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 داءــــــــــــــإى
 سيد الخلق إلى رسولنا الكريم    ىإلى منارة العلم واالمام المصطف

 .دنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصسي  

يكفي لوصف مكانتيما كلمات في ورقة كياتو، إلى من عانى كي نسعد واحترق   إلى من ال
 لينير دربنا إلى أعز الناس  

إلى معبد الصبر، إلى منبع العطف والحنان، إلى مدرسة الحب واإلخالص، إلى من أسير بدعواتيا  
....إلى أمي "العالية" الغالية حفظيا هللا تعالى ورعاىا وشفـاىا وأطال في عمرىا، وأداميا تاجا على  

أطال هللا في    كةيفوتني أن أىدي ىذا العمل المتواضع إلى جد تي الحبيبة نبع البر  رؤوسنا ، كما ال
 يغادر سقما   ال  عمرىا وشفـاىا شفـاء

إلى الحصن المنيع الذي ضمنا، إلى من تعب كي نرتاح، إلى من عل منا رغم أنو لم يتسن لو ذلك  
يكفيو حق و، إلى   ال فكان شامخا شموخ العلماء العارفين ... إلى من تعجز كلماتي عن االمتنان هللا، و

 عاجال    لخضر" أطال هللا عمره وشفـاه شفـاءالكبير، إلى أبي "  من كان الصدر الحنون والقـلب

 وأبناءىمإلى إخوتي وأخواتي، إلى كل أعمامي وعماتي وأخوالي وخاالتي  

إلى كل من ساعدني في إخراج ىذا العمل المتواضع ، إلى زمالء الدراسة ، إلى زمالء العمل إلى كل  
 –شفـاه هللا   -زيان إلى دمحم زاوي  إلى دراز  من أعرفيم خاصة عزالدين منصوري إلى دمحم مانع  

 في نصحيم وإرشادىم .  كل من كانوا لي عونا ولم يبخلوا علي  إلى  
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 شكر وعرفـان
 بسم هللا الر حمن الر حيم

 - 7 ابراىيم اآلية - لئن شكرتم ألزيدن كم"" 

 الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات وبرحمتو تتنزل البركات والصالة والسالم على خير  األنام  

 –ملسو هيلع هللا ىلص  –محم د رسول هللا  

قـال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  "من اصطنع إليكم معروفـا فجازوه فـإن عجزتم عن مجازاتو فـادعوا لو حتى  
 تعلموا أن كم قد شكرتم فـإن الشاكر يحب الشاكرين"

" لمتابعتيا الدائمة  ــعة  ريــم رفي  أتقدم بجزيل الشكر واخلص التحيات إلى األستاذة المشرفة " لعور
وتوجيياتيا القي مة، ليا مني ألف شكر وجزاىا هللا خير الجزاء، كما يسعدني شكر كل األساتذة  

 الذين تشر فت بالدراسة على أيدييم خاصة أساتذة كلية الحقوق بجامعة مستغانم  

قدمو   كل ماعلى  كما أتوجو بالشكر الخالص إلى السيد: شريفي غوتي رئيس دائرة عين مرا ن  
ع على  العلم ورافقو وشج   مشواري الدراسي حيث اختار درب  إلي  من تسييل ونصح ومرافقة طيلة
 فـلك مني كل  الشكر واالعتزاز ،وافتخار  ذلك بكل عز  

طيلة مشواري الدراسي وسي ل علي الوصول  و أبدى تعاونو معي    كما ال أنسى  كل من ساعدني
 فيو فـللو الحمد والمن ة على ذلك.  الذي أنا  إلى ىذا القدر
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ظيرت في العقود األخيرة من القرن العشرين العديد من التغيرات والتحوالت التي أفرزتيا  
والتقنيات التكنولوجية ساىم في نقل  االبتكاراتمعطيات التطور التكنولوجي، فتسارع وتيرة نمو 

المجتمعات عبر الزمن إلى عصر المعمومات، وأدى إلى ميالد وبروز العديد من التطبيقات 
 المعرفة أىم عامل من عوامل نجاحيا.واألنشطة الحديثة والتي تعتبر 

امتالك الثورة التكنولوجية لمعديد من عناصر القّوة مّكنيا من إحداث تعديالت كما أّن  
جذرية في مناىج وأنماط العمل في كل الميادين، السيما المجال التجاري الذي يعد من أكثر 

ومن أكثرىا استخداما لمتقنيات الحديثة  التكنولوجي واالبتكارلمتقدم  استجابةالقطاعات 
مت ىذه التكنولوجيات محور تحّول تجاري أسفر عنو تغير عميق في نمط والمتطورة، فقد شكّ 

عمى حد سواء، وبالتالي تغّيرت بعض قواعد التفكير وفي سموك المنتجين والمستيمكين 
المعامالت التجارية مما نجم عنيا ميالد نوع حديث من المبادالت التجارية قواميا التدفق 

 النيائي لمحدود والقيود المادية األسرع لمتغيرات المفاجئة، واإللغاءالسريع لممعمومات واالستجابة 
 التجارة اإللكترونية.بوالجغرافية، وىو ما أصبح يطمق عميو 

ساىمت في جعل ىذا و قد أصبحت التجارة اإللكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم، ف 
لممنوحة لكل الشركات عمى اختالف ا تتعادل فيو الفرص االعالم مجّرد قرية صغيرة وسوقا واحد  

ين بذلك كل أحجاميا القتحام األسواق العالمية وترويج البضائع والسمع بكل يسر وسيولة متخطّ 
الحدود، وكذلك الحال بالنسبة لمزبائن الذين أصبح بمقدورىم اقتناء احتياجاتيم بمجرد نقرة زر 

 .1واحدة دون الحاجة لمغادرة أماكنيم

شبكة  أصبحت تتم عبر التيرافقيا من تطور  اإللكترونية وما ظيور التجارةبو  
يسمى بالتسويق  ر ماظيظام القانوني لمعقود التقميدية، و رت تأثيرا كبيرا عمى الناالنترنيت، أثّ 

                                                           
العموم االقتصادية، كمية  سمية ديمش، التجارة االلكترونية حقيقتيا و واقعيا في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  1

 أ. ، ص2011قسنطينة،  العموم االقتصادية و عموم التسيير، جامعة منتوري،
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ل المستيمك الذي يشكّ   تبعو من إجراءات لموصول إلى التعاقد اإللكتروني وما عبر االنترنيت،
 أحد أطرافو األساسية في كثير من األحيان. 

التي تتم و كما أّن المميزات العديدة التي يعطييا ىذا النوع الحديث من المبادالت التجارية  
 ألىمية تبني التجارة اإللكترونية،ساىم في زيادة إدراك العديد من الدول عبر وسيط إلكتروني 

مية تفرض وجودىا التجارة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حت فالحاجة إلى إدراك ىذا النوع من
العديد من فقد استجابت ولكن درجة تطور ىذه التجارة تختمف من بمد آلخر، عمى جميع الدول، 

الدول ليذا النمط من المبادالت حسب أوضاعيا و خصوصياتيا، حيث برغم أّن التجارة 
 في انتشارىا لدى الدول الغربية، إاّل أن بعض الدول العربية  اإللكترونية بمغت حدود عالية

لجزائر مازال في اعتماد ىذه التجارة في افي حين أّن بدأت تخطو خطوات ميّمة رغم تواضعيا، 
و كتقنية متطّورة لمتجارة،  اعتبارىاإلى ذلك المستوى الذي يمكن  لم يرق بعد  مراحمو األولى، و 

التي تميز ىذا النوع من  صائنقالإلى خمل كبير بسبب  يتعرض زائري االقتصاد الججعل  ماىذا 
وضعف االىتمام بيا كحتمية بديمة مالئمة  ،-وفي معظم البمدان النامية  في الجزائر -التجارة 

 .1والتجاري  االقتصاديلمسايرة التطورات المتسارعة في المجال 

، إال أّن ىذه التجارة وانتشار توسعالكثير من التحديات التي تحول دون الجزائر فتواجو  
 ،عمى كثير من الدول جعل الجزائر تحّوليا إلى واقع ممموس ظاللوالتجارة  لقاء ىذا النوع منإ

ى القطاعات متطمبا تنمويا لتطوير شتّ اإللكترونية أصبحت ضرورة ممّحة و أّن التجارة  كون 
ومساىمتيا في التجارة  االقتصاديىا موّ اإلنتاجية المحمية والتسويقية، وتوفير فرص واسعة لدفع ن

 الخارجية.

من ىذه التجارة وتسريع عممية االنتقال  االستفادةما فرض عمى الجزائر تعظيم ىذا و 
التي من و ، سبل النجاح ليانحوىا من خالل تذليل العقبات التي تواجو تطبيقيا، وتوفير كافة 

                                                           
، كمية  -1-مشتي أمال، التجارة االلكترونية في الجزائر، مجمة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، جامعة الجزائر  1

  .232، ص2012، 13الحقوق و العموم السياسية، العدد 



 مقدمة
 

4 
 

 جعل  ، وىذا ماالمتعمقة بتطبيقاتيا و حمايتيا متطمباتيا البنى التحتية التكنولوجية و التشريعات
، وىذا بترسانة صالح حماية المستيمكينتنظيم ىذه النوع من التجارة و ليتدخل ل المشرع الجزائري 

 رتبعا لتغيّ من القوانين والمراسيم تم تكييفيا بتغير وتطور المخاطر المحيطة بأطراف العقد، و 
تحقيق الردع الذي يصب في مصمحة حماية التجارة طرق التجارة و أنماط االستيالك بغية 

 وجوانبيا ولتحقيق كافة أىدافيا. اإللكترونية بكل أطرافيا

فإّن لمتجارة اإللكترونية مخاطر كبيرة، وأنو ، من نجاعتو وألن في كل مجال عقبات تحدّ 
يساعد  عمى نحو   فيياالتي تيددىا تكون الثقة  عمى قدر حماية ىذه التجارة من تمك المخاطر

 رىا.ىا وتطوّ عمى نموّ  

 بتجريم األفعال التي تعد اعتداء   ال تكون فقط حماية  جنائيةكما أّن حماية ىذه التجارة 
عمى أموال ىذه التجارة ونظاميا و أطرافيا وعقاب مرتكبي ىذه األفعال، بل تكون حماية  مدنية 

راءات وقائية ال عالقة ليا بالتجريم والعقاب، بحيث تكون بيانات ىذه كذلك وىذا باتخاذ إج
التجارة ومعموماتيا في مأمن من العبث بيا عند تداوليا إال لمن يكون لو الحق في ذلك ألّن 
ىذه التجارة بوضعيا نظام معموماتي يخضع ألي مخاطر تخضع ليا النظم المعموماتية 

 . 1األخرى 

 :أهمية موضوع البحث  

رز أىمية الموضوع كون أن النجاح في مجال التجارة اإللكترونية يستمزم إيجاد آليات تب 
قانونية وتقنية لحمايتيا بشكل يعزز الثقة بين المتعاممين في ىذا المجال وتبرز أىمية حماية 
ذا التجارة اإللكترونية في أن تقدم المجتمع وتطوره رىين بتقدم أنظمة المعامالت اإللكترونية، ولي

                                                           
بن حداد خيرة / جبوري فتيحة، الحماية القانونية لمتجارة االلكترونية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، تخصص القانون الخاص،  1

  .04، ص2002كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة سعيدة، 
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فييا سواء كانوا تجار، أو  المتعاممينوجب توفير الحماية الالزمة لمتجارة اإللكترونية وحماية 
 صّناع، أو غير ذلك. 

 :أسباب اختيار موضوع البحث 

غموض  يعود سبب اختيار موضوع بحثنا ىذا إلى عديد األسباب التي نختصرىا في 
مفيوم التجارة اإللكترونية حيث اثار تعريفيا جدال كبيرا لدى الفقياء والقانونيين، مما انعكس 

لدى التجار والمستيمكين، و إزالة التردد و الخوف الذي ذلك سمبا عمى مفيوم ىذا التعبير 
ة النخفاض يعتري التجار و المستيمكين في الدول النامية من التعامل بالتجارة اإللكترونية نتيج

مستوى الثقافة القانونية و التقنية بالتجارة اإللكترونية ، وعدم توفر البيئة القانونية الالزمة لمتجارة 
ستوجب ا اإللكترونية فقد استحوذ الخوف عمى األشخاص القادرين عمى التعامل بيا وىذا ما

ة حماية الحماية من ىذه بيان مزايا التجارة اإللكترونية، وكذا األخطار المحتممة عنيا، وكيفي
 بين التجارة اإللكترونية والتجارة التقميدية . األخطار وتوضيح بعض أوجو االختالف

من أجل معرفة الجوانب كما أّن ىناك أسباب شخصية دفعتني الختيار ىذا الموضوع  
أساسيا تحيط بو كونو موضوعا جديدا عمى المستوى المحمي كما يعتبر مستقبل التجارة و التي 

وطنيا ودوليا، كما أّن التعامل بيذا النوع من التجارة وّلد مجموعة من المعوقات والمشاكل 
القانونية مما أدى إلى فرض حماية قانونية ليا من أجل حماية المتعاممين فييا ، و منحيا 

عمى  سالسة قانونية تمكن الفرد من التعامل بيذا النوع من التجارة عمى أمل تعميم استخداميا
زالة كل العقبات التي تقف أمام ذلك بغرض المساىمة في تطوير االقتصاد  المستوى الوطني وا 

 الوطني و لحاقو بركب األمم المتطورة في ىذه المجاالت .

 :إشكالية موضوع البحث 

يثير موضوع التجارة اإللكترونية وسبل حمايتيا العديد من اإلشكاالت العممية و القانونية  
 وطرق حمايتيا القانونية . ،تتمحور عموما حول طبيعة التجارة اإللكترونية و حقيقتياالتي 
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 اآلتية:ومن خالل ذلك يمكننا طرح اإلشكاليات 

 ىو اإلطار القانوني المنظم لمعامالت التجارة اإللكترونية ؟ ما 
  ماىي طرق حماية التجارة اإللكترونية وحماية كافة متعاممييا وأطرافيا؟ 
 اية التجارة اإللكترونية ؟كفاية و فّعالية القوانين المكّرسة لحم ما مدى 
 :أهداف الدراسة 

اليدف من ىذه الدراسة ىو إبراز مختمف الجوانب الجوىرية )القانونية والتقنية( لمتجارة  
اإللكترونية من حيث تنظيم المعامالت التي تتم بواسطتيا، وتسميط الضوء عمى  الحماية من 
المخاطر التي تتعرض ليا التجارة اإللكترونية، وىذا راجع إلى األىمية الكبيرة التي تحتميا 

حة في فترة الحجر المنزلي من خالل جائفي عصرنا الحالي، وىذا ما استخمصناه خاصة 
 . 2012نياية سنة  بداية منالتي ألمت بالعالم  12فيروس كوفيد 

 :صعوبات البحث 

 يمكن تمخيص أىم الصعوبات التي واجيتنا في اعداد ىذا البحث العممي فيمايمي :

  جديدا مقارنة بالتجارة ان البحث متعمق بالتجارة اإللكترونية التي التزال مفيوما
 وىذا بالجزائر عمى وجو الخصوص و بعض الدول العربية. ،التقميدية

 ية ىو مصطمح تقني أكثر منو قانوني، مما تطمب معو ان مصطمح التجارة اإللكترون
ابرام المعامالت والعقود فيم المصطمحات المتعمقة بو وشرحيا لفيم كيفيات 

 اإللكترونية.
  ،االختالف في الرأي فيما تعمق بالمسائل التي تطرحيا التجارة اإللكترونية وعقودىا

 مما تطمب التعمق في دراستيا.
  ان التجارة اإللكترونية في تطور مستمر ومتسارع مما يستوجب معو المتابعة الدورية

 والدقيقة .



 مقدمة
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 المراجع التي تناولت موضوع حمية المستيمك اإللكتروني في التشريع الجزائري،  قمة
األمر الذي صّعب العثور عمى  05 – 12وحداثة قانون التجارة اإللكترونية الجزائري 

 مراجع تخص موضوع بحثنا.
  ّ( من حجر منزلي جعمتنا 12 فرضتو جائحة فيروس كورونا ) كوفيد ما ال ننكر أن

    عمى سيرورة عممنا.بعيدين كل البعد عن مكتبة الجامعة، وىذا ما ألقى بضاللو 
 :المنهج المعتمد في البحث 

تحميمي في ىذه الدراسة، والغاية من بالدرجة األولى عمى المنيج الوصفي ال االعتمادتم 
لتي تناولت موضوع التجارة ذلك تحميل مختمف النصوص القانونية واآلراء الفقيية ا

اإللكترونية والحماية القانونية ليا ) المدنية و الجنائية (، في حين اعتمدنا في بعض 
األحيان المنيج المقارن والذي من خاللو تمت مقارنة مختمف النصوص القانونية 

 في قانون حمايتيا مع النصوص القانونية الواردة المنّظمة لمتجارة اإللكترونية وسبل 
، ومختمف المراسيم واألوامر المنظمة لو، وبعض التنظيمات 05–12التجارة اإللكترونية 
 العربية والغربية. 

 :تقسيم خطة البحث 

موضوع بحثنا ىذا اعتمدنا عمى خطة عممية كالسيكية حاولنا من خالليا اإللمام بكل  لدراسة
جوانب البحث ، وذلك بتقسيمو لفصمين، خصصنا الفصل األول لإلطار النظري لمتجارة 

ماىية التجارة ، األول منو خصصناه ليناإللكترونية، والذي بدوره قسمناه إلى مبحث
وفي الفصل  اني فتطرقنا فيو إلى عقود التجارة اإللكترونية،اإللكترونية، أما المبحث  الث

الثاني تناولنا الحماية المدنية والجنائية لمتجارة اإللكترونية، خصصنا المبحث األول لمحماية 
المدنية لمتجارة اإللكترونية، والمبحث الثاني لمحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية، لنختم ىذا 

 وعة من النتائج والتوصيات تخص موضوع بحثنا ىذا. العمل المتواضع بمجم
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 اإلطار النظري لمتجارة اإللكترونية
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 وألن تطورات العصر ،ات الحياةلتنظيم عالقات األفراد يجب سن قوانين تتماشى ومتطمب
صياغة قوانين  إلى في شتى مجاالتو ألزمت الحاجة ألن تنشأ وسائل حديثة  أجبرت المشرع

الشريان األساسي في  ، ولعل  ر ىذه الوسائلمع سرعة تطو  مالزمة لتمك الوسائل و متماشية  
ىو التجارة لما فييا الربح والخسارة ، وباتخاذ التجارة أشكال عديدة ومتطورة استدعت  االقتصاد

التجارة اإللكترونية التي  كما ىو الحال فيالمتغيرات والمتطمبات  الضرورة إلى المحاق بيذه
 .ل المجاالتأصبحت  اليوم تنافس التجارة التقميدية في ك

السائدة في العالم والتسابق بين  االقتصاديةوألن التجارة اإللكترونية اليوم ىي النغمة 
باقي البمدان  أجبر، مما االقتصاديةالواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا، وباقي دول العالم 

نيت، وتكييف النامية إلى اإلسراع في تطوير بنيتيا االتصالية و االستفادة من خدمات االنتر 
و طبيعة ىذه التجارة وىذا بغية التأقمم مع الواقع الجديد الذي  يتالءمقوانينيا التجارية بما 

 .الكبرى  االقتصاديةتفرضو القوى 
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 : ماهية التجارة اإللكترونية المبحث األول

موضوعات العصر إثارة لمجدل القانوني  يعد موضوع التجارة اإللكترونية من أكثر  
نظرا لسرعة انتشارىا عبر مختمف دول العالم ، وألىميتيا فقد سعت العديد من الييئات و 
المنظمات عمى إرساء ىذه القواعد كما عكف الفقو عمى تحميل ىذا المفيوم الجديد ، و من 

مفيوم التجارة خالل ىذا المبحث سنحاول التطرق إلى ماىية التجارة اإللكترونية من خالل : 
 ثم ،أنواع ومميزات التجارة اإللكترونية ) المطمب الثاني( ة ) المطمب األول (،االلكتروني

 ) المطمب الثالث (. في الجزائر ممارسات التجارة اإللكترونية
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 لتجارة اإللكترونيةا: مفهوم المطمب األول

نونية يتم تداول مصطمح التجارة اإللكترونية بكثرة لدى مختمف القطاعات سواء كانت قا
ضرورة معرفة نشأتيا ،أي المراحل التي مرت  ما يستوجباألخيرة ،وىو  اآلونةأو اقتصادية في 

بيا و التطورات الحاصمة عمييا ومن ثم التعرف عمى مدلوليا القانوني ،وبيذا وجب تقسيم ىذا 
نتناول عمى المطمب إلى فرعين : فرع أول يتناول نشأة التجارة اإللكترونية ،أما في الفرع الثاني 

 تعريف التجارة اإللكترونية.

 ألول: نشأة التجارة اإللكترونيةالفرع ا

ال  ، فيياألربعينيات من القرن الماضي التجارة اإللكترونية إلى منتصف ترجع جذور
ونتيجة لمجيد الفكري والعممي المبذول من قبل العمماء من  ،تعتبر جديدة كما يراىا البعض

يطانيا خالل الحرب العالمية الثانية تم اكتشاف أول كومبيوتر شيدتو في الواليات المتحدة و بر 
 .1ظل جو السرية المميز لوقت الحرب

يعتبر ظيور التجارة عبر الحاسوب نتيجة طبيعية لتفجر عصر المعموماتية بحيث 
والبرمجيات وأجيزة  االتصالأصبحت التجارة الخاصة بنقل المعمومات والمعرفة وكذا صناعة 

اسوب التجارة الرائدة في الوقت الذي نعيش فيو ، ومن العوامل التي ساعدت عمى ظيور الح

                              
منشورات الحمبي الحقوقية،  الطبعة األولى، ية لمعامالت التجارة اإللكترونية،أساليب الحماية القانون ،دمحم سعيد أحمد اسماعيل1

 . 30ص ،2009،بيروت
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عبر الحاسوب حيث تم اعتباره  االستثمارالتجارة اإللكترونية أصحاب رؤوس األموال من خالل 
 .1كوسيمة بديمة لالستثمار التقميدي

غي ر بيا معالم ثورة رقمية  واالتصالأعطى التقدم التكنولوجي في ميدان اإلعالم 
ومظاىر عالم المال واألعمال ، كالتجارة والتعميم و االتصال والتي كانت عامال ىاما في النمو 
 االقتصادي والتطور االجتماعي خاصة في الدول المتطورة مثل الواليات المتحدة األمريكية،

مريكية ) البنتاغون( اردة اعتمدت وزارة الدفاع األــــنيات زمن الحرب البــحيث وفي أواخر الستي
األبحاث  فكرة التواصل الدائم بين القيادة العسكرية وجياز " داربا" وىو جياز تمويل لقطاع

العسكرية األمريكية ،قرر تمويل برنامج أو مشروع لصناعة شبكة معموماتية تسمى  
ARPANET غربي( ، تربط الواليات المتحدة األمريكية ببعض المواقع الخارجية ) المعسكر ال

ولقد كانت ىذه الشبكة تتكون من مجموعة من الحواسيب المركزية ، وأصبح الويب أو 
 .19692االنترنيت عممي سنة 

، لتجارة الدولية في القرن العشرينإلى تطور ا أدتألسباب التي يمكن حصر ا بالتاليو 
 ىما :و في سببين رئيسيين 

حيث أصبح من  االبتكاراتنتيجة لمتطورات و تعتبر التغيرات الحاصمة في إنتاجية العمال  –أ 
 .الصعب عمى الدولة حماية منتوج ضعيف في بيئة تنافسية شديدة التغير

أدى إلى حدوث تغيرات  االقتصادوالمعمومات إلى  االتصاالتكما أن دخول تقنيات  –ب 
 .3تاجيةو اإلن االقتصاديةجذرية في التصنيع وبالمقابل أحدثت تحسينات كبيرة في الكفاءة 

                              
.30ص ،2008،ر الثقافة، عمانعامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب، الطبعة األولى، دا 1

 

.15،ص2006،الجزائر ىومة، دار التجارية والقانونية لمتجارة القانونية، العولمة ،شافع بمعيد عاشور  2
 

.50ص 2012الطبعة األولى، دارالثقافة،عمان، التجارة اإللكترونية في القانون، ة،ماللنصار دمحم الح  3 
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وتشيد التجارة اإللكترونية فيما بين دول العالم تحوال جذريا وىذا نتيجة لمتقدم في تقنيات 
المعمومات واالتصاالت ، وقدرة شبكة االنترنيت عمى أن تجمع مناطق متفرقة ومتباعدة من 

مة عمى النامية والمتقد لالقتصاداتعالمية محققة مزايا واسعة المدى  إلكترونيةالعالم في سوق 
 حد سواء. 

كما شيدت العقود األخيرة من القرن العشرين انتشارا واسعا وسريعا الستخدامات الشبكة كقناة 
لمتجارة اإللكترونية واستطاع ىذا النوع من التجارة أن يحوز عمى اىتمام بالغ التأثير عمى 

يع و الشراء التي منظمات اليوم وبشكل عام فالتجارة اإللكترونية عبارة عامة تصف عممية الب
 .1تدعميا وسائل إلكترونية

كما ساىمت عدة شركات أمريكية في الرفع من مستوى التعامل اإللكتروني بين الشركات كما 
 .2أمكن ليا من تأسيس قطاع التوزيع اإللكتروني وفتح عدة أسواق فرضية عمى االنترنيت

د العارفون بأنيا ستكون األساس الوحيد تمثل التجارة اإللكترونية األساس في عالم التجارة ، ويؤك
في ىذا  االنخراطالعاممون في الميدان التجاري إلى  سيضطرلمتعامل في السنوات القادمة ، 

المنيج و يؤكد الفنيون أن التجارة اإللكترونية عبر األنترنيت ستعرف كذلك مزاحمة كبيرة سواء 
بالتالي سوف لن يخرج النشاط التجاري  من طرف التمفزة التفاعمية أو جياز الياتف النقال و

 .3عن التعامل اإللكتروني

                              
.51صة في القانون، المرجع السابق، التجارة اإللكتروني نصار دمحم الحاللمة، 1 

بعة، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، ط ون داإللكترونية، عمي كحمون، الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة 2
 .157، ص2002تونس، 

. 158المرجع نفسو، ص   3 
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فمن المعروف أن مفتاح  االنتشار، وبما أن النمو المتزايد ألىمية االنترنيت أصبح واسع 
ل ليدمج معو آخر ما توصل إليو العمم بتقنيات  النجاح في عالم التجارة العالمية قد تحول وتبد 

 .1يسمى بالتجارة اإللكترونيةاالنترنيت ليقدم لمعالم ما 
 1996من ىذا المنطمق فقد بي نت بعض اإلحصائيات بالواليات المتحدة األمريكية سنة و 

أن المشتريات من الحاسوب فاقت المشتريات من التمفزة ،وبي نت اإلحصائيات كذلك أن حركة 
حركة  1997اتت سنة االتصاالت بواسطة االنترنيت بين انجمترا والواليات المتحدة األمريكية ف

مميون  160ألكثر من  2000قبل سنة  لألنترنيتالياتف وقد توقع أن يرتفع عدد المستعممين 
 .2دولة ، ولكن الواقع فاق جميع التوقعات 180مستعمل ألكثر من 

كما بي نت أن التجارة اإللكترونية التي تم بناؤىا عمى التقنيات المتطورة في عالم االنترنيت لتفسح 
تيح المجال أمام المعامالت التجارية المعتمدة منيا لالنتشار ولتأخذ أبعادا جديدة في و ت

المعامالت الحيوية وكما تشير اإلحصاءات إلى أن أكثر من مستخدمي االنترنيت يقومون 
بالشراء من خالل ىذه الشبكة وىذا ما يؤكد عمى نمو ىذا النوع من التجارة بشكل متسارع 

 .3ومتزايد

 التجارة اإللكترونية تعريف:  الثانيالفرع 

نظرا لالىتمام العالمي والدولي سواء عمى مستوى األفراد أو الشركات أو المنظمات  
الدولية بيذا النوع الجديد من التجارة عمدت المجنة المنبثقة عن األمم المتحدة و المتخصصة 

عريف لمتجارة ، إلى وضع تUNICTRALفي القانون التجاري الدولي المعروف باسم 

                              
 . 52، صالتجارة اإللكترونية في القانون ، نصار دمحم الحاللمة 1
.159والتجارة اإللكترونية، صالجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة كحمون،  ميع  2 

.52الحاللمة، المرجع السابق، صنصار دمحم   3
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ديسمبر  16درة في الصا، 1اإللكترونية في قانون األونيسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية
منو عمى أنو :" يراد بمصطمح تبادل البيانات و   الثانية الفقرة "أ"حيث نص في المادة  1996

مشابية ،بما في ذلك  المعمومات التي يتم إنشاؤىا أو إرساليا أو استالميا أو تخزينيا بوسائل
عمى سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية أو البريد اإللكتروني أو البرق أو 
التمكس أو النسخ البرقي " كما عرفت الفقرة "ب" المقصود بمصطمح تبادل البيانات اإللكترونية 

عيار متفق عميو بأنو " نقل المعمومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام م
 لتكوين المعمومات ".

 لمتجارة اإللكترونية   أوال : التعريف الفقهي
"عرض المشروع  يف التجارة اإللكترونية عمى أنيا:ذىب جانب من الفقياء إلى تعر  

لمسمع والخدمات عمى موقع االنترنيت ليحصل عمى طمبات من العمالء " في حين عرفيا 
بائع و مشتري  –ا : " تمك العممية التجارية التي تتم بين طرفين البعض اآلخر من الفقياء بأني

الحاسب اإللكتروني عبر  استخدامو تتمثل في عقد الصفقات و تسويق المنتجات عن طريق  –
شبكة االنترنيت ، وذلك دون الحاجة النتقال الطرفين أو لقائيما ، بل يتم التوقيع إلكترونيا عمى 

 .2( LA SIGNATURE ELECTRONIQUEالعقد ) 

: "عبارة عن إبرام الصفقات ر من الفقياء عمى أنياينظر إلييا البعض اآلخ في حين
التجارية أو األنشطة الخاصة باألعمال التجارية ،وذلك من خالل الوسائل اإللكترونية وعمى 
 ذلك فإنيا يمكن أن تشمل عمى تبادل البضائع  أو الخدمات أو الشؤون المالية أو غيرىا بين

                              
مكرر اإلضافية بصيغتيا النيائية  5،المادة 1996قانون األوتيسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية مع الدليل التشريعي  1

 . 2000ألمم المتحدة، نيويورك،، ا1998المنعقد في 
دار الفكر  ، التجارة اإللكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكومبيوتر واالنترنت،عبد الفتاح بيومي حجازي  2
 .27، ص2006جامعي، االسكندرية، ال
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شخصين أو أكثر أو كيانين تجاريين يستخدمان الوسائل اإللكترونية " كما عرفتيا المجمة 
العالمية لمتجارة اإللكترونية : " ىي ببساطة مصطمح يقصد عمميات بيع وشراء و تسميم السمع 

ات ىذه العممي ما تتموطمبيا من منتجيا أو بائعيا ليس بالطرقة العادية و إنما إلكترونيا ، وعادة 
 .1عن طريق شبكة االنترنيت

في حين ىناك من قدموا تعريفا واسعا لمتجارة اإللكترونية عمى أنيا : جميع المعامالت التي تتم 
عبر شبكة االنترنيت حتى ولو لم تتمتع بالصفة التجارية ،و إن كان الغالب أن تتمتع بيذه 

 .2تاجرا ما يكون با الصفة من جانب مقدم السمعة أو الخدمة عمى األقل ،والذي غال

 ثانيا : تعريف التجارة اإللكترونية في القانون المقارن 
 :ما يمي ، نستعرض منيا التعريفات لمتجارة اإللكترونية نظمت بعض التشريعات مجموعة من

يرى المشرع األمريكي أن التجارة اإللكترونية تتم بواسطة تقنيات إلكترونية تشتغل عن طريق –1
بتعريفو لمتجارة  1998ما قننو المشرع األمريكي بالتخصيص المالي عام  جياز الحاسوب ،ىو

اإللكترونية بأنيا : تمك التقنية التي تسيل الصفقات التجارية عن طريق الحاسوب ، نجد أن ىذا 
أصدر المشرع األمريكي  2000التعريف لم يحدد مفيوم كممة "التقنية" التي ذكرىا .وفي عام 

المتعمق بالتوقيعات اإللكترونية في التجارة العالمية و المحمية حيث حددت القانون الفيديرالي 
"يعني برامج إلكترونية أو أية وسيمة  مصطمح وسيط إلكتروني بأنو: 106من الجزء  03المادة 

إلكترونية أخرى أو أوتوماتيكية تستخدم عمى نحو مستقل من أجل بدء عمل معين أو استجابة 

                              
 ،قارنة"، منشورات الحمبي الحقوقيةية" دراسة م، أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكتروندمحم سعيد أحمد اسماعيل1

 .34، ص2009بيروت، 
. 35، ص2000لنيضة العربية، القاىرة، ا دار االنترنيت، خصوصية التعاقد عبر الحسن مجاىد، أسامة أبو  2

 



 انفصم األول                                                   اإلطار اننظري نهتجارة اإلنكترونية

    

17 
 

ونية أو أداء لكل أو جزء منو دون مراجعة أو تدخل من الشخص في معينة لمستندات إلكتر 
 .1وقت أداء ىذا العمل

وفي فرنسا أصدر المشرع عدة قوانين و مراسيم تنظم التجارة اإللكترونية ، والمتمثمة أساسا  -2
الخاص بالمعموماتية والحريات والقانون رقم  1978يناير  06في التشريع الفرنسي الصادر في 

المتعمق بحماية  741/2001المتعمق بالتوقيع اإللكتروني ، والمرسوم رقم  230/2000
 21الرقمي في :  االقتصادالمستيمك في التعاقد عن بعد ، كما أصدر قانونا يتعمق بالثقة في 

الفقرة األولى أنيا : " النشاط  14والذي عرف التجارة اإللكترونية في المادة  2004يوليو 
يقوم شخص بموجبو بعرض السمع والخدمات عن بعد بوسيمة إلكترونية " تبنى الذي  االقتصادي

ىذا النص مفيوما موسعا جدا لمتجارة اإللكترونية ، بحيث يشمل التبادالت اإللكترونية المتصمة 
باألنشطة التجارية و الثقافية و الصناعية و البنكية باعتبارىا تساىم في إبرام المعامالت 

 .2أنظمة الدفع اإللكتروني التجارية عن طريق
أما في الدول العربية فتعتبر تونس الدولة العربية الرائدة في إصدار قانون خاص بالتجارة  -3

المتعمق بالمبادالت  2000أوت  09الصادر في  83من خالل القانون رقم ، 3اإللكترونية
د بالمصطمحات اآلتية منو التي تنص عمى أنو " يقص 02والتجارة اإللكترونية وذلك في المادة 

 يمي : في مفيوم القانون ما
 المبادالت التي تتم باستعمال الوثائق اإللكترونية .ىي :  المبادالت اإللكترونية

 العمميات التجارية التي تتم عبر المبادالت اإللكترونية .ىي : ةــترونيـارة اإللكــالتج

                              
مقارنة" ، دار النيضة سة ابراىيم بن احمد بن سعيد زمزمي القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة اإللكترونية "درا 1

 .30، ص2009 لبنان، ،العربية
2
 A.caprioleric et Agostipascal , « la confiance dans l‘économique numérique.. » les petites affiches , n°110 ,03juin 

2005 ,p 17 . 
ونشر في  ،2000ماي  9الصادر في  ،(2000لسنة  83رقم ) ،لقانون التونسي الخاص بالمبادالت والتجارة اإللكترونيةا 3

 .2000أغسطس 11ئد الرسمي لمجميورية التونسية في:جريدة الرا
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ز عمى نقطتين في تعريفو ىذا  بالنظر إلى ىذا التعريف يالحع أن المشرع التونسي رك
ذكر أنيا عممية تجارية تشمل كل النشاطات التجارية ، مع العمم أن كل عممية تجارية  أوالها

سمعة وثمنيا أو خدمة وقيمتيا أو أداء عمل بمقابل تتم عبر الوسائل  ما بينىي مبادلة 
ليا التعاقد عن اإللكترونية ،دون أن يحدد في ذلك نوع ىذه الوسائل التي يتم من خال

ىي وضع شرط قيام ىذه المبادالت التي تتم بوسائل إلكترونية في الوثائق  وثانيها.1بعد
 .2اإللكترونية رغبة منو في حماية األطراف المتعاقدة

أما بالنسبة لجميورية مصر العربية فقد عرف مشروع قانون التجارة اإللكترونية في 
والخدمات عن طريق وسيط إلكتروني أي كل معاممة تجارية المادة األولى بأنيا :" تبادل السمع 

تتم عن بعد باستخدام وسيمة إلكترونية " ويالحع عمى ىذا التعريف أنو لم يحدد وسائل التجارة 
 .3اإللكترونية، وبالتالي لم يحصرىا في شبكة االنترنيت

 لمتجارة اإللكترونية  ثالثا : تعريف المشرع الجزائري 

ي بدوره حاول مواكبة ركب الدول التي تبنت التجارة اإللكترونية حيث ع الجزائر المشر  
المحدد لمقواعد  044-15رقممى من خالل إصدار المشرع لمقانون بدأت أولى المالمح تتج

القانون رقم  بإصدارالعامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، لتت وج ىذه الخطوة فيما بعد 
د في مفيوم ىذا ، والذي جاء في مادتو السادسة :" يقص5رة اإللكترونيةالمتعمق بالتجا 18-05

 القانون بما يأتي:

                              
 .153،ص2010دار النيضة العربية،القاىرة، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية، ،دمحم عبيد الكعبي 1
 ونية التونسية، المادة الثانية، الفقرة األولى.،المتعمق بالمبادالت والتجارة اإللكتر 2000المؤرخ في: فيفري  83لقانون رقم:ا 2
 .54، ص2001دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،الطبعة الثانية ،إبرام العقد اإللكتروني" دراسة مقارنة"، خالد ممدوح ابراىيم 3

.2015فبراير10،المؤرخة في : 06المتعمق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين،ج،ر،العدد 04-15القانون رقم   4 

 .2018ماي  16، الصادر في 28،ج.ر،عدد 2018ماي 10المتعمق بالتجارة اإللكترونية الصادر في  05-18القانون رقم  5
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و روني باقتراح أو ضمان توفير سمع إلكت" النشاط الذي يقوم بموجبو مورد :التجارة اإللكترونية 
 . 1"اإللكترونية االتصاالت، عن طريق خدمات عن بعد لمستيمك إلكتروني

 :ين أساسا فيالمتمثم ائري أطراف وعناصر العممية التجاريةحيث حدد المشرع الجز 

توفير  اقتراحوىو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو  :المورد اإللكتروني
 .اإللكترونية االتصاالتالسمع أو الخدمات عن طريق 

وىو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني  :المستهمك اإللكترونيىو  الطرف الثانيو 
اإللكترونية من المورد  االتصاالتفة مجانية سمعة أو خدمة عن طريق بعوض أو بص

 .النيائي االستخداماإللكتروني بغرض 

التي تتم عبرىا التجارة اإللكترونية المتمثمة في وسائط  الوسيمةيو فالطرف الثالث أما 
ل معينة ، حيث نفيم من ذلك أن المشرع الجزائري لم يحدد وسيمة اتصااإللكترونية االتصاالت

 .2و إنما وسع فييا وفتحيا عمى العموم دون تخصيص

 

 

 

 

 

                              
. ، الفقرة األولى06، المادة 2018ماي 10المتعمق بالتجارة اإللكترونية الصادر في  05-18القانون رقم   1 

 المرجع نفسو.2 
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 المطمب الثاني : أنواع التجارة اإللكترونية ومميزاتها 

الرقمي المعاصر والمستقبمي، وقد نمت  االقتصادتعد التجارة اإللكترونية عصب   
اوزت مميارات عمى حجم المبادالت التجارية التي تج ذلك انعكسنموا ىائال في دول العالم 

، مما أدى االفتراضيةبالسوق اإللكترونية، والمحالت التجارية  ما يعرفإثر ظيور  الدوالرات،
إلى تنوع في ممارسة ىذا النوع من التجارة، التي اكتسبت ميزات متجددة تخصيا عن باقي 

، ومن يثةالحد االتصالالمعامالت التجارية التقميدية، وىذا تماشيا و التطور اليائل لوسائل 
لى مميزات التجارة  خالل ذلك نتطرق إلى ماىية التجارة اإللكترونية من خالل )الفرع األول(، وا 

 اإللكترونية في )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول : أنواع التجارة اإللكترونية 

ن تعتبر التجارة اإللكترونية بمثابة سوق إلكتروني يتقابل فيو الموردون والمستيمكو 
فيو أنواع  افتراضية، وتختمفوالوسطاء، تقدم فيو المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو 

 التجارة اإللكترونية باختالف أطراف العالقة التجارية، وتنقسم إلى عدة فئات كالتالي :

 ( B2B)أوال: التجارة اإللكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال 

( تختصر لتكون business to businessأي )في ىذا المسمى أعمال إلى أعمال  
(B2B) ويكون التعامل اإللكتروني بين األنواع المختمفة لمشركات واألعمال التجارية وبعضيا ،

البعض، والتجارة اإللكترونية بدأت أساسا بين قطاعات األعمال منذ سنوات خاصة بين 
دت لتغطي المشروعات المؤسسات المالية الكبرى بخصوص التحويالت المالية، ثم امت

الصناعية لشراء المواد األولية، من الموردين وتنسيق قنوات توزيع المنتجات و الخدمات، 
واالتصاالت والتنسيق مع جيات النقل والشحن وغيرىا باستخدام التكنولوجيا الرقمية ،ويشكل 

 مايستحوذ عمى ارة اإللكترونية، حيث ىذا النوع من التجارة اإللكترونية أغمب معامالت التج
 .1( من إجمالي حجم التجارة اإللكترونية في العالم%80يقارب )

كما يعد ىذا النوع من التجارة اإللكترونية من بين األنواع التي وجدت بشكل مبكر بين 
وحدات األعمال بعضيا مع  بعض، ذلك منذ ظيور نظام تبادل البيانات اإللكترونية، حيث 

لخاصة، وعندما أتيحت شبكة األنترنيت لالستخدام التجاري كان يتم عن طريق الشبكات ا
 . 2أصبحت االختيار األمثل لتبادل الوثائق إلكترونيا من أجل العمل

                              
، 2010دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان، اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة، التجارة دمحم عبد حسين الطائي، 1

 .30ص

 . 26، ص  2012الزىير بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية، دار ىومة، الجزائر ، 2
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يتم ىذا الشكل من التجارة اإللكترونية بأن تقوم وحدة األعمال بتقديم طمبات الشراء إلى 
ت حتى يتم التوصل إلى اتفاق وحدات أعمال األخرى، بعد ذلك يتم تبادل البيانات و المعموما

بينيما، عندئذ يستطيع الطرفان إبرام عقد إلكتروني لتوريد السمع أو الخدمات، تسمم الفواتير 
أو حسب  االتفاقوتسدد الدفعات إلكترونيا، أما التسميم فقد يكون إلكترونيا أو ماديا حسب 

 .1طبيعة السمع والخدمات

 (B2C)األعمال و المستهمك  ثانيا: التجارة اإللكترونية بين وحدة

أي أعمال إلى مستيمكين تختصر لتكون  (business to consumerىذا الشكل يسمى ) 
(B2C و يمثل ىذا المستوى من التجارة اإللكترونية البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي،)

اكز التجارية بالمر  ما يسمىولقد توسع بشكل كبير مع ظيور شبكة االنترنيت، فيناك اآلن 
تقوم بعرض السمع والخدمات لصالح المؤسسات، تقوم بتنفيذ  SHOPPING MALLSلمتسوق 

الصفقات التجارية من حيث عمميات الشراء والبيع عن طريق شبكة االنترنيت، ويتم الدفع بطرق 
 .2أو الشيكات أو نقدا عند التسميم االئتمانمختمفة كبطاقات 

 ( C2 C)مستهمك و مستهمك آخر  بين : التجارة اإللكترونيةثالثا

( أي من مستيمك إلى مستيمك تختصر consumer to consumerىذا الشكل يسمى) 
ظير ىذا النوع من التجارة بعد توسع استخدام االنترنيت وظيور التقنيات  (، بحيثC2Cلتكون )

ة التعامالت الحديثة الخاصة بشبكة االنترنيت وتأقمم المستيمكين معيا حيث يقومون بإقام
،     لى وجود أي تدخل من منظمة أو جيةاإللكترونية بينيم بصورة مباشرة دون الحاجة إ

                              
 . 40كترونية " دراسة مقارنة " ،ص دمحم سعيد أحمد اسماعيل ،أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإلل 1

 .70، ص2012سعيد عدنان خالد، حماية المستيمك اإللكتروني، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، كوثر2
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حيث يكون التعامل فييا بين األفراد المستيمكين أنفسيم، أين تكون عممية البيع والشراء بين 
مستيمك آخر من خالل وضع إعالنات عمى المواقع الشخصية أو عمى المواقع اإللكترونية 
ويمتقي فييا المستيمكون بيدف بيع األغراض الشخصية أو تقديميم خدمات لمستيمكين آخرين ، 

 . 1كما يشمل ذلك المزادات اإللكترونية التي تتم فييا المعامالت التجارية بين األفراد

والنوع الرئيسي ليذا الشكل ىو المعامالت بين األفراد عن طريق الرف اإللكتروني 
(ELECTRONIC BAY) آخر ، وذلك يتم بقيام شخص ما ببيع منزل أو سيارة أو أي منتوج

 .2طريق المزاد ويستطيع األفراد اآلخرون المزايدة عمى الثمن عن

 (B2G)وحدة أعمال و الحكومة  : التجارة اإللكترونية بينرابعا

 ىذا الشكل من أشكال التجارة اإللكترونية بين منظمات األعمال والجيات الحكومية يتم 
(business to Gouvernement( يختصر ليكون،)B2G وذلك في إطار تنفيذ التعاقدات ،)

 بالتزاماتياالتي بموجبيا تنجز ىذه المنظمات بنود ىذه التعاقدات لموفاء  الموقعة بين الطرفين،
اتجاه تمك الجيات، ومثال ذلك :نجد أنو في الواليات المتحدة األمريكية يتم اإلعالن عن 

ت الحكومية من خالل شبكة االنترنيت ويمكن لمشركات أن تتبادل الردود معيا المشتريا
 .3إلكترونيا  من أجل توريد احتياجات الحكومة من األجيزة و المعدات و المستمزمات

 

 

                              
سمطان عبد هللا محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية و القانون الواجب التطبيق )دراسة مقارنة(، منشورات الحمبي    1

 . 37، ص 2010بيروت،  الحقوقية،

 . 38المرجع نفسو، ص   2

 . 30دمحم عبد حسين الطائي، التجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة، ص  3
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 و أهم الفروق بينها و بين التجارة التقميدية الفرع الثاني : مميزات التجارة اإللكترونية

 إللكترونيةمميزات التجارة ا أوال:

لقد ظيرت التجارة اإللكترونية كمفيوم جديد نسبيا في القاموس التجاري، فيي تتمتع 
بالعديد من اإليجابيات والتي يتوقع أن تترك صورا عديدة تحسينية عمى أداء المؤسسات 

الوثائق الورقية في أغمب المعامالت التجارية من أىم و أبرز  اختفاءوالشركات المختمفة فيعتبر 
الخصائص التي تمتاز بيا التجارة اإللكترونية، فاألوراق تقوم بدور رئيسي و ىام في التجارة، 

حيث تعتبر األوراق ىي التي تحمل كافة المعمومات والتعميمات كما  وخاصة في التجارة الدولية،
 في التوثيق والتصديق . أيضاتستخدم 

عنيا،  االستغناءمن الصعب  فاألوراق ليا كثير من الخصائص والمميزات التي تجعل
فيي رخيصة الثمن، مع إمكانية استخداميا بسيولة، وما يعيب عمى األوراق أنيا تحتاج حيز 
مكاني من أجل تخزينيا. ولعل اليدف من التجارة اإللكترونية ىو خمق مجتمع المعامالت 

ورقية أي إحالل دعائم إلكترونية محل الدعائم الورقية  .1الال 

تجارة اإللكترونية إلى توسيع نطاق السوق من النطاق المحمي إلى النطاق كما تيدف ال
إيجاد مستيمكين  بإمكانياالدولي والعالمي، من خالل تكاليف قميمة ومنخفضة فإن أي شركة 

 أكثر والحصول عمى أفضل المزودين وشركاء أكثر مالئمة وبصورة سريعة وسيمة .

سترجاع تكاليف إنشاء ومعالجة وحفع وتوزيع وكذا االتجارة اإللكترونية عمى تخفيف وتعمل 
 .2(%85قطع التكاليف اإلدارية لمشراء بنسبة) بإمكانياالشركات  المعمومات الورقية مثال:

                              
 .  42،ص  2006إبرام العقد اإللكتروني، الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،  خالد ممدوح ابراىيم، 1

2
 .176ص، رة األولى، دار الفكر الجامعي، مصممدوح دمحم الجنيبيي، الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني، الطبع ،منير دمحم الجنيبيي  
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نحو قضاء عمى ساعات طويمة أمام أجيزة الكومبيوتر  واالتجاهكما أنو في المعمومات 
اط التجارية مع سمات ىذا العصر ومواقع االنترنيت فالحاجة تكون ممحة إلى توافق األنم

وسموكياتو، من ىنا تكمنت التجارة اإللكترونية من خمق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط 
 .1التجاري، كالبيع عبر مختمف الوسائل اإللكترونية

العمالء و  احتياجاتكما يوفر ىذا النوع من التجارة لممؤسسات التجارية إمكانية فيم 
تمكنيم من تقديم و عرض أفضل الخدمات، كما تبذل جيود كبيرة من أجل  أذواقيم التي

متعددة  اختياراتالحصول عمى رضا العمالء، بما يصب ذلك في مصمحة العميل ويتيح لو 
بفعل االتصال اإللكتروني المباشر معيا، أو من خالل االنتقال بين مواقع المؤسسات أن يجمع 

 .2تالمعمومات حول المنتجات والخدما

ومن مزايا التجارة اإللكترونية أيضا المساىمة الفعالة في تخفيض التكاليف وىذا في عدة 
مجاالت منيا التخفيض في المرتبات نتيجة التخفيض في عدد الموظفين وكذا التخفيض في 

 .3مصاريف االتصاالت و الشحن و األوراق وغيرىا من المصاريف األخرى 

يق شبكة االنترنيت إلى تغطية منطقة جغرافيا أكبر كما تؤدي ممارسة التجارة عن طر 
بالنسبة لممؤسسة التجارية حيث يستطيع أي فرد أيا كان موقعو التعامل مع موقع المؤسسة 

 .4راإللكتروني عمى شبكة االنترنيت مما تحقق لممؤسسة أكبر عدد من الزبائن وتحقيق ربح أكب

                              
 . 134، ص 2008سميم سعداوي ،عقود التجارة اإللكترونية ،الطبعة األولى، دار الخمدونية، الجزائر،  1

 .57، ص2009ونية، دون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر،ىادي مسمم يونس البشكاني، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكتر  2

 . 24، ص2010زياد خميف العنزي، المشكالت القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار وائل، عمان،  3

 . 25المرجع نفسو، ص 4
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ئدا أعمى من األنشطة التقميدية الذي يعتبر الدخول إلى األسواق العالمية وتحقيق عا
عممت من خاللو التجارة اإللكترونية عمى إلغاء الحدود والقيود أمام دخول ىذه األسواق التجارية 

 .1وبالمقابل تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستيمك

وبفضل التجارة اإللكترونية تمكنت العديد من الشركات من إيجاد مصادر دخل جديدة 
ما يحتم عمييا أن تتييأ بسرعة وتنظم نفسيا بدقة في كل المجاالت والميادين، بداية  وىذا

 .2باألمور المالية وصوال إلى األمور اإلدارية، والتسويقية وغيرىا

وكما تم الذكر سابقا بأن بعض الفقياء األمريكيين يطمقون عمى التجارة اإللكترونية و 
عبيرا بديال وىو التجارة الالورقية وىي أبرز الخصائص التي نظام التبادل اإللكتروني لمبيانات ت

 .3تمتاز بيا التجارة اإللكترونية

كما تتميز التجارة اإللكترونية بخاصية الطبيعة الدولية حيث أن أدوات التجارة 
اإللكترونية الحديثة أعطت ميالدا لظاىرة الترويج العالمي بدون حدود إلى درجة أن السمعة أو 

المعروضة عمى االنترنيت ال تحتاج إلى أن تستيدف محددا جغرافيا بحد ذاتو، بل الخدمة 
بالعكس فإن إنشاء موقع تجاري عمى الشبكة يسمح لممؤسسة الصغيرة باقتحام األسواق والتعامل 
مع مستخدمي االنترنيت من كل أنحاء العالم سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، أما طبيعة النظام 

لتجارة اإللكترونية و أثره عمى الجيود المتظافرة حيث أن كل المؤسسات الكبيرة أو المتبادل في ا
روع الصغيرة تسجل أن بعض الخطوط الفاصمة بين العالمات التي فرقت تقميديا بين مختمف الف

عمى مختمف العناصر الفيزيائية لمسمع والخدمات المقدمة التجارية ببعضيا البعض بناء 
، التميفزيونيةالحصص  اإلذاعة، غوطة،األقراص المض ج )الكتب، األفالم،ومختمف طرق التروي

                              
 . 63، صالتجارة اإللكترونية في القانون  ة،ماللنصار دمحم الح 1

 . 67ص المرجع نفسو، 2

 .40أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية " دراسة مقارنة "، ص دمحم سعيد أحمد اسماعيل، 3
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كما يتمثل الدور الكبير لمتجارة اإللكترونية في توطيد عالقات الترابط ، 1(حصص االنترنيت ...
، ويشمل ىذا الترابط وحدات العمل بمختمف االقتصاديةبين مختمف القطاعات والشرائح 

في تكاليف حيازة مستمزمات االتصال  االنخفاضوىذا راجع إلى  األحجام والعائمة واألفراد
وتوسع الخدمات و األجيزة التي يمكن ربطيا عمى ىذه الشبكة ، وليذا اىتمت معظم  باألنترنيت

موضوع التجارة اإللكترونية ضمن مفاوضات الجات وكذا  بإدراجالدول الصناعية المتقدمة 
تساىم في ضمان الحماية القانونية ليا و االعتراف أحكام منظمة التجارة العالمية، حيث 

الرسمي والتسييالت المحمية والعالمية، من طرف الدول و األجيزة المعنية بتسييل حركة التجارة 
 .2الدولية

ومن المزايا الكثيرة و المتنوعة التي تمنحيا التجارة اإللكترونية فيي تعمل أيضا عمى 
التي تفصل المنتجين  االقتصاديةبتخفيض المسافة  يا تقومأن من المؤكدفتخفيض كمفة التبادل، 

عن المستيمكين الذين بإمكانيم القيام مباشرة بالمشتريات دون المجوء إلى الطرق العادية، كتجارة 
كما تقدم التجارة اإللكترونية لمبائعين أيضا عدة مزايا ، فالبائعون يستطيعون الوصول ، 3الجممة

صين، حيث إلى األسواق العالمي محالت كبرى  ال توجدة، واألمر نفسو بالنسبة لمبائعين المتخص 
أو محالت غير ضرورية وتسيير المخزونات يمكن أن يتم بطريقة رشيدة، كما سيكون ىناك 

في تكاليف األسعار وبحسب بعض التقديرات فإن تكمفة شراء البرمجيات عمى مستوى  اقتصاد
 .4دوالر لكل معاممة 0.5إلى  0.2 ما بينشبكة االنترنيت يتراوح 

                              
 .17ص،1999الطبعة األولى، بحوث ودراسات، عالم التجارة اإللكترونية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، رأفت رضوان، 1

، 2015 اإلسكندرية، الجامعة الجديدة، دار ،في التشريعات العربية واألجنبية لكترونيةعصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإل 2
 .110ص

 . 65، ص التجارة اإللكترونية في القانون  ة،ماللنصار دمحم الح 3

 . 66المرجع نفسو، ص  4
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كذلك يتمكن المنتفعون أو المستيمكون من جمع المعمومات عن منتج معين يستطيع 
المستيمك من خالل جياز الحاسب اآللي التنقل بين جميع المواقع التجارية عمى شبكة 

نما كان االنترنيت وجمع المعمومات عن منتج معين والمقارنة بينيا من حيث الجودة والسعر، بي
موجودة  ما تكون يتطمب األمر في السابق بالتجارة التقميدية التنقل بين ىذه المتاجر والتي غالبا 

 .1رإلى بذل جيد ومشقة أكب ما يؤديفي مناطق مختمفة 

وانطالقا من حقيقة أن التجارة اإللكترونية تمغي الحدود الجغرافية، والحدود المكانية 
كبير الحواجز بين العمالء والمؤسسات التجارية في جميع  لألسواق، ومن ثم تمغي إلى حد

أرجاء العالم فإن ذلك يؤدي إلى توفير خيارات غير متناىية أمام العمالء لمتسوق بالسمع 
والخدمات، وىذا كمو ينصب في صالح تقديم الخدمة األمثل وعرض المنتج األجود وبالسعر 

  .2األفضل

 نية أىميتيا وحققت العديد من المزايا أبرزىا :وبيذا فقد أثبتت التجارة اإللكترو 
 نفاذا أسيل إلى األسواق وزيادة القدرة التنافسية  .1

 خفض التكاليف وتوفير الوقت  .2

 سيولة الوصول إلى المعمومات  .3

 تفاعل أكبر مع الزبائن  .4

 ق بين التجارة اإللكترونية و التجارة التقميدية :والفر أهم ثانيا: 

تجارة اإللكترونية تختمف عن نظيرتيا التقميدية ففي األولى وسيمة في ال االتصالطرق  إن  
الوحيدة ىي االنترنيت التي تتسم بالمرونة وسرعة التحويالت ومعالجة الطمبيات، في  االتصال

يؤدي إلى صعوبة التنسيق  اختالفيافييا و  االتصالحين أن التجارة التقميدية فتتعدد طرق 
                              

 . 59 زياد خميف العنزي ، المشكالت القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، ص 1

 .28ونس البشكاني، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية، صىادي مسمم ي 2
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عادة إلى إطالة زمن معالجة الطمبية، لذلك يمكن حصر ىذه  يما يؤدوترتيب العمميات وىو 
 التالي: 1(1.1الفروق من خالل المقارنة التي يوضحيا الجدول)

 ( :الطرق التقميدية اإللكترونية  لشراء منتج 1.1الجدول )
 التجارة اإللكترونية التجارة التقميدية خطوات حمقة البيع

 صفحة الويب  الممثمين الكتالوجات، الت،المح البحث عن المعمومات عن المنتج
 بريد إلكتروني استمارةرسالة بريدية ،  طمب السمعة

 بريد إلكتروني قوائم  ،استمارة ،رسالة بريدية الرد عمى الطمب 
 عمى الخط كتالوج كتالوج مراقبة السعر
 ****     فاكس   ،ىاتف مراقبة الوفرة

 صفحة الويب، بريد إلكتروني مطبوعة،  استمارة تقديم الطميبة ) تحرير(
 البريد اإللكتروني فاكس ، برقية ، مراسمة الطميبة استقبالبعث / 

 قاعدة بيانات عمى الخط **** إعطاء األولوية لطميبة معينة 
 قاعدة بيانات عمى الخط،صفحة الويب ، مطبوعة ، فاكس  استمارة مراقبة الوفرة في مكان التخزين 

 قاعدة بيانات عمى الخط مطبوعة  استمارة رةتحرير الفاتو 
 **** موزع  السمعة  استقبال

 بريد إلكتروني مطبوعة  استمارة تأكيد وصول لمسمعة
 EDIبريد إلكتروني  برقية ) مراسمة ( الفاتورة استقبالإرسال /

 EDIقاعدة بيانات  مطبوعة استمارة الدفع  استحقاق
 EDI-EFT برقية مراسمة إتمام الدفع

 

 

                              
حول عصرنة نظام حفيف فوزية، صميحة حفيفي، مداخمة بعنوان التجارة اإللكترونية في الدول العربية، الممتقى الدولي الرابع  1

شكـالية الدفع في البنوك عين الدفمى،  لجامعي خميس مميانة،، المركز ارالتجارة اإللكترونية في الجزائاعتماد  الجزائرية وا 
 .22، ص2011أفريل  27-26أيام: الجزائر، 
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 في الجزائر المطمب الثالث : ممارسات التجارة اإللكترونية

يستمزم لمزاولة أي نشاط تجاري توفر مجموعة من الشروط و القواعد الي يجب مراعاتيا 
عمى ىذا سنتطرق  امالت التجارة اإللكترونية، بناءاألمر نفسو ينطبق عمى مع من قبل التاجر،

ارة اإللكترونية وكذلك شروط ممارستيا وفقا لمقانون الخاص إلى دراسة أىم قواعد ممارسة التج
 .1بالمعامالت التجارية اإللكترونية الجزائري 

 الفرع األول: قواعد ممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائر 

ق.ت.إ.ج عمى :" يطبق القانون الجزائري في مجال المعامالت  من 02المادة تنص 
 ة ما إذا كان أحد أطراف العقد اإللكتروني :التجارية  اإللكترونية في حال

  متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو 

  مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو 

  شخصا معنويا خاضعا لمقانون الجزائري ، أو 

 . كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر 

الجزائري  يتضح من خالل نص المادة أن المشرع الجزائري أقر صراحة بتطبيق القانون 
عمى المعامالت التجارية اإللكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد اإللكتروني متمتعا 
بالجنسية الجزائرية أو مقيما في الجزائر بطريقة شرعية ، وكل شخص معنوي خاضع لمقانون 

 الجزائري إذا كان ذلك العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر .

                              
 .المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم   1
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من ق.ت.إ.ج فإنو :" تمارس التجارة اإللكترونية في  03مادة واستنادا إلى نص ال
إطار التشريع والتنظيم المعمول بيما، غير أنو تمنع كل معاممة عن طريق االتصاالت 

 اإللكترونية تتعمق بما يأتي :

 ، لعب القمار و الرىان واليانصيب 

 ، المشروبات الكحولية والتبغ 

 ، المنتجات الصيدالنية 

 ي تمس بحقوق الممكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية ،المنتجات الت 

 ، كل سمعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول بو 

 . كل سمعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي 

تخضع كل المعامالت التي تتم عن طريق االتصاالت اإللكترونية إلى الحقوق و 
 1عمول بيما ." الرسوم التي ينص عمييا التشريع والتنظيم الم

يستخمص من نص ىذه المادة أن التجارة اإللكترونية تمارس في إطار التشريع والتنظيم  
المعمول بيما، وتمنع كل معاممة عن طريق االتصاالت اإللكترونية إذا تعمق األمر بالمتاجرة 

 في المنتجات المذكورة في نص المادة المذكورة سابقا ، وعمى سبيل الحصر.

: "تمنع كل معاممة عن طريق االتصاالت اإللكترونية في العتاد  05المادة  ووفقا لنص
والتجييزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول بو، وكذا كل المنتجات 
و/أو الخدمات االخرى التي من شأنيا المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام و األمن 

 2العمومي "

                              
 .المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم  1

 .مع والخدماتالمتعمق بالتجارة اإللكترونية لمس 05 -18القانون رقم  2
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 شروط ممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائر  :انيالفرع الث

عمى أنو:" يخضع نشاط التجارة اإللكترونية لمتسجيل  ق.ت.إ.ج من 08نصت المادة 
في السجل التجاري اإللكتروني أو في سجل الصناعات التقميدية و الحرفية، حسب الحالة، 

 ـل بامتدادستضاف في الجزائر مى االنترنيت، مولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية ع
"com.dz." 

 1يجب أن يتوفر الموقع اإللكتروني لممورد اإللكتروني عمى وسائل تسمح بالتأكد من صحتو ".

يتبين من خالل نص ىذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط أن تخضع التجارة 
التقميدية والحرفية اإللكترونية لمتسجيل في السجل التجاري أو في السجل الخاص بالصناعات 

،كما اشترط لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية عمى مستوى االنترنيت أن يكون بامتداد 
"com.dz". و أن يكون موقع المورد اإللكتروني متوفر عمى وسائل تتيح إمكانية التأكد منو ، 

ونيين لدى المركز من ق.ت.إ.ج :" تنشأ بطاقية وطنية لمموردين اإللكتر  09وطبقا لنص المادة 
سجل الوطني لمسجل التجاري، تضم الموردين اإللكترونيين المسجمين في السجل التجاري، أو 

يمكن ممارسة التجارة اإللكترونية إال بعد إيداع اسم النطاق  الف، الصناعات التقميدية والحرفية
 .الح المركز الوطني لمسجل التجاري لدى مص

موردين اإللكترونيين عن طريق االتصاالت اإللكترونية تنشر البطاقية الوطنية لمكما 
 .2وتكون في متناول المستيمك اإللكتروني

 

                              
 المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات. 05 -18القانون رقم  1
.المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم   2
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 الفرع الثالث : المعامالت التجارية العابرة لمحدود 

من ق.ت.إ.ج يتضح أن المشرع الجزائري يعفي من إجراءات  07تطبيقا لنص المادة 
إلكتروني مقيم بالجزائر ببيع عبر شبكة مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إذا قام مورد 

ما سمعة أو خدمة لمستيمك متواجد في الخارج، عندما ال تتعدى قيمة ىذه السمعة  األنترنيت
المعمول بيما ، وعميو من  التنظيمبالعممة الوطنية الحد األدنى المنصوص عميو في  يعادليا

لكتروني المقيم في الجزائر لدى بنك عائدات ىذا البيع إلى حساب المورد اإل لحو  ت  الالزم أن 
 .بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائرمعتمد من طرف 

نفس اإلجراءات تنطبق عمى مستيمك إلكتروني مقيم في الجزائر ومورد موجود في 
الشخصي من  لالستعمالالخارج إذا تعمق األمر بشراء سمع أو خدمات رقمية موجية حصريا 

إال أن عممية الدفع اإللكتروني تتم تغطيتيا عن طريق الحساب قبل المستيمك اإللكتروني، 
 .1البنكي بالعممة الصعبة لمشخص الطبيعي
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 المبحث الثاني :عقود التجارة اإللكترونية

يعتبر العقد اإللكتروني الشريان الحيوي لمتجارة اإللكترونية يتم من خالل عممية  
عقود من خالل تمك الوسائط اإللكترونية، فالعقود والخدمات و إبرام ال السمعوتبادل ترويج 

اإللكترونية ىي العقود التي تتم عبر الوسائل و اآلالت التي تعمل عن طريق اإللكترون، 
الحديثة وباألخص شبكة األنترنيت، فيي ال تختمف كثيرا عن التجارة التقميدية  االتصالووسائل 

يقة التي تنعقد بيا العقود وكذا طريقة تنفيذ إال  من حيث وسيمة مباشرتيا وبصفة خاصة الطر 
ىذه  –ىذه العقود لذلك فيي تحتاج أن تحكم بقوانين جديدة خاصة بالتجارة اإللكترونية والتي 

اتخذت مفاىيم أشكال التعاقد الذي ينشأ في البيئة اإللكترونية. ولدراسة ىذا النوع من  –القوانين 
لى المطمب األول (، و يا وخصائصيا ) التطرق إلى مفيومالعقود كان البد من   أركانياا 

 )المطمب الثاني(، وكذا تنفيذىا )المطمب الثالث ( .
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 المطمب األول: مفهوم العقد اإللكتروني وخصائصه

يعتبر العقد اإللكتروني من العقود الحديثة والتي لم تحض بتعريف موحد وىذا  
سنقوم بذكر أىم التعاريف ليذا النوع من العقود،  راجع إلى طبيعتيا وكذا طرق نشأتيا، وعميو

 وكذا أىم خصائصيا ومميزاتيا عن باقي العقود التقميدية .

 الفرع األول: تعريف العقد اإللكتروني

 أوال: التعريف المغوي 

، فيو  العقد : -1 ه فانشد  مصدر عقد الشيء، يعقده، عقدا وتعاقدا وعقده فانعقد و تعقد، إذا شد 
من المحسوسات ثم أطمق عمى أنواع العقود من ل، وىو في األصل لمحبل ونحوه نقيض الح

البيوع والمواثيق وغيرىا، ويطمق عمى الضمان والعيد يقال: عاقدتو عمى كذا إذا عاىدتو عميو، 
ويطمق عمى الوجوب يقال: عقد البيع إذا أوجبين وجميع ىذه المعاني تدور حول معنى الربط 

 .1والشد

وىو عبارة عن آلة الحاسوب تعتمد عمى مادة  منسوب إلى اإللكترون، :نيو اإللكتر  -2
 اإللكترون إلجراء أدق العمميات الحسابية و بأسرع وقت ممكن ويسمى أيضا كومبيوتر. 

 عمم اإللكترونيات :عمم ييتم بتركيب اإللكترونيات واستخداميا وتناوليا .

ادل المراسالت والمذكرات عن طريق تب: يتم  البريد اإللكترونيومن ذلك فمن خالل 
 .2الحاسوب

                              
 .  1253عين، صابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، باب ال 1

دمحم النجار، قاموس المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة    -حامد عبد القادر -احمد الزيات -ابراىيم مصطفى 2
 .1126، مصر، ص 2011الخامسة، 
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 ثانيا: التعريف الفقهي لمعقد اإللكتروني 

أن عقود التجارة اإللكترونية عبارة عن إبرام الصفقات التجارية أو  يرى بعض الفقو 
األنشطة الخاصة باألعمال التجارية، وذلك من خالل الوسائل اإللكترونية، وعمى ذلك فإنيا 

، بين شخصين عمى تبادل البضائع أو الخدمات المعامالت المصرفية أو غيرىايمكن أن تشمل 
أو أكثر أو كيانين تجاريين، يستخدمان الوسائل اإللكترونية أو ىي العقود التي يتم إبراميا 

 .1باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت –إذا كان محل العقد يسمح بذلك  –وتنفيذىا 

تالقى فيو اإليجاب بالقبول عمى "االتفاق الذي ي ن الفقو بأنيا:في حين عرفيا جانب م
شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد، وذلك بوسيمة مسموعة ومرئية، وبفضل التفاعل بين 

.وما يعاب عمى ىذا التعريف أنو جاء منقوصا حيث أنو لم يبين النتيجة 2"الموجب والقابل
وىي إحداث أثر قانوني و إنشاء التزامات تعاقدية، وبما  المترتبة عمى التقاء القبول باإليجاب،

أن عقود التجارة اإللكترونية ىي عبارة عن عقود مبرمة بشكل غير شخصي عبر شبكة 
االنترنيت، وعمى الرغم من أن إبرام ىذا العقد يتم بشكل ميكانيكي، إال أنو يظل من الضروري 

 الحفاظ عمى الشكميات التي يتطمبيا القانون.

باالعتماد يما ذىب جانب آخر إلى من الفقو إلى تعريف عقود التجارية اإللكترونية ف
الصفة الدولية، وذلك بوصفو ذات طابع دولي حيث جاء التعريف عمى النحو عمى معيار 

"العقد الذي تتالقى فيو عروض السمع والخدمات التي يعبر عنيا بالوسائط التكنولوجية  التالي:
بكة المعمومات الدولية االنترنيت، من جانب أشخاص متواجدين في دولة المتعددة، خصوصا ش

                              
1
Hallouin Jeaun Claude et Causse Hervé,le contrat électronique au coeur du commerce électronique le droit de la 

distribution,droit commun et droit spécial ? »,Collection de la faculté de droit et de science social, université de la 

Poitiers,2005,P34. 
 . 36أسامة أبو الحسن مجاىد، خصوصية التعاقد عبر االنترنيت، ص   2
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أو دول مختمفة بقبول يمكن التعبير عنو من خالل ذات الوسائط من أشخاص في دول أخرى، 
 .1وذلك بالتفاعل بينيم من أجل إشباع حاجاتيم المتبادلة بإتمام العقد"

اإللكترونية بأنيا: " توافق إرادتين،  واتجو جانب آخر من الفقو إلى تعريف عقود التجارة
"، بوسيمة مسموعة مرئيةفإن ىذا التوافق أو التالقي يتم عبر الشبكة الدولية لالتصاالت عن بعد 

واضح من ىذا التعريف أن العقد يتم بين أطراف متباعدين ال يجمعيم مجمس واحد، كما في 
 .2المادي المحسوس االلتقاءا ال يتوافر ليم العقد التقميدي، فإنيم متباعدون مكانا متقاربون زمان

ويعرفيا البعض من الفقياء بأنيا: "مجموع المبادالت الرقمية المرتبطة باألنشطة التجارية 
بين المشروعات، أو بين المشروعات واألفراد أو بين المشروعات و اإلدارة، ويتميز بإلغاء 

الفقو في ىذا التعريف إلى صفة أطراف . وقد استند 3المسافات الجغرافية، واختصار الوقت"
العالقة القانونية، لكن العقد اإللكتروني الذي يقع في مجال التجارة من حيث الموضوع و 
األطراف، يشمل أيضا بعض صور االتفاقات المتداولة اآلن في أواسط التجارة اإللكترونية، 

 .4كاتفاقية التبادل  اإللكتروني لمبيانات

ىي :" اتفاق اإللكترونية  التجارة عقودمن الفقياء إلى القول بأن لبعض في حين ذىب ا
يبرم وينفذ كميا أو جزئيا من خالل تقنية االتصال عند بعد دون الحضور المادي والمتزامن، 
بإيجاب أو قبول يمكن التعبير عنيما من خالل ذات الوسائط، وذلك بالتفاعل فيما بينيم إلشباع 

                              
 .68، ص 2000ص النوعي، دار النيضة العربية، القاىرة، أحمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخا 1

المستيمك اإللكتروني"، دار -اإلثبات اإللكتروني-دمحم المرسي زىرة، الحماية المدنية لمتجارة اإللكترونية "العقد اإللكتروني 2
 . 30، ص 2008النيضة العربية، القاىرة، 

 .139ص  اإللكتروني في القانون المدني "دراسة مقارنة"، عمرو عبد الفتاح عمي يونس، جوانب قانونية لمتعاقد3

 . 146ىادي مسمم يونس البشكاني ، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية، ص   4
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العقد ونرى أن العقد ىو تالقي ارادتين عبر تقنيات االتصال عن بعد،  مبإتماحاجاتيم المتبادلة 
 .1بيدف تنفيذ معاممة تجارية"

 ثالثا: التعريف القانوني لمعقد اإللكتروني 

ىناك بعض التشريعات تعرضت لتعريف عقود التجارة اإللكترونية بصفة غير مباشرة و  
بيانات أو سجل أو وثيقة، يتم إبراميا بين  رسالةصريحة، فيي تبين أن ىذه العقود ماىي إال 

األطراف من خالل وسيمة إلكترونية أقرىا القانون . فقد عرف قانون االستيالك الفرنسي العقود 
والتي جاء فييا بأنو:" تمك العقود التي يتم إبراميا عن L.121-16المبرمة عن بعد في المادة 

نتج أو خدمة و ذلك في األماكن المعتادة بعد، أي من خالل تقنية تسمح لممستيمك بطمب م
 .2الستقبال المستيمكين أو العمالء"

، فقد عر ف المعامالت اإللكترونية 3والتجارة اإللكترونية اإلماراتي أما قانون المعامالت
يتم إبراميا أو تنفيذىا بشكل كمي أو جزئي عن طريق  اتفاقية"أي تعامل أو عقد أو  بأنيا:

لم يعرف  اإلماراتيسائل اإللكترونية " يتضح من ىذا التعريف أن المشرع إرسال واستالم الر 
العقد عبر شبكة االنترنيت و إنما عرف المبادالت اإللكترونية، التي اعتبرىا تشمل العقد واتفاقية 

                              
 . 292، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1

2
 Article L.121-16, code de la consommation :Toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service 

conclue , sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel, qui, pour la 

conclusion de se contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ».            

              
، دولة اإلمارات 2002فبراير12بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية، صادر في دبي بتاريخ  2002لسنة  2القانون رقم  3

 .العربية المتحدة
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التعامل الذي يتم إبرام أي منيم أو تنفيذه بشكل كمي أو جزئي عن طريق إرسال الرسائل 
 .1ميااإللكترونية واستال

 85من قانون المعامالت اإللكترونية رقم  2في حين عرفو المشرع األردني في المادة 
. ويمكن القول 2الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كميا أو جزئيا " االتفاقبأنو :" 2000لسنة 

بأن ىذا التعريف جاء جامعا لكل التصرفات التي يمكن أن تبرم بالوسائل اإللكترونية، ولم 
يحصر العقد اإللكتروني بنوع من العقود كعقد البيع أو اإليجار أو غيرىا من العقود، ولم 
يحصر ىذا التعريف كذلك الوسائل المستخدمة في إبرام العقود اإللكترونية، بل تركيا دون 
تحديد لتشمل كافة الوسائل اإللكترونية والتي من بينيا شبكة االنترنيت، ولم يشترط في التعريف 

اإللكترونية إلكترونيا، و إنما يكفي أن يتم اإليجاب فقط أو القبول فقط تتم مراحل العقود  أن
 .3بوسائل إلكترونية العتبار ىذا التصرف عقد إلكتروني

من القانون  2الفقرة  06العقد اإللكتروني في المادة  فقد عّرف المشرع الجزائري أما 
القواعد الذي يحدد  02-04فيوم القانون رقم بم ماتالمتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخد
تيدف إلى بيع سمعة أو تأدية  اتفاقيةأو  اتفاق"كل  :أنو المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى 

مع إذعان الطرف اآلخر، بحيث ال يمكن ىذا  االتفاق، حرر مسبقا من أحد أطراف خدمة
 .4األخير إحداث تغيير حقيقي فيو ..."

                              
 ،2013نيضة العربية، القاىرة، "دراسة مقارنة"، دار ال صفوان حمزة إبراىيم عيسى، األحكام القانونية لمتجارة اإللكترونية 1

 .28ص

، 2008"دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  شحاتو غريب شمقامي، التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية 2
 .  32ص 

 . 60 ،ص2010ب القانونية ،مصر، دار الكت مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني لمتعاقد عبر شبكة االنترنيت،3

 .المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم  4
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ن المشرع الجزائري لم يحصر الوسيمة اإللكترونية التي يتم بيا االتصال إلبرام نستنتج أ
و إنما يتم بكافة الوسائل اإللكترونية الممكنة التي يمكن أن يكتشفيا اإلنسان العقد اإللكتروني 

من القانون  01-6في المستقبل القريب، كما أن موضوع العقد اإللكتروني حسب نص المادة 
نما قد يكون أحد  ىو السمع و الخدمات وال ،051-18رقم  يقتصر ىذا العقد عمى التجار وا 

 أطراف ىذا العقد مستيمك شخص مدني طبيعي أو معنوي.

وبيذا يمكن أن نقول أن المشرع الجزائري أخذ بالمعيار الموسع لنطاق المعامالت  
الذين يتعاممون بيا و  التجارية اإللكترونية سواء من حيث الوسيمة التي يتم بيا أو األشخاص

المشرع األردني الذي وضع تعريف صريح ومباشر  ما فعلأكد عمى خاصية البعد عمى غرار 
إبراميا عبر االنترنيت وترك كافة التصرفات التي يتم  الحتواءمحدد من العقود وىذا سعيا منو 

 .2المجال مفتوحا إلدراج تصرفات جديدة تتم بالصفة اإللكترونية

 ني: خصائص العقد اإللكتروني الفرع الثا

يتميز العقد اإللكتروني بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن العقود الكالسيكية أو  
  يتم باستخدام وسائط إلكترونيةكما ودولي  وذو طابع تجاري كونو يبرم عن بعد  التقميدية،
 :كمايمي

 روني من العقود المبرمة عن بعد أوال: العقد اإللكت

 التقاءمن العقود يتم إبراميا بين طرفين ال يمتقيان وجيا لوجو في لحظة  ىذا النوع 
إراديتيما، إذ بفعل شبكة االنترنيت يمكن ألطراف العقد أن يجتمعا في مجمس عقد حكمي حتى 

                              
.المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم   1

 

أيام:  ك، األردن،خالد الصباحين، انعقاد العقد اإللكتروني " بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والحاسوب "، جامعة اليرمو  2
 .04 ، ص2004جويمية 12/13
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ن و  كان أحدىما في نقطة جغرافية عمى الكرة األرضية، واآلخر في نقطة أخرى يحتاج الوصول ا 
 .1إلييا ساعات أو أيام

أن يحترم القواعد الخاصة بيا فتسمى ىذه العقود بالعقود المبرمة عن بعد، ومن ثم وجب 
حيث يتم تبادل اإليجاب والقبول اإللكتروني عبر األنترنيت فيجمعيم بذلك مجمس عقد حكمي 

، ولذلك فيو عقد فوري متعاصر، في بعض األحيان وليس بصفة مطمقة، حيث يمكن افتراضي
 .2لكتروني غير متعاصر أي أن اإليجاب غير معاصر لمقبولأن يكون العقد اإل

يشترك العقد اإللكتروني في صفة اإلبرام عن البعد مع بعض العقود مثل التعاقد بالياتف 
بصورة مسموعة  -في بعض األحيان-، لكنو يتميز عن تمك العقود بتالقي األطرافالتيمفزيون أو 

التعاقد عن بعد لم يعد قاصرا عمى بيوع المسافات بحيث مرئية عبر شبكة األنترنيت، والواقع أن  
البيع بالمراسمة بمعناه الضيق وصوال إلى البيع عبر  ،يعتبر ضمن صور التعاقد عن بعد

الوصف والذي يسمح بإضافة ىذا  خير صورة من صور التعاقد عن بعد،األنترنيت فالعقد األ
 3الإذا كان يتم عن بعد كذلك أمعما  وذلك بصرف النظر عمى ىذا النوع من التعامل،

 الطابع التجاري ب ثانيا: العقد اإللكتروني يتسم

العقد اإللكتروني بطابع تجاري لذا يطمق عميو عادة تسمية عقد التجارة اإللكترونية  يتسم 
ومما الشك فيو أن الطابع التجاري ليذه العقود يعتبر واسع النطاق في تسيير األعمال و 

 4تيمكين وموردي المنتجات والخدمات.المشروعات، لكل من المس

                              
 .51، ص 2000دمحم سعيد خميفة، مشكالت البيع عبر األنترنيت، دار النيضة العربية، القاىرة،  1
 .59،ص2004دمحم أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر األنترنيت، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  2
 .67،ص2007، دار الحامد، عمان،  -عقد البيع عمى األنترنيت-لتجارة اإللكترونية عقود ا عمر خالد الزريقات، 3
 .43،ص2009إلياس ناصيف، العقود الدولية العقد اإللكتروني في القانون المقارن، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  4
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 االستعمالأو  االعتيادإلكترونية عمى سبيل تتمثل في ممارسة األعمال التجارية بوسيمة 
 .1األمثل لكافة أنواع تكنولوجيا االتصاالت المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري لممشروعات

تمك العقود بين التجار حيث يستأثر البيع التجاري بالجانب األكبر من مجمل  ما تتمو غالبا 
المستيمكون بالصفة التجارية من جية مقدم  ىذه العقود، ويمكن أن نصف العقود التي يبرميا
تاجرا، ومنو يمكن أن تعتبر العقود  ما يكون السمعة أو الخدمة عمى األقل، والذي غالبا 

ي حقيقتيا عبارة عن عقود عادية يبرميا .والتي ف2االستيالكاإللكترونية من قبيل عقود 
خصية، ولكن نظرا ألن األشخاص العاديون مع التجار، وييدف إلى إشباع حاجاتيم الش

المستيمك في العقد اإللكتروني ليس لديو اإلمكانية الفعمية لمعاينة السمعة ومعرفة أوصافيا 
ويشترط عمى خاصة مع سبل الدعاية واإلعالن الخادعة والمفروضة في الكثير من األحيان 

ة بالعقد كان عمى المعمومات المتصم االعتمادأن يثبت أن  –المستيمك اإللكتروني  –المدعي 
أساسيا، فإنو يجب أن يتمتع المستيمك اإللكتروني بحق العدول والرجوع عنو، كما يجب اإلشارة 

في حقيقتيا عمى عقود معينة دون أخرى، فال  ال تقتصرإلى أن عقود التجارة اإللكترونية 
ن تصور تقتصر عمى المعامالت المدنية أو التجارية أو انتقال السمع والخدمات، و إنما يمك

 . 3عقود عديدة يمكن إفراغيا و إبراميا إلكترونيا

 ثالثا: العقد اإللكتروني له طابع دولي 

يتميز العقد اإللكتروني بيذه الخاصية كون أن ىذه الخاصية تتميز بيا شبكة االنترنيت  
 التي تجعل كل دول العالم في حالة اتصال دائم عمى الخط، مما سيل إبرام العقود بين مختمف

                              
 .56، ص 2010ية، بيروت، إبرام العقد عبر االنترنيت، منشورات الحمبي الحقوق عبد الباسط جاسم دمحم، 1
عادل حسن عمي، اإلطار القانوني لعقود المعامالت اإللكترونية، مجمة مركز بحوث الشرطة، العدد الثاني والثالثون، الجزء 2

 .333، ص 2007األول، أكاديمية الشرطة، القاىرة، يوليو 
  . 79عمر خالد الزريقات، التعاقد اإللكتروني عبر األنترنيت، ص  3
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المادي لألطراف المتعاقدة و التباعد  االتصالالدول أو بين دولة واحدة فأكثر، بالرغم من غياب 
قو أن تحديد معيار العقد الدولي لمجرد أن يكون أحد المكاني بينيم، ومن ىذا المنطمق يرى الف

أو كان  أطرافو يتمتع بجنسية دولة أجنبية أي يتوطن في الخارج، أو ألنو أبرم في دولة أجنبية
، حيث استقر الفقو عمى أن العالقات 1في الخارج االلتزاماتمن المقرر أن ينشئ بعض 

تطرق الصفة األجنبية عمى التعاقدية شأنيا شأن سائر العالقات، تعتبر ذات دولي بمجرد 
، وبالتالي يعتبر عقدا دوليا كل عقد يتصل بعممية اقتصادية تتضمن حركة لألموال 2عناصرىا
أو بمدفوعات، عبر الشبكة اإللكترونية ذات الطابع الدولي، وتعتبر عقود التجارة  والخدمات

الدولية عقودا دولية كذلك الرتباطيا بمصالح التجارة الدولية وبالتالي فإن العقد اإللكتروني يؤدي 
إلى تحريك لألموال عبر الحدود، أو تعدي نطاق االقتصاد الوطني، إال أنو قد يتم إبرام عقد 

كتروني غير دولي، بين اشخاص يحممون جنسية نفس الدولة ومقيمين داخل نفس الدولة أو إل
أن ىذا العقد أبرم ونفذ في نفس الدولة، وعميو يغمب عمى ىذه العقود اإللكترونية أن ليا الصفة 
الدولية المتعدية حدود الدولة، إال أن ذلك ليس شأن كل عقد إلكتروني الذي قد ينظم عالقة 

 .3ذات عنصر أجنبي، وقد ينظم عالقة وطنية ينتفي فييا كل عنصر أجنبي دولية

والمالحع مما سبق أن العقد اإللكتروني الذي يتم بواسطة و من خالل شبكة االنترنيت  
 لو بعض الخاصيات كمعاصرة اإليجاب لمقبول زمنيا وىو نوع حديث من العقود.

 

 

                              
 .  70خالد الزريقات، التعاقد اإللكتروني عبر األنترنيت، مرجع سابق، ص  عمر 1
 .  302، ص2002أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري" تنازع القوانين"، دار ىومو، الجزائر،  2
ماستر في القانون  لنيل شيادةمذكرة  النظام القانوني في تكوين وتنفيذ العقد اإللكتروني في التشريع الجزائري، كريم فتيحة، 3

 .37ص ،2015، جامعة سعيدةكمية الحقوق والعموم السياسية،   االقتصادي،
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 خصوصية في إثباته ووفائهله و  ،اإللكترونية ائطوسالالعقد اإللكتروني يتم باستخدام  رابعا:

تعتبر ىذه الميزة من أىم الميزات التي يتسم بيا العقد اإللكتروني، بل أكثر من ذلك تعد  
 ة، فال يختمف من ــإللكترونيا االتصالاسية ليذا العقد، حيث يتم إبرامو عبر شبكة ـالركيزة األس

من حيث كيفية إبرامو  االختالفدي، فتكمن نقطة حيث موضوعو أو أطرافو عن العقد التقمي
الكتابة التقميدية التي  اختفاءىي التي أدت إلى كونو يستخدم وسائط إلكترونية، تمك الوسائط 

 .1تقوم عمى الدعائم الورقية لتحل محميا الكتابة اإللكترونية التي تقوم عمى دعائم إلكترونية

ليا ميزة خاصة في  ترنيت عمى وجو الخصوصفالعقود اإللكترونية المبرمة عبر االن 
 ما ىوتكون دائما غير مثبتة عمى دعامة ورقية وىذا بخالف  إثباتيا وكذا في الوفاء بيا، فيي

عدة صور منيا:  عميو الحال في العقود التقميدية، أما الوفاء في العقود اإللكترونية التي تتخذ
ستيكية الممغنطة و الشبكات اإللكترونية، النقود اإللكترونية المبرمجة، البطاقات البال

فالمعامالت و الخدمات المتاحة عمى الشبكة العنكبوتية أوجدت نوعا جديدا من الكتابة والتوقيع 
 .2عمييا بأسموب إلكتروني

 

 

 

                              
مصطفى ىنشور وسيمة، النظام القانوني في التشريع الجزائري و المقارن، رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في الحقوق،  1

، 2017ق والعموم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، تخصص قانون العالقات االقتصادية الدولية، كمية الحقو 
 .3ص

عجالي بخالد، النظام القانوني لمعقد اإللكتروني في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في الحقوق، كمية  2
 .53ص  ،2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  ، الحقوق والعموم السياسية
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  50-11وفقا لمقانون  خامسا: مشتمالت العقد اإللكتروني

إلى الخصائص و الشروط التي تعرض المشرع الجزائري في قانون التجارة اإللكترونية  
من ىذا  13عميو المادة  ما نصتيجب أن يتضمنيا العقد اإللكتروني محل اإلبرام، وأىم 

"يجب أن يتضمن العقد اإللكتروني عمى الخصوص المعمومات  القانون أن يحتوي العقد عمى:
 اآلتية:

 الخصائص التفصيمية لمسمع والخدمات .1

 شروط وكيفيات التسميم  .2

 بعد البيع مان وخدمات ماشروط الض .3

 شروط فسخ العقد اإللكتروني .4

 شروط وكيفيات الدفع  .5

 شروط وكيفيات إعادة المنتوج  .6

 كيفيات معالجة الشكاوى  .7

 االقتضاءشروط وكيفيات الطمبية المسبقة عند  .8

 االقتضاءالشروط والكيفيات الخاصة المتعمقة بالبيع بالتجريب عند  .9

 من ىذا القانون  2النزاع طبقا ألحكام المادة الجية القضائية المختصة في حالة  .11

 .1مدة العقد حسب الحالة  .11

 

 

                              
.المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات 05 -18القانون رقم   1
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 العقد اإللكتروني أركانالمطمب الثاني: 

دي من حيث أركان وشروط صحتو، يختمف عن العقد العا ال إن العقد اإللكتروني 
 نوني،  فالرضاعمى إحداث أثر قاة عنو بعد إبرامو، فينتج  توافق إرادتين أو أكثر اآلثار المترتبو 

يخضع لمقواعد العامة ء التزام معين ويكون لو محل وسبب، كما قوام العقد ينصرف إلى إنشا
 يمي: لنظرة العقد إال أن خصوصية وسيمة إبرامو منحتو بعض المميزات التي سنفصميا فيما

 الفرع األول: الرضا ومجمس العقد اإللكتروني

توفر ركن الرضا واء مدني أو تجاري البد من أي عقد تقميدي أو إلكتروني س قادانعإن 
الذي ىو أساسو، ويجب أن يصدر الرضا من شخص يتمتع باألىمية القانونية الالزمة، ويتم 

 االحتياطيةالتحقق من األىمية وشخصية المتعاقدين في العقود اإللكترونية من بعض الوسائل 
 كتروني و التوقيع اإللكتروني.التقنية وىي البطاقات اإللكترونية وجيات التصديق اإلل

 أوال: الرضا في العقد اإللكتروني 

إن اإلرادة ىي عمل نفسي ال يعمم بو إال  التعبير عن اإلرادة في العقود اإللكترونية : .1
يشترط القانون الجزائري مظيرا  ال صاحبو والمبدأ العام في انعقاد العقد ىو الرضائية و

من القانون المدني الجزائري عمى أنو:" التعبير عن  61 عميو المادة ما نصتلمرضاء، وىذا 
يدع مجال  المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال وباإلشارةاإلرادة يكون بالمفع وبالكتابة 

لمشك في داللتو في مقصود صاحبو ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة صريحا أو ضمنيا إذا 
 .1أن يكون صريحا" لم ينص القانون أو يتفق الطرفان عمى

                              
المعدل والمتمم  المتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر26لـ  الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في  58-75األمر رقم 1

 .2007مايو  13، الصادر 31، ج ر، العدد 2007مايو  13المؤرخ في  07-05بالقانون رقم 
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إذ التعبير الصريح عن اإلرادة يكون باتخاذ مظير مباشر عن اإلرادة بالكتابة أو اإلشارة أو 
يدع أي شك في داللتو عمى حقيقة مقصود صاحبو، أما التعبير الضمني عن اإلرادة  موقف ال

عميو،  يدل عمى إرادتو كالذي يعيد بيع منقول تم عرضو يكون إذا قام الشخص بتصرف ال
وضعت استثناءات عمى اإلرادة الضمنية في حالة إذا كانت طبيعة  ق.م.جمن  65والمادة 

 ظرتالمعاممة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل عمى أن الموجب لم يكن لين
 .1تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض اإليجاب في وقت مناسب

العقود اإللكترونية ىو حرية األطراف في التعاقد وفي اختيار شكل واألصل في إبرام   
 . 2من ق.م.ج 59بو المادة  ما جاءتالتعبير عن إرادتيما، وىذا 

فتكون العقود المبرمة إلكترونيا كغيرىا من العقود التي تبرم تقميديا إذ يجوز ألطرافيا   
لوسائل اإللكترونية طالما أنيا ليست إبرام مختمف العقود الرضائية المسماة وغير المسماة با

 .3خارجة عن التعامل بطبيعتيا أو بحكم القانون 

، فيو التعبير 4يعد اإليجاب أول عناصر الرضا االزمة لقيام العقد. اإليجاب اإللكتروني : 2
 .5البات عن اإلرادة موجيا إلى الطرف اآلخر يعرض عميو التعاقد عمى أسس وشروط معينة

المصري اإليجاب اإللكتروني بأنو:" العرض الصادر من شخص يعبر بو عمى و يعرف الفقو 
 .6"اقترن بو قبول مطابق لو انعقد العقد وجو جازم عن إرادتو في إبرام عقد معين بحيث إذا ما

                              
 . 07-05، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75من األمر رقم  65لمادة ا 1
 . 07-05، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75من األمر رقم  59المادة  2
 . 07-05انون رقم ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالق58-75من األمر رقم  59المادة  3
 . 07-05، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75من األمر رقم  59المادة  4
 .53، ص2009الطبعة األولى،  ثامر دمحم سميمان التمياطي، إثبات التعاقد اإللكتروني عبر االنترنيت "دراسة مقارنة"، 5
 .110، ص2001لتزام، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الجزء االول، نبيل ابراىيم سعد، النظرية العامة لال 6
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واإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد وبالتالي فيو يخضع لمقواعد الخاصة بحماية المستيمك   
والواجبات اتجاه المستيمك ومنيا تحديد ىوية البائع  االلتزاماتد من وتفرض عمى التاجر العدي

وعنوانو وتحديد المبيع أو الخدمة المقدمة وأوصافيا والسعر المقابل ليا، وطريقة الدفع أو السداد 
 األوربيجاء بيا التوجيو  االلتزاماتالبيع، وىذه  بعد و ميعاد التسميم ومدة الضمان وخدمة ما

بشأن حماية المستيمك في العقود المبرمة عن بعد والصادرة في  1997لسنة  66رقم
 .19971مايو20

 :وىي 2كما لإليجاب اإللكتروني خصائص تتعمق بأصل العقد اإللكتروني  

 اإليجاب اإللكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية. - أ

 . اإليجاب اإللكتروني يعد إيجابا دوليا - ب

 :3يمي ختصرىا فيماكما لإليجاب اإللكتروني صور عديدة ن

 E-mail .قد يكون اإليجاب اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني  - أ
 .site webوقد يكون عبر شبكة المواقع  - ب
 عبر المحادثة والمشاىدة عبر االنترنيت  وقد يكون   - ت

 :  4يمي ومن شروط اإليجاب اإللكتروني ما

 يجب أن يكون اإليجاب واضحا و موجيا لشخص معين. -أ

 أن يكون اإليجاب باتا. يجبكما -ب

                              
 ،2008 عمان، ، دار النفائس الطبعة األولى، التجارة اإللكترونية وأحكاميا في الفقو اإلسالمي، الميل إبراىيم الدسوقي، أبو 1

 .91ص
 .63،ص 2008الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان، األولى ،دار الطبعة دمحم فواز المطالقة، الوجيز في العقود اإللكترونية "دراسة مقارنة"، 2
 .72، ص 2002أحمد خالد العجمول، التعاقد عن طريق األنترنيت "دراسة مقارنة"، المكتبة القانونية ،عمان، األردن،  3
 .87،ص2009،الجزائر،عين مميمة دار اليدى، العقد اإللكتروني وسيمة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، مناني فرح، 4
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ولكي  القبول بوجو عام ىو التعبير عن إرادة من وجو إليو اإليجاب، القبول اإللكتروني : .2
يجب أن يتطابق القبول مع اإليجاب في كل  –بما في ذلك العقد اإللكتروني  -العقدينعقد 

ال فإن العقد ال ينعقد، فبالقبول تتالقي  أجل إحداث أثر قانوني وتتوافق من  اإلرادتانجوانبو، وا 
تعبير بات يصدر ممن وجو إليو االيجاب " بأنو: معين، وعميو فيعرف الفقو القبول عموما

ويجب أن يكون القبول مطابقا لإليجاب  .1ويترتب عميو إذا تطابق مع االيجاب أن ينعقد العقد"
 ينقص منو وأال يعد إيجابا جديدا، كما يشترط فيو : فال يزيد فيو وال

 صدر القبول من و اإليجاب الزال قائما.أن ي - أ

 مطابقة القبول لإليجاب. - ب

 .2أن يتم التعبير عن القبول عمى أن االتفاق يكون في المسائل الجوىرية - ت

ىو نفسو تعريف القبول التقميدي مع  اإللكترونيفي حين أن تعريف القبول    
 "القبول اإللكتروني ىو ح:إضافة العامل اإللكتروني الذي يختص بو القبول اإللكتروني ليصب

، ويمثل موافقة تامة إليجاب سابق التعبير البات بالوسائل اإللكترونية عن إرادة حقيقية وأكيدة
 .3صادر بنفس الوسائل، بمقتضاه يكتمل العقد"

وىناك طرق خاصة بالقبول اإللكتروني أي أن صورة التعبير عن القبول في    
اب، ومن صور القبول في العقود اإللكترونية بنفس طرق اإليج العقود التي تبرم بواسطة الوسائل

التي تبرم بواسطة التيميكس أو الفاكس أو بواسطة البريد اإللكتروني بالكتابة العادية من حيث 
 . الوسيمة فقط

                              
 .232، ص1997مطبعة الكاىنة، الجزائر،  عمي فياللي، االلتزامات " النظرية العامة لمعقد"، 1
دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  "دراسة مقارنة"، التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية شحاتة غريب دمحم شمقامي، 2

 .95 ، ص2008
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العموم القانونية،  قانوني لمتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري،النظام ال بيمولي فاتح، 3

 .153،ص 2017الجزائر،  تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري ، تخصص قانون خاص، كمية الحقوق والعموم السياسية
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المتداولة  وباإلشارةوصور القبول في العقود التي تبرم بواسطة المشاىدة عبر االنترنيت بالمفع 
، غير أن أنو ال يمنع أن يتم القبول بغير الطريق الذي صدر بواسطتو اإليجاب عرفا، كما

 .1المجوء إلى وسيمة مغايرة يبعث عن الشك في انعقاد العقد

إن القانون النموذجي لمتجارة اإللكترونية األونسترال يشترط في القبول إلعمال    
تكرة حديثا لمتعبير عن القبول في أثره إرسالو عبر ذات وسيمة تمقي اإليجاب. وىناك طرق مب

 العقود  اإللكترونية استحدثتيا تقنيات التجارة اإللكترونية منيا : 

الخاصة بو  االئتمانالتعبير عن القبول من خالل قيام القابل بإرسال معمومات بطاقة  - أ
 إلى الموجب.

 ء مقابميا.أن يقوم القابل بتنزيل أو تحميل الشبكات اإللكترونية عبر الشبكة بعد أدا - ب

كما يمكن التعبير عن القبول بالنقر عمى فأرة التأشير عمى شاشة الحاسوب أو لوحة  - ت
مفاتيح الحاسوب اآللي ومالمسة أيقونة نعم وىذه الطرق أثير  حوليا خالف بين الفقياء فيناك 
ط من اتجو إلى القول بكفاية الضغط لمرة واحدة عمى األيقونة وىناك من ذىب إلى القول بالضغ

إلى طريقة النقر مرتين لمتأكد من موافقة  ما يمجأوغالبا  لمرتين عمى األيقونة حتى يتأكد القبول
 . 2بأن النقرة األولى كانت سيوا ال يحتجالقابل عمى التعاقد حتى 

 :العقد اإللكتروني انعقاد ن ومكانيقودنا ىذا إلى تحديد زما: ثانيا: مجمس العقد اإللكتروني

وفقا لمقواعد العامة في القانون المدني الجزائري فإن تحديد  :العقد اإللكتروني انعقادزمان  -1
د بداية تحقق العنصر المعنوي  فإن األمر اإللكتروني التي تع الفترة الزمنية لمجمس العقد

فإن كان التعاقد يتم مباشرة من خالل الموقع اإللكتروني  ،وفقا ألسموب وطريقة التعاقد يختمف

                              
 .44ني في التشريع الجزائري، ص النظام القانوني في تكوين وتنفيذ العقد اإللكترو  كريم فتيحة، 1
 .86ص ،2000 القاىرة، أسامة أبو الحسن مجاىد، الوسيط في قانون المعامالت اإللكترونية، دار النيضة العربية، 2
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WEB  أو عن طريق التنزيل عن بعد،كان التعاقد عن طريق الضغط عمى زر الموافقة  سواء 
فإن النطاق الزماني لمجمس العقد يبدأ من لحظة دخول الموجب إلى الموقع اإللكتروني الذي 
صدر منو اإليجاب ويستمر العنصر الزماني طول فترة المناقشات و المفاوضات حتى يخرج 

 .1الموجب من الموقع أو يعدل عن إيجابو رغم بقائو في الموقعالقابل من الموقع أو يخرج 

ذا كان التعاقد بواسطة الرسائل اإللكترونية المرسمة عبر البريد اإللكتروني أو بواسطة الكتابة  وا 
المتبادلة بين الطرفين فالعنصر الزماني يبدأ من لحظة صدور االيجاب و يستمر لحين خروج 

الموقع، أما إذا كان التعاقد غير لحظي فإن العنصر الزمني يبدأ أحد األطراف أو كمييما من 
أو خدمة ويستمر حتى تنتيي من لحظة إطالع القابل عمى المعروض عميو سواء أكان سمعة 

 .2المدة المحددة إذا وجدت، و إال رجع إلى العرف

مع المتعاقدين وىو ذلك الحيز الثابت أو المتحرك الذي يج العقد اإللكتروني: انعقادمكان  -2
 .3فعميا أو افتراضيا أثناء انشغاليما بالتعاقد

التعاقد اإللكتروني يعد تعاقدا بين غائبين من حيث المكان إذ ال يمتقي  إن    
الطرفان فعميا في حي ز مكاني واحد، في حين ذىب بعض الفقياء إلى القول أن المتعاقدان 

لك المكان الممثل في الفضاء اإللكتروني، ويذىب إلكترونيا قد انتقال إلكترونيا افتراضيا في ذ
بعض الفقياء إلى القول أن التعاقد اإللكتروني الذي يبرم عن طريق األنترنيت ىو تعاقد بين 

يمكن إطالقو ألنو يؤدي لنتائج  وىذا التفسير الضرين حضورا مفترضا من حيث المكان، حا
تفاق الطرفين عمى مكان إبرام العقد سيتم يريدىا الفقو، والشك أنو في حالة عدم ا عممية ال

                              
 .363، ص إبرام العقد اإللكتروني "دراسة مقارنة" خالد ممدوح ابراىيم،1
، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفية -ة تطبيقية مقارنةدراسة فقيي –عبد هللا إبراىيم ناصر، العقود اإللكترونية 2

 .247، ص2003اإللكترونية بين الشريعة والقانون، اإلمارات، 
 .66ص ،2006 مصر، الطبعة األولى، ،يات االتصال الحديثة، دار النيضةالتعاقد عبر تقن سمير حامد عبد العزيز الجمال،3
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إعمال األحكام القانونية الخاصة بالتعاقد بين غائبين لحل ىذه المشكمة، وسنعتد بالمكان الذي 
ما عمم فيو الموجب بالقبول مع األخذ بأن وصول القبول يعتبر قرينة عمى العمم بو، وذلك 

 .1من القانون المدني الجزائري  67عميو المادة  نصت

وقد حدد القانون النموذجي لمتجارة اإللكترونية مكان إبرام العقد اإللكتروني في   
حيث قرر أن مكان إرسال الرسائل اإللكترونية يتحدد بالمكان الذي يقع فيو  4الفقرة  15المادة 

 .2مقر عمل المرسل إليو مالم يتفق المنشئ والمرسل إليو عمى خالف ذلك

 بب في العقد اإللكترونيالفرع الثاني: المحل والس

يقصد بمحل العقد اإللكتروني أو الشيء الذي يرد عميو العقد اإللكتروني، فيعتبر   
المحل الركن الثاني في العقد ميما كان تكييفو القانوني، وميما كانت طريقة إبرامو تقميدية أو 

ع عن عمل من قبل إلكترونية، والمحل قد يكون شيء مادي أو معنوي أو تقديم عمل أو اإلمتنا
 أحد المتعاقدين، باإلضافة إلى ركن السبب وىو الغرض المباشر الذي يقصد بموغو المتعاقد.

 أوال: المحل في العقد اإللكتروني

وىو ال يختمف عن المحل في العقد العادي إال في بعض أوجو الخصوصية، ويجب أن تتوفر 
من القانون المدني الجزائري، وىي  93و 92في المحل الشروط المنصوص عمييا في المواد 

                              
 .07-05لقانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن ا 58-75من األمر  67المادة  1
مكرر باإلضافة بصيغتيا  5ومع المادة ،  1996النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية مع الدليل التشريعي  قانون األنسترال 2

 26 : ع عميو يومتم االطال ،WWW.UNICITRAL.ORG./2000، األمم المتحدة، نيويورك ،1989النيائية المنعقدة في 
 . 16:34عمى الساعة  2020مارس 
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أو قابال لموجود ومعينا أو قابال لمتعيين، ممكنا ومشروعا قبل أنو يجب أن يكون المحل موجودا 
 .1إبرام العقد كأصل عام، وتخمف ذلك ينتج عنو بطالن العقد

وقد يشمل تعيين المحل تعيين ممحقات ذلك المحل وتوابعو، فيكون من الواجب   
ي العقود المبرمة عن بعد مما يؤدي إلى تعيين المحل تعيينا نافيا لمجيالة ويتوجب في تعيينيا ف

 .2عقود برامج الحاسب اآللي ذكر ممحقات البرنامج نفسو كما ىو الحال في البرامج المكتوبة

وىناك من وصف البيع عمى شبكة األنترنيت من قبل البيع بالعينة باعتبار أن   
الواسع ة بالفعل إال أنو يجوز األخذ بيذا المحل ولو عمى سبيل التفسير المشتري لم يتسمم عين

 .3ألحكام البيع بالعينة، حيث الرأي القوي يرى أن العينة ليست إال طريقة من طرق تعيين المبيع

"إذا انعقد البيع بالعي نة يجب أن لقانون المدني الجزائري عمى أنو: من ا 353ونصت المادة 
 .4قا ليا"يكون البيع مطاب

 ثانيا: السبب في العقد اإللكتروني

النفسية والشخصية لكال المتعاقدين إلبرام العقد  االعتباراتيتمثل السبب في تمك   
عميو المادة  ما نصتوجوده، وىذا وطبقا لمقواعد العامة، فإذا لم يذكر السبب في العقد فيفترض 

 .5من القانون المدني الجزائري  98

                              
 . 07-05المتضمن القانون المدني الجزائري،  المعدل والمتمم بالقانون رقم  58-75( من األمر 92،93المواد ) 1
،   محند أولحاجفي العموم القانونية، جامعة آكمي  معزوز دليمة، اإلطار القانوني لمعقد اإللكتروني، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 2

 .21، ص2016الجزائر، ، البويرة
، 1993طبعة  عبد الرزاق أحمد السنيوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء الرابع، دار إحياء التراث، بيروت ،لبنان، 3

 .202ص
 .07-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75من األمر  353المادة  4
 .07-05المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم  58-75من األمر  98المادة  5



 انفصم األول                                                   اإلطار اننظري نهتجارة اإلنكترونية

    

54 
 

بب أن يكون موجودا وأن يكون مشروعا وكل المبيعات العابرة ويشترط في الس  
 .1لمحدود الدولية تمزم رجال الجمارك تطبيق الرقابة القانونية عمى مدى مشروعية التعامل معيا

ذا انعدمت اإلرادة    فالسبب و اإلرادة متالزمان، فإن وجدت اإلرادة وجد السبب وا 
 ينف أنيما مستقالن عن بعضيما. ال االرتباطانعدم معيا السبب، ألن ىذا 

بأية خصوصية عن ركن السبب  ال يتمتعالسبب في العقد اإللكتروني بالتالي فو   
في العقد المبرم بالصورة التقميدية الذي يشترط حين أن يكون غير مخالف لمنظام العام واآلداب 

آلداب العامة لسبب وااتقدير العامة و إال كان العقد باطال بطالنا مطمقا لعدم المشروعية، ف
التنسيق بين الدول لتجنب الخالفات لتفعيل العقد  ما يتطمبيختمف من دولة ألخرى وىو 
 .2اإللكتروني بين الدول المختمفة

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .32ص طار القانوني لمعقد اإللكتروني،معزوز دليمة، اإل 1
 .16أحمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي، ص  2
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 : تنفيذ العقد اإللكتروني  الثالثالمطمب 

يعد العقد اإللكتروني من العقود الممزمة لمجانبين كغيره من العقود التقميدية   
كل طرفيو، وبالتالي سنتطرق إلى تمكم متقابمة عمى عاتق  التزاماتكالسيكية، حيث يرتب ال

 عمى النحو اآلتي : االلتزامات

 المورد اإللكتروني وواجباته التزامات: الفرع األول

 04الفقرة  06تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المورد اإللكتروني في المادة   
و اقتراح أونية الجزائري أنو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق من قانون التجارة اإللكتر 

، ومن خالل ذات القانون بي ن مدى  1اإللكترونية االتصاالتتوفير السمع أو الخدمات عن طريق 
 .االلتزاماتوواجباتو وكذا الجزاء المترتب عن إخاللو عن تنفيذ تمك  التزاماتو

التي  االلتزاماتالمورد بتسميم السمع والخدمات من أىم  التزاميعد  المورد بالتسميم : التزام-أوال
ركيزة معظم العقود بما فييا عقود التجارة اإللكترونية التي تدور تقع عمى عاتقو، لدرجة أنو يعد 

البائع بالتسميم باختالف نوع محل العقد الذي  زامتال، حيث تختمف طريقة االلتزاماتحوليا كافة 
 . 2يمكن تسميمو إال بصفة مادية ال و عمى الخط مباشرة ومنو مامنو ما يمكن تسميم

من ق.ت.إ.ج فإن  18حسب المادة  : 50-11واجبات المورد اإللكتروني وفقا لمقانون -ثانيا
المورد اإللكتروني بمجرد إبرام العقد يصبح ممزم بقوة القانون أمام المستيمك اإللكتروني عن 

عمى عاتقو، يشمل ىذا حق المستيمك اإللكتروني في الرجوع الواقعة  االلتزاماتحسن تنفيذ 
 .3ضده إال إذا استطاع أن يثبت أن عدم التنفيذ يعود لقوة قاىرة

                              
ية لمسمع والخدمات.المتعمق بالتجارة اإللكترون 05 -18القانون رقم   1 
 .201بيمولي فاتح، النظام القانوني لمتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري، ص 2
 المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات. 05 -18القانون رقم   3
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ونجد أن المورد اإللكتروني ممزم بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستيمك   
عمى كل بيع لمنتوج  "يترتب بأنو: من ق.ت.إ.ج 21اإللكتروني، و ىذا ما أشارت إليو المادة 

اإللكترونية، إعداد فاتورة من قبل المورد اإللكتروني، تسم م  االتصاالتأو تأدية خدمة عن طريق 
يجب أن تعد الفاتورة طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيا، و يمكن أن  اإللكتروني، كمالممستيمك 

 .1يطمب المستيمك اإللكتروني لمفاتورة في شكميا الورقي"

ن إذا أقدم المورد اإللكتروني عمى تسميم المستيمك اإللكتروني منتوجا لم يطمبو لك  
من ق.ت.إ.ج  21أكدتو المادة  وليس لو الحق في طمب الثمن، وال مصاريف التسميم، و ىذا ما

، كما يستمزم أيضا عمى المورد اإللكتروني عدم الموافقة عمى طمبية منتوج غير متوفر في 
كما يجب عميو أيضا حفع سجالت  ،من ق.ت.إ.ج 24قرتو المادة أ ذا مامخزونو وى

رساليا إلكترونيا لممركز الوطني لمسجل التجاري وتحدد  المعامالت التجارية المنجزة وتواريخيا وا 
من  25كيفيات تطبيق أحكام ىذه المادة عن طريق التنظيم المعمول بو حسب نص المادة 

 ق.ت.إ.ج. 

ق.ت.إ.ج يتضح أن المشرع الجزائري اشترط عمى  من 26ومن خالل المادة   
المورد اإللكتروني أثناء قيامو بجمع المعمومات ذات الطابع الشخصي وتشكيمو لممفات الزبائن 
أال  يجمع إال المعمومات اليامة إلتمام المعاممة التجارية، وعميو أن يحصل عمى موافقة 

كذلك سرية البيانات ويتقيد باألحكام  المستيمك اإللكتروني قبل جمع المعمومات وأن يضمن
 . 2القانونية المعمول بيا

 

                              
 المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات. 05 -18القانون رقم  1
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بين المشرع الجزائري  :التزامهالجزاء المترتب عن إخالل المورد اإللكتروني عن تنفيذ -ثالثا 
عن التسميم أو تأخره عن الميعاد المتفق عميو،  التزاموالمورد عن تنفيذ  امتناعأنو في حالة 

مبيع في غير الحالة التي كان عمييا وقت إبرام العقد، في ىذه الحالة يجوز وفي حالة تسميمو لمأ
أن يطمب التنفيذ العيني، كما يجوز لو طمب فسخ العقد وتبقى السمطة لممستيمك اإللكتروني 

 .1التقديرية لمقاضي في كمتا الحالتين يحق لو طمب التعويض إذا تطمب األمر ذلك

 في حالة عدم احترام المورد اإللكتروني ت.إ.ج أنومن ق. 22من خالل نص المادة و   
أيام من تاريخ  14 ال تتعدىفمممستيمك الحق في إعادة المنتوج خالل مدة ، لمواعيد التسميم

التسميم كما لو الحق في طمب التعويض عن الضرر الذي لحق بو وفي ىذه الحالة يتوجب عمى 
يمك اإللكتروني، وكذا النفقات المتعمقة بإعادة المورد اإللكتروني إعادة المبمغ المدفوع لممست

المورد من تاريخ استالم المنتوج، كما يمتزم  يوم ابتداء   15توج خالل خمسة عشر إرسال المن
اإللكتروني باستعادة سمعتو عند تسميمو لغرض أو منتوج غير مطابق لمطمبية، أو كان فيو عيب 

 14 ال تتعدىعة في غالفيا األصمي خالل مدة وعمى المستيمك اإللكتروني إعادة إرسال السم
أشير من تاريخ التسميم الفعمي مع توضيح وتبيان سبب الرفض، أما بالنسبة لتكاليف إعادة 
المنتوج تكون عمى حساب المورد اإللكتروني، ويتعين عميو أن يقوم بتسميم جديد موافق لمطمبية 

يره بمنتوج مماثل، أو يمغي الطمبية ويعيد أو أن يصمح ذلك العيب الموجود بالمنتوج أو أن يغ
يوما من تاريخ التسميم مع إمكانية طمب المستيمك اإللكتروني حقو في  15المبمغ خالل 

المتعمق  15-18من القانون  23المادة  ما تضمنتوالتعويض في حالة حدوث ضرر وىذا 
 .2ربالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات في الجزائ

                              
مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون   "دراسة مقارنة"، جحيط حبيبة، النظام القانوني لمعقد اإللكتروني 1

 .15، ص2013جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،  كمية الحقوق والعموم السياسية خاص،

  متعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.ال 05 -18القانون رقم  2
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 ) الوفاء اإللكتروني ( المستهمك بدفع الثمن التزام الفرع الثاني:

األساسية التي تقع عمى  االلتزاماتالمستيمك اإللكتروني بالدفع من  التزام يعتبر  
نترنيت من حيث طريقة الوفاء يتميز بالخصوصية في عقد المبرم عبر اال االلتزامعاتقو، وىذا 

 بو لذلك سنتطرق إلى مقصود الوفاء وصوره.

 اإللكتروني : مفهوم الوفاءأوال

تصرف قانوني يكون اليدف من ورائو تسوية " عرف الفقو الوفاء اإللكتروني بأنو:   
دين في ذمة شخص ما لصالح شخص آخر، كنتيجة لوجود معاممة تجارية تجري بينيما عبر 

من قبل،  شبكة المعمومات الدولية االنترنيت، وذلك إما باستخدام وسائل دفع موجودة أو معروفة
ما بالرجوع إلى وسائل الدفع المستحدثة"  .1وتم تطويرىا لتتوافق و حاجات التجارة اإللكترونية وا 

الجزائري فقد عرف وسيمة الدفع اإللكتروني في المادة  وأما فيما يخص المشرع   
رخص عمى أنيا:" كل وسيمة دفع م المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات من القانون  14

بيا طبقا لمتشريع المعمول بو تمكن صاحبيا من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر 
وسيمة مستخدمة في الدفع مقبولة عالميا فيو يتسم ك يعتبر بأنوكما .2منظومة إلكترونية"

تضمن قدرا ة بالطبيعة الدولية، وأنو وسيمة لتسوية المعامالت التي عن بعد، كما يعتبر كوسيم
ق كامل عند إتمام عممية التسوية، وذلك لما توفره لكل مستخدم ليذه الوسائل من توثي مانمن األ

 .3كما تضمن أيضا وجود وصالحية أداة الدفعلحقيقة وجود الطرف اآلخر، 
 

                              
 . 551كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستيمك اإللكتروني، ص 1
 المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.   05 -18القانون رقم  2
 .215بيمولي فاتح، النظام القانوني لمتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري، ص 3
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 الوفاء اإللكترونيصور ثانيا: 

نت تطبيقا عمميا، فمنيا وسائل لمدفع كاالتي القت الدفع اإللكتروني  لقد تعددت وسائل  
معروفة من قبل وتم تطويرىا إلكترونيا، إلى جانب طائفة أخرى من الوسائل المبتكرة التي 

 طورتيا المؤسسات المالية والمصرفية بالتعاون مع المؤسسات التقنية.

مع تطور تكنولوجيا المعمومات وسائل الدفع اإللكترونية المطورة عن وسائل وفاء تقميدية: -1
صناعة الخدمات المالية وتم معيا تطوير العديد من الوسائل التقميدية نطاق  اتسع، واالتصاالت

التي كانت تستخدم في تسوية المعامالت لتتماشى مع بيئة التجارة اإللكترونية، وتتمثل أساسا 
 ىذه الوسائل في :

ذ تختمف في تعريفيا عن األوراق التجارية التقميدية إ فيي الاألوراق التجارية اإللكترونية : -أ
:" أوراق تجارية معالجة إلكترونيا، بصورة كمية أو جزئية، تمثل حقا موضوعو مبمغ من ىي 

، أو بعد أجل قصير، االطالعالنقود، وقابمة لمتداول بالطرق التجارية، ومستحقة الدفع لدى 
، و السفتجة 2.وتتمثل ىذه األوراق في : الشيك اإللكتروني1وتقوم مقام النقود في الوفاء"

 .3ترونيةاإللك

تتجو كافة التعريفات الحديثة لمفقو التركيز عمى التقنية المستعممة التحويل اإللكتروني:  -ب
إلجراء التحويالت اإللكترونية، فقد عرفت بأنيا" العممية التي تتم في قيد مبمغ معين من المال 

                              
 .343ص ،2013 اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،، سائل الدفع اإللكترونية الحديثةفى كمال طو، األوراق التجارية و مصط 1
 من ق.ت.ج. 472بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أنو لم يقدم تعريفا لمشيك، بل اكتفى بالنص عمى بياناتو في المادة 2
محرر شكمي ثالثي األطراف معالج إلكترونيا بصورة كمية أو جزئية " عرفت بأنيا:ة إذ ال يختمف معناىا عن مثيمتيا الورقي 3

يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عميو، بأن يدفع مبمغا من النقود لشخص ثالث 
مجمة تكريت لمعموم نية" ، يسمى المستفيد لدى االطالع أو تاريخ معين" ~  مدحت صالح غايب ، "الحوالة التجارية اإللكترو 

  .79، ص2010تكريت ، ،اإلدارية واالقتصادية
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آلمر أو نفس الشخص افي الجانب الدائن لحساب آخر، وقد يكون قيد ىذا المبمغ في حساب 
عمى طمب اآلمر في نفس البنك أو بنك  شخص آخر، وتتم ىذه العممية بناء   يقيد في حساب

من شروطو ضرورة وجود حسابين، ويجب أن يرد التحويل عمى مبمغ نقدي محدد، و  ،1آخر"
 .2كما يجب أن يكون أمر التحويل المصرفي مكتوبا

عامالت التي تتم في خضم التجارة تتميز المالوسائل المستحدثة لمدفع اإللكتروني: -2
 اإللكترونية بالسرعة، ليذا ظيرت إلى الوجود وسائل جديدة لموفاء اإللكتروني، تتمثل أساسا في:

عمى أنو:  233مكرر 543تنص المادة بطاقات الدفع اإللكتروني) البطاقات البالستيكية (:  -أ
المالية المؤىمة قانونا وتسمح "تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و الييئات 

لصاحبيا بسحب أو تحويل أموال وتعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الييئات 
 المالية المؤىمة قانونا وتسمح لصاحبيا فقط بسحب أموال".

من الوسائل الحديثة التي أفرزتيا التكنولوجيا المتقدمة لمعمميات تعتبر  النقود اإللكترونية: -ب
لمصرفية، وقد استخدم الفقياء عدة مصطمحات لمتعبير عن النقود اإللكترونية كالعممة الرقمية ا

وحدات نقدية مخزنة عمى وىي  أو النقدية اإللكترونية أو نقود الشبكة أو نقود االنترنيت...
وسيمة إلكترونية مدفوعة مسبقا وغير مرتبطة بحساب بنكي، ومقبول كوسيمة لمدفع من غير من 

 .4م بإصدارىا، تحفع وتتداول بين المتعاممين بيا إلكترونيا"قا

                              
، 2012 اإلسكندرية، عالء التميمي، التنظيم القانوني لمبنك اإللكتروني عمى شبكة االنترنيت، دار الجامعة الجديدة، 1

 .475ص
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ية، الطبعة األولى،سميمان ضيف هللا الزين، التحويل اإللكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانون 2

 .82،ص2012عمان، 
المتضمن  1975سبتمبر26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم األمر  2005فبراير  06المؤرخ في  02-05القانون رقم  3

 م .2005فيفري  09الصادرة في  11القانون التجاري، جريدة رسمية العدد 
 .215وني لمتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري، صبيمولي فاتح، النظام القان  4
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رؼ في المنظومة التجارية ذج انقالبالوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة أحدثت  إف   
وذلؾ بتغيير مفيـو المعامالت التجارية التقميدية، وتطورىا إلى معامالت إلكترونية عبر شبكة 

تصاد الرقمي وظيور متاجر ومؤسسات قائمة افتراضيا تيتـ بعرض في ظل االقاالنترنيت 
المنتجات والخدمات، حيث أنو إلى جانب إبراـ العقود بالطرؽ التقميدية المعروفة بيف الحاضريف 
وفي مجمس العقد، قد تـ االنتقاؿ إلى العقود اإللكترونية عبر وسائل االتصاؿ الحديثة وأىميا 

في الحقبة األخيرة متطور الكبير الذؼ شيدتو التجارة اإللكترونية و نظرا لشبكة االنترنيت، 
والتزايد اليائل في استعماليا في كل دوؿ العالـ، عمى خالؼ التجارة التقميدية فإف المتعامل 

والغش التجارؼ، السيما  واالحتياؿاإللكتروني يكوف عرضة لخطر التضميل والتحايل والنصب 
طرؼ الضعيف في العالقة التعاقدية، لذا ارتأت جل تشريعات دوؿ ىو ال المستيمؾ أف باعتبار

العالـ إلى سف قوانيف تكفل الحماية الالزمة ألطراؼ العالقة التعاقدية في مجاؿ المعامالت 
أف المشرع الجزائرؼ قاـ بإصدار قانوف جديد التجارية اإللكترونية، ومف بيف ىذه التشريعات نجد 

، ينظـ المعامالت اإللكترونية و 10/05/2018المؤرخ في  05-18لمتجارة اإللكترونية 
المسائل اإللكترونية، إضافة إلى المواد التي قاـ بإقحاميا في القانوف المدني، بموجب تعديل 

والتوقيع اإللكتروني، ويجب التنويو أيضا إلى أف الخاصة بالكتابة اإللكترونية  2005سنة 
واستنادا إلى ذلؾ ، 03-09اية المستيمؾ وقمع الغش حمالمشرع الجزائرؼ قد تطرؽ لمسألة 

تطرقنا إلى الحماية المدنية لمتجارة  (المبحث األوؿ)في قمنا بتقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف 
 فقد خصصناه لدراسة الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية. (الثاني المبحث)اإللكترونية، أما 
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 لمتجارة اإللكترونيةالمبحث األول: الحماية المدنية 

المتنامي لمتجارة اإللكترونية والتعامالت الحديثة التي تتـ عف بعد  االنتشارفي ظل  
بواسطة وسائل مختمفة ومتطورة تعمل عمى نقل المعمومات والبيانات إلكترونيا عبر شبكة 

ويع تمؾ إلى اإلثبات ووسائمو التقميدية، لمحاولة تط االتجاهفكاف مف الضرورؼ  االنترنيت،
مع مستجدات ىذا التطور و نظرا لغياب الوسيط المادؼ الذؼ يتـ تحرير  تتالءـالوسائل بحيث 

العقد وتدويف شروطو عميو، واتخاذه شكال آخر غير مادؼ وىو الدعائـ اإللكترونية فقد أدػ 
ر ذلؾ إلى تقرير حماية مدنية لكل عقد كيفما كاف نوعو وخاصة التجارؼ منو، ومف خالؿ إقرا

و إلى ، (المطمب األوؿ)وسائل الحماية المدنية سيتـ التطرؽ إلى ىذه الوسائل مف خالؿ 
، كما تطرقنا إلى المسؤولية المدنية (المطمب الثاني)في  الحماية المدنية لممستيمؾ اإللكتروني

 .(المطمب الثالث)لمتجارة اإللكترونية مف خالؿ 
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 ية لمتجارة اإللكترونية: وسائل الحماية المدنالمطمب األول

إلى ظيور عدة مشاكل قانونية، والتي حتمت  ازدىارىار التجارة اإللكترونية و أدػ تطو 
مف أجل فرض حماية قانونية عمى المشرع ضرورة البحث عف وسائل وآليات حماية كفيمة 

لمتجارة لمختمف المعامالت التجارية التي تتـ بوسائل إلكترونية، تجمت ىذه الحماية المدنية 
 (.لتوقيع اإللكتروني)الفرع الثانيالفرع األوؿ(، واتابة اإللكترونية )اإللكترونية في الك

 الفرع األول: الكتابة اإللكترونية

ألنو مف خالؿ الكتابة يتـ إثبات  ،ر الكتابة بصفة عامة مف أقوػ أدلة اإلثباتتعتب 
تنامي و تطور التجارة اإللكترونية، ظيور الكتابة إلى  ساعد، وقد االلتزاماتل الحقوؽ وتحم  

 يطمق عمييا الكتابة اإللكترونية. التي تتـ عمى دعامات غير ورقية

 أوال: تعريف الكتابة اإللكترونية

ظيور الكتابة اإللكترونية باعتبارىا مفيـو جديد وعميو فقد تسارعت مختمف  أدػ 
 لكترونية.التشريعات المقارنة إلى وضع تعريف يضبط ويحدد الكتابة اإل

التعبير باإلرادة يكوف بالمفع " :أف مف القانوف المدني الجزائرؼ عمى 60فقد نصت المادة  
في داللتو عمى مقصود  ال يدعأو بالكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكوف باالتخاذ موقف 

 .1صاحبو"

رع الجزائرؼ مف نص المش 2005وبفضل تعديل القانوف المدني الجزائرؼ الذؼ تـ في ماؼ 
"ينتج اإلثبات بالكتابة مف تسمسل حروؼ أو أوصاؼ أو  ى أنو:مع مكرر 323خالؿ المادة 

                                       
المعدؿ والمتمـ بالقانوف  ،المتضمف القانوف المدني،1975سبتمبر26الموافقل 1395رمضاف20المؤرخ في  58-75األمر رقـ 1

 .118، ص2005جواف 20المؤرخ في  10-05رقـ 
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، ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا، وكذا  أرقاـ أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفيـو
 .1"طرؽ إرساليا

عامة يتضح مف خالؿ نص ىذه المادة أف المشرع الجزائرؼ لـ يشر صراحة عمى الد
التي تتـ عمييا الكتابة اإللكترونية وذلؾ مف خالؿ استخدامو لعبارة "أيا كانت الدعامة أو 

 الوسيمة".

الشكل "يعتبر اإلثبات في  أنو: 1مكرر 323 المادة نجد أف المشرع الجزائرؼ ومف خالؿكما 
الذؼ أصدرىا بشرط إمكانية التأكد مف ىوية الشخص  ،اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى الورؽ 

 .2و أف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا"

أ مف قانوف التوقيع اإللكتروني المصرؼ الفقرة  1ا المشرع المصرؼ في المادة فيعر   وقد
رموز أو أؼ عالمات أخرػ تثبت عمى الرقاـ أو األحروؼ أو ال"كل :بأنيا 2004لسنة  15رقـ 

 .3أو أية وسيمة أخرػ متشابية وتعطي داللة قابمة لإلدراؾ"دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية 

األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات  اتفاقيةمف  2الفقرة  9ونصت المادة  
عمى أنو:" حيثما يشترط القانوف أف يكوف الخطاب  2005اإللكترونية في العقود الدولية لسنة 

 .4ستوفى بالخطاب اإللكتروني..."قد ا االشتراطأو العقد كتابة، يعتبر ذلؾ 

 

                                       
معدؿ والمتمـ. المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ ال ،2005يونيو  20المؤرخ في  10-05األمر رقـ   1 

المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ المعدؿ والمتمـ.  ،2005يونيو  20المؤرخ في  10-05األمر رقـ  2 
.72ص ،2012 عماف، يوسف أحمد النوافمة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنية والمصرفية، الطبعة األولى، دار الثقافة، 3 

 .180كترونية في التشريعات العربية واألجنبية، صعصاـ عبد الفتاح مطر، التجارة اإلل 4
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فالكتابة سواء كانت عبارة عف رموز أو أشكاؿ أو حروؼ فيي تعبر عف القوؿ وما يدور 
في الفكر، ويمكف أف تتجسد ىذه الكتابة عمى الحجر أو عمى الخشب أو عمى الرماؿ، فميس 

 .1الذؼ تتـ الكتابة عميوىناؾ تالـز بيف الكتابة والوسيط 

قاـ السابقة نجد أف الكتابة تتشكل مف تسمسل األحرؼ األبجدية أو األر  حسب التعاريف
األخرػ، فالمقصود بيا كافة الطرؽ غير األبجدية التي تعبر عف الفكر، أما الرموز والعالمات 

، 2كاإلشارات المستخدمة في ذاكرة الحاسب اآللي أو الرموز الموجودة عمى القرص الممغنط
طبيعة اإلشارات المؤلفة منيا، واشترط أيضا المشرع في األحرؼ أو  فمفيـو الكتابة يستقل عف

، بما يفيمو العقل البشرؼ، و ييـ  ال األصناؼ أو األرقاـ أو الرموز أف تكوف ذات معنى مفيـو
 .3إف كانت الكتابة عمى أحد أشكاؿ الدعامات اإللكترونية، أو كانت واردة عمى دعامة ورقية

أف توجد كتابة ينصب مضمونيا عمى الواقعة المراد  ويتضح مما سبق أف المقصود
إثباتيا، وبيف العمل أو التصرؼ القانوني الذؼ يعد محال لإلثبات أؼ العقد الذؼ يقصد بو كل 
تصرؼ قانوني يتـ بتوافق إرادتيف أو أكثر، بصرؼ النظر عف وسيمة إثباتو، وبيف ىذه األخيرة 

 .4ة، حتى يحتج بحجيتيما في اإلثباتوجود توقيع وكتابأؼ المحرر الذؼ يستمـز 

 

 

                                       
عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكترونية في القانوف المدني بيف التطور القانوني واألمف التقني، ،دار الجامعة الجديدة، 1

 .32،ص2014مصر،

2 .188ص اإلثبات اإللكتروني"، -دمحم المرسي زىرة، الحماية المدنية لمتجارة اإللكترونية "العقد اإللكتروني 
 

خالد عبد التواب عبد الحميد، تطور مفيـو الدليل اإللكتروني في ضوء التقنيات الحديثة، "دراسة مقارنة"، مجمة البحوث 3
 .189، ص2009،كمية الممؾ فيد األمنية، الرياض،نوفمبر44األمنية، العدد

 ،2010 اإلسكندرية، المدنية والتجارية، منشورات الحمبي الحقوقية، النظرية العامة لإلثبات في المواد عصاـ أنور سميـ،4
 .202ص
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 : شروط الكتابة اإللكترونيةاثاني

اإلثبات، وىذا ما الجدير بالذكر أف الكتابة تعد مف الطرؽ الميمة التي تستعمل في  
تبة األولى مف حيث أدلة اإلثبات، كما تعتبر ىي األكثر شيوعا مف حيث جعميا تحتل المر 

إلى ضماف وجود الدليل إلثبات أؼ حق في حالة وقوع أؼ نزاع، تداوليا بيف األفراد وىذا راجع 
أو في حالة وفاة أحد أطرافو، وتعتبر الكتابة أيضا أفضل طريقة إلثبات المعامالت المختمفة 

، ونستخمص مما سبق أف لمكتابة اإللكترونية مجموعة 1يطرأ عمى اإلنساف مف نسياف وخاصة ما
 مف ذلؾ شأف الكتابة التقميدية، وتتمثل ىذه الشروط فيمايمي: بوظيفتيا شأنيامف الشروط لقياميا 

 ونية مقروءةيجب أن تكون الكتابة اإللكتر  .1

يتـ قبوؿ الكتابة كدليل إثبات، يجب أف تتحقق فييا خاصيتي القراءة والوضوح سواء  لكي
ي أكثر كانت عمى دعامة ورقية أو إلكترونية، غير أف شرط القراءة ىنا يتحقق في المحرر الورق

منو في المحرر اإللكتروني، فيصعب تحقيق ىذا الشرط في الوثيقة اإللكترونية ألنيا مدونة 
عمى دعامة إلكترونية مما يتطمب إيجاد برامج خاصة تقـو بتحويل الرموز و اإلشارات إلى 

، فيذه المستندات اإللكترونية يمكف أف تكوف مشفرة، إذ يجب فؾ ىذا 2حروؼ مقروءة وواضحة
 شفير حتى تصبح في صورة بيانات واضحة يمكف إدراكيا مباشرة مف اإلنساف.الت

لـ ينص المشرع الجزائرؼ عمى ىذا الشرط عند تعرضو لشروط الكتابة اإللكترونية، بل 
مف القانوف  1مكرر 323عندما عرؼ الكتابة في نص المادة أشار لو بطريقة غير مباشرة 

لمشرع عمى أف تكوف الرموز أو الحروؼ أو غيرىا مف المدني، ويتضح ىذا الشرط في تأكيد ا

                                       
، 2014نادية ياسيف البياتي، التوقيع اإللكتروني عبر االنترنيت ومدػ حجيتو في اإلثبات، الطبعة األولى، دار البداية، عماف، 1

  .116ص

، 2010ية مقارنة"، الطبعة الثانية، دار الثقافة، مصر، ناىد فتحي الحمورؼ، األوراؽ التجارية اإللكترونية "دراسة تحميم 2
 .71ص
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عناصر الكتابة ذات معنى مفيوـ، أؼ يمكف ألؼ كاف معرفة المقصود منيا بشكل واضح اليدع 
 .1مجاال لمشؾ

 التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها -2

عاقد التعاقد الذؼ يتـ عبر شبكة االنترنيت يثير مسألة ىامة تتعمق بإمكانية تأكد المت إف
وعنواف وبريد إلكتروني وغيرىا مف المعمومات، بحيث يمتد ىذا  اسـمف ىوية المتعاقد معو مف 

اإلشكاؿ في حالة المنازعة حوؿ حجية ىذا العقد، فما الذؼ يضمف لمقاضي أف الوثيقة 
اإللكترونية المقدمة لو كدليل إثبات صادرة أو متعمقة بذلؾ الشخص أو ذاؾ، وتعد ىذه 

 .2مف بيف أىـ اإلشكاالت التي تواجو العقود اإللكترونيةاإلشكالية 

مف القانوف المدني  1مكرر 323فقد نص المشرع الجزائرؼ عمى ىذا الشرط في المادة 
والتي تنص عمى شرط التأكد مف ىوية الشخص الذؼ أصدرىا، وبقصد بمفع مصدر الكتابة في 

حرر اإللكتروني الذؼ يتحمل ىذا الشأف ىو ضرورة تعييف الشخص الذؼ ينسب إليو الم
ذا كانت مسألة تحديد ىوية الشخص الذؼ حرر  االلتزامات ويجني الحقوؽ المترتبة عمى ذلؾ، وا 

تثير صعوبة في ظل القواعد العامة لإلثبات، فإف ىذه المسألة تزداد تعقيدا إذا  الدليل الكتابي ال
نيت خاصة مع العدد الكبير لممتدخميف ما استعممت الكتابة اإللكترونية لمتعاقد عمى شبكة االنتر 
 .3فييا وبعدىـ الجغرافي ومدػ التحقق مف أىميتيـ لمتعاقد

 

                                       
 .297مصطفى منشور وسيمة، النظاـ القانوني لمتجارة اإللكترونية في التشريع الجزائرؼ والمقارف،ص 1

المعدؿ والمتمـ لمقانوف المدني. 2005جواف20المؤرخ في  10-05رقـ  مرمكرر مف األ 323راجع المادة   2
 

حجية وسائل اإلثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة يوسف زروؽ،  3
 .299، ص2013أبوبكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
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أخذت معظـ التشريعات التي اعترفت بحجية الكتابة في الشكل اإللكتروني في اإلثبات و 
 Autorités deيسمى بسمطات الموثوقية " بفكرة الشخص الوسيط بالعالقة العقدية أو ما

certifications يسمى بييئة خدمات التصديق، وكذا  "، ومنيا القانوف الفرنسي الذؼ أنشأ ما
المشرع التونسي الذؼ أنشأ جيات لممصادقة اإللكترونية و أسماىا بالوكالة الوطنية لممصادقة 

المؤرخ في  04-15اإللكترونية، وبالرجوع إلى المشرع الجزائرؼ ومف خالؿ إصداره لمقانوف رقـ 
، 1يفاإللكترونيو التصديق المتعمق بتحديد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع  2015فيفرؼ  01

فنجده قد ساىـ في تحقيق نوع مف األماف والثقة في المعامالت التي تتـ عبر شبكة االنترنيت، 
كما أنو سيخفف مف الصعوبة التي تقع عمى عاتق القاضي في التثبت مف ىوية مف صدرت 

 .2اإللكتروني رمحر عنو الكتابة أو ال

مشرع الجزائرؼ عمى شرط الحفع في لقد نص ال :إمكانية الحفظ وعدم القابمية لمتعديل -3
معدة ومحفوظة في ظروؼ مالئمة ، حيث اكد عمى أف تكوف الكتابة 1مكرر 323المادة 

 عند الحاجة إليياف غير أف لالسترجاعلضماف سالمتيا، لكنو لـ ينص عمى قابمية ىذه الكتابة 
ىذا األمر يفيـ مف خالؿ اشتراطو الحفع لمكتابة في وسائط أو ضمف طرؽ تضمف استمرارىا 
وسالمتيا بحيث يمكف الرجوع إلييا في أؼ وقت، فمسألة حفع الكتابة اإللكترونية واسترجاعيا 
ىي مسألة تقنية بحتة يظير ذلؾ مف خالؿ العديد مف الوسائل والبرامج وكذلؾ الوسائط 

التي تضمف حفع الكتابة وتمكف العودة إلييا بسيولة، مما يحد مف عممية اختراقيا اإللكترونية 
أو تعديل محتوياتيا ومف أىـ ىذه الطرؽ :الحفع عمى أقراص مضغوطة، والحفع عف طريق 

 .3وغيرىا مف الطرؽ الحديثة المختمفة، .(..PDFبرنامج )

                                       
.07، ص2015فبراير 10، المؤرخة في 06المتعمق بالتوقيع والتصديق اإللكترونييف، ج ر، العدد 04-15القانوف رقـ   1 
.302ور وسيمة، النظاـ القانوني لمتجارة اإللكترونية في التشريع الجزائرؼ والمقارف، ص مصطفى منش  2 
.75، ص " دراسة تحميمية مقارنة"األوراؽ التجارية اإللكترونية  ناىد فتحي الحمورؼ،  3
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ؤثر عمى صحتيا، كي تصمح ويشترط في الكتابة بشكل عاـ أف تكوف خالية مف أؼ عيب ي
يحفع المحرر دوف  دليال في اإلثبات، وبالتالي ينبغي أف تكوف خالية مف الحذؼ أو محو، أؼ

وعميو فإف تحقق شرط الثبات وعدـ قابمية لمتعديل يعتمد عمى نوع الدعامة  إحداث أؼ تعديل،
 .1تالمثبت عمييا المعمومات والبيانا

تغيير أو التعديل أو التزوير في المستند اإللكتروني في فالمشرع الجزائرؼ أشار لمسألة ال
 10-97نصوص متفرقة ورد فييا تجريـ المساس بالنظـ المعموماتية عموما كاألمر رقـ 

حيث وضع تطبيقا ت  05-03المعدؿ والمتمـ باألمرالمتعمق بحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة 
قوبة التغيير أو المساس بيا في نص اإلعالـ ضمف المصنفات األصمية المحمية و أورد ع

 .1512المادة 

 ثالثا: حجية الكتابة اإللكترونية في اإلثبات

منح المشرع الجزائرؼ لمكتابة اإللكترونية نفس حجية الكتابة التقميدية في اإلثبات بالكتابة 
ف في الشكل اإللكتروني عمى الورؽ، بشرط إمكانية التأكد مف ىوية الشخص الذؼ أصدرىا، وأ

مف القانوف  324تضمنتو المادة  تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا، ىذا ما
إذ يتمتع المحرر اإللكتروني بحجية قانونية في اإلثبات متى توافرت فيو ؼ، المدني الجزائر 

                                       
أعماؿ، كمية الحقوؽ  مخموفي عبد الوىاب، التجارة اإللكترونية عبر االنترنيت، أطروحة دكتوراه في الحقوؽ تخصص قانوف  1

 .186، ص 2012والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

يعد مرتكبا لجنحة ": المتعمق بحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة 2003يوليو  19المؤرخ في  05-03مف األمر  151المادة  2
 التقميد كل مف يقـو باألعماؿ اآلتية :

 ع لممصنف أو المساس بسالمة مصنف أو أداء لفناف مؤد أو عازؼ الكشف غير المشرو  -       
 استنساخ مصنف أو أداء بأؼ أسموب مف األساليب في شكل نسخ مقمدة. -
 استيراد أو تصدير نسخ مقمدة مف مصنف أو أداء . -
 بيع نسخ مقمدة لمصنف أو أداء  -
 .21،ص 2003يوليو23المؤرخة في 44ر، عدد ج  .تأجير أو وضع رىف التداوؿ لنسخ مقمدة لمصنف أو أداء " -
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عاـ أو شخص مكمف بخدمة عامة في الشروط الالزمة، أؼ أف يتـ إصداره مف قبل موظف 
 .1"اختصاصوحدود 

ورد في العقد  مف القانوف المدني الجزائرؼ أف ما 52مكرر 324أشارت كذلؾ المادة  كما
ورد في المحرر  الرسمي حجية في يد مف يثبت التزوير، مما يعني أف المشرع اعترؼ بحجية ما

 الرسمي.

مف القانوف الفرنسي  1316ولكي يعتد بالكتابة اإللكترونية في اإلثبات أوجبت المادة 
يعتد بالكتابة المتخذة شكال إلكترونيا كدليل إثبات شأنيا في ذلؾ شأف الكتابة عمى " عمى أنو:

دعامة ورقية بشرط أف يكوف في اإلمكاف تحديد ىوية الشخص الذؼ حررىا، وأف تكوف قد 
 .3أنشئت وحفظت في ظروؼ تسمح ببقائيا سممية دوف تغيير

 الفرع الثاني: التوقيع اإللكتروني

إللكتروني كتقنية يستطيع مف خالليا األطراؼ المتعامموف بنظاـ ظير التوقيع ا لقد
التبادؿ اإللكتروني لمبيانات والرسائل اإللكترونية توثيق معامالتيـ، إذ يستخدـ لمتأكد مف أف 
الرسالة قد جاءت مف مصدرىا دوف تعرضيا ألؼ تغيير أثناء عممية النقل، بحيث يمكف لممرسل 

قيع الوثيقة إلكترونيا، أما في طرؼ المستقبل فيتـ التحقق مف صحة استخداـ المفتاح الخاص لتو 
 .4التوقيع عف طريق استخداـ المفتاح العاـ المناسب

 

                                       
.المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ   1 
.المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ   2 
.123ص اإللكترونية في القانوف المدني بيف التطور القانوني واألمف التقني،عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة   3 
عبد الصبور عبد القوؼ عمي مصرؼ، التنظيـ القانوني لمتجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، مكتبة القانوف و االقتصاد،  4

 .68، ص 2012الرياض، المممكة السعودية، 
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 أوال: تعريف التوقيع اإللكتروني

المشرع الجزائرؼ بطريقة غير مباشرة بالتوقيع اإللكتروني بعد تعديمو لمقانوف  عترؼا 
، حيث 2الفقرة  327، و 1مكرر 323: 1المواد يظير ذلؾ مف خالؿو ، 2005المدني سنة 

 اكتفى فقط بذكر الشروط الواجب توفرىا في التوقيع اإللكتروني.

اإللكتروني بطريقة مباشرة يالحع أف المشرع الجزائرؼ قد تناوؿ تعريف التوقيع في حيف  
و الثانية المتعمق بالتوقيع والتصديق اإللكترونييف وذلؾ في مادت 04-15وصريحة في القانوف 
"بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية  الفقرة األولى عمى أنو:

، ففي منظور المشرع الجزائرؼ أف التوقيع اإللكتروني ىو عبارة 2أخرػ تستعمل كوسيمة توثيق"
الخاصة،  التشفيرعف بيانات إلكترونية مرتبطة ببيانات إلكترونية أخرػ كالرموز ومفاتيح 

 يحوزىا الموقع ويتصرؼ لحسابو الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوؼ الذؼ يمثمو.

مع العقود في حيف أف المشرع الفرنسي قاـ بتعديل بعض نصوص القانوف المدني لتتفق  
بأنو التوقيع الذؼ  4فقرة 1316فقد عرؼ التوقيع اإللكتروني في المادة  والمحررات اإللكترونية،

شمل عمى مختصرات لمعاممة موثقة إلكترونيا لمتحقق مف شخصية مف تصدر عنو ىذه ي
 .3اإلجراءات وقبولو بمضموف التصرؼ الذؼ يصدر التوقيع بمناسبتو

                                       
.المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975بر سبتم 26المؤرخ في  58-75األمر رقـ   1 
    التوقيع والتصديق اإللكترونييف،، الذؼ يحدد القواعد العامة المتعمقة ب2015فبراير  01المؤرخ في  04 -15القانوف رقـ  2
 .14، ص2015فبراير 10، الصادر في:   06 ر، العدد ج

3
 L.article1316-4 du code civil créé par la loi n :2000-230 du13mars 2000 :la signature nécessaire à la perfection 

d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui 

découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier pub.lic , elle conféré l’authenticité à l’acte.   
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فو المشرع المصرؼ في المادة "ما يوضع عمى  نو:أ  /أ مف قانوف التوقيع اإللكتروني 1وعر 
و رموز أو إشارات أو غيرىا ويكوف لو طابع المحرر اإللكتروني ويتخذ شكل حروؼ أو أرقاـ أ

 .1متفرد ويسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عف غيره"

"توقيع مكوف مف حروؼ أو أرقاـ أو  بأنو:فو قانوف المعامالت في إمارة دبي كما عر  
رموز أو صوت أو نظاـ تعالجو ذؼ شكل إلكتروني ومرتبط منطقيا برسالة إلكترونية بنية توثيق 

 .2ماد تمؾ الرسالة"أو اعت

 صور التوقيع اإللكتروني ثانيا:

تتعد صور التوقيع اإللكتروني بحسب الطريقة التي يتـ بيا ىذا التوقيع، كما أف ىذه  
تقدمو مف ضماف، وعمى ذلؾ يمكف  الصور تتبايف فيما بينيا مف حيث درجة الثقة ومستوػ ما

 أف يتخذ األشكاؿ التالية:لمتوقيع اإللكتروني 

يتـ توثيق المراسالت والتعامالت اإللكترونية بناء عمى ىذه  )السري(: وديوقيع الكالت .1
وال و الحروؼ، يختارىا صاحب التوقيع لتحديد شخصيتو  مجموعة مف األرقاـ الطريقة باستخداـ

تكوف معمومة إال منو أو منو أو مف يبمغو بيا، وتنتشر ىذه الطريقة مف التوقيع اإللكتروني في 
المصارؼ والدفع اإللكتروني بصفة عامة، وقد اعترؼ القضاء الفرنسي مبكرا بيذا النوع عمميات 

 .3مف التوقيع كونو يحاط بالضمانات الموجودة في التوقيع اليدوؼ التقميدؼ
يقـو ىذا التوقيع عمى الخواص الذاتية المميزة لإلنساف كالبصمة الصوتية بيومتري: التوقيع ال .2

صمة األصبع، كما يقـو عمى المميزات الشخصية في المظير وبصمة شبكية العيف و ب
الخارجي لألداء، كتحديد خط اإلنساف باالستناد إلى درجة ميالف القمـ والضغط عمى القمـ، 

                                       
.193،ص2008مصر، إلسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعةاألولى، ممدوح إبراىيـ، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات،  1

 

.69،ص2007ردف،األ دار وائل لمنشر،عماف، في اإلثبات،الطبعةاألولى، حجية المحررات اإللكترونية يوسف أحمد النوافمة،   2
 

 .78ص ،2007دار الجامعة الجديدة، األزاريطة،  العقد اإلدارؼ اإللكترونية "دراسة مقارنة"، رحيمة الصغير ساعد نمديمي، 3
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في تحديد شخصية واالىتزازات الصادرة عف اليد أثناء الكتابة، وبالرغـ مف درجة التيقف العالية 
قد عف طريق التوقيع البيومترؼ، فإنو يصعب المجوء إليو لما المتعاقديف ورغبتيما في إبراـ الع

ينطوؼ عميو مف تكمفة مالية باىضة لتحقيقو، فإلى جانب ضرورة توافر المعدات الالزمة 
لالستناد إلى ىذا التوقيع مف قبل مواقع البيع، يجب توافر ذات المعدات لدػ المستيمكيف، وىو 

 .1ارة اإللكترونية وتوفيرىا لموقت والجيد والماؿيتناقض مع الغاية مف المجوء لمتج ما
جاءت فكرة التوقيع الرقمي مف خالؿ فؾ شفرة الرموز السرية والمفاتيح غير  التوقيع الرقمي: .3

المتناسقة وغير المتماثمة، ىذا التوقيع يعتمد عمى الموغاريتميات والمعادالت الرياضية المعقدة 
لنوع كطريقة مف طرؽ األماف التي يسعى إلييا المتعاقداف مف الناحية الفنية، وتـ إيجاد ىذا ا

 .2عند إبراـ العقود أو إجراء أؼ تصرؼ مف خالؿ اإلنترنيت

ىذه الصورة تحديد ىوية أطراؼ العقد تحديدا مميزا ليـ عف غيرىا مف  وتتضمف  
األشخاص، كما يضمف عدـ إمكاف التدخل عمى مضموف التوقيع أو مضموف المحرر الذؼ 

يستطيع أحدا أف يعيد المحرر إلى  ال بط بو، ويتـ حفع ىذا الرقـ بجياز الحاسب اآللي ويرت
صيغتو المقروءة إال الشخص الذؼ لديو المعادلة الخاصة بذلؾ، والتي يطمق عمييا مسمى 

 .3المفتاح

والبد مف اإلشارة إلى أنو يوجد نوعاف مف المفاتيح ىما مفتاح عاـ يسمح لكل شخص   
اـ بقراءة رسالة البيانات عبر اإلنترنيت ولكف دوف أف يتمكف مف إدخاؿ أؼ تعديل ميتـ القي

عمييا، ومفتاح خاص يمكف العميل مف وضع توقيعو عمى رسالة البيانات إذا رضي بمضمونيا 
يمكف  وأراد االلتزاـ بيا، ثـ يقـو بإعادتيا إلى مصدرىا ومرفقا بيا توقيعو في ممف بحيث ال

                                       
)العقود اإللكترونية، القانوف الواجب التطبيق، المنازعات العقدية وغير  دمحم إبراىيـ أبو الييجاء، عقود التجارة اإللكترونية 1

 .72، ص2005ة(، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، العقدي

 .170دمحم فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية "دراسة مقارنة"، ص 2

.184ص ،2005سمير عبد السميع األوذف، العقد اإللكتروني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،   3 
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يممؾ المفتاح الخاص بصاحب التوقيع، بمعنى أف المحرر أو  ؼ تعديل ألنو اللمصدرىا إجراء أ
أو المحرر وصاحب التوقيع، وىذا مف شأنو أف يوفر ويحقق أعمى درجات الثقة رسالة البيانات 
 .1رواألماف لممحر 

 الطريقة األخيرة، اعتمديالحع أف المشرع الجزائرؼ  04-15رقـ  وبرجوعنا إلى القانوف   
يدؿ عمى ذلؾ تعريفو لمفتاحي التشفير الخاص والتشفير العمومي، حيث عرفت  ما و

مفتاح التشفير الخاص بأنو عبارة عف سمسمة مف األعداد يحوزىا حصريا الموق ع  9و 02/8المادة
فقط وتستخدـ إلنشاء التوقيع اإللكتروني، ويرتبط ىذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي وىو عبارة 

عداد تكوف موضوعة مف متناوؿ الجميور بيدؼ تمكينيـ مف التحقق مف عف سمسمة مف األ
 .2اإلمضاء اإللكتروني وتدرج في شيادة التصديق اإللكتروني

ببرامج  االستعانةيتـ إجراء التوقيع بالقمـ اإللكتروني مف خالؿ : التوقيع بالقمم اإللكتروني -4
بط بجياز الحاسب اآللي، ذلؾ مف خاصة تتناسب مع طبيعة القمـ اإللكتروني مف خالؿ الر 

تحريكو عمى  أجل قراءة البيانات التي تعرض مف خالؿ الحركات التي يتـ القياـ بيا أثناء
 .3الشاشة ليتـ رسـ أو إنشاء الشكل الذؼ يظير التوقيع مف خاللو

لصورة باعتماد ىذه الطريقة يتـ نقل التوقيع التقميدؼ اليدوؼ باستخداـ الماسح الضوئي، ثـ نقل ا
إلى الممف المراد إضافة التوقيع إليو إلعطائو الحجية الالزمة، بيذه الصورة يتـ نقل توقيع 

 .4الشخص متضمنا المحرر عبر شبكة االتصاؿ اإللكتروني

                                       
1

 .255، ص2006طار القانوني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنيت، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر، األردف، بشار محمود دوديف، اإل 

جامع مميكة، حماية المستيمؾ المعموماتي، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه، تخصص قانوف خاص، كمية الحقوؽ والعمـو  2
 .212ص الجزائر، السياسية، جامعة الجياللي اليابس، سيدؼ بمعباس،

.179دمحم فواز المطالقة، عقود التجارة اإللكترونية، ص  3
 

.179مخموفي عبد الوىاب، التجارة اإللكترونية عبر االنترنيت، ص   4 
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يتمتع بدرجة عالية مف  ، إال أنو الاستعمالوـ مف مميزات ىذا النظاـ وسيولة بالرغ  
بنسخة مف التوقيع و إعادة لصقيا في أؼ مستند  األماف، إلمكانية احتفاظ المرسل إليو

عمى أف صاحب التوقيع الفعمي ىو واضعيا، فيي تعبر عف الشخص  و االدعاءإلكتروني، 
بيذه الصورة مف التوقيع اإللكتروني في استكماؿ  ال يعتدالذؼ قاـ بتوقيعيا، ليذا السبب 

 .  1عناصر الدليل الكتابي

 نيثالثا: حجية التوقيع اإللكترو 

اعترؼ المشرع الجزائرؼ بالتوقيع اإللكتروني كأداة إثبات استنادا عمى حجية اإلثبات   
مف القانوف المدني الجزائرؼ السالفة  2فقرة 327المادة  ما تضمنتوبالكتابة اإللكترونية، وىذا 

مادة الذكر، حيث اعتد بمبدأ التكافؤ الوظيفي بيف اإلثبات التقميدؼ واإلثبات اإللكتروني، فال
مف ؽ.ـ.ج تعتبر كمبدأ، باعتبار القانوف المدني ىو الشريعة العامة، فإنو يمكف استعماؿ  327

 .2، إداريةالت بمختمف أنواعيا تجارية مدنيةالتوقيع اإللكتروني في نطاؽ المعام

في ذات الوقت لمنح الحجية الكاممة لمتوقيع اإللكتروني يستمـز توفر شرطيف منصوص  
ويتمثل ىذيف الشرطيف في إمكانية التأكد  ؽ.ـ.ج، مف 13مكرر 323المادة  عمييما في نص

مف ىوية الشخص الموقع، وأف يكوف محفوظا في ظروؼ تضمف سالمتو، وتحقق ىذيف 
ليذا  ،طرؼ ثالث أال وىي جية وسيطة تصادؽ عمى ىذا التوقيعالشرطيف متوقف عمى تدخل 

المتضمف تحديد القواعد العامة المتعمقة  04-15السبب تفطف المشرع الجزائرؼ وأصدر قانوف 
 .084، 07بالتوقيع والتصديق اإللكترونييف ويظير ذلؾ في المواد 

                                       
.204مخموفي عبد الوىاب، التجارة اإللكترونية عبر االنترنيت، ص   1

 

ادة دكتوراه، تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو بمقاسـ حامدؼ، إبراـ العقد اإللكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شي 2
 .25، ص2015السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ   3
 

التصديق اإللكترونييف.، المتعمق بالتوقيع و 2015فبراير  01المؤرخ في  04 -15القانوف رقـ    4 
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 المطمب الثاني: الحماية المدنية لممستهمك اإللكتروني

تمثل الحماية المدنية لممستيمؾ اإللكتروني حمقة ميمة في الحماية القانونية، حيث يمر تشكل  
بعدة مراحل مرورا بمرحمة ميمة أال وىي المفاوضات، والتي تحمل في طياتيا  العقد اإللكتروني

العديد مف المخاطر التي تمس المستيمؾ اإللكتروني، لكونو العنصر األقل دراية وقوة في 
 التعاقد خاصة اإللكتروني، ذىابا إلى تشكل العقد اإللكتروني، ووصوال لتنفيذه.

ية في مختمف مراحل التعاقد، خصوصا أثناء المفاوضات أو وبحكـ إلحاح فكرة إحاطتو بالحما
وما يتبمور عنيا في شكل عقد إلكتروني سعى المشرع الجزائرؼ في قانوف التجارة  ما تنتجو

اإللكترونية لحماية المستيمؾ اإللكتروني في مختمف المراحل مف بدء المفاوضات إلى غاية 
 تنفيذ العقد.

لى حماية عمى ذلؾ سنتطرؽ إلى  وبناء   مفيوـ المستيمؾ اإللكتروني في )الفرع األوؿ(، وا 
 و أثناء تنفيذ العقد)الفرع الثاني(. ما قبلالمستيمؾ اإللكتروني في مرحمة 

 : الفرع األول: مفهوم المستهمك اإللكتروني

 وماأوال: تعريف المستهمك عم

التنفيذؼ رقـ    تطرؽ المشرع الجزائرؼ إلى تعريف المستيمؾ ألوؿ مرة في المرسـو   
اآلتي نصيا  09الفقرة  02المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش وذلؾ في نص المادة  90-39

الوسيط أو النيائي، لسد  لالستيالؾ"كل شخص يقتني بثمف أو مجانا منتوجا أو خدمة  كالتالي:
 .1حاجياتو الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيواف يتكفل بو"

                                       
الصادرة في  05ج. ر،  العدد ، المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش،1990يناير30المؤرخ في  39-90المرسـو التنفيذؼ رقـ  1

 .21، ص1990
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المحدد لمقواعد  02-04زائرؼ تعريف المستيمؾ بموجب القانوف كما تناوؿ المشرع الج  
"ىو كل شخص  منو عمى أف المستيمؾ: 03المطبقة عمى الممارسات التجارية، في نص المادة 

طبيعي أو معنوؼ يقتني سمعا قدمت لمبيع أو يستفيد مف خدمات عرضت ومجردة مف كل طابع 
األشخاص الطبيعية والمعنوية شريطة أف يكوف  أف المستيمؾ يشمل جميع، وعميو يفيـ 1ميني" 

 مجرد مف الغرض الميني ليا، وبالتالي فبيذه الصفة يجعمو محل حماية قانوف المستيمؾ.

المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع  03-09كما تطرؽ المشرع الجزائرؼ في القانوف رقـ   
"كل شخص  صيا كاآلتي:منو بتعريف مالئـ لممستيمؾ وكاف ن 03الغش مف خالؿ نص المادة 

طبيعي أو معنوؼ يقتني بمقابل أو مجانا سمعة أو خدمة موجية لالستعماؿ النيائي مف أجل 
 .2تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيواف متكفل بو"

الكبير لممستيمؾ ىو األكثر بروزا فإف وظائفو األخرػ تبقى  االقتصادؼوألف  الدور   
ره أساس كل تطور في جميع نواحي الحياة لذلؾ فإف مختمف التشريعات وضعت أساسية باعتبا

يتبيف لنا أف المشرع لـ فعند استقراء وتحميل تمؾ النصوص السابقة  لممستيمؾ تعريفا خاصا بو،
حتى عمى األشخاص يحصر مفيـو المستيمؾ في الشخص الطبيعي بل تنطبق صفة المستيمؾ 

ف القوؿ أف المستيمؾ ىو ذلؾ الشخص الطبيعي أو المعنوؼ الذؼ عمى ىذا يمك المعنوية، وبناء
يشترؼ سمعا أو خدمات لكي يشبع حاجاتو الفردية أو األسرية أو تمؾ المرتبطة بشؤوف حياتو 

 .3اليومية

 

                                       
، 41عددال ،المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر ،2014يونيو  23المؤرخ في  02-04القانوف رقـ  1

 .03، ص2014جواف  27رة في الصاد

 08، الصادرة في 15عدد ال ،المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش، ج ر 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانوف رقـ  2
 .13، ص 2009مارس 

.21، ص2007عبد المنعـ موسى إبراىيـ، حماية المستيمؾ "دراسة مقارنة"، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،   3 
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 :تعريف المستهمك اإللكتروني -ثانيا

مميات التعاقد في مجاؿ معامالت التجارة اإللكترونية ىو نفسو المستيمؾ في مجاؿ عالمستيمؾ 
خصوصية  باالعتباراألخذ  التجارتيف مع أنو يتمتع بنفس الحقوؽ في التقميدية وىذاما يعني

 .1العقد اإللكتروني وكونو مف العقود التي تبـر عف بعد عبر شبكة إلكترونية

و يعد المشرع الفرنسي السابق لحماية المستيمؾ منذ أمد بعيد، وأصدر العديد مف القوانيف إال أن
حيث جاء في  344-14رقـ  االستيالؾتأخر في إعطاء تعريف لو، إلى غاية صدور قانوف 

في إطار  ال يدخلمنو :"يعتبر مستيمكا كل شخص مادؼ يتصرؼ قصد غرض  03المادة 
 .2نشاطو التجارؼ، أو الصناعي أو الحر"

ورد في  المستيمؾفتعريف بشأف حماية المستيمؾ،  67-06ووفقا لمقانوف المصرؼ رقـ   
الشخصية أو العائمية  احتياجاتو"كل شخص تقدـ إليو أحد المنتجات إلشباع  المادة األولى أنو:

أو يجرؼ التعامل أو التعاقد معو بيذا الخصوص" ويقصد بالمنتجات ىنا السمع والخدمات 
  .3المقدمة مف أشخاص القانوف العاـ أو الخاص، وكذا التي يتـ التعاقد عمييا مف خالؿ مورد

وبالنسبة لممشرع الجزائرؼ، إضافة إلى تعاريف السابقة لممستيمؾ بصفة عامة، عر ؼ   
المتعمق بالتجارة  05-18مف القانوف  03الفقرة  06المستيمؾ اإللكتروني مف خالؿ المادة 

"كل شخص طبيعي أو معنوؼ يقتني بعوض أو بصفة مجانية سمعة أو  اإللكترونية عمى أنو:
 .4النيائي" االستخداـاإللكترونية مف المورد اإللكتروني بغرض  تصاالتاالخدمة عف طريق 

 

                                       
.23حماية المستيمؾ في العقد اإللكتروني، ص د ممدوح ابراىيـ،خال  1

 

2
 Loi N:2014-344 du 17 mars 2014 ,relative à la consommation J.O.R.F du18mars 2014. 

.30كوثر سعيد عدناف خالد، حماية المستيمؾ اإللكتروني، ص  3
 

لخدمات. المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع وا 05 -18القانوف رقـ   4
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 قبل وأثناء تنفيذ العقد الفرع الثاني: حماية المستهمك اإللكتروني في مرحمتي ما

مف  عنيا نتج رة التكنولوجية التي ظيرت في منتصف القرف العشريف، ومانتيجة لمثو   
ر مشكمة تتمثل في حماية المستيمؾ، بل وفرضت نفسيا إلى ظيو  أدػ ضخامة اإلنتاج والتوزيع

عمى معظـ المشر عيف في مختمف دوؿ العالـ، فالمستيمؾ يحتاج إلى الحماية عمى المستوييف 
الوطني والدولي، وتنبع أىمية توفير الحماية لممستيمؾ كونو يعتبر الطرؼ األضعف في العممية 

 االتصاؿلذؼ يتـ عف بعد وبواسطة مختمف وسائل التعاقدية خاصة في ىذا النوع مف التجارة ا
اإللكترونية المستحدثة، ليذا وجب حمايتو في مرحمة ما قبل إبراـ العقد، و حمايتو أثناء مرحمة 

 تنفيذ العقد:

 التعاقد ما قبلفي مرحمة حماية المستهمك اإللكتروني  :أوال

اإللكترونية عرضة لمتالعب  المستيمؾ في ظل تزايد اإلقباؿ عمى إبراـ المعامالت أصبح  
في تسويق إذ أف الميني)المورد( في سبيل رغبتو  بمصالحو وضماناتو بل ومحاولة خداعو، 

منتجاتو وتوزيعيا قد يسعى بوسائل غير مشروعة إلى تظميل المستيمؾ عف طريق إييامو بوجود 
 ىـ مراحل العقد والتعاقد مف أ  ما قبللذلؾ تعد مرحمة  ، 1مزايا غير حقيقية عف تمؾ السمع

 ما أخطرىا في ذات الوقت، نظرا لما تحويو مف تحديد لمعظـ حقوؽ أطراؼ العقد والتزاماتيـ و
مف مشكالت قانونية مختمفة، مما يتطمب وضع أسس قانونية لحماية المستيمؾ في عنيا  ينشأ

 يمي: ىذه المرحمة لذلؾ سنتناوؿ دراستو فيما

باإلعالـ اإللكتروني قبل التعاقد عبر  االلتزاـ يعتبر: محق المستهمك اإللكتروني في اإلعال .1
، التزاـ سابق عمى التعاقد اإللكتروني ويمكف أف يستمر حتى بعد اإللكتروني االتصاؿوسائل 

 والتعاقد، يتمثل أساسا في التزاـ المورد بإعالـ وتبصير المستيمؾ بمعمومات شاممة عف كل ما

                                       
.419حماية المستيمؾ في العقد اإللكتروني، ص  خالد ممدوح ابراىيـ، 1 
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اإللكتروني" حتى يكوف المستيمؾ عمى بي نة مف أمره  تصاؿااليتعمق بعممية البيع "عف طريق 
 .1ويتخذ قراره بناًء عمى ذلؾ

يكتسي الحق في اإلعالـ اإللكتروني أىمية بالغة في التجارة اإللكترونية ألف ىذه و   
الطريقة في التعاقد مف شأنيا أف تؤثر في رضا المستيمؾ دوف عممو الحقيقي الشامل بالمنتوج، 

المستيمؾ ىو  بإعالـ االلتزاـفي التوازف العقدؼ، لذلؾ فإف تقرير  االختالؿلى مما يؤدؼ إ
الوسيمة المناسبة إلعادة المساواة في العمـ بيف المتعاقديف وبالتالي إعادة التوازف في عممية 

 .2التعاقد

تتنوع أساليب  حق المستهمك اإللكتروني في الحماية من اإلعالنات الكاذبة والمضممة: -2
عالنات التجارية اإللكترونية بتطورىا، بحيث نجد أف المستيمؾ يقدـ عمى التعاقد بناًء عمييا، اإل

المورد اإللكتروني في بعض األحياف يقدـ عمى استعماؿ طرؽ و أساليب دعائية  ما يجعلوىذا 
مضممة وكاذبة، مف شأنيا تكويف مواصفات خاطئة وغير صحيحة عف السمعة أو الخدمة 

ا بيدؼ دفع المستيمؾ عمى التعاقد، لذا تـ وضع جممة مف الشروط في اإلعالف المعمف عني
 :  3يمي اإللكتروني وىي كما

اإلعالف البيانات الالزمة عف الخدمة أو السمعة التي مف شأنيا خمق أف يتضمف  - أ
صورة واضحة في ذىف المستيمؾ التي تساعده في تكويف إرادتو وىو بصدد 

 إقبالو عمى التعاقد.

                                       
المجمة األكاديمية لمدراسة االجتماعية حوالف عبد الصمد، "الحماية القانونية لممستيمؾ في عقود التجارة اإللكترونية"،  1

  .125،ص 2016ايد، تممساف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمق 15، العدد واإلنسانية

القانوف  إمادالو سياـ، لحسف ليمى، حماية المستيمؾ اإللكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص 2
 . 29، ص 2013الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، الجزائر، 

ة لممستيمؾ في ميداف العقود اإللكترونية، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في الحقوؽ، بف غيدة إيناس، الحماية المدني 3
 . 35، ص 2015كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
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يشترط أال يكوف اإلعالـ مضمال خاطئا أو كاذبا، األمر الذؼ يوقع  كما - ب
 في الغمط . المستيمؾ

أف يكوف اإلعالف خاليا مف العبارات التي تعمل عمى تكويف أفكار خاطئة في   - ج
ذىف المستيمؾ ، كاإلعالنات التي تمدح وتدعي بأف  لممشروبات الكحولية مزايا 

 صحية.

نظرا لاللتزاـ الذؼ يصاحب كل : ي بحسن النية في المفاوضاتالتزام المورد اإللكترون -3
عقد إلكتروني والمتمثل في تحقيق غاية، ىذا األخير الذؼ يقتضي مف المورد اإللكتروني أف 
يتحمى بحسف النية في التفاوض، أؼ أال يتسبب في عرقمة سيرىا أو توقفيا بنية اإلضرار 

أف يدخل المورد اإللكتروني في المفاوضات مع  بالمستيمؾ اإللكتروني، وحسف النية معناه
عف أساليب المراوغة والغش، ويتجمى ذلؾ يا بالنزاىة والشرؼ مبتعدا المستيمؾ اإللكتروني متحم  

باالعتداؿ والجدية والنصح  وااللتزاـبالسرية والمحافظة عمى األسرار،  االلتزاـمف خالؿ 
مف  107نية في تنفيذ العقد مف خالؿ المادة ، وقد أورد المشرع الجزائرؼ حسف ال1والتعاوف 

إغفاؿ أو  ما يبيفوىذا  2"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عمييا وبحسف نية" القانوف المدني:
 .عدـ إيالء األىمية الالزمة ليا كمبدأ في المفاوضات بشكل عاـ

 ثانيا: حماية المستهمك اإللكتروني في مرحمة تنفيذ العقد

عمى المورد بضماف عيوب  التزاماالبيع سواء كاف تقميديا أو عبر االنترنيت، ينشأ عف عقد  
عميو المبادغ القانونية الحديثة، حيث تكفمت أغمبية التشريعات  ما نصتالمنتوج الخفية، وىذا 

بتنظيـ أحكاـ ىذا الضماف، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لضماف التعرض، حيث يجب عمى المورد أف 
يسعى المشرع الجزائرؼ إلى تحقيق العدؿ واالنصاؼ بالمنتوج كما  النتفاعاف المستيمؾ مف يمك

                                       
1 .30بف غيدة إيناس، الحماية المدنية لممستيمؾ في ميداف العقود اإللكترونية، ص  

 

 2 .المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ  
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مف خالؿ سف قوانيف تحمي المستيمؾ، حيث فرض جممة مف  ؾ،في عالقة البائع و المستيم
 ي مرحمة التعاقد تتمثل أساسا في:االلتزامات عمى عاتق البائع ف

السالمة إلى تقوية الحماية المقررة ييدؼ االلتزاـ ببسالمة المستهمك اإللكتروني:  االلتزام -1
لممستيمؾ، عف طريق وضع قواعد ذات طابع وقائي، تيدؼ إلى منع ظيور منتوجات ضارة أو 
خطرة في السوؽ وتقرير مسؤولية لممنتج أو الموزع الذؼ يقـو بطرح منتجات تمحق الضرر بمف 

 .1مف عيوب ما فييايستيمكيا أو يستخدميا بسبب، 

 107عاـ في نص المادة لتزاـ بالسالمة تبريرىا مف الناحية القانونية كأصل ونجد أف فكرة اال
يقتصر العقد عمى إلزاـ المتعاقد بما ورد فيو فحسب، بل  "وال مف ؽ.ـ.ج التي نصت: 2الفقرة 

 .2"االلتزاـمف مستمزماتو وفقا لمقانوف والعرؼ والعدالة بحسب طبيعة  ما ىويتناوؿ أيضا 

تنص عمى أنو :"يتعيف عمى كل متدخل  03-09ؽ.ح.ـ.ؽ.غ رقـ  مف 10كما نجد المادة 
احتراـ إلزامية المنتوج الذؼ يضعو لالستيالؾ فيما يخصو مميزاتو وتركيبتو وتغميفو وشروط 

 تجميعو وصيانتو.

 .3تأثير المنتوج عمى المنتوجات األخرػ عند توقع استعمالو مع ىذه المنتوجات..."    

تطرؽ المشر ع الجزائرؼ إلى تعريف  لحماية من الشروط التعسفية:حق المستهمك من ا-2
في بموجب المادة  المتعمق بالقواعد المطبقة عمى  03-04مف قانوف  5الفقرة  03الشرط التعس 

"الشرط التعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو  الممارسات التجارية حيث نصت المادة عمى أف:
و شروط أخرػ مف اإلخالؿ الظاىر بالتوازف بيف حقوؽ مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أ

                                       
أحمد اميف ناف، حماية المستيمؾ اإللكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر، تخصص قانوف الشركات، كمية الحقوؽ  1

 .  23،ص  2017والعمـو السياسية، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، 

.المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني الجزائرؼ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 األمر رقـ  2 
المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 03-09القانوف رقـ   3 
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في  مف،و 1وواجبات أطراؼ العقد" خالؿ نص المادة أعاله يتبيف أف  المشرع عر ؼ الشرط التعس 
مف خالؿ األثر المترتب عميو، وىو اإلخالؿ بما يفترض تحقيق التوازف العقدؼ بيف الحقوؽ 

ف العوف االقتصادؼ والمستيمؾ، يتم يز الشرط والواجبات المترتبة عف العالقة التعاقدية بي
 .2التعسفي بأنو شرط صحيح غير مخالف لمنظاـ واآلداب العامة والقواعد اآلمرة

يمثل العدوؿ تعرضا واضحا مع مبدأ القوة الممزمة لمعقد، ماداـ  : حق المستهمك في العدول-3
في العدوؿ عمى أنو ميزة قانونية  بالرجوع التاـ عف العقد، ويمكف تعريف حق المستيمؾ ال يسمح

منحيا المشرع لممستيمؾ بعد إبرامو عقدا صحيحا لمرجوع عف العقد، دوف أف ينتج عف ىذا 
 .3الرجوع مسؤولية المستيمؾ ومف دوف أف يكوف ممزما بالتبرير

القانوني لحماية مف األساسيات التي يقوـ عمييا النظاـ  العدوؿالمستيمؾ في فيعتبر حق  
ىو  االلتزاـتيمؾ بصفة عامة، وفي العقود اإللكترونية بصفة خاصة، الغاية مف تقرير ىذا المس

محاولة إعادة التوازف إلى العالقات العقدية، نظرا لعدـ قدرة مناقشة شروط العقد بصفة صريحة 
 .4حضوريا إضافة إلى عدـ إمكانية رؤية محل العقد حقيقة

حق المستيمؾ أف يتـ ضماف العيوب الخفية الذؼ  فمف:المورد بضمان العيب الخفي  التزام -4
يتعاقد إلكترونيا مع المزود مف أجل شراء منتج معيف يفترض أنو خاؿ مف العيوب، وصالح 
لمغرض الذؼ اشتراه مف أجمو ولو كاف يعمـ بما بو مف عيوب لما تعاقد عمى شرائو أو لما دفع 

تعريفا خاصا لمعيب الخفي في القانوف المدني،  ، فالمشرع الجزائرؼ لـ يورد5فيو الثمف المسمى
                                       

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية . 02-04القانوف رقـ   1 
مالت اإللكترونية، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه، تخصص القانوف، عبوب زىيرة، الحماية المدنية لممستيمؾ في إطار المعا 2

 .256،ص 2017كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، تيزؼ وزو ،

. 210ص ، المرجع نفسو  
3

 

، 08المجمد العراؽ، جامعة النيريف، مجمة الحقوؽ، سميماف براؾ دايح الجميمي، الرجوع التشريعي في عقود االستيالؾ،4
 .187ص ،2005، 04العدد

. 174ص ،2012 عماف، عبد هللا ذيب محمود، حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتروني، الطبعة األولى، دار الثقافة،  5 
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"يكوف البائع ممزما  التي جاء فييا: 379بل تعرض لشروط العيب الخفي في صمب المادة 
بالضماف إذا لـ يشمل المبيع عمى الصفات التي تعيد بوجودىا وقت التسميـ إلى المشترؼ، أو 

بحسب الغاية المقصودة منو حسبما ىو  االنتفاعإذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف قيمتو، أو مف 
 .1مذكور بعقد البيع أو حسبما يظير مف طبيعتو أو استعمالو"

مكف أف نستخمص أف العيب الخفي الذؼ يمحق المبيع ىو العيب الذؼ يصيب يكما   
المنتج أو الخدمة سواء كاف ذلؾ في األوصاؼ أو في الخصائص بحيث يجعميما غير 

ف أجمو أو يؤدؼ إلى إتالؼ المنتج، أو انقاص قيمتو أو منفعتو أو المعديف مصالحيف لميدؼ 
الميني لممستيمؾ وجودىا في المنتوج، بحيث يؤثر ذلؾ في جودة  التـزتخمف صفة في المبيع، 

في جميع األحواؿ إال إذا توافرت فيو شروط  ال يترتببضماف العيوب الخفية  وااللتزاـالمنتوج، 
مف ؽ.ـ.ج ، فعمى المستيمؾ  380عمى نص المادة اء، وبن2ا، قديماأىميا أف يكوف مؤثرا، خفي

أف يبادر بإخطار الميني فور كشفو لمعيب، ألف السياسة التشريعية في ضماف العيب تقضي 
بعدـ التراخي في اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلثبات العيب والمبادرة إلى رفع دعوػ الضماف، كما 

"أف يكوف اإلخبار بالعيب في المبيع  وجاءت بالصيغة التالية: رلإلخطاة أنو لـ يحدد ميمة معين
 . 3في الوقت المالئـ أو في أجل مقبوؿ"

 

 

 

 
                                       

1 .المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ المعدؿ والمتمـ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ألمر رقـ ا 
 

.177اإللكتروني، المرجع السابق، ص  عبد هللا ذيب محمود، حماية المستيمؾ في التعاقد  2
 

المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ المعدؿ والمتمـ . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ   3 
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 المطمب الثالث: المسؤولية المدنية لمتجارة اإللكترونية

حظيت المسؤولية المدنية بجانب كبير مف األىمية في توفير الحماية القانونية الالزمة 
بالتعويض لممضرور عف فمف خالؿ ىذه المسؤولية يثبت الحق  العقد،لكل طرؼ مف أطراؼ 

تمؾ األضرار التي تمحق بو كما يعتبر المجوء   إلى الدعوػ المدنية تحقق فائدة أكبر مف غيرىا 
مف أنواع المسؤولية القانونية األخرػ، فحق المضرور يتمثل في جبر الضرر، وتبدو أىمية 

ة اإللكترونية، التزاماتو عمى التجار أحد طرفي العقد بتنفيذ  تحديد المسؤولية المدنية عند إخالؿ
قواعد المسؤولية المدنية ) العقدية والتقصيرية ( عمى التجارة اإللكترونية، وعمى وليذا تـ تطبيق 

تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث تناولنا في )الفرع األوؿ( المسؤولية العقدية الناتجة عف 
الناتجة عف ة، وفي )الفرع الثاني( سيتـ التعرؼ عمى المسؤولية التقصيرية التجارة اإللكتروني

 التجارة اإللكترونية.

 الفرع األول: المسؤولية العقدية الناتجة عن التجارة اإللكترونية

تعتبر المسؤولية العقدية الجزاء المترتب عمى اإلخالؿ بالتزامات العقد مف طرؼ أحد  
 . 1في المعامالت بيف األشخاص االستقرارأىمية كبيرة في تحقيق المتعاقديف، لذا يكوف ليا 

اليدؼ والغرض األساسي المتوخى مف أؼ عقد، وبغض النظر عف الوسيط  إف   
المستخدـ في التعاقد ىو أف يتحقق معو أىداؼ طرفيو، إذ عمى أحدىما أف يؤدؼ في الخدمة أو 

ذا تـ إخالتزاماتما يستتبع ذلؾ مف  المنتج أو وىذا يرتب عميو  بالتزاموالؿ أحدىما ، وا 
ذا  المسؤولية، ومقدـ الخدمة أو المنتج يقع عمى كاىمو عدة التزامات تتمثل في تأدية الخدمة وا 

 . 2أخل بذلؾ أصبح مسؤوال

                                       
.236، ص2004بشار طالؿ مومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت، الطبعة األولى، عالـ الكتاب الحديث، األردف،   1 
.17، ص2015المسؤولية المدنية الناشئة عف التعاقد اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، أيمف أحمد دمحم الدلوع،   2
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بيف الطرفيف، أما إذا أنتج عنو خطأ يمس جوىر  التزاماتوجود العقد صحيح يرتب  إف   
، والخطأ العقدؼ يقصد بو إخالؿ المديف بالتزامو االلتزاـتنفيذ العقد وىذا يؤدؼ إلى اإلخالؿ في 

ومثاؿ ذلؾ المسؤولية عف ، 1الناشئ عف العقد، ويتمثل بعدـ التنفيذ، أو تنفيذ بشكل معيب
الحاسب اآللي أو الخطأ الذؼ ينتج عف تشغيل البرنامج عمى نحو يتسبب في تسرب فيروس 

مات خاطئة أو ناقصة، حيث تنعقد المسؤولية العقدية اإلضرار باألجيزة وتزويد العميل بمعمو 
 .2العقدؼ بااللتزاـبمجرد وقوع اإلخالؿ 

ومف التطبيقات األخرػ لمخطأ العقدؼ في المسؤولية عف األشياء إذ تترتب مسؤولية  
كما أف الخطأ الذؼ ، بضماف ذلؾ العيب التزاموالبائع المنتج العقدية عف العيب الخفي بموجب 

السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتسرؼ القواعد العامة  اختصاصسؤولية يدخل في يوجب الم
عمى المعامالت التي تتـ عبر االنترنيت ويخضع ىذا اإلخالؿ بالتزاـ إلكتروني لتمؾ القواعد، 

 .3ويكوف اإلخالؿ واضحا عند عدـ التنفيذ أو التأخير في التنفيذ

الحق في تنظيـ  فمممتعاقديفالتي يرتبيا العقد،  وتعتبر المسؤولية العقدية مف األثار 
أحكماىا أو القياـ بتعديميا، يكوف ذلؾ سواء بالتجديد أو التخفيف، وذلؾ في حدود النظاـ العاـ 

 .4فال يجوز أو التخفيف مف المسؤولية في حالة غش المديف أو خطئو الجسيـ

الخدمة أو تسميـ المنتج وتقـو المسؤولية أيضا عف الضماف والصيانة حيث أف أداء  
بتحقيق نتيجة فال يكتفي فييا بمجرد وصوؿ الخدمة أو السمعة لمتمقييا بل يتولد عف ذلؾ  التزاـ

عف ذلؾ مف  و ما يتولدفي كل العقود الناقمة لمحقوؽ  االلتزاـالتزاما آخرا بضماف الممكية لمحل 

                                       
.236، صت التعاقد عبر االنترنيتبشار طالؿ مومني، مشكال  1 

 2 .90ص  ،2003دمحم حسيف منصور، المسؤولية اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 3 .238المرجع السابق، ص  نترنيت،بشار طالؿ مومني، مشكالت التعاقد عبر اال 
.91دمحم حسيف منصور، المسؤولية اإللكترونية، المرجع السابق، ص   4 
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كرتيف تتمثل األولى في مطابقة كما ترتبط فكرة الضماف بالمطابقة، التي ترد بيف ف، ضمانات
 .1وأما الثانية فيي مطابقة المنتج لمواصفات القياسية المتعارؼ عمييا لالحتياجاتالمنتج 

كما يعد الضرر ركنا أساسيا في قياـ المسؤولية العقدية، فال يكفي إخالؿ أحد طرفي  
فيسبب لو خسارة العقد بالتزاماتو بل يجب توافر الضرر، فيو يعتبر كل أذػ يصيب الشخص 

عميو مف نقص  و ما يترتبمالية سواء كانت ناتجة عف نقصيا أو عف زواؿ بعض أوصافيا 
 .2في قيمتيا عما كانت عميو قبل حدوث ذلؾ الضرر

عمى  االتفاؽ، إال في حالة واحدة وىي االلتزاـبمجرد اإلخالؿ بتنفيذ  ال يفترضوالضرر  
بو في التطبيق المعاصر لمعقود، حيث ينص في ىو معموؿ  ما الشرط الجزائي في العقد و

بدفع مبمغ معيف يتـ تحديده في العقد،  التزاموآخرىا عمى أنو يمتـز الطرؼ المخل بتنفيذ 
 والتأكيد عمى جدية العقد. االلتزاـكتعويض عف اإلخالؿ في 

وف ويجب أف تتوفر في المسؤولية العقدية أيضا عالقة السببية بيف الخطأ والضرر أؼ يك 
الخطأ ىو السبب في الحصوؿ الضرر، إذ قد يكوف الخطأ مف فعل المديف وقد يصاب الدائف 
بضرر مف غير أف يكوف ذلؾ الخطأ ىو السبب في حدوث الضرر، وعميو يستدؿ مما سبق أف 

 المسؤولية العقدية تتحقق بتوافر أركاف ثالثة وىي: 

 .االلتزاـيتمثل في تنفيذ ىذا و  :يالخطأ العقد-1
 : الناتج عف ذلؾ الخطأ.الضرر ثبوت-2
 .3: وتقـو بيف كل مف الخطأ والضررعالقة السببية-3

 
                                       

.110أيمف أحمد دمحم الدلوع، المسؤولية المدنية الناشئة عف التعاقد اإللكتروني، ص  1 
.  239بشار طالؿ مومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت، ص   2 
.241المرجع نفسو، ص   3
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 الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية الناتجة عن التجارة اإللكترونية 

تعتبر المسؤولية التقصيرية الجزاء المترتب عف تقصير قد يكوف مف طرؼ مقدمي  
باعتبارىـ مينيوف ومتخصصوف مسؤولوف دائما  الخدمات أو عممية اإلدارة لممواقع والشبكات،

عما يحدث مف أخطاء داخل منظمو العمل مف خالؿ الوسائل اإللكترونية، بل وقد يتدخل 
 .1المستخدـ اإللكتروني في إحداث خمل يمثل خطأ يرتب في حقو المسؤولية

معناه معنى الخطأ في المسؤولية التقصيرية مف  قضاء فقيا و استقريقرب الرأؼ الذؼ  
قد يكوف لتحقيق غاية أو ببذؿ  االلتزاـعقدؼ، ىذا  بالتزاـفي المسؤولية العقدية يتمثل في إخالؿ 

 التزاـاإلخالؿ بو خطأ في المسؤولية التقصيرية دائما ىو القانوني الذؼ يعد  االلتزاـعناية، أما 
ية التقصيرية دائما ىو القانوني الذؼ يعد اإلخالؿ بو خطأ في المسؤول االلتزاـعناية، أـ ببذؿ 
الغير، فإذا  ال يضرببذؿ عناية، ويعني أف يصطنع الشخص في سموكو اليقظة حتى  التزاـ

يرتب مسؤولية  االنحراؼانحرؼ عف ىذا السموؾ الواجب وكاف مف القدرة عمى التمييز، فيذا 
 .2تقصيرية

يرية ىو مبعث ويعد الفعل الضار الذؼ يشكل الركف األساسي لقياـ المسؤولية التقص 
الخالؼ بيف النظريات التي تنظـ المسؤولية التقصيرية، كما لتأثر فقياء القانوف الفرنسي دور 

ؿ عف تعويض الضرر الذؼ يسببو لمغير مالـ وضع مبدأ مفاده أف الشخص ال يسأكبير في 
مف القانوف المدني الفرنسي لتنص عمى  1382جاءت المادة يكف مخطأ، ووفق ىذه الفمسفة 

 .3"كل عمل أيا كاف يسبب ضرر لمغير يمـز مف حصل عمى الضرر بخطئو أف يصمحو" أنو:

                                       
. 69، ص 2009عايد رضا الخاليمة، المسؤولية التقصيرية اإللكترونية، الطبعة األولى، دار الثقافة، عماف،  1 
.72المرجع نفسو، ص   2 
.243أيمف أحمد دمحم الدلوع، المسؤولية المدنية الناشئة عف التعاقد اإللكتروني، ص   3
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يجوز لكل شخص يتعرض لضرر ما دوف وجود رابطة عقدية، فإنو يستطيع الرجوع 
بالضماف  االلتزاـفي المسؤولية التقصيرية عمى أساس عمى مرتكب الضرر طبقا لمقواعد العامة 

 .1ورة غير مشروعةنتيجة إلحاؽ الضرر بالغير بص

تقع المسؤولية التقصيرية عمى المستخدـ اإللكتروني الذؼ يقع قد الضرر مف طرفو كما 
حيث يمكف أف يعرؼ المستخدـ اإللكتروني بأنو:" ذلؾ الشخص الذؼ يسبح في الفضاء 

بموقع إلكتروني ممحق بشبكة مف الشبكات  االتصاؿمف خالؿ  االفتراضياإللكتروني والعالـ 
زالة العقبات الجغرافية مف  االستفادةتعمل عمى التي  مف المضموف بوسيمة إلكترونية، وا 
، كما يقصد بو :"الشخص الذؼ يتصل بموقع مف المواقع عمى شبكة االنترنيت بغية 2خالليا"

ممسؤولية التقصيرية، فإف أؼ لبموجب القواعد العامة ، و 3الحصوؿ عمى المعمومات أو إرساليا"
أو إضرار غير مشروع يتولد عنو ضرر، أو أذػ يصيب الغير فإنو يجبر شخص يرتكب خطأ 

عمى التعويض، وبتطبيق ذلؾ عمى االنترنيت فإف المستخدـ المرسل لممعمومة يعد مسؤوال عف 
، كما أف مسؤولية الشخص العادؼ ىي مف معمومات قد تمحق الضرر بالغير ما يرسمومضموف 

تو، عمى أساس فكرة اإلضرار غير المشروع بالغير، التي يتـ ترجيحيا بصرؼ النظر عف صف
، 4أؼ أنيا مسؤولية تقصيرية عند عدـ وجود العقد، يكوف مرتكب الفعل ىو الشخص المسؤوؿ

كما تقـو المسؤولية التقصيرية إذا كاف ىناؾ فعل ضار صادر مف أحد األشخاص، وأصاب 
عنو  ما يعبرالضرر، وىذا غيره بضرر يجب أف يكوف ذلؾ الفعل ىو السبب في وقوع ىذا 

 . 5بضرورة وجود عالقة السببية بيف الخطأ والضرر

                                       
 1   .243بشار طالؿ مومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت، ص  
.139أيمف أحمد دمحم الدلوع، المسؤولية المدنية الناشئة عف التعاقد اإللكتروني، ص   2 
.147عايد رضا الخاليمة، المسؤولية التقصيرية اإللكترونية، ص   3 
.246بشار طالؿ مومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت، ص   4 
5 .148عايد رضا الخاليمة، المرجع السابق، ص  
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ويستخمص مما سبق ضرورة وجود عالقة سببية بيف الخطأ الذؼ صدر مف أحد 
صاب الغير كركف لقياـ المسؤولية المدنية، وىذا ما نصت عميو أاألشخاص والضرر الذؼ 

و الشخص بخطئو ويسبب ضررا لمغير يمـز "كل فعل أيا كاف يرتكب :1ؽ.ـ.جمف  124المادة 
مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض"، وبالتالي فالمشرع الجزائرؼ قد أسس المسؤولية التقصيرية 
عمى أساس فكرة الخطأ، إال أنو ألـز فيما يتعمق بالمسؤولية عف األعماؿ الشخصية إثبات خطأ 

ـ عمى خطأ مفترض، وىي المسؤولية الغير كـ أنو أضاؼ في إطار حاالت المسؤولية التي تقو 
عف فعل الغير بصفة عامة والمسؤولية عف األشياء بصفة خاصة، وسواء قامت المسؤولية عمى 

في كل األحواؿ مف التزاـ  ال يمنعأساس فكرة الخطأ أو عمى أساس فكرة الحراسة، فإف ذلؾ 
نو لكي يحصل المنتج بتعويض المضرور أؼ المستيمؾ عف األضرار التي لحقتو، غير أ

المضرور عمى التعويض يقع عميو عبء إثبات عناصر المسؤولية مف خطأ وضرر وعالقة 
الذؼ أدػ إلى إلحاؽ الضرر بو،  االمتناعبأف يقيـ الدليل عمى الفعل أو السببية، حيث يمتـز 

كما  عف السموؾ المألوؼ، االمتناعكما يجب عميو أف يقيـ الدليل عمى خروج ىذا الفعل أو 
ب إثبات وقوع الضرر وأف ىذا األخير قذ نشأ بفعل الخطأ، أما بالنسبة لمعالقة السببية تثبت يج

في مجاؿ المسؤولية التقصيرية اإللكترونية يتـ بكافة طرؽ  والضرر واإلثباتضمنيا بيف الخطأ 
اإلثبات غير أف المضرور قد يجب صعوبات في ىذا اإلثبات خاصة بعد التطور الصناعي 

 . 2ؽ اإلنتاج وتعقد التركيبات وتطور وسائل االتصاؿ الحديثة وتنوعياوتطور طر 

 

 

                                       
المتضمف القانوف المدني الجزائرؼ المعدؿ والمتمـ . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ـ األمر رق  1 
قنطرة سارة، المسؤولية المدنية لممنتج وأثرىا في حماية المستيمؾ، رسالة لنيل شيادة الماجستير، تخصص قانوف األعماؿ،  2

 .40، ص2017ئر، الجزا كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة لميف دباغيف، سطيف،
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 المبحث الثاني: الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية 

أدت الثورة المعموماتية إلى ظيور التجارة اإللكترونية و التي انتشرت بسرعة ىائمة،   
، ألنيا توفر التي تجعل اإلقباؿ عمييا  بفضل مزاياىا العديدة والمتنوعة يتزايد وينمو يوما بعد يـو

الية وتحقق أرباح أكثر، حيث أصبحت تخضع لمعديد مف التحديات و المعوقات  تسويق أكثر فع 
الذؼ يمس  الجريمة المعموماتية،ب ما يسمىالنشاط اإلجرامي عبر النظـ المعموماتية أو أبرزىا 

برزت الحاجة إلى توفير حماية  وىنا ،المعطيات الشخصية وأمف الدخوؿ المواقع اإللكترونية
ونصوص قانونية ردعية، تكفل حماية  تدخل المشرع الجزائرؼ بقواعد مما استدعى جنائية ليا، 

لو في  ما تطرقناجزائية لمبيانات الشخصية عبر شبكة االنترنيت وحماية أسماء النطاؽ وىذا 
ة الجنائية لممستيمؾ في إطار الحماي فسنتناوؿ، أما في )المطمب الثاني( )المطمب األوؿ(

 خصصناه لجرائـ وعقوبات التجارة اإللكترونية.ف)المطمب الثالث(  أماالتجارة اإللكترونية، 
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 المطمب األول: الحماية الجنائية لمبيانات الشخصية وأسماء النطاق

منية يعد التطور اليائل لوسائل االتصاؿ اإللكترونية الحديثة، تيديدا لألنظمة األ 
حق المتعامل اإللكتروني  االعتباراإللكترونية لكافة دوؿ العالـ، خاصة إذا تـ األخذ بعيف 

والمستخدـ لمواقع االنترنيت في الحماية، لذا نجد جل دوؿ العالـ سارعت إلى تسخير كل 
وضع اإلمكانيات القانونية والجزائية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي) الفرع األوؿ(، كذلؾ 

(، عبر الشبكة WEBأسس وضوابط لحماية أسماء النطاؽ التي تشكل عناويف موقع الويب)
 .بدراستو في )الفرع الثاني( ما نقـوالعنكبوتية التي تتطمب حماية مف أخطار القرصنة، وىذا 

 الفرع األول: الحماية الجنائية لمبيانات الشخصية

قانونية شكل نصوص الشخصية في  موضوع حماية البيانات تناوؿ المشرع الجزائرؼ  
 تطرؽ إلى حمايتيا بموجب نصوص قانوف العقوبات )ثانيا(.كما خاصة )أوال(، 

 أوال: حماية البيانات الشخصية بموجب النصوص القانونية الخاصة

يستدعي البحث عف حماية الحياة الخاصة لألشخاص في القانوف الجزائرؼ اإلشارة  
الجزائرؼ، باعتباره قمة التسمسل اليرمي في التنظيـ الداخمي، الذؼ  بالدرجة األولى إلى الدستور

حماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع  46كرس في مادتو 
 .1الشخصي فيي حق أساسي يضمنو القانوف ويعاقب عمى انتياكو

التنفيذؼ كما نجد عدة نصوص في مجاؿ حماية البيانات الشخصية منيا المرسـو  
المتعمق بشروط وكيفيات إقامة خدمات األنترنيت واستغالليا، فقد نص في  257-98رقـ

 "يمـز مقدـ خدمات االنترنيت خالؿ ممارسة نشاطاتو بمايمي : أنو: 2الفقرة  14المادة

                                       
يتعمق بنص تعديل الدستور  1996ديسمبر  07، الصادر في438-96، المنشور بموجب المرسـو الرئاسي 1996دستور  1

 .204، صمعدؿ ومتمـ 1996ديسمبر  12رة في الصاد ،76عدد ، ال، ج ر1996نوفمبر  28المصادؽ عميو في استفتاء 
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المحافظة عمى سرية المعمومة المتعمقة بحياة مشتركيو الخاصة، وعدـ اإلدالء بيا إال في  -
 .1المنصوص عمييا في القانوف"الحاالت 

لحماية البيانات الشخصية في مجاؿ المعامالت  اخاص اوننكما أفرد المشرع الجزائرؼ قا  
المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ  07-18اإللكترونية، مف خالؿ القانوف رقـ 

ذات الطابع  المعطيات -بأنيامنو  03في المادة  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
:" كل معمومة بغض النظر عف دعامتيا متعمقة بشخص معروؼ أو قابل لمتعرؼ -الشخصي

عميو والمشار إليو أدناه)الشخص المعني( بصفة مباشرة أو غير مباشرة، السيما بالرجوع إلى 
بيويتو البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو رقـ التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة 

 .2"االجتماعيةأو الثقافية أو  االقتصاديةيومترية أو النفسية أو الب

ييدؼ ىذا القانوف عمى وجو الخصوص إلى حماية الحريات وحقوؽ األشخاص، الذيف و  
تكوف المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعمقة بيـ موضوع المعالجة ف ىذه المعالجة البد أف 

وؽ والحياة الخاصة والحريات العامة، وأال تمس بحقتتـ في إطار احتراـ الكرامة اإلنسانية 
حيث وضع المشرع قواعد وشروط  07-18تضمنو قانوف  ااألشخاص وسمعتيـ وشرفيـ، ىذا م

تمؾ البيانات، وكذا األحكاـ  عاة صحة البيانات ومشروعية معالجةمف حيث مرا متماثمة 
ف الشروط والشكميات، باإلضافة إلى اإلجرائية ، وتقييد عممية جمع البيانات ومعالجتيا بجممة م

أنو منح أصحاب المعطيات حقوقا تمكنيـ مف السيطرة عمى بياناتيـ الخاصة بيـ محل 

                                       
، يتعمق بشروط وضبط كيفيات إقامة خدمات األنترنيت 1998أوت  25، مؤرخ في 257-98المرسـو التنفيذؼ رقـ  1

 .05، ص 1998يونيو  13في ، الصادر 63واستغاللو، ج ر، العدد 
، يتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات 2018يونيو  10، مؤرخ في 07-18قانوف رقـ  2

 .11، ص 2018ونيو ي 10الصادرة في  34دد الطابع الشخصي، ج ر، ع
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و التصحيح، إال أف تطبيق ىذا النمط مف القوانيف  واالعتراض االطالعالمعالجة كالحق في 
 .1يق القانوف يتوقف عمى وجود ىيئة أو سمطة مستقمة تمنح ليا سمطات تضمف احتراـ وتطب

المتعمق بالتجارة اإللكترونية 05-18تطرؽ المشرع الجزائرؼ مف خالؿ القانوف رقـ  كما 
إلى جممة مف  48إلى المادة  37الفصل الثاني المتضمف الجرائـ والعقوبات مف المادة 

 2.بالتجارة اإللكترونيةالعقوبات الجزائية التي تتعمق 

 قانون العقوباتنصوص وجب حماية البيانات الشخصية بم :ياثان

توفير حماية جنائية عامة لمبيانات الشخصية اإللكترونية في  تولى المشرع الجزائرؼ  
 عمى مواقع التجارة اإللكترونية مف أخطر االعتداءجرائـ ف العقوبات، بحيث يعد إطار قانو 

وؿ إلى النظاـ لذلؾ أف ترتكب إال بعد الدخ ال يمكفالجرائـ المعموماتية، ذلؾ أف أغمب الجرائـ 
كبيرا أبرزىا التشريع األمريكي المتعمق بجرائـ الحاسوب الصادر  اىتماماأولت ليا التشريعات 

الذؼ التشريع الجزائرؼ عات العربية ك، وكذلؾ بعض التشري1994والمعدؿ سنة  1988سنة 
 155-66المعدؿ والمتمـ لألمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانوف اعتمد 

فقد حرص المشرع عمى حماية مواقع التجارة اإللكترونية مف ، لذلؾ 3المتضمف قانوف العقوبات
ـ الدخوؿ العمدؼ )االختراؽ( أو البقاء غير المشروع في نظاـ معالجة  أوالهاناحيتيف:  أف جر 

 االختراؽفي ىذه الحالة ظاىرة إجرامية جديدة، كما تعد جريمة  االختراؽالبيانات، حيث يعد 
ق ىذه قوالبقاء غير المشروع مف اىـ جرائـ المعطيات، والجرائـ المعموماتية بصفة عامة، وتتح

                                       
تعزيزا بالثقة باإلدارة وضماف فعاليتيا، كمية الحقوؽ والعمـو  07-18جدؼ صبرينة، حماية المعطيات الشخصية في قانوف  1

تـ االطالع عميو  msila.dz-dspace.univ، متوفرة عمى الموقع 2،ص 2018السياسية ، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
 سا.23:30عمى الساعة  2020أفريل  06يـو 
المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.     05 -18القانوف رقـ   2 
"دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية  صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية 3

 .67الحقوؽ، جامعة أبوبكر بمقايد، تممساف، الجزائر، ص 
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الجريمة سواء أدػ ىذا التواجد إلى نتائج معينة أو لـ يؤدؼ، ولكف إذا نجـ عف ىذا التواجد غير 
 .1المشروع داخل النظاـ أؼ تخريب فإف العقوبة تتشدد

وف العقوبات الجزائرؼ عمى معاقبة كل مف يدخل مكرر مف قان 394وقد نصت المادة  
عف طريق الغش في جزء مف منظومة المعالجة اآللية لممعطيات أو يحاوؿ ذلؾ وتضاعف 

 .2العقوبة إذا ترتب عمى الدخوؿ أو البقاء حذؼ أو تغيير معطيات المنظومة أو تخريب النظاـ

اـ الجميور، ألنو لو كاف كذلؾ ولكي تقـو ىذه الجريمة يجب أال يكوف النظاـ مفتوحا أم 
فال تكوف ىناؾ أؼ جريمة حيث يباح لمجميور الدخوؿ في النظاـ، ألف ىذه الجريمة تفترض 

الدخوؿ إال ألشخاص محدديف، ألجل ذلؾ فإف النص يحدث عف الدخوؿ أو غير  ال يجوزأنو 
 .3المشروع

نية بتجريـ اإلخالؿ بنظاـ حرص المشرع فييا عمى حماية مواقع التجارة اإللكترو  ثانيهاو  
:"يعاقب مف قانوف العقوبات الجزائرؼ أنو  1مكرر 394معالجة البيانات وذلؾ وفقا لنص المادة 

دينار جزائرؼ إلى  500.000بالحبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات وبغرامة مف 
أزاؿ دينار جزائرؼ كل مف أدخل بطريق الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية  2000.000

 .4"أو عدؿ بطريق الغش المعطيات التي يتضمنيا

ألوؿ ا لجريمة اإلخالؿ بنظاـ معالجة البيانات ركف مادؼ يتكوف مف ثالثة أفعاؿ:كما أف  
معطيات جديدة عمى الدعامة الخاصة بو، والثاني المحو ويقصد بو  بإضافةفي اإلدخاؿ يتحقق 

                                       
.282التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، ص  عصاـ عبد الفتاح مطر،  1 
. 67"دراسة مقارنة"، ص  صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية  2 
 . 28ص واالنترنت،عبد الفتاح بيومي حجازؼ، التجارة اإللكترونية في القانوف العربي النموذجي لمكافحة جرائـ الكومبيوتر  3
المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ.  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66األمر رقـ   4 
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طريق إزالتيا أو طمسيا، أما الثالث  اقتطاع خصائص مسجمة عمى الدعامة الممغنطة عف
 .1يتمثل في التعديل وىو تغيير المعطيات الموجودة داخل النظاـ واستبداليا بأخرػ 

وبالنسبة لمركف المعنوؼ ليذه الجريمة فيكفي توافر القصد الجنائي العاـ الذؼ يتطمب عمـ  
حداث اتجاىيا نحو ارتكاب ؾ األفعاؿ، وتوافر إرادة الجاني الجاني بتم السموؾ اإلجرامي وا 

 .2النتيجة اإلجرامية

( أشير إلى ثالث 06) يعاقب بالحبس مف ستة" و:مكرر أن 303ت المادة نص   في حيف 
دج، كل مف تعمد المساس بحرمة  300.000دج إلى  50.000( سنوات وبغرامة مف 03)

 الحياة الخاصة لألشخاص، بأية تقنية كانت وذلؾ :

 نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أوسرية بغير إذف صاحبيا أو رضاه.بالتقاط أو تسجيل أو  -1
 .3بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكاف شخص بغير إذف صاحبيا أو رضاه" -2

"يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثالث  مف ؽ.ع.ج أنو: 2مكرر 394كذلؾ أشارت المادة 
يقـو عمدا أو عف طريق دج مف  5.000.000دج إلى  1.000.000سنوات وبغرامة مف 

 الغش بما يأتي :

تصميـ أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو اإلتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسمة  -1
 عمييا في ىذا القسـ . عف طريق منظومة معموماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصوص

لمتحصل عمييا مف إحدػ   ألؼ غرض كاف المعطيات ا استعماؿحيازة أو إفشاء أو نشر أو  -2
 .4الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ"

                                       
. 299عصاـ عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، ص   1 
. 299المرجع نفسو، ص   2 
نوف العقوبات المعدؿ والمتمـ.المتضمف قا 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66األمر رقـ   3 
.لمرجع نفسوا  4 
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 الفرع الثاني: الحماية الجنائية ألسماء النطاق
الكبير لشبكة االنترنيت وتزايد عدد  االستخداـتعتبر أسماء النطاؽ حديثة الظيور، ومع  

ىذه األسماء ية مف الضرورؼ وضع أسس قانونية لحماأسماء النطاؽ مع مرور الوقت، أصبح 
عمى ىذا سنقـو بتحديد تعريف أسماء النطاؽ )أوال(، ثـ بياف كيفية حماية  مف القرصنة، بناء

 أسماء النطاؽ جنائيا)ثانيا(.
 أسماء النطاق ماهيةأوال: 

ت نجد أسماء تعددت التسميات المطمقة عمى أسماء النطاؽ وتنوعت ومف بيف ىذه التسميا
االسـ األكثر شيوعا ىو أسماء أسماء المجاؿ، أو أسماء المواقع اإللكترونية، إال أف  الحقوؽ،
 يمي سنقوـ بتحديد مقصود أسماء النطاؽ وفيما النطاؽ،

 :المقصود بأسماء النطاق-1

فذىب وتعددت المعايير المعتمدة في ذلؾ النطاؽ  اسـتباينت االتجاىات الفقيية في تعريف 
 :ريف اسـ النطاؽ إعماال لمطبيعة التقنية التي تميزه فعر فو عمى أنوجانب مف الفقو إلى تع

، 1"ترجمة رقمية تتـ عف طريق حروؼ معينة تسمح بدوراف المعمومات عبر شبكة االنترنيت"
فو جانب آخر مف الفقو مستندا إلى وظيفة الموقع اإللكتروني محل العنونة بأنو:" العنواف وعر  

ماتي والمتمثل في كونو صندوقا بريديا إلكترونيا يعبر عف عنواف البريدؼ في المجاؿ المعمو 
صاحبو عمى شبكة االنترنيت حتى يتسنى الوصوؿ إليو بصعوبة ويشير إلى موقعو عبر شبكة 

 .2االنترنيت"

                                       
، 2007عمي عادؿ إسماعيل، الجرائـ الماسة بحقوؽ الممكية اإللكترونية، أطروحة دكتوراه، كمية القانوف، جامعة بغداد،  1

 .134ص
.39، ص2005دمحم حساـ محمود لطفي، حقوؽ الممكية الفكرية " المفاىيـ األساسية"،  القاىرة،  2 
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في حيف ذىب اتجاه ثالث إلى الجمع بيف المعياريف السابقيف وعر ؼ اسـ النطاؽ الموقع  
فريد ومميز يتكوف مف عدد مف األحرؼ الالتينية أو األرقاـ التي يمكف  اإللكتروني بأنو:" عنواف

 .1بواسطتيا الوصوؿ إلى موقع عمى شبكة االنترنيت"

كما يقصد بيا العناويف التي صممت لتمكف مستخدمي شبكة االنترنيت مف الوصوؿ إلى  
ة لمداللة عف كل مختصر  ؼو المواقع التي يبحثوف عنيا ويتـ التعبير عف تمؾ  العناويف بحر 

لمتعبير عف southafrica(sa).france(fr)عنواف مف عنواف الدولة المراد الوصوؿ إلييا، مثل 
ونتيجة ( otg/net/comالمجاؿ الذؼ تـ تسجيل موضوع البحث مف خاللو والمسجمة تحت عنواف)

وقد تولد عف عمى شبكة االنترنيت زادت المنافسة بيف المواقع اإللكترونية إلقباؿ المستخدميف 
 إف وقعت انتياكات عمى بعض ىذه المواقع، ماتنافس وتدافع أصحاب المواقع لتسجيل أسمائيـ 

نجـ مف تنازع بيف أصحاب أسماء النطاؽ ومطالبيـ بإضفاء الحماية القانونية عمى األسماء 
 .2المسجمة

ف القانوف م 8الفقرة  06وقد عر ؼ الشرع الجزائرؼ أسماء ذات النطاؽ في نص المادة  
أرقاـ مقي سة ومسجمة "عبارة عف سمسمة أحرؼ و/أو  المتعمق بالتجارة اإللكترونية أنو: 18-05

 .3لدػ السجل الوطني ألسماء النطاؽ، وتسمح بالتعرؼ والولوج إلى الموقع اإللكتروني"

 تسجيل أسماء النطاق: -2
نوع عنواف الموقع تخضع عممية تسجيل أسماء النطاؽ لعدة ضوابط تتحدد وتتنوع بحسب  

سواء مف حيث الجية القائمة بالتسجيل أو في اإلجراءات المتبعة فيو، فيتـ تسجيل  اإللكتروني

                                       
، السنة العاشرة، العدد 3مسمـ يونس، إجراءات وقواعد تسجيل أسماء النطاؽ لمواقع االنترنيت، الرافديف لمحقوؽ، المجمد ىادؼ  1

 14، ص2005، العراؽ، 62
المنازعات العقدية وغير  القانوف الواجب التطبيق، دمحم إبراىيـ أبو الييجاء، عقود التجارة اإللكترونية ) العقود اإللكترونية، 2
 .155لعقدية(، ص ا
 3     المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات. 05 -18القانوف رقـ  
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أسماء نطاؽ المواقع اإللكترونية الدولية أماـ ىيئات دولية مختصة، وكانت ىذه العممية تتـ أماـ 
د لمنقد و ظيور ، إلى أف تعرض ىذا اإلسنا1993بدءا مف سنة  NSI1ة أمريكية تدعى ىيئ

ىذه الميمة إلى منظمة دولية متخصصة، وىو التوجو الذؼ تـ اعتماده سنة  إلسناددعوات 
وىي مركز تابع لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ليصبح  ICANNباستحداث منظمة   1999

المواقع ، أما بالنسبة لعناويف 2المواقع اإللكترونية الدوليةالمكمف الوحيد بتسيير أسماء نطاؽ 
المحمية فمكل دولة حق اختيار الييئة أو المؤسسة العامة أو الخاصة المنوط بيا تسجيل أسماء 

بمنح  1999نطاؽ المواقع المحمية، ففي الجزائر يختص مركز البحث العممي والتقني منذ سنة 
تقباؿ مصمحة تابعة لو مسؤولة عف اس بإنشاءوتسجيميا، أيف قاـ ىذا المركز  DZأسماء النطاؽ 

 .3المسائل المتعمقة بأسماء النطاؽ والبت فييا
ونية لجممة مف يخضع تسجيل أسماء نطاؽ المواقع اإللكتر  قواعد تسجيل أسماء النطاق: -3

 :فا عف شروط التسجيل فتندرج ضمف طائفتيفأم   الشروط واإلجراءات،
فة إلى إمكانية تتحدد بضرورة أف يبدأ اسـ النطاؽ بحرؼ أبجدؼ أو رقـ، إضا ،شكمية األولى - أ

يتعدػ عنواف  الموقع اإللكتروني، كما يتوجب االاستخداـ رموز الوصالت ضمف عنواف 
إضافة إلى  ،حرفا، مع استحساف اإليجاز والبساطة في عنونة المواقع 63اسـ النطاؽ 

 .تناسب اسـ النطاؽ وموضوع الموقع أو المشروع الذؼ يمثمو
عدة أوؿ ة العنواف اإللكتروني، واكتسابو تبعا لقاتنحصر في شرط جد   ،والثانية موضوعية  - ب

مميزا يسيل الوصوؿ إليو  االسـإضافة إلى حتمية أف يكوف القادميف أوؿ المخدوميف، 
الخمط عمى الجميور وتضميمو، ىذا عالوة عمى شرط المشروعية الذؼ يعني تطابق  ويمنع

 .4ياعنواف الموقع اإللكتروني مع القانوف والتنظيمات المعموؿ ب
                                       

"network Solution Inc. :"وىي مختصر لػ  1 

 2طاىر شوقي مؤمف، النظاـ القانوني السـ النطاؽ، مجمة مصر المعاصرة، العدد 205، أبريل، 2011، ص18.
.198،ص2008ا بالممكية الفكرية، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر،كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتي  3 

 4 .40طاىر شوقي مؤمف، المرجع السابق، ص
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إضافة إلى أف يكوف اسـ النطاؽ ممزما باحتراـ الشرعية والتي يقصد بيا عدـ مخالفتو  
لمنظاـ العاـ واآلداب العامة، وأال يمس حقوؽ الغير، فيجب أال يعتدؼ عمى حقوؽ الغير 

يجوز االعتداء عمى اسـ تجارؼ  المشروعة في العالقة التجارية المسجمة المشيورة، كما ال
 1ير ألف ذلؾ يعد مف بيف المنافسة غير المشروعةممموؾ لمغ

أسماء النطاؽ فتمر ىذه العممية بالعديد مف المراحل، تبدأ  أما عف إجراءات تسجيل  
باختيار اسـ نطاؽ الموقع اإللكتروني تبعا لمبدأ األسبقية في التسجيل، لتمييا مرحمة تقديـ 

ية التسجيل بإبراـ عقد تسجيل اسـ النطاؽ الوثائق والمستندات الالزمة لمتسجيل، لتنتيي عمم
الموقع اإللكتروني عمى شبكة االنترنيت والذؼ يتخذ وصف عقد المقاولة ذلؾ أف موضوعو 

 . 2ينصب عمى خدمة معموماتية
 المواقع اإللكترونية نطاق سماءأل الجنائية حمايةال آلياتثانيا: 
شأنيا إرساء حماية جزائية ألسماء المشرع الجزائرؼ مجموعة مف اآلليات التي مف  أقر   

نطاؽ وعناويف مواقع الويب، سواء ضمف تشريع حقوؽ المؤلف، أو ضمف النصوص الجزائية 
 يمي: المتصمة بو كما

تجريما لجممة مف  05-03تضمف األمر  تجريم االعتداء عمى عناوين المواقع اإللكترونية: .1
والحقوؽ المتصمة بيا،  اللكترونية،أسماء نطاؽ المواقع ا ، التي تنصب وتمساالعتداءات

النطاؽ عبر شبكة  بأسماءالتي تشكل مساسا ماديا  السموكياتفعالج ىذا األمر العديد مف 
االنترنيت أو إخالال بالحقوؽ المتصمة بيا ورصد لذلؾ العديد مف الجزاءات التي مف شأنيا 

 .3تحقيق فعالية الحماية المقررة جزائيا ألسماء نطاؽ مواقع الويب

                                       
في القانوف، كمية الحقوؽ  عمي، الممكية الفكرية في إطار التجارة اإللكترونية، رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجستير نايت أعمر 1

 .  23، ص2014تيزؼ وزو،  والعمـو السياسية، جامعة مولود معمرؼ،
.42طاىر شوقي مؤمف، النظاـ القانوني السـ النطاؽ، المرجع السابق، ص  2 
جامعة العربي التبسي،  مجمة العمـو القانونية والسياسية، عادؿ بوزيدة، الحماية الجزائية ألسماء نطاؽ المواقع اإللكترونية، 3

  .7،ص2018تبسة ، الجزائر،
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عمى أسماء وعناويف  االعتداءتتنوع صور  النطاق:الواقعة عمى أسماء  اتاالعتداء صور .2
 نذكر منيا:المواقع اإللكترونية 

في التقميد وفق البنياف القانوني المقرر ليا في نص المادة  ممثالالمباشر:  االعتداء - أ
ؽ والمشكل مف عناصر مادية تنطوؼ عمى المساس بالحقو  05-03مف األمر 151

عمى حقوقو المادية ذات الصمة بعنواف  واالعتداءالمعنوية لمؤلف اسـ النطاؽ مف جية 
الموقع اإللكتروني محل الحماية مف جية ثانية، ىذا إضافة إلى الجوانب المعنوية 

المختمفة والمتمثمة في القصد الجنائي العاـ بعنصرؼ  بسموكياتياالمكونة ليذه الجريمة 
 .1العمـ واإلرادة

واالمتناع عف وىذا في حاؿ التعامل بأسماء النطاؽ المقمدة  غير المباشر: عتداءاال - ب
مف  151دفع المكافئة المستحقة لمؤلفييا وىي الصورة المجرمة بموجب نص المادة 

 .2في فقرتيا الثالثة 05-03األمر
رصد المشرع  عمى أسماء نطاق المواقع اإللكترونية: االعتداءالجزاء المترتب عن  .3

ائرؼ عقوبة الحبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات والغرامة مف خمسمائة ألف الجز 
 ،كجزاء أصمي عالوة عمى المصادرة (1000.000إلى مميوف دينار جزائرؼ ) (500.000)

عمى اسـ  االعتداءوغمق المؤسسة بوصفيا عقوبات تكميمية مقررة عف  كما ينشر حكـ اإلدانة
فة إلى حالة التشديد المتصمة بظرؼ العود والمؤدية إلى النطاؽ في صورتو البسيطة ىذا إضا

 .3مضاعفة العقوبات المذكورة

                                       
، جامعة باجي مختار، مجمة التواصل في العمـو االجتماعية واالنسانيةالجزائية لممصنفات الرقمية،  الحمايةمشرؼ راضية،  1

 .141ص ،2013، جواف 34العدد عنابة،
.142المرجع نفسو، ص   2 
 3 .144المرجع نفسو، ص  
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واتجو المشرع الجزائرؼ نحو نظاـ خاص لممساءلة الجزائية عف المساس بعناويف المواقع  
اتجو المشرع  03-05اإللكترونية بعد إقراره لصور حماية المصنفات الرقمية بموجب األمر 

عمى أسماء نطاؽ  باالعتداءي خدمات االنترنيت ،عف المحتويات ذات الصمة نحو مساءلة مقدم
تحديدا لمقدمي ىذه الخدمات  04-09مف القانوف  2وعناويف مواقع الويب، فقد تضمنت المادة 

والمسؤوليف جزائيا عف المخالفات التي تقع أثناء تقديميـ لخدمات االنترنيت فحرصيـ في 
يقـو بمعالجة أو تخزيف "كل كياف  تيـ المادة المذكورة عمى انيـ:متعيدؼ الوصوؿ و الذيف عرف

معطيات معموماتية لفائدة خدمات االتصاؿ أو مستعممييا"، وعميو تقـو المسؤولية الجزائية 
لمقدمي خدمات االنترنيت عف التعامل بأسماء النطاؽ المجرمة، وكذا المحتويات غير 

عة عمييا بعمميـ بالصفة غير المشروعة ليذه المشروعة ذات الصمة باالعتداءات الواق
 2، والذؼ يتحقق بإخطارىـ بالصفة المجرمة لممحتويات ذات الصمة بأسماء النطاؽ1المضاميف

تجاه العناويف موضوع االعتداء عمييا مف ناحية أخرػ مف ناحية وسمبية مقدمي ىذه الخدمات 
عمى أسماء نطاؽ  اعتداء كلمتى تحقق امتناعيـ عف التدخل لسحب المحتويات التي تش

 .3المواقع اإللكترونية المحمية أو عمى األقل منع وصوؿ الجميور إلييا

 
  

 

 
                                       

رائـ المتصمة ، يتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الج2009غشت  5المؤرخ في  04-09وذلؾ بموجب القانوف رقـ1
 .2009غشت  16، الصادرة في 47بتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتيا، ج ر، العدد 

يتـ إخطار مقدمي خدمات االنترنيت عف طريق إعذار إدارؼ أو بموجب قرار قضائي بعدـ مشروعية المحتوػ عبر الشبكة  2
المعدؿ لقانوف العقوبات  ،2016يونيو19المؤرخ في  02-16المستحدثة بموجب القانوف  8مكرر الفقرة  394وفقا لنص المادة 

 .15، ص 2016يونيو 22المؤرخة في   37 والمتمـ لو، ج ر، العدد
 3  .9عادؿ بوزيدة، الحماية الجزائية ألسماء نطاؽ المواقع اإللكترونية، ص 
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 ئية لممستهمك في إطار التجارة اإللكترونية ناالمطمب الثاني: الحماية الج

 مف أىـ وسائل الدفع الحديثة، فيما يعد التوقيع اإللكتروني وسيمة تنفيذ االئتمافبطاقة تعتبر  
التجارة اإللكترونية، وليذا وفرت التشريعات الجنائية حماية خاصة ليما، وعميو سنبحث عف 

وىذا في )الفرع األوؿ(، فيما نتطرؽ إلى الحماية الجنائية  االئتمافالحماية الجنائية لبطاقة 
 لمتوقيع اإللكتروني مف خالؿ )الفرع الثاني(.

 تماناالئالحماية الجنائية لبطاقة  :الفرع األول

ت نتيجة استخداـ الحاسبات ظير وسيمة جديدة مف وسائل الدفع،  االئتمافبطاقات تعتبر  
 . 1المصرفيخاصة في مجاؿ القطاع  نحو واسع في جميع مجاالت الحياة، وانتشارىا عمى اآللية

ت ئتماف في الوقداة وفاء وأداة اأ أيضاوتعتبر تعتبر أداة لسحب النقود،  االئتمافإف  بطاقة  
يعممو  والرقـ السرؼ الخاص بحامل البطاقة والذؼ ال ذاتو بمقتضى البيانات المدونة عمييا،

سوػ الحامل الشرعي لمبطاقة والذؼ يعد بمثابة توقيع إلكتروني، بمقتضاه يسمح لو نظاـ 
 االئتمافالحاسب اآللي في سحب أو إيداع النقود التي يطمبيا، أو يقوـ بالشراء في حدود 

 .2لو بمقتضى ىذه البطاقةالممنوح 

فيا بعض الفقو بأنيا عقد يتعيد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح   بمبمغ معيف  اعتمادوقد عر 
لمصمحة شخص آخر ىو حامل البطاقة، الذؼ بواسطتيا يستطيع الوفاء بمشترياتو لدػ 

تريات حاممي التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد يتعيد فيو بقبوؿ الوفاء بمشالمحالت التجارية 
 .3البطاقات الصادرة عف الطرؼ األوؿ، عمى أف تتـ التسوية النيائية بعد كل مدة محددة

                                       
. 324ص التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية،  عصاـ عبد الفتاح مطر،   1 

. 330التجارة اإللكترونية في القانوف العربي النموذجي لمكافحة جرائـ الكومبيوتر واالنترنت، ص عبد الفتاح بيومي حجازؼ، 2 
.132"دراسة مقارنة"، ص  صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية  3 
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   23الفقرة  مكرر 543عر ؼ المشرع الجزائرؼ بطاقات الدفع والسحب مف خالؿ المادة و  
مة "تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عف البنوؾ والييئات المالية المؤى :مف القانوف التجارؼ 

 قانونا وتسمح لصاحبيا بسحب أو تحويل أمواؿ .

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عف البنوؾ أو الييئات المالية المؤىمة قانونيا وتسمح  
  .1لصاحبيا فقط بسحب أمواؿ"

المعامالت التجارية والبنكية بيف يا أداة دفع إلكتروني تقـو بتسوية بأن   االئتمافبطاقة تتميز  
كما تعتبر بطاقة شخصية، كوف أف  ،2والبنوؾ، طبقا لمنظاـ اآللي لتحويل النقود األفراد

استخداميا يكوف مقتصرا عمى العميل الذؼ تحمل توقيعو وليذه البطاقات مدة معينة لصالحيتيا 
تحدد صالحيتيا في الغالب لمدة سنة واحدة، ويجب عمى العميل متى انتيت صالحيتيا أف 

ال تعرض لممسؤولية الجنائية باعتبارىالجية المصدرة ليا إلى ا يقـو بإعادتيا  .3المالكة، وا 

وبطاقات الدفع أو السحب رغـ ميزتيا العالية، إال أنيا تحمل الكثير مف الخطر سواء عند  
استعماليا مف طرؼ المستيمؾ اإللكتروني ذاتو أو قد يفقدىا ويستعمميا الغير أو عند تزويرىا 

 .ما يستدعي حماية كافية مف ىذه المخاطرالتي قد تسببيا ىذه البطاقة  وغير ذلؾ مف المخاطر

مف أخطر أنواع التزوير المعموماتي وقد ثار خالؼ فقيي  االئتمانجريمة تزوير بطاقة تعد  
اإللكترونية ومف عف مدػ صالحية النصوص التقميدية لمتطبيق عمى جريمة التزوير لمبيانات 

ميدية مثل الفقيو ب، فادعى البعض عدـ صالحية النصوص التقضمنيا بطاقات الدفع والسح
( لعدـ إمكاف قراءة التزوير، أو النتقاء الكتابة كما قاؿ الفقيو UIRICH SIBER)األلماني
ف كانت CASSINالفرنسي) (، فيما رأػ البعض أف ماداـ التزوير قد مس  دعامة مادية حتى وا 

                                       
.،المتضمف القانوف التجارؼ، المعدؿ والمتمـ1975سبتمبر  26الموافق ؿ  1359رمضاف  20المؤرخ في 59-75األمر رقـ  1 

. 324التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، ص  عصاـ عبد الفتاح مطر،  2 
 3 .331التجارة اإللكترونية في القانوف العربي النموذجي لمكافحة جرائـ الكومبيوتر واالنترنت، ص عبد الفتاح بيومي حجازؼ، 
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ف كاف غير مقروء، وأماـ ىذا ئتماف فيو محرر قاة كبطاقات االإلكتروني بل لإلثبات حتى وا 
الخالؼ الفقيي قامت بعض التشريعات بتبديل نصوصيا القانونية وما يجـر التزوير 

الفرنسي في القانوف  ، أو 1983أو األسترالي سنة  1985المعموماتي، كالمشرع الكندؼ سنة 
 .1المتعمق بأمف الشبكات وبطاقات الوفاء 1991لسنة  1382-91رقـ

الممغنطة إلى نوعيف:  االئتمافيمكف تصنيف الجرائـ التي تقع بسبب استخداـ بطاقات  
ا مف  جرائـ ترتكب بسبب إساءة استخداـ العميل لمبطاقة، وجرائـ تقع بسبب استخداـ البطاقة غش 

 .2قبل الغير

 :  من قبل حاممها: االئتمانغير المشروع لبطاقة  االستعمالأوالا

ستخداـ في حالة ما إذا تجاوز رصيده المسموح بو خالؿ فترة صالحيتيا، ويتحقق ىذا اال 
 أو بعد انتياء مدة صالحيتيا أو إلغائيا .

يتـ مف خالؿ قياـ حامل البطاقة الشرعي خال فترة تكييف تجاوز حامل البطاقة لمرصيد: . 1
طية ىذه يكفي لتغ صالحيتيا بالحصوؿ عمى سمع وخدمات رغـ عممو بأف رصيده بالبنؾ ال

خالؿ فترة صالحيتيا وشرعية مف يستخدميا  االئتماف. كما أف إساءة استخداـ بطاقة 3المبالغ
 يمي: يتضح كما

 السحب من جهاز توزيع العممة رغم عدو وجود رصيد كاف .أ. 
 4الوفاء بقيمة البضائع والخدمات رغم عدم وجود رصيد كاف.ب. 

                                       
.149"دراسة مقارنة"، ص  الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية صالح شنيف، 1 

. 132التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، ص  عصاـ عبد الفتاح مطر،  2 
. 152"دراسة مقارنة"، المرجع سابق، ص  صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية  3 
 الطبعة األولى، "دراسة مقارنة"، ولية الجزائية عف إساءة استخداـ بطاقة االئتماف اإللكترونيةعمي عدناف الفيل، المسؤ  4

 .33، ص 2011 المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيروت،
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محددة المدة،  االئتمافالقاعدة أف  بطاقة تها: انتهت مدة صالحي ائتمانبطاقة  استخدام. 2
المدة يجب عمى الحامل الشرعي ليا أف يعيدىا  وف لعاـ أو عاميف وعقب انتياء ىذهوىي قد تك

إلى البنؾ أو المؤسسة المالية التي أصدرتيا، واف استمر في استعماليا بعد انقضاء تمؾ المدة 
عميو أف فعمو  ما يعوؿالقانوني لفاعمو، ولكف  فسوؼ يعاقب جنائيا، بصرؼ النظر عف التكييف

 .1غير مشروع، ويتعيف مساءلتو جنائيا عف ذلؾ الفعل

قد يحدث أف تقوـ الجية المصدرة لبطاقة  ممغاة: ائتمانغير المشروع لبطاقة  االستخدام . 3
ميا سواء السابق إصدارىا لعميميا نتيجة تعسفو في استخدا االئتمافبطاقة  بإلغاءقرار  االئتماف

بالسحب أو بالوفاء، أو لعدـ سداد ديونو في المدة المتفق عمييا في العقد، وذلؾ لمواجية عدـ 
 .2تجريـ التعسف في استعماليا

 من قبل الغير:  االئتمانغير المشروع لبطاقة  االستخدامثانيا: 

، فإذا ىابإصدار ئتماف باسمو مف الجية المختصة الغير بأنو كل مف لـ تصدر بطاقة ايعرؼ 
 كاف استعمالو غير قانوني وذلؾ مف خالؿ: االئتمافاستعمل الغير بطاقة 

فال يمكف استعماؿ بطاقة مسروقة أو  غير المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة: االستعمال. 1
سوػ  ال يعمميامفقودة لسحب النقود بدوف إدخاؿ الرقـ السرؼ أو الشفرة الخاصة بالبطاقة والتي 

رعي لمبطاقة، فبمجرد الحيازة غير المشروعة لمبطاقة ال يكفي لسحب النقود، بل يمـز الحامل الش
 .3أف يرتبط نشاط الفاعل بسرقة شفرة البطاقة أو الرقـ السرؼ ليا

 بإحدػزوير عمى أنو تغيير الحقيقة في محرر يعرؼ الت مزورة: ائتمانالسحب ببطاقة . 2
و إحداث ضرر بالغير وبنية استعماؿ ىذا المحرر الطرؽ التي حددىا القانوف تغييرا مف شأن

                                       
 . 332التجارة اإللكترونية في القانوف العربي النموذجي لمكافحة جرائـ الكومبيوتر واالنترنت، ص  عبد الفتاح بيومي حجازؼ، 1
. 40ص المسؤولية الجزائية عف إساءة استخداـ بطاقة االئتماف اإللكترونية "دراسة مقارنة"، ناف الفيل،عمي عد  2 
 3 .139"دراسة مقارنة"، ص  صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية 
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اإللكتروني ىو الذؼ  االئتماففيما زو ر ألجمو، وفي معظـ األحياف أف  الذؼ يقـو بتزوير بطاقة 
يقـو باستعماليا فيما زو رت مف أجمو سواء كاف ذلؾ في السحب أو في الوفاء، ففي مثل ىذه 

تكابو لجريمة تزوير محرر إضافة إلى ارتكابو جريمة الواقعة نكوف إزاء تعدد في الجرائـ وىي ار 
ر استعماؿ المحرر المزو 

1. 

قانوف التجارة اإللكترونية نجد المشرع لـ يذكر أؼ حالة لمتعدؼ عمى بطاقات وبالرجوع إلى  
الغير أو الدفع لممستيمؾ اإللكتروني، سواء مف طرؼ المورد اإللكتروني أو مف طرؼ  االئتماف

ئر أو الخارج مثل: حيث نممحو فقط وضع اإلطار العاـ لكيفيات الدفع في الجزا كعامل البنؾ،
إما عف بعد أو عند تسميـ المنتوج،  اإللكترونيةيتـ الدفع في المعامالت التجارية  :22المادة 

 وفقا لمتشريع المعموؿ بو. وسائل الدفع المرخص بها طريق عف

ف خالؿ منصات دفع مخصصة ليذا الغرض، عندما يكوف الدفع إلكترونيا، فإنو يتـ م 
مف طرؼ البنوؾ المعتمدة مف قبل بنؾ الجزائر وبريد الجزائر وموصولة منشأة ومستغم ة حصريا 

بأؼ نوع  مف أنواع محطات الدفع اإللكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي لممواصالت السمكية 
الحتراز و الرقابة عمى كل عمميات خذ األمر بشيء مف اأف  المشرع يأنالحع ، 2"والالسمكية

نوعا مف الحماية عمى المستيمؾ  ما يشكلالدفع، مف طرؼ بنؾ الجزائر أو بريد الجزائر، 
 .3التي أخضعت منصات الدفع اإللكتروني لرقابة بنؾ الجزائر 29اإللكتروني خصوصا المادة 

ت، تنص عمى كما لـ نممح أؼ نصوص قانونية في الفصل المخصص لمجرائـ والعقوبا 
رة أو مسروقة في الوفاء. االئتمافسرقة أو تزوير بطاقات   أو استخداـ بطاقات مزو 

                                       
. 74سة مقارنة"، ص"درا المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة االئتمان اإللكترونية علي عدنان الفيل،  1 
 المتعلق بالتجارة اإللكترونية للسلع والخدمات.      05 -18القانون رقم  2

" تخضع منصات الدفع اإللكتروني   :جارة اإللكترونية للسلع والخدماتالمتعلق بالت 05 -18القانون رقم  29تنص المادة  3

ني وسرية البيانات وأمن ئر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البياعاله لرقابة بنك الجزا 27المنشاة والمستغلة طبقا للمادة 

 تبادلها" . 
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  الفرع الثاني: الحماية الجنائية لمتوقيع اإللكتروني

نجد العديد مف الجرائـ التي تمس المستيمؾ اإللكتروني في توقيعو، وىي متعددة ومختمفة  
، كوف عمى القانوف الجزائرؼ مف خالؿ قانوف العقوباتمف تشريع آلخر، في حيف تركيزنا ىنا ي

 :04-15إللكترونية، والقانوف رقـ وقانوف التجارة ا

 عميها واالعتداءأوال: جريمة الدخول غير المصرح به لقاعدة بيانات التوقيع اإللكتروني 

قاء فيو، يعد الدخوؿ إلى نظاـ معمومات التوقيع اإللكتروني دوف إذف فعال إجراميا كما الب 
كل دخوؿ مجرما بحيث عادة ما يكوف الولوج مصرحا بو لكف المورد  ال يجعللكف ذلؾ 

اإللكتروني يبقى داخل المنظومة المعموماتية دوف تصريح أو لفترات أطوؿ مف تمؾ التي جرػ 
 .1عمييا االتفاؽ

 19المؤرخ في  16 - 02المستحدثة بموجب قانوف  مكرر 394المادة  نص بالرجوع إلى 
نجد أف المشرع عالج كل سبل المعدؿ و المتمـ لقانوف العقوبات الجزائرؼ،  2016يونيو 

الدخوؿ أو البقاء غير المشروع في قاعدة بيانات بما في ذلؾ الخاصة بالتوقيع اإللكتروني، وقد 
ف لـ تسبب ضررا لممستيمؾ اإللكتروني.  جاء تجريميا نظرا لمخطر الذؼ تحممو حتى وا 

 عمى بيانات التوقيع اإللكتروني االعتداءمة ثانيا: جري

مف  24مكرر الفقرة  394وىي الجريمة التي نص عمييا المشرع الجزائرؼ في نص المادة 
وليا ركناف  نوف العقوبات الفرنسي،مف قا 323/2قانوف العقوبات الجزائرؼ والتي توافقيا المادة 

، أما الركف لة ومحو أو تغيير ببياناتوفي إدخاؿ أو إزا الركف المادؼمادؼ ومعنوؼ، يتمثل 
المعنوؼ لجريمة التالعب ببيانات التوقيع اإللكتروني، في القصد الجنائي المكوف عموما مف 

                                       
حساـ دمحم نبيل الشنراقي، الجرائـ المعموماتية "دراسة تطبيقية مقارنة عمى جرائـ االعتداء عمى التوقيع االلكتروني، دار الكتب  1

  .137، ص 2003القانونية، مصر، 
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القصد واإلرادة، ويكفي توفر القصد الجنائي العاـ دوف الخاص فيشترط فقط أف يقصد المورد 
أف يمحوىا أو يعدؿ أو يدخل فييا، مع اإللكتروني االعتداء عمى بيانات المستيمؾ اإللكتروني ب

 .1عممو بأف فعمو يرتب التالعب ببيانات توقيع المستيمؾ اإللكتروني

 ثالثا: جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني

أؼ تغيير لمحقيقة يرد عمى مخرجات الحاسب اآللي سواء تمثمت  التزوير اإللكترونييعتبر  
عف طريق الطابعة أو كانت مرسومة عف طريق في مخرجات ورقية مكتوبة كتمؾ التي تتـ 

الراسـ ويستوؼ في المحرر اإللكتروني أف يكوف مدونا بالمغة العربية أو بمغة أخرػ ليا داللتيا، 
كذلؾ قد يتـ في مخرجات ال ورقية شرط أف تكوف محفوظة عمى دعامة كبرنامج منسوخ عمى 

 .2إثبات حق أو أثر قانوني معيفأسطوانة وشرط أف يكوف المحرر اإللكتروني ذا أثر في 

وبالتالي فإف تزوير التوقيع اإللكتروني يقع عمى وثائق إلكترونية وىي تمؾ الوثائق التي يتـ  
تحصيميا بوسائل معموماتية معناه أف تكوف ناشئة عف جياز إلكتروني أو كيرومغناطيسي أو 

 .3ماتية التي لـ تبرمج بعدطبع ممغنط دوف الخمط بيف الوثائق المبرمجة والوثائق المعمو 

ويختمف تزوير التوقيع اإللكتروني عف تزوير التوقيع التقميدؼ كوف ىذا األخير يكوف بقياـ  
بتقميد توقيع شخص آخر لكف يستحيل أف يكوف بذات الخواص ويكشف  أحد األشخاص 

يع بطريقة مضاىاة الخطوط، أما تزوير التوقيع اإللكتروني يكوف بحصوؿ شخص عمى توق
المستيمؾ اإللكتروني عف طريق المنظومة المعموماتية فيكوف التوقيع مطابقا في حيف أف 

 .4الشخص ليس ىو صاحب التوقيع

                                       
. 168"دراسة مقارنة"، ص  لمتجارة اإللكترونية صالح شنيف، الحماية الجنائية  1 
 .580التجارة اإللكترونية في القانوف العربي النموذجي لمكافحة جرائـ الكومبيوتر واالنترنت، ص عبد الفتاح بيومي حجازؼ، 2
. 160، ص 2000خالد يوسف عوض عبابنة، جريمة تزوير المحررات ، جامعة آؿ البيت، األردف،   3 
 .170ص ،2013جريمة تزوير المحررات الرسمية، الطبعة األولى، دار األالء لمنشر، القاىرة،  ـ فؤاد الفقي،عبد الحمي4
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نما يستخمص مف المواد    229إلى  214في حيف أف المشرع الجزائرؼ لـ يعرؼ التزوير وا 
، كما 1عربية كمصريؤخذ عميو مثل بعض التشريعات ال قانوف العقوبات الجزائرؼ ، وىو ما مف

و بالحماية في نص  ينص جريمة التزوير المعموماتي صراحة عكس المشرع الفرنسي الذؼ خص 
مف ؽ.ع.ؼ وتجدر اإلشارة إلى أف جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني تتطمب في  441المادة 

امي، ركنيا المعنوؼ القصد الجنائي الخاص والمتمثل في استعماؿ التوقيع المزور في فعل إجر 
 .2قصدا جنائيا عاما فقطعكس الجرائـ السابقة التي تتطمب 

بالرجوع لقانوف التجارة اإللكترونية الجزائرؼ فال نجده قد نص  عمى حماية جزائية لمتوقيع و  
بنوعيو اإللكتروني أو التقميدؼ، ألنو لـ ينص عمى شكل التوقيع أصال وترؾ الحرية لألشخاص 

 االستالـا نجده أك د وأجبر المستيمؾ اإللكتروني عمى توقيع وصل كمفي اختيار طرؽ التوقيع، 
يمكف المستيمؾ اإللكتروني أف يرفض  "ال في فقرتيا الثانية التي تنص عمى: 17في المادة 

في حيف أف الخطر يكمف في التوقيع اإللكتروني الموجود في البطاقات ، 3توقيع وصل االستالـ"
ء بالثمف، األمر الذؼ يدفعنا إلى القوؿ بأف المشرع اكتفى بالحماية اإللكترونية التي تخولو الوفا

الذؼ تخصص  04-15التي ضمنيا قانوف العقوبات، وبالخصوص تمؾ التي ضمنيا القانوف 
 .4في قواعد التوقيع والتصديق اإللكترونييف

 

 

                                       
 ،2015 مصر، االسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، الحماية الجنائية لممعامالت اإللكترونية، طبعاش أميف،1

 .87ص
. 169"دراسة مقارنة"، ص  إللكترونيةصالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة ا  2 
المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.      05 -18القانوف رقـ   3 
مذكرة لنيل شيادة الماستر، تخصص  الحماية القانونية لممستيمؾ في قانوف التجارة اإللكترونية الجزائرؼ، عبد الرزاؽ سمطاني، 4

 .76ص  ،2019 مـو السياسية، جامعة العربي بف مييدؼ، أـ البواقي،كمية الحقوؽ والع قانوف األعماؿ،
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 المطمب الثالث: جرائم وعقوبات التجارة اإللكترونية 

رونية مف العقود الصعبة التنفيذ في أرض الواقع، بسبب زماف تعد عقود التجارة اإللكت 
، لذا تفطف المشرع االحتياؿومكاف إبراميا فيما قد يتعرض المستيمؾ اإللكتروني لالستغالؿ أو 

الجزائرؼ ليذه المسألة، أيف قاف بسف مجموعة مف القوانيف الردعية التي تكفل حماية المستيمؾ 
ؿ مراقبة المورديف يف في العالقة التعاقدية، سواء مف خالاإللكتروني كونو الطرؼ الضع

)المطمب األوؿ(، أو مف خالؿ تحريؾ الدعوػ أماـ الجيات المختصة)المطمب اإللكترونييف
 الثاني(.

 الفرع األول: مراقبة الموردين اإللكترونيين ومعاينة المخالفات 

ؿ النظاـ الحمائي العاـ، ذلؾ بمنح المشرع الجزائرؼ مصالح وزارة التجارة صالحية إعمامنح  
بالرقابة التابعة ليا مياـ الرقابة في إطار معاينة المخالفات، باإلضافة موظفي األسالؾ الخاصة 

إلى ضباط الشرطة القضائية وأعواف الجمارؾ وغيرىـ المرخص ليـ بموجب القانوف ممارسة 
 يمي: وتتمثل فيما 1ىذه الصالحيات

 لكترونيين إلى القانون الخاصأوال: خضوع الموردين اإل 

عمى مياـ ووظائف أعواف وزارة التجارة مف خالؿ مجموعة مف  نص  المشرع الجزائرؼ  
 بعض القوانيف نذكر منيا :

                                       
كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة  الحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة، المنتصر باهلل أبو طو، 1

عمى   2020 /09/04 : ع يوـآخر إطال،  www.trandnt : أنظر الموقع ،3ص ،2018 عيف الدفمى، الجياللي بونعامة،
 .22:39الساعة 
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يعتبر أعواف قمع الغش مف الموظفيف الذيف يسمح ليـ القانوف القياـ أعوان قمع الغش:   -1
، 1مف قانوف اإلجراءات الجزائية 14لمادة ببعض مياـ الضبطية القضائية، وذلؾ طبقا ألحكاـ ا

، المتعمق بحماية 032-09مف القانوف رقـ  25حيث يتـ تأىيميـ بموجب أحكاـ المادة 
المستيمؾ وقمع الغش، حيث حددت مياميـ في القانوف األساسي الخاص المطبق عمى العماؿ 

 المنتميف إلى األسالؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالتجارة.

أعواف قمع الغش بمعاينة المخالفات المنصوص عمييا في أحكاـ القانوف  كمفكما ي 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تنص  27السالف الذكر، وفقا ألحكاـ المادة  03-09رقـ

والمصالح العمومية بعض سمطات الضبط القضائي  اإلداراتعمى :"يباشر الموظفوف وأعواف 
 المبنية بتمؾ القوانيفف خاصة وفق األوضاع وفي الحدود التي تناط إلييـ بموجب قواني

إلييـ ألحكاـ المادة الثالثة عشر  الموكمةويكونوف خاضعيف في مباشرتيـ مياـ الضبط القضائي 
 .3مف ىذا القانوف"

في ىذا اإلطار تتمثل الميمة األساسية ألعواف قمع الغش في مراقبة مطابقة المنتجات 
سواء عمى  مراحل عممية البحث، تيمؾ بمقابل أو مجانا وفي مختمفوالخدمات الموجية لممس

مستوػ الحدود البرية أو البحرية أو المطارات مف أجل البحث ومعاينة المخالفات واتخاذ 
 .4التدابير القانونية الالزمة لحماية المستيمؾ

 أعوان مراقبة الممارسة التجارية والمضادة لممنافسة -2

                                       
، الصادرة في :    48، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ج ر، العدد1966يونيو  8المؤرخ في  155-66األمر رقـ  1

 ، المعدؿ والمتمـ .1966جواف  11

، المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش.03-09القانوف رقـ   2 
، 1966جواف11 في يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ج ر، الصادر ،1966يونيو  8لمؤرخ في ا ،155-66األمر رقـ  3

 المعدؿ والمتمـ.

.4الحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة، ص لمنتصر باهلل أبو طو،ا  4 
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-04مف القانوف رقـ  49ئرؼ ألعواف الرقابة المذكوريف في نص المادة أعطى المشرع الجزا 
، المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، المعدؿ والمتمـ، التابعيف لمديريات 021

التجارة بالوالية صالحية القياـ بالتحقيقات ومعاينة المخالفات المخمة بقواعد نزاىة وشفافية 
 ة، المرتكبة مف طرؼ المتدخميف في حق المستيمكيف.الممارسات التجاري

 ثانيا: مراقبة الموردين اإللكترونيين في قانون المعامالت اإللكترونية

نص المشرع الجزائرؼ في الباب الثالث مف الفصل  18-05تطبيقا لقانوف التجارة اإللكترونية 
ت  35ذلؾ في المادة األوؿ عمى رقابة المورديف اإللكترونييف ومعاينة المخالفات و  التي نص 

"يخضع المورد اإللكتروني لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما المطبقيف عمى األنشطة  عمى أنو:
مف ؽ.ت.إ فإف "األشخاص المؤىميف لمعاينة  36ووفقا لممادة  التجارية وحماية المستيمؾ"،

 المخالفات يتمثموف في:

 ف االجراءات الجزائية.ضباط و أعواف الشرطة المنصوص عمييـ في قانو  -
 .2األعواف المنتموف لألسالؾ الخاصة بالرقابة التابعوف لإلدارة المكمفة بالتجارة" -

وبالنسبة ألشكاؿ وشروط معاينة المخالفات المنصوص عمييا في قانوف التجارة اإللكترونية  
ومف بيف التجارية، ىي نفسيا تمؾ المتعمقة بالتشريع والتنظيـ المطبقة عمى الممارسات 

و  37المخالفات المرتكبة مف طرؼ المورديف اإللكترونييف تمؾ المنصوص عمييا في المواد 
 .3مف ؽ.ت.إ 38

                                       
، 41لممارسات التجارية ، ج ر، العدد ، يحدد القواعد المطبقة عمى ا2004يونيو سنة 23المؤرخ في  02-04القانوف  1

 .2004يونيو27الصادرة في 
المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.      05 -18القانوف رقـ   2 
 3      المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات. 05 -18مف القانوف رقـ  (38و  37 )المواد 
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عمى أنو:" يعاقب كل مورد إلكتروني بغرامة مف  ؽ.ت.إ مف 41كما أشارت المادة  
المتعمقة بحفع سجالت  25دج، مف يخالف أحكاـ المادة  200.000دج إلى 20.000
 .1التجارية المنجزة وتواريخيا ...." المعامالت

 الفرع الثاني: إيداع الشكوى أمام الجهات المختصة

يكرس القانوف لكل شخص لو صفة ومصمحة قانونية الحق في تحريؾ الشكاوؼ تطبيقا  
، عمى أساس أف األجيزة اإلدارية 2مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 13لنص المادة 

وليس  ،تستطيع بمفردىا حماية المستيمؾ الذؼ يتأثر بكل حركة في السوؽ  التابعة لمدولة ال
 .3بمقدوره كفرد أف يحمي حقوقو إال في إطار نشاط جمعوؼ 

 أوال: اإلحالة من طرف المدير الوالئي والوزير المكمفين بالتجارة

ىذه الرغـ مف وعمى  تتمتع اإلدارة بسمطة إيقاؼ الممارسات التي يرتكبيا المتدخموف، 
الة لممستيمؾ، فأصبحت المتابعة القضائية السمطات إال أنيا ال تتمكف مف تحقيق حماية  فع 

إلتماـ وتكممة الدور الممنوح لإلدارة، وينتج عف ذلؾ أف كل إخالؿ بقواعد ونزاىة ضرورية 
 .وشفافية الممارسات التجارية التي يقـو بيا المتدخل اتجاه المستيمؾ مساسا بحقوؽ ىذا األخير

مخالفة جنائية يترتب عنيا جزاء جنائي ضد مرتكبييا أماـ المحاكـ الجزائية  ما يشكلوىذا  
مف الفصل  39في مادتو  05-18رقـ  نص عمييا المشرع في قانوف ت.إ وذلؾ حسب ما

دج إلى  50.000"يعاقب بغرامة مالية مف  الثاني تحت عنواف الجرائـ والعقوبات أنو:
لكتروني يرفض االمتثاؿ إلحدػ االلتزامات المنصوص عمييا طبقا دج كل مورد إ 500.000

                                       
رة اإللكترونية لمسمع والخدمات.     المتعمق بالتجا 05 -18القانوف رقـ   1 
 21عدد ، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ج ر، ال2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08القانوف رقـ  2

 .112، ص2008أبريل  23الصادر في 
.4صالحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة،  المنتصر باهلل أبو طو،  3 
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مف ىذا القانوف، يمكف منعو مف الدخوؿ لكل أرضية الدفع اإللكترونية لمدة  21و  11لممادتيف 
المورد  ب عمى المستيمؾ أف يسمكيا لمتابعةومف خالؿ ىذا النص يتوج 1ستة أشير" ال تتجاوز

عد اإلجرائية العامة الواردة في قانوف التجارة اإللكتروني اإللكتروني، فتسرؼ عمييا القوا 
واالجراءات الجزائية إال أنيا تكسب نوع مف الخصوصية مف حيث اتصاؿ النيابة العامة 

 .2بالدعوػ، ومف حيث دور التحقيق في إثبات المخالفات، ودور جيات الحكـ في تقرير الجزاء

جميورية عمى مستوػ المحكمة، صاحبة االختصاص تعتبر النيابة العامة ممثمة في وكيل ال 
: 01األصيل في سمطة تحريؾ الدعوػ العمومية حسب ما أكدتو المادة   مكرر مف ؽ.إ.ج بأف 

"الدعوػ العمومية لتطبيق العقوبات يحركيا رجاؿ القضاء أو الموظفوف المعيود إلييـ بيا 
يا يعني بداية السير فييا بتقديميا ، وباعتبارىا ممثمة الحق العاـ فتحريك3بمقتضى القانوف"

لممحكمة الجزائية المختصة لمتابعة المتدخل عمى أساس أنيا جية اتياـ ومتابعة، وتحرؾ 
الدعوػ العمومية مف طرؼ النيابة العامة بعد تمقييا محضر شكوػ أو أية بالغ وىوما أشارت 

. تمقي المحاضر والشكاوؼ مف ؽ.إ.ج :" يقـو وكيل الجميورية بما يأتي :.. 36إليو المادة 
 .4والبالغات..."

عند تبميغ وكيل الجميورية بوقوع جريمة مف طرؼ األعواف المختصوف عف طريق و   
المحضر الذؼ يثبت وقوع المخالفة التي تمس بمصالح المستيمؾ، يقرر في أقرب اآلجاؿ ما 

ردة في المحاضر التي حررىا بأدلة اإلثبات الوا االكتفاءيتخذه بشأنيا، ويمكف لوكيل الجميورية 
األعواف المختصوف، بإحالة الممف إلى قسـ الجنح، وقيامو باالستدعاء المباشر طبقا لنص 

                                       
المتعمق بالتجارة اإللكترونية لمسمع والخدمات.      05 -18القانوف رقـ   1 
جامعة  الحماية االقتصادية لممستيمؾ في القانوف الجزائرؼ، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، بوعولي نصيرة، 2

 . 128ص  ، 2012 بجاية، عبد الرحماف ميرة،
يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية. ،1966يونيو  8رخ في المؤ  ،155-66األمر رقـ   3 
.لمرجع نفسوا  4 
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ما بحضور األطراؼ بإرادتيـ وفقا لنص المادة 1ؽ.إ.ج.ج مف 333المادة  مف  334، وا 
أو  ؽ.إ.ج.ج، والمحاضر التي يتمقاىا وكيل الجميورية سواء مف طرؼ الضبطية القضائية

أعواف الرقابة المكمفوف بالرقابة التابعيف لوزارة التجارة والمصالح الخارجية التي تمثميا. تقرر 
ذه بشأنيا لتمتعو بسمطة بوجود مخالفة تعسفية تمس بحق المستيمؾ فمو سمطة تقدير ما يتخ

حاؿ في  2مف قانوف التجارة اإللكترونية 48و  46،47المالئمة، وىذا ما أكدت عميو المواد 
 المخالفات التي يرتكبيا المورد اإللكتروني في حق المستيمؾ.

نستخمص أف مبمغ غرامة الصمح ىو مبمغ الحد األدنى مف  46ومف خالؿ نص المادة  
الغرامة المنصوص عمييا في أحكاـ ىذا القانوف في حاؿ قبوؿ المورد اإللكتروني لغرامة الصمح 

مف نفس  47، كما يفيـ كذلؾ مف المادة %10فيف قدره التي تقوـ اإلدارة المؤىمة بإقرار تخ
 ال تتجاوزالقانوف أنو تبمغ المصالح التابعة إلدارة التجارة المورد اإللكتروني المخالف خالؿ مدة 

مف تاريخ تحرير المحضر، األمر بالدفع عف طريق جميع الوسائل المناسبة  سبعة أياـ ابتداء
 االستالـ يتضمف: بإشعارمصحوبا 

  ية المورد اإللكتروني ىو. 
 .العنواف اإللكتروني 
  .تاريخ وسبب المخالفة 
 . مراجع النصوص المطبقة ومبمغ الغرامة المفروضة 
 3المواعيد وكيفيات الدفع . 

                                       
.6الحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة، ص المنتصر باهلل أبو طو،  1 
المتعمق بالتجارة اإللكترونية.      05 -18مف القانوف رقـ  (46،47،48 )المواد  2 
.7ص  المرجع السابق، المنتصر باهلل أبو طو،  3 
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أو لـ يمتثل المخالف لألحكاـ التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا في إذا لـ يتـ دفع الغرامة  
 48محضر إلى الجية القضائية المختصة، وحسب المادة آجاؿ خمسة وأربعيف يوما يرسل ال

عشر  اثنيمف نفس القانوف تعتبر حالة العود أؼ تكرار نفس المخالفة خالؿ مدة تقل أو تعادؿ 
 .1( شيرا مف تاريخ العقوبة المتعمقة بالجريمة السابقة وينتج عنيا مضاعفة مبمغ الغرامة12)

 ثانيا: إيداع الشكوى من طرف المستهمك  

يمكف لممستيمؾ الذؼ يصيبو ضرر مف الممارسات التعاقدية المتعسفة مف خالؿ تضميف  
شروط تعسفية في عقود االستيالؾ، أف يتقدـ بشكوػ أماـ النيابة العامة قصد تحريؾ الدعوػ 
العمومية ضد المتدخل المتعسف في حقو المحمي قانونا، والمترتب عنو ضرر مباشر 

               في مواده 05-18يو قانوف التجارة اإللكترونية رقـ بالمستيمؾ حسب ما نص عم
 .2(48و 39،40،43،44،46،47 )

المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  10-09مف القانوف  06كما نص المشرع الجزائرؼ في المادة  
"يعاقب بغرامة مف خمسمائة ألف  المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش عمى أنو: 03-09

دج( كل مف يخالف  1.000.000دج( إلى مميوف دينار جزائرؼ) 500.000زائرؼ)دينار ج
 .3مف ىذا القانوف" 11الخصائص التقنية المنصوص عمييا في المادة 

يستخمص مما سبق أنو بالرغـ مف ىذه النصوص التي تمنح المستيمؾ حق تقديـ الشكاوؼ  
نات المتعمقة بالمخالفات التعسفية عف طريق تتـ أغمب المعايأماـ النيابة العامة، إال أنو عمميا 

فرص المراقبة ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ تبميغ المستيمكيف عف ىذه الممارسات التعسفية، 

                                       
.8المنتصر باهلل أبو طو، الحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة، ص  1 
  .المتعمق بالتجارة اإللكترونية  05 -18مف القانوف رقـ  39،40،43،44،46،47،48 المواد انظر 2

المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 03-09القانوف رقـ  3 



 الفصل الثاني                                         الحماية المدنية والجنائية للتجارة اإللكترونية

 

119 
 

فكوف المستيمؾ طرؼ ضعيف في العالقة التعاقدية ال يدرؾ حقوقو نتيجة عدـ وعيو وجيمو 
 .1ا عميو المتدخل ممزمة ومشروعةالشروط  التي يفرضي بحقيقة ىذه الشروط، فيو يعتقد بأف  

 

                                       
.9الحماية القانونية لممستيمؾ اإللكتروني مف طرؼ وزارة التجارة، ص  المنتصر باهلل أبو طو،  1 
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تختمف عن التجارة التقميدية من  ال التجارة اإللكترونية أن   نخمص إلىبحثنا ىذا في ختام  
يكمن في كيفية  بيع السمع والخدمات، بل االختالف بينيما حيث العناصر المتعمقة بشراء أو

 ،فة ومصاريفيا كثيرة كاإليجارمرىقة ومكم  التجارة التقميدية متعبة و  حيث أن  بتنفيذ تمك العناصر 
حقق في حين أن  التجارة اإللكترونية ت   ،نومصاريف الكيرباء ورواتب الموظفي ،والديكورات

التكاليف من خالل ربط الزبائن بالسوق عبر شبكة االنترنيت عائدات ضخمة مع انخفاض في 
 كما أن الدفع فييا يكون إلكترونيا.

ي ىذا النوع من التجارة وسن تشريعات تخص ومن أجل ذلك سارعت الدول إلى تبن   
عتبارىا إحدى أىم األسباب التي تدفع باالقتصاد الوطني لمدول وحمايتيا باطريقة تنظيميا 

المشرع الجزائري  نجد أن  كما فيي وليدة تكنولوجيات المعمومات و االتصال الحديثة،  ،بالنمو
آخرىا  كان عدة قوانين سن و تطرق إلى تنظيم المعامالت التجارية اإللكترونية من خاللبدوره 

مسؤوليات الذي حاول فيو اعطاء مفيوم واسع لمتجارة اإللكترونية و تحديد  55-88القانون رقم 
بتحديد حقوق وواجبات كل و منح حماية كافية لكافة أطرافو ي، العقد التجاري اإللكترون أطراف

 طرف في العقد اإللكتروني.

المتعمقة بالتجارة اإللكترونية و سبل حمايتيا ىذه و  وتبًعا لذلك وعمى ضوء دراستنا
 :يأتي ي ماإلييا ف صلالقانونية يمكننا حصر أىم النتائج المتو 

 واالتصالالتجارة اإللكترونية عبارة عن منيج حديث لألعمال يعتمد عمى تكنولوجيا اإلعالم   .8
كافة العمميات المتصمة بعقد الصفقات بين أطراف متعددة سواء  إلنجازخاصة االنترنيت، 

عمى  حيث تتحدد تصنيفات ىذه التجارة بناءً كانت مؤسسات أو ىيئات حكومية أو أفراد، 
 الء األطراف.العالقة بين ىؤ 

باقتراح أو ضمان توفير التجارة اإللكترونية ىي النشاط الذي يقوم بموجبو مورد إلكتروني   .2
 سمع وخدمات عن بعد لمستيمك إلكتروني عن طريق االتصاالت اإللكترونية.
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تمخض عن اىتمام المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية بالتجارة اإللكترونية صدور   .3
لتنظيم التجارة ، والذي وضع قواعد عالمية 8996ي لألمم المتحدة عام القانون النموذج

اإللكترونية،  كما ساىمت المنظمات االقميمية في وضع أسس لتنظيم ىذا النوع من التجارة 
عمى غرار المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، وغرفة التجارة الدولية، وتوجييات االتحاد 

 ولية.  األوروبي، وغرفة التجارة الد
لمتجارة اإللكترونية عدة شروط يجب توافرىا لخمق بيئة يمكن ممارستيا فييا بكل سيولة   .4

وتتمثل في القوانين و التشريعات التي تنظميا وكذلك توفير بنية تحتية تكنولوجية وخاصة توفير 
 و الكوادر البشرية التي ليا الخبرة في ىذا المجال.االنترنيت 

يتم إبرامو عن بعد، ودون الحضور الفعمي والمتزامن ألطرافو بالمجوء العقد اإللكتروني   .5
 حصريا لتقنية االتصال اإللكتروني.

تعتبر شبكة االنترنيت بمثابة البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية، ليذا قامت الجزائر بتقنين   .6
ني في اإلثبات من نشاط مزودي خدمات االنترنيت أوال، وبعدىا اعترفت بحجية التوقيع اإللكترو 

خالل تعديل نصوص القانون المدني، وإلضفاء طابع األمان عمى ىذا األخير أصدر المشرع 
قانونا متعمق بتنظيم ميام مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني، كما اصدر مرسوما تنفيذيا 

ني ضمن لتحديد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا إلى جانب إدراج وسائل الدفع اإللكترو 
القانون التجاري، باإلضافة إلى اصدارىا لمجموعة من التشريعات تتعمق بالتجارة اإللكترونية، 

 كما قامت بإطالق العديد من المشاريع بغية ترقية وتطوير كل القطاعات إلكترونيا .
تتم التقميدية في طريقة اإلبرام والتنفيذ التي عقود التجارة اإللكترونية تختمف عن العقود   .7

إلكترونيا عبر االنترنيت دون حاجة إلى الوجود المادي الخارجي، وتستبدل فييا وسائل الدفع 
اإللكترونية محل النقود العادية، حيث تتضمن عدة طرق، منيا البطاقات البنكية، واألوراق 

 التجارية اإللكترونية، والنقود اإللكترونية.
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تعد مسألة إثبات التعاقد في مجال التجارة اإللكترونية من أىم المسائل الميمة لقيام العقد   .8
سبق أن لمكتابة  ماخاصة عند نشوب نزاع حول بنود ىذا العقد، حيث يتبين من خالل 

اإللكترونية والمحررات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني حجية قانونية تساوي ما لمكتابة التقميدية 
 المحررات التقميدية من قو ة في اإلثبات متى كانت مستوفية لمشروط القانونية الخاصة بيا.و 
التشريعات سواء عمى حماية المستيمك في عقود التجارة اإللكترونية تعد من أولويات   .9

المستوى الوطني أو الدولي، وقد أخذ المشرع الجزائري بالمفيوم التقني لممستيمك اإللكتروني 
 طو بعممية االقتناء عن طريق االتصاالت اإللكترونية من المورد اإللكتروني.وذلك برب

بإعالم المستيمك بعدد من البيانات، يقع عمى عاتق مقدم الخدمة، ويعد من أىم  االلتزام .85
 األحكام الخاصة بحماية المستيمك اإللكتروني.

يتعرض المشرع الجزائري يترتب عمى إخالل المدين بااللتزام باإلعالم قيام مسؤوليتو، ولم  .88
يحيل إلى دراسة أحكام المسؤولية المدنية العقدية  ليذه المسؤولية في نصوص خاصة، وىو ما

 .منيا والتقصيرية
يعد الحق في في العدول من أىم وسائل حماية المستيمك مالئمة لخصوصيات التجارة  .82

عة التي يتعاقد عمييا إال عند يرى السم اإللكترونية، والسبب في ذلك يعود إلى أن  المستيمك ال
 استالميا.

يقوم مؤدي خدمات التصديق بدور الوسيط بين األطراف الذين يعتمدون عمى الوسائط  .83
و يمحق  عن كل خطأ يرتكبو –مدنيا وجزائيا  –اإللكترونية في ابرام التصرفات فانو يعد مسؤوال 

 بو ضررا لممستيمك.
المتعمق بالتجارة اإللكترونية، عمى  55-88نص المشرع الجزائري من خالل القانون  .84

تعمق بإلزامية  مجموعة من االلتزامات التي تقع عمى عاتق المستيمك اإللكتروني سيما منيا ما
 عند التسميم الفعمي لممنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد اإللكتروني.توقيع وصل االستالم 
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مسؤوليتو القانونية أمام المستيمك من واجبات المورد اإللكتروني تحت طائمة ترتيب  .85
 اإللكتروني، حسن تنفيذ االلتزامات المترتبة عميو في العقد االلكتروني.

ن  .86 رغبة من المشر ع الجزائري في توفير الحماية الالزمة لممستيمك، وضع ركائز تمك 
ائري من القانون المدني الجز  379المستيمك من االستناد إلييا، تتمثل أساسا في نص المادة 

 المتعم ق بحماية المستيمك وقمع الغش. 53-59من القانون  86إلى  54وكذا المواد من 

 وتعزيزا ليذه النتائج نقترح بعض التوصيات اآلتية: 

أعمال التجارة اإللكترونية  انتشارسن مزيد من القوانين والتشريعات واألنظمة التي تسيل   -8
وذلك بإيجاد البنية التشريعية وتطوير األطر القانونية التي تعزز الثقة باالقتصاد الشبكي من 
خالل حماية أكثر لممستيمك و تأمين االتصاالت اإللكترونية وحقوق الممكية الفكرية، إذ أن 

وحجم متطمبات التجارة القوانين والتشريعات التي سنتيا الجزائر التزال غير منسجمة 
 اإللكترونية محميا و دوليا.

وضع برامج دعم وتحفيز لمساعدة األفراد والشركات لممشاركة في التجارة اإللكترونية وذلك  -2
 بتنمية التدريب والخبرة الفنية الالزمتين لالشتراك بفاعمية في التجارة اإللكترونية.

ة في مجال تكنولوجيات المعمومات والشبكات زيادة االستثمار في مجال تأىيل الموارد البشري -3
في الفروع والتخصصات ذات الصمة باألعمال من خالل التعميم والتدريب وتعزيز  واالتصال

 وتطوير البحث العممي. واالبتكارروح اإلبداع 
 وتخفيض تكمفة االتصال.توفير البنية األساسية لالتصاالت ونشر خدمات األنترنيت  -4
التعامالت اإللكترونية  ال تمامالمدفوعات الالزمة بالقيام بالعمميات المصرفية  تطوير نظام -5

 بسرعة وبأمان من خالل الوسائل اإللكترونية.
نشر الوعي بأىمية التجارة اإللكترونية وذلك من خالل إبراز ماليا من فوائد ومزايا وتعزيز  -6

شيار  الحمالت التحسيسية، وسائل الدفع اإللكترونية، و تكثيفالثقة من أجل استخدام  وا 
عاشو العالم خالل  وقنوات االشيار ولعل ما االجتماعيمزاياىا عبر كافة منابر التواصل 
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 ، كان ( من تذبذب وصعوبة في التعامل التجاري التقميدي89-جائحة فيروس كورونا )كوفيد
جراء البحوث والدراس كبرأ ات المتعمقة بسبل دليل عمى قيمة وأىمية التجارة اإللكترونية، وا 

 االستفادة من تقنيات التجارة اإللكترونية.

فقنا في تناولنا ليذا الموضوع و الذي يطرح الكثير من وفي األخير نرجو أن نكون      قد و 
ثراء مختمف جوان   ، وهللا وحده نسأل التوفيق والسداد.بوالفرص أمام الباحثين لتوسيع آفاقو وا 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و المراجعمة المصادر قائ

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

127 
 

 أوال: الكتب

 الكتب العامة : - أ
دمحم النجار، قاموس المعجم  -حامد عبد القادر -احمد الزيات -ابراىيم مصطفى .1

 ، مصر.2011الشروق الدولية، الطبعة الخامسة، الوسيط، مكتبة 
 الجزء الثالث، دار لبنان العربية . ابن منظور، لسان العرب، .2
النيضة العربية، القاىرة،  أحمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار .3

2000. 
و، الجزائر، أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري" تنازع القوانين"، دار ىوم .4

2002. 
عبد الرزاق أحمد السنيوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء الرابع، دار إحياء التراث،  .5

 .1993بيروت، لبنان، طبعة 
منشورات الحمبي  المدنية والتجارية، النظرية العامة لإلثبات في المواد سميم، عصام أنور .6

 .2010الحقوقية،اإلسكندرية،
 .1997مطبعة الكاىنة، الجزائر،  ات " النظرية العامة لمعقد"،عمي فياللي، االلتزام .7
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الجزء االول، لاللتزامنبيل ابراىيم سعد، النظرية العامة  .8

2001. 
 الكتب الخاصة: - ب

ابراىيم بن احمد بن سعيد زمزمي، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة  .1
 .2009"دراسة مقارنة"، دار النيضة العربية، اإللكترونية 

أبو الميل إبراىيم الدسوقي، التجارة اإللكترونية وأحكاميا في الفقو اإلسالمي، دار النفائس،  .2
 .2008عمان، الطبعة األولى، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

128 
 

أحمد خالد العجمول، التعاقد عن طريق األنترنيت "دراسة مقارنة"، المكتبة القانونية،  .3
 .2002عمان، األردن، 

أسامة أبو الحسن مجاىد، الوسيط في قانون المعامالت اإللكترونية، دار النيضة العربية،  .4
 .2000القاىرة، 

إلياس ناصيف، العقود الدولية العقد اإللكتروني في القانون المقارن، منشورات الحمبي  .5
 .2009الحقوقية، بيروت، 

عاقد اإللكتروني، دار الجامعة أيمن أحمد دمحم الدلوع، المسؤولية المدنية الناشئة عن الت .6
 .2015الجديدة، 

بشار طالل مومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت، الطبعة األولى، عالم الكتاب  .7
 .2004الحديث، األردن، 

بشار محمود دودين، اإلطار القانوني لمعقد المبرم عبر شبكة االنترنيت، الطبعة األولى،  .8
 .2006ن، التوزيع، األرد و دار الثقافة لمنشر

ثامر دمحم سميمان التمياطي، إثبات التعاقد اإللكتروني عبر االنترنيت "دراسة مقارنة"،  .9
 .2009الطبعة األولى، 

حسام دمحم نبيل الشنراقي، الجرائم المعموماتية "دراسة تطبيقية مقارنة عمى جرائم االعتداء  .11
 .2003عمى التوقيع االلكتروني"، دار الكتب القانونية، مصر، 

مد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية دراسة مقارنة، الطبعة األولى، ح .11
 .2006دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  األردن، 

خالد ممدوح ابراىيم، إبرام العقد اإللكتروني "دراسة مقارنة"، الطبعة الثانية، دار الفكر  .12
 .2001الجامعي، اإلسكندرية، 

 .2000عبابنة، جريمة تزوير المحررات، جامعة آل البيت، األردن،  خالد يوسف عوض .13
رحيمة الصغير ساعد نمديمي، العقد اإلداري اإللكترونية دراسة مقارنة، دار الجامعة  .14

 .2007الجديدة، األزاريطة، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

129 
 

 .2012الزىير بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية، دار ىومة، الجزائر،  .15
خميف العنزي، المشكالت القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار زياد  .16

 .2010وائل، عمان، 
سمطان عبد هللا محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية و القانون الواجب التطبيق  .17

 .2010)دراسة مقارنة(، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
سميم سعداوي ،عقود التجارة اإللكترونية ،الطبعة األولى، دار الخمدونية ، الجزائر ،  .18

2008 . 
سميمان ضيف هللا الزين، التحويل اإللكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية، الطبعة  .19

 .2012األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 
عبر تقنيات االتصال الحديثة، دار النيضة، سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد  .21

 .2006الطبعة األولى، مصر،
 .2005سمير عبد السميع األوذن، العقد اإللكتروني، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .21
شافع بمعيد عاشور، العولمة التجارية والقانونية لمتجارة القانونية، دون طبعة، دار ىومة،  .22

 .2006الجزائر، 
شمقامي، التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية "دراسة مقارنة"، دار شحاتة غريب دمحم  .23

 .2008الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
صفوان حمزة إبراىيم عيسى، األحكام القانونية لمتجارة اإللكترونية "دراسة مقارنة"، دار  .24

 .2013النيضة العربية، القاىرة، 
اإللكترونية، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء طبعاش أمين، الحماية الجنائية لممعامالت  .25

 .2015القانونية، االسكندرية، مصر، 
عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني  .26

 .2014واألمن التقني، دار الجامعة الجديدة، مصر، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

130 
 

دار الثقافة، عمان،  األولى،التجارة عبر الحاسوب، الطبعة  عامر محمود الكسواني، .27
2008. 

عايد رضا الخاليمة، المسؤولية التقصيرية اإللكترونية، الطبعة األولى ، دار الثقافة،  .28
 .2009عمان ، 

إبرام العقد عبر االنترنيت، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  عبد الباسط جاسم دمحم، .29
2010. 

ت الرسمية، الطبعة األولى، دار األالء عبد الحميم فؤاد الفقي، جريمة تزوير المحررا .31
 .2013لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

عبد الصبور عبد القوي عمي مصري، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية، مكتبة القانون  .31
 .2012و االقتصاد، الرياض، المممكة السعودية، الطبعة األولى، 

القانون العربي النموذجي لمكافحة  عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية في .32
 .2006جرائم الكومبيوتر واالنترنيت، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

عبد هللا ذيب محمود، حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، الطبعة األولى، دار  .33
 .2012الثقافة، عمان، 

ورات الحمبي الحقوقية، عبد المنعم موسى إبراىيم، حماية المستيمك "دراسة مقارنة"، منش .34
 .2007لبنان، 

عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، دار  .35
 .2015الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 .2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .36
اإللكتروني عمى شبكة االنترنيت، دار الجامعة  عالء التميمي، التنظيم القانوني لمبنك .37

 .2012الجديدة، اإلسكندرية، 
اإللكترونية  االئتمانعمي عدنان الفيل، المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة  .38

 .2011"دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيروت،



 قائمة المصادر و المراجع
 

131 
 

االتصال الحديثة والتجارة اإللكترونية، دون عمي كحمون، الجوانب القانونية لقنوات  .39
 .2002طبعة، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، تونس، 

"دراسة  -عقد البيع عمى األنترنيت -عمر خالد الزريقات، عقود التجارة اإللكترونية  .41
 .2007تحميمية"، دار الحامد ، عمان ، 

لكتروني في القانون المدني عمرو عبد الفتاح عمي يونس، جوانب قانونية لمتعاقد اإل .41
 "دراسة مقارنة".

كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستيمك اإللكتروني، الدار الجامعية الجديدة،  .42
 .2012اإلسكندرية،

كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتيا بالممكية الفكرية، دار ىومة لمنشر والتوزيع،  .43
 .2008الجزائر، 

د التجارة اإللكترونية )العقود اإللكترونية، القانون الواجب دمحم إبراىيم أبو الييجاء، عقو  .44
التطبيق، المنازعات العقدية وغير العقدية(، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 

 .2005عمان، األردن، 
اإلثبات  -دمحم المرسي زىرة، الحماية المدنية لمتجارة اإللكترونية "العقد اإللكتروني .45

 .2008المستيمك اإللكتروني"، دار النيضة العربية، القاىرة،  -اإللكتروني
دمحم أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر األنترنيت، دار المطبوعات الجامعية،  .46

 .2004اإلسكندرية، 
 .2005دمحم حسام محمود لطفي، حقوق الممكية الفكرية " المفاىيم األساسية"، القاىرة ، .47
 .2003ة اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر، دمحم حسين منصور، المسؤولي .48
دمحم سعيد أحمد اسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية،  .49

 .2009الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
ر الثقافة دمحم عبد حسين الطائي، التجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة، دا .51

 .2010لمنشر والتوزيع، عمان، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

132 
 

دمحم عبيد الكعبي، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية، دار النيضة العربية، القاىرة،  .51
2010 . 

دمحم فواز المطالقة، الوجيز في العقود اإللكترونية "دراسة مقارنة"، دار الثقافة لمنشر  .52
 .2008والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

كمال طو، األوراق التجارية وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، دار الفكر مصطفى  .53
 .2013الجامعي، اإلسكندرية، 

مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني لمتعاقد عبر شبكة االنترنيت، دار الكتب  .54
 .2010القانونية ،مصر، 

جامعي، اإلسكندرية، ممدوح إبراىيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، دار الفكر ال .55
 .2008مصر، الطبعة األولى، 

مناني فرح، العقد اإللكتروني وسيمة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار  .56
 .2009اليدى، عين مميمة، الجزائر، 

منير دمحم الجنيبيي، ممدوح دمحم الجنيبيي، الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني، الطبعة  .57
 ر الجامعي، مصر.األولى، دار الفك

نادية ياسين البياتي، التوقيع اإللكتروني عبر االنترنيت ومدى حجيتو في اإلثبات،  .58
 .2014الطبعة األولى، دار البداية، عمان، 

ناىد فتحي الحموري، األوراق التجارية اإللكترونية "دراسة تحميمية مقارنة" ، دار الثقافة،  .59
 .2010مصر، الطبعة الثانية، 

دمحم الماللة، التجارة اإللكترونية في القانون، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان،  نصار .61
2012. 

ىادي مسمم يونس البشكاني، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية، دار الكتب القانونية،  .61
 .2009مصر، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

133 
 

ين ىادي مسمم يونس، إجراءات وقواعد تسجيل أسماء النطاق لمواقع االنترنيت، الرافد .62
 .2005، العراق، 62، السنة العاشرة، العدد 3لمحقوق، المجمد 

يوسف أحمد النوافمة، اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنية والمصرفية، الطبعة األولى،  .63
 .2012دار الثقافة، عمان، 

يوسف أحمد النوافمة، حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات، دار وائل لمنشر، عمان،  .64
 .2007الطبعة األولى، األردن، 

 غة األجنبية :مالكتب بال–ج 

1. A.caprioleric et Agostipascal , « la confiance dans l‘économiquenumirique 

.. » les petites affiches , n°110 ,03juin 2005. 

 

2. HallouinJeaunclaude et Causse Hervé, le contrat électronique au coeur du 

commerce électronique le droit de la distribution, droit commun et droit 

spécial ? »,Collection de la faculté de droit et de science social, université de 

la Poitiers,2005. 

 

 ثانيا: الرسائل والمذكرات

لنيل شيادة الماستر،  أحمد امين نان، حماية المستيمك اإللكتروني، مذكرة مقدمة .1
تخصص قانون الشركات، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

2017. 
حماية المستيمك اإللكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر  إمادالو سيام، لحسن ليمى، .2

 في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد
 .2013الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

تخصص  ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه إبرام العقد اإللكتروني، بمقاسم حامدي، .3
 .2015جامعة الحاج لخضر،باتنة، كمية الحقوق والعموم السياسية، قانون األعمال،



 قائمة المصادر و المراجع
 

134 
 

مذكرة لنيل شيادة بن حداد خيرة / جبوري فتيحة، الحماية القانونية لمتجارة االلكترونية،  .4
الماجستير، تخصص القانون الخاص، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة سعيدة، 

2008. 
الحماية المدنية لممستيمك في ميدان العقود اإللكترونية، رسالة مقدمة  بن غيدة إيناس، .5

كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر  في الحقوق، لنيل شيادة الماجستير
 .2015مقايد، تممسان، الجزائر، ب

أطروحة  النظام القانوني لمتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري، بيمولي فاتح، .6
في العموم القانونية، تخصص قانون خاص، جامعة مولود معمري  هلنيل درجة الدكتورا 

 .2017الجزائر،  تيزي وزو،
 ،ررسالة ماجستي لقانون الجزائري،لممستيمك في ا االقتصاديةالحماية  بوعولي نصيرة، .7

 . 2012 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العموم السياسية،و كمية الحقوق 
تخصص  أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه، جامع مميكة، حماية المستيمك المعموماتي، .8

 سيدي بمعباس، جامعة الجياللي اليابس، قانون خاص، كمية الحقوق والعموم السياسية،
 الجزائر.

"دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شيادة  جحيط حبيبة، النظام القانوني لمعقد اإللكتروني .9
 .2013جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ون خاص،نالماستر في الحقوق، تخصص قا

تعزيزا بالثقة باإلدارة  07-18جدي صبرينة، حماية المعطيات الشخصية في قانون  .11
الجزائر،  قوق والعموم السياسية ، جامعة باجي مختار، عنابة،وضمان فعاليتيا، كمية الح

2018. 

سمية ديمش، التجارة االلكترونية حقيقتيا و واقعيا في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة  .11
العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير، جامعة  الماجستير في

 .2011منتوري، قسنطينة، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

135 
 

نة"، أطروحة لنيل شيادة "دراسة مقار  ية الجنائية لمتجارة اإللكترونيةصالح شنين، الحما .12
 ممسان، الجزائر.ت في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبوبكر بمقايد، هالدكتورا 

مجمة العموم القانونية  عادل بوزيدة، الحماية الجزائية ألسماء نطاق المواقع اإللكترونية، .13
 .2018التبسي، تبسة ، الجزائر،جامعة العربي  والسياسية،

 الحماية القانونية لممستيمك في قانون التجارة اإللكترونية الجزائري، عبد الرزاق سمطاني، .14
كمية الحقوق والعموم السياسية،  مذكرة لنيل شيادة الماستر، تخصص قانون األعمال،

 .2019جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي،
ة لممستيمك في إطار المعامالت اإللكترونية، أطروحة لنيل عبوب زىيرة، الحماية المدني .15

 .2017، تخصص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، تيزي وزو ،هشيادة الدكتورا 
، كمية هعمي عادل إسماعيل، الجرائم الماسة بحقوق الممكية اإللكترونية، أطروحة دكتورا  .16

 .2007القانون، جامعة بغداد، 
اية المدنية لممنتج وأثرىا في حماية المستيمك، مذكرة لنيل شيادة الحم قنطرة سارة، .17

جامعة لمين  كمية الحقوق والعموم السياسية، تخصص قانون األعمال، الماجستير،
 الجزائر. دباغين، سطيف،

 النظام القانوني في تكوين وتنفيذ العقد اإللكتروني في التشريع الجزائري، كريم فتيحة، .18
 .2015جامعة سعيدة، القانون االقتصادي،رسالة ماستر في 

مخموفي عبد الوىاب، التجارة اإللكترونية عبر االنترنيت، أطروحة دكتوراه في الحقوق  .19
تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .2012الجزائر، 
ري و المقارن، رسالة مقدمة مصطفى ىنشور وسيمة، النظام القانوني في التشريع الجزائ .21

الدولية، كمية  االقتصاديةلنيل شيادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون العالقات 
 .2017الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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في العموم  همعزوز دليمة، اإلطار القانوني لمعقد اإللكتروني، أطروحة لنيل درجة الدكتورا  .21
 .2016، الجزائر، -البويرة -قانونية، جامعة آكمي محند أولحاجال

عمي، الممكية الفكرية في إطار التجارة اإللكترونية، رسالة مقدمة لنيل شيادة  نايت أعمر .22
في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ماجستير
2014. 

كمية  أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، الحديثة،يوسف زروق، حجية وسائل اإلثبات  .23
 .2013جامعة أبوبكر بمقايد، تممسان، الجزائر،  الحقوق والعموم السياسية،

 و بحوث ومداخالت :ثالثا: مجالت 

حفيف فوزية / صميحة حفيفي، مداخمة بعنوان التجارة اإللكترونية في الدول العربية ،  .1
شكـالية  ا  اعتمادلممتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك  الجزائرية وا 

 27 -26، المركز الجــامعي خميس مميــانة ،  التجارة  اإللكترونية  في الجزائر
 .2011أفريل

المجمة  "الحماية القانونية لممستيمك في عقود التجارة اإللكترونية"، حوالف عبد الصمد، .2
كمية الحقوق والعموم السياسية، ،  15، العدد واإلنسانية االجتماعيةمية لمدراسة األكادي

 .2016جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 
إلى مؤتمر القانون والحاسوب "،  بحث مقدمالعقد اإللكتروني "  انعقادخالد الصباحين،  .3

 .2004جويمية 12/13األردن،  جامعة اليرموك،
 لكتروني في ضوء التقنيات الحديثةتطور مفيوم الدليل اإل الحميد،خالد عبد التواب عبد  .4

 الرياض، كمية الممك فيد األمنية،،44، العددمجمة البحوث األمنية"دراسة مقارنة"، 
 .2009نوفمبر

بحوث  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، عالم التجارة اإللكترونية، رأفت رضوان، .5
 .1999ودراسات، الطبعة األولى،
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جامعة  ،مجمة الحقوق  سميمان براك دايح الجميمي، الرجوع التشريعي في عقود االستيالك، .6
 .2005، 04، العدد08المجمد العراق، النيرين،

، 205العدد  ،مجمة مصر المعاصرة طاىر شوقي مؤمن، النظام القانوني السم النطاق، .7
 .2011أبريل،

مجمة العموم القانونية  قع اإللكترونية،عادل بوزيدة، الحماية الجزائية ألسماء نطاق الموا .8
 .2018 جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، ،والسياسية

مجمة مركز بحوث عادل حسن عمي، اإلطار القانوني لعقود المعامالت اإللكترونية،  .9
 .2007، العدد الثاني والثالثون، الجزء األول، أكاديمية الشرطة، القاىرة، يوليو الشرطة

مقدم  بحث، -دراسة فقيية تطبيقية مقارنة –هللا إبراىيم ناصر، العقود اإللكترونية  عبد .11
 .2003إلى مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، اإلمارات، 

مجمة تكريت لمعموم اإلدارية مدحت صالح غايب ، "الحوالة التجارية اإللكترونية" ،  .11
 .2010تكريت ، ،واالقتصادية

مشتي أمال، التجارة االلكترونية في الجزائر، مجمة البحوث و الدراسات القانونية  .12
 .2018، 13، كمية الحقوق و العموم السياسية، العدد  -1-السياسية، جامعة الجزائرو 

مجمة التواصل في العموم الحماية الجزائية لممصنفات الرقمية، مشري راضية،  .13
 .2013، جوان 34اجي مختار، عنابة،العدد، جامعة بواالنسانية االجتماعية

 "الحماية القانونية لممستيمك اإللكتروني من طرف وزارة التجارة"، المنتصر باهلل أبو طو، .14
موجودة   ،2018 الدفمى، عين كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الجياللي بونعامة،

 . www.trandnt: بالموقع
الرافدين ىادي مسمم يونس، إجراءات وقواعد تسجيل أسماء النطاق لمواقع االنترنيت،  .15

 .2005، العراق، 62، السنة العاشرة، العدد 3، المجمد لمحقوق 
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 :النصوص التنظيمية رابعا: 
 ر.ــاتيدس -أ 

ر بديسم 07، الصادر في438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور  .1

، 1996نوفمبر  28يتعلك بنص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 1996

 معدل ومتمم . 1996ديسمبر  12،الصادرة في 76ج.ر.ج.ج عدد 
 أوامر و قوانين تنظيمية –ب 
فبراير  25ىـ الموافق لـ  1430صفر  29المؤرخ في المؤرخ في  03-09القانون رقم  .1

المؤرخة في  46، جريدة رسمية العدد وقمع الغش بحماية المستهمكم، المتعمق  2009
 م. 2010أوت  18

م 1966جوان  08ىـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156 -66األمر رقم  .2
ىـ 1386صفر  21الصادرة بتاريخ  49، جريدة رسمية العدد قانون العقوباتالمتضمن 
 14المؤرخ في  02-16م، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  11الموافق لـ 
الصادرة في  37م ، جريدة رسمية، العدد 2016يونيو  19ىـ الموافق لـ  1437رمضان 

 م.  2016يونيو  22ىـ الموافق لـ 1437رمضان  17
ىـ 1430شعبان  14الموافق لـ  2009أوت  05المؤرخ في  04-09قانون رقم  .3

كنولوجيات اإلعالم واإلتصال القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصمة بتالمتضمن 
 .2009أوت  16الصادرة في  47، جريدة رسمية العدد ومكافحتها

، 2018ماي  10ىـ الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  04 – 18القانون رقم  .4
شعبان  30الصادرة بتاريخ  24، جريدة رسمية العدد بالتجارة اإللكترونيةيتعمق 
 م. 2018ماي  16ىـ الموافق لـ 1439

م، 1966يونيو  8ىـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  155-66األمر رقم  .5
،  48المعدل والمتمم، جريدة رسمية ،العدد  قانون اإلجراءات الجزائيةالمتضمن 

 م . 1966جوان  11ىـ الموافق لـ 1386صفر  20الصادرة في 



 قائمة المصادر و المراجع
 

139 
 

، 2008راير فب 25ىـ الموافق لـ 1420صفر  18، المؤرخ في 09-08القانون رقم  .6
الصادرة  في  21، جريدة رسمية العدد قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةالمتضمن 

 .2008أبريل  23ىـ الموافق لـ 1429ربيع الثاني  17
المتعمق  2003يوليو  19ىـ الموافق لـ   1424جمادى 19المؤرخ في 05-03األمر  .7

جمادى  23الصادرة في  44 ، جريدة رسمية، العددبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 م.2003يوليو  23ىـ الموافق لـ 1424األولى 

، جريدة لمقواعد المتعمقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيينالمحدد  04 -15قانون رقم  .8
 .2015فبراير  10ىـ الموافق لـ 1436ربيع الثاني  20الصادرة بتاريخ  06رسمية العدد

، 2018يونيو  10ىـ الموافق لـ 1439رمضان  25، المؤرخ في 07-18قانون رقم  .9
بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع المتعمق 

 10ىـ الموافق لـ 1439رمضان  25الصادرة في  34، جريدة رسمية، العدد الشخصي
 . 2018يونيو 

بالممارسات التجارية المتعمق  2004يونيو سنة  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  .11
 27ىـ الموافق لـ 1925جمادى  09الصادر بتاريخ  41العدد  لمجمهورية الجزائرية

، 2010غشت  15المؤرخ في  06 -10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004يونيو 
 م. 2010أوت  18الصادرة في  46جريدة رسمية العدد 

م 1975سبتمبر 26ىـ الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75األمر رقم  .11
رمضان عام  24الصادرة بتاريخ  78، جريدة رسمية العدد القانون المدنيالمتضمن 

 10-05رقم، المعدل والمتمم بالقانون 990، ص 1975سبتمبر 30ىـ الموافق لـ 1395
، جريدة رسمية العدد 2005جوان  20الموافق لـ  1426جمادى األولى  13المؤرخ في 

 م.2005جوان  26ىـ الموافق لـ 1426جمادى األولى  19الصادرة في  44
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، القانون التجاري المتضمن  1975سبتمبر م 26المؤرخ في  59 -75األمر رقم  .12
م، جريدة 2005فبراير  06المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 م .2005فيفري  09الصادرة في  11دد رسمية الع
 المراسيم التنفيذية :خامسا

 

المتعمق برقابة الجودة وقمع  ،1990يناير30المؤرخ في  39-90رقم المرسوم التنفيذي  .1
 .1990الصادرة في  05ج.ر.ج.ج العدد الغش،

، يتعمق بشروط وضبط 1998أوت  25، مؤرخ في 257-98فيذي رقم نالمرسوم الت .2
يونيو  13، الصادر في 63كيفيات إقامة خدمات األنترنيت واستغاللو، ج.ر.ج.ج ،عدد 

1998. 
 نموذجية و أجنبية  سادسا: قوانين

ومع  1996رونية مع الدليل التشريعي تلكالنموذجي بشأن التجارة اال قانون األنسترال .1
نيويورك  ،األمم المتحدة،1989مكرر باإلضافة بصيغتيا النيائية المنعقدة في  5المادة 

 ،2000 /.WWW.UNICITRAL.ORG . 
(، 2000لسنة  83، رقم )بالمبادالت والتجارة اإللكترونيةالخاص  التونسيالقانون  .2

 11، ونشر في جريدة الرائد الرسمي لمجميورية التونسية في 2000ماي  9الصادر في 
 . 2000أغسطس 

، صادر في دبي بتاريخ المعامالت والتجارة اإللكترونيةبشأن  2002لسنة  2القانون رقم  .3
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.، 2002فبراير12
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 الماستر  مذكرة مــمخص
 

لقد شهد العالم تطّورا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، وخاصة مجال الصناعة وانتاج السمع وتوفير 
، إذ كثر التعامل عبر الوسائط االتصالالخدمات فضال عن التطّور الهائل في مجال تكنولوجيا 

لمغش والخداع اإللكترونية وخاصة شبكة االنترنيت، فالتعاقد اإللكتروني زاد من مخاطر تعّرض المستهمك 
ة في العمم بين ة ، وهذا ما أدى إلى توسيع الهو دم قدرته عمى معاينة السمعة مباشر والقرصنة، إضافة إلى ع

لهذا األساس أصبحت حماية المستهمك بحد ذاتها ضرورة مّمحة في جميع مراحل إبرام المستهمك والمورد، 
 ى مرحمة تنفيذ العقد اإللكتروني.المعاممة اإللكترونية، بدًء من مرحمة التفاوض وصوال إل

وتهدف حماية المستهمك اإللكتروني إلى ضمان عدم وقوعه في الّمبس أو التضميل لكونه لم يكن موجودا 
 .  وقت التعاقد، ولم تعط له الفرصة لمعاينة واختيار السمعة محل التعاقد.

 الكممات المفتاحية:
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Abstract of The master thesis 
 

The world has witnessed a great development in the field of technology, 

especially in the field of industry, commodity production and provision of 

services as well as the tremendous development in the field of communication 

technology, as there has been a lot of dealing via electronic media, especially the 

Internet. On the inspection of the commodity directly, this led to widening the 

gap in the science between the consumer and the supplier . For this basis, 

consumer protection itself has become an urgent necessity in all stages of the 

conclusion of the electronic transaction, from the stage of negotiation to the 

stage of implementing the electronic contract. 

         The electronic consumer protection aims to ensure that it does not fall into 

confusion or misleading because it was not present at the time of contracting, 

and it was not given an opportunity to inspect and select the commodity in 

question. 
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