإلجراءات في األثر 
المترتب عمى ذلؾ االختيار، مف حيث تحديد نظاـ أدلة اإلثبات ك الكسائؿ الفنية التي تسمح 

 .بتأكيد احتراـ مبادئ السرية كالمكاجية بيف الخصـك ك كذا حقكؽ الدفاع 
 تخضع إجراءات التحكيـ لقانكف اإلرادة فيتعيف تحديده في ظؿ مبدأ سمطاف اإلرادة 

 :كلؤلطراؼ الحرية في 
 .تكلي كضع إجراءات التحكيـ بأنفسيـ كىك ما يسمى بالتحكيـ العائـ -
 .قد يتفقاف عمى ترؾ الميمة لييئة التحكيـ -
 .قد يتفقاف عمى تطبيؽ إجراءات قانكف كطني معيف -
 .يتفقاف عمى إتباع إجراءات منصكص عمييا في الئحة تحكيمية لمركز دائـ لمتحكيـ -
في ظؿ كجكد لكائح تحكيـ تنص عمى إتباع إجراءات الكتركنية منيا الئحة تحكيـ     ك

المحكمة االلكتركنية ك الئحة تحكيـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لحؿ المنازعات الخاصة 
بأسماء الدكميف ككذا قرارات ىيئة التحكيـ األمريكية المتضمنة إلجراءات تحكيمية لحؿ 

 .المنازعات التي تقع بيف مشغمي األنظمة ك مستخدمي الخدمات االلكتركنية

  مف الئحة المحكمة االلكتركنية قررت إخضاع إجراءات التحكيـ لمقكاعد 14المادة 
اإلجرائية التي تنص عمييا الئحة المحكمة مع مراعاة القكاعد المتعمقة بالنظاـ العاـ،لكف قد 
تثكر بعض الصعكبات في الحالة التي يخضع فييا أطراؼ التحكيـ لبلئحة كبلئحة غرفة 
التجارة الدكلية أك لقانكف كالقانكف النمكذجي الصادر عف األمـ المتحدة الخاص بالتحكيـ 

 حيث لـ تحدد ىذه البلئحة كال ذلؾ القانكف كيفية تنظيـ 1885التجارم الدكلي الصادرة سنة 
  .إستخداـ التقنيات اإللكتركنية في العممية التحكيمية

 رفض :"  ترجح قانكف مقر التحكيـ فتنص عمى1958كما نبلحظ اف اتفاقية نييكيكرؾ لسنة
االعتراؼ أو تنفيذ حكـ التحكيـ إذا لـ يكف اتفاؽ التحكيـ صحيحا وفقا لمقانوف المختار 
مف قبؿ األطراؼ وفي حالة عدـ وجود اختيار مف قبميـ وفقا لقانوف الدولة التي يصدر 

إذا تعمؽ األمر :" تنص عمى09نفس االتجاه لمعاىدة جكنيؼ في مادتيا " فييا حكـ التحكيـ
بوجود وصحة اتفاؽ التحكيـ فاف محاكـ الدوؿ المتعاقدة تفصؿ في ىذه المسألة وفقا 
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لمقانوف الذي اختاره األطراؼ ليسري عمى اتفاؽ التحكيـ وفي حالة عدـ وجود أي تعييف أو 
إشارة في ىذا الشأف فاف اتفاؽ التحكيـ يخضع لقانوف الدولة التي صدر فييا حكـ 

 ".التحكيـ
 :ك إزاء ىذا الكضع تعددت الحمكؿ لتحديد مكاف التحكيـ ما بيف 

 حؿ المسألة بالرجكع إلى المكاف الذم يكجد فيو المحكـ ك ىك ما يعني تطبيؽ قانكف – 1
 .مكاف الميحكـ

 . حؿ المسألة بتطبيؽ قانكف مكاف تقديـ خدمة اإلنترنت– 2
 تفضيؿ نظرية التحكيـ غير التكطيني التي تستكجب االعتراؼ لمتحكيـ االلكتركني – 3

 .بالطابع غير الكطني
 ىك ترؾ الحرية الكاممة لؤلطراؼ في تحديد مكاف إفتراضي لمتحكيـ ك ىك ما يتفؽ الراجحك 

  .1مع فكرة عدـ كجكد مقر مادم لممحاكـ االلكتركني
  القانوف الواجب التطبيؽ عمى موضوع التحكيـ االلكتروني – 3-2

    يتمتع أطراؼ اتفاؽ التحكيـ بنفس الحرية فيما يتعمؽ بتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى 
مكضكع النزاع، ك لكف عند عدـ إختيار األطراؼ لو ،  يرجع األمر إلى المحكـ أك ىيئة 

 .التحكيـ لتحديد تمؾ القكاعد
    ينبغي عمى المحكـ أف يختار قكاعد القانكف الذم يحكـ بمبلءمتيا مع مراعاة أحكاـ النظاـ 

 .العاـ ك المبادئ العامة لمتحكيـ كمراعاة أعراؼ التجارة الدكلية
إذا لـ "ك في إطار التحكيـ اإللكتركني نجد أف الئحة المحكمة اإللكتركنية تقرر عمى أنو 

يتفؽ أطراؼ النزاع عمى تحديد القانوف المطبؽ عمى موضوع النزاع تقوـ المحكمة بإختيار 
القانوف الذي يرتبط بو النزاع بإستثناء الحالة التي يكوف أحد أطرافيا مستيمكا، أيف يجري 

 "تطبيؽ قانونو الوطني
 مف الئحة المحكمة اإللكتركنية تؤكد عمى كجكب مراعاة شركط 17/1عمى أف نص المادة 

 2.ك كذا األعراؼ السائدة في مجاؿ اإلنترنت إف كجدت (إتفاؽ التحكيـ)العقد األصمي
                                                 

 .1005، مرجع سابؽ، صتكجاف فيصؿ الشريدة/ د (1)
. 316 ص ،مرجع سابؽ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية ،خالد ممدكح إبراىيـ (2)
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 مكاف التحكيـ اإللكتروني -4
    مف مزايا تحديد مكاف التحكيـ أنو يساعد في تحديد المحاكـ المحمية المختصة بإلغاء حكـ 

، ك لما 1التحكيـ، ك كذا تحديد جنسية حكـ التحكيـ تماشيا مع مقتضيات إتفاقية نيكيكرؾ 
كانت شبكة اإلنترنت ال تكجد في جزء معيف مف العالـ المادم بمعنى أنيا ال ترتبط بدكلة 

في مجاؿ التحكيـ االلكتركني كال يمكف " مكاف التحكيـ"معينة، فيناؾ مف يقكؿ بأنو ال كجكد لػ 
ربط ىذا النكع مف التحكيـ بنظاـ قانكني لدكلة بعينيا بما يؤىمو لمحصكؿ عمى دعـ قكانينيا 

 كقبكليا بو، ك التأكد بالتالي مف قانكنية إجراءات التحكيـ ك قابمية حكـ التحكيـ لمتنفيذ القانكني
    في حيف ىناؾ مف يرل كجكب خضكع التحكيـ لمكاف ما، ك إف حؿ إشكالية مكاف 

 :التحكيـ في التحكيـ االلكتركني يكمف في إتباع أحد الطريقتيف
 . البحث في اإلطار التقميدم لمتحكيـ كمحاكلة ربط اجراءات كحكـ التحكيـ بدكلة معينة– 1
 األخذ بنظرية التدكيؿ أك عكلمة التحكيـ عبر اإلنترنت مف حيث رفع السمطة اإلشرافية – 2

لمقانكف الكطني كالمحاكـ في الدكلة التي يجرم فييا التحكيـ االلكتركني، باالستناد إلى ضركرة 
 .عدـ خضكع التحكيـ التجارم الدكلي لمقكانيف الكطنية التي تختمؼ مف بمد آلخر

ىك إتباع  الراجح ك لكف بالنظر إلى الصعكبات التي قد تصادؼ تطبيؽ ىاتيف الطريقتيف فإف
فكرة اإلفتراض القانكني لمكاف التحكيـ عبر اإلنترنت بمعنى المجكء لمركز أك مؤسسة تحكيـ 
تقدـ خدمة التحكيـ اإللكتركني، لذلؾ في حاؿ عدـ إتفاؽ األطراؼ عمى إعتبار إقميـ دكلة أك 
مدينة بعينيا كمكاف لمتحكيـ، يمكف إتخاذ مقر المؤسسة أك المركز كمكاف لمتحكيـ ، ك لفكرة 

 :اإلفتراض القانكني لمكاف التحكيـ عبر اإلنترنت العديد مف المزايا
 إمكانية ربط التحكيـ عبر االنترنت بقانكف تحكيـ دكلة بعينيا، ك بالتالي فإف قانكف – 1

التحكيـ ىذا يمكف أف ييستخدـ عمى أنو القانكف الكاجب التطبيؽ لئلعتراؼ بقانكنية إتفاؽ ك 
 .إجراءات ك حكـ التحكيـ

                                                 

بينما مكاف التحكيـ ليس بأمر يشغؿ أطراؼ التحكيـ عبر اإلنترنت، عمى إعتبار التسييبلت التي تقدميا الشبكة  (1)
ففي مجاؿ التحكيـ اإللكتركني ال حاجة . كالتي تيمكف مف تحقيؽ إتصاؿ ك تكاصؿ األشخاص في أطراؼ العالـ

 لمقاءات كالمقاببلت الشخصية بيف أطراؼ النزاع ك المحكميف
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 حؿ إشكالية إيجاد محكمة مختصة مف شأنيا تقديـ العكف ك الدعـ إلجراءات التحكيـ ك – 2
تمكينيا مف ممارسة اإلشراؼ القضائي،  باإلضافة إلى فتح المجاؿ أماـ اإلعتراؼ ك تنفيذ 

 .حكـ التحكيـ دكليا في ضكء القكانيف الكطنية ك اإلتفاقات الدكلية
عمى أنو في حالة عدـ إتفاؽ أطراؼ النزاع عمى ىذا المكاف االفتراضي فإف بإمكاف محكمة 

 .التحكيـ تحديده بناءا عمى ظركؼ النزاع ك حاجات أطرافو
 تسوية النزاع اإللكتروني و إنياؤه  -5

     قررت مراكز التحكيـ عف بعد حؽ طرفي النزاع في طمب إنياء نظر النزاع إذا ما 
تكصبل لتسكية كدية لحؿ الخبلؼ ك لكف بشرط أف يسبؽ طمبيـ ىذا صدكر قرار حكـ 

 .ك يتـ تقديـ طمب التسكية لممركز عمى النمكذج المعد لذلؾ, التحكيـ
ك لمركز التحكيـ كذلؾ الحؽ في إنياء النزاع كذلؾ بدعكة طرفي النزاع ك حثيما عمى 

التكصؿ إلى تسكية النزاع ، فإذا فشؿ  في مساعيو في التكصؿ إلى تسكية كدية بيف طرفي 
 .النزاع فمو إلغاء إجراءات التحكيـ بأكمميا إذا تبيف لو عدـ جدكل اإلستمرار في التحكيـ

ك يىعتبر بعض الفقياء منح مراكز التحكيـ ألنفسيا حؽ إنياء نظر النزاع قبؿ تسكيتو تعسفا 
مف جانبيا لما يتضمنو ذلؾ مف إىدار لكقت المتنازعيف ممف إختاركا ىذه الكسيمة مبدئيا لفض 

نزاعاتيـ مبتعديف عف سكاىا مف كسائؿ فض النزاع  ك حتى إف بررت ىيئة التحكيـ مكقفيا 
بعدـ إمكانية الكصكؿ لحؿ النزاع فكيؼ ليا أف تتعذر بذلؾ مع اشتراطيا مسبقا بأف نظر أم 

نزاع يخضع لمكافقة المركز أكال في ككنو يدخؿ في اختصاصيا أـ ال؟ ك عميو كاف مف 
 . األجدل عدـ منح ىذا الحؽ لييئات التحكيـ

ك إلى جانب سمطة إلغاء التحكيـ مهنحت ىذه ىيئات صبلحيات أخرل كرفض أم طمب يقدمو 
 1.الخصـك أك إصدار قرارات تمييدية مؤقتة تحفظية لصيانة حقكؽ الطرفيف

  صدور حكـ التحكيـ اإللكتروني و المصادقة عميو - ب
      ال بد لممحكميف قبؿ إصدار الحكـ مف قفؿ باب المرافعة ك إحالة القضية إلى الدراسة ك 

مبدئيا تتـ إحالة النزاع لممداكلة فيو إذا كانت ىيئة , التكصؿ بعد ذلؾ لمحكـ الفاصؿ لمنزاع 
 .   التحكيـ مؤلفة مف أكثر مف ميحكـ كاحد كال حاجة إلى ذلؾ إذا كانت مككنة مف محكـ كاحد

                                                 

. 49 ص ، مرجع سابؽ،التحكيـ بكاسطة األنترنت ،محمد إبراىيـ أبك الييجاء (1)
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 :ك يتحدد إختصاص محكمة التحكيـ االلكتركني في نظر النزاع محؿ التحكيـ بما يمي
 الفصؿ في الدفكع المتعمقة بعدـ االختصاص أك بصحة العقد الذم يعد شرط التحكيـ – 1

 .2004أحد بنكده طبقا لممادة األكلى مف الئحة تحكيـ المحكمة االلكتركنية لسنة 
 تنبيو الخصـك إلى عدـ إغفاؿ القكاعد القانكنية الكاجبة التطبيؽ التي قد ترتب ليـ حقكقا – 2

 .أك تفرض عمييـ التزامات مع مراعاة مكاعيد سقكط الدفع
 حؽ طمب معمكمات ك إيضاحات إضافية أك أدلة لـ يسبؽ تقديميا ك يثبت تأثيرىا في  –3

 .الفصؿ في النزاع 
 .تحديد مكاف صدكر حكـ التحكيـ بمكافقة أطرافو -4

ك يتعيف عمى المحكميف بعد اإلنتياء مف نظر النزاع ك ختاـ أقكاؿ الخصـك في النزاع 
 يتكجب عمى المحكميف إصدار حكميـ و، 1المنظكر أماميـ إصدار حكـ في مكضكع النزاع

ضمف اآلجاؿ الزمنية المحددة ليـ اتفاقا أك قانكنا، ك يجكز أف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد 
 .ضمف المدة التي تسمح بيا القكانيف

إف حكـ التحكيـ يعتبر حكما حقيقيا في النزاع تتكافر فيو عناصر العمؿ القضائي، كال ييصدر 
المحكـ قراره بإسـ أية دكلة بإعتبار عدـ خضكعو ألم منيا ، ك عمى الرغـ مف ذلؾ فإف قرار 

 2.التحكيـ يعتبر كرقة رسمية متى تـ صدكرىا عف ىيئة التحكيـ
 :ىذا ك يجب أف يتكفر في حكـ التحكيـ اإللكتركني مجمكع الشركط التالية

 .  أف يككف الحكـ مكتكبا حتى يعتبر صدكره – 1
 أف يتضمف أسماء الميحكميف الذم أصدركه  ك تاريخ كمكاف صدكره ك أسماء كألقاب – 2

أطرافو كمحاؿ إقاماتيـ أك مراكز إداراتيـ ك عند االقتضاء أسماء المحاميف أك أسماء أم 
 .أشخاص آخريف يككنكا قد مثمكا الطرفيف

                                                 

جميع القرارات الصادرة عف الُمحكـ و التي تفصؿ بشكؿ قطعي في المنازعة "ك ييعرؼ حكـ التحكيـ بأنو  (1)
المعروضة عميو سواء كانت أحكاما كمية تفصؿ في الموضوع ككؿ أـ أحكاما جزئية َتفصؿ في شؽ منو ، و 
سواء تعمقت بموضوع المنازعة ذاتيا، أو باإلختصاص أو بمسألة تتعمؽ باإلجراءات أدت بالُمحكـ إلى الحكـ 

 ."بإنياء الخصومة
 

 . 317-316 ، مرجع سابؽ، التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية،خالد ممدكح إبراىيـ (2)
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 .تكقيع المحكـ أك المحكميف الذيف أصدركه -3
 كجكب أف يصدر حكـ التحكيـ حاسما ك فاصبل لمنزاع  كفقا لمقانكف المطبؽ عمى – 4

جراءات التحكيـ  .مكضكع كا 
 . ضركرة تكافر التسبيب القانكني – 5
 . نشر حكـ التحكيـ عمى المكقع اإللكتركني الخاص بالقضية ك إعبلـ األطراؼ بمحتكاه – 6

تشترط القكانيف الكطنية إيداع حكـ التحكيـ لدل قمـ كتاب المحكمة التي يكجد بيا القاضي 
 ك في حاؿ تحديد مكاف 1المختص بتنفيذه لكي يحصؿ الحكـ عمى صيغة األمر بالتنفيذ

 . التحكيـ فإف الحكـ اإللكتركني يككف لو جنسيتو الخاصة مثؿ أحكاـ التحكيـ العادية 
ما يبلحظ ىك أف اتفاقية نيكيكرؾ ال تشترط صراحة أف يككف حكـ التحكيـ مكتكبا كمكقعا مف 
طرؼ المحكميف، بؿ تكتفي بإشتراط أف يقدـ الطرؼ الراغب قي اإلعتراؼ ك تنفيذ الحكـ في 
بمد أجنبي النسخة األصمية لمحكـ أك صكرة مصدقة عنو ك مثؿ ىذه الشركط تفرض أعباءا 
عمى الطرؼ الراغب في تنفيذ حكـ التحكيـ عبر اإلنترنت رغـ أف اليدؼ منيا ىك حماية 

 . أطراؼ النزاع مف الغش كالتدليس 
تنفذ األحكاـ الصادرة عف المحاكـ التحكيمية طكاعية كبتراضي الطرفيف كفي الحالة       

العكسية فيحتاج تنفيذ الحكـ إلى أمر صادر مف القضاء يقر بيذا الحكـ ك يككف بمثابة 
 .الصيغة التنفيذية 

: يتـ التنفيذ الدكلي ألحكاـ التحكيـ عمى أساس االتفاقيات التالية      
 1958اتفاقية نيكيكرؾ سنة - 
 1961االتفاقية األكربية لمتحكيـ التجارم الدكلي سنة - 
 1965 اتفاقية كاشنطف سنة - 

 : فتتمثؿ في  تنفيذ الحكـ    أما فيما يخص شركط
 . مف طرؼ المعني بالتعجيؿإيداع حكـ التحكيـ قمـ كتاب المحكمة المختصة -1
 إخطار أطراؼ النزاع بحكـ التحكيـ  كلئلخطار بالحكـ أىمية كبيرة لما لو مف دكر في  -2

                                                 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية1053أنظر المادة    (1)
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تحديد سرياف المدد القانكنية ك تصحيح األخطاء المادية كالحسابية ك في تفسير 
 .الغمكض الذم قد يقع فيو أحد األطراؼ ك كذا في استئناؼ الحكـ

 انقضاء ميعاد رفع دعكل بطبلف حكـ التحكيـ- 3
 كيككف رئيس المحكمة التي صدر فييا الحكـ التحكيمي استصدار أمر بتنفيذ حكـ التحكيـ-4

ذا كاف الحكـ التحكيمي صادر عف محكمة خارج اإلقميـ الكطني فاف  ىك المختص كا 
التقدـ بعريضة ب  كذلؾ.االختصاص بشاف استصدار أمر التنفيذ يعكد لمحكمة محؿ التنفيذ

 :تتمثؿ كثائؽ التنفيذ فيك.إرفاؽ المستندات البلزمة لعممية التنفيذ  مع القاضي المختص إلى
 .1 أصؿ إتفاؽ التحكيـ أك صكرة رسمية منو–أ 

 . حكـ التحكيـ مع ترجمتو إلى المغة الرسمية لدكلة التنفيذ إذا كاف بمغة مختمفة–ب 
 . إعبلف الخصـ بالحكـ إعبلنا قانكنيا–ج 
  بحيث يراقب 2. التأكد مف عدـ تعارض حكـ التحكيـ مع النظاـ العاـ لدكلة التنفيذ–د 

القاضي الصحة الشكمية لحكـ التحكيـ المتعمقة بقابميتو لمتنفيذ ك يصدره بعد ذلؾ مذيبل 
 .بالصيغة التنفيذية

 كانا مكقعيف إذا ( تفاؽالحكـ ك اال ) تقديـ ما يفيد سبلمة المعمكمات المتضمنة فى -     ق
 .الكتركنيا

 
 

                                                 

   التحكيـ االلكتركني يثير صعكبة تتمثؿ في عدـ التمييز بيف األصؿ كالصكرة في المجاؿ االلكتركني ،كالتمييز  (1)
بيف الصكرة كاألصؿ تـ االستغناء عنو في المجاؿ االلكتركني في القانكف الفرنسي كىك نفس األمر الذم تضمنتو 

 مف القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية لبلكنستراؿ بحيث نصت عمى تماثؿ الكثيقة مع األصؿ بشرط 10المادة
سيكلة االطبلع عمى المعمكمات التي تتضمنيا ىذه الكثائؽ في كقت الحؽ كاالحتفاظ برسالة البيانات بالشكؿ 

الذم أنشئت أك أرسمت أك تـ استبلميا ككذا شرط االحتفاظ بالمعمكمات التي تتعمؽ بمنشئ رسالة البيانات ككجية 
1 .326عادؿ ابك ىشيمة محمكد حكتة، مرجع سابؽ، ص  :كصكليا ، تاريخ ككقت إرساليا كاستبلميا،أنظر

 

الخدمة التي تقدميا جيات تصديؽ  صعكبة أخرل تتمثؿ في التصديؽ عمى الكثائؽ االلكتركنية نظرا الف وهىاك
الغير كطنية ال يعترؼ بيا في الجزائر إال إذا كانت ىناؾ اتفاقية لبلعتراؼ المتبادؿ أبرمتيا سمطة ضبط البريد 

 . المذككر سابقا162-07 مف المرسـك التنفيذم 04 المادة كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية كىك ما نصت عميو
  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية1051/1أنظر المادة  (2)
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المبحث الثاني 
التسوية القضائية 

     
عقكد التجارة اإللكتركنية الدكلية العديد مف اإلشكاليات في القانكف الدكلي الخاص، ر تثي    

 تبتدأ بإشكاؿ تحديد الجية القضائية ،إذ مف الطبيعي أف تثكر نزاعات بيف أطراؼ ىذه العقكد
المختصة بتسكية المنازعات التي تنشأ عف ىذا النكع مف العقكد، كمف ثـ مدل قدرة القضاء 

ىا كمدل مإشكاؿ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عؿ، ثـ (مطمب أكؿ)عف حؿ ىذه المنازعات 
  .(مطمب ثاف)ل حؿقدرة قكاعد القانكف الدكلي الخاص التقميدية عمى الكصكؿ إؿ

 
 وؿالمطمب األ

 عمى عقود  لممحاكـالتقميدية مدى مالئمة تطبيؽ قواعد االختصاص القضائي
 التجارة اإللكترونية

 
ستخداـ شبكة اإلنترنت في إبراـ العقكد الدكلية لمتجارة اإللكتركنية العديد مف ا نجـ عفم      

  .اإلشكاليات خصكصا حكؿ تحديد المحكمة المختصة بتسكية المنازعات اإللكتركنية الدكلية
تتطمب غالبية األنظمة القانكنية الختصاص محاكميا بالنزاع المعركض عمييا كجكد       

 محاكميا كبيف ىذه الدكلة كأف تجرم لعبلقة أك صمة تربط بيف ىذا العقد المعركض عؿ
إبراـ العقد أك تنفيذه عمى إقميميا، أك أف يككف أحد أطراؼ العقد مقيـ عمى إقميـ ىذه الدكلة 
أك تحمؿ جنسيتيا كغير ذلؾ مف الركابط ككؿ ذلؾ معمؽ عمى عدـ كجكد شرط خاص في 

، لكف بتطبيؽ ىذه الركابط في عقكد (فرع أكؿ)العقد يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع 
، كىذا ما أدل لظيكر جيكد (فرع ثاف)التجارة االلكتركنية سيخمؽ صعكبات البد ليا مف حؿ

دكلية أتت بمفيـك القضاء االلكتركني تحاكؿ بو تفادم مشاكؿ المحكمة المختصة لتسكية 
.  (فرع ثالث)نزاعات عقكد التجارة االلكتركنية

 



    اللحااي اللقانننني لللتااة االللترنني  ي اللقاننو التجااتر        الباب الثاني          

 

 

462 

 

 الفرع األوؿ
 ضوابط االختصاص القضائي التقميدية

 مكرر مف قانكف المدني الجزائرم تنص 21       بالعكدة لمقانكف الجزائرم ، نجد المادة 
عمى انو يسرم عمى قكاعد االختصاص كاإلجراءات ، قانكف الدكلة التي ترفع فييا الدعكل 

كعميو إذا ما طرح نزاع عمى القضاء الجزائرم فاف القاضي في . أك تباشر فييا اإلجراءات 
 .مسألة تحديد فيما إذا كاف مختصا أـ ال يعكد لقانكف إجراءاتو المدنية

تقـك كؿ دكلة بتحديد قكاعد االختصاص القضائي لمحاكميا ، كعمكما فقكاعد       
تحتكـ لضكابط شخصية متعمقة بأطراؼ النزاع كىي اختصاص مكطف المدعى االختصاص 

، كضكابط أخرل مكضكعية تتعمؽ بمحؿ النزاع كىي  (أكال)عميو أك محؿ إقامتو ، كجنسيتو 
  . (ثانيا)مكاف إبراـ االتفاؽ أك تنفيذه ك مكقع الماؿ 

 1 لالختصاص القضائي الضوابط الشخصية :                  أوال
                                                 

القضايا التالية تعتبر أمثمة عمى عدـ تكفر االرتباط الكافي بيف المدعى عميو غير المقيـ كنطاؽ اختصاص المحكمة  (1)
.  كىك ما ينفي االختصاص تطبيقا لممعايير الشخصية

 1- Cybersell , Inc. v. Cybersell, Inc.,130F.3d 414 ( 9th Cir .1997 .)
المدعي في ىذه الدعكل شركة مكجكدة في اريزكنا لخدمات االعبلف التجارية عبر اإلنترنت كالمدعى عميو شركة مف فمكريدا 

المدعية ادعت أف المدعى عمييا قد أخمت بالتسجيؿ االتحادم لمعبلمة . كالتي تعرض خدمات إنشاء صفحات اإلنترنت
التجارية كيجب أف تخضع لبلختصاص الشخصي لممحكمة االتحادية في اريزكنا الف قانكف اإلنترنت ببل حدكد كالمكقع 

عمى اإلنترنت ، مثؿ مكقع المدعى عمييا ، يقـك باإلعبلف عف المنتجات كالخدمات الضركرية لبلستخداـ عمى أسس عالمية 
ىذه . http://www.cybsellcom/cybsell/index.htmالمدعى عمييا قامت بإنشاء صفحة عمى اإلنترنت ىي. ككاسعة

فكؽ تصميـ عمى شكؿ الكرة األرضية ، مع ( (Cybersellكتب في بدايتو  (شكؿ )الصفحة الرئيسية تحتكم عمى شعار 
لت كذلؾ االتصاؿ بالمكقع عف طريؽ صكقد تك. كرقـ ىاتؼ محمي " الخدمات المينية لمشبكة العنكبكتية " عنكاف تحت 

كعندما قامت المدعى عمييا بتغيير اسـ الشركة بناء عمى طمب مف المدعية كجدت المدعية أف المدعى . البريد اإللكتركني
عمى صفحتيا الرئيسية كمف ثـ قامت برفع دعكل ضد المدعى عمييا " welcome to Cybersell" عمييا ال تزاؿ تستخدـ 

.  المدعى عمييا تقدمت بطمب رد الدعكل لعدـ االختصاص . في اريزكنا
طبقت المحكمة المعايير الثبلثة التالية لتحديد لفحص ما إذا كانت محكمة المنطقة ستمارس اختصاصيا المحدد عمى 

 : (شركة فمكريدا  )المدعى عمييا غير المقيمة 
عمى المدعى عمييا غير المقيمة أف تبـر بعض التصرفات أك أف تحقؽ بعض الصفقات مع النطاؽ المكاني أك أف تبـر - 1

. بعض التصرفات التي تفيدىا مف امتيازات إدارة نشاطيا في النطاؽ المكاني ، بيذا فيي تستجمب المنفعة كالحماية 
 .االدعاءات يجب أف تككف ناتجة عف نشاطات المدعى عمييا المتعمقة بيذا النطاؽ- 2

http://www.cybsellcom/cybsell/index.htm
http://www.cybsellcom/cybsell/index.htm
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ابع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػأشخاص أطراؼ العبلقة ذات الطرتباط لضكابط الشخصية بامضمكف ايتعمؽ 
كىذا االرتباط إما أف يأتي " المدعي كالمدعي عميو" بدكلة معينة، كأطراؼ العبلقة ىـ  الدكلي

عف طريؽ جنسية الدكلة التي يتمتعكف بيا أك عف طريؽ التكطف أك اإلقامة عمى إقميـ ىذه 
، بالنسبة لممشرع الجزائرم يحدد االختصاص بمكطف المدعي عميو أك محؿ إقامتو الدكلة

كقد يتعمؽ ىذا الضابط ، كما اخر أيضا بضابط الجىسيت ، بغض النظر عف جنسيتو
 حينما يتـ االتفاؽ بينيـ عمى عقد االختصاص القضائي لباألشخاص مف ناحية أخر

 . لمحكمة معينة في حالة حدكث نزاع بينيـ 

                                                                                                                                                         

.   ممارسة االختصاص يجب أف يستند إلى اسس معقكلة-3
كقد استنتجت المحكمة أف المدعى عمييا لـ تقـ بإدارة أم نشاط تجارم عبر االنترنت في اريزكنا ككؿ ما كجد أف الشركة 

كاف أم شخص في أم " . Cybersell" مف فمكريدا قامت بتعييف صفحة رئيسية ضركرية عمى اإلنترنت مستخدمة االسـ 
مكاف يستطيع أف يدخؿ ىذه الصفحة الرئيسية كمف خبلليا يعمـ عف الخدمات التي تعرضيا المدعى عمييا ، كقد تكصمت 
المحكمة إلى أف ىذه الحقيقة كحدىا غير كافية إليجاد اف المدعى عمييا متعمدة في تكجيو عركض تجارتيا نحك الجيات 

.  المقيمة في اريزكنا
. في ظؿ ىذه الظركؼ ، قررت المحكمة اف نشاطات المدعى عمييا عمى اإلنترنت غير كافية لتأسيس االرتباط الكافي 
كبيذا الحكـ الحظت المحكمة ، انو إذا لـ يكف ىنالؾ متطمب لفائدة ىادفة مجردة كراء إنشاء الصفحة الرئيسية عمى 
اإلنترنت فاف كؿ شككل تنشا عف إالخبلؿ بحقكؽ العبلمة التجارية عمى اإلنترنت سيككف نتيجة تمقائية لبلختصاص 

.  الشخصي أينما كقع المكاف الرئيسي لعمؿ المدعي
 2 -Hearst Corp .v.Goldberger,1997WL 97097( S.D.N.Y.1997 .)

قررت المحكمة في ىذه الدعكل عدـ االختصاص لنظر االدعاء ضد المدعى عميو لمجرد الزعـ اف مكقعو عمى اإلنترنت 
 لـ يمارس العمؿ في Goldbergerمحكمة المنطقة أقرت باف . مزار إلكتركنيا مف قبؿ مستخدمي الكمبيكتر في نيكيكرؾ 

 عمى Goldberger ESQWIREكأقرت المحكمة بأنو ال مكقع . نيكيكرؾ لمشابية المكقع العبلف في مجمة محمية
كقد . Goldbergerاإلنترنت كال بريده اإللكتركني لنيكيكرؾ كافييف كي تمارس محكمة المنطقة اختصاصيا الشخصي عمى 

 بعد أف قاـ بإنشاء اسـ لممجاؿ كمكقع عمى Goldberger ىذه الدعكل بمكضكع انتياؾ العبلمة التجارية ضدHearstاقاـ 
 باستخداـ مكقعو عمى اإلنترنت ليعرض خدمات البنية التحتية Goldbergerكلقياـ  . ESQWIRE.COMاإلنترنت ،

 . Cherry Hill , New Jersy مقيمة في Goldberger. لمشبكات في مكاتب القانكف الخاصة بالمحاميف 
 عمى اإلنترنت مشابو العبلف منشكر محميا كليذا فيك ال يقيـ عبلقة كافية ESC QWIREكقد كجدت المحكمة أف مكقع 
كقالت المحكمة اف البريد اإللكتركني مشابو لبلتصاالت الياتفية أك رسائؿ الناس في . النعقاد االختصاص الشخصي 

كاف اإلنشاء المجرد لمكقع عمى . ىذا البريد اإللكتركني منفردا ال يعتبر كافيا أيضا النعقاد اختصاص شخصي . نيكيكرؾ 
.  اإلنترنت ال يدعـ اختصاصا شخصيا في نطاؽ إقميـ أجنبي 
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 :االختصاص القائـ عمى محكمة موطف المدعي عميو- أ
يعتبر ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ التي يقـك عمييا كؿ مف االختصاص القضائي الدكلي     

لممحاكـ، فالمدعي ىك الذم يسعي لمحكمة المدعي عميو  (قميمياال)كاالختصاص الداخمي 
ليقاضيو أماميا، كأساس ذلؾ، أف األصؿ ىك براءة ذمة المدعي عميو إلي أف يثبت المدعي 

 إعماؿ ك ،ق الكطنية  كما أف دفاع المدعي عميو عف نفسو يككف أيسر أماـ محاكـ،العكس
 .مبدأ قكة النفاذ لؤلحكاـ يككف أيسر في المحاكـ الكطنية عند تنفيذه منو في المحاكـ األجنبية

حيث يمكف لممحكمة تنفيذ حكميا عمى ماؿ المدعي عميو بسيكلو كيسر، ألنو في دائرة 
سمطتيا، كما أف مثكلو أماـ ىيئة قضائية غير معركفة يؤدم لصعكبة اختيار محامي، كمما 

 1.سبؽ فإف محكمة مكطف المدعي عميو ىي أقدر المحاكـ عمى إلزامو بالحكـ
دارية 37المادةنص  في  تعرض التشريع لتنظيـ ىذا األمر     :" قانكف إجراءات مدنية كا 

يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعي 
عميو ، واف لـ يكف لو موطف معروؼ فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا 

وفي حالة اختيار موطف يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي 2أخر موطف لو 
 ".يقع فييا الموطف المختار ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 لمحكمة مكطف المدعى عميو حتى أف المشرع يعقد االختصاص السابؽ  مف النص   يفهم 
 دائرة اختصاص تمؾ لو مكطف أك محؿ إقامة فيأف يككف  شرطبلك كاف ىذا األخير أجنبيا 

  .المحكمة
 المكطف دائما بالرجكع إلي قانكف القاضي، إذا تعمؽ األمر بتفسير أحد لتحديد معف  يككف  

المكطف ليس لو معني محدد حيث ينقسـ المكطف إلي مكطف  و.قكاعد االختصاص الكطنية
عاـ كمكطف حكمي كمكطف مختار كمكطف خاص أك مكطف األعماؿ كمحؿ اإلقامة كلكؿ 

 .3كاحد مف ىؤالء معنا مختمؼ عف اآلخر كلو قاعدة كضابط يميزه

                                                 

 .76، ص 1972صادؽ، تنازع االختصاص القضائي الدكلي،  منشأة المعارؼ ، مصر، عمي ىشاـ /  د (1)
  . لممحكمةاإلقميمي كضابط لبلختصاص اإلقامةاغمبية التشريعات تضيؼ محؿ  (2)
، مقاؿ منشكر "تسكية منازعات عقكد التجارة اإللكتركنية عبر شبكات االتصاؿ الدكلية"شيماء جماؿ مجاىد،   (3)

    http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31 :عمى المكقع

http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31
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  .ىك المكاف الذم يكجد فيو الشخص عادة بنية التكطف فيو : فالمكطف العاـ   
ىك المكاف الذم يباشر فيو الشخص تجارة أك حرفة كيعد مكطنا لو : المكطف الخاص   

  .بالنسبة إلدارة األعماؿ المتعمقة بيذه التجارة أك لحرفة
ىك المكطف الذم حدده المشرع بالنسبة لؤلشخاص : المكطف الحكمي أك المكطف القانكني   

كالمحجكز عمييـ،  الذيف لدييـ عارض يحكؿ دكف مباشرتيـ حياتيـ القانكنية، مثؿ القصر
 مكطفك يف،ص آخراشخأالمفقكديف، الغائبيف كىؤالء يباشركف أعماليـ القانكنية بكاسطة 

 . ىك المكطف الحكميىؤالء
ىك المكطف الذم يختاره الشخص لتنفيذ عمؿ قانكني معيف كيككف ىذا : المكطف المختار  

   .محكمة بكؿ ما يتعمؽ بيذا العمؿ فيو اؿالمكطف ىك مكطنا تختص 

 يتحقؽ فيو العنصر المادم لمفيـك المكطف كىك تكاجد  المكاف الذممحؿ اإلقامة ىك  أما 
 بعبارة أكضح تعد دكلة ،فيو دكف العنصر المعنكم كىك نية البقاء كاالستقرار فيو الشخصية

 كالمشرع .ما محؿ إقامة لمشخص لمجرد كجكد سكف ليذا الشخص عمى إقميـ ىذه الدكلة
الجزائرم لـ ينص عمى محؿ اإلقامة لبلختصاص اإلقميمي في تحديد المحكمة المختصة بؿ 

 . جاء بضابط أخر ىك آخر مكطف لممدعى عميو إف لـ يكف مكطنو معركفا
ىؿ يمكف عقد  ؼالكجكد العارض لممدعي عميو في مكاف ما،نجد أيضا مسألة   

االختصاص لمحكمة ىذا المكاف ؟  
ىذه الحالة يتصكر فييا كجكد شخص بصكرة عارضة أك مؤقتة عمى إقميـ دكلة معينة    

رض تتجو أغمب ؼبغرض السياحة أك العبلج مثبل، أك ألم سبب عارض كفي ىذا اؿ
.   لممدعي عميولط إعبلف الدعكاشترإلى االتشريعات التي تأخذ بو 

 ينعقد االختصاص لمحكمة مكطف احدىـ طبقا لنص المادة في حالة تعدد المدعي عمييـ    
دارية38 محاكـ عمى أساس أنيا اؿ أماـ أحد لإذا رفعت دعكؼ  . قانكف إجراءات مدنية كا 

محكمة مكطف المدعي عميو فإف كالية ىذه المحكمة تمتد لسائر المدعي عمييـ في حالة 
 .تعددىـ
 مكطنو ةلكف لك تنازؿ المدعي عف دعكاه قبؿ المدعي عميو الذم عقد لمحكـ     

 . كالية ىذه المحكمة بالنسبة لمباقيف مف المدعي عمييـفيؿ يمتد الزكاؿ إلى ،االختصاص
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كاف اليدؼ مف إعماؿ ىذا النص ىك ضماف فإذا  .ىذا األمر سكت عنو المشرع الجزائرم 
سير العدالة بإصدار حكـ كاحد في منازعة تعدد أطرافيا لتفادم صدكر أحكاـ متضاربة 

اختصاص محكمة أما بالنظر إلى اشتراط ،  تبقى المحكمة مختصة بصدد نفس النزاع
 . فاف اختصاص المحكمة في ىذه الحالة يزكؿ كىك األرجحالمدعي عميو بصفة أصمية

     أما في حالة تغير المدعي عميو مكطنو، فالقاعدة أف العبرة بمحكمة مكطنو كقت رفع 
 . الدعكم منعان لتحاليؿ المدعي عميو مف أجؿ اإلفبلت مف اختصاص محكمة مكطنو األكؿ

ف كاف يقتضي أف يختار المدعي   : حالة تعدد مكطف المدعي عميوكذلؾ في      فالمنطؽ كا 
ككف محاكـ كؿ تمحكمة المكطف المبلئـ بالنسبة لو نظرا ألنو في ىذه الحالة، كطبقا لمنص 
 كمف حؽ المدعي لمكطف مف مكاطف المدعي عميو صالحة لبلختصاص بالفصؿ في الدعك

عقد االختصاص لمحكمة مكطف المدعي تأسيسا عمى أف  لكف  ، منيـم أماـ ألإقامة الدعك
عميو كاف ذلؾ لتحقيؽ مصمحة المدعي عميو يككف االختصاص لممحكمة التي يككف المدعي 

ال لما تحققت الغاية مف النص  .عميو متكاجدا عمى إقميميا بالفعؿ كا 
فإنو نظران لعمـك النص فإنو يسرم بالنسبة لمشخص :      أما عف مكطف الشخص االعتبارم

االعتبارم ما يسرم بالنسبة لمشخص الطبيعي مف أحكاـ، كلكف تحديد مكطف الشخص 
ات كمنيا التقنيف المصرم إلي تحديد مكطف الشخص فاالعتبارم تذىب بعض التقني

االعتبارم كفقا لمركز إدارتو الرئيسي، فيعد متكاطنان في المكاف الذم بو محؿ إدارتو الرئيسي، 
أك محكمة مكطف  كلـ يكتفي المشرع بذلؾ بؿ عقد االختصاص لمحكمة مكطف الفرع

 1.الككالة
 :جنسية اؿاالختصاص القائـ عمى -  ب 

 الجزائرم في النزاعات كاإلدارية المدنية اإلجراءاتينعقد ىذا االختصاص حسب قانكف       
 أك األطراؼ أحد ماألجنب كاف ىذا العنصر سكاء ، ا أجنبياالتي تشمؿ عنصرفقط التعاقدية  

. محؿ االلتزاـ 

                                                 

مكطف الككالة  ىك مكطف الشخصية االعتبارم الذم يعمؿ لحساب األصؿ كيقـك بتكزيع منتجاتو بتككيؿ مثؿ تككيؿ  (1)
 الخ...لخدمات المحمكؿ 
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أحد أطراؼ النزاع جزائرم  بناء عمى ككف جزائريةكىذا االختصاص ىك المعقكد لممحاكـ اؿ
مدعي اك سكاء كاف ىذا الشخص طبيعيا أك معنكيا، كمحؿ النزاع ىك تنفيذ عقد ، الجنسية

.  مدعى عميو
دارية عمى41ككنو مدعي، تنص المادة     - يجوز اف يكمؼ :"  قانكف إجراءات مدنية كا 

بالحضور كؿ أجنبي حتى ولو لـ يكف مقيما في الجزائر أماـ الجيات القضائية الجزائرية 
 .لتنفيذ االلتزامات التي تعاقد عمييا في الجزائر مع جزائري

كما يجوز أيضا تكميفو بالحضور أماـ الجيات القضائية الجزائرية بشاف التزامات تعاقد 
 ".عمييا في بمد أجنبي مع جزائري

دارية عمى42ككنو مدعى عميو، تنص المادة   يجوز :"    قانكف إجراءات مدنية كا 
 الجيات القضائية الجزائرية بشأف التزامات تعاقد أماـ  يكمؼ بالحضور كؿ جزائري أف

 ." حتى ولو كاف مع أجنبيأجنبيعمييا في بمد 
 :   يمكف اف نعمؽ عمى ىذيف النصيف بما يمي

   حتى يمكف أف ينفذتراب الكطنيتتطمب الضركرات العممية إقامة الشخص في اؿ-  
 عمى األجنبي الغير مقيـ يخمؽ صعكبات كلكف نص. عميو الحكـ الصادر في غير صالحو

 .سكاء مف حيث مقاضاتو أك تنفيذ الحكـ عميو
   حتى كلك كاف المدعي عميو مقيما بالخارججزائرية يثبت االختصاص لممحاكـ اؿ- 

جزائريا كاف أك أجنبيا ، بالنسبة لممدعى عميو الجزائرم يشترط النعقاد االختصاص لممحاكـ 
الجزائرية أف يككف النزاع متعمؽ بالتزامات تعاقدية بغض النظر عف جنسية المدعي اك مكاف 
التعاقد، أما بالنسبة لممدعى عميو األجنبي يشترط أف يككف المدعي جزائريا كيتعمؽ مكضكع 

 .تمت في الجزائر اك في الخارج النزاع بالتزامات تعاقدية
، كقصر الطبيعية كاالعتباريةشخاص األ في النص يعني أف جزائرمإطبلؽ لفظ اؿ      - 

النص عمى األشخاص الطبيعية تقيد ال محؿ لو ألف المطمؽ يظؿ عمى إطبلقو حتى يأتي ما 
 .يقيده كالنص ىنا جاء عامان بدكف تقييد
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عمى اختصاص محاكـ الدكلة بالنظر في الدعاكم   1في القانكف المقارفجرم العمؿ    
بغض النظر عف مكطنيـ بصفتيـ مدعى عمييـ كال تتناكؿ المدعي التي ترفع عمى رعاياىا 

 2تأسيسان عمى ما لمدكلة مف قدرة عمى كفالة آثار أحكاميا في مكاجية المتمتعيف بجنسيتيا 
طف يخضع لكالية القضاء الكطني سكاء كاف اكـ أف اؿل   يرجع أساس ليذا االختصاص إؿ

 أـ خارجيا كىذه الكالية إقميمية بالنسبة لممكاطنيف كاألجانب المقيميف في إقميـ دكلةمقيما في اؿ
 3الدكلة، كشخصية بالنسبة لممكاطنيف المقيميف في الخارج

 القائـ عمى -الجزائرية- وطنيةمحاكـ اؿؿاالختصاص القضائي ؿ - ج
 :الخضوع االختياري

دارية 45المادة      تنص  يعتبر الغيا كعديـ األثر كؿ شرط  :"عمى قانكف إجراءات مدنية كا 
 "يمنح االختصاص اإلقميمي لجية قضائية غير مختصة إال إذا تـ بيف التجار

يجكز لمخصـك الحضكر باختيارىـ أماـ القاضي حتى كلك لـ يكف :" 46/1كتضيؼ المادة
  "مختصا اقميميا 

     يفيـ مف ىذيف النصيف انو ال يجكز اشتراط تعديؿ قكاعد االختصاص اإلقميمي لممحاكـ 
 .لكف إذا تـ التعديؿ باتفاؽ مف الطرفيف كاف ذلؾ جائزا. إال فيما بيف التجار

دارية46 أخذا بالمادة     صراحة نو، يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ فا  قانكف إجراءات مدنية كا 
ذا تعذر التكقيع يشار إلى ذلؾ عمى اختيار المحكمة المختصة كتككف  كبطمب كتابي كمكقع كا 

ىذه األخيرة مختصة طيمة الخصكمة كيمتد االختصاص في حالة االستئناؼ إلى المجمس 
 .القضائي التابعة لو المحكمة

                                                 

يعقد االختصاص لممحاكـ المصرية بناء عمى ككف المدعي عميو مصرم الجنسية فقد نصت  مثبل القانكف المصرم ( 1)
تختص محاكـ الجميكرية بنظر الدعاكم التي ترفع عمى المصرم كلك لـ "  مرافعات حيث نصت عمى أف 28عميو المادة 

 ".يكف لو مكطف أك محؿ إقامة في الجميكرية 
   مؤدم ىذا النص أف المشرع اكتفي بمجرد تمتع الشخص بالجنسية المصرية بعقد االختصاص لمحاكـ الجميكرية      

 سكاء كاف ىذا الشخص طبيعيا أك معنكيا، كلـ ينص عمى أم ضابط يتعمؽ بالمدعي     
 .438، ص 1979سامية  راشد، الكسيط في القانكف الدكلي الخاص، دار النيضة العربية، مصر، / د( 2)
ص ، 1972  مصر،عز الديف عبد اهلل، القانكف الدكلي الخاص، دار النيضة العربية، الطبعة السابعة،/ د  انظر( 3)

674. 
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ذا كاف ىذا األمر ال يطرح إشكاال إذا كاف الخصـك كطنييف باعتبار أنيـ يخضعكف      كا 
لنفس القكاعد المكضكعية فاف األمر ليس ذاتو إذا كاف احد األطراؼ أجنبيا اك كمييما  ، 

مف باب التيسير عمى المدعى حتى يتمكف مف الحصكؿ عمى حقكقو كالمحافظة عمى مركزه ؼ
القانكني فإنو يمكف الخركج عف تمؾ القكاعد المتعمقة باالختصاص القضائي الدكلي كذلؾ 

بإسناد األطراؼ االختصاص لمحكمة مف اختيارىـ ، كىذا ما يسمى بشرط المحكمة 
كمسألة الخضكع االختيارم أك اإلرادم الختصاص دكلة معينة مستقر عميو . المختصة 

 كقضاءكمبدأ في التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية ، كمع ذلؾ فمف المتفؽ عميو فقيا 
أنو يمـز لكي ينتج ىذا االتفاؽ حكؿ تحديد االختصاص أثره تكافر بعض الشركط المتمثمة 

: في
جدية ارتباط النزاع بإقميـ المحكمة التي اتفؽ األطراؼ عمى عقد : الشرط األكؿ    -

 : االختصاص ليا
كذلؾ الشرط يتأسس عمى ضماف حسف اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ األحكاـ 

الصادرة مف ىذه المحكمة فمـ يطمؽ المشرع العناف إلرادة األطراؼ في االختيار بؿ يجب أف 
تككف مصالح الخصـك أك أحدىـ عمى األقؿ مرتبطة بإقميـ المحكمة المختارة لضماف فاعمية 

 .تنفيذ الحكـ الصادر في النزاع
 : عدـ انطكاء االتفاؽ عمى غش: الشرط الثاني  -

  فيجب أف يككف االتفاؽ صحيحان كسميمان كىذا ىك الكجو اآلخر لمشرط األكؿ كىذا الشرط  
يمنع ما يسمي بالغش نحك االختصاص الذم يتمثؿ في اختيار الخصميف أك أحدىما 
 .ىـلممحكمة التي يعمـ أنيا ستطبؽ قانكنان مف تمقاء نفسيا كتمبي رغباتيـ عمى خبلؼ قانكف

 :يجب أف يككف النزاع ذا صفة دكلية: الشرط الثالث    -
كاسع لمسمطة التقديرية اؿمجاؿ اؿ إلىنشير ،إال انو كىذا الشرط إف كاف شرطان بديييان      

لمقاضي في تقدير تكافر الصفة الدكلية لممنازعة مما يخشي معو تحكـ القاضي في ىذا 
 . التقدير تحكما يضر بالخصـك

 : مختصة أصبل بنظر النزاعةأال تككف المحكـ: الشرط الرابع   -
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  ةعدـ اختصاص المحكـفاده        كىذا الشرط مف أىـ شركط الخضكع االختيارم ـك
ككاف الجزائرم  ذلؾ لك اتفؽ األطراؼ عمى الخضكع لكالية القضاء لأصبلن بنظر النزاع، كعؿ

ىذا القضاء مختص أصبلن طبقان ألحد الضكابط العامة لبلختصاص الكاردة في مكاد قانكف 
  . فإف ىذا االتفاؽ يككف عديـ القيمةاإلجراءات المدنية كاإلدارية

 الضوابط الموضوعية لالختصاص القضائي :            ثانيا
 محكمة       ك يتعمؽ مضمكف ىذه الضكابط باتصاؿ عناصر المنازعة المكضكعية بإقميـ اؿ

دارية مدنية إجراءاتمف قانكف  40 ك39: كقد تضمنت النص عمييا في المكاد  .1كا 
  مكقع تتمثؿ في  الضكابط المكضكعية لبلختصاص القضائي أف النصيفمف  يتضح    

 .ك تنفيذهأ االلتزاـ إبراـالماؿ أك  محؿ 
 :ماؿ اختصاص محكمة موقع اؿ- أ            

دارية 40 ك 39 كاد      نجد أف ىذا االختصاص طبقان لمـ يقضى    إجراءات مدنية كا 
بالنظر في 2المختصة  ىى في دائرة اختصاص محكمة مكجكد ماؿبأنو إذا تعمؽ النزاع ب

 لك كانت الدعكل مرفكعة عمى جزائريةحالة جالبة لبلختصاص لممحاكـ اؿىذا النزاع كىي 
. أجنبي مكضكعيا ماؿ منقكؿ أك عقار 

                                                 

في -1:ترفع الدعاوى المتعمقة بالمواد المبينة ادناه اماـ الجيات القضائية االتية:"  أ ـ إ ج عمى 39تنص المادة ( 1)
في مواد - 3  .........مواد الدعاوى المختمطة ، اماـ الجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا مقر االمواؿ

المنازعات المتعمقة بالتوريدات واألشغاؿ وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية يؤوؿ االختصاص لمجية القضائية التي 
في -4.يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إبراـ االتفاؽ أو تنفيذه حتى ولو كاف احد األطراؼ غير مقيـ في ذلؾ المكاف

المواد التجارية غير االفالس والتسوية القضائية اماـ الجية القضائية التي وقع في دائرة اختصاصيا الوعد او تسميـ 
    كتنص المادة ..............."البضاعة او اماـ الجية القضائية التي يجب اف يتـ الوفاء في دائرة اختصاصيا 

 مف ىذا القانوف ترفع الدعاوى أماـ الجيات القضائية المبينة أدناه دوف 46 و38 و37فضال عما ورد في المواد :"40
في المواد العقارية أو األشغاؿ المتعمقة بالعقار أو دعاوي اإليجارات بما فييا التجارية المتعمقة بالعقارات -1:سواىا

والدعاوي المتعمقة باإلشغاؿ العمومية أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة 
   ."....اختصاصيا مكاف تنفيذ األشغاؿ

 

ا يعني ال يمكف في أم ق محكمة العقار مختصة دكف سكاأفنشير انو في خصكص مكاد العقارات نصت المادة عمى  (2)
  . سحب االختصاص منيااألحكاؿحاؿ مف 
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خاصة إذا كاف احد أطراؼ  اعتباراتليذه القاعدة إلى عدة شرع       كيرجع إقرار الـ
 :  منيا1النزاع أجنبيا

 ىى األقدر عمى اتخاذ إجراءات التحقيؽ كالمعاينة الخاصة ماؿ محكمة مكقع اؿ -  
.   عقارباؿ
يتعمؽ بسيادة الدكلة عمى إقميميا حيث يقضى ىذا المبدأ، بخضكع جميع م قانكف اعتبار- 

كائنة بيا لكالية محاكميا، كما أف قكانيف تنظيـ الممكية متعمقة  مكاؿ األالمنازعات المتعمقة ب
بصالح المجمكع كليس ىناؾ أحرص مف محكمة مكقع الماؿ لمتطبيؽ عمى المنازعات 

. المتعمقة بو
 صادرة مف إقميميااعتبار متعمؽ بكفالة تنفيذ األحكاـ فالدكلة لف تعترؼ بتنفيذ أحكاـ عمى - 

. دكلة أجنبية ألف، ذلؾ يتعمؽ بسيادتيا
 إذ يكفى كجكد  ككاقعي مكضكعيضابط يتضح مف ذلؾ أف ىذه القاعدة تقـك عمى 

بالفعؿ عمى إقميـ الدكلة لتقرير االختصاص لمحاكميا بصرؼ النظر عف أطراؼ النزاع، ماؿ 
 ألنو يقتصر عمى طائفة كضابط خاص يتحدد بالنظر إلقميـ الدكلة إقميميضابط كما أنو 

إذا تعددت أجزاء الماؿ بحيث كقع  ك.باألمكاؿ معينة مف المنازعات كىى المنازعات المتصمة 
تختص إال بالمنازعات المتعمقة بجزء   الزائريةمحاكـ الجاؿكؿ جزء مف الماؿ في دكلة فإف 

. الماؿ الكاقع بيا
الماؿ  أف يككف ىذا ماؿ أنو يكفى لعقد االختصاص لمحكمة مكقع اؿليجب التنكيو إؿ

  . الماؿيشترط نشأة االلتزاـ في دكلة محػبلن لبللتزاـ كال
أما مسألة تكييؼ الماؿ فيما إذا كاف عقارا أك منقكال نعكد لقانكف الدكلة التي يكجد فييا 

 2ىذا الماؿ
 :محؿ تنفيذه االلتزاـ أوإبراـ  اختصاص محكمة محؿ -             ب

يتـ المجكء إلى تحديد ىذا االختصاص بناءا عمى ضابط محؿ إبراـ العقد أك تنفيذه، 
المنازعات المتعمقة بالتكريدات كاألشغاؿ الجزائرم في خصكص كىذا ما أخذ بو القانكف 
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 المتعمؽ باإلثبات 2008 لسنة 68 العماني رقـ ، القانكفكتأجير الخدمات الفنية أك الصناعية
 مف قانكف 30/2المادة )، كالقانكف المصرم (ب/19المادة )في المعامبلت المدنية كالتجارية 

كالقانكف  (3/1المادة)كالقانكف الركماني  (149/4المادة)كالقانكف الفرنسي  (المرافعات
( .  5/1المادة)كاتفاقية برككسيؿ  (4المادة)السكيسرم 

نبلحظ أف المشرع الجزائرم عدد التصرفات التي تخضع ليذا الضابط عمى عكس 
تختص محاكـ  " : مرافعات عمى أف30/2 ادةتنص ـالمشرع المصرم مثبل حيث 
محؿ إقامة   ليس لو موطف أوالذي األجنبي ترفع عمى التيالجميورية بنظر الدعاوى 

إذا كانت الدعوى متعمقة بالتزاـ نشأ أو نفذ أو كاف واجبًا تنفيذه في ....... بالجميورية
". الجميورية 

محؿ )ىذه المادة تعقد االختصاص لمحاكـ الجميكرية إذا كاف محؿ نشأة االلتزاـ 
. في الجميكرية (مكاف تنفيذ العقد) أكمحؿ تنفيذ االلتزاـ  (انعقاد التصرؼ القانكني

محؿ تنفيذه كىما  فضابط االختصاص ليذه القاعدة ىك محؿ مصدر االلتزاـ أك
ضابطاف مكضكعياف إقميمياف، خاصاف يتعمقاف بطائفة معينة مف المنازعات كىى تمؾ 

 . 1كدكف التقييد بشركط خاصة في المدعي أك المدعى عميو.  العقديةالمتعمقة بااللتزامات
 غالبان األكثر إلمامان بالظركؼ كالمبلبسات ىيكعمة ذلؾ أف، محكمة محؿ االلتزاـ 

  .المحيطة بو
    فرؽ المشرع بيف ضابطيف ىما مكاف إبراـ العقد كمكاف تنفيذه، كفيما يخص مكاف اإلبراـ 

ىناؾ فارؽ بيف مكاف تماـ العقد في حالة التعاقد بيف غائبيف عنو في حالة التعاقد بيف 
. 2حاضريف

 :لك كاف التعاقد بيف حاضريف: الحالة األكلى     
تثير أدنى مشكمة كيختص قانكف البمد بتحديد متى يككف العقد قد تـ،  ىذه الحالة ال

كيدخؿ في ىذه الحالة أيضان التعاقد مع ككيؿ أحد الطرفيف ألنو يمثؿ مككمو داخؿ مجمس 
 .العقد

                                                 

 .  غير مقيميفاألطراؼ تطبيؽ الضابط حتى كلك كاف إمكانية بؿ نص المشرع عمى  ( 1)
 105سابؽ، ص  ، مرجع شكقيبدر الديف عبد المنعـ/ د( 2)
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 :حالة التعاقديف غائبيف: الحالة الثانية    
 تـ فيو الذماألمر في ىذه الحالة محؿ خبلؼ، كلكف يتفؽ عمى أف يرجع لقانكف البمد 

ييـ بعد ذلؾ إف كاف العقد قد   يأخذ بنظرية العمـ بالقبكؿ كالبالنسبة لممشرع الجزائرمالتعاقد 
. نفذ أك كاف كاجبا تنفيذه بالخارج

، حيث القاضي يتحدد معناه كفقا لقانكف العقدمأما عف تنفيذ االلتزاـ فإف تنفيذ االلتزاـ 
محاكـ محؿ تنفيذه ىذه اؿ ككانت عقدملمحاكـ إذا تعمقت الدعكل بالتزاـ ؿينعقد االختصاص 

 العقدية لقانكف االلتزاماتكيرجع في تحديد معنى . سكاء كاف قد نفذ بالفعؿ أكلـ يتـ بعد
. خاصة إذا تعمؽ األمر بتفسير قاعدة مف قكاعد االختصاص الكطنيةأيضا  القاضي

 كمحكمة تنفيذه، فقد ذىب البعض إلى التعاقدم عند المفاضمة بيف محكمة نشأة االلتزاـ    
.  في العقداألساسيعقد االختصاص لمحكمة تنفيذ العقد باعتبار التنفيذ ىك العنصر 

 التي إلى ترؾ األمر لصاحب الشأف الختيار المحكمة 1بينما ذىب البعض اآلخر
 .تتناسب مع مصالحو

ثاني الفرع اؿ
التجارة  صعوبات إعماؿ المعايير التقميدية لالختصاص القضائي في مجاؿ عقود 

 اإللكترونية ومحاولة حميا
تقـك كؿ دكلة بسف قكاعد لبلختصاص  كالقضائي تطبؽ عمى إقميميا تتماشى مع 
الحفاظ عمى سيادتيا تتمثؿ ىذه القكاعد  في إعماؿ مبدأ قانكف اإلرادة  في حالة إتفاؽ 

ف لـ يكجد ذلؾ فقد كضع قكاعد بعضيا   مثؿ ضابط الجنسية، ضابط شخصياألطراؼ كا 
 اإللتزاـ، إبراـ مثؿ محؿ مكضكعيالمكطف أك محؿ اإلقامة لممدعى عميو، كالبعض األخر 

لجعؿ المعايير التقميدية لمتجارة الدكلية تتبلئـ مع التجارة . مكقع العقار، محؿ تنفيذ االلتزاـ
اإللكتركنية فيما يتعمؽ بتحديد االختصاص القضائي فإنو البد مف التطرؽ لمعرفة الصعكبات 

.  تحكؿ دكف عمؿ ىذا التبلئـ  لمحاكلة تفادييا في كؿ ضابط التي
 بيذه المفاىيـ ىؿ ىناؾ صعكبات تحكؿ دكف تطبيؽ تمؾ المعايير التقميدية عمى أخذا

 لمتجارة اإللكتركنية ؟  االفتراضيالمجاؿ 
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 الدكلية باألعماؿ لـ يأتي أم نص في التشريع الجزائرم بيذا الشأف لذلؾ سنستعيف 
. أكركبيةمف اتفاقات كتكجييات 

 : أو قبوؿ والية القضاءاإلراديفيما يتعمؽ بالخضوع :وال        أ
 حرة اإلنساف إال بإرادتو ،فمف الثابت قانكنان أف إرادة اإلنسافيمكف أف يتقيد  ال     

  تحدد آثاره كىذا ماالتي تنشئو كىى التي فيي أساس التصرؼ القانكني مقك بطبيعتيا، ، 
عبر عنو الفقو بمبدأ سمطاف اإلرادة  كيسمى في مجاؿ االختصاص القضائي فيما يتعمؽ 

 شرط االختصاص القضائيبلمحكمة المختصة بالنزاعات الدكلية الناشئة عف العقكد اباختيار 
 .أك الشرط المانح لبلختصاص

تحديد الصعوبات -                أ
نجد أف إعماؿ ىذا الضابط طبقا لمقانكف الجزائرم في مجاؿ المعامبلت اإللكتركنية 

: يكاجو عدة صعكبات
 ضابط الخضكع االختيارم الختصاص إعماؿبالنسبة لمتعامبلت الغير تجارية -

 المشرع ال يقبؿ باالشتراط أفالمحكمة ال يمكف تطبيقو في المجاؿ االلكتركني عمى أساس 
أما بعد قياـ النزاع - قبؿ قياـ النزاع-  كيجعمو الغيااإلقميميالسابؽ بتغيير االختصاص 

 كتابيا باختيار المحكمة لمفصؿ في المكضكع كاإلقرار المحكمة إلىيشترط تكجو الخصـك 
 التعاقد االلكتركني يقـك عمى التكاجد البلمادم أف، في حيف  اإلقراركالتكقيع عمى ىذا 

.  القاضي أماـ كجكد فاصؿ جغرافي بينيما ىذا ما يحكؿ دكف تكاجدىـ أم لؤلطراؼ
 ضابط الخضكع االختيارم ، كلـ يشترط إعماؿبالنسبة لمتعامبلت التجارية يمكف  -
 أماميا لئلقرار المحكمة إلى لؤلطراؼ يككنا صريحا كال كتابيا كال التكجو الحقيقي أفالمشرع 

ظاىريان ال يبدك أف ىناؾ مشكمة في حالة  كباختيارىا كمحكمة تتكلى الفصؿ في نزاعاتيا ،
أف يقـك األطراؼ بالتعبير عف إرادتيما إيجابيان كقبكالن عبر شاشات الحكاسيب اآللية طالما أف 

 1لكؿ منيما صبلحية إصدارىا كلـ يتـ إنكارىا مف إحداىما
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كلكف عند ركية األمر مف جانب أكضح نجد أف، ىناؾ العديد مف المشكبلت أىميا 
 يتـ فييا التعاقد مف التيىك صعكبة التحقؽ مف كجكد ىذه اإلرادة أصبلن خاصة في الحاالت 

تممؾ إرادة  خبلؿ الككبلء اإللكتركنيكف حيث يتـ التعاقد مف خبلؿ أجيزة ككسائط إلكتركنية ال
أصبلن، كبصفة خاصة عندما يقـك الحاسكب المبرمج ببث رسائؿ مشكبة بالخطأ بشكؿ 

 .1 يعمؿ الحاسكب لحسابوالذميستحيؿ تكقعو مف الشخص 
كحتى في حالة التعاقد بيف األطراؼ ذاتيـ دكف استخداـ الككبلء اإللكتركنية فإف 

 قد يتـ التعاقد مف قبؿ شخص ليس كبالتالييرل كؿ منيما اآلخر،  التعاقد يتـ بيف غائبيف ال
يصدر التعبير عف اإلرادة مف شخص  ، أكاألصميلو صبلحية التصرؼ نيابة عف المتعاقد 

ليس لو األىمية الكاممة إلبراـ التصرفات، أكيتـ أصػبلن التغير في محتكل الرسالة أك 
 .2 كقتأممضمكنيا خاصة إذا عممنا أف الشبكة معرضة لئلختراؽ مف جانب الغير في 

 يتـ االختيار الصريح لممحكمة المختصة بتضميف األطراؼ عقدىـ شرطان يحددكف 
كلكف في مجاؿ العقكد ،  تثكر فيما بينيـالتي تفصؿ في المنازعات التيفيو المحكمة 

ثباتو، حيث يغيب في ظؿ ىذا  اإللكتركنية قد تبرز صعكبة التحقؽ مف جدية ىذا التعاقد كا 
 األدلة المادية كالتكقيعات الخطية فيتحدد مكضكع المعاممة ككيفية تنفيذىا مالعالـ اإلفتراض

 يصعب التحقؽ مف كجكد ىذا الشرط خاصة عندما يحدث كبالتالي دكف دعامة مادية مكتكبة
عطؿ داخؿ األجيزة اإللكتركنية يؤدل لضياع البيانات المخزنة داخميا أك إنتياء فترة 

 الصبلحية المقررة لتخزينيا أك صعكبة إسترجاعيا إذا تـ تحميؿ األجيزة بشكؿ غير سميـ أك
 .3 قد يصعب مع كجكدىا التحقؽ مف كجكد ىذا الشرطالتيغيرىا مف الكسائؿ 

 حيث يصعب عمى اإللكتركني  في المجاؿ الضمني تبرز صعكبة إعماؿ االختيار       
 التحقؽ مف كجكدىا ألنيا قد تستنتج مف خضكع المدعى عميو ليذه المحكمة عف القاضي

 دفع بعدـ اختصاصيا أك إقامة المدعى الدعكل أماـ ىذه أمطريؽ ترافعو أماميا دكف إبداء 
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  الااللكتركني عنكاف أك قد يككف مكقعيا مكجكدان عمى الشبكة مف خبلؿ مكقع التيالمحكمة 
(.  االفتراضي القاضي) لدكلة بعينيا ينتمي

: الحموؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكالت-ب
 حالة صعكبة التحقؽ مف اإلرادة في حالة التعاقد عف طريؽ الككبلء اإللكتركنيكف في       

قد يتـ ذلؾ عف طريؽ االتفاؽ بيف المتعاقديف عمى شفرة أك رمز يكضع عمى الكثيقة محؿ 
التعاقد أك عف طريؽ كسيط يستكثؽ مف ىكيتيـ عف طريؽ كممة مركر، بحيث يقترف 

 يمكف التأكد مف أف الرسالة المرسمة عف كبالتالي، استخداـ ىذه الكممة بشخص المتعاقد
.  طريؽ الحاسكب صادرة عف صاحبيا بإرادتو

 فيما يتعمؽ بإسناد اإلرادة فإف ىناؾ اتجاه في الفقو اعتبر الحاسكب مجرد كسيمة أما
نما   إذا قاـ المتعاقد بإبراـ العقد عف طريقو فإف اإلرادة الكبالتاليلمتعاقد،  تنسب لمحاسكب كا 

 كالذم النمكذجي مف قانكف األكنستيراؿ 13نصت عميو ـ  تنسب لمستخدمو كىذا يتفؽ مع ما
: اعتبرت نصكصو رسالة البيانات صادرة عف المرسؿ في حالتيػػف

 إذا كانت رسالة البيانات صادرة عف المرسؿ أك عف شخص لو سمطة : الحالة األولى
كذلؾ عندما يككف ىذا الشخص نائبا أك ككيبلن عف  (المنشئ– المرسؿ )التصرؼ نيابة عنو 
. غير ذلؾ مف صكر النيابة في التعاقد صاحب اإلرادة، أك

 إذا تـ إرساؿ الرسالة مف نظاـ المعمكمات المبرمج مف المنشئ كيشترط : الحالة الثانية 
 كمباشر، كأف يككف تحت تمقائيالعتبارىا صادرة منو أف يككف ىذا الجياز يعمؿ بشكؿ 

.  سيطرة كىيمنة صاحب اإلرادة
ف فيي العقد، إلبراـأما عف مسألة التحقؽ مف شخصية المتعاقد كصبلحيتو       مسألة كا 

 (مجاؿ اإلنترنت)كانت فنية بالدرجة األكلى كتحتاج لخبراء متخصصيف في ىذا المجاؿ 
كالتجارة اإللكتركنية بإيجاد حمكؿ ليا إال أف ىناؾ تقنيات مستخدمة لتحديد ىكية المتعاقد 

: نذكر منيا
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 عف طريقيا يمكف بث رسالة تحذيرية كالتي جدراف الحماية  أكتقنية الحائط النارم - 1
 .1األجنبيعندما تككف الشبكة معرضة لبلختراؽ أك التدخؿ 

ككانت 2تقنية األستيثاؽ مف المكاقع كتعقبيا خكفان مف كجكد أشخاص أك شركات كىمية- 2
 النمكذجي الحمكؿ الفنية، أما عف الحمكؿ القانكنية في ىذا الصدد نجد نص االتفاؽ ىيىذه 

اإلجراءات األمنية التحقؽ مف منشئ "  لتبادؿ البيانات إلكتركنيان أشترط أف تشمؿ األكركبي
الرسالة كالتحقؽ مف صحتيا كعدـ رفض منشئ الرسالة ليا كتمقى البيانات إلكتركنيان مع 

. 3مراعاة سريتيا
كما يؤكد عميو االتفاؽ ىك أف التدابير األمنية لمتحقؽ مف منشئ الرسالة كصحتيا إلزامية في 

كلمتأكد مف شخصية المتعاقد يمـز أف يكقع صراحة عمى . حالة تبادؿ البيانات إلكتركنيان 
إعبلف يكضح فيو قبكلو شرط االختصاص القضائي ، كيمكف عمؿ ذلؾ بطباعتو عمى 

.  صفحة بشبكة اإلنترنت
 : فيما يتعمؽ باالختصاص القائـ عمى الجنسية :               ثانيا

 تتـ في عقكد التجارة الدكلية التي يصمح ىذا االختصاص  لحكـ المعامبلت الدكلية 
 تتـ عبر شبكات اإلنترنت ، نجد أنو  التيإال أنو عند تطبيقو عمى المعامبلت اإللكتركنية 

. تعترضو العديد مف الصعكبات حاكلت مختمؼ التشريعات حميا قانكنيا كتقنيا
: تحديد الصعوبات-أ           

 الذم االفتراضي عف طبيعة ىذا العالـ الضابطتنبثؽ مجمؿ المشاكؿ التي تعترل ىذا 
.  يصعب التأكد منياالذميتـ التعاقد فيو بيف غائبيف ، باإلضافة إلختبلؼ ىكية كبلن منيما 

 العقد لحظة إبرامو لطرفي المادمتتسـ طبيعة عقكد التجارة اإللكتركنية بغياب التكاجد 
تككف في مجاؿ التعاقد عبر اإلنترنت   التحقؽ مف ىكية كشخصية المتعاقديف قد الكبالتالي

 التيحيث يصعب مراقبة العناكيف اإللكتركنية  4 لمتعاقدالتقميدمبالسيكلة ذاتيا في المجاؿ 
                                                 

، بحث مقدـ لمؤتمر القانكف "األنترنت كالقانكف الدكلى الخاص فراؽ أـ تبلؽ"أحمد عبد الكريـ سبلمة، / د (1)
  32، ص 2000 مايك 13-12بجامعة األمارات العربية المتحدة – كالكمبيكتر كاألنترنت، كمية الشريعة كالقانكف 

  382، 381صالح المنزالكل، نفس مرجع سابؽ، ص / د  ( 2)
 33 ، مرجع سابؽ، صاألنترنت كالقانكف الدكلى الخاص فراؽ أـ تبلؽ، أحمد عبد الكريـ سبلمة( 3)

 .171احمد شرؼ الديف، الجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية كآليات تسكية منازعاتيا، مرجع سابؽ، ص / د( 4)
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يستخدميا المتعاقدكف لمتحقؽ مف ىكية الشخص اآلخر ، فالتجار غير مسمكح ليـ بتخزيف 
، ألف ىذا العمؿ يعد 1عناكيف العمبلء عمى قاعدة البيانات الخاصة بيـ لمتحقؽ مف ىكيتيـ

 قمخالفان لمقانكف الخاص بحماية المعمكمات المتعمقة بالحريات الشخصية كىذا يتفؽ مع التكجي
 الشخصي المتعمؽ بحماية البيانات ذات الطابع 1995 أكتكبر 24 الصادر في األكركبي

 2 يصعب التأكد مف جنسية األطراؼ المتعاقدةكبالتاليكحرية تداكليا عبر الحدكد 
كباإلضافة إلى ذلؾ فإف األخذ بضابط الجنسية كأساس لبلختصاص القضائي يؤدل 

ف كاف يسيؿ إعمالو في المجاؿ   التقميدمإلى تركيز كتكطيف الرابطة العقدية مكانيان،كىذا كا 
. لمعقكد الدكلية إال أنو يكاجو صعكبات عديدة عند إعمالو عمى العقكد اإللكتركنية

: الحموؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكالت-             ب 
 مف 14 في مادتو الخامسة ، كالمادة 31-2000 تصدل لذلؾ التكجيو األكربى

مشركع األمـ المتحدة بشأف التعاقد بيف الدكؿ األعضاء، حيث نصت ىذه المكاد عمى أف  
، كعنكانو الجغرافي الخدمة بشكؿ دائـ معرفة أسمو، كعنكانو لمتمقيتجعؿ مؤدل الخدمة يتيح 

 تفيد في تحديد أخرل معمكمات كأم، كأسـ السجؿ لتجارل المقيد بو، كرقمو، اإللكتركني
 يمكف لمطرؼ المتعاقد معرفة جنسية الشخص اآلخر،كلما كانت ىذه كبالتالي. 3ىكيتو

 قد يتعمد بعض كبالتالييكقع جزاءات عمى المخالؼ ليا،  األحكاـ ليست إجبارية كال
 .رالمتعاقديف إخفاء جنسيتيـ كلذلؾ ذىب بعض الشراح إلى األخذ بالكضع الظاه

 : يتعمؽ باالختصاص القائـ عمى محكمة موطف المدعى عميوفيما :         ثالثا 
 في مجاؿ ختصاص القائـ عمى محكمة مكطف المدعى عميو    يمكف إعماؿ ضابط اال

عقكد التجارة الدكلية التقميدية إال أف إعمالو في مجاؿ عقكد التجارة اإللكتركنية يكاجو العديد 
 تقـك عمى األرقاـ كالبيانات التيمف الصعكبات المنبثقة مف طبيعة المعامبلت اإللكتركنية 

. مادمفي عالـ غير 
 

                                                 

 ، مرجع سابؽ،  شيماء جماؿ مجاىد    (1)

 354صالح المنزالكل، مرجع سابؽ ص  (2)
 172احمد شرؼ الديف، الجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية كآليات تسكية منازعاتيا، مرجع سابؽ، ص / د (3)
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: تحديد المشكالت-أ                    
تحديد مكطف المدعى عميو في المعامبلت التقميدية التى تتـ مف خبلؿ الكسائؿ 

 يمكف معرفتو مف قبؿ األطراؼ مف التميفكف أك التمكس أك كالفاكسااللكتركنية لبلتصاؿ 
 يفتقر فيو اإلنترنت إلى ذلؾ التحديد الذم يطمبكنو، في الكقت الذم الككدمخبلؿ الرقـ 

 التي يتـ التعامؿ مف خبللو غير مرتبط ببمد معيف، مثاؿ العناكيف الذم اإللكتركنيفالعنكاف 
 فبل كبالتاليالخ  ...  ،(org.)      أك (com.)   منيا بػاألخيريشار إلييا في المقطع 

يشكؿ مثؿ ىذا العنكاف  مكطف ثابت بالمعنى المفيـك في االتفاقيات الدكلية، حتى بالنسبة 
 فعمى 1 متعمقة بيا أنياال تعني قطعيا  (DZ)أك( FR) بمد معيف إلىلممكاقع التي تشير 

 يسمح بالتكطيف، فبل كطني إلكتركني أف التاجر سيقـك بتسجيؿ مكقعو عمى عنكاف افتراض
، اإللكتركني تـ فيو تسجيؿ العنكاف الذم الكطنييضمف مطابقة المكطف كالمؤشر  يكجد ما

 تكطينا حقيقيان عتبرت ألف سياسة منح ىذه العناكيف اإللكتركنية تختمؼ مف مكاف آلخر كال
. 2لؤلطراؼ

عميو، يصعب التأكد مف شخصية المدعى عميو كمكاف كجكده خاصة عند عدـ 
 كخبلفو، كما أف المدعى الجغرافي كالعنكاف كاالسـ بالبيانات الشخصية لو باإلدالءإلتزامو 

نما  سيجد صعكبة في إثبات كتأكيد إدعائو، ألنو ال يسيطر عمى األجيزة المعمكماتية كا 
. 3السيطرة كميا تككف لممدعى عميو مما يصعب ميمتو

يمكف تطبيقو بصكرتو التقميدية كاممة دكف تعديؿ عمى  مما سبؽ فإف ىذا الضابط ال
كبصكرة أعـ فإف الضكابط الشخصية التقميدية لبلختصاص . عقكد التجارة اإللكتركنية

القضائي أثبتت التجربة صعكبة تطبيقيا بصكرتيا األكلية كبدكف تعديؿ عمى عقكد التجارة 
 كال تتقيد كالجغرافي المكاني تنفر مف التركيز التي تتـ عبر شبكة اإلنترنت التياإللكتركنية 

. بحدكد
                                                 

إتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات اإللكتركنية في عقكد  مف 06نصت عميو المادة  مثالو ما   (1)
 إف مجرد إستخداـ الطرؼ إسـ النطاؽ أو :"األخيرة في فقرتيا 2005 ديسمبر 09التجارة الدكلية الصادرة في 

 "عنواف بريد إلكتروني ذا صمة ببمد معيف ال ينشئ قرينة عمى أف مقر عممو يوجد في ذلؾ البمد
  .371صالح المنزالكل، مرجع سابؽ، ص / د (2)
 341مرجع سابؽك ىشيمة محمكد حكتو، بعادؿ أ/د  (3)
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:  الحموؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكالت-             ب
تتمخص مشاكؿ استعماؿ ضابط اختصاص محكمة المدعى عميو في مجاؿ التجارة 

: االلكتركنية في
 يجعؿ مكطف الشخص غير اإللكتركنيإجراء التعامؿ عبر اإلنترنت مف خبلؿ العنكاف - 

 يشكؿ مكطف  الكبالتالي   org.أك com. بػتنتيي التيمرتبط ببمد معيف خاصة العناكيف 
 . ثابت
. عدـ إلتزاـ المتعاقد باإلدالء ببياناتو الشخصية بصكرة صحيحة- 
 يتخذه المتعامؿ عمى الشبكة بالمؤشر الذم اإللكتركنيصعكبة التأكد مف مطابقة العنكاف - 

. الحقيقي الكطني
 حمكؿ ليذه المشاكؿ، فبالنسبة لعدـ ارتباط إيجاد 31-2000حاكؿ التكجيو األكركبى

 عندما قاـ بتمكيف المتضرريف مف األكركبيالعناكيف اإللكتركنية ببمد معيف فإف االتحاد 
المجكء إلى آلية سريعة لكقؼ االعتداء عمى مصالحيـ كحقكقيـ حدد مفيـك المكطف في 

: لمكرد الخدمات (مكاف التأسيس)يعتبر مكطنان : التعامبلت االلكتركنية حيث نص عمى أنػو
 لمدة غير محددة بصرؼ ثابتة يمارس فيو نشاطا اقتصاديا مف خبلؿ منشأة الذمالمكاف 

 .1 لمتقنية المستخدمة في أداء الخدمةالمادمالنظر عف الكجكد 
ذا كاف الغرض مف اتخاذ ىذا المكطف ىك التيرب مف تطبيؽ قانكف الدكلة المكجو  كا 

 ىذه الحالة ينعقد االختصاص لمحاكـ ىذه األخيرة في اتخاذ التدابير ففيليا النشاط، 
 .2التحفظية بغرض كقؼ االعتداءات عمى مصالح ذكل الشأف

أما عف عدـ االلتزاـ مف قبؿ المتعاقد باإلدالء ببياناتو صحيحة فقد عالج ذلؾ تكصية 
مف مشركع األمـ المتحدة بشأف  (14ـ ) ، كذلؾ األمر ىذا األكركبيمف التكجيو  (5ـ )

 الخدمة بشكؿ لمتمقي بيف الدكؿ األعضاء بأف جعؿ مؤدل الخدمة يتيح اإللكتركنيالتعاقد 
 كأم المقيد بو كرقمو، التجارم، إسـ السجؿ كاإللكتركني، الجغرافيدائـ أسمو، كعنكانو 

. معمكمات أخرل تفيد في تحديد ىكيتو
                                                 

 .31-2000 األكركبيج مف التكجيو  /20المادة (1)

 177، مرجع سابؽ، صالجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية كآليات تسكية منازعاتيا ،أحمد شرؼ الديف/ د  (2)
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 فإف ذلؾ قد عالجو الكطني بالمؤشر اإللكتركنيأما عف صعكبة مطابقة المكقع 
 عندما أتاح لممضركريف اتخاذ حقكقيـ رغـ ذلؾ، مف خبلؿ نصو عمى أف، األكركبياالتحاد 

يحكؿ   يجرل مف خبللو بث األعماؿ الضارة في بمد معيف الكالذم الشبكيتأسيس المكقع 
 يمكف لممقيميف فيو النفاذ إلى ىذا المكقع باتخاذ الذمدكف قياـ السمطات المختصة في البمد 

 .1يمـز مف إجراءات ما
 :فيما يتعمؽ باختصاص محكمة موقع الماؿ:رابعا

 يقـك ىذا الضابط عمى فكرة اختصاص محاكـ الدكلة بكافة المنازعات المتعمقة       
. المكجكدة فييا -  منقكالت مادية أكعقارية كانت  -باألمكاؿ

 :تحديد المشكالت - أ
 نجد عند إعماؿ ضابط اختصاص محكمة مكقع الماؿ عمى عقكد التجارة اإللكتركنية       
 تتـ عمى الشبكة أنو يستبعد العقار بصكر كاممة ، عمى اعتبار أف إجراءات التعاقد التي

 كالتيأما المنقكالت المادية فبالنسبة لمعقكد التي تحتكييا .2 تككف الكتركنيةأفبشأنو ال تقبؿ 
تتـ عمى الشبكة  قد يككف مكضكعيا أشياء غير مادية مثؿ البرامج المكسيقية أك المؤلفات 

 يصعب كبالتالي، مادم ليس لو كجكد افتراضيالفقيية، كىى عقكد تتـ كتنفذ في مجاؿ 
 قد يككف مكضكعيا أشياء مادية  فبل  التيتحديد الدكلة محؿ ىذا الماؿ ،أما بالنسبة لمعقكد 

.  ة إلمكانية  معرفة ىذه الدكؿإشكاؿتطرح 
 :الحموؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكمة-                     ب

يصعب تحديد مكقع األمكاؿ غير المادية ألنيا عندما تكجد عمى الشبكة تكجد مف 
كحؿ ىذه المشكمة يكمف في اعتبار مكقع الماؿ  ،(اإللكتركنيالعنكاف ) افتراضيخبلؿ مكقع 

 .3ىك المكاف الذم تمارس فيو الشركة أنشطتيا االقتصادية 
 

                                                 

 178 مرجع سابؽ، ص،"الجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية كآليات تسكية منازعاتيا"، أحمد شرؼ الديف/ د (1)

شياره العقد، تسجيمو إلبراـ المكثؽ أماـ لؤلطراؼ بالحضكر المادم كالحقيقي اإلجراءات تتمثؿ ىذه  (2)  لدل كا 
 -.  لغاية اليـكاألقؿعمى – مختصة ال تعمؿ الكتركنيا إداريةمصالح 

   410صالح المنزالكل، مرجع سابؽ، ص / د (3)
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 : االلتزاـ أو تنفيذهإبراـفيما يتعمؽ باختصاص محكمة مكاف :خامسا
ف محاكلة تكطيف العقد مف أجؿ تحديد مكاف إبرامو أك تنفيذه في مجاؿ العقكد إ 

 تعقيدان خاصة فيما يتعمؽ ازدادتالتقميدية قد آثار صعكبات عديدة، ىذه الصعكبات قد 
 لمتجارة اإللكتركنية كأساس ىذه الصعكبة كالتعقيد ىك العالميبمكاف إبراـ العقد في النطاؽ 

. افتراضي في مكاف محدد فيك عالـ حقيقييقـك عمى تكاجد   الالشبكيأف العالـ 
: تتحديد المشكال-                    أ

: تتمثؿ ىذه المشاكؿ في
صعكبة تحديد زماف كمكاف إبراـ العقد الختبلؼ المعايير التي تأخذ بيا الدكؿ في -

 نتيجة اإللكتركني العقد إبراـ مكاف تحديد صعكبة  مف جية كاإلرادتيفتحديد لحظة تطابؽ 
. أخرلإلكتركني مف جية  فضاء عبر تتـ انيأل الرسالة كاستقباؿ إرساؿ مكاف تحديد لصعكبة

 يككف محمو أشياء غير مادية مثؿ الذمصعكبة تحديد مكاف تنفيذ العقد خاصة - 
 الخادـ لمبائع، عقكد خدمات اآللي يتـ عف طريؽ النظاـ الذمعقكد شراء األكراؽ المالية 
تسمميا أكثر تعقيدان،   تحديد مكاف إرساؿ الرسالة أكاالفتراضيالمعمكمات ألنو في المجاؿ 

تبيف مف قريب أكمف بعيد مكاف  ألف أجيزة البيانات لك أكضحت لحظة تسمـ الرسالة فأنيا ال
 . ىذا عف إبراـ العقدالجغرافياالتصاؿ 
 محميا أشياء غير مادية التيكما يصعب تحديد مكاف التنفيذ خاصة في العقكد - 

 أـ ىك مكاف  ؟ يتـ بكاسطتو تحميؿ البرنامجكالذم مكاف الخادـ أك المستضيؼ، فيما إذا كاف
 تـ تحميمو ؟ الذم يكجد فيو المرسؿ إليو البرنامج الذمالحاسكب 

:   الحموؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكمة-           ب
:  نظريات كىي4 بالقبكؿ اإليجابيحكـ زمف تطابؽ       

كىذا .  حرر فييا القابؿ قبكلوالتي إعبلف القبكؿ مؤداه أف، مكاف القبكؿ يتحدد بالمحظة - 
يتعدل نطاؽ  يصعب إثباتو تأسيسان عمى أف، القبكؿ خاص بالقابؿ كيصعب إثباتو ألف أثره ال

. حاسكب القابؿ
 يضغط فيو القابؿ عمى المفتاح الذم إرساؿ القبكؿ مؤداه أف، مكاف إبراـ العقد ىك المكاف -

المخصص لمقبكؿ مف أجؿ إرساؿ قبكلو لممكجب، كىنا يعتبر العقد قد تـ بمجرد تصدير 
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 يمكف أف تشكب القبكؿ التي يمقى عمى عاتؽ المكجب كؿ األخطاء الرأمكلكف ىذا . القبكؿ
. مف عيكب فنيو

 يتسمـ فييا المكجب قرار القبكؿ مف التيتسمـ القبكؿ مؤداه أف، إبراـ العقد يتـ في المحظة - 
كلكف ىذه النظرية لـ تتناكؿ . المتعاقد األخر المكجو إليو اإليجاب حتى كلك لـ يطمع عميو

 العقد إلبراـ يتـ فييا قياـ القابؿ باألعماؿ البلزمة التيكؿ صكر القبكؿ فأغفمت مثبل الحالة 
 .دكف إعبلف إرادتو في ىذا الشأف

 يصؿ فييا إلى عمـ التي العمـ بالقبكؿ مؤداه أنو، يتحدد مكاف كزماف العقد في المحظة -
كىذا االتجاه يعيبو قصكر العمـ بالقبكؿ عمى . اإللكتركنيالمكجب القبكؿ عند مطالعة بريده 

 . يمكنو إنكارهكبالتاليالمكجب فقط ألنو عمى حاسكبو الخاص 
،ىناؾ مف يرل أنو 1أماـ ىذه االختبلفات كنظرا لعدـ كجكد اتفاقات دكلية بيذا الشأف        

يمكف االتفاؽ بيف األطراؼ عمى مكاف محدد يككف ىك مكاف العقد مستندان في ذلؾ لمطبيعة 
. اإللكتركنياالفتراضية لمعالـ 

يمكف لمطرفيف حسب ىذا الرأم األخير االتفاؽ عمى مكاف محدد يككف ىك محؿ إبراـ 
العقد، كتختص محكمتو  بنظر النزاع القائـ بيف المتعاقديف، سكاء كاف ىذا ىك مكاف إرساؿ 
اإليجاب أك مكاف تسممو، أما في حالة عدـ االتفاؽ فإننا نرل أف تككف المحكمة المختصة  

.  أبراـ العقد بصدده الذم عمى الشبكة االقتصادم محكمة مكقع النشاط ىي
 الحمكؿ القانكنية الكافية فالنصكص إلىافتقار ىناؾ أما عف مكاف تنفيذ العقد، 

 إلبراـ الحقيقيالكطنية كاالتفاقات الدكلية األكربية لـ تقدـ حمكال كاضحة لمشكمة تحديد المكاف 
. العقكد عبر شبكة اإلنترنت

لكف ذلؾ لـ يمنع بعض الفقو مف تقديـ حمكالن مقترحة لحؿ ىذه المشكمة منيا، أف 
بعض الفقو حاكؿ إيجاد حؿ ليذه المشكمة عف طريؽ قياسيا عمى بيع البضائع، فأعتبر 

.  مكاف التنفيذ ىك مكاف تسمـ األشياء أك الخدمات
 
 

                                                 

  .باستثناء اتفاقية فينا التي تأخذ بتصدير القبكؿ( 1)
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ثالث الفرع اؿ
األعماؿ الدولية واإلقميمية بشأف تسوية نزاعات التجارة اإللكترونية كبديؿ 

 .عف المحكمة المختصة في عقود التجارة االلكترونية
  أتجو التفكير رغبة في اإلستفادة مف اإلمكانات التي تتيحيا شبكة اإلنترنت كالكسائؿ     

 مبادرات خاصة تبنتيا بعض التنظيمات إيجاداإللكتركنية التي يمكف إستخداـ كسائطيا إلى 
اإلقتصادية كاإلقميمية كاإلتحادات المينية الفعالة في ىذا المجاؿ كالتي تيتـ بمكاكبة التطكر 

: اإللكتركني السريع كمنيا
 :األوروبيجيود االتحاد :            أوال

 قاـ  اإلتحاد األكركبي بتكجيو الدكؿ األعضاء بأال تضع في تشريعاتيا الداخمية 
عقبات قانكنية تحكؿ دكف إستخداـ آليات تسكية المنازعات إلكتركنيان بعيدان عف القضاء نص 

 الخاص ببعض المظاىر القانكنية لخدمة 31/2000مف التكجيو األكركبي رقـ  (1)المادة 
تسمح الدكؿ األعضاء لمكردم خدمات " مجتمع المعمكمات كالتجارة اإللكتركنية عمى 

المعمكمات كالمتعامميف معيـ بتسكية منازعاتيـ بعيدان عف أركقة المحاكـ ك بإستخداـ الكسائؿ 
كما " .التكنكلكجية في العالـ اإللكتركني ، كفي مجتمع المعمكمات في فض المنازعات 

– ال سيما التي تتـ بيف المستيمكيف – أصدرت المجنة األكربية المختصة بتسكية المنازعات 
 (الطريؽ اإللكتركني)بإعتماد سمسمة مف التكجييات بخصكص حؿ المنازعات عمى الخط 

 :-منيا 
تأسيس شبكة أكربية لتسكية المنازعات مباشرة عمى الخط ، كلحؿ كافة منازعات المستيمؾ - 1

 .1األكركبي خاصة في قطاع الخدمات
المبادئ الكاجب مراعاتيا مف جانب الدكؿ األعضاء عند تسكية منازعاتيـ عبر اإلنترنت ، - 2

 ، كىي تضع خطكطان إرشادية 257/298كىدؼ ىذه التكصية سد النقص في التكصية رقـ 
. لتكفير أفضؿ حماية ممكنة لممستيمؾ األكركبي في معامبلتو عبر اإلنترنت

                                                 

 .مكاف كجكد التكصية – مكقع اإلتحاد األكركبي :- أنظر ( 1 )

http://www.europa.eu.int/comm/inter-market/en/finances/consumer/adr.htm.  
 

http://www.europa.eu.int/comm/intermarket/en/finances/consnmer/adr.htm
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 Wipo: " 1" جيود المنظمة العالمية لمممكية الفكرية :           ثانيا
 " Wipo"كذلؾ كاف لمدكر الكبير الذم تمارسو المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

إسيامات كبيرة في تطكير كتفعيؿ نظاـ التحكيـ الخاص بالتجارة اإللكتركنية، لتنظيـ 
المنازعات الخاصة باإلنترنت ال سيما المتعمقة بالممكية الفكرية ، كأسماء الدكميف ، 

كيمكف مف خبلؿ ىذا النظاـ التغمب عمى العديد مف الصعكبات ، حيث . كالعبلمات التجارية
يسمح بحرية إختيار القانكف الكاجب التطبيؽ ، كيتضمف كحدة الجزاء رغـ إختبلؼ الجنسيات 

 .(المعجؿ)كذلؾ كضعت منظمة الكيبك نظامان لمتحكيـ السريع 
 2: القاضي اإلفتراضي :ثالثا          

التجربة العممية األكلى لتسكية منازعات التجارة اإللكتركنية بإستخداـ شبكة اإلنترنت 
تتمثؿ في برنامج القاضي اإلفتراضي ، كىك فكرة أمريكية تـ إرساء  (التحكيـ اإللكتركني)

 villa Nova) مف قبؿ أساتذة مركز القانكف كأمف المعمكمات 1996دعائميا في مارس 
Center For Law and Information Policy) 
 ، كمعيد قانكف الفضاء (AAA)كدعـ ىذا النظاـ جمعية المحكميف األمريكيف 

(Cyber space Law Institue)  كالمركز الكطني ألبحاث المعمكماتية األمريكي ، .
كاليدؼ الرئيسي ليذا المشركع إعطاء حمكؿ سريعة لممنازعات المتعمقة باإلنترنت عف طريؽ 

كسيط معتمد مف المركز تككف لو خبرة قانكنية في التحكيـ كالقكانيف الناظمة لمتجارة 
اإللكتركنية كعقكدىا كقانكف اإلنترنت كمنازعات العبلمات التجارية كالممكية الفكرية ، كغيرىا 

. مف المكاضيع المتصمة بيذه التجارة 
 المتخصص بالتحاكر مع أطراؼ النزاع الذيف طمبكا الخضكع االفتراضييقـك القاضي 

( 72)ألحكاـ ىذا النظاـ عف طريؽ البريد اإللكتركني ، عمى أف يفصؿ في النزاع خبلؿ 
كتجدر اإلشارة إلى أف القرار الذم يصدره القاضي يككف مجردان مف القيمة القانكنية .ساعة 

. إال إذا قبمو األطراؼ ، كيقدـ ىذا المركز حتى اآلف خدماتو دكف مقابؿ
 

                                                 

.  http://www.arbiter.wipo.intمكقع مركز تحكيـ الكيبك ( 1)
.  http://vmag.law.vill.eduمكقع المركز ( 2)

http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://vmag.law.vill.edu:8080/
http://vmag.law.vill.edu:8080/
http://vmag.law.vill.edu:8080/
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 :Cyber Tribunal1  المحكمة الفضائية :رابعا          
ككفقان . 1996نشأت ىذه المحكمة في كمية الحقكؽ بجامعة مكنتلاير بكندا في سبتمبر 

لنظاـ ىذه المحكمة ، تتـ كافة اإلجراءات إلكتركنيان عمى مكقع المحكمة اإللكتركني ، بدايةن 
نتياء بإصدار الحكـ كتسجيمو عمى المكقع  مف طمب التسكية ، كمركران باإلجراءات كا 

. اإللكتركني لممحكمة 
 طكرتو ىيئات غير حككمية إلى كضع قكاعد سمكؾ الذمتيدؼ ىذه المحكمة 

تستجيب لطبيعة التجارة اإللكتركنية كتضمف سبلمة بياناتيا مف ناحية، كمف ناحية أخرل 
تسكية منازعاتيا بمكجب نظاـ يكفؿ مصداقية اإلجراءات اإللكتركنية، كينضـ إليو أطراؼ 

. 2تعاقدمالنزاع كيحقؽ االرتباط بينيـ بمكجب إطار 
كلكى تؤكد ىذه المحكمة ثقة المتعامميف عبر الشبكة في نظاميا فإنيا تقـك بإصدار 

 تتحقؽ فييا الشركط المطمكبة، كىذه التي اإللكتركنيشيادات مصادقة عمى المكقع 
الشيادات تجيز ألصحاب المكاقع أك المسئكليف عنيا تسكية منازعتيـ كفقا إلجراءات 

 يكفميا ىذا النظاـ مف أجؿ التيالمحكمة، كلذلؾ يجب أف يككف ىؤالء عمى عمـ تاـ بالمبادئ 
 .3 تتضمنياالتياحتراميا كااللتزاـ بقكاعد السمكؾ 

كتتميز ىذه المحكمة بتقديـ خدمات تسكية المنازعات بالمغتيف اإلنجميزية كالفرنسية ، كذلؾ   
لكجكدىا في مقاطعة ذات طبيعة لغكية مختمطة مف ىاتيف المغتيف، ككذلؾ فيي تجمع بيف 
النظاـ البلتيني كاإلنجمكسكسكني ، مما يؤدم إلى تكحيد القكاعد القانكنية بيف أنظمة ذات 

 . 4ثقافات قانكنية متباينة فيما يتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية كسبؿ فض النزاعات المتعمقة بيا

                                                 

.  http://www.cybertribunal.orgمكقع المحكمة عمى اإلنترنت  (1)
 الدكؿ العربية كدكر المنظمات في االلكتركنيةمنازعات عقكد التجارة في محمد أبك العنيف، ، مقدمة / د (2)

 ككسائؿ حسـ كاالتجاىات اإللكتركنيةكالمؤسسات المختمفة، بحث مقدـ لمؤتمر الجكانب القانكنية لمتجارة 
 2002.الدكلي التجارم لمتحكيـ اإلقميميالمنازعات، مركز القاىرة 

 165صالح المنزالكل، مرجع سابؽ، ص / د(3)

 ىند عبد القادر سميماف، مرجع سابؽ، ( 4)

http://www.cybertribunal.org/
http://www.cybertribunal.org/
http://www.cybertribunal.org/
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أما عف نطاؽ اختصاص ىذه المحكمة، فأننا نجد أف ىذه المحكمة تتميز عف 
 كذلؾ باتساع اختصاصيا أك نطاؽ تطبيقيا حيث تشمؿ خمسة مجاالت االفتراضي القاضي

. التجارة اإللكتركنية، المنافسة، حؽ المؤلؼ، حرية التعبير، الحياة الخاصة: ىي
تفصؿ   الفيييعنى أف اختصاصيا غير محدد، بؿ أنو محدكد بالنظاـ العاـ  كلكف ىذا ال

في المسائؿ ذات الصمة بالنظاـ العاـ كلكف تعالج المسائؿ ذات الصمة بالقانكف الجديد 
 .1لمتكنكلكجيا

بذؿ عناية خاصة فيما يتعمؽ بالمنازعات التي يككف أحد عف لـ تغفؿ ىذه المحكمة      
أطرافيا مف المستيمكيف ، فيي تجتيد مف أجؿ تفسير العقكد محؿ النزاع لصالح المستيمؾ ، 

كالقانكف الكاجب التطبيؽ ىك قانكف المستيمؾ ، كيستطيع المحكـ أف يجتيد لتقديـ حماية 
 .2أفضؿ لممستيمؾ ، كذلؾ مف خبلؿ معمكمات تكميمية كأدلة إثبات

الكساطة أك التحكيـ كىذه : - كتقـك محكمة الفضاء بالفصؿ في القضايا بطريقتيف
الخدمة التى تقدميا المحكمة مجانية، كالمحكمة تضمف سرية المعمكمات الخاصة بالقضايا 
المنظكرة أماميا عف طريؽ التشفير، كيتـ اختيار المحكميف الذيف يقكمكف بالكساطة عف 

  3طريؽ سكرتير المحكمة مف ضمف قامة خبراء قانكنييف كفنييف في مجاؿ القضاء

غير أف سرياف إجراءات التحكيـ بمكجب نظاـ المحكمة الفضائية سيصادفو تحدل 
 عمى أدكات سكاء قصعب رغـ قبكؿ أطراؼ النزاع تطبيقو، ألف النظاـ المذككر يعتمد تشغيؿ

 التيفيما يتعمؽ بالكتابة أك التكقيع أك نقؿ المستندات أك إصدار األحكاـ، تختمؼ عف تمؾ 
. 4تقـك عمييا قكاعد التحكيـ التقميدية

كلذلؾ فيناؾ احتماؿ أف يكاجو االعتراؼ بأحكاـ ىذه المحكمة كتنفيذىا في الدكؿ 
 لـ تطبؽ ىذا النظاـ بعد بعدـ إعتراؼ ىذه الدكؿ بأحكاميا حيث أف، محاكـ ىذه الدكؿ التي

التطبؽ إال قكانينيا الكطنية كاالتفاقات الدكلية الممزمة لدكليا، كىى غير ممزمة بإنفاذ أحكاـ 
                                                 

 ، مرجع سابؽ،  شيماء جماؿ مجاىد (1)

 .http://cybertribunal.org/fag/defult.aspلئلطبلع عمى إختصاصات المحكمة راجع العنكاف التالي  (2)
 .166صالح المنزالكل، مرجع سابؽ، ص / أنظر، د (3)
مرجع سابؽ ،  الجكانب القانكنية لمتجارة االلكتركنية كآليات تسكية منازعاتيا"أحمد شرؼ الديف، / أنظر، د (4)

 168،ص
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 تصدر بناءان عمى إتفاقات خاصة بيف أطراؼ النزاع أك أنظمة انضمكا إلييا لـ التيالتحكيـ 
. تستكؼ بعد األشكاؿ المنصكص عمييا لتككف ممزمة لمدكؿ

كمف ىنا جاءت الدعكل إزاء إنتشار تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ في إنجاز 
المبادالت التجارية إلى تكسيع نطاؽ النصكص الممزمة لمدكؿ في ىذا المجاؿ، لتغطى 
عمميات التحكيـ كغيرىا مف أساليب تسكية المنازعات إلكتركنيان عبر شبكات االتصاؿ 

اإللكتركنية، كيشمؿ التطكير االتفاقات الدكلية كالتشريعات الكطنية في مجاؿ التحكيـ في 
صدار القرارات كاألحكاـ، ألنو رغـ  اتجاه إعتماد ىذه الشبكات كمكاف لتسكية المنازعات كا 

 في ىذا المجاؿ إال  أنيا مازالت كاإلقميميةتعدد الحمكؿ الفقيية السابقة، كاألعماؿ الدكلية 
قاصرة عمى أف تككف نظاما كامبلن كجامعا يغطى منازعات عقكد التجارة اإللكتركنية خاصة 

. مجاؿ االختصاص القضائي فييا
 ثانيالمطمب اؿ

  في عقود التجارة االلكترونيةالقانوف الواجب التطبيؽ
 

 تقـك قكاعد اإلسناد أساسا عمى تركيز العقد مكانيا ضمف دائرة أحد القكانيف المتنازعة،     
كيككف سبب ىذا التنازع ىك الصمة بيف ىذه القكانيف كالعقد، ىنا يتدخؿ القاضي ليطبؽ 

 .القانكف األكثؽ كاألكثر صمة بالعقد مف بيف ىذه القكانيف المتنازعة
   يخضع العقد إلى قاعدتيف في التنازع، قاعدة تحكـ شكمو كقاعدة تحكـ مكضكعو، إال أف 
مجمميا تدكر بيف ضابط قانكف اإلرادة أك قانكف محؿ اإلبراـ أك التنفيذ ، أك قانكف المكطف 

مكاف تنفيذ الجانب الجكىرم مف كالجنسية المشتركة ، كتضيؼ بعض التشريعات ضابط 
ىذا كقد اختمفت اآلراء في . المكاف الذم يكجد مكطف المديف بااللتزاـ الرئيسي كأالعقد، 

 .القانكف الكاجب التطبيؽمفيـك أكثؽ الركابط بيف مكاف إبراـ العقد الدكلي ك
حظ عند محاكلة تطبيؽ قكاعد اإلسناد تعارضيا مع الطبيعة التي تقـك عمييا التجارة     نبل

، مما دفع إلى المناداة باالستغناء عف قكاعد اإلسناد (فرع أكؿ)اإللكتركنية العابرة لمحدكد
 .(فرع ثاف)مباشرة جديدة التقميدية كتطبيؽ قكاعد مكضكعية 
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 الفرع األوؿ
 البحث عف القانوف الواجب التطبيؽ عبر قواعد المنيج التنازعي

 
أتاحت شبكة اإلنترنت لمبلييف األفراد المكجكديف في مختمؼ دكؿ العالـ إبراـ العقكد    

كالصفقات التجارية التي تتـ عبر حدكد الدكؿ، األمر الذم يعني اختراؽ ىذه المعامبلت 
لمحكاجز اإلقميمية ليذه الدكؿ مما يدفع إلى التساؤؿ عف المعايير التي يعتمد عمييا القاضي 

 .الكطني عند بحثو عف القانكف الكاجب التطبيؽ 
تخضع :"  قانكف مدني جزائرم عمى19      بالنسبة لمقانكف الجزائرم، تنص المادة 

التصرفات القانونية في جانبيا الشكمي لقانوف المكاف الذي تمت فيو ويجوز أيضا أف 
 ".تخضع لقانوف الموطف المشترؾ او لمقانوف الذي يسري عمى أحكاميا الموضوعية

يسري عمى :"  قانكف مدني جزائرم عمى18      بالنسبة لؤلحكاـ المكضكعية فتنص المادة 
االلتزامات التعاقدية قانوف المكاف المختار مف المتعاقديف إذا كانت لو صمة حقيقية 
بالمتعاقديف أو بالعقد وفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ يطبؽ قانوف الموطف المشترؾ أو 

 .الجنسية المشتركة ، وفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ يطبؽ قانوف محؿ إبراـ العقد
 ."غير انو يسري عمى العقود المتعمقة بالعقار قانوف موقعو

      نستنتج مف خبلؿ ىذه المكاد انو ىناؾ قانكف يطبؽ عمى شكؿ العقد، كنعكد في تحديده 
إلى مكاف اإلبراـ أك قانكف المكطف المشترؾ أك القانكف الذم ينطبؽ عمى العقد مف حيث 

، كاحتياطا يعيدنا لقانكف المكطف (أكال)المكضكع ، كىذا األخير يتمثؿ في قانكف اإلرادة كأصؿ
كفي كؿ األحكاؿ  (ثانيا)المشترؾ أك قانكف مكاف اإلبراـ كأخيرا قانكف الجنسية المشتركة

 .بالنسبة لمعقكد المتعمقة بالعقار فاف القانكف الكاجب التطبيؽ ىك قانكف مكقع العقار
 .اتفاؽ أطراؼ العقد عمى القانوف الواجب التطبيؽ: أوال 

     استقرت القكاعد القانكنية الداخمية منيا كالدكلية عمى إخضاع العقكد الدكلية لقانكف إرادة 
أطرافيا، كلما كانت عقكد التجارة االلكتركنية أىـ ىذه العقكد الدكلية استفادت مف ىذه 
القاعدة، بحيث يخضع النزاع المترتب عف عقد التجارة االلكتركنية لمقانكف الذم حدده 

 .(ب)،لكف كنظرا لطبيعة البيئة االلكتركنية يصادؼ تطبيؽ قانكف اإلرادة عدة عراقيؿ(أ)طرفاه
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 .خضوع العقد لقانوف إرادة طرفيو  - أ
يحكـ العبلقات التعاقدية بيف الخكاص قانكف إرادتيـ ، باعتبار أف إرادتيـ المشتركة تعد      

، كأصبح حؽ اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ 1مصدرا منشئا لمحقكؽ كااللتزامات فيما بينيـ 
ىك األصؿ في العبلقات العقدية ، فالمشرع عندما نص عميو اعتبره قاعدة أساسية كفي 

 .2غيابيا أك استحالتيا نطبؽ المبادئ األخرل
     ال تختمؼ عقكد التجارة االلكتركنية عف نظيرتيا التقميدية في تفعيؿ ىذا المبدأ، بؿ أف 

طبيعة العقكد االلكتركنية تتطمب أكثر مف غيرىا تطبيؽ مبدأ قانكف اإلرادة خاصة عند غياب 
 .نصكص قانكنية تنظـ عقكد التجارة االلكتركنية في دكلتييما

    يقصد بمبذأ سمطاف اإلرادة االعتراؼ لطرفي العقد بحقيما في اختيار كتحديد القانكف 
الكاجب التطبيؽ عمى العبلقة العقدية التي تجمعيما شريطة أف تككف ىذه العبلقة دكلية، 

 .3كىذا المبدأ تـ تكريسو في العديد مف التشريعات كالعديد مف االتفاقات الدكلية أيضا
    يبلحظ انو كاف لقي مبدأ سمطاف اإلرادة قبكال تشريعيا إال أف أساسو إختمؼ بشأنو الفقو 

 اشترط المشرع الجزائرم أف تككف ىناؾ صمة 4، ثـ انو ك مقارنة بالتشريعات األخرل(1)
حقيقية بيف القانكف المختار كاألطراؼ أك العقد ، كيعد ىذا األمر تقييدا لمبدأ سمطاف اإلرادة 

 (.  2)فيذا األخير ال يعد مطمقا بؿ ترد عميو قيكد
                                                 

 . كىك ما يصطمح عميو بالعقد شريعة المتعاقديف ( 1)
  ............." وفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ:".............. قانكف مدني جزائرم عمى18فقد نص في المادة ( 2)
:  نذكر عمى سبيؿ المثاؿ بعض االتفاقيات كىيأفيمكف  (3)

العقكد الدكلية كقد نصت في مادتيا السابعة القانكف الكاجب التطبيؽ عمى  بشاف 1944اتفاقية ميكسيكك لعاـ 
 يككف كاضحا كجميا كفي أف كاف ىذا االختيار يجب األطراؼ القانكف الذم اختاره ألحكاـالعقد يخضع :" عمى 

."  كمف بنكد العقداألطراؼحالة عدـ كضكح ىذا االتفاؽ يستخمص ضمنيا مف سمكؾ 
 البيكع الدكلية لممنقكالت المادية  كنصت في القانكف الكاجب التطبيؽ عمى  بشاف 1955اتفاقية الىام لسنة 
 بنكد إحدليخضع البيع لقانكف البمد الذم يعينو المتعاقداف كيتـ ىذا التعييف اما صراحة في :" مادتيا الثانية عمى

 المتعمقة برضا الطرفيف فيما يخص األحكاـ العقد كتخضع لنفس القانكف أحكاـالعقد اك يستنتج بصكرة مؤكدة مف 
 " القانكف الكاجب التطبيؽ 

يسري عمى الشروط الموضوعية :" مف قانكنو المدني ما يمي 19كالمشرع المصرم مثبل الذم قرر في المادة  (4)
لمتصرؼ القانوني ما يترتب عميو مف التزامات القانوف الذي اتجيت اليو االرادة الصريحة او الضمنية ، فاف 

 ."لـ توجد سرى قانوف الدولة التي يتـ فييا التصرؼ وفقا لما يقرره القانوف المصري
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 :األساس القانوني لمبدأ سمطاف اإلرادة-1
    يحتكـ األساس القانكني لمبدأ سمطاف اإلرادة في الفقو إلى نظريتيف، أحدىما ترل أف إرادة 
األطراؼ تسمك عمى القانكف كىي النظرية الشخصية، أما الثانية فترل أف إرادة األطراؼ ال 

 .تسمك عمى القانكف لكف القانكف ىك الذم سمح باستعماؿ ىذه اإلرادة كضابط إسناد
 :النظرية الشخصية 1-1

 ، بحيث ال كجكد لقانكف 1     يذىب أنصار ىذه النظرية إلى تقديس إرادة الفرد في التعاقد 
سابؽ يمكف إخضاع إرادة األطراؼ لو بؿ إف إرادتيـ ىي التي تنشئ قانكنا خاصا بيـ كىك 

العقد، بؿ أكثر مف ذلؾ ذىب أنصار ىذه النظرية إلى إخراج العقد مف مجاؿ تنازع القكانيف، 
عمى اعتبار أف تنظيـ األطراؼ لعبلقتيـ العقدية يفمت مف سمطاف القانكف فالعقد طميؽ كتعد 

  .2إرادة أطرافو ىك القانكف الكحيد الذم يحتكـ إليو فبل مجاؿ لتنازع القكانيف
      ال ترل ىذه النظرية ضركرة كجكد عبلقة أك رابطة بيف العقد كالقانكف المختار، عمى 
أساس أف الغرض مف تكريس قانكف اإلرادة ىك تحقيؽ األماف القانكني لؤلطراؼ المتعاقدة ، 
كما أنيا تجيز لئلطراؼ استبعاد نصكص القانكف المختار التي تجعؿ عقدىـ باطبل، كما 

تعطي ليـ حؽ حصر القكاعد التي تنطبؽ عمى عقدىـ ،كحتى حرية إدراج أحكاـ أخرل ال 
  .3تخضع ليذا القانكف المختار

      كانت ىذه النظرية محؿ انتقاد شديد العتبارىا مبدأ سمطاف اإلرادة مبدأ مطمقا، ثـ أف 
اإلرادة ال يمكف أف تككف مصدرا لمحقكؽ إال إذا خكليا القانكف ذلؾ، كعميو ال يتسنى 

 . لؤلطراؼ إختيار القانكف الكاجب التطبيؽ إال إذا سمح القانكف بذلؾ
 :النظرية الموضوعية 1-2

       يقتصر دكر مبدأ سمطاف اإلرادة حسب ىذه النظرية عمى ككنو ضابطا لئلسناد فقط، 
                                                 

بف غرابي سمية ، عقكد التجارة االلكتركنية كمنيج تنازع القكانيف، مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في القانكف، فرع  (1)
  .120، ص 2009قانكف التعاكف الدكلي، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمريػ تيزم كزك، 

 محمكد محمد ياقكت ، حرية المتعاقديف في اختيار قانكف العقد الدكلي بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة تحميمية  (2)
  .94،ص2004كمقارنة في ضكء االتجاىات الحديثة في القانكف الدكلي الخاص، منشأة المعارؼ، مصر، 

 لمبحث القانكني، األكاديمية مككة عبد الكريـ، القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقد البيع الدكلي االلكتركني، المجمة  (3)
  .197، ص2010الجزائر،، 02عدد
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يختار النظاـ القانكني الذم سيخضع لو العقد مف بيف األنظمة القانكنية المكجكدة، شريطة 
 .أف تككف ىناؾ رابطة بيف العقد كىذا النظاـ

    تعطي ىذه النظرية إمكانية اختيار أكثر مف قانكف كاحد مف بيف القكانيف ذات الصمة 
كما أف القاضي يمكف لو . 1بالعقد، كال تتيح تعديؿ أك إنقاص أك مخالفة القكاعد اآلمرة فييا

كىك ما أخذ بو المشرع .أف يستبعد تطبيؽ القانكف المختار إذا لـ تثبت الصمة بينو كبيف العقد
 .الجزائرم

 :موانع تطبيؽ قانوف اإلرادة-2
يرد عمى مبدأ حرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى تعاقدىـ      

 استثناءات يستبعد بيا القاضي تطبيؽ ىذا القانكف كيختار قانكنا أخر انسب ك أفضؿ لحكـ 
 :ىذه العبلقة، كمف أسباب استبعاد ىذا القانكف نجد

 : عدـ وجود صمة بيف القانوف المختار والعقد أو أطرافو2-1     
 قانكف مدني جزائرم ، بحيث اشترطت لتطبيؽ قانكف 18     تضمنت ىذا المانع المادة 

المكاف المختار أف يككف ليذا األخير صمة حقيقية تربطو بالمتعاقديف أك العقد، كتطبيؽ ىذه 
المادة يقتضي أف يختار المتعاقديف قانكف جنسيتيما المشتركة أك قانكف جنسية احدىما ،  

 مكطنيما المشترؾ، مكطف أحدىما، محؿ إقامتيما المشترؾ، محؿ إقامة أحدىما، مكاف إبراـ 
  .2العقد أك مكاف تنفيذه، عدا ىذه القكانيف تنتفي الصمة بيف القانكف كالعقد كأطرافو

 : النظاـ العاـ2-2   
ال يجوز تطبيؽ القانوف األجنبي بموجب :"  قانكف مدني جزائرم عمى24نصت المادة      

النصوص السابقة إذا كاف مخالفا لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة في الجزائر أو ثبت لو 
 ............".االختصاص بواسطة الغش نحو القانوف

يعتبر النظاـ العاـ دفع يستخدمو القاضي الستبعاد القانكف األجنبي الذم اختاره األطراؼ     
كمما تبيف أف مضمكنو يتعارض مع األسس الجكىرية التي يقـك عمييا المجتمع، كيعرؼ 

                                                 

 .74محمكد محمد ياقكت، مرجع سابؽ، ص( 1) 
 الكسط أف عمى اعتبار آخر يخضع لقانكف أفاف كاف في العقكد االلكتركنية خاصة التي يتـ تنفيذىا الكتركنيا يمكف ك (2)

 . دكلةألمالذم ينفذ فيو العقد ال يخضع 
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النظاـ العاـ عمى انو مبادئ ترمي لحماية المصمحة العامة لمدكلة مف جميع النكاحي 
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالتي تتعمؽ بالكضع الطبيعي لمجتمع منظـ تعمك 

 .1فيو مصالح العامة عمى مصالح األفراد
    يتميز النظاـ العاـ بكاقعيتو كتغيره بفعؿ الزماف كالمكاف، كىك دفع استثنائي يستعممو 

 .القاضي إلبعاد القانكف الذم اختاره األطراؼ
 : الغش نحو القانوف2-3   

 قانكف مدني جزائرم السالفة الذكر ، كنككف بصدد 24    نصت عمى ىذا المانع المادة 
غش نحك القانكف عندما يختار األطراؼ قانكنا بقصد التيرب مف حكـ القكاعد القانكنية 
اآلمرة التي يخضعاف ليا كيدعى كذلؾ بالتحايؿ عمى القانكف، كلمقاضي اف يستنتج ىذا 

 .التحايؿ مف مبلبسات القضية 
     إذا تأكد القاضي مف كجكد نية الغش نحك القانكف يستبعد القانكف المختار كيطبؽ 

 ، بينما مخالفة القانكف 2القانكف المختص كالذم سعت إرادة األطراؼ المتعاقدة إلى تجنبو 
  .3المختار لمنظاـ العاـ يطبؽ القاضي بعد استبعاده القانكف الجزائرم

 صعوبات تطبيؽ قانوف اإلرادة عمى عقود التجارة االلكترونية-                ب
    تبـر أك تنفذ عقكد التجارة االلكتركنية في بيئة الكتركنية مما يكسبيا طابعا غير ماديا ىذا 
الطابع يضفي عمى العقكد االلكتركنية العديد مف الصعكبات عند محاكلة تطبيؽ قانكف إرادة 

 .األطراؼ عمى النزاع الناشئ عف العقد بيف طرفيو 
 : صعوبة تحديد ىوية األطراؼ المتعاقدة -1

يصعب التحقؽ مف ىكية األشخاص المتعامميف عبر شبكة االنترنت لخصكصية إبراـ   
عقكد التجارة اإللكتركنية داخؿ ىذا الفضاء البلمادم ،كيعد القياـ بعممية التأكد مف ىكية 

                                                 

تكميت زكينة القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد التجارة االلكتركنية الدكلية ، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف،  (1)
  24،ص2011، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، األعماؿفرع قانكف 

خميفي سمير، حؿ النزاعات في عقكد التجارة االلكتركنية ، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في الحقكؽ، فرع قانكف تعاكف  (2)
  31،ص2010دكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،

 
  . قانكف مدني جزائرم24/2 طبقا لنص المادة (3)
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المتعاقد، أمرا سيؿ في العقكد العادية كذلؾ مف خبلؿ التثبت مف األكراؽ الرسمية أك بطاقات 
أما بالنسبة إلى عقكد . اليكية كما ييسر ىذه العممية ىك تكاجد المتعاقديف في مجمس كاحد 

التجارة اإللكتركنية فإف ىذه العممية تتـ عف بعد مع أشخاص طبيعية أك مع ذكات معنكية 
بعيدة عف الطرؼ اآلخر ك بالتالي فإف ىذا النكع مف التأكد كالتثبت يككف عسيرا ك ليذه 

الغاية فاف التعامؿ في الفضاء اإللكتركني يستكجب مف المتعاقد أف يقـك ببعض البحكث في 
. ما يخص ىكية الطرؼ المتعاقد معو

يككف العقد اإللكتركني سميما مثؿ جميع العقكد األخرل يجب أف يصدر عف متعاقديف ؿ      
تتكفر فييـ أىمية التعاقد كلذا فإف التثبت مف أىمية الطرؼ األخر ىي مسألة أساسية لتكاصؿ 

 مع تفاقـ إنشاء المكاقع اإلنترنتكلقد تفاقمت مشكمة األىمية عمى شبكة . العبلقة التعاقدية
 بفضؿ برامج معمكماتية حديثة، أصبح ممكف امتبلؾ اإلنترنتالتجارية كيسر بعثيا عمى 

مكاقع تجارية عمى ىذا الفضاء البلمادم كالتعاقد رغـ غياب ىذا الشرط الجكىرم بالنسبة إلى 
ك أماـ أىمية ضماف سبلمة التعاقد اإللكتركني فمقد قامت بعض التشريعات . عديمي األىمية

بإنشاء عممية المصادقة اإللكتركنية التي تتمثؿ في المجكء إلى طرؼ ثالث محايد مكثكؽ فيو 
مف كبل الطرفيف كذلؾ لمتحقؽ مف ىكية أطراؼ العقد اإللكتركني ك بالتالي يستطيع كؿ 

. طرؼ مف خبلؿ ىذه الكسيمة التأكد مف ىكية الطرؼ اآلخر
لكف حتى في حالة المصادقة اإللكتركنية يضؿ إبراـ العقكد مع عديمي األىمية ممكنا إذ    

ال يتطمع جميع المستيمكيف إلى بيانات شيادة المصادقة ك يعكد ذلؾ إلى ما تتطمبو ىذه 
التجارة اإللكتركنية مف سرعة لتقميص اإلجراءات كالشكميات التي قد تعرقؿ تطكرات ىذا 

. النشاط
بالرغـ مف أف ركف األىمية ىك ركف بالغ األىمية لكف يبقى في ميداف المعمكماتية الركف     

الذم ال يشغؿ باؿ التجار خبلفا إلى ذلؾ فإف الدفع الفكرم لثمف البضائع المبيعة أك 
ليذه الغاية فإنو مف النادر أف نجد نزاعات في خصكص . الخدمات ىك الذم ييـ التجار

. مسائؿ األىمية عمى مستكل العقكد اإللكتركنية
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 صعوبة التحقؽ مف وجود إرادة التعاقد-2
كأف .  التبلعب بالرسائؿ االلكتركنية المرسمة عبرىا  االتصاؿ شبكاتمف خبلؿيمكف     

 أرسميا أك يقـك بالتبلعب برسالة أخر رسالة باسـ شخص بإرساؿيقـك شخص غير مخكؿ 
فإذا كانت ىذه الرسالة تتضمف تعبيرا عف . شخص معيف كتحريؼ ما كرد فييا مف معمكمات 

تنسب إليو ؟ يجب اف  اإلرادة فكيؼ يمكف التحقؽ مف نسبتيا حقيقة إلى مف
قكاعد معينة تنظـ العبلقة بيف منشئ الرسالة  (االكنسيتراؿ) كضع القانكف النمكذجي    

فالرسالة االلكتركنية .كبيف متمقييا المرسؿ إليو  (التي تتضمف التعبير عف اإلرادة)االلكتركنية 
نماال تعد صادرة عف المنشئ في الحالة التي يصدرىا بنفسو فقط ،   تعد ىذه الرسالة كا 

 مف شخص لو صبلحية التصرؼ نيابة عف المنشئ فيما يتعمؽ أرسمتصادرة عنو أيضا إذا 
بالرسالة االلكتركنية ككذلؾ إذا كانت قد صدرت مف نظاـ معمكمات مؤتمت كمبرمج لمعمؿ 

. تمقائيا مف قبؿ المنشئ أك نيابة عنو
 أنيا أساس يستطيع االعتماد عمى الرسالة كيتصرؼ عمى جانبو المرسؿ إليو فأنو مف أما

 :باالتيصدرت فعبل مف المرسؿ إليو في حاالت معينة تتمثؿ 
لمتأكد مف  (المنشئ كالمرسؿ إليو  ) متفؽ عميو مسبقا بيف الطرفيف إجراءف ىناؾ اإذا ؾ- 

 تطبيقا اإلجراءأف الرسالة صدرت مف المنشئ كاستخداـ رمكز معينة كطبؽ المرسؿ إليو ىذا 
 .سميما 
 أف الرسالة صادرة عنو فعبل كأف إلثباتف منشئ الرسالة يستخدـ طريقة معينة اإذا ؾ-    

 الرسالة مكثقة بيذا التكقيع مف قبؿ شخص تمكف فأرسمتيستخدـ تكقيعا الكتركنيا معينا ، 
بحكـ عبلقتو بالمنشئ أك بككيؿ المنشئ مف الكصكؿ إلى الطريقة التي يستخدميا المنشئ 

. الثبات أف الرسالة االلكتركنية صادرة عنو 
 فيعد الرسالة منسكبة إىمالوكيبلحظ في ىذه الحالة أف القانكف النمكذجي يحمؿ المنشئ تبعة 

 نسبة إلثباتإليو فبل يستطيع الطعف فييا ، ذلؾ أنو لـ يحافظ عمى الكسيمة التي يعتمدىا 
. الرسائؿ إليو مما مكف الغير مف االستيبلء عمييا
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إال أف ىذه القاعدة التي تجيز لممرسؿ إليو التعكيؿ عمى الرسالة كما كردت إليو  ترد عمييا 
استثناءات ثبلثة بمكجبيا يمكف لممرسؿ أف يطعف بنسبة ىذه الرسالة إليو فبل يعكد لممرسؿ 

: كتتمثؿ ىذه االستثناءات باالتي. إليو التمسؾ بيا تجاىو 
 يبيف لو فيو أف الرسالة لـ تصدر إخطارا فأرسؿ لممرسؿ إليو األمرإذا تدارؾ المنشئ    -
كفي ىذه الحالة يحؽ لممرسؿ الطعف بالرسالة اعتبارا مف الكقت الذم يتسمـ فيو . عنو 

 في أرسؿ قد اإلخطار أنو ينبغي لتطبيؽ ىذا االستثناء أف يككف إال اإلخطار،المرسؿ إليو 
فإذا تأخر . كقت مبلئـ أك معقكؿ بحيث يككف لممرسؿ إليو كقت كاؼ لمتصرؼ عمى اساسو

 ، كابـر المرسؿ إليو تصرفات معينة اعتمادا عمى الرسالة التي اإلخطار إرساؿالمرسؿ في 
. اعتقد أنيا صادرة مف المرسؿ فبل يككف لممرسؿ في ىذه الحالة أف يتمسؾ بعدـ نسبتيا إليو

ف يفترض فيو أف يعمـ أف الرسالة لـ تصدر مف المنشئ إذا اإذا عمـ المرسؿ إليو أك ؾ-    2
كما لك أف المرسؿ الذم .  متفؽ عميو مع المنشئ إجراءية معقكلة أك استخدـ أم ابذؿ عف

تنسب إليو الرسالة اعتاد أف يطمب كمية محدكدة مف البضاعة في كؿ مرة مف المرسؿ إليو ، 
. كتضمنت الرسالة في ىذه الحالة كمية اكبر بكثير مما اعتاد طمبو

ف المرسؿ إليو يستطيع كفقا لمقاعدة المتقدمة أف يعد الرسالة صادرة ممف تنسب اإذا ؾ-    3
إليو فأنو يستطيع أيضا التمسؾ بكؿ ما كرد فييا فيعد أف الرسالة التي استمميا ىي الرسالة 

ذا استمـ . األساسالتي قصد المنشئ أف يرسميا كأف يتصرؼ عمى ىذا   مف رسالة أكثركا 
 كما لك األساس كيتصرؼ عمى ىذا األخرلفيحؽ لو أف يعتبر أف كؿ رسالة مستقمة عف 

ف يتصرؼ عمى أ بإمكانواستمـ رسالتيف كؿ منيما تطمب الكمية ذاتيا مف البضاعة فأف 
ية معقكلة اف يعمـ أك كأف عميو أف يعمـ إذا بذؿ عفا إذا ؾإال أنيما رسالتيف مستقمتيف أساس

.  نيةا متفقا عميو مع المنشئ أف الرسالة كانت نسخة ثإجراءأك استخدـ 
 ال يستطيع المرسؿ إليو أف يتمسؾ بالرسالة إذا عمـ أك كأف عميو أف يعمـ األحكاؿكفي جميع 
 معينة في الرسالة كما أخطاء عف كجكد أسفرية معقكلة أف بث الرسالة قد اإذا بذؿ عف

 أف يعمـ بذلؾ فأنو يستطيع االحتجاج عمى المرسؿ بالرسالة بإمكانوفإذا لـ يكف . استمميا 
. بالحالة التي كردت إليو 
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 ك سبلمة أىميتو نسبة اإلرادة إلى شخص معيف فيمكف حينيا أف نتحقؽ مف أمكففإذا    
كىذا ما يتحقؽ بعد التثبت مف ىكيتو كالتأكد مف أنو فعبل مف يدعي أنو .  مف العيكب إرادتو
.  الرسالة أرسؿ

 :صعوبة اثبات العقد-3
 أثارت االستعانة بكسائؿ االتصاؿ الحديثة مشكمة التعبير عف اإلرادة ك مدل مصداقية   

 المادم إذ نجد أف أىـ ميزة في ىذه البيئة الغياب. المتبادؿ ك إثباتو ك القبكؿ اإليجاب
الذيف يتبادلكف إرادتيـ عبر كاقع المادم فمف خصائص العقد  التعاقد ألطراؼ المحسكس

إثباتو  الطرؼ المكتسب لمحؽ مكانيةإ  عدـقك الذم يستتبعااللكتركني غياب الكثيقة الكرقية 
  .المكاقع االلكتركنية البريد االلكتركني ك المحادثة كب عبر الشبكات قد تتـ فالعقكد

 التحديد القضائي لقانوف العقد في حالة تخمؼ اإلرادة الصريحة:ثانيا             
في حالة غياب اإلرادة الصريحة لممتعاقديف حكؿ اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى      

العقد المبـر عبر اإلنترنت كالمتعمؽ بالتجارة الدكلية اإللكتركنية، كفي حالة تعذر الكشؼ عف 
إرادتيـ الضمنية، فإنو ال يسكغ لمقاضي أف يختصر الطريؽ كيطبؽ قانكنو الكطني أك يرفض 
نما يجب عميو أف يجتيد لمكصكؿ إلى ىذا القانكف، كذلؾ مف خبلؿ ربط  الفصؿ في النزاع كا 

  :، تتمثؿ ىذه الركابط فيالعقد بالقانكف الذم يرتبط بو ارتباطا كثيقا
:  قانوف محؿ إبراـ العقد- أ               

      يعتمد القاضي في القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد مف حيث شكمو عمى قانكف 
محؿ اإلبراـ كأصؿ استثناء يجكز المجكء لقكانيف أخرل، أما مف حيث القانكف الكاجب 

التطبيؽ عمى العقد مف حيث مكضكعو فيك ضابط احتياطي يمجأ إليو بعد قانكف اإلرادة ثـ 
 .المكطف كالجنسية المشترؾ كأخيرا محؿ اإلبراـ 

    يتـ المجكء إلى قانكف محؿ إبراـ العقد عمى أساس أف مكاف تككيف العقد ىك أكؿ مكاف 
ذا كاف 1تتككف فيو اإلرادات ، كيفترض ذلؾ عمـ األطراؼ بالقانكف الذم سيخضعاف لو  ، كا 

بالنسبة لمعقكد التقميدية تحديد ىذا المكاف ال يطرح إشكاؿ إال انو في عقكد التجارة 
االلكتركنية مف الصعب تحديده عمى أساس انعداـ الحدكد السياسية كالجغرافية في العالـ 

                                                 

   ينطبؽ عمى التعاقد بيف حاضريف فقط كال ينطبؽ عمى التعاقد بيف غائبيفاألساسكاف كاف ىذا ( 1)
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 كاف التعاقد عبر الشبكة تعاقد بيف غائبيف يستحيؿ معو تحديد لحظة تطابؽ 1االفتراضي
اإليجاب بالقبكؿ الختبلؼ تشريعات الدكؿ بشأف النظرية التي تأخذ بيا لتحديد لحظة التعاقد 
بيف غائبيف مف جية، كمف جية أخرل ىناؾ عقكد تبـر كتنفذ عمى الشبكة كىذه األخيرة ال 

 .تخضع ألم قانكف، ىذا ما يستدعي ضركرة تكحيد القكاعد القانكنية الدكلية 
 لـ يعد مناسبا االعتماد عمى قانكف محؿ اإلبراـ مع تطكر التجارة اإللكتركنية،     عميو، 

حيث تعددت صكر التعاقد بيف غائبيف، نتيجة شيكع استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في 
التعاقد كالتمكس كالفاكس كاإلنترنت مما أصبح يشكؿ صعكبة عند تحديد قانكف محؿ اإلبراـ، 

 كىك في رحمة عابرة في طائرة أك قطار أك  الشخص يتعاقد عندما يككف عرضيا قدكألنو
، فضبل عف أف مكاف إبراـ العقد يككف في مكاف غير خاضع ألم قانكف كأعالي البحار مثبل

قد ال يرتبط بعبلقة جكىرية بمكضكع العقد، ألف التعاقد مف خبلؿ اإلنترنت يفترض اتصاؿ 
العقد أثناء إبرامو بجميع الدكؿ المرتبطة باإلنترنت ىذا يعني أف قانكف محؿ اإلبراـ صعب 

.  التطبيؽ في مجاؿ التعاقد عف طريؽ اإلنترنت 
   تأخذ بعض التشريعات األخرل بقانكف محؿ التنفيذ ، كىذا ما لـ ينص عميو المشرع  

فيما يتعمؽ بمكاف تنفيذ عقكد التجارة الدكلية اإللكتركنية، كخصكصا المبرمة ، ك 2الجزائرم
عبر شبكة اإلنترنت، قضت محكمة استئناؼ باريس في حكـ ليا بأف مكاف تنفيذ عقد 
خدمات المعمكمات المبـر عبر اإلنترنت بيف المستخدـ كمكرد الخدمة ىك مكاف مكطف 

المستخدـ، أم مكاف ربط المستخدـ بالشبكة، إال أف ىناؾ مف اعترض عمى ىذا الحكـ عمى 
اعتبار أف تركيز األداء في مكطف المشترؾ ال يككف فعاال ألف المشترؾ قد يككف مرتبطا مف 

خبلؿ كممة مركر عبر حاسب يقع خارج مكطنو باإلضافة إلى أنو يمكف قبكؿ ىذا الحكـ 
بشأف العقكد التي تنفذ لحظيا قبؿ تحميؿ برامج أك أسطكانة مكسيقية ألنو يتـ دائما في 
حاسب المستخدـ المكجكد في مكطنو، أما بالنسبة لعقكد خدمات المعمكمات فيي عقكد 

.  3مستمرة ليست كقتية كبالتالي ال يمكف قبكؿ ىذا الحكـ كقاعدة عامة

                                                 

  39ص ، مرجع سابؽ، الخاص فراؽ أـ تبلؽالدكلياحمد عبد الكريـ سبلمة، األنترنت كالقانكف (1)
 . عمى اعتبار انو لو صمة بالعقداألطراؼ اختاره إذا يطبقو القاضي كقانكف كاجب التطبيؽ عمى العقد أف انو يمكف إال( 2)
 334 ص ، مرجع سابؽ،صالح المنزالكم( 3)
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 قانوف الموطف المشترؾ-             ب
 قانكف مدني جزائرم ، بحيث يطبؽ عمى العقد مف 19 ك 18نصت عميو كؿ مف المكاد    

حيث شكمو قانكف مكاف إبرامو كيجكز كذلؾ إخضاعو لقانكف المكطف المشترؾ ألطرافو أك 
لمقانكف الذم يطبؽ عمى أحكامو المكضكعية ، كىذه األخيرة تستند أكال إلرادة األطراؼ كفي 
غيابيا يمجأ إلى قانكف المكطف المشترؾ أك الجنسية المشتركة كفي آخر المطاؼ قانكف محؿ 

اإلبراـ، فالقاضي مف حيث القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الشكؿ لو الحرية في اختيار بيف 
الضكابط المختمفة المقررة قانكنا،أما مف حيث المكضكع فيتقيد بقانكف إرادة األطراؼ ما لـ 

 . يكف فيو مانع ، كفي غيابو يمجأ إلى الضكابط األخرل
    يقصد بالمكطف المكاف الذم يستقر فيو الشخص كيتخذه مركزا ألعمالو كمصالحو ، 

كيستعمؿ المكطف المشترؾ كضابط إسناد إذا كاف مشتركا ، كقد منحت مختمؼ التشريعات 
األفضمية ليذا الضابط عمى أساس أف إرادة األطراؼ المفترضة قد انصرفت إلى تطبيؽ 

 .قانكف مكطنيما المشترؾ باعتباره معمكما كمعركفا لدل كمييما
 التي تتـ عمى الشبكة كالتي تقـك عمى ة  بتطبيؽ ىذا المفيـك عمى عقكد التجارة اإللكتركني

الكجكد البلمادم لؤلشخاص فانو ليس مف اليسير التأكد مف ىذا المكطف فقد يستعمؿ 
األطراؼ عناكيف عامة، كحتى عند استعماليـ لمعناكيف الكطنية ال يمكف اعتمادىا كمكطف 

حقيقي لؤلطراؼ مما يؤدم إلمكانية كجكد تحايؿ مف األطراؼ باتخاذىـ عناكيف لمتيرب مف 
 .تطبيؽ قانكنيـ الذم ال يسمح بتعاقدىـ مثبل 

 قانوف الجنسية المشتركة-             ج
 قانكف مدني جزائرم ، كضمنيا في المادة في 18    نص عميو المشرع الجزائرم في المادة 

 قانكف مدني جزائرم بإحالتيا لمضكابط المنصكص عمييا في المادة السابقة، يتـ 19المادة 
االعتماد عمى ىذا الضابط عمى افتراض انو إذا كاف المتعاقديف مف جنسية كاحدة فيمكف 
إرجاع قصدىما إلى إخضاع العقد المبـر بينيما لقانكف الدكلة التي ينتمياف إلييا كيتمتعاف 

بجنسيتيا ، لكف ىناؾ مف الفقو مف يؤكد أف الجنسية ال تعد عنصرا مؤثرا في عقكد 
عند تطبيؽ 1المعامبلت الدكلية كال تصمح كحدىا أف تككف أساسا لتطبيؽ قانكنيا عمى العقد 
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ىذا الضابط نجد صعكبة مف حيث تحديد اليكية الحقيقية لؤلطراؼ كبالتالي جنسيتيـ ، ثـ 
 . أف العناكيف االلكتركنية  ال تدؿ عمى الجنسية الحقيقية لؤلطراؼ

  :معيار األداء المميز في العقود الدولية لمتجارة اإللكترونية-          د
ر لئلسناد في مما مكاف إبراـ العقد كمكاف تنفيذه كمعضابطاالنتقادات المكجية ؿ     دفعت 

إلى المناداة بالبحث عف معايير أكثر مركنة مثؿ معيار  عقكد التجارة الدكلية اإللكتركنية
 . بالنسبة لمعقكد التي يتـ تنفيذىا عبر الشبكة المميز1األداء 

     ظيرت فكرة األداء المميز في الفقو السكيسرم في العقد الثالث مف القرف العشريف ككاف 
 أكؿ مف اقترح فكرة إسناد العقد لمحؿ إقامة المديف باألداء الجكىرم ىك القاضي السكيسرم 

STAUFFER في قضية 1952 عاـ CHEVALLY C.GENIMPORTETEX S.A 
في حالة سكوت المتعاقديف عف القانوف الذي يحكـ العقد فانو :" حيث تقرر في الحكـ

يخضع لمقانوف الذي يرتبط بو بأوثؽ صمة وىو قانوف محؿ إقامة الطرؼ المديف باألداء 
 .2"المميز في العقد

 ك مفادىا تحديد القانكف  الذم ينطبؽ  تفريد معاممة العقكد    يقـك ىذا الضابط عمى فكرة
، فعمى الرغـ مف تعدد االلتزامات في العقد الكاحد إال 3عمى العقد كفقا لبللتزاـ األساسي فيو

أف احد االلتزامات ىك الذم يميز العقد كيعبر عف جكىره كبالتالي يجب االعتماد عميو 
  JEAN BPTISTEكيعرؼ األستاذ . لتعييف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد في جممتو

    4األداء المميز لمعقد انو األداء الذم يسمح بكصؼ العقد كتمييزه عف غيره مف العقكد االخرل
  كبعض التشريعػػػػػػػػػػػػػػػات 5     نالت فكرة األداء المميز تأييدا مف فقياء التجػػػػػػػػػػػػارة االلكتركنية 

                                                 

   لـ ينص المشرع الجزائرم عمى ىذا الضابط( 1)

 586 ص ، مرجع سابؽ،ىشاـ عمي صادؽ (2)
 336 ص ، مرجع سابؽ،صالح المنزالكم (3)
 التزامو بنقؿ الممكية في عقد البيع كالتزاـ المكرد بتكريد أكبناء عمى ذلؾ يعد اداءا مميزا التزاـ البائع بالتسميـ  (4)

 مركز الثقؿ االقتصادم كاالجتماعي فتعبر ع تاالدعاءا ىذه أف أساسالخدمة في عقكد المقاكلة كالككالة عمى 
 .في الرابطة العقدية

، مرجع سابؽ،  لدل صالح المنزالكم إلييـمشار  MONNET.J, JERBIEST.T, CACHARD.O ىـ مف (5)
  337ص 
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كىي تمتقي مع نظرية التكطيف أك التركيز المكضكعي كفقا 2 ككذا االتفاقات الدكلية 1الكطنية 
مف حيث انو يمجا إليو عند   BATIFFOLلظركؼ التعاقد كمبلبساتو التي قاؿ بيا العميد 

سككت المتعاقديف عف اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ كيختمؼ عنيا في اف تعييف القانكف 
الكاجب التطبيؽ كفقا لنظرية التكطيف يتحدد في مرحمة متأخرة بحيث يقرره القاضي الذم 

ينظر في النزاع في كؿ حالة عمى حدة عمى عكس معيار األداء المميز يتقرر مسبقا بحيث 
 .3أف محؿ تنفيذ األداء المميز ىك محؿ إقامة المديف بيذا األداء

عبر شبكة كالمنفذة في مجاؿ عقكد التجارة اإللكتركنية الدكلية، كخصكصا المبرمة   
األنترنت يعد األداء المميز في العقد الذم يتـ بيف مقدـ الخدمة أك المادة المراد إدخاليا عمى 
الشبكة كالشركة التي تتكلي معالجة تمؾ المادة اإللكتركنية كتحميميا عمى مكقع األنترنت، ىك 
مقر مقدـ الخدمة أك تمؾ الشركة، كبالتالي فالقانكف الكاجب التطبيؽ في الحالة التي لـ يتفؽ 

ىك قانكف دكلة المكرد الذم يمتيف تكريد المعمكمات أك - صراحة أك ضمنا– األطراؼ عميو 
.  4قانكف الدكلة التي بيا مقر أك مركز تمؾ الشركة، باعتبارىا المدينة باألداء المميز لمعقد

كرغـ اتساـ ىذا المعيار بسيكلة العمـ بو كمركنتو كمبلئمتو لكؿ طائفة مف العقكد، إال      
أنو في المقابؿ سيؤدم إلى تطبيؽ قانكف الطرؼ القكم مما يؤدم إلى اإلضرار بالطرؼ 

يقـك عمى مرتكزات الضعيؼ أماـ شبكات اإلنتاج كالخدمات العمبلقة، فضبل عف ذلؾ 
                                                 

 المتعاقديف عف اختيار إرادةعند سكوت  :" عمى28 حيث نص في مادتو األلمانيمنيا القانكف الدكلي الخاص  (1)
تعتبر تمؾ الصمة موجودة مع .  صمة بواألوثؽالقانوف الذي يحكـ العقد يسري عمى ىذا القانوف قانوف البمد 

 كاف إذا الرئيسي إدارتو مركز أو المميز باألداء يقوـ أف العادية لمطرؼ الذي يتعيف اإلقامةالبمد الذي بو 
 مف 25 كالقانكف المجرم في مادة 117 القانكف الدكلي الخاص السكيسرم في المادة ،..........."شخصا معنويا

 الخ ...القانكف الدكلي الخاص 
د سكوت المتعاقديف عف اختيار القانوف فع:" التي تقرر في المادة الرابعة انو 1980منيا اتفاقية ركما لعاـ  (2)

 الروابط وثوقا وتعتبر تمؾ أكثر قانوف الدولة التي لو بيا األخيرالواجب التطبيؽ عمى العقد يسري عمى ىذا 
 إبراـ المميز وقت األداء المعتادة لمطرؼ الممتـز بتقديـ اإلقامةالروابط موجودة في الدولة التي يوجد بيا محؿ 

................."   العقد 
 338ص، مرجع سابؽ، صالح المنزالكم  (3)
 البيئة التي ينفذ فييا العقد بيئة غير أف المميز باعتبار األداءفي حيف ىناؾ مف يرل انو ال يمكف تحديد قانكف  (4)

 عقد االشتراؾ في قكاعد المعمكمات  محمد احمد االباصيرم،فاركؽ:  دكلة، انظر في ذلؾألممادية كليست تابعة 
 .114 ص ،2002عبر شبكة االنترنت، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
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تكجد بعض العقكد المركبة جغرافية ال تتبلئـ مع طبيعة المعامبلت االلكتركنية ، كما انو 
.  التي يصعب معيا تعييف األداء المميز لكجكد االلتزامات المتقابمة عمى نفس درجة األىمية 

كمما سبؽ يتبف لنا أف العقكد الدكلية في التجارة اإللكتركنية تنأل عف الخضكع لقكاعد     
القانكف الدكلي الخاص كيرجع ذلؾ إلى أف ىذه العقكد ال تتبلئـ مع المفاىيـ التقميدية 

لبلختصاص التشريعي كالقضائي كمع قكاعد اإلسناد اإلقميمية التي تعتمد عمى الحمكؿ 
قميـ يفصؿ بينيما حدكد  العادية لتنازع القكانيف التي كضعت لتنظيـ مجتمع مقسـ إلى دكؿ كا 

جغرافية كسياسية ال تستجيب إلى تطكرات التكنكلكجيا الراىنة، مما فرض البحث كضع قانكف 
. 1بديؿ يبلئـ ىذه النكعية مف العقكد اإللكتركنية 

 
 الفرع الثاني

 وضع قانوف خاص دولي الكتروني
 

 أحدثت قنكات التكاصؿ اإللكتركنية عالـ افتراضي تتفاعؿ فيو الكيانات اإللكتركنية مقسـ    
عمى شبكات اتصاؿ كمجاالت دكميف كمكاقع كيب فضبل عف أف المتعامميف في ىذا العالـ 

االفتراضي مجيكلكف بسبب انعداـ صفة الثبات التي يتميز بيا ىذا العالـ، حيث أف 
مما فرض كضع قانكف . المعامبلت الرقمية ليس ليا شكؿ مادم كمعمـك في الزماف كالمكاف 

مكضكعي إلكتركني دكلي يستند عمى ضكابط مكضكعية عمى غرار القانكف المكضكعي 
.  lex mercatoriaلمتجارة الدكلية 

إف اليدؼ مف كجكد قانكف خاص إلكتركني دكلي ىك كضع تنظيـ مكضكعي خاص    
كمستقؿ عف حمكؿ القكانيف الكطنية الخاصة بالعبلقات ذات الطابع الدكلي، إضافة إلى 

مبلئمتو لحاجيات مجتمع قكامو السرعة في التعامؿ كالبيانات الرقمية التي تتـ بيا المعامبلت 
كالصفقات عبر شاشات الحكاسب كبالتالي إلمامو بالمصطمحات التكنكلكجية التي تككف قابمة 

                                                 

إذا تعذر إثبات :" مكرر يطبؽ القانكف الجزائرم 23 المشرع الجزائرم كجد لنفسو حبل في المادة أف إلىنشير  (1)
. "القانوف األجنبي الواجب تطبيقو
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كيستمد  (أكال)فيك قانكف لو خصكصياتولمتطكير كالنمك البلـز لمبلحقة األنترنت خصكصا 
، ىذا ما يمنحو  (ثانيا)مصادره مف أنظمة ليا عبلقة كطيدة بمكضكعات التجارة االلكتركنية

. (ثالثا)فعالية كبيرة في حسـ نزاعات التجارة االلكتركنية
 القانوف الخاص الدولي اإللكتروني خصوصيات : أوال

عرؼ القانكف المكضكعي اإللكتركني الدكلي لبلنترنت بككنو مجمكع القكاعد القانكنية      م
في حيف عرفو البعض اآلخر بأنو  . 1غير الشكمية المطبقة في إطار التجارة اإللكتركنية

كياف قانكني مكضكعي ذاتي خاص بالعمميات التي تتـ عبر األنترنت كىك نظير لمقانكف 
كيجرم التعبير عنو أحيانا بالقانكف المكضكعي لمتجارة . المكضكعي لمتجارة اإللكتركنية

اإللكتركنية أك القانكف المكضكعي اإللكتركني الدكلي أك القانكف المكضكعي اإللكتركني 
الدكلي لبلنترنت إال أف أدؽ ىذه التسميات كأكسعيا انتشارا ىي القانكف الخاص الدكلي 

.  اإللكتركني
 فإف القانكف الخاص الدكلي اإللكتركني ىك عبارة عف كياف قانكني مكضكعي ،كعميو    

ذاتي خاص بالعمميات التي تتـ عبر األنترنت كيتشكؿ مف مجمكعة مف العادات كالممارسات 
المقبكلة التي نشأت كاستقرت في المجتمع االفتراضي لئلنترنت، كطكرتيا المحاكـ كمستخدمكا 

 قانكف طائفي ،(أ)الشبكة، كحككمات الدكؿ في مجاؿ التكنكلكجيا، فيك قانكف تمقائي النشأة 
 .(ج)قانكف مكضكعي أك مادم ،كأخيرا(ب)كنكعي
 :النشأة  قانوف غير وطني تمقائي-أ       

 كجد ليتبلءـ مع حاجات مجتمع قكامو السرعة في ،يكصؼ ىذا القانكف بأنو تمقائي النشأة   
التعامؿ كالبيانات الرقمية التي تتـ بيا المعامبلت كالصفقات عبر شاشات أجيزة الحكاسيب 

 يقـك أساسا عمى ما جرل بو العمؿ مف ،اآللية كيتكافؽ مع تكقعات أطراؼ تمؾ المعامبلت
أعراؼ كعادات كممارسات المتعامميف عمى الشبكة، فيي ال تتأتى عف طريؽ شكمي أك 

رسمي كال تشرؼ عمى تطبيقو سمطة عميا مما يسمح بمكاكبة تطكرات القضاء االفتراضي 
.  2لمتطكرات التكنكلكجيا اإللكتركنية

                                                 

 .431حمكدم ناصر، النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت، مرجع سابؽ ، ص (1)
 441حمكدم ناصر، النظاـ القانكني لعقد البيع الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت، المرجع نفسو ، ص( 2)
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  :يعني في الكاقع أمريف" القانكف التمقائي " كاصطبلح   
رسمية كما ىك الحاؿ في القكانيف الكضعية بحسباف أف  أنو ال يصدر عف سمطة: األكؿ

معينة تييمف عمى نشاطيا أك تكجيو كال تقـك عمى  شبكة اإلنترنت ال تتبع سمطة دكلة
ال يكجد جياز خاص يتمتع باختصاص كضع  كعمى ذلؾ. 1تنظيميا جية رسمية مركزية

لذلؾ يمكف أف يسمى ىذا . قانكف عبر دكلي القكاعد السمككية لممتعامميف عمى الشبكة، فيك
 lex أك بأنو قانكف اإللكتركف" المشترؾ  قانكف الفضاء اإلفتراضي" القانكف بأنو 

electronica  2أك قانكف عبر الدكؿ عابر لمحدكد أك قانكف غير كطني أك قانكف. 
 إذ ىي تتـ عبر ،التي يحكميا كيكتسب ىذا القانكف الطابع الدكلي مف طبيعة المعامبلت

انتقاال لمقيـ االقتصادية بينيا   كتتضمف، كتتصؿ بأكثر مف دكلة في ذات الكقت،الحدكد
 فإذا كاف القانكف الدكلي الخاص عمـ تصنيفي كتكزيع .كتتصؿ بمصالح التجارة الدكلية

لبلختصاص التشريعي بيف القكانيف، فإف القانكف المكضكعي الدكلي يقدـ الحؿ المكضكعي 
  . أك المادم كال يحيؿ عمى غيره إلستمداد الحؿ 

أنو كذلؾ تمقائي  أم.  تدخؿ لسمطة العامةإلىأف تطبيؽ ذلؾ القانكف ال يحتاج : الثاني
كمف ناحية ،  التزاميـ طكعا بو ك كتحقؽ تمؾ التمقائية مف ناحية رضاء األطراؼ،التطبيؽ
كتفصيؿ ذلؾ أف ىذا الطابع . الشبكة متو لطبيعة كمقتضيات التعامبلت عبرء مبلأخرل

الطبيعة الذاتية لمتعامؿ عمى شبكة اإلنترنت  شى معاجعمو يتـم اإللكتركنيالتمقائي لمقانكف 
 مف كسائط متعددة لنقؿ المعمكمات ،كتكنكلكجية كىي طبيعة تقـك عمى معطيات فنية

 تثبيتيا عمى دعامات رقمية غير ، ككترقيـ لمبيانات،  كنصكص محكرية مرجعية،كالبيانات
 .كرقية 

                                                 

حتى اآلف مثؿ تمؾ الييئة التي يمكف أف تسير  كما أف ليس مف كضع منظمة عالمية أك ىيئة دكلية حيث لـ تكجد (1)
التعامؿ مع شبكة المعمكمات الدكلية الميـ بعض القكاعد القانكنية التي  عمى كضع قكاعد دكلية لتحكـ مشكبلت

بمعالجة البيانات   أك المتعمقة اإلتفاقيات الدكلية في مجاؿ تنظيـ االتصاالت عبر األقمار الصناعية أكجدتيا بعض
 .آليا
 

(2) THIEFFRY Patrick, Commerce électronique :droit international et européen,LITIC, France, 
2002,p22. 
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التمقائية ليذا القانكف تجعمو يحتـر تكقعات المتعامميف عمى  فإف الطبيعة،  أخرلزاكيةمف     
 كىك يجنبيـ ،دعائمو ككضعكا قكاعده األكلى بممارساتيـ كعاداتيـ  فيـ الذيف أرسكا،الشبكة

عجز عف تقديـ حمكؿ تتفؽ مع أنماط اؿالكطنية التي يشكبيا القصكر ك الخضكع لمقكانيف
 . معامبلتيـ

معطيات كاقعية لتعكس  تنبع قكاعده مف، الطبيعة التمقائية ىذا القانكف مرنا  تجعؿ   
كالتأثر بكؿ ما يطرأ عمى   كىي قكاعد شديدة الحساسية،حاجات المتعامميف عبر شبكة الدكلية

تكنكلكجية أك اقتصادية أك حتي   مف مؤثرات،الفضاء االفتراضي الذم تعمؿ فيو تمؾ الشبكة
 .سياسية

 : قانوف طائفي ونوعي-        ب
قكاعد كحمكؿ تتكافؽ كذاتيتو إيجاد لمجتمع الدكلي ؿمعامبلت اإللكتركنية اؿتقتضي      

تخاطب فئة معينة كىي المتعامميف في المجتمع االفتراضي، كما أف قكاعده كأحكامو ال تنظـ 
 مف ،(1) معينا مف المعامبلت كالمسائؿ التي تنشأ في مجاؿ التجارة اإللكتركنيةاإال نكع

 ناحية أشخاص ىذا القانكف كالمكضكعات التي ينظميا يقرر أنصار القانكف المكضكعي
اإللكتركنية  لئلنترنت أف الطبيعة الخاصة التي يتميز بيا المجتمع اإلفتراضي لممعامبلت

. (2)1تحدد ىؤالء األشخاص كتمؾ المكضكعات
 : قانوف نوعيالخاص الدولي اإللكترونيالقانوف -1

نظـ إال مالقانكف ال   ىذا طالما أفنكعي  بأنوقانكف الخاص الدكلي اإللكتركنيؿصؼ اكم    
محددة ألنيا تتـ   تتنافر مع تطبيؽ قكاعد قانكنية لدكلة،نكعا معينا مف المعامبلت كالمسائؿ
.  تحدده مرتكزات مكانية في ىذا المجتمع اإلفتراضي الذم ال

في مجاؿ  المعامبلت الرقمية كىي تمؾ التي تنشأ أك تثكر نطاقو المكضكعي ينحصر فيك
لمبيانات  الدعاية التركيج لمسمع كالخدمات كالمعالجة اآلليةمنيا  ،التجارة اإللكتركنية

 ،اإللكتركني  كالبريد،كالدفع اإللكتركني،, كنظاـ التعامؿ مع بنكؾ المعمكمات،كالمعمكمات
 الخ ...كالعقكد الدكلية التي تبـر الكتركنيا
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  قانوف طائفي الخاص الدولي اإللكترونيالقانوف-2              
المجتمع الدكلي  ألف. بالنسبة إلى المخاطبيف بقكاعده قانكف طائفيبأنو كذلؾ       يتصؼ 

مجتمع المتعامميف  لممعامبلت اإللكتركنية لو معطياتو كمشكبلتو الذاتية التي ال تيـ سكل
تخاطب إال فئة معينة مف   قكاعد ال، التي تقتضي قكاعد كحمكال تتكافؽ مع ذاتيتو،الكتركنيا

 .كمقدمك خدمات المكاقع كاإلشتراؾ في الشبكة، األشخاص كىـ مستخدمك شبكة اإلنترنت
 . حؿ نزاعاتياممارسة التجارة اإللكتركنيةكؿ متدخؿ في ك

فالقضاة يمكنيـ عقد جمساتيـ ، أما نظامو المؤسساتي فيتككف مف قضاء كعدالة افتراضية    
أحكاميـ التي يتكقؼ تنفيذىا عمى المغمقة لبلتصاالت كيصدركف  عف بعد كعبر الدكائر

 يتـ   القضاء اإلفتراضي بمقتضى اتفاقية دكليةبتدعيـ  ىذا  ينادمرضى األطراؼ كىناؾ مف
 كيتـ بحث القضية  فييا عمى أف تشكؿ محاكمو مف قضاة مف مختمؼ الدكؿ االتفاؽ

المرافعات فييا بإمكانات شبكة اإلنترنت ذاتيا كتبادؿ المذكرات بالبريد  كتحقيقيا كسماع
.  بحيث ال تككف ىنالؾ أىمية لممكاف الذم تكجد فيو المحكمة،كعقد الجمسات اإللكتركني

تتضمف اإلتفافية الدكلية تنظيـ اإلجراءات أماـ ىذا القضاء كي يؤدم عدالة  كما يجب أف
 .  نظاـ فعاؿ لتنفيذ األحكاـ التي يصدرىابالخصكص كيككف لديو  ,سريع

 : قانوف موضوعي أو مادي-ج             
المنازعات مباشرة دكف حاجة لتعينيا مف  قانكف الخاص الدكلي اإللكتركنيؿ اقكاعدتحسـ    

المستقر في فقو القانكف الدكلي ؼ.مكضكعي قانكف لذلؾ يكصؼ بأنوقبؿ قكاعد اإلسناد 
بتكزيع اإلختصاص التشريعي بيف القكانيف التي تتزاحـ  أف ىذا الفرع القانكني يقـكص الخا

الدكلي فيك ال يقدـ بذاتو أم قرار مادم أك حؿ مكضكعي  حكؿ حكـ العبلقات ذات الطابع
أداة " القانكف الداخمي كي يستقي منو ىذا الحؿ أك القرار فيك قانكف  كلكنو يشير كحسب إلى

ىك  نزاعا كال يحقؽ بذاتو حماية لمحقكؽ كالمراكز القانكنية ذات الطابع الدكلي أنما ال يحؿ, "
ىذا  لذلؾ كصفت قكاعد. تحدد القانكف الذم يتكفؿ بذلؾ الحؿ كتحقيؽ تمؾ الحماية" أداة" 

تقتصر  القانكف بأنيا قكاعد غير مباشرة، أم ال تتكفؿ بتقديـ الحؿ النيائي لمنزاع كلكف
ليا  فيي قكاعد تتسـ بأف ليس. كظيفتيا فقط عمى تحديد القانكف الذم يقدـ ىذا الحؿ

 ." قانكف محيؿ" كلذلؾ أيضا كصؼ قانكف تنازع القكانيف بأنو . مضمكف مكضكعي
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اإلنترنت فيك  كذلؾ عمى خبلؼ منيج القانكف المكضكعي الدكلي لممعامبلت التي تتـ عبر
 كال يحيؿ ،يقدـ الحؿ  لمسألة محؿ النزاع مباشرة  أك قانكف مادم  قانكف مكضكعي لئلنترنت

  كعادات كممارسات عممية كعقكد، مف أعراؼ،فقكاعد ذلؾ القانكف. قلتقديـ آخر  قانكفإلى
 . نمكذجية كشركط عامة تتضمف حمكال كتنظيما لمعبلقات كالركابط الى تتـ تحت لكائو

  الخاص الدولي اإللكترونيالمصادر القانونية لمقانوف: ثانيا 
  ال تتبلءـ عقكد التجارة االلكتركنية مع قكاعد اإلسناد اإلقميمية كالتي تعتمد عمى ضكابط   

إقميمية كجغرافية مثؿ قانكف مكطف البائع أك المشترم ألف طبيعة معامبلت ىذه العقكد ال 
 ىاتعتمد عمى صبلت مكانية ، فالمعمكمات ال يمكف أف ترتبط بإقميـ معيف بؿ يتـ انتقاؿ

 ، ىذا ما يتطمب إنشاء نظاـ قانكني مستقؿ1بطريقة آلية إلى كؿ الدكؿ الداخمة في الشبكة 
ككاف ذلؾ .ةعف القكانيف الكطنية يتضمف حمكال تتبلءـ كخصكصيات العقكد االلكتركني

، حتى أف مصادره لـ - فقييا عمى األقؿ - باستحداث القانكف الخاص الدكلي االلكتركني
كىناؾ مف يرل أف منشأىا  (أ)يتفؽ عمييا الفقو ، فيناؾ مف يرل انيا ذات منشأ تنظيمي

 .(ب)تمقائي
 :القواعد ذات المنشأ التنظيمي - أ

  :  تتحدد مصادر القانكف الدكلي الخاص االلكتركني حسب ىذا التيار الفقيي ب
  : الدوليةتالتفاقياا-1               

 لممعامبلت  كاحداالتفاقيات الدكلية بتكحيد القكاعد المكضكعية في إطار قانكف تساىـ    
 يعد كيصاغ بكاسطة مجمكعة ،اإللكتركنية عف طريؽ تجميعو في نظاـ قانكني متماسكا

دكلية ذات سمطة كاىتماـ بالجكانب القانكنية مثؿ منظمة األمـ المتحدة أك جمعية األنترنت 
 . تنازع القكانيفة تعد االتفاقات الدكلية كسيمة ميمة لمتقميؿ مف ظاىر،كاألمريكية 

 الخاصة بالبيع الدكلي 1980كلقد كضعت عدد مف االتفاقات الدكلية مثؿ اتفاقية فينا عاـ 
ىا، لكف كمحاكلة لتطبيؽ ر التعاقدية كغيت المتعمقة بااللتزاما1980كما رلمبضائع كاتفاقية 

 تصادفنا العديد مف الصعكبات منيا أف االتفاقية ة االلكتركنيةاتفاقية فينا عمى عقكد التجار
 مادية كما أنيا استبعدت البيكع رتنطبؽ عمى بيكع البضائع فقط كال تقبؿ السمع الغي

                                                 

.  18، ص ، مرجع سابؽقانكف العقد الدكلي، يـ  سبلمة، رأحمد عبد الؾ/د (1)
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في حيف نجد انو مف أىـ أنكاع  . 1(بيكع البضائع كالخدمات)االستيبلكية ك البيكع المختمطة 
  .  b2c إليو بر بيف الشكات كالمستيمكيف ما يشاة نجد التجارةكنير االلكتةالتجار

جة العجز عف ركنية ضئيمة لدر الدكلية ذات الصمة بالمعامبلت االلكتت   إف عدد االتفاقا
  2ة االلكتركنية عف التجارةتقديـ الحمكؿ الكافية لمكاجية الكـ اليائؿ مف المشكبلت المترتب

 ، لذلؾ عنيت بعض المجاف كالييئات الحككمية منيا كالغير م لحداثة المجاؿ االلكتركفانظر
 ة تكصيات بغية تنظيـ القكاعد المتعمقة بالتجارححككمية عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي باقترا

 .ةااللكتركني
 التوصيات الدولية -2

 م لمكاقع االفتراضة االلكتركنية   إف عدـ اتساع نطاؽ االتفاقات التقميدية ذات الصمة بالتجار
لقد بذلت ؼ .الجديد أكد أىمية االستعانة باألعماؿ الدكلية الصادرة عف المنظمات الدكلية

مجيكدات كبيرة لتنظيـ التجارة اإللكتركنية الدكلية، فيناؾ العديد مف األعماؿ كالتكصيات 
كالتكجيات الجماعية التي يمكف أف تشكؿ نكاة إلبراـ اتفاقيات الحقة خصكصا كأف تمؾ 

. األعماؿ كالتكصيات ذات قيمة عممية عالية كذات تكجيو لبللتزاـ بيا
 تككف تقنينا  دكليا أفكاف كاف حتى عمى مستكل المنظمات الدكلية  ال ترتقي  تنظيماتيا     

عبارة عف مجمكعة مف األحكاـ الغير ممزمة تعتمد في مصدرىا عمى العادات )فيي اختيارية 
ع الكطني أك تمؾ ر مقارنة بالقكانيف الممزمة التي تصد عف المشأكمقابمة  (كاألعراؼ التجارية

   .النابعة مف اتفاقية ممزمة 

                                                 

   الخدمات كبيف االسطكانة كشيء مادم مممكس رمثاؿ ذلؾ األسطكانات بحيث يصعب الفصؿ بيف ما يدخؿ في إطا (1)
.  البضائعرج في إطاركىك ما يند

: د بعض ىذه االتفاقات كىيرإال أنو يمكف أف نك (2)
 الحدكد كالمعتمدة ر الخاصة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي كتدفقيا عب108قـ ركبا راتفاقية مجمس أك*

. 1981عاـ 
اؼ كتنفيذ األحكاـ في المجاليف  ر في شاف االختصاص القضائي كاالعت44/2001بي قـ ركقكاعد االتحاد األك*         
  اية رع تحت 1996قمي في ني عاـرالمدني كالتجارم كما تـ تكقيع اتفاقية الممكية األدبية كالفنية في العالـ اؿ         
.  129جع سابؽ، صر فيصؿ محمد عبد العاؿ، ـ:أنظر في ذلؾ. ةرملمممكية الفؾ المنظمة العالمية          
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 ىناؾ بعض األعماؿ سبقت ظيكر االنترنت يمكف االستفادة منيا في مجاؿ أفنشير     
:  الدكلية نجداألعماؿالتجارة االلكتركنية كأكؿ ىذه 

تفاقية فاسكفيا ال كالمعدؿ 1975 سبتمبر 25بكتكككؿ مكنتلاير المكقع في  -
 المتعمقة بالنقؿ الجكم كالمتضمف االعتراؼ 1929 أكتكبر 12المكقعة في 

. 1باألدكات كالمعطيات االلكتركنية
 الخاصة بالنقؿ البحرم بحيث تأكد 1979تكصية لجنة األمـ المتحدة عاـ  -

م مستندات النقؿ ؼىذه التكصية عمى ضركرة استخداـ التقنية المعمكماتية 
 .البحرم 

ف أ الدكؿ ألعضاء بأكصى 1981تكصيات مجمس التعاكف الجمركي عاـ  -
كط المحددة مف السمطات الجمركية باف تحاؿ إلى الجمارؾ رتسمح طبقا لمش

 آلية تصريحات البضائع ، كما صاغ أخرل أم كسيمة أكبكسائؿ الكتركنية 
 . 2 المجمس قكاعد تتعمؽ باتفاقات تبادؿ الكثائؽ الجمركية كالتجارية

 مف المنظمات ر بحيث تعمؿ الكثية االلكتركنية ىا في تنظيـ التجارر دكر    مف ىنا يظو
 ، ة االلكتركنيةالدكلية الحككمية منيا كالخاصة في مجاؿ تكحيد القكاعد التي تنظـ التجار

 عمى اقتصاديات الدكؿ النامية ةة االلكتركنيرة التي تحققيا التجارفبفضؿ اآلثار الكبي
 تقميدية ،أقامت ىذه ر غيت بما يتطمبو تنظيميا القانكني مف نظرااكالمتقدمة كاعتراؼ
 لتكحيد ر البحثية كدعميا مف اجؿ الكصكؿ إلى تصكت مف المشركعارالمنظمات الكثي

 مع كجكد نكع مف التنظيـ كالتنسيؽ بيف المنظمات ة االلكتركنيةالقكاعد التي تنظـ التجار
الدكلية المختمفة التي تعمؿ في ىذا المجاؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج أكسع كفي نفس 

   .3الكقت تتجنب أم تداخؿ فيما بينيا

                                                 

 .81عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة عبر االنترنت، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
 

  159عبد الفتاح بيكمي حجازم، التجارة االلكتركنية كحمايتيا، مرجع سابؽ ،ص/د (2)
. 421صمرجع سابؽ، القاضي الدكتكر ايياب السنباطي، ( 3)
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، بحيث أنيا أصدرت العديد مف  التجارة العالمي حاكلت بعض المنظمات مثؿ منظمة  
 1996القرارات المتعمقة بتطكير التجارة االلكتركنية أىميا اإلعبلف الصادر في ديسمبر 

 .بشأف منتجات تكنكلكجيا المعمكمات 
مف أىـ قراراتيا اعتماد تكصية ،  لجنة األمـ المتحدة لقكانيف التجارة الدكلية -

لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي تضمنت ىذه التكصية إصدار 
 .1996قانكف نمكذجي لمتجارة االلكتركنية في 

،قامت بعدة أعماؿ أىميا التي قامت بيا   كالتنميةاالقتصادمالتعاكف  منظمة -
لجنتيا الضريبية بتعديؿ النمكذج األساسي لممنظمة كالخاص باالزدكاج 

الضريبي كتبني فكرة اإلقامة الثابتة كأساس لفرض الضريبة عمى المعامبلت 
 . االلكتركنية

 الصادر اإلدارم التكجيو:منيا  تكصيات االتحاد األكركبياألكركبياالتحاد  -
مجتمعي  إطار بشأف EC/93/1999أكركبا كمجمس األكركبي البرلماف عف

  الصادر عف البرلماف EC/31/2000تكجيو  اؿ كاإللكتركنية  لمتكقيعات
 القانكنية الجكانب بعض بشأف 2000 يكنيو8في أكركبا كمجمس األكركبي
 السكؽ في اإللكتركنية التجارة كخصكصا المعمكمات، مجتمع لخدمات
( EC/38/2002 )ر االتحاد تكجييا آخر أصد2002كفي عاـ . الداخمية

 المضافة ب قيمة الضرائتالمتعمؽ بترتيبا (EC/388/77)معدال بو التكجيو 
 كبعض الخدمات ةالكاجبة التطبيؽ عمى خدمات اإلذاعة المسمكعة كالمرئي

 .1االمعينة التي تقدـ الكتركني
المجنة األكركبية المعنية بتسكية المنازعات قامت باعتماد سمسمة مف  -

 بشأف تسكية منازعات المستيمكيف 257/98التكصية رقـ : التكصيات أىميا
 بشأف المبادئ الكاجب 310/2001خارج ساحات القضاء، تكصية رقـ

 .مراعاتيا مف جانب األعضاء عند تسكية منازعاتيـ عبر االنترنت 
                                                 

 .15مدحت عبد الحميـ رمضاف ، مرجع سابؽ، ص/ د (1)
 .130القاضي الدكتكر ايياب السنباطي،مرجع سابؽ، ص (2     )
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ككذا فعمت العديد مف الييئات العممية ،  لحقكؽ الممكية الفكرية فضبل عف المنظمة العالمية 
 تساعد حككمات الدكؿ التيالنمكذجية   حيف كضعت مجمكعة مف التشريعاتكاالستشارية

 كالتصديؽ اإللكتركنيمعظميا حكؿ التكقيع   تدكركالتيعمى التشريع لمتجارة اإللكتركنية 
3اإللكتركني

 . 
التجارة اإللكتركنية  ب  ما يتعمؽبإصدار قكانيف كاممة تنظـ كما أف بعض الدكؿ قامت    

التشريعات غير متفقة كغير متكافقة كما بيف ذلؾ تقرير المجنة  كمف المبلحظ أف معظـ تمؾ
، كتقع معظـ الخبلفات بسبب تمؾ  اإللكتركنيحكؿ تشريعات التكقيع  االستشارية األمريكية

 مف الناحية اإللكتركني تأميف التكقيع في يفترضيا المشرع التيمف الثقة  الدرجة العالية
أيضا  ، كما يقع الخبلؼ  تكنكلكجيا التشفير باستخداـ المفتاح العاـفيخاصة  التكنكلكجية

عف   مف ناحية استخداـ نظـ التشفير فضبلن القكمي األمف دكاعيبسبب اختبلؼ النظر إلى 
 اإللكتركني  التكقيعفيكطرؽ استخداميا   الحيكية البيكمترية المقاييسفي التكنكلكجيالتطكر 

المستخدمة   ىذا المجاؿ عبلكة عمى تخكؼ المشرع مف اعتماد إحدل الطرؽفيكمدل دقتيا 
  . 1 الطرؽباقي البحكث الخاصة بتطكير إجياضكأثره عمى 

 مف المنتظر أف تشغؿ الحككمات التيمف القضايا التشريعية األخرل  ىناؾ العديد     
مستقببلن مثؿ المعاممة الجمركية كالضريبية عمى التعامبلت عبر اإلنترنت  كالمنظمات الدكلية
 الحفاظ عمى أمكره الشخصية كعدـ استخداـ البيانات فيحقكؽ اإلنساف  ككذلؾ مكاضيع
 أغراض أخرل كمكقؼ المشرع مف الحفاظ عمى فيالحككمات كالشركات  المتكافرة لدل

ما يتعمؽ منيا باألمكر الدينية كالثقافية كالجنسية العنصرية ، كما  القكانيف المحمية خاصة
تحديد مسئكلية تكفير ضمانات كخدمات ما بعد البيع لمعظـ السمع مف  سيككف عمى المشرع
المستيمؾ ، فضبلن عف أىمية تحديد مكقؼ المشرع مف اشتراط تكفر  خبلؿ قكانيف حماية

كالتصديقات عمييا مف سفارات الدكؿ بالخارج كأخيران مكقفو مف العقكبات  شيادات المنشأ
  السمع غير المسمكح بالتعامؿ فييا حيث ال يمر الكثير منيا عبر البكاباتفيلمتعامؿ  بالنسبة

الشبكة   المخدرات ىذا فضبلن عف إمكانية استخداـفيالرسمية مثؿ األفبلـ اإلباحية كالتجارة 
  .  التجنيد لخدمة أجيزة المخابرات المعادية كنقؿ األسرارفي
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 : قواعد السموؾ- 3

تعد مف بيف أىـ مصادر القانكف المكضكعي لمعقكد اإللكتركنية كذلؾ ألنيا تتضمف       
حد أدنى مف المبادئ كاألحكاـ المشتركة التي يجب أف يراعييا كافة المتعاقديف في ىذا 

ميا المتعاممكف نظالعالـ االفتراضي، فيي تضـ مجمكعة مف القكاعد كاألحكاـ التي م
التجاريكف عبر األنترنت لتطبؽ عمييـ كيتـ تدكينيا مف قبؿ الييئات كالمؤسسات المينية مف 
أجؿ كضع المبادئ في التعامؿ عبر تمؾ الشبكة، فطبيعة األنترنت كتنكع أنماط المتعامميف 
يتعارض مع تنظيـ محكـ ليا، كمف ىنا تأتي ضركرة تقنيف قكاعد السمكؾ كالمستفيديف مف 

خدمات الشبكة، كعميو فإف االتجاه نحك تجنيد إرساء قكاعد السمكؾ يعد تمييدا طبيعيا لكضع 
.  1قكاعد تشريعية كطنية كدكلية حاكمة لممعامبلت التي تتـ عبر شبكة األنترنت 

فقكاعد السمكؾ تعد مف المصادر اليامة لقكاعد القانكف الخاص الدكلي اإللكتركني، ذلؾ     
أنيا تتضمف حد أدني مف المبادئ كاألحكاـ المشتركة التي يجب أف يراعييا كافة المتعاقديف 

تعد ثكرة كتراثا التي في ىذا العالـ االفتراضي فيي تضـ مجمكعة مف المبادئ كاألحكاـ 
مشتركا لكؿ الجماعة الدكلية، ففي فرنسا مثبل تـ كضع ميثاؽ تقـك مبادئو عمى خمؽ كياف أك 

أما في . ىيكؿ ينيض باستقباؿ مستعممي األنترنت ككقؼ بت اإلعبلنات غير المشركعة
انجمترا فقد أنشئت جمعية مقدمي األنترنت تقنينا لمسمكؾ العممي يشمؿ مجمكعة مف القكاعد 

.  التي تنظـ العبلقات بيف المتعامميف عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات
:  العقود النموذجية- 4             

إف معظـ التنظيمات المينية، ككذلؾ تمؾ التي تعتمد عمى التجارة اإللكتركنية تتجو إلى     
كضع عقكد نمكذجية الطابع تتضمف العادات التجارية كاألحكاـ الجديدة التي تستمد قكتيا 
مف تداكليا بيف أعضاء المجتمع الذم نشأت فيو ، كىذا المفيـك ينطبؽ كثيرا عمى العقكد 

التي تتـ عبر اإلنترنت، ففي ظؿ صعكبة مفيـك تركيز العقد ككضعو كفؽ أحد النظـ 
القانكنية، تتجمي أىمية التنظيـ العقدم نفسو خبلفا لمعادات التي تحكـ ىذا المجاؿ الجديد، 

سكاء كانكا مستيمكيف – كتكجد العديد مف نماذج العقكد التي تبـر بيف المكرديف كالمستخدميف 
.  تتناكؿ العديد مف المسائؿ الفنية كالقانكنية التي يجب احتراميا مف الطرفيف - أك مينييف
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تذىب مدرسة قانكف التجارة الدكلية إلى تعظيـ دكر اإلرادة الفردية في إنشاء ىذا القانكف      
دكرا ميما في ترسيخ األعراؼ السائدة في الكسط التجارم ليا كمف ىذا المنطمؽ جعمت 

الدكلي، كنتيجة لذلؾ اتجيت المنظمات المينية إلى إعداد عقكد نمكذجية الطابع تتضمف مف 
المسائؿ الفنية كالقانكنية التي يجب احتراميا بيف الطرفيف، كمف أمثمتيا اإلتفاؽ النمكذجي 
األكركبي اإللكتركني لمبيانات كقكاعد السمكؾ المكحدة لمتبادؿ التجارم باستخداـ اإلرساؿ 

.  1 كىك أكؿ مف كضع مبادئ التجارة اإللكتركنية 1987اإللكتركني لسنة 
:  قضاء التحكيـ اإللكتروني-5

ظيرت بعض اآلراء تنادم بكجكب إنشاء ىيئة أك محكمة تحكيـ خاصة بنزاعات العقكد      
. كالمعامبلت اإللكتركنية كذلؾ عمى غرار محكمة العدؿ الدكلية أك محكمة الجزاء الدكلية
غير أنو تبقي صعكبة في تحقيؽ ىذا االقتراح بسبب عدـ نشر أحكاـ المنازعات العقكد 

اإللكتركنية، إضافة إلى أف أنظمة التحكيـ اإللكتركنية المعدة مف قبؿ الييئات المختصة لـ 
 2000تصؿ إلى معالجة كافة المسائؿ القانكنية مما أدل بالتكجيو األكركبي الصادر سنة 

المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية عمى تشجيع الدكؿ األعضاء عمى كضع تنظيـ قضائي خاص 
 .بالمنازعات اإللكتركنية

:  توحيد القواعد القانونية- 6              
تكجد العديد مف االتفاقيات الدكلية التػػػي تعني بمعالجة النزاعات ذات الطابع الدكلي       

في مجاؿ العقكد، لكنيا اتفاقيات خاصة بالعقكد التقميدية تكاجييا صعكبات لمتطبيؽ عمى 
النزاعات التي تثكر بشأف العقكد االلكتركنية، مما أكجد اتجاه ينادم بضركرة تعديؿ ىذه 

بكاسطتيا يتـ اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ و   االتفاقيات لتتبلءـ مع طبيعة شبكة اإلنترنت
عمى الخبلفات الناشئة عف المعامبلت اإللكتركنية كذلؾ عف طريؽ المنظمات كالييئات 
الدكلية المعنية كىنا يقصد تكحيد اختيار القكاعد القانكنية كليس تكحيد القكانيف، حيث قاـ 
معيد القانكف األمريكي بكضع قكاعد قانكنية محددة عف طريقيا يستطيع أطراؼ المعاممة 

اإللكتركنية الدكلية اختيار قكاعد قانكنية عامة قابمة لمتطبيؽ إلختيار القانكف الكاجب التطبيؽ 
عمى النزاعات الناشئة بينيـ، كمف ضمف ىذه القكاعد أف القانكف الكاجب التطبيؽ ىك قانكف 
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محؿ إقامة المدعي أك المدعي عميو حسب االتفاؽ، أك قانكف محؿ إقامة الميني أك 
المحترؼ الذم بدأ بعممية االتصاؿ عبر األنترنت، مع مراعاة القكاعد الخاصة بحماية 

 .المستيمؾ 
 عمى تكحيد القكاعد القانكنية بشأف POILLOT PERUZZETO   كقد عٌبر األستاذ 

بحيث اف العقد " القانكف إلى النظاـ أك إلى تدكيؿ المصادر"التجارة االلكتركنية بعبارة مف 
االلكتركني يحيي الجداؿ بيف تقنيات التنازع كتقنيات القانكف المادم المكحد كىك نقاش طرح 

بشاف البيكع الدكلية لمبضائع سابقا كالذم أعطى ميبلد كسيمة قانكنية لحؿ النزاعات ىي 
  كالتي بمحاكلة تطبيقيا عمى التجارة االلكتركنية ترفض 1980افريؿ 11اتفاقية فينا في 

 1االنطباؽ فيي تستبعد البيكع االستيبلؾ مع أف أغمبية البيكع عمى الخط ىي بيكع استيبلكية
 .لذلؾ ال بد مف تحديثيا 

 :القواعد ذات المنشأ التمقائي - ب

    كالتي ال يتدخؿ التشريع ال كطنيا كال دكليا في إنشائيا، بؿ تنشأ تمقائيا كىي تمؾ المتعمقة 
لقد ساىـ المتعاممكف التجاريكف عبر ؼ ،األعراؼ كالعادات الناتجة عف الممارسات المينيةب

شبكة األنترنت في إرساء قكاعد القانكف الخاص الدكلي اإللكتركني عبر تمؾ الشبكة كذلؾ 
بطريقة تمقائية مف خبلؿ ما استقر عميو التعامؿ مف عادات كأعراؼ كممارسات في األكساط 

 . 2المينية ليذا العالـ االفتراضي
فاألعراؼ كالعادات الناتجة عف الممارسات المستقرة في األكساط المينية تبلءـ التطكر 

السريع كالمتبلحؽ في مجاؿ العقكد الدكلية لمتجارة اإللكتركنية عمى خبلؼ القكانيف الكضعية 
التي غالبا ما تتسـ بالبطء كالحذر، عمما أف العرؼ ال يصمح عمى األقؿ في الكقت الحالي 
ألف يككف مف بيف مصادر القانكف المكضكعي لممعامبلت اإللكتركنية فيذا الكليد الجديد 
لمعقد اإللكتركني مازاؿ في ميده كمازالت السكابؽ القضائية في ىذا الشأف قميمة كلـ تصؿ 

.  إلى الحد الكافي العتبارىا قكاعد عرفية يمكف الرجكع إلييا

                                                 

(1) POILLOT PERUZZETO Sylvaine, la loi applicable au contrat électronique, Travaux de 
l’association Henri capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p51 
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فعالية القانوف الخاص الدولي االلكتروني في حسـ نزاعات عقود التجارة : ثالثا
 .االلكترونية

 ليؤدم القانكف الدكلي الخاص االلكتركني دكره ال بد اف يتمتع بصفة النظاـ القانكني    
، مف جية أخرل ال بد مف تقييـ (أ)الذم يعٌكؿ عميو كىذا ما إختمؼ الفقو بشأنو مف جية

 .(ب)حقيقي ليذا القانكف بناء عمى الممارسة الفعمية 
 :مدى تمتع قاعد القانوف الدولي الخاص االلكتروني بصفة النظاـ القانوني - أ

 لفكرة القانكف الخاص الدكلي االلكتركني، فيناؾ مف  اختمؼ الفقو بيف مؤيد كمعارض
، كىناؾ مف قاؿ بأنيا تشكؿ نظاما قانكنيا بالمعنى (1)ذىب لنفي صفة النظاـ القانكني عنو

 (.2)الدقيؽ
 االتجاه المعارض لمنح صفة النظاـ القانوني لمقانوف الخاص الدولي االلكتروني-1

 إلى نفي صفة النظاـ القانكني لقكاعد القانكف الخاص 1يذىب أنصار ىذا االتجاه
 الدكلي 

االلكتركني كاعتبارىا مجرد قكاعد مادية تدخؿ ضمف عمـك قانكف التجار فيي ال تشكؿ 
نظاما مستقبل بذاتو كليس ليا خصكصيات تميزىا عف قكاعد التجارة الدكلية كمف أسباب التي 

 :أسس عمييا أنصار ىذا االتجاه رأييـ ما يمي
صفة النظاـ القانكني ال تتطمؽ إال  حيث تككف جماعة متماسكة كمنتظمة  -

بشكؿ كاؼ ، كاف االنترنت ال يعرؼ استقرارا فيك قد يستعمؿ عرضيا كيتنكع 
 .2مستعمميو كأغراض استعمالو

عدـ التجانس الناتج عف طكائؼ عديدة مف التجار كالفنييف كالمينييف كغيرىـ  -
أسفر عف كجكد عادات خاصة بكؿ طائفة ال يمكف جمعيا في إطار نظاـ 

 .1قانكني كاحد
                                                 

 CHRISTIQN HOEDI األستاذ ك HOBBESاألستاذمف بينيـ  (1)
 كأنظمة دكؿ إلى ينتمكف أشخاصا جماعة االنترنت تضـ أف أساسفي حيف ىناؾ مف يرفض ىذا الفرض عمى  (2)

 الكحدة كالتماسؾ إلىقانكنية متباينة كال يعرفكف بعضيـ البعض كال تجمعيـ ثقافة كاحدة فيي جماعة تفتقد 
أحمد عبد الكريـ سبلمة، القانكف الدكلي الخاص النكعي ، دار / نظاـ قانكني، أنظر في ذلؾ دألمالبلزميف 

 .463،ص2000النيضة العربية، مصر، 
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يتكقؼ تكريس ىذا النظاـ عمى تعاكف الدكؿ في ىذا المجاؿ ،بأف تترؾ  -
المجاؿ لرعاياىا لتحتكـ ليذه القكاعد ، فإذا أحجمت عف ذلؾ سيحكؿ دكف 

 .خمؽ ىذا النظاـ
ىذه القكاعد ال تنطكم عمى قيمة قانكنية ذاتية بؿ تستمد سمطانيا مف  -

 .2اندماجيا في العقد ، بالتالي فيي شركط عقدية كليست قكاعد قانكنية
 .ىي قكاعد مازالت في بداياتيا االكلى كال تشكؿ نظاما مستقبل بذاتو -
انيا قكاعد غير ممزمة يتكقؼ تطبيقيا عمى إرادة األطراؼ فيي تفتقد لعنصر  -

 .اإللزاـ كىي أىـ ميزة في القكاعد القانكنية
 :االتجاه المؤيد لمنح صفة النظاـ القانوني لمقانوف الخاص الدولي االلكتروني -2

 يؤكد أنصار ىذا االتجاه عمى أف ىذه القكاعد تشكؿ نظاما قانكنيا ذك طبيعة مكضكعية 
كتتشكؿ مف عادات كممارسات استقرت في المجتمع االفتراضي، كطكرتيا الحككمات 

كاف مجتمع االنترنت مجتمع تجمعو فكر . كالمتعاممكف في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات
كاحد كىدؼ كاحد كأنيـ مرتبطكف بعبلقات كمعامبلت كثيقة عمى نحك يجعميـ يشكمكف 

 3مجتمعا دكليا حقيقيا، يتكلى أعضاؤه كضع القكاعد السمككية كلو قضاتو كعدالتو االفتراضية
كاف ىذه القكاعد تحقؽ األماف لممتعامميف كتضمف ليـ تكحيد الحمكؿ لممشكبلت الفنية 

كالقانكنية التي تنشا في المجتمع االلكتركني كما أنيا تتجنب القصكر التشريعي كتجنب 
األطراؼ الدخكؿ في اتفاقات خاصة بالنسبة لممستيمؾ الذم ال يككف عمى دراية كافية بيذا 

  .4النكع مف التعامؿ
كعميو، تجتمع لقكاعد القانكف الخاص الدكلي االلكتركني العناصر البلزمة لتككيف نظاـ 

 :قانكني مستقؿ كمتميز كىي
 .كجكد مجتمع متجانس مف المتعامميف في مجاؿ التجارة االلكتركنية  -

                                                                                                                                                         

(1) HOEDI. C ,Le commerce de services sur internent :publicité, protection des consommateurs 
et information à caractère personnel, RDAI,n°03,1998,p286. 

. 204صالح المنزالكم، مرجع سابؽ، ص( 2)
 466أحمد عبد الكريـ سبلمة، القانكف الدكلي الخاص النكعي ، مرجع سابؽ،ص/د (3)
 .129فاركؽ محمد االباصيرم، مرجع سابؽ، ص/د (4)
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كجكد كيانات كأجيزة قانكنية تتكلى ميمة صياغة القكاعد السمككية كالسير  -
عمى احتراميا مثؿ غرفة التجارة الدكلية كلجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم 

 .الخ...الدكلي
 .أنيا في صياغتيا ال تفتقر لطابع الجزاء الذم يكقع عمى مخالفيا -
 : القانوف الخاص الدولي االلكترونيتقييـ قواعد-           ب

مع اإليجابيات التي يمكف أف يحققيا كجكد قانكف مكضكعي دكلي إال أنو برزت     
بعض أكجو النقص في قدرتو عمى حؿ المنازعات التي قد تثكر بشأف العمميات التي تتـ 

 :باالعتماد عمى قنكات االتصاؿ اإللكتركنية منيا
 أنو يستند عمى مجرد قكاعد سمكؾ التي تعمؿ عمى ضبط الركابط القانكنية  -

مما يجعميا ال تفي بالغرض، بؿ يمـز أف يكجد بجانبيا تنظيـ أك ىيئة 
 .متماسكة ليا مقكماتيا كقدرتيا عمى خمؽ قكاعد سمككية

ذا كاف كؿ قانكف يكجو إلى مجتمع يشكؿ كحدة أك كائنا قائما بذاتو في  - كا 
حيف ال يمكف أف نجـز بكجكد مجتمع منظـ متماسؾ يجمع بيف المتعامميف 

 . مع شبكة المعمكمات الدكلية
كما أف االدعاء بكجكد مجتمع افتراضي مستقؿ عف كؿ الدكؿ أمر يصعب  -

قبكلو نظرا ألف المتعامميف ىـ في جميع األحكاؿ أشخاص حقيقيكف ليـ 
مكطف أك مقر حقيقي يؤدكف التزامات حقيقية كما أف كسائؿ االتصاؿ تتركز 

 .في إقميـ دكلة محددة التي يمكف أف تخضع العمميات لقانكنيا
 كالجزاء الذم يكفؿ اإللزاـالقكاعد تفتقد لعنصر ىذه كال يمكف إغفاؿ أف  -

احتراميا خصكصا في ظؿ المنافسة اليجكمية بيف الشركات التجارية التي ال 
تعمؿ إال عمى تحقيؽ مصمحتيا الخاصة دكف األخذ بعيف االعتبار مصمحة 
األخر، مما تظؿ معو الحاجة إلى تدخؿ الدكلة إلقامة التكازف بيف المصالح 
الذاتية لممتعامميف في إطار التجارة الدكلية لمعقكد اإللكتركنية كبيف المصمحة 
العامة، ضركريا كلتكقيع الجزاء عمى كؿ مخالؼ لمقكاعد السمككية حيث أف 
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ىناؾ العديد مف المسائؿ ستظؿ الحاجة فييا إلى القانكف الداخمي قائمة 
 .كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى أىمية المتعاقديف كعمى التراضي كالتقادـ

 كما أف تطبيؽ ىذا القانكف سيدع فرصة كاسعة لتقديـ المحكـ أك القاضي  -
 . الذم سيفصؿ في النزاع عف فرض انطباعاتو كقناعاتو الشخصية 

 القصكر ـالخاص، أمالى االستمرار بالعمؿ بقكاعد القانكف الدكلي إتظير الحاجة       
 مع ضركرة تحديثيا لمسايرة ،كالنقص الذم يسكد القانكف المكضكعي الدكلي اإللكتركني

 كذلؾ لف يتـ إال .التطكرات اليائمة التي تشيدىا التجارة الدكلية عمكما كاإللكتركنية خصكصا
 تيدؼ إلى الحفاظ عمى خصكصيات التعامؿ ،باالنشغاؿ بكضع قكاعد قانكنية عامة

 عمى غرار القانكف األمريكي ،باإلنترنت كتشجيع المنافسة المشركعة كحماية المستيمؾ
المكحد لممعامبلت المعمكماتية الحاسكبية الذم قاـ بإخضاع العقكد التي يتـ تسميـ المبيع فييا 
مف خبلؿ شبكة األنترنت إلى قانكف المكاف الذم يقع فيو مكطف المكرد أك المزكد عند إبراـ 
العقد، أما بالنسبة لعقكد اإلستيبلؾ التي يسمـ فييا المبيع خارج نطاؽ الشبكة فتخضع لدكلة 

أما في غير ىذه الحاالت يخضع العقد . رغبة في حماية المستيمؾ (دكلة المستيمؾ)التسميـ 
لقانكف األكثر ارتباط بالعممية التجارية كذلؾ إلعطاء نكع مف الحرية الكاممة في االستناد إلى 

. 1العناصر المختمفة المبلئمة لمبيئة اإللكتركنية لقكاعد اإلسناد المادية 
رغـ ىذه االنتقادات يظؿ القانكف الخاص الدكلي اإللكتركني يمعب دكرا فعاال في حؿ      

منازعات العقكد الدكلية لمتجارة اإللكتركنية كذلؾ لمجمكعة مف األسباب أكليا عجز المنيج 
التنازعي عف إعطاء حمكؿ عادلة ككاضحة لركابط تجارية تتعامؿ في مجتمع افتراضي، 
ثانييا رغبة المتعامميف التجارييف عبر شبكة األنترنت في اليركب مف القكانيف الكطنية 

الجامدة، كالتي تنبني أساسا عمى حماية المصالح الكطنية المحدكدة كال تعير أم اىتماـ 
كثالثيا . لمصالح التجارة الدكلية اإللكتركنية التي ال تعترؼ بالحدكد أك الحكاجز الجمركية 

 إلى العمـ المسبؽ بالقانكف الكاجب التطبيؽ كىك ما ال يتأتي اأف انتعاش أم تجارة يعكد أساس
. في قكاعد المنيج التنازعي بينما يكفره القانكف الخاص الدكلي اإللكتركني
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رجاؿ األعماؿ الصناعية كمستعممي تكنكلكجيا التجارة اإللكتركنية ؿ لمجانب التطبيقي ل يبؽ   
دكر ىاـ في تممس بعض الحمكؿ كاآلليات البلزمة لممنازعات عف طريؽ اختيار القانكف 

 كتحديد انكف الكاجب التطبيؽالكاجب التطبيؽ بصكرة صريحة لتجاكز مشكمتي الؽ
. االختصاص القضائي 
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والقوة والمقدرة وبدونيا يضحى المجتمع مجتمعًا تابعًا ال   السمطاناليومالمعرفة  تعد       
 والعمم والتكنولوجيا أصبحتا في العالم. وال يقود، يقمد وال يبتكر، يحاكي وال يبدع متبوعًا، ينقاد

 الحديث ىما الجوىرتان الغاليتان ومن يممكيما يممك التقدم والرخاء ومن يفقدىما يممك
  .التخمف والعوز

        من ىنا تظير أىمية المعامالت اإللكترونية في حياتنا اليومية ، إذ أصبحت جزءا 
ال يتجزأ منيا نظرا لما تتيحو من مزايا سواء من الجانب العممي أو التجاري أو العممي بل 

- نظرا لحداثتيا نسبيا-لكن التعامل في ظل البيئة اإللكترونية . حتى من الجانب الترفييي
خضاعيا لمقانون، ففي كثير من النقاط يستعصي  يخمق مشاكل في ضبط ىذه التعامالت وا 

: تطبيق القواعد الكالسيكية وذلك راجع ل
  إلى التطور المستمر الذي يطرأ عمى التعامالت اإللكترونية يوم بعد يوم مما أدى

إلى توسع وسائميا وأساليبيا وأىدافيا وبالتالي التوسع في مفيوميا وبالتالي عدم 
خضاعيا لنظام قانوني معين . إمكانية حصرىا وا 

 قصور القواعد الكالسيكية عن إستعاب المفاىيم اإللكترونية. 
 ة ىم من المتعاممين ضمن التجارينشير إلى أن أكثر من ربع سكان العالم االفتراض    

 عبر شبكات االتصال ي، ويمكن القول انو من خالل الفكر االقتصادي والتجارةااللكتروني
 بالرغم من المشاكل التي تثار في ة االلكترونيةالعالمية أمكن التوصل إلى فوائد جمة لمتجار

 .إطارىا
  :، وىي كالتالينعدد بعض الفوائد التي نجنييا من التجارة اإللكترونية    يمكن أن 

حرر تعتبر التجارة اإللكترونية وسيمة فّعالة لتوسيع نطاق األسواق المحمية بحيث ت -1
 .التجارة من الطابع المادي وتتيح  لألفراد عالمية االختيار

   تساعد عمى سرعة اإلستجابة لطمبات العمالء إذا ما قورنت بالمعامالت الورقية  -2
.  التقميدية التي تستغرق وقتًا أطول 

تعمل عمى تخفيض تكاليف المراسالت البريدية والدعاية واإلعالن والتوزيع -   3   
  .الكميةمن التكمفة  % 80والتصميم والتصنيع بنسبة ال تقل عن 
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تقميل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون من خالل تخفيض الزمن الذي يستغرقو -   4
 . معالجة البيانات أو المعامالت المتعمقة بالطمبيات 

تخفيض تكمفة إنشاء المتاجر اإللكترونية بالمقارنة بتكمفة إنشاء المتاجر التقميدية مما -   5
 .  عمى تكمفة إتمام الصفقات التجارية اينعكس إيجابي

تساعد التجارة اإللكترونية عمى توفير نظم معمومات تدعم إتخاذ القرارات اإلدارية من -   6
خالل نظام تبادل المعمومات بدقة وبطريقة عممية تحقق القدرة عمى الرقابة والضبط 

 . المحاسبي 
تعتبر التجارة اإللكترونية أحد اآلليات اليامة التي تعتمد عمييا عولمة المشروعات -   7

 . التجارية واإلنتاجية والبنوك والبورصات
سيولة آداء المدفوعات الدولية المترتبة عمى الصفقات التجارية بواسطة النقود -   8

 . اإللكترونية المقبولة الدفع عالميًا وخالل فترة زمنية قصيرة 
 . ، وبالتالي خمق مصدر ثروة جديد  القدرة عمى إنشاء تجارة متخصصة -9

 .تحسين المنافسة مما يؤدي إلى جودة الخدمة -10
   ىذه الفوائد شجعت عمى أن تفرض التجارة االلكترونية نفسيا كنظير منافس لمتجارة 

التقميدية ، والتي اختارت الشركات خاصة العظمى التعامل بيا، مما أدى إلى ضرورة تأطير 
ىذا النشاط الجديد، وقد حاولنا حصر  ما يمكن حصره من ترسانة التشريعات الجزائرية التي 

ليا عالقة بمفيوم التجارة االلكترونية وحمايتيا، كما حاولنا خالل ذلك سد الفراغات التي 
يعاني منيا النظام القانوني لمتجارة االلكترونية من خالل عرض تجارب الدول األجنبية وآراء 

 .الفقو إلى جانب االجتيادات القضائية في ىذا الشأن
     بخصوص النظام القانوني لمتجارة االلكترونية، مبدئيا ال نستطع الجزم بطبيعة معينة 

لعقود التجارة االلكترونية وذلك راجع التساع نطاقيا إال أن ما يميزىا عن العقود التقميدية أنيا 
تتم عن بعد ودون الحضور المادي ألطرافيا ، باختصار كل العقود التي يمكن تصورىا 

 القانوني متقميديا يمكن إبراميا الكترونيا معاد الشكمية منيا وىو أىم عيب يأخذ عمى التنظي
 . ألغمبية الدول في معالجتيا لموضوع التجارة االلكترونية بما فييا الجزائر
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     عقود التجارة االلكترونية يمكن أن تكون دولية أو وطنية، مع انو ىناك من يرى أنيا 
حتى وان كان طرفا التعاقد - االنترنت-دائما دولية بالنظر لموسيمة المستعممة في التعاقد

وطنيين ، كما يمكن أن تكون عقود إذعان أو عقود مساومة أو تفاوض وفقا لظروف كل 
- كي ال نقول عقود التجارة االلكترونية–عقد عمى حدى ،  كذلك أن العقود االلكترونية 

يمكن أن تكون تجارية أو مدنية وىذا األمر يتوقف عمى طبيعة المعاممة وصفة المتعاممين، 
وفي ىذا الصدد ىناك نقطة تستوقفنا وىي انو وعمى الرغم من أن العقود مدنية إال أن الشكل 

االلكتروني يدخميا ضمن العقود التجارية في الدول التي سنت تشريعات خاصة بالتجارة 
االلكترونية في حين أن ىناك دوال تفادت ىذا الخمط وسمت تشريعاتيا بتشريع المعامالت 
االلكترونية،  ويعود أساس الخمط بين العمل المدني والتجاري إلى القانون النموذجي حمل 

تسمية التجارة االلكترونية عميو تسارعت الدول وحّممت تشريعاتيا نفس التسمية و نفس 
 .التنظيم بالرغم من اختالف أنظمتيا القانونية 

     بالنظر لمطابع الدولي ألغمبية العقود االلكترونية فان ذلك من شأنو خمق مشاكل عدة ال 
نكتفي في حميا بالتشريعات الداخمية بل ال بد من اتفاقات دولية تنظم إلييا الدول لتحقيق 

توحيد الحمول من جية، ومن جية أخرى تعديل ىذه االتفاقات فقد ثبت قصورىا عن 
 المفيوم االلكتروني في كثير من الحاالت، فمثال اتفاقية فينا التي تعد المرجع في باستيعا

 :البيوع الدولية عجزت عن ضبط عقد التجارة االلكترونية في عدة نقاط منيا
قصور النطاق المادي لالتفاقية عن تغطية كافة البيوع التي تتم عبر االنترنت فيي ال  -

تنطبق عمى البيوع التي تبرم وتنفذ عن طريق الشبكة فمحل ىذه البيوع سمع غير 
 .مادية واالتفاقية ال تنطبق إال عمى البضائع المادية 

وأنيا تستبعد من نطاقيا البيوع االستيالكية وان كان ىناك العديد من البيوع  -
االستيالكية في الفضاء االلكتروني ناىيك عن صعوبة التعرف عمى صفة المتعاقدين 

 .في البيوع االلكترونية، كذلك األمر بالنسبة الستبعاد االتفاقية بيوع المزادات العمنية
تستعمل االتفاقية معيار تواجد أماكن عمل األطراف وان كان لألطراف اليوم أماكن  -

في دول مختمفة فمن األفضل تبني معيار مكان تأسيس الشركة الفعمي وغيرىا من 
 .  الفراغات
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     إلى جانب ضرورة وضع اتفاقات جديدة تيتم بتنظيم التجارة االلكترونية وليس االكتفاء 
 .بنماذج القوانين التي تخمو من أي طابع إلزامي

     بالنسبة لممشرع الجزائري يالحظ انو تبنى في العديد من التشريعات تقنيات متعمقة 
بالتجارة االلكترونية لكن دون تنظيم وتغطية كافية ليا ، فيو من جية لم ينص صراحة عمى 

 والتوقيع ةإمكانية التعاقد االلكتروني بالرغم من أنو إستحدث مفيومي الكتابة االلكتروني
االلكتروني في القانون المدني ، نفس الشيء بالنسبة لألوراق التجارية المتمثمة في السفتجة 

مشكل ف. والشيك أتاح إمكانية تقديميما الكترونيا دون أن يتطرق إلمكانية إنشائيما الكترونيا
المشرع الجزائري ىو أن تدخالتو إضافة لكونيا تكون في الغالب متأخرة إلى أنيا يعوزىا 

.    التنظيم الكامل لموضوع التدخل
 نظرًا لما الستخدامات تقنيات الكتابة االلكترونية من مزايا،     بالعودة لمكتابة االلكترونية و

تبرز في توفير الوقت واقتصاد في النفقات وتقريب لممسافات، فان ذلك يساعد عمى تشجيع 
التجارة االلكترونية، واألخذ بالكتابة االلكترونية عمى ما ىو األمر حاليا يحول دون االستفادة 

 . من مزاياىا خاصة في الشق المتعمق بالكتابة كشرط لصحة العقد
     كذلك الوضع بالنسبة لمتوقيع االلكتروني فبالرغم من انو يمكن أن يؤدي وظائف التوقيع 
. التقميدي، إلى أن الشروط التي وضعيا المشرع لم تذكر رضا الموقع بما ىو وارد في الوثيقة

يضمن تنظم ىذا التوقيع وال ما حتى عندما تناول المشرع التوقيع المؤمن لم يضع نصوصا 
 .ىذا التأمين، وبالتالي ىناك حاجة إلى تدخل تشريعي 

 وتسميم شيادات المصادقة ة    نجد كذلك مسألة المصادقة عمى التوقيعات االلكتروني
 .النصوص بشأن ىذه المسألة غامضة وناقصة تحتاج إلى تنظيم أمثل

    باإلضافة إلى ذلك ينبغي التطرق إلى المشكمة المتعمقة بتسوية المنازعات بين أنواع أدلة 
الكتابة، حيث يمزم أن تكون المنازعة الخاصة باإلثبات محل تقدير القاضي الذي يعتمد في 

كل حالة عمى رجحان احد األدلة الكتابية المعروضة عميو، بحيث يختص القاضي بأن يحدد 
في كل حالة عمى حده، الدليل الكتابي الذي يغّمبو عمى اآلخر، مع مراعاة كافة الظروف 

 .الخاصة بكل دعوة
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    كذلك اإلقرار بإمكانية إبرام أطراف العالقة اتفاقات بشأن اإلثبات من شأنيا تعديل 
 .القواعد الموضوعية، وذلك من اجل إزالة أي شك حول مشروعية ىذه االتفاقات وفعاليتيا

 وىذا االقتراح ىو موقف اغمب السياسات التشريعية الدولية والوطنية بالخصوص، ويستوي 
أن يسن المشرع تشريعًا خاصًا بالمعامالت االلكترونية شامال أحكام التوقيع االلكتروني، وىو 

م الخاص بالمعامالت 2001 لسنة 85ما فعمتو بعض الدول العربية، كالقانون االردنى رقم 
م الخاص بالمبادالت والتجارة االلكترونية، 2000 لسنة 83االلكترونية، والقانون التونسي رقم 

في حين ان بعضيا اآلخر سنت تشريعات مستقمة خاصة بالتوقيع االلكتروني، كما ىو 
 بتنظيم التوقيع االلكتروني، أو يكتفي 2004 لسنة 15الحال بالنسبة لمصر القانون رقم 

بإدخال تعديل عمى قواعد اإلثبات الكتابي في القانون المدني، ولكن بالقدر الالزم من 
النصوص الذي يستوعب التطور الذي لحق بيا، وىو ما سار عميو القانون الفرنسي رقم 

 .2000 لسنة 230
     في الجزائر يقتصر القانون المقترح لمستعممي وسائل التجارة االلكترونية عمى المبادئ 
العامة التي يمكن عمى ضوئيا إزالة وتخفيف مقتضيات االشتراطات التقميدية التي تشكل 

عقبات الستخدام المحرر االلكتروني، كعدم التمييز في المعاممة بين ىذا المحرر والمحرر 
الخطى، ثم تركت القواعد واألحكام التفصيمية والقواعد التنظيمية لتشريعات فرعية تصدر عن 
السمطة التنفيذية حتى يمكن إدخال التعديالت المناسبة عمييا، كمما دعت الحاجة إلى ذلك 
دون انتظار مواعيد انعقاد السمطة التشريعية وىو ما فعمتو عند إعطاءىا لمفيوم التوقيع 

االلكتروني والتصديق االلكتروني، وىذا ىو المنيج الذي سمكو المشرع الفرنسي كذلك عند 
تعديمو لنصوص اإلثبات في القانون المدني، حيث أصدر القواعد األساسية التي وردت 
بالتعديل بموجب القانون المذكور، وأحال في التفصيالت الفنية إلى المراسيم ، وتبقى 

المراسيم الجزائرية بدورىا ناقصة كالمرسوم المنشئ لخدمة المصادقة االلكترونية أو المنشأ 
لمدفاتر التجارية االلكترونية فاألول لم يحدد ال مسؤولية الييئة وال مياميا عمى وجو مفصل 

وال طبيعتيا أو طريقة عمميا أما الثانية فمم تقدم ما يضمن انتظام الدفاتر التجارية االلكترونية 
 .مما يرشحيا لمعمل بيا دون االحتفاظ بالدليل الورقي
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      وىناك مجاالت أخرى شديدة االتصال بالتجارة االلكترونية لم يتناوليا المشرع الجزائري 
أىميا المعاممة الضريبية والجمركية لمتجارة االلكترونية وحماية المستيمك في التعاقد عن بعد 

و التعاقد التمقائي، قانون االستثمارات باعتباره ميد مبدأ حرية التجارة ومنيا التجارة 
 .االلكترونية وقانون المنافسة وغيرىا

      أما بخصوص الحماية القانونية لمتجارة االلكترونية ، سواء عمى المستوى العقدي أو 
عمى مستوى االعتداءات التي يمكن أن تحصل لمبيانات التي تنتقل الكترونيا لم تعالج مدنيا 

باستثناء حماية البرامج االلكترونية عن طريق تشريع المؤلف، وان لم يخصيا - بأي نص
بحماية خاصة بل طبقا لمقواعد العامة والتي رأينا قصورىا الشديد في ضمان الحماية في 

مع مالحظة وجود مسؤولية أشخاص جديدة وىي مسؤولية وسطاء - المجال االلكتروني
 .االنترنت

التغير المفاجئ في السياسة االقتصادية لمدولة، إضافة إلى غياب وسائل       أما جزائيا ف
الفراغات القانونية البعض  في الجزائر، حيث استغل واىرقانونية فعالة أدى إلى انتشار ظ

أضف إلى ذلك تدىور القدرة الشرائية والقانون الجنائي، الموجودة في ميدان الممكية الفكرية، 
لممستيمك الجزائري مع قمة الوعي والتي تجعمو يقبل عمى استيالك السمع المنخفضة الثمن 

 .، او تحصل عمييا بطرق غير مشروعة كالقرصنةحتى ولو كانت مزيفة
في األعوام األخيرة نالحظ انتشار واسع آلفة التزييف، نظرا لتوسع استيراد المنتجات       

 بالمائة من 83بمعدل . المزيفة باإلضافة إلى الصناعة المحمية لمسمع المزيفة والمرتفعة
 حيث احتمت الجزائر المرتبة التاسعة عالميا في التزييف في 2004المنتج المزيف لسنة 

درجة انو أصبح من الصعب التمييز بين السمع المزيفة واألصمية في ا لمختمف أنواعو
السوق، ومن بين أىم القطاعات المعرضة لمتزييف أجيزة اإلعالم اآللي إذا بمغ حجم 

 . مميون دينار207 حوالي 2003االنخفاض بالنسبة لحقوق المؤلف في الجزائر سنة 
إعادة النظر في أىميا بيدف التصدي لظاىرة التزييف تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير،      

النصوص القانونية التي تنظم الممكية الفكرية وخاصة الممكية األدبية والفنية وىذا بموجب 
 الذي خول البرامج االلكترونية   المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة05-03األمر رقم 
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حمايتو بأنو جّرم فعل تقميد البرامج، بينما لم يستفد مفيوم المواقع االلكترونية من أي تنظيم 
 . تشريعي في الجزائر

     كذلك تدخل بتعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية نظرا الن النصوص 
التقميدية ال تتالئم في الكثير من األحيان مع متطمبات البيئة الرقمية الالمادية، وان كان من 
الممكن تطويع وتكييف بعضيا إلى أن األمر يحتاج لمتعديل عمى أساس أن القانون الجنائي 

 .ال يقبل أي مصدر من غير التشريع وال يجوز القياس آو االجتياد فيو
     قام المشرع الجزائري بتجريم كل صور التحايل واالعتداء عمى أنظمة المعالجة اآللية 
لممعطيات والشروع في ذلك، كما قام في الجانب اإلجرائي بتعديل مفاده استثناء الجرائم 

المعموماتية من القواعد العامة ومواجيتيا بقواعد خاصة منيا تمديد االختصاص المحمي لكل 
من رجال الضبطية ووكيل الجميورية وقاضي التحقيق وتمديد مواعيد الحبس ، كما خصيا 

وأكمميا بإجراءات أخرى في . الخ...بإجراءات استدالل خاصة كاعتراض المراسالت والتسرب
 بتكنولوجيات  الجرائم المتصمة  من  لموقاية  الخاصة القواعد   يتضمن 04-09قانون 
 .ومكافحتيا  واالتصال  اإلعالم

 تدين الوسائل البديمة بقدر كبير في       بخصوص تسوية نزاعات التجارة االلكترونية،
يمثل منصة واحدة أيا كان نوع مثال جاذبيتيا إلى السمة الدولية لمنزاعات ، فالتحكيم 

االختصاص الذي يتعمق بالنزاع في حين أن التقاضي يشمل مجموعة من اإلجراءات في 
مختمف االختصاصات مما يجعل العممية أكثر تعقيدا وتكتنفيا مخاطر نشوء نتائج غير 

  .متسقة مع القانون
كذلك  يوفر وكما يوفر التحكيم والوساطة لألطراف حرية اختيار صانعي القرار،        

كما تبرز حيادية ، إمكانية الحيدة والخبرة المختصة من جانب ىيئة المحكمين، أو الوساطة
التحكيم أيضا من حيث اختيار العناصر األساسية لسير اإلجراءات، كالقواعد اإلجرائية 

والقانون الواجب التطبيق والمغة وغير ذلك من األمور الشكمية، حيث من الجائز أن يمثل 
القانون الواجب التطبيق ومعرفة النظم الداخمية وسائل إستراتجية في خدمة طرف واحد في 

فقواعد التحكيم تكون مختارة، حيث يكون األطراف عمى عمم بالقانون الواجب التطبيق . النزاع
.  مما يجعل قواعده تتسم بالمباشرة واالستقامة
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تبرز ميزة أخرى لموسائل البديمة مقارنة بالقضاء تتمثل في السرية من حيث وجودىا        
فسمة الكتمان ، ونتائجيا مقارنة بالجانب العمني الذي تتسم بو إجراءات المحاكم بوجو عام

والسرية تعد نافعة جدا إذا كان مدار النزاع األسرار التجارية والمعمومات المتعمقة ببراءة 
االختراع، ىذه الميزة ال تحافظ فقط عمى ممكية ىذه الحقوق، ولكن أيضا تحول دون رفع 

ومن قواعد السرية . الدعاوى القضائية من قبل الغير، وكذا إىدار حقوق مالك ىذه الحقوق
ماء وجو  "ضأيضا أنيا تحول دون إلحاق الضرر بسمعة المنتج أو مصنعو، فيي تنق

فالمستثمرون ال يسعون لمحصول عمى تراخيص استغالل براءة اختراع " من أن يراق" التجارة
.  أو عالمات أثير تشويش حول المنتج الذي تمثمو أثير نزاع حوليا

كما أن المجوء إلى القضاء قد يقضي عمى أي خط لمرجعة بين المدعي والمدعى        
عميو، في حين أن العكس يمكن أن يشكل حال مالئما لمنزاع فقد يرغب الشخص الذي 

استعمل عالمة أو براءة اختراع شخص أخر دون إذنو، في الحصول ىذه العالمة أو عمى 
.  باالستغالل من مالك ىذه البراءة وبالتالي القضاء عمى أصل النزاع ترخيص
، كميا التجارة االلكترونيةالحل البديل لحسم نزاعات السابقة لتفضيل إذا كانت الحجج      

ترجح كفتو عمى كفة القضاء العادي، إال أنو بالطبع ليس الحل األمثل دائما، فاالعتبارات 
األطراف ينشدون نار المحكمة ويفضمونيا - في بعض األحوال–القانونية والتجارية قد تجعل 

.  عمى جنة المجوء إلى التحكيم أو الوساطة
لسيولة تنفيذ أحكاميا فقد يشعر األطراف بأن نظام المحاكم يمبي احتياجاتيم الخاصة،      

كما أن الحل البديل لن يكون مناسبا إذا كان مقارنة تمك الناتجة عن الوسائل البديمة ، 
الطرف اآلخر غير متعاون تعاونا كامال، وقد يحدث ىذا في حالة اختالل التوازن العقدي 

ذا كانت مسألة اختيار الييئة واختيار القانون تعتبر من ميزات الوسائل . بين األطراف وا 
البديمة، فإنو في الواقع العممي ال تشغل إال حيزا صغيرا نسبيا من عممية اإلعداد والتفاوض، 
تماما كتمك البنود التي تظير عادة في الجزء األخير من العقد والتي تفرز في الغالب في 

المراحل النيائية من المفاوضات، وأن ىذه البنود مختصرة مما يوحي أيضا بأن الوقت الذي 
أنفق في مناقشتيا كان قصيرا مما يجعل منيا في الغالب األعم أحكام ىامشية ال تغري 

.  بالتخمي عن القضاء العادي
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ثمة نقطة أخرى قد تكون مؤثرة وىي حقيقة أن االختصاص القضائي دائم ومنتظم آليا       
في حين أن آليات الحل البديل ترتكز باألساس إلى اتفاق األطراف، ومن ثم تتطمب جيدا 
ن كانت النزاعات الجوىرية ستختص في الغالب بعقود األطراف، فإن حقيقة  كبيرا حتى وا 
كون الحل البديل يستمد صالحيتو من رغبة األطراف يمكن أن يزعزع قناعتيم بجدوى ىذا 

.  الحل، خاصة وأن خبرة األطراف بالجوانب التقنية والقانونية تكون متواضعة جدا
ومع ذلك فإن كفة الحل البديل ىي التي ترجح، خاصة عندما أنشأت منظمة التجارة    

الذي يقدم خدمات في مجال فض النزاعات عن طريق " مركز لمتحكيم والوساطة"العالمية 
والمالحظ أن المشرع الجزائري ورغم حداثة قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . الحل البديل

و إن كان .لم يضمنو أدنى إشارة لمصطمح االلكتروني في شأن الطرق البديمة لحل النزاعات
 .و إمكانيتيا إلجراء اتفاقية التحكيم التجاري الدولي" وسائل االتصال" قد أشار لمصطمح 

من المعموم أن قواعد اإلسناد المنصوص عمييا في      إذا اختار األطراف المجوء لمقضاء، ف
القوانين الداخمية لمدول واالتفاقيات الدولية، تحدد القانون الواجب التطبيق، إال أن تمك القواعد 

تعتبر غير مالئمة لتسوية المنازعات المتعمقة بالمعامالت والعقود الدولية اإللكترونية 
وخصوصا التي تتم عبر شبكة األنترنت ، ويرجع ذلك إلى خصوصية البيئة التي تبرم فييا 

ىذه العقود، مما يجعل تركيزىا في منطقة جغرافية معينة مسألة خالفية األمر الذي من شأنو 
أن يجعل تطبيق قواعد اإلسناد التقميدية التي يقوم عمى أساسيا تحديد القانون الواجب 

التطبيق مسألة صعبة ومعقدة في حين أن ازدىار التجارة اإللكترونية يتطمب خضوعيا لنظام 
قانوني معروف سمفا ألطرافيا يرتبون عمى أساسو مواقفيم وتتحدد عمى ضوئو حقوقيم 

.  والتزاماتيم
األسس التي يقوم عمييا منيج تنازع القوانين وخاصة الحدود السياسية والسيادة،      

أصبحت ال تتالئم مع التجارة اإللكترونية الدولية عبر األنترنت، فيذه األخيرة تعمل في عالم 
افتراضي غير مادي ال يمكن حصره في إقميم دولة معينة وال منطقة جغرافية معينة، حيث 
تتجاوز الحدود اإلقميمية لتجعل من الدول قرية واحدة بفعل التزاوج الذي تم بين تكنولوجيا 

 إلى وجود مجتمع عالمي ىالمعمومات وثورة االتصاالت، وعميو فوجود شبكة األنترنت أد
.  افتراضي لو أشخاصو وأدواتو وتأبى طبيعتو أن تحده حدود سياسية أو جغرافية 
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ونتيجة لذلك، قمبت كل المفاىيم التي يقوم عمييا القانون الدولي الخاص فقد انيارت      
وفي . فكرة الحدود، ولم تعد الدولة قادرة عمى صد أو رفض ما يبث إلييا عبر تمك الحدود

ظل ىذه الصعوبات بين األسس التي يقوم عمييا المنيج التنازعي من ناحية ومقومات التجارة 
يبقى ضرورة وضع قواعد قانونية مادية دولية موحدة لحل اإللكترونية من ناحية أخرى، 

 .نزاعات التجارة االلكترونية ىو الحل األمثل
  نخمص في األخير إلى أن التجارة االلكترونية تحتاج لتنظيم ليا وال فرق إن كان ىذا 

 الميم انو من المستحسن جمعيا في  التنظيم خاصا بيا أو كنوع من المعامالت االلكترونية
، ويجب أن تراعى في ذلك بعض المقومات تشريع واحد وليس في نصوص متناثرة 

 :الضرورية وىي
 وىى (األمية الحديثة ) ال بد في البداية حتى نواكب التطور والتقدم من القضاء عمى  -

صفقاتيم  أمية الكمبيوتر واإلنترنت وتثقيف الشعب  لمتعامل بالوسائل الحديثة لعقد
 . وبيان مميزاتيا وفوائدىا 

 .وجوب توفير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -
وال بد من تشجيع التنظيم الذاتي لصناعة االنترنت توصال إلى سوق تنافسية كاممة  -

 .استعمال الحاسب اآللي العمل كذلك عمى نشر أخالقيات
 .إخضاع المعايير التكنولوجيا لمترقية الدائمة مما يتوافق والمعايير الدولية -
يجب أن ال يتم وضع تشريعات ذات طابع جامد فيما يتعمق خاصة بأنظمة الدفع  -

 .االلكتروني لكون ىذه األخيرة تتطور بشكل سريع
 .التركيز عمى ضرورة تحديد ىوية االطراف  -
في إطار العقود التي )إعالن االنترنت بيئة معفاة من التعريفات والرسوم والضرائب  -

 .(تنفذ خالليا وليس التي تنفذ ماديا
 تطوير مجموعة قوانين دولية موحدة لمتجارة االلكترونية من أىم مظاىرىا االعتراف  -

 .بالعقود االلكترونية ، إثباتيا، حل نزاعاتيا
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حماية الممكية الفكرية عبر االنترنت وذلك بالمصادقة عمى اتفاقات االنترنت مع  -
التوسع في دراسة قواعد البيانات وكيفية حمايتيا كذلك براءات االختراع والعالمات 

 .التجارية عبر االنترنت ونظام نطاق األسماء 
 .ضمان حماية الحق في الخصوصية عبر االنترنت -
 .تحديد المسؤوليات في التعامالت االلكترونية سواء المتعاممين أو الوسطاء -
األمن من خالل تنظيم إلجراءات المتابعة الجزائية ومعاقبة المجرمين وضرورة وضع  -

 .اتفاقات دولية في ىذا المجال
يجاد  تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة - اإللكترونية والقبض عمى فاعمييا وا 

 عقوبات مشددة توقع عمييم
ىذه التجارة وتدريب  ال بد من إيجاد مراكز متخصصة لتقديم شكاوي االعتداء عمى -

إليو بعض  المحققين فييا عمى التحقيق من خالل دورات متخصصة وىذا ما اتجيت
لمكتب  الدول كإنجمترا والواليات المتحدة واليابان ومصر حيث أصبح ىناك جياز تابع

 . التحقيقات الفيدرالية 
المحاكم لمنظر في ىذا النوع  محاولة إيجاد قضاء متخصص وخبراء يتم توزيعيم عمى -

 .من القضايا 
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، مجمة الشارقة "اإلطار القانوني التفاق التحكيم االلكتروني"، آالء يعقوب النعيمي .7

، اإلمارات العربية المتحدة، 02، العدد06لمعموم الشرعية والقانونية، المجمد
  .249-205ص ص .2009
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، ورقة عمل "جرائم الحاسوب ودور مديرية األمن في مكافحتيا " ،الرائد كمال الكركي .8
المنعقدة في عمان – نظرة إلى المستقبل – مقدمة إلى ندوة قانون حماية حق المؤلف 

 .440-435ص ص ، 5/7/1999بتاريخ 
إرتباط األنترنت والتجارة اإللكترونية بالعقد "، الصالحين محمد أبو بكر العيش/د .9

مجمة القانون لجامعة   قار يونس، ليبيا، مقال منشور عمى  ،"الكتروني
 www.ladis.com ://http:الموقع

، مجمة طنجيس، كمية "حماية المستيمك من الشروط التعسفية" ، إدريسالفاخوري  .10
ص ص .2003، المغرب،03العموم القانونية ، جامعة عبد المالك السعدي، العدد

12-54. 
الجديد في  ، بحث مقدم إلى مؤتمر"وسائل الدفع الحديثة" ، القميوبي سميحة/ د .11

أعمال المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية المنعقد في كمية الحقوق في 
 .59-35ص ص .2002جامعة بيروت،  الجزء األول، منشورات الحمبي الحقوقية 

مقال منشور  ،"قانون تقنية المعمومات والتجارة االلكترونية" ،المحامي يونس عرب .12
 www.arablaw.orgعمى الموقع 

  www.arablaw.org: العام،رالحكومة اإللكترونية، اإلطا" ،المحامي يونس عرب .13
 .2001، الجزائر،26، مجمة إدارة، العدد"واقع وآفاق التجارة اإللكترونية"، باشي أحمد .14

 .83-65ص ص
، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية "حجية المستند االلكتروني"، باطمي غنية .15

-169ص ص،2011، سبتمبر 02واالقتصادية والسياسية،  جامعة الجزائر، عدد
193.  

، "نظرة تأممية حول مستقبل قواعد اإلسناد في ظل عولمة القانون"، بممامي عمر/ د .16
المجمة الجزائرية لمعموم القانونية ، االقتصادية والسياسية، كمية الحقوق، جامعة 

 .165-145،ص ص 2007 ،04الجزائر، العدد

http://www.arablaw.org/
http://www.arablaw.org/
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األعمال االلكترونية كدعامة لمحكومة االلكترونية في العالم "، بن رجدال جوىر .17
، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، كمية الحقوق، "العربي

 .390-377، ص ص2010، 04جامعة الجزائر، العدد
، مجمة " التعاقد اإللكتروني والمسائل القانونية والمتعمقة بو" ،بن ساسي إلياس .18

 .98-69ص ص،2003، الجزائر، 02الباحث، العدد
ص .2001، الجزائر، 26، مجمة إدارة ، العدد"التوقيع اإللكتروني"، بودالي محمد .19

 .46-33ص 
جراءاتماىية "، توجان فيصل الشريدة/ د .20  التحكيم االلكتروني، التحكيم عبر وا 

 اإلمارات، مجمة الحقوق، جامعة "االنترنت كوسيمة لفض منازعات التجارة االلكترونية
 .1111-1089 ص ص،2005العربية المتحدة، 

المجمة النقدية ، "حجية الوثيقة االلكترونية في التقنين المدني الجزائري"، حابت أمال .21
، ص 2012الجزائر،، 02لمقانون والعموم السياسية ، كمية الحقوق، تيزي وزو، العدد

 .161-135ص
الحماية الجزائية لمثقة في المستند "، حاتم عبد الرحمان منصور الشحات/ د .22

  .178-140، ص ص2006، 01 ،العدد ، الكويت، مجمة الحقوق"االلكتروني
الحماية القانونية لمحياة الخاصة في مواجية الحاسب "، حسام الدين كمال األىواني .23

ص  .1994، أبحاث مؤتمر الكويت األول لمقانون والحاسب اآللي، الكويت، "اآللي
 .160-134ص

، 20، مجمة إدارة، المجمد"التحكيم االلكتروني كوسيمة لحل المنازعات"، حسين فريجة .24
 .73-47، ص ص 2010، الجزائر، 01العدد

، مجمة البحوث "نظرات قانونية في التجارة اإللكترونية"، حسين عبده الماحي/د .25
أفريل مصر،، 31واالقتصادية بكمية الحقوق، جامعة المنصورة ، العدد القانونية
. 341-268،ص ص 2002
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، االنجازات " التنظيم القانوني لظاىرة المعموماتية في الجزائر"، حمودي ناصر .26
المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ، كمية الحقوق، تيزي وزو، والتحديات، 

  .242-179، 2012  الجزائر،،02العدد
، مجمة " العولمة والتحديات اإلقتصادية وموقف الدول النامية"،خالد سعد زغمول/د .27

 .32-30 ص ص.2002مارسالكويت، ، جامعة الكويت، 1الحقوق، العدد
، مقال منشور في مجمة أفكار اإللكترونية " حجية الوثيقة االلكترونية"،خالد عرفة .28

 WWW.afkaronlin.orgعمى لموقع
 االلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة باإلعالمااللتزام "، خميفي مريم .29

-204ص ص .2011  الجزائر،،04، دفاتر السياسة والقانون، العدد"االلكترونية
253.  

، مجمة المعارف ، المركز "اإللكترونيك إلىأحكام الشيك من الورق " ،  أعمرخمري .30
. 98-53، ص ص2009الجزائر، ، 07الجامعي بالبويرة، العدد

، مجمة "المناقصة االلكترونية وسيمة الختيار المتعاقد مع اإلدارة" ، داود الباز/ د .31
، ص 2006جانفى البحرين، ، المجمد الثالث، العدد األول،بحرينالحقوق لجامعة ال

 .208-182ص
 ، مجمة اإلقتصاد "أسواق وتقنيات الخموي في البالد   العربية" ، دحابرة بشار .32

. 64-58، ص ص2001، لبنان، مارس255واألعمال، العدد
، مجمة معارف  "المركز القانوني لمكمبيوتر في التعاقد االلكتروني" ، صابر راشدي .33

، البويرة، 09الصادرة عن المركز الجامعي العقيد أكمي محند اولحاج ،العدد
 . .28-09، ص ص2010ديسمبر الجزائر،

ثبات اإلنترنت طريق عن اإلرادة عن التعبير"، عموان محمود رامي .34  التعاقد وا 
 .46-18ص ص .2002،الرابع، مصر  العدد الحقوق، مجمة ،"اإللكتروني

: تنفيذ الحكم األجنبي في ظل اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد"، رايس محمد/د .35
 المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ، كمية الحقوق، تيزي ،"الضوابط واإلجراءات

 .50-07 الجزائر،ص ص02،2011وزو، العدد
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 الدفاتر التجارية اإللكترونية في القانون المصري " ،رضا السيد عبد الحميد/ د .36
، أعمال ندوة المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية الخاصة بالعقود "والسعودي واإلماراتي

 .151- 127ص ص .2007واالتفاقات في التجارة االلكترونية، القاىرة ، 
، أعمال ندوة المنظمة "حجية االثبات في عقود التجارة االلكترونية"، سمير برىان/د .37

العربية لمتنمية اإلدارية الخاصة بالعقود واالتفاقات في التجارة االلكترونية، القاىرة ، 
 .126 -87ص ص.2007

حماية المستيمك مدنيا من اإلعالن التجاري الكاذب "، سي يوسف زاىية حورية/ د .38
، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، كمية الحقوق، "والمظمل

 .206 -183، ص ص2010، الجزائر، 04جامعة الجزائر، العدد
تسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونية عبر شبكات  "،شيماء جمال مجاىد .39

 :، مقال منشور عمى الموقع" االتصال الدولية
http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31    

، مجمة "تأمالت في مشروع قانون التجارة االلكترونية الكويتي"، عايض راشد المري/ د .40
 .173-128،ص ص 2006، الكويت،03الحقوق، العدد

مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في "، عبد العزيز المرسي حمود/ د .41
، مجمة البحوث القانونية "المسائل المدنية والتجارية  في ضوء قواعد اإلثبات النافذة
ص ،2002ابريل مصر،واالقتصادية، العدد الواحد والعشرون السنة الحادية عشر، 

 .53-22ص 
،العدد  ، مجمة  فكر ونقد"العولمة واالقتصاد والتنمية العربية "، عبد المطيف جابر .42

 .15-07ص ص .2007مصر، السابع،
 ، دراسة فقيية تطبيقية مقارنة ، "العقود االلكترونية" ،إبراىيم الناصر عبد اهلل بن/د .43

مؤتمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون والمقام  بحث مقدم إلى
 .2003 مايو 12 _10العربية المتحدة في الفترة من  بدولة اإلمارات

http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31
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 المجمة النقدية لمقانون والعموم ،"التنظيم التشريعي لمتعاقد االلكتروني"، عجالي بخالد .44
-356، ص ص2012الجزائر،، 02السياسية ، كمية الحقوق، تيزي وزو، العدد

373. 
، مجمة الحقوق، العدد األول المجمد "الوفاء االلكتروني"، عدنان إبراىيم سرحان/د .45

 ..265-231، ص ص 2005  الكويت،الثالث، جامعة الكويت،
 ، مجمة تحميمية  ، دراسة"االنترنت عبر البيع عقد"، الزريقات محمد خالد عمر .46

 .204-189،ص ص 1999 ،، مصر  شمس عين جامعة الحقوق،
 ، المنار الجديد ، "العولمة عالم ثالث عمى أبواب قرن جديد " ،عمرو عبد الكريم .47

 .37-23ص ص .2008،لبنان ،العدد الثالث
 الحماية الجنائية لممستيمك في إطار القانون المتعمق بالزجر عن "،فـــاتــــح كــمـــال .48

  ، مقال منشور عمى الموقع"الغش في البضائع
 http//www.ampoc.net/kamal.htm 

، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص بالطرق البديمة لحل "الوساطة"، فنيش كمال .49
-560ص ص .2009، الجزائر، 02النزاعات، الصمح الوساطة والتحكيم، الجزء

582. 
، مجمة العموم القانونية كمية الحقوق، جامعة "الوفاء االلكتروني"، قادري عبد المجيد .50

 .170-155،ص ص 2008جوانالجزائر،  ، عنابة ، 12باجي مختار، العدد 
 الدول في االلكترونيةمنازعات عقود التجارة في مقدمة " ، محمد أبو العنين/ د .51

، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية "العربية ودور المنظمات والمؤسسات المختمفة
 اإلقميمي ووسائل حسم المنازعات، مركز القاىرة واالتجاىات اإللكترونيةلمتجارة 
 .135-96،ص ص 2000.الدولي، مصر التجاريلمتحكيم 

، مؤتمر القانون "التجارة الدولية اإللكترونية عبر االنترنت"، محمد السيد عرفة/د .52
، االمارات جامعة اإلمارات، 1والكمبيوتر واالنترنت، كمية الشريعة والقانون ، مجمد 

 .25-02 ص ص  ، 2000،العربية المتحدة
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، مؤتمر "النقود االلكترونية وآثارىا عمى المصارف المركزية"، محمد سعدو الجرف .53
، جامعة اليرموك، المممكة 2004 تموز14الى 12القانون والحاسوب، المنعقد في 

 .67-22ص ص  ،األردنية الياشمية
مفيوم األعمال المصرفية االلكترونية واىم "، محمود أحمد إبراىيم الشرقاوي/ د .54

، مؤتمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون، كمية الشريعة "تطبيقاتيا
. 2003 ماي 12 إلى 10والقانون جامعة دبي، من 

 "الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب في ظل قانون حق المؤلف،"، مشري راضية .55
المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، كمية الحقوق لجامعة مولود معمري، ،تيزي 

  .294 -261، ص ص2010 الجزائر،  ،02وزو، عدد
، المؤتمر السابع "ن القادمرالتجارة االلكترونية في الق"، مصطفى سعيد احمد .56

، منعقد في 21نرية في القرلالقتصاديين الزراعيين، التكنولوجيا والزراعة المص
 .16-03ص ص .1999 يوليو29و27ة بين رالقاىرة، الفت

االلتزام باالعالم قبل التعاقد كوسيمة بديمة لضمان رضا المستيمك في " ،معزوز دليمة .57
 المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ، كمية الحقوق، تيزي وزو، ،"البيع االلكتروني

 .355-328، ص ص2012الجزائر،، 02العدد
 أمازون موقع حالة االلكترونية،دراسة المتاجر تنافسية تحميل" سيام، موسي .58

amazon.com" ص ص .2009-2010 الجزائر،،07   عدد- الباحث  ، مجمة
89-102. 

، "القانون الواجب التطبيق عمى عقد البيع الدولي االلكتروني"، موكة عبد الكريم .59
 .204-190،ص ص  2010الجزائر،، 02 لمبحث القانوني، عدداألكاديميةالمجمة 

، مجمة "أركان الفعل الضار االلكتروني في القانون األردني"، نائل عمى المساعدة .60
،ص 2005، السعودية،01، العدد32دراسات، جامعة عموم الشريعة والقانون، المجمد 

 .78-55ص 
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التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعامالت اإللكترونية المدنية "، ناجي الزىراء .61
مقدم لممؤتمر العممي المغاربي األول حول المعموماتية والقانون بحث ، "والتجارية

 .22-01ص ص .2009،ليبيا،2009 أكتوبر 29 إلى 28المنعقد في الفترة من 
، بحث "الشيك االلكتروني والنقود االلكترونية ، دراسة مقارنة"، نبيل صالح العربي/ د .62

 12و10 المصرفية بين الشريعة والقانون، المنعقد بدبي بين األعمالمقدم لمؤتمر 
 .234-208ص ص .2003 ، كمية الشريعة والقانون، دبي،2003ماي 

 مجمة الحقوق ،"حماية المستيمك في التعامالت االلكترونية "،بيل محمد صبيحن .63
 .172-134،ص ص2008 الكويت،، 04 عدد،جامعة الكويت

المسؤولية المدنية لمزّودي خدمات التصديق اإللكتروني   "،نفن بدر الدين سطاس .64
عمى الموقع .2012، 03 العدد،، مجمة المحامون "في التشريع السوري

www.syrianbar.org/vb/ 
 وظائف التوقيع االلكتروني في القانون الخاص في القانون "،نوري حمد خاطر .65

-11ص ص .1998، األردن،2، العدد3، مجمة المنارة،  المجمد"األردني والفرنسي
51. 

، مجمة الرياض، "استثمار، مضمون، اقتصاديات: التجارة االلكترونية"، ىشام القطان .66
 .25-17ص ص  .2000 آذار ،، السعودية37العدد

دور التحكيم اإللكتروني في حل منازعات التجارة  "،ىند عبد القادر سميمان .67
المعموماتية والقانون :ورقة عمل مقدمة لممؤتمر المغاربي األول حول " االلكترونية
-23ص ص . 2009نحو قانون مغاربي نموذجي لممعمومات، ليبيا، : تحت شعار

54. 
الطرق البديمة لحل النزاعات محاضر الصمح والوساطة كسندات " ، ولد الشيخ شريفة .68

، المجمة النقدية لمقانون " الجزائريواإلدارية المدنية اإلجراءاتتنفيذية وفق قانون 
 .134-90، ص ص2012، 02والعموم السياسية ، كمية الحقوق، تيزي وزو، العدد
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III القوانين: 
 الدستور .     أ
 المتضمن تعديل 1996 ديسمبر 07 مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  .1

/ 76 ، ج ر ج ج عدد 1996 نوفمبر 28الدستور المصادق عميو في استفتاء 
،ج ر ج ج  2002أفريل 10 المؤرخ في 03-02 ، معدل ومتمم بقانون رقم 1996
 2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 25/2002عدد 

 .63/2008يتضمن تعديل الدستور،ج ر ج ج عدد 
 :االتفاقات الدولية.   ب
 1981اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية المنعقدة في تونس سنة .1

   المؤّرخ 04 - 223 رقم  الرئاسي  لمرسوم ا  والتى تم المصادقة عمييا بمقتضى
 وا  2004  غشت سنة  3  لموافق  1425  عام  الثانية  جمادى  16  في

 العربية  بالدول   التجاري  التبادل  تيسير وتنمية  اتفاقية  عمى  التصديق  لمتضمن
 سنة  فبراير 27 الموافق  1401  عام  الثاني  ربيع  22  يوم  المحررة بتونس 

1981 
 الشعبية والمجموعة الديمقراطية بين الجميورية الجزائرية  الشراكة المبرمةاتفاقية .2

المصادق عمييا بموجب المرسوم الرئاسي  2002  افريل 22 بفالونسيا يوم األوروبية
. 31/2005 عدد ج ج  ج ر،2005 افريل 27 المؤرخ في 05-159

بشأن حقوق المؤلف  المعتمدة  (الويبو)معاىدة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  .3
-13رئاسي رقم المرسوم  المصادق عمييا بموجب ال1996 ديسمبر 20بجونيف في 

  ج ر ج ج،2013 افريل 3 الموافق ل1434 جمادى األولى 22 المؤرخ في 123
 .27/2013 عدد

 21االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات المحررة في القاىرة بتاريخ  .4
 المؤرخ في 252-14 المصادق عمييا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010ديسمبر 

 .57/2014 ، ج ر ج ج عدد2014 سبتمبر 8
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 :النصوص التشريعية. ج 
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 1966 يونيو 08 مؤرخ في 155-66أمر رقم  .1

 ديسمبر 20 مؤرخ في 22-06، المعدل والمتمم بقانون 49/1966 عددج ر ج ج 
 . 84/2006 عدد ، ج ر ج ج 2006

 المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ج 1966 يونيو 08 مؤرخ في 156-66أمر رقم  .2
 20 مؤرخ في 23-06 بقانون رقم ، المعدل والمتمم 1966 /49  عددج

 .84/2006 عدد، ج ر ج ج   2006ديسمبر
 ، ج ر ج ج  المتضمن القانون المدني1975سبتمبر26 مؤرخ في 58-75 رقم أمر .3

، ج ر  2005 يونيو20المؤرخ في10-05قمرأمر ب المعدل والمتمم ،78/1976 عدد
 .44/2005 عددج ج 

 المتضمن القانون التجاري، ج ر ج 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59-75أمر رقم  .4
 2005 فيفري 06 مؤرخ في 02-05 بقانون رقم، المعدل والمتمم78/1976  عددج
 .11/2005 عدد  ج ر ج ج،

 يتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976 ديسمبر09 مؤرخ في 101-76أمر رقم  .5
 .، المعدل والمتمم103/1976  عددوالرسوم المماثمة، ج ر ج ج

 يتضمن الرسوم عمى رقم األعمال، 1976 ديسمبر 09 مؤرخ في 102-76أمر رقم  .6
 .، المعدل والمتمم103/1976  عددج ر ج ج

 ديسمبر يتعمق بقانون الضرائب الغير مباشرة، ج ر 09 مؤرخ في 104-76أمر رقم  .7
 .، المعدل والمتمم104/1976 عددج ج 

  يتضمن قانون الجمارك، ج ر ج ج1979 جويمية 21 المؤرخ في 07-79أمر رقم  .8
 .، المعدل والمتمم30/1979 عدد

 يتعمق بالقواعد العامة لحماية 1989 فبراير07 مؤرخ في 02-89قانون رقم  .9
 .(ممغى)06/1989  عددالمستيمك، ج ر ج ج

 ج ر ج ج  المتعمق بالنقد القرض ،1990 افريل 14المؤرخ في  10-90  رقمقانون .10
 .(ممغى) 16/1990 عدد
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، ج االستثمار   المتعمق بترقية1993اكتوبر5 المؤرخ في 12-93رقممرسوم تشريعي  .11
 . (ممغى)64/1993  عددر ج ج

  المتضمن قانون المنافسة، ج ر ج ج1995 جانفي 25 مؤرخ في 06-95أمر رقم  .12
 .(ممغى)09/1995 عدد

 المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق 1997 مارس 06 مؤرخ في 10-97أمر رقم  .13
 .(ممغى) 13/1997  عددالمجاورة، ج ر ج ج

  يتضمن تعديل قانون الجمارك، ج ر 1998أوت 22 مؤرخ في 10-98قانون رقم  .14
  .1998/ 61  عددج ج

 يحدد القواعد العامة المتعمقة 2000 أوت05 المؤرخ في 03-2000قانون رقم  .15
 .48/2000  عددبالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، ج ر ج ج

  عدد يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر ج ج2001أوت20 مؤرخ في 03-01أمر رقم  .16
 .، المعدل والمتمم47/2001

 عدد يتعمق بالمنافسة، ج ر ج ج 2003 جويمية  19  مؤرخ في 03-03أمر رقم  .17
 . معدل ومتمم43/2003

يتعمق بحقوق المؤلف والحقوق 2003 يوليو 19 مؤرخ في 05-03أمر رقم  .18
 .44/2003  عددالمجاورة، ج ر ج ج

  عدد يتعمق ببراءات االختراع، ج ر ج ج2003يوليو19 مؤرخ في 07-03أمر رقم  .19
44/2003. 

 المطبقة عمى القواعد يحدد 2004 يونيو 23 في  مؤرخ02-04 رقم قانون .20
 . ، المعدل والمتمم41/2004  عددج ر ج ج، التجارية الممارسات

 يتعمق بشروط ممارسة النشاطات 2004 أوت 14 مؤرخ في08-04قانون رقم .21
 .، المعدل والمتمم52/2004  عددالتجارية، ج ر ج ج

 ج ر المتضمن تعديل القانون التجاري،2005 فيفري06 مؤرخ في 02-05قانون رقم .22
 .11/2005  عددج ج
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، ج ر  المتضمن تعديل القانون المدني2005 يونيو20المؤرخ في10-05قمقانون ر .23
 .44/2005  عددج ج

 المتضمن تعديل قانون اإلجراءات 2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 22-06 رقم قانون .24
 .84/2006 عدد  ج ر ج جالجزائية،

ج  المتضمن تعديل قانون العقوبات، 2006ديسمبر20 مؤرخ في 23-06قانون رقم  .25
 .84/2006  عددر ج ج

 نوفمبر25الموافق   1428 القعدة    ذي  15 مؤّرخ في     11-07قانون رقم .26
   74/2007  عدد ج ر ج ج يتضمن النظام المحاسبي المالي ،2007

 المدنية اإلجراءات متضمن قانون 2008 فيفري 25 مؤرخ في 09-08قانون رقم  .27
  21/2008  عدد ج ر ج ج،واإلدارية

 المتعمق 03-03، يعدل ويتمم األمر 2008 يونيو25 مؤرخ في12-08قانون رقم  .28
 .36/2008 عدد ج ر ج جبالمنافسة

 قمع و المستيمك بحماية يتعمق 2009 فبراير 25 في مؤرخ03-09 رقمقانون  .29
 .15/2009  عدد ج ر ج جالغش،

 . يتضمن تعديل قانون العقوبات2009 فيفري 25 مؤرخ في 01-09قانون رقم  .30
  لموقاية  الخاصة القواعد  يتضمن  2009  غشت  05مؤرخ في  04-09قانون  .31

 عدد  ج ر ج ج،ومكافحتيا  واالتصال  اإلعالم بتكنولوجيات  الجرائم المتصمة  من
47/2009. 

 المتعمق 03-03 يعدل ويتمم األمر رقم2010أوت 15 مؤرخ في 05-10قانون رقم  .32
 .46/2010  عددبالمنافسة،  ج ر ج ج

 23 في  المؤرخ02-04 رقم قانون يعدل 2010أوت 15 مؤرخ06-10قانون رقم .33
 عددج ر ج ج ، التجارية الممارسات المطبقة عمى القواعد يحدد 2004 يونيو
46/2010. 
 

 :النصوص التنظيمية- د
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 أكتوبر 7 الموافق 1431 عام شوال 28 في المؤرخ  236 - 10رئاسي رقم مرسوم .1
  ،المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسيالعمومية الصفقات تنظيم والمتضمن 2010 سنة
ج ر ج ، 2012 يناير 18 الموافق1433 عام صفر 24 في مؤرخ 23 - 12 رقم
. 04/2012  عددج

 المتعمق بمعايير تحديد 1997 يناير سنة 18 مؤرخ في 40-97رقممرسوم تنفيذي  .2
 ج ر ج جالنشاطات والمين المقننة الخاضعة  لمقيد في السجل التجاري، وتأطيرىا، 

 . المعدل والمتمم ،05/1997 عدد
  يضبط شروط وكيفيات 1998 أوت 25 مؤرخ في 257-98رقم مرسوم تنفيذي  .3

ستغالليا،   .والمتمم المعدل 63/1998  عدد ج ر ج جإقامة خدمات  األنترنت، وا 
-98 يعدل المرسوم .2000 أكتوبر14 مؤرخ في 307-2000رقم مرسوم تنفيذي  .4

  عدد الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات انترنت واستغالليا، ج ر ج ج257
60/2000. 

 والمتعمق بنظام االستغالل 2001 ماي 9 مؤرخ في 123-01  رقممرسوم تنفيذي .5
المطبق عمى كل نوع من أنواع الشبكات بما فييا الالسمكية الكيربائية وعمى مختمف 

 .27/2001  عدد ج ر ج جخدمات المواصالت السمكية والالسمكية ،
المتضمن تعديل المرسوم  2003ديسمبر 01 مؤرخ في 453-03رقم مرسوم تنفيذي  .6

 المتعمق بمعايير تحديد النشاطات والمين المقننة الخاضعة  لمقيد 40-97التنفيذي 
. 75/2003عدد ، ج ر ج ج في السجل التجاري، وتأطيرىا

 ديسمبر 10 الموافق ل1426 ذي القعدة 8 المؤرخ في 648-05مرسوم تنفيذي رقم  .7
،  والذي يحدد شرط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسميم وكيفيات ذلك2005

  ج ر ج ج عدد 
 األساسية يحدد العناصر 2006 سبتمبر 10 في  مؤرخ306-06 رقم تنفيذي مرسوم .8

تعتبر  التي البنود و والمستيمكين االقتصاديين األعوان بين ما المبرمة لعقود افي
 . المعدل والمتمم56/2006 عدد  ج ر ج ج.تعسفية
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 المؤرخ في 123-01مرسوم تنفيذي لل المعدل والمتمم 162-07  رقممرسوم تنفيذي .9
 والمتعمق بنظام االستغالل المطبق عمى كل نوع من أنواع الشبكات 2001 ماي 9

 بما فييا الالسمكية الكيربائية وعمى مختمف خدمات المواصالت السمكية والالسمكية ، 
  .37/2007  عددج ر ج ج

 في  مؤرخ306-06 رقم تنفيذي مرسوم المعدل والمتمم ل44-08مرسوم تنفيذي رقم .10
 األعوان بين ما المبرمة لعقود افي األساسية يحدد العناصر 2006 سبتمبر 10

 .07/2008 عدد  ج ر ج ج.تعتبر تعسفية التي البنود و والمستيمكين االقتصاديين
 فيفري 07 الموافق ل1430 صفر 11 المؤرخ في 65-09مرسوم تنفيذي رقم  .11

 ، يحدد الكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعالم حول األسعار المطبقة في بعض 2009
 2009/10قطاعات النشاط أو بعض السمع والخدمات المعينة، ج ر ج ج عدد

 المتضمن كيفية تعيين 2009-03-10 مؤرخ في 100-09مرسوم تنفيذي رقم   .12
 2000/16، ج ر ج ج عددالوسطاء القضائيين

 08  الموافق1430   الثاني     ربيع  11 مؤرخ في 110-09رقم مرسوم تنفيذي  .13
 بواسطة اإلعالم    المحاسبة   الذي يحدد شروط و كيفيات مسك  2009افريل

 21/2009 عددج ر ج ج اآللي، 
  1430  عام الحّجة  ذي  23  في  مؤرخ  09 -  410  رقم  نفيذي تمرسوم .14

  عمى  طبقةالم  األمن  قواعد يحدد  2009  سنة  ديسمبر  10  وافقالم
 .73/2009، ج ر ج ج عددالحساسة   التجييزات عمى  نصبةلم ا  النشاطات

 كيفياتد يحد  2013 سنة  فبراير  6 في  مؤرخ  13 - 84  رقم  تنفيذي  مرسوم .15
ت الفالمخا  ومرتكبي  الغش  أعمال  لمرتكبية الوطني  البطاقية  وتسيير  تنظيم 

  والمالية  والبنكية  والجمركية  والتجاريةة الجبائي  والتنظيمات  لمتشريعات  الخطيرة
 /09  عدد ج ر ج جالشركة ،  لحسابات  القانوني  باإليداع  القيامم عد  وكذا

2013. 
  1434  عام  األول  ربيع  25  في  مؤرخ  13 - 85  رقم  تنفيذي  مرسوم .16

  10-89   رقم  التنفيذي المرسوم  ويتمم  يعّدل  2013  سنة  فبراير  6  الموافق
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  2010  سنة  مارس  10  الموافق  1431  عام  األول  ربيع  24  في  المؤّرخ
  إطار  في  الجمركية  الحقوق  من  المعفاة  الواردات  كيفيات متابعة  يحدد  الذي

 .09/2013   عدد ج ر ج ج،الحر  التبادل  اتفاقيات
 يحدد محتوى البوابة 2013 نوفمبر 17قرار صادر عن وزارة المالية مؤرخ في  .17

االلكترونية لمصفقات العمومية وكيفية تسييرىا وكيفيات تبادل المعمومات بالطريقة 
 .21/2014 ، ج ر ج ج عددااللكترونية

ج ر  متعمق بقواعد الصرف وشروطو، 1991أوت 14 مؤرخ في 07-91نظام رقم  .18
 .24/1992  عددج ج

 المتعمق بنظام التسوية اإلجمالية 2005 أكتوبر 13 مؤرخ في 04-05رقم نظام  .19
 .02/2006  عدد ج ر ج ج،الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل

، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال 2005 ديسمبر 15 مؤرخ في 05-05نظام رقم  .20
 .(ممغى)26/2006 عدد  ج ر ج جو تمويل االرىاب ومكافحتيما،

 يتعمق بمقاصة الصكوك وأدوات 2005 ديسمبر 15 مؤرخ في 06-05رقم نظام  .21
 . 26/2006 عدد  ج ر ج جالدفع األخرى الخاصة بالجميور العريض،

 يتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك 2011نوفمبر28 مؤرخ في 08-11نظام رقم  .22
 . 47/2012 عدد ، ج ر ج جوالمؤسسات المالية

  نوفمبر   28 الموافق 1434  عام  محّرم  14   في  مؤّرخ  03  -12 رقم  نظام .23

 ج ومكافحتيم،  اإلرىاب  األموال وتمويل تبييض  من  بالوقاية  يتعمق  2012  سنة
   .12/2013  عددر ج ج
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 تطمب االيجاب االلكتروني ألكثر من العناصر الجوىرية لمعقد -                          أ
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  150:............................                             المتطمبة في االيجاب التقميدي
  153:........... ورود إمكانية التحفظ في اإليجاب االلكتروني-                         ب

 توجيو اإليجاب اإللكتروني لشخص أو عدة أشخاص معيينين أو -                      ج   
   154:..........................................                            غير معينين

   156:....................  القيمة القانونية لإليجاب اإللكتروني-                      ثانيا
  156:......................................إلزامية اإليجاب-                             أ
  156:...........................اإليجاب المقترن بأجل-  1                              
  157:..................اإليجاب الصادر في مجمس العقد-2                              
  158:.........................سقوط اإليجاب اإللكتروني-                             ب
         158.................بالنسبة لإليجاب اإللكتروني الممزم- 1                              
     158:......................بالنسبة لإليجاب الغير ممزم-  2                              

  158:.................تحديد النطاق المكاني لإليجاب اإللكتروني:                     ثالثا
 فيما يتعمق بالقبول اإللكتروني وتطابقو مع االيجاب :                الفرع الثاني

 160...........................................                               االلكتروني 
 160............................................ القبول االلكتروني:                    أوال

         161:..........................الطرق الحديثة لمتعبير عن القبول-                         أ
 مدى صالحية السكوت كتعبير عن اإلرادة في التعاقد -                        ب

    162 :...............................................ي                           االلكترون
   164 .............................ةبخصوص األعراف التجاري-1                          
   164: ...............بخصوص التعامل السابق بين المتعاقدين-2                          
   164: ..............بخصوص اإليجاب لمصمحة من وجو إليو-3                          
   165...............................اإللكتروني القبول عن الرجوع-                        ج

   167...........................في تطابق االيجاب بالقبول الكترونيا:                    ثانيا
     168.....................اإللكتروني العقد إبرام وحدوية زمان ومكان-أ                  أاأل  أ

   168:......................................القبول إعالن نظرية- 1                         
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   169:.....................................القبول تصدير نظرية- 2                         
       170:......................................القبول وصول نظرية-3                         
  170:......................................بالقبول العمم نظرية- 4                         
 171:................ ازدواجية زمان ومكان ابرام العقد االلكتروني-                       ب
        173.................................فيما يتعمق بزمن االنعقاد - 1                        
 175..............................    داعقناال مكانفيما يتعمق ب- 2                       

 177.............  فيما يتعمق بمحل وسبب العقد  االلكتروني:                 الفرع الثالث
  177.................................. اإللكتروني العقد في المحل:أوال                    

     178............................... دلموجو القابمية أو الوجود شرط-                      أ
    179.....................   لمتعيين قابال أو معينا المحل يكون أن-                     ب
  180.................................    مشروعا المحل يكون أن-                      ج

     183................................. اإللكتروني العقد في السبب: ثانيا                   
 كدليل كامل في  الحاجة إلى االعتراف التشريعي بالكتابة االلكترونية:                الفرع الرابع

 185..................................................                            اإلثبات 
 185........................ حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات:                   أوال
 حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات من خالل مبدأ حرية  -                     أ

 185........................................................                       اإلثبات
    186....................... .مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية- 1                      

 187: ...................................التصرفات التجارية 1- 1                         

 188: ...................................األعمال المختمطة- 1-2                         

 التصرفات القانونية المدنية التي ال تجاوز نصاب اإلثبات - 2                     
 188.......................................................                          بالكتابة

 االعتداد بالمحرر االلكتروني من خالل االستثناءات عمى قاعدة وجوب  -                   ب
 189...................................................                      اإلثبات بالكتابة

 اثر االعتراف التشريعي عمى سمطة القاضي في الترجيح بين أنواع :                    ثانيا
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  193....................................................                         أدلة الكتابة
 193........................سمطة القاضي ازاء المحررات االلكترونية-                      أ

 196...............................ضرورة اإلقرار باتفاقات اإلثبات-                      ب
 197.......قصور النصوص التجارية عن تنظيم التجارة االلكترونية:            المطمب الثاني

 197........................التاجر واألعمال التجارية االلكترونيين:الفرع األول               

 197............................ التاجر التقميدي و التاجر االلكتروني: أوال                   
 199................................. اإللكترونيةاألعمال التجارية : ثانيا                   

   200.... ....:.....................................بحسب الموضوع-أ                         
  200...................: ........................األعمال المنفردة-1                       
   203................................     األعمال في شكل مقاولة-2                       
    204:...........................    األعمال التجارية بحسب الشكل-                     ب
  206  ..................................: األعمال التجارية بالتبعية-                      ج

   208.................. ...المحل التجاري وفكرة المتجر االلكتروني:الفرع الثاني                      
   208:............................ . عناصر المحل التجاري التقميدي:أوال                    

 تطبيق مفيوم المحل التجاري التقميدي عمى المتجر االلكتروني -                    ثانيا
 209:.........................                         وتحديد العنصر الجوىري في المحمين

 210: .................عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية -                       أ

 211:......................عنصر اإلسم التجاري والسمة التجارية-                       ب
 211:....................................عنصر الحق في اإليجار-                      ج

 212:......................................عنصر السمع والخدمات-                      د

 212:...............................................عنصر العقار-                      ه

 اسم النطاق الخاص بالمتجر االلكتروني:ثالثا                   
 212-:.........................................المتجر االفتراضي                        -

 215....................   عدم تناول القواعد الكالسكية لمموضوع أصال:    المبحث الثاني
 216............................................. في مسألة التعاقد:          المطمب األول

 216.................   التفاوض حول العقد والشكمية االلكترونية:الفرع األول                
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   217......................................... التفاوض حول العقد: أوال                    
 الفرق بين الدعوة لمتعاقد الكترونيا واإليجاب االلكتروني كعنصر-                      أ

 217:........................................... ..                        في تكوين العقد
 217.............................................: معيار وظيفي-1                       
 218.............................: معيار النية الجازمة في التعاقد-2                       
   219:.................................  مراحل التفاوض االلكتروني-                    ب
  219..............................................  . دراسة الجدوى-1                    
  220............................................... . قائمة الشروط-2                    
   220....................................... . اختيار مقدم الخدمة -3                     

  220:... . عند التفاوضالتعاقدي قبل باإلعالم االلتزام تقرير مبررات  -                ج   
   223.......................................... الشكمية االلكترونية : ثانيا                  

 223.............. العقد االلكتروني عندما يشترط القانون شكال معينا-                     أ
بدال -                     ب            الموثق الرسمي  استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكمية وا 

 226.... كحل لتكريس الشكمية في العقود االلكترونيةالكترونيق بموث                         
  232........................................ فكرة العقد التمقائي:الفرع الثاني                
 مدى صالحية الكمبيوتر لمتعبير عن اإلرادة في بعض التشريعات وتكييف  :أوال                 

 234 :...............................................                        التعاقد التمقائي
   234:................ ....... صالحية الكمبيوتر لمتعبير عن اإلرادة -                     أ

    235:........................................تكييف التعاقد التمقائي-                     ب

   236:.....   الخالف الفقيي حول المركز القانوني لمكمبيوتر في التعاقد :ثانيا                
    237:...........................   إسناد الشخصية القانونية لمكمبيوتر-                أ    

    237:........................................الكمبيوتر مجرد وسيمة -                   ب
        239......................................... في قوانين االقتصاد:          المطمب الثاني

   239.............المعاممة الضريبية والجمركية لمتجارة االلكترونية:الفرع األول               
   240..............................  الضرائب عمى التجارة االلكترونية:أوال                  
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  241........موقف الفقو بشأن فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية - أ
  241:..............إمكانية فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية-1

استخدام الضريبة لدعم البطالة الناتجة عن التجارة  1-1
   242: ....................................    االلكترونية

  242:..........    الحد من النمو المتوقع لالقتصاد الخفي 1-2
 ال تعتبر الضريبة عمى التجارة االلكترونية أمرا مستحدثا أو  1-3

  242: ..........................................              مستحيال
  242:........عدم مالئمة فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية-2                     

  243:................................ االقتصاديةتاالعتبارا2-1                           
  243:.................................... االعتبارات الفنية2-2             

 موقف التشريعات في تحديد مصدر الدخل الناتج عن التجارة -                   ب
  244:...................................................                        االلكترونية

  246......................   . المعاممة الجمركية لمتجارة االلكترونية: ثانيا                  
  250....................   لمستيمك االلكتروني وقواعد المنافسةا:الثاني الفرع               

  251........................................   المستيمك االلكتروني :أوال                  
التجارة  نطاق في حتمي تطبيق محل باإلعالم التعاقد قبل االلتزام-                     أ
   252..................................................   اإللكترونية                       

 حماية المستيمك االلكتروني من خالل حظر بعض -                     ب  
 260: ..............................................                             التصرفات

 265...........................................   في قواعد المنافسة: ثانيا                 
 265.....   :مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط االقتصادي-             أ

   266.....    طبيعة الممارساتمجال تطبيق قانون المنافسة من حيث-             ب
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لك جرونية في القانون : الباب الثاني الحماية القانونية للججارة ال
    268.......................................................الجزائري                                  

ول    
أ

لك جرونيةمدنية والجنائيةالحماية ال:الفصل ال    271........................  للججارة ال
 272...........الحماية المدنية لمتجارة االلكترونية في القانون الجزائري:       المبحث األول

 273.........إعمال قواعد المسؤولية المدنية لحماية التجارة االلكترونية:المطمب األول          
 273.....الحماية التقنية لمتجارة االلكترونية وتأمين الدفع االلكتروني:الفرع األول               

 274..................................تقنيات أمن العمميات االلكترونية: أوال                 
  274................تقنيات تحديد الشخصية و الوثوق في ىوية المتعاقدين-                  أ
  275: ............................  نظام ىوية المستخدم وكممة السر-1                    
 275................................. .نظام كممة السر التي ال تتكرر-2                    
  276:....................... تقنيات امن المراسالت والمواقع االلكترونية-                 ب

      277:......................................................التشفير- 1                    
  280:..............................................جدران الحماية - 2                    
  280...........................................تأمين الدفع االلكتروني:                ثانيا
    280...   غياب تنظيم قانوني لنظم الدفع االلكتروني في القانون الجزائري-                 أ
    280.....................................وسائل تأمين الدفع االلكتروني-                ب
   280:.............................التأمين الفني لعممية الدفع االلكتروني-1                 

  281...................... إضفاء الصفة الرسمية عمى األمر بالدفع 1-1                  
 281.......:......  حفظ المعمومات الخاصة بعممية الدفع االلكتروني1-2                  
 281:...................................... تحديد التاريخ االلكتروني1-3                  
  282:...........................التأمين القانوني لعممية الدفع االلكتروني-2                
  282:.............التأمين القانوني لعممية الدفع من جية التاجر البائع 2-1                 
 283:.................. القانوني لعممية الدفع من جية المشتريالتأمين2-2                 

 ونية مع قواعد المسؤولية رتكييف قواعد المسؤولية االلكت:  ع الثانيرالف              
 283...........................-والتقصيريةالعقدية -                            الكالسكية 
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 284.............................................. العقدية المسؤولية :                  أوال
 284...................................... الخطأ العقدي االلكتروني-           أ
 286:...................................... المسؤولية عن التسميم-1            
              المتفق لممواصفات المحل مطابقةالمسؤولية عن االلتزام ب- 2                      

 289.....................................................   عمييا                        
   290..........................  بالصيانة االلتزام المسؤولية عن- 3                       
  291:............................................  الضرر العقدي-                    ب
   291.............................................  .عالقة السببية-                     ج

 293.......................................  المسؤولية التقصيرية:                    ثانيا
   293:........................................... . الخطأ االلكتروني-                    أ
  295............................................ الضرر االلكتروني-                   ب
 298:..............................................  عالقة السببية-                    ج

 300............. تمسؤولية الوسطاء في تقديم خدمات االنترن:  الثالثعالفر               
 302.................... مسؤولية صاحب وناقل ومورد المعمومات  :                  أوال
 302:...................................مسؤولية صاحب المعمومة -                    أ

 303:......................................مسؤولية ناقل المعمومة-                    ب
 304:....................................مسؤولية مورد المعمومات-                    ج

 304..................................... مسؤولية متعيد اإليواء   :ثانيا                 
 306.......................................مسؤولية متعيد الوصول: ثالثا                 

  306:.........االلتزام بالمحافظة عمى أسرار المستخدمين وحسن السيرة-                   أ
 306:........................االلتزام بتسييل النفاذ وتقديم المعمومات -                  ب
 تسييل النفاذ إلى خدمات االنترنت حسب اإلمكانيات المتوفرة إلى كل -1      

 307:....................           الراغبين في ذلك باستعمال أنجع الوسائل
 إعطاء مشتركيو معمومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إلى -2                     

 307............................................                          خدمات االنترنت
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 307:.................................... واجب االعالم والمساعدة-3                 
 307:.................................... واجب التبصير والتحذير-4                     
 االلتزام بإتخاذ إجراءات لمنع النفاذ لممعمومات المتعارضة مع النظام العام-                 ج

 308. .......................................................                    واألخالق
 مساعدة السمطة القضائية وتسجيل وحفظ المعطيات المتعمقة بحركة السير-                     د

 310:......................................................                        لمدة سنة
  311...................... مسؤولية مقدمي خدمة المصادقة االلكترونية:                 رابعا
 312............:الطبيعة القانونية لعقد تنظيم خدمات التصديق اإللكتروني -           أ
 314......... التصديق االلكترونيالطبيعة القانونية لمسؤولية مزودي خدمة-                   ب
 315 ...................المسؤولية العقدية لمزود الخدمة تجاه المستخدم-1       
 315..................  :المسؤولية التقصيرية لمزود الخدمة تجاه الغير -2           
 المدنية وفقا لقانون الممكية   لمحمايةة االلكترونيجإخضاع البرام:        المطمب الثاني

 316...........................................................                       الفكرية
 317....................حماية برامج حاسوب بتشريع حقوق المؤلف:الفرع األول               

 317.................................................. محل الحماية :أوال                    
 318...........................................برامج الحاسوب  مفيوم-                     أ
  319.............................................برنامج المصدر-   1                      
  319................................................:برنامج اآللة-  2                      
  319:................................................ الخوارزميات- 3                              
 320.................... أنواع الحقوق المحمية في البرامج االلكترونية-                    ب

     320..................................................الحقوق األدبية-1                    
    320:.............................. الحق في انتساب البرنامج لو1-1                       
    322.................................. :الحق في سحب البرنامج1-2                       
    322:............................ الحق في الحفاظ عمى البرنامج1-3          

    322:................................................ الحقوق المالية-2                    
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    322: ..............................................حق التوزيع2-1                       
    323:.................................................حق النسخ2-2                      
    323..............................................حق االستعمال2-3                      
    323: .............................................. حق التأجير2-4                      
    323 .................   :الجميور  إلى  صنف الم   نقل  حق  2-5                      

     324:....  بموجب  تشريع حق المؤلفشروط االستفادة من الحماية :                    ثانيا
    324:.............................................. عنصر االبتكار-1                    
 326....................................... القانوني لمبرنامجعاإليدا-2                    

 327.........تقييم حماية البرامج عن طريق تشريع المؤلف الجزائري :                   ثالثا
    329................................. .حماية المواقع االلكترونية:               الفرع الثاني

    329.......................... الجية التي تمنح العناوين االلكترونية :اوال                   
                    329...............................................   المواقع الدولية-                     أ
  331..............................................  المواقع الوطنية-                    ب

 الطبيعة القانونية لمموقع  االختالف الفقيي والقضائي بشأن :ثانيا                  
  331.... ................................................                         االلكتروني

 332 ...........العنوان االلكتروني ال ينتمي لعناصر الممكية الصناعية-                     أ
 332............................ العنوان االلكتروني موطن افتراضي-1           
 333............................ العنوان االلكتروني ىو رقم الدخول-2               
  333.........................العنوان االلكتروني فكرة قانونية مستقمة-3               
  334..........العنوان االلكتروني ينتمي إلى عناصر الممكية الصناعية -                    ب

التشابو بين العنوان االلكتروني وعناصر الممكية  مدى  -1
  334..................................................:الصناعية

  334......................................: من حيث الوظيفة1-1                           
  334:.................... من حيث طبيعة الحق الناتج عنيما1-2                           
 اختالف الفقو في تحديد مكانة العنوان االلكتروني بين عناصر             -2               
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  336:..........................................                  الممكية  الصناعية
  336:... العنوان االلكتروني واحد من عناصر الممكية الصناعية2-1                          

  استبعاد التشابو بين العنوان االلكتروني والعالمة 2-1-1                             
 336.........................................                                        التجارية

  تشابو العنوان االلكتروني باالسم أو العنوان 2-2-2                         
 337:......................................                                   التجاري

  العنوان االلكتروني عنصر جديد من عناصر الممكية 2-2                          
 338...........................................                                 الصناعية 

 339.....................الجيود الدولية لحماية المواقع االلكترونية:                     ثالثا
 339:............البروتوكول المشترك لمعناوين االلكترونية الدولية -              أ
 340: .......................جيود المنظمة العالمية لمممكية الفكرية-               ب
 340:...................التقارير بشأن العناوين االلكترونية الدولية-1               
 341:..................التقارير بشأن العناوين االلكترونية الوطنية-2                        

 343... يرالحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية في ظل القانون الجزائ:المبحث الثاني        
  مءات الجزائية في شأن الجرائراالطابع الخصوصي لإلج:المطمب األول           

 345..................................................  ة                         االلكتروني
 347......  خصوصيات اإلجراءات الجنائية السابقة عن المحاكمة:الفرع األول               

 امتداد االختصاص المحمي لكل من ضابط الشرطة القضائية وقاضي : أوال                 
 347..............                        التحقيق ووكيل الجميورية في ىذا النوع من الجرائم

 إمتداد اإلختصاص اإلقميمي لرجال الضبط القضائي إلى كامل التراب -         أ
 348........................................................              الوطني

 إمتداد اإلختصاص اإلقميمي لقضاة التحقيق ووكالء الجميورية إلى دائرة -                  ب
 349. .......................................                       إختصاص محاكم أخرى

 350............................................ تمديد آجال التوقيف:                 ثانيا 
 تمديد ميعاد التوقيف تحت النظر لمرة واحدة في جرائم االعتداء -                  أ
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 350:..............................                    عمى أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
 351:......................تمديد الحبس المؤقت لمجرائم اإللكترونية -                     ب

 352:....تسخير األعوان المؤىمين لدى المصالح العمومية أو الخاصة : ثالثا                 
 352:...........الموظفون في قطاع المواصالت السمكية والالسمكية -            أ

 352.................. خدمات االنترنتباألخصمقدمي الخدمات -                ب
    اإلعالم بتكنولوجيات صمةالمت   الجرائم من لموقاية الوطنية الييئة-                     ج  

 354.......................................:ومكافحتو                            واالتصال
 355.................المتبادلة  الدولية  القضائية  المجوء لممساعدة :                    رابعا

 355..........في الجرائم االلكترونيةضرورة االستعانة بأىل الخبرة :خامسا                   
 إجراء اعتراض المراسالت و مراقبة االتصاالت االلكترونية والتسرب : سادسا                   

 357...........                           في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
  سمطات ضباط الشرطة القضائية في حالة اعتراض المراسالت، تسجيل –                      أ 

 358: .....................................                        األصوات و التقاط الصور
 361...........سمطات الضبطية في مراقبة االتصاالت  االلكترونية -                      ب
 362...............سمطات ضباط الشرطة القضائية في حالة التسرب-                      ج

  365. .خصوصيات المعاينة والتفتيش والضبط في الجرائم االلكترونية:بعا سا                   
 365:..................................................... ..المعاينة-                      أ

 366:.....................................................التفتيش-                       ب
 371:...................................................... .الضبط-                     ج

 374.......................... .. في الجرائم االلكترونيةالمحاكمة:               الفرع  الثاني
 375............... .. لالثبات في المواد الجنائيةشروط الدليل اإللكتروني:أوال                 

 376....  .......... ونزييةيجب الحصول عمى الدليل بصورة مشروعة-                     أ
 379  ..... يجب أن تكون األدلة اإللكترونية غير قابمة لمشك أي يقينية-                    ب
 380:إمكانية مناقشة األدلة اإللكترونية المستخرجة من الحاسوب واإلنترنت-                   ج

 381.......................................جنائياحجية الدليل اإللكتروني :ثانيا                
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 384.................................في الجانب الجزائي الموضوعي:المطمب الثاني         
مواجية الجريمة المعموماتية من خالل جرائم األموال المقررة في : األولالفرع               

 384...................................... قانون العقوبات الجزائري                         
 384   - ..................القواعد العامة-  في النصوص التقميدية: أوال                    

 384.................. :مدى انطباق وصف المال عمى المعموماتية -                       أ
الفقو المؤيد إلضفاء وصف المال عمى  : االتجاه األول -1

 386.................................................البرنامج
الفقو المعارض إلضفاء وصف المال عمى  : االتجاه الثاني -2

 387................................................البرنامج 
 388..............: تطبيق نصوص جرائم االموال عمى المعموماتية -                     ب

 388....................................:بصدد جريمة السرقة -1                          
سرقة المعمومات عن طريق النسخ غير المشروع لمبيانات 1-1                           

 388......................................: المخزنة الكترونيا                               
 388.......................................سرقة وقت اآللة  1-2                          
 389...............................االلتقاط الذىني لمبيانات  1-3                          

تكييف االلتقاط اليوائي لمبيانات المعالجة أو المنقولة  1-4
 389.........................................: الكترونيا 

 389.....................................: جريمة النصب بصدد -2                        
 390.................................:جريمة خيانة األمانة بصدد -3                        
 390.....................................: جريمة اإلتالف بصدد -4                        

 391.........(04/15قانون )من خالل النصوص القانونية المستحدثة : ثانيا                  
 391............................االعتداءات الماسة باألنظمة المعموماتية-                    أ

 391............................................. األركان األساسية-1                       
 391.............................................الركن المادي 1-1                         

الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية  1-1-1   
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 392............................................:لممعطيات           
 393................ ..:االعتداءات العمدية عمى المعطيات 1-1-2                    

 395...........................................الركن المعنوي -2-2                         
الدخول و البقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة  في جريمة 2-2-1                          

 395......................................:اآللية لممعطيات                                   
 395.......: االعتداءات العمدية عمى المعطياتفي جريمة  2-2-2                          

 396............................................... الجزاءات المقررة -2                     
 396....................: العقوبات المطبقة عمى الشخص الطبيعي 2-1                      

 396.................................. . :العقوبات األصمية 2-1-1                      
  397..................................   : العقوبات التكميمية2-1-2                      
 397......................................: الظروف المشددة2-1-3                      

 398...................:  العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي 2-2                      
                    399.....................................:عقوبة االتفاق الجنائي- 2-3                      

 399.................................  :عقوبة الشروع في الجريمة 2-4
 400......-التزوير ألمعموماتي– االعتداءات عمى منتوجات اإلعالم اآللي -                 ب
    400........ .: مدى انطباق وصف المحرر عمى منتجات اإلعالم اآللي-1                   
مدى خضوع منتوجات اإلعالم اآللي لمنشاط اإلجرامي لجريمة  -2                   

    401 ..........................................................:التزوير                      
مواجية الجريمة المعموماتية من خالل قانون الممكية الفكرية  :الثانيالفرع               

 402........................................................الجزائري                         
مواجية الجريمة المعموماتية من خالل قانون الممكية الصناعية   : أوال                

 402.........................    :-من خالل أحكام العالمات التجارية                      -
مواجية الجريمة المعموماتية من خالل قانون الممكية األدبية والفنية  : ثانيا                

 403............................................................الجزائري                     
 403:..................................األفعال المكونة لجنحة تقميد البرامج-                  أ
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 403.....................................: االعتداء عمى الحق األدبي - 1                   
 404...................................  : االعتداء عمى الحق المالي - 2                   
 405...................................: الجزاءات المقررة لجرائم التقميد -                  ب

 
لك جرونية:الفصل الثاني             407.................................    .ثشوية نزاعات الججارة ال

 408....................................  .التسوية بالطرق البديمة:           المبحث األول
 استحداث الصمح والوساطة ومدى تقبميما ألن يكونا :              المطمب األول

 409................................................                             الكترونيين
   410.................................. .مفيوم الصمح والوساطة:الفرع األول                

  410..................................................... : الصمح :أوال                   
 411:............................................ أركان عقد الصمح-                     أ

 411:............................................األركان العامة-1                        
 412:..........................................الشروط الخاصة-2                        
 413:.....................................إجراءات الصمح القضائي-                    ب

 413...................................................أثار الصمح-                    ج 
 414..................................................... الوساطة : ثانيا                  

 415............................... :ة بين الصمح والوساطة نالمقار-                      أ
 415:................................................أوجو الشبو-1                        
 415..........................................:أوجو االختالف - 2                        
 416:..........................شروط الوساطة ودور القاضي حياليا-                  ب
 416................................:الشروط الواجبة في الوسيط - 1                       
 418.............................................: وساطةشروط ال-2                       

 418:.................................. قبول األطراف لموساطة2-1                         
 418:............................. صدور أمر يتضمن الوساطة2-2                         

 419........................:رقابة القاضي لموساطة وأعمال الوسيط- 3                      
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 419.................................................: آثار الوساطة -                    ج
 419...... االلكترونية ةمدى تقبل اجراءي الصمح والوساطة لموسيل:                الفرع الثاني

 420..................................................بالنسبة لمصمح : أوال                   
 421................................................بالنسبة لموساطة: ثانيا                   

 426.........................التحكيم ومدى تقبمو لموسيمة االلكترونية:           المطمب الثاني
اد في  ربين االفالداخمي  التحكيم دى تقبل الوسيمة االلكترونية في م:ولالفرع األ                

 426.............................................يرالقانون الجزائ                           
 428......................................أبعاد التحكيم اإللكتروني :                     أوال

 اسقاط مفيوم التحكيم االلكتروني عمى التحكيم الداخمي بين االفراد : ثانيا                    
 430..........................................                           في القانون الجزائري

 431:....................فيما يخص اتفاق التحكيم واختيار المحكمين-             أ
 434:.................سير إجراءات الدعوى التحكيمية فيما يخص -                       ب

  وفقا لألحكام الخاصة بالتحكيم     يإمكانية المجوء لمتحكيم االلكترون:               الفرع الثاني
 436......... الدولي في قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةي                            التجار

 437...................................إبرام اتفاق التحكيم اإللكتروني: أوال                    
 438.........................مفيوم و صور إتفاق التحكيم اإللكتروني-      أ                 

  438: ............................تعريف اتفاق التحكيم االلكتروني-1         
 440.............................. :اإللكتروني التحكيم اتفاق صور-2            

 440...........................................:التحكيم  شرط2-1                          
 440........................................:التحكيم  مشارطة2-2                   
 441........................................:باإلحالة   التحكيم2-3                          

 443...................:.......شروط صحة اتفاقية التحكيم االلكترونية-  ب                  
 443:.................الشروط الشكمية في اتفاقية التحكيم االلكتروني-1        

 445...........:اإللكتروني التحكيم اتفاق النعقاد الموضوعية الشروط-2                       
 445.......................... الرضا في إتفاق التحكيم اإللكتروني2-1                        



                                                        ففرر            التجارة االلكترونية في الجزائر

 

591 

 

 445:....... وجود الرضا في اتفاق التحكيم اإللكتروني2-1-1 
 صحة التعبير عن اإلرادة في إتفاق التحكيم  2-2-2                               

 446 ......................................اإللكتروني                                       
 447...............................  المحل في اتفاق التحكيم 2-2              

 449.................................... إجراءات التحكيم االلكتروني :ثانيا                   
 449..................إجراءات عرض النزاع عمى التحكيم اإللكتروني -    أ                  
اإلجراءات الواجب إتباعيا قبل عرض النزاع عمى التحكيم -1                    

 449 ................................................. اإللكتروني                       
 450...........................بدء إجراءات التحكيم االلكتروني   -2                    

 451...................................تقديم طمب التحكيم – 1 -2                      
 451................................اإلخطار بطمب التحكيم – 2-2                         
 452..................................إنشاء موقع إلكتروني – 2-3                          
 452......تبادل الحجج واألدلة بين أطراف التحكيم اإللكتروني– 2-4                          
 452.........................إدارة جمسات التحكيم اإللكتروني– 2-5                          

 453................القانون الواجب التطبيق عمى التحكيم اإللكتروني-3                    
 454... القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات التحكيم االلكتروني3-1    

 455... القانون الواجب التطبيق عمى موضوع التحكيم االلكتروني 3-2                         
 456.................................... .مكان التحكيم اإللكتروني- 4                    
  457  ............................تسوية النزاع اإللكتروني و إنياؤه - 5                

 457..................صدور حكم التحكيم اإللكتروني والمصادقة عميو-               ب
 461................................................التسوية القضائية:المبحث الثاني        

مدى مالئمة تطبيق قواعد االختصاص القضائي التقميدية لممحاكم  : المطمب األول          
 461.................................. عمى عقود التجارة اإللكترونية                         

 462.......................ضوابط االختصاص القضائي التقميدية:الفرع األول                
 462....................... لالختصاص القضائي الضوابط الشخصية: أوال                   
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 464......:......االختصاص القائم عمى محكمة موطن المدعي عميو-  أ                     
 466:..............................االختصاص القائم عمى الجنسية - ب                    

القائم عمى  - الجزائرية-  االختصاص القضائي لممحاكم الوطنية-ج                     
 468. :..........................................الخضوع االختياري                        

 470. .................الضوابط الموضوعية لالختصاص القضائي :ثانيا                    
 470 :...........................اختصاص محكمة موقع المال-  أ                        

  471:.......االلتزام أو محل تنفيذهإبرام اختصاص محكمة محل -    ب                     
صعوبات إعمال المعايير التقميدية لالختصاص القضائي في مجال  : الفرع الثاني                

 473....................  عقود  التجارة اإللكترونية ومحاولة حميا                           
 474.....:.........فيما يتعمق بالخضوع اإلرادي أو قبول والية القضاء:أوال                   

  474.............................................تحديد الصعوبات-  أ                     
  476:........................الحمول المقترحة لحل ىذه المشكالت-   ب                   
   477.  ............:..فيما يتعمق باالختصاص القائم عمى الجنسية : ثانيا                   

  477 :...........................................تحديد الصعوبات-أ                
  478:........................الحمول المقترحة لحل ىذه المشكالت-  ب                     

فيما يتعمق باالختصاص القائم عمى محكمة موطن المدعى  : ثالثا                                 
 478.....................................................: عميو                            

 479:.............................................تحديد المشكالت-   أ                    
 480:........................الحمول المقترحة لحل ىذه المشكالت-    ب                   

 481:......................فيما يتعمق باختصاص محكمة موقع المال: رابعا                 
 481:..............................................تحديد المشكالت- أ                     
 481:.............................الحمول المقترحة لحل ىذه المشكمة- ب                    

 482:......فيما يتعمق باختصاص محكمة مكان إبرام االلتزام أو تنفيذه: خامسا                
 482:...............................................تحديد المشكالت-            أ

 482:  ..........................الحمول المقترحة لحل ىذه المشكمة- ب                     
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األعمال الدولية واإلقميمية بشأن تسوية نزاعات التجارة اإللكترونية  :الفرع الثالث             
 484..... كبديل عن المحكمة المختصة في عقود التجارة االلكترونية                          

 484:...........................................األوروبيجيود االتحاد :                  أوال
 485............................:جيود المنظمة العالمية لمممكية الفكرية:ثانيا                 

 485............................................: القاضي اإلفتراضي :ثالثا                 
 486.............................................. المحكمة الفضائية :رابعا                 

 488...........  في عقود التجارة االلكترونيةالقانون الواجب التطبيق :ثانيالمطمب ال          
 البحث عن القانون الواجب التطبيق عبر قواعد المنيج : الفرع األول             

 489...................................................                             التنازعي
 489.................. اتفاق أطراف العقد عمى القانون الواجب التطبيق : أوال                 

 490...................................خضوع العقد لقانون إرادة طرفيو -                   أ
 491:...........................األساس القانوني لمبدأ سمطان اإلرادة-1         

 491:........................................ النظرية الشخصية1-1            
 491:....................................... النظرية الموضوعية1-2            

 492:.......................................موانع تطبيق قانون اإلرادة-2            
 492:....... عدم وجود صمة بين القانون المختار والعقد أو أطرافو2-1                        
 492:..............................................  النظام العام2-2                        
 493:........................................  الغش نحو القانون2-3                        
 493........ صعوبات تطبيق قانون اإلرادة عمى عقود التجارة االلكترونية-                   ب
 493:.......................... صعوبة تحديد ىوية األطراف المتعاقدة-1        

  495.............................صعوبة التحقق من وجود إرادة التعاقد-2           
  497:.............................................صعوبة اثبات العقد-3           

 497...... التحديد القضائي لقانون العقد في حالة تخمف اإلرادة الصريحة:ثانيا                 
 497............................................: قانون محل إبرام العقد- أ                   
 499.............................................قانون الموطن المشترك-                  ب
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 499..............................................قانون الجنسية المشتركة-                 ج
 500..............: معيار األداء المميز في العقود الدولية لمتجارة اإللكترونية-                د

 502..............................وضع قانون خاص دولي الكتروني:             الفرع الثاني
 503    ..................القانون الخاص الدولي اإللكتروني  خصوصيات :               أوال
 503:................................... النشأة  قانون غير وطني تمقائي-أ                  

 550:......................................... .. قانون طائفي ونوعي-                   ب
 505:.................. قانون نوعيالخاص الدولي اإللكترونيالقانون -1     
 506................... قانون طائفي الخاص الدولي اإللكترونيالقانون-2                     
 506:.......................................... قانون موضوعي أو مادي-                 ج
 507.................. الخاص الدولي اإللكترونيالمصادر القانونية لمقانون :               ثانيا
 507:..........................................القواعد ذات المنشأ التنظيمي-       أ

 507................................................ : الدوليةتاالتفاقيا-1                    
 508.................................................التوصيات الدولية-2                    
 512..................................................: قواعد السموك- 3                    

 512...............................................: العقود النموذجية- 4                    
 513.......................................: قضاء التحكيم اإللكتروني-5                    
 513..........................................: توحيد القواعد القانونية- 6                    
 514:..........................................القواعد ذات المنشأ التمقائي-                ب

 فعالية القانون الخاص الدولي االلكتروني في حسم نزاعات عقود :            ثالثا
 515......................................................                 التجارة االلكترونية

 مدى تمتع قاعد القانون الدولي الخاص االلكتروني بصفة النظام -          أ
 515: .............................................................            القانوني

 االتجاه المعارض لمنح صفة النظام القانوني لمقانون الخاص الدولي -1           
 515.......................................................                االلكتروني

 االتجاه المؤيد لمنح صفة النظام القانوني لمقانون الخاص الدولي-2              
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 516:.......................................................                  االلكتروني
 517:......................... القانون الخاص الدولي االلكترونيتقييم قواعد-               ب

 520:................................................................................. خاتمة
 532...........................................................................قائمة المراجع
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  :ملخص

 تقاس بدرجة تطورىا ومسايرتيا لما ىو موجود عمى الساحة الدولية، ولما كانت األمم إن    
التجارة االلكترونية ابرز ىذه التطورات والمعطيات، كان لزاما عمى سائر دول العالم أن 

والجزائر من بين الدول التي  .تكرسيا وتنظميا بشكل تتقبميا فيو تشريعاتيا وتتماشى معيا
التطور، وجاءت ىذه الدراسة أدخمت تعديالت عمى قوانينيا الداخمية بيدف مسايرة ىذا 

بغرض معرفة مدى كفاية النصوص الوضعية بما فييا التقميدية والتعديالت الحديثة بشان 
ويعتبر القانون المدني من أول . التعامل الكترونيا لتنظيم نشاط التجارة االلكترونية وحمايتيا

القوانين التي تضمن في تعديمو مصطمح الكتروني من خالل قبولو لمسندات االلكترونية في 
اإلثبات إلى جانب القانون التجاري تمتيا قوانين أخرى أىميا القانون البنكي، مع إىمال 

أما بخصوص حماية ىذا .جوانب عديدة تعتبر أساسية في تشجيع نمو التجارة االلكترونية 
 .النشاط فقد حضي باىتمام جنائي دون المدني 

Résumé : 

      Les nations se distinguent par le degré de leur développement et leur 
adoption de ce qui  existe et se développe sur la scène internationale, et 
comme le e-commerce est la plus importante de ces innovations, il incombe 
aux différents états de le consacrer et de l’organiser de sorte qu’il soit adopté 
par la législation. L’Algérie fait partie des états qui ont introduits des 
modifications à sa législation nationale afin de suivre le rythme de cette 
évolution, et le but de cette étude est de déterminer l’adéquation des textes 
législatifs,  y compris les textes traditionnels, et les amendements récents en 
ce qui concerne les traitements et transactions électroniques pour réglementer 
et protéger l’activité du commerce électronique. Le droit civil est l’une des 
premières lois incorporant dans son amendement le terme électronique en 
acceptant les supports électroniques dans la preuve en plus du droit 
commercial et d’autres lois dont la plus importante est la loi bancaire, tout en 
négligeant de nombreux aspects qui sont essentiels pour encourager le 
développement du commerce électronique. S’agissant de la protection de cette 
activité, elle a fait l’objet d’un intérêt pénal sans le civil.  


