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 إهــــــــــــــــــداء

 :أهدي ثمرة عملي هذا

 ي الطاهرة تغمدها اهلل برحمته الواسعة و أسكنها فسيح جناتهــإلى روح جدت

ت       إلى منبع الحب التي ربت وكافح ....إلى من جعل اهلل الجنة تحت أقدامها
امي حفظها المولى ورعاهأ وسهرت        

 ن أعطاني ولم  إلى م....إلى الذي أفنى عمره محترقـا شامخا لكي يريني النور  
إلى من تنحني هامتي له خجال أبي العزيز أطال اهلل عمره  ...ديزل يعطيني بال حدو 

 وألبسه ثوب الصحة والعافية

 إلى من أشد بهم أزري أختي وإخوتي   

 ومعنويا رفيق دربي زوجي الغالي حفظه اهلل  إلى من كان مشجعا لي ماديا

إلى من أرى السعادة في ضحكتها ابنتي  ....إلى نور عيني وفـلذة كبدي  
 "ةــــرال آيــــــيــــم"الحبيبة  

 .إلى كل من ساعدني إلتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد  
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 شكر وتقدير

" بقنيش عثمان" كل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور  

الذي كان لي المرجع في انجاز هذا العمل المتواضع  

 .بنصائحه القيمة ومالحظاته النيرة  

 .وأشكر جميع أساتذتي الكرام بكلية الحقوق

كما أتقدم بالشكر الخاص لألساتذة األجالء أعضاء لجنة  
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 : قائمة المختصرات

 :باللغة العربية* 

  صفحة:  ص

 جلريدة الرمسيةا:  ر.ج

 :باللغة األجنبية*    

ART : Article. 

ARN: Algerian Research Network. 

APEC: Cooperation économique pour l’Asie-Pacifique. 

B2B: Business to Business. 

B2C :Business to Consumer. 

CNIL: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertiés. 

E.Commerce: Electronic Commerce. 

EDI: Echange de Données Informatisé. 

F.T.P: File Transfert Protocol. 

GATT : General Agreement on Tarifs and Trade. 

GATS: General Agreement on Trade in Services. 



 

 

 

G2B :Government to Business. 

G2C: Government to Consumers. 

HTML: l’HyperText Mark-up Language. 

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 

I.Commerce: Internet Commerce. 

ICC: International Chamber of Commerce. 

I.S.P.s: Internet Services Providers. 

ISO : International Organization for Standardization. 

ITU: International Telecommunication Union. 

J.O.F : Journal Officiel. 

J.O.C.E : Journal Officiel de l’Union Européenne. 

MPTIC: Ministry of  Post and Information and Communication 
Technologies. 

N ° : Numéro. 

O.E.C.D : Organisation for Economic Co-operation and   
Development. 

OMC: Organisation Mondiale du Commerce. 

 



 

 

OP .CIT : Ouvrage Précité. 

P : Page. 

TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights. 

UCC : Uniform Commercial Code. 

UETA : Uniform Electronic Transaction Act. 

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law. 

WIPO: World Intellectual Property Organization. 

W.W.W : World Wide Web. 

XML: l’Extensible Mark-up Language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مقدمة

ذي أدى ظهوره من أبرزها احلاسوب ال ،لقد صاحب  ثورة املعلومات ظهور أشكال جديدة لإلتصال والتعامل

وانتشاره إىل إحداث حتول جذري يف حياة اإلنسانية حىت قيل أننا على أبواب حضارة جديدة وخمتلفة متاما تكون 

الغلبة فيها جملتمع املعلومات كبديل للمجتمع الصناعي الذي مرت به البلدان املتقدمة خالل القرن الفارط، فقد 

الذي يعد توجها عامليا حديثا تسعى إىل حتقيقه الدول  1قتصاد الرقميأصبحنا نعيش يف البدايات األوىل لعصر اإل

واجملتمعات من خالل اإلستفادة من معطيات العصر والتحول من اقتصاد الصناعات إىل اقتصاد املعلومات ومن انتاج 

ومات واإلعتماد البضائع إىل انتاج املعلومات ، واجياد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات اإلتصاالت واملعل

 . على قوة املعلومات واملعرفة ورأس املال البشري أكثر من اإلعتماد على املواد اخلام والثروات الطبيعية  

ونتج عن هذه الثورة املعلوماتية شبكات اتصال عاملية يتم مبوجبها تبادل املعلومات بني املتعاملني اإلقتصاديني ، أمهها 

،وذلك من طرف جمموعة من علماء التقنية من وكالة األحباث  9191دها إىل سنة شبكة اإلنرتنت اليت يرجع ميال

يف وزارة الدفاع األمريكي الذي كان يهدف إىل  2Arpanetواملشروعات املتطورة،وحتديدا من خالل إطالق مشروع 

 .وضع القوات األمريكية يف حالة تأهب قصوى داخل مراكز إدارة الصواريخ 

                                                                        
والدويل من  يقصد باإلقتصاد الرقمي التفاعل والتكامل والتنسيق املستمر لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من جهة ،وبني اإلقتصاد القومي والقطاعي -1

التجارية واملالية يف الدولة خالل فرتة ما جهة أخرى مبا حيقق الشفافية والفورية واإلنتاجية جلميع املؤشرات اإلقتصادية املساندة جلميع القرارات اإلقتصادية و 
.72،ص 7002،فريد النجار، اإلقتصاد الرقمي واإلنرتنت، واعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكرتونية، الدار اجلامعية، مصر ،  

 
ويستند يف أغلب خطواته على استخدام تكنولوجيا  و ميكن تعريف اإلقتصاد الرقمي على أنه اإلقتصاد الذي يقوم يف جممل عملياته على املعلومات ،

. املعلومات واإلتصاالت   
من وزارة دفاع الواليات املتحدة األمريكية ، وكان اهلدف من انشاء هذا املشروع هو ربط اجلامعات ومؤسسات األحباث  9191هو مشروع اطلق عام -7

عترب شبكة أربانت النواة احلقيقية اليت أدت إىل ظهور شبكة اإلنرتنت، ويكيبيديا املوسوعة احلرة،إلستغالل أمثل للقدرات احلسابية للكمبيوترات املتوفرة، وت  
https://ar.wikipedia.org 26/03/2016 15 :17. 
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بكاليفورنيا  Santa Barbaraمن خالل ربط جامعة  9191نوفمرب  79قنية اإلنرتنت يوم وكان أول إتصال لت

بواسطة جهاز كمبيوتر متواجد جبامعة  لوس أجنلس Stanfordجبامعة 

من قبل 2( Tcp/ip)طورت هذه الشبكة لتصبح شبكة اتصاالت دولية بإخرتاع بروتوكول  9121، ويف عام 1

 .كلغة حمادثة مشرتكة بني أجهزة الكمبيوتر 9121سنة   Vitnon Lerfالعامل األمريكي 

ومع انتهاء احلرب وزوال اخلطر مت توجيه هذه التقنية إىل اإلستعماالت التجارية بعدما كانت مقتصرة على األحباث 

 Worldالعسكرية واجلامعية ،حبيث أصبحت يف متناول اجلميع خاصة بعد ظهور شبكة املعلومات الدولية 

Wide Web   على يد مهندس اإلتصاالت اإلجنليزيTim Berners Lee  فمنذ ذلك احلني وعدد،

مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف تزايد مستمر ،إذ أصبحت هاته الشبكة مبثابة نقطة تالقي مئات املاليني من التجار 

سلع واخلدمات وخدماهتم واحلصول على ال واملستهلكني الذين يتمكنون عرب هذه الشبكة من الرتويج لبضائعهم

املنتج واملوزع بني   4وتوقيع اآلالف من عقود التجارة اإللكرتونية على مدار الساعة 3بسهولة عرب التفاوض اإللكرتوين

 .و والبائع وكذا مقدم اخلدمات ،قصد ربح الوقت وتقليص املسافات اجلغرافية

                                                                        
 .2،9ة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص عبد العزيز بن محد الزومان، شبكة اإلنرتنت ،دليل تعريفي، مكتبة امللك فهد الوطني - 1
ة ،حبيث هو احدى البىن التصميمية اليت حتدد جمموعة من األنظمة املستخدمة لإلتصال يف الشبكات احلاسوبية ، تقوم عليها شبكة اإلنرتنت العاملي - 2

 .رة عن جمموعة بروتوكوالت مرتبط مع بعضها وتعمل معا تؤمن التوافقية يف ارتباط الشبكات املختلفة يف أرجاء العامل مع بعضها ،فهي عبا
وهو بروتوكول ميفاق ضبط اإلرسال  Transmission Control Protocol/Internet Protocolهو اختصار ل  TCP/IPفربوتوكول 

 .وبروتوكول انرتنت
وض، بإستعمال وسيلة مسعية بصرية لإلتصال عن بعد ميكن تعريف التفاوض اإللكرتوين بأنه تبادل بدون حضور مادي متعاصر ألطراف التفا - 3

على بينة من أفضل لإلقرتاحات واملساومات واملكاتبات والتقارير والدراسات الفنية واإلستشارات القانونية اليت يتبادهلا أطراف التفاوض ليكون كل منهما 
تفاق من حقوق والتزامات، محودي ناصر، النظام القانوين لعقد البيع اإللكرتوين األشكال القانونية اليت حتقق مصلحة األطراف للتعرف على ما يسفر عليه اإل

 .991،ص 7001املربم عرب اإلنرتنت ، اطروحة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر،
 .719،ص  7002عارف ،نسرين عبد احلميد نبيل، اجلانب اإللكرتوين للقانون التجاري ،منشأة امل - 1



 

 

بشكل كبري يف ظهور شكل جديد من  فقد سامهت شبكة اإلنرتنت باعتبارها من أهم تقنيات اإلتصال احلديثة

 ".التجارة اإللكرتونية : "أشكال املعامالت التجارية وهي ما يسمى ب

التجارة اإللكرتونية كمفهوم جديد مل تظهر بشكل مفاجئ ،وإمنا مرت بالعديد من قطاعات األعمال اإلقتصادية إن 

نت الشركات الكبرية تستخدم احلاسبات الرئيسية إىل أن وصلت إىل الشكل اليت هي عليه يف الوقت احلايل ، فقد كا

يف أداء عمليات إدارة املخزون من مكونات اإلنتاج ،وذلك عن طريق تركيب هنايات طرفية للحاسب الرئيسي للشركة 

عند املوردين الرئيسيني هبدف تسهيل اطالعهم على مستوى املخزون املتاح لدى الشركة والذي بناء عليه تقوم 

 .ا حتتاجه بالضبطبتوريدها مب

ساهم هذا النوع من التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت يف جعل هذا العامل جمرد قرية صغرية وسوقا واحدا لقد 

تتعادل فيه الفرص املمنوحة للشركات على اختالف أحجامها القتحام األسواق العاملية وترويج البضائع والسلع بكل 

ية، والشيء نفسه بالنسبة للزبائن الذين أصبح مبقدورهم احلصول على متطلباهتم سهولة متجاوزين كل العوائق احلدود

يف أماكنهم دون احلاجة إىل التنقل والسفر إلبرام العقد ، إذ ميكن للمتعاقد وهو يف بيته من خالل شبكة اإلنرتنت 

وما إىل ذلك من تفاصيل أخرى،  احلصول على البضاعة أو اخلدمة بدال من التنقل واختيار البائع وكيفية تسديد الثمن

اتفاق يتالقى فيه اإلجياب بالقبول على شبكة :" والذي عرفه غالبية الفقه بأنه 1فيكون هنا قد ابرم عقدا الكرتونيا

 .2وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ، وبفضل التفاعل بني املوجب والقابل ،دولية مفتوحة لإلتصال عن بعد

توفري الوقت واجلهد وتوسيع نطاق األسواق احمللية مع إمكانية إنشاء أسواق أكثر  فالتجارة اإللكرتونية تؤدي إىل

ختصصا وهو قد ما ال يكون ممكنا عرب التجارة التقليدية ،كما تعمل على ختفيض التكاليف اليت قد تتطلبها الدعاية 
                                                                        

سيلة يتطلب العقد اإللكرتوين إلنعقاده ما يتطلبه أي عقد آخر من إجياب وقبول  وحمل وسبب ومثن، غري أنه خيتلف عن العقد اإللكرتوين يف الو  - 1
د يف آن واحد وقت انعقاده، ، اميان مأمون املستخدمة إلجراء املفاوضات وابرام العقد ،حيث يتم عرب اإلنرتنت وبالتايل ينعقد دون حضور طرفيه جمللس العق

 .11،ص 7009أمحد سليمان، اجلوانب القانونية لعقد التجارة اإللكرتونية ،أطروحة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق جامعة املنصورة، مصر، 
 .11، ص 7000اسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت، دار النهضة العربية،  - 2



 

 

رنة بوسائل اإلتصال للمنتجات أو اخلدمات ، حبيث توفر شبكة اإلنرتنت وسيلة اتصال بتكلفة منخفضة مقا

 .التقليدية

إن املميزات اليت وفرهتا التجارة اإللكرتونية ،سامهت يف زيادة ادراك العديد من الدول ألمهية تبين هذا النوع من التجارة 

الذي يتم عرب الشبكة العاملية لإلنرتنت  واليت مل تعد خيارا وإمنا ضرورة حتمية تفرض وجودها على مجيع الدول 

ميكن توفري الكثري من الوقت لسرعتها الفائقة يف اجناز العمليات التجارية ، كما أن هذا النوع من التجارة  ،فبفضلها

يعتمد باألساس على ركائز الكرتونية يف معامالهتا دون احلاجة إىل الكم اهلائل من األوراق والسندات اليت حتتاجها 

عرب اإلنرتنت تقوم باختصار املسافات بني البائع واملشرتي وذلك التجارة التقليدية، باإلضافة إىل ذلك فإن التجارة 

حبصر العامل يف قرية صغرية ميكن من خالهلا عقد الصفقات بني البائع واملشرتي دون احلاجة إىل التنقل ودون احلاجة 

فاذ إىل األسواق إىل تدخل وسيط بينهما وبذلك فهي تقوم بتوفري العديد من النفقات كنفقات اإلتصال، اإلعالن والن

وغريها ، كما أهنا توفر طريقة سهلة للبائع لعرض منتوجاته دون احلاجة إىل إنشاء متجر باستبداله مبا يسمى باملتاجر 

، لكن ورغم وجود هذا الكم من املميزات يف التجارة اليت تتم بالشكل االلكرتوين إال ان هذا ال مينع من  1اإلفرتاضية

ب والسلبيات اليت حتول دون التطبيق السليم هلا ،من ابرزها ضعف اجلانب األمين هلا ،فهو احتوائها على بعض العيو 

من أكثر األمور اليت تؤرق املتعاملني هبا ،إذ ميكن اخرتاق مواقع التجارة اإللكرتونية وسرقة املعلومات أو تزييف 

ئها، كما تطرح هذه التجارة اشكالية  يقم بشرامل البطاقات اإلئتمانية مما حيمل أصحاهبا تكاليف سلع وخدمات

صعوبة التحقق من هوية املتعاملني فيها نظرا لغياب العالقة املباشرة بني العمالء مما يسهل من عمليات النصب 

                                                                        
مكان على شبكة اإلنرتنت ميكن زيارته باستخدام برامج استعراض ، وكل موقع له عنوان خاص به يدعى : تعرف املتاجر اإللكرتونية على أهنا - 1

URLأو جمموعة من   ،أي جمموعة من البيانات واملعلومات املخزنة على جهاز حاسب خادم متصل بالشبكة ، يعرض معلوماته من خالل صفحة
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واإلحتيال، إذ ميكن أن حيصل الزبون على سلعة أو خدمة غري مطابقة للمواصفات املعلن عنها من خالل املوقع 

 .اإللكرتوين

إىل ذلك فإن مسألة محاية حقوق امللكية الفكرية هي مسألة مطروحة بقوة يف معامالت التجارة اإللكرتونية باإلضافة 

 .بدون ترخيص باستخدامها أو بيعها،فنشر األعمال واإلبداعات الفنية على شبكة اإلنرتنت يؤدي إىل انتقاهلا بسرعة 

، تجارة اإللكرتونية، وذلك حلماية املتعاملني فيها خاصة بالنتيجة لذلك ظهرت احلاجة إىل اجياد تنظيم قانوين خاص 

طابع ومبا أهنا تتسم بالوإلزالة الغموض عن استبدال الدعائم املادية بالدعائم اإللكرتونية يف املعامالت  التجارية، 

 وكذا املرتبطة هبا سائل القانونيةللمو هلا سعت  معظم  املنظمات الدولية واإلقليمية لوضع تنظيم قانوين فقد  ،الدويل 

حبث احللول والوسائل اليت متكن من ممارستها وازالة العوائق اليت تقف أمامها بتأسيس نظام قانوين مرن يسمح 

بالتفاعل مع املستجدات احلديثة ،حيث قامت باملسامهة يف وضع قوانني منوذجية وتوصيات تتناسب ومفاهيم التجارة 

ألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،املنظمة العاملية للتجارة، منظمة التعاون عرب االنرتنت من بينها جهود جلنة ا

اإلقتصادي والتنمية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، كما كان أيضا للمنظمات اإلقليمة دور يف ذلك منها منظمة 

 .ربيةالتعاون اآلسيوية ،غرفة التجارة الدولية، اإلحتاد األورويب وجامعة الدول الع

ويف ظل اإلهتمام الذي اولته املنظمات الدولية للتجارة اإللكرونية، تنبه املشرع الوطين بدوره لضرورة حتيني القواعد 

القانونية التقليدية اليت أصبحت ال تتماشى مع متطلبات املعامالت اإللكرتونية، فغالبية التشريعات الداخلية للدول 

ضروري اعادة الل ظهور التعامالت عرب شبكة اإلنرتنت، فتبعا لذلك كان من قامت بتأسيس قواعدها القانونية قب

صياغتها لتتماشى واساليب ابرام الصفقات التجارية بواسطة التقنية احلديثة، حبيث كانت التشريعات األجنبية السباقة 

عن املنظمات الدولية، وكذا وصاحبة الريادة يف سد تلك الفراغات القانونية مسرتشدة بالقوانني النموذجية الصادرة 

 .توجيهات املنظمات اإلقليمية



 

 

معاجلة نظم املعلومات واملبادالت التجارية اإللكرتونية بإصدار  ما أما بالنسبة للتشريعات العربية فقد حاولت نوعا

سامهت به كل  ما  جمموعة متفرقة من القوانني نذكر منها دولة تونس، مصر و اإلمارات العربية املتحدة واليت سندرس 

 .دولة على حدى

كما أن اجلزائر و كباقي الدول أدركت أمهية انتشار هذه التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت ، فال ميكن اعتمادها إال 

 .بإضفاء نوع من الثقة واألمان عليها وذلك بوضع إطار قانوين ينظم معامالهتا

لتجارة اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري واملقارن، نسعى إىل حبث النظام القانوين ل: من خالل هذا البحث املوسوم ب

اإلطار القانوين للتجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت ،فظهورها وتطورها أدى إىل ضرورة خلق إطار قانوين يتماشى 

 .معها

واعد القانونية القائمة، فهذا هذا اإلطار القانوين  حيتاج إىل ضرورة  دراسة أبعاده وانعكاساته القانونية يف ضوء القو 

البحث يتجه اىل البحث يف التشريعات الدول األجنبية املنظمة للتجارة اإللكرتونية ومقارنتها جبهود الدول العربية عامة 

 .اجلزائر خاصةبو 

ائط الكرتونية تظهر أمهية هذا البحث من الناحية العلمية يف حتديد مفهوم التجارة اإللكرتونية ،وكذا العقود املربمة بوس

،فهذا النوع من العقود حيتاج إىل درجة كبرية من الدقة والوضوح، من أجل بيان تعريفها سواء بالنسبة للطريقة اليت 

تنعقد هبا أو بإعتبارها من العقود املربمة عن بعد، وكذا خصوصيتها اليت متيزها عن باقي العقود، كما أن متييزها عن 

سواء كان هذا التمييز بالنسبة للطريقة اليت تربم هبا ،أو بالنسبة لباقي عقود البيئة  غريها من العقود أمر ضروري،

 .اإللكرتونية، كل ذلك من منظور قانوين حبث



 

 

فتتمثل يف التحول التدرجيي من التعامل عرب التجارة التقليدية إىل التعامل الكرتونيا وهو ما  للبحثالعملية  الناحيةأما 

ة بالنسبة للدول العربية اليت ال تزال غري قادرة على تبين هذا النوع من التجارة اليت تتم عرب شكل حتديا كبريا خاص

شبكة اإلنرتنت يف مؤسساهتا خاصة التجارية منها اليت مازالت تعتمد بشكل كبري على التجارة التقليدية يف معامالهتا، 

يا ومن مث اجياد تنظيم قانوين إلضفاء نوع من الثقة واألمان قناعتها مبزايا التعامل الكرتونضرورة  مما يتطلب معه األمر 

 .عليها

التطور الذي مس كافة جوانب املعامالت التجارية ، فرض على الدول ضرورة اللحاق هبذه التطورات عن طريق ف

، مما أدى وضع أساس قانوين ينظم التجارة اإللكرتونية، فهذه األخرية أضافت عناصر جديدة على التجارة التقليدية 

هو مبثابة األساس والعمود  القانوين  هافاجلانب، إىل ظهور اشكاالت وفراغات تشريعية كان من الضروري تداركها

وضع ضوابط قانونية تتماشى وأمناط معامالت التجارة إذ أن هو أكثر ما يهتم به رجال القانون، فالفقري هلا،

 .وازدهارها اإللكرتونية هو مبثابة البنية التحتية لقيامها 

 كانت سببا يفيطرح عدة اشكاالت على املستوى الدويل والوطين، األمر الذي حيتاج إىل دراسة قانونية معمقة   وهو ما

وضوع البحث باإلضافة اىل اسباب نظرية وأخرى عملية ،فمن األسباب النظرية اليت دفعتنا إلختيار هذا اختيارنا مل

الثقة واألمان يف وسائل االتصال املستخدمة يف التجارة اإللكرتونية ، فالرتكيز املوضوع هو حماولة اجياد حلول توفر 

 .على التساؤالت القانونية اليت تثريها، يبني الفراغ القانوين الذي يؤثر يف قرار الراغبني يف اجراء تعامالت الكرتونية

بداياهتا  فمن البديهي أن تشكل عقودها الكثري  أما بالنسبة لألسباب العملية ، ومبا أن التجارة اإللكرتونية ال تزال يف

من التعقيدات من اجلانب القانوين ، ومن هذا املنطلق قمنا باختيار هذا املوضوع بغية التعمق وتوضيح الغموض الذي 

ا يكتنف اإلطار القانوين هلذه التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت، فعدم تسليط الضوء على جانبها القانوين يفقده

 .الثقة واألمان القانوين الذي يبحث عنه املتعاملني الكرتونيا



 

 

ومن خالل هذا البحث العلمي أيضا حناول تبيان ما قام به املشرع اجلزائري من جمهودات يف سبيل اجياد اطار قانوين 

 .للتجارة اإللكرتونية ،ووضع ضوابط قانونية تتالءم وامناط العمليات التجارية اإللكرتونية

 :ن تلخيص الصعوبات اليت واجهتنا يف اعداد هذا البحث العلمي فيما يليميكو 

ان البحث متعلق بالتجارة اإللكرتونية اليت ال تزال مفهوما جديدا مقارنة بالتجارة التقليدية ،وباخلصوص يف  -

 .الدول العربية 

فهم املصطلحات املتعلقة ان مصطلح التجارة اإللكرتونية هو مصطلح تقين أكثر منه قانوين، مما تطلب معه  -

 .هبا وشرحها لفهم كيفيات ابرام املعامالت اإللكرتونية

اقتضى موضوع البحث إىل اللجوء إىل أكثر من نظام قانوين من األنظمة الداخلية للدول املختلفة كالقانون  -

 .األوروبية املدين ، القانون التجاري،القانون اجلنائي، وكذا القوانني النموذجية الدولية والتوجيهات

عدم وجود اجتهادات أو احكام قضائية ميكن اإلهتداء هبا إلجياد حلول للمشكالت القانونية اليت يطرحها  -

 .التعامل عرب التجارة اإللكرتونية

اإلختالف الفقهي يف الرأي فيما يتعلق باملسائل اليت تطرحها التجارة اإللكرتونية وعقودها ،تطلب التعمق يف  -

 .دراستها 

 .تجارة اإللكرتونية هي يف تطور مستمر ومتسارع مما يستوجب معه املتابعة الدورية والدقيقةان ال -

  :اشكالية موضوع البحث

  لتجارة اإللكرتونية يف التشريعاتا املنظم ملعامالت القانوين طارما هو اإل: انطلقت الدراسة من اشكالية عامة وهي

 ؟ ياجلزائر  ، ويف التشريعاملقارنة 



 

 

بالنظر إىل أمهية موضوع البحث وخصوصيته ،قمنا باإلعتماد على عدة مناهج علمية عن هذه اإلشكالية ،و  لإلجابة

فقد استعملنا املنهج التارخيي ،حبيث قمنا من  تتكامل فيما بينها وذلك قصد اإلملام بكافة جوانب موضوع  البحث،

كرتونية  واملنهج الوصفي لوصف الظاهرة حمل البحث خالله بتبيان التطور التارخيي لشبكة اإلنرتنت  والتجارة اإلل

واملعلومات واحلقائق املتعلقة هبا، مع وصف الوضع الراهن للتجارة اإللكرتونية يف الدول األجنبية والعربية عامة ويف 

الدولية  الدولة اجلزائرية خاصة، كما استعنا كذلك باملنهج التحليلي، الذي اعتمدناه يف استعراض وحتليل اإلتفاقيات

و  والقوانني النموذجية والقوانني الوطنية للدول األجنبية والعربية، وكذا جهود الدولة اجلزائرية املتعلقة مبوضوع البحث،

استخدمنا املنهج املقارن لتوضيح املسائل اليت يستوجب معها تدخل املشرع ، حبيث قمنا باملقارنة ما بني القوانني 

و حماولة اإلستفادة منها يف  مبوضوع الدراسة وذلك لإلستفادة من احللول املتوصل إليها  العربية واألجنبية املتعلقة

 .اجلزائر

لدراسة موضوع البحث استندنا على خطة علمية ثنائية كالسيكية حاولنا من خالهلا اإلحاطة بكل جوانبه ،فقمنا 

اإللكرتونية ،والذي بدوره قسمناه إىل فصلني بتقسيمه إىل بابني رئيسني ،خصص الباب األول لإلطار النظري للتجارة 

الذي قسمناه إىل مبحثني خصص األول ملاهية  األول إىل شبكة اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية ، الفصل ،نتعرض يف

د عقود التجارة اإللكرتونية وقواع فتناولنا فيهالثاين شبكة اإلنرتنت والثالين ملاهية التجارة اإللكرتونية، أما الفصل 

، تطرقنا يف مبحثه األول إىل ماهية عقود التجارة اإللكرتونية ومتييزها عن باقي العقود، أما املبحث الثاين فقد ابرامها

 .خصص إلجراءات إبرام عقود التجارة اإللكرتونية

لباب إىل فصلني، أما الباب الثاين فخصصناه لإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية يف التشريعات املقارنة، وقسمنا هذا ا

الذي قسم إىل مبحثني ،تناولنا يف  يف الفصل األول تناولنا التشريعات الدولية والوطنية املنظمة للتجارة اإللكرتونية،

مبحثه األول إىل التنظيم التشريعي الدويل واإلقليمي للتجارة اإللكرتونية، أما املبحث الثاين فخصصناه للتنظيم 

قد خصص للتجربة التشريعية للتجارة اإللكرتونية فالفصل الثاين  اإللكرتونية، وفيما خيصالتشريعي الوطين للتجارة 



 

 

، الذي قسم إىل مبحثني تناولنا يف املبحث االول اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية يف وواقع استخدامها يف اجلزائر

 .ونية يف اجلزائراجلزائر ، وتناولنا يف املبحث الثاين واقع استخدام التجارة اإللكرت 

 .وختمنا حبثنا املتواضع هذا مبجموعة من اإلستنتاجات والتوصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 :اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية: الباب األول

نتيجة للتطورات اهلائلة لوسائل اإلتصاالت والثورة املعلوماتية اليت شهدها العامل املعاصر ، كان من البديهي 

تبدال مفهوم التجارة التقليدية بتجارة جديدة تتماشى مع التطورات الراهنة أطلق عليها اسم التجارة اس

 .اإللكرتونية، اليت تتم يف بيئة شبكة اإلنرتنت اليت تعد ظاهرة حديثة نسبيا

 لية والدولية ،وفق فقد فتحت التجارة اإللكرتونية اجملال أمام الدول لرفع استثماراهتا املالية وتوسيع أسواقها احمل

ما يوفره العمل التجاري اإللكرتوين من سهولة يف التنفيذ والتسويق والدفع ، والقدرة على الوصول إىل أكرب 

 .عدد ممكن من املستهلكني وبأقل التكاليف

ولعل من أبرز صور التجارة عرب اإلنرتنت هو العقد اإللكرتوين الذي ال خيتلف كثريا عن العقد التقليدي 

ذي يتم خارج شبكة اإلنرتنت ، لكن هذا اإلصطالح ظهر نتيجة التقنية املستخدمة يف إمتام العالقات ال

 .التعاقدية

 

 

 

 

 

 



 

 

 شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية: الفصل األول

 اإلنرتنت إىل يشار هبا تسميات كلها االفرتاضي، الوسط الرقمية، البيئة االلكرتوين، الرقمي، الوسط العامل

 املعلوماتية، إذ يعد والثورة تكنولوجيا االتصاالت بني التفاعل استحدثها اليت الظواهر إحدى يعترب الذي

 فقد ، وحفظها واسرتجاعها املعلومات مع التعامل يتيح إمكانية أسلوب احدث الراهن الوقت يف االنرتنت

متعددة  جماالت يف تستخدم ةعاملي شبكة أصبحت أن إىل تطورا تدرجييا منذ ظهورها عرفت هذه الشبكة

تشكل  بل أصبحت اتصال وسيلة جمرد من أكثر اعتربها البعض أن لدرجة الثقافية والتجارية منها العلمية،

بذاته، فقد أحدثت هذه الشبكة تغيري جذري يف منط التفكري ويف سلوك املنتجني واملستهلكني،  قائما وسطا

يري قواعد املنافسة وطرق ووسائل العمل ، و تعد التجارة وحىت احلكومات على حد السواء، جتلى يف تغ

 .اإللكرتونية من أبرز التحوالت يف هذا اجملال

 تقنيات املعلومات أحدث استخدام على رئيسي بشكل يعتمد التجارة من النوع هذا أن شك وال

 يعد الذي إلنرتنتا من بينهاالعامل،  قارات وعرب وغربا شرقا العاملي السوق نطاق لتوسيع واالتصاالت

 .خالله من اإللكرتونية العقود وإبرام اإللكرتونية للتجارة احليوي الشريان

 له بشكل املختلفة املراحل بإمتام تسمح متكاملة حتتية بنية توفر اإللكرتوين التجاري النشاط إذ يتطلب

 املؤسسة بني املتبادل التفاعل اهأساس تقنية بيئة خلق على يرتكز اإللكرتونية التجارة مبمارسة فالبدء متكامل،

 من فيه يرغب ما واختيار املؤسسة مع بالتواصل لكھللمست البيئة ذهھ تسمح حيث لك،ھواملست

 مع تتماشى دفع آليات وتطوير خلق يقتضي إلكرتوين الذي بشكل والبيع الشراء عملية وإمتام ا،ھمنتجات

 .لكھواملست املؤسسة بني املعامالت من اجلديد النوع ذاھ

وهذا ما يتطلب منا أوال التعرض لشبكة اإلنرتنت بصفة عامة بصفتها البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية يف 

 .مبحث أول، مث املرور إىل ماهية هذه التجارة يف مبحث ثان



 

 

 :ماهية شبكة اإلنترنت: : المبحث األول

 احلياة، جماالت من كثري يف ستخدمت أضحت حىت ،برمته العامل يف بارزا مكانا اإلنرتنت شبكة احتلت

 واألبرز األحدث واالستخدام أي وقت، يف واألخبار املعلومات على للحصول اإلنرتنت إىل الدخول فيمكن

 .1طريقه عن التجارة هو لالنرتنت

ا وجوده ارتبط إلكرتونية، فقد وسائل بدون اإللكرتونية للتجارة وجود ال هأن املنطق هي يفرضها اليت فاحلقيقة

 .الفعلي هلا الوجود يف حتقيق فعال متھسا اليت االنرتنت بشبكة اھومناء

 ومفتوحة حرة شبكة االنرتنت ألن للتجارة، التقليدي ومھاملف عن ختتلف االنرتنت خالل من فالتجارة

 بني مباشر تفاعلي اتصال وجود تضمن تفاعلية تقنية وسيلة يھو معينة، فئة أو ةھج على حكرا وليست

 كانوا ما بعد العمليات االتصالية يف فاعلني العمالء شركاء من االنرتنت جتعل كما والعمالء، اتاملؤسس

 بتطور تتطور االلكرتونية التجارة جعل ما ذاھالتقليدية و وسائل االتصال باقي باستخدام متلقني جمرد

 .2االنرتنت

 . اإللكرتونية بالتجارة القتهاوع وتطورها، اإلنرتنت شبكة ملاهية نتعرض أن الضروري من لذلك كان

 

 

 

 

                                                                        
ماجستري يف القانون اخلاص، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات  حيي يوسف فالح حسن، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، رسالة -1

 .02، ص  7002العليا، نابلس، فلسطني، 
الة شهرزاد عبيدي، معايري تقييم جودة مواقع التجارة اإللكرتونية، دراسة إستطالعية لبعض مواقع التجارة اإللكرتونية ملؤسسات جزائرية، رس -7

 .92، ص 7001دية ختصص تسويق، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، ماجستري يف العلوم اإلقتصا



 

 

 :تعريف شبكة اإلنترنت: المطلب األول

ال ميكن إعطاء تعريف واحد وحمدد لإلنرتنت، وذلك نظرا للعديد من التعاريف اليت أطلقها جمموعة من 

 .اخلرباء يف جمال املعلومات واإلتصال

                          اإلجنليزي              واإلنرتنت لغويا تعين شبكة املعلومات الدولية، إختصارا لإلسم 

 (International Network.) 

ومن جمموعة التعاريف لإلنرتنت، تعريفها يف الكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة عام 

ني شبكة اتصال دولية تتألف من جمموعة من شبكات احلواسيب وتؤمن اإلتصال ملالي: " أهنا 9111

 .1"املستخدمني

ما يؤخذ على هذا التعريف وحسب وجهة نظرنا ،أنه حصر دور شبكة اإلنرتنت يف توفري اإلتصال بني 

 املستخدمني ، يف حني أن دورها يتجاوز ذلك بكثري

عبارة عن دائرة عمالقة ميكن للمشرتكني فيها احلصول : " وهناك تعريف ميكن أن يكون أوسع يشري إىل أهنا

ومات حول أي موضوع معني يف شكل نص مكتوب أو مرسوم أو خرائط أو الرتاسل فيما بينهم على املعل

ألهنا تضم املاليني من شبكات احلواسيب تتبادل املعلومات فيما بينها واليت تكون مرتبطة بواسطة بروتوكول 

 .الربط

 :وقد أطلق على شبكة اإلنرتنت عدة تسميات منها

 بكة معلوماتية أو جمموعة من الشبكات املعلوماتيةــ  شبكة الشبكات، أي أهنا ش

                                                                        
دار عايد رجا اخلاليلة ،املسؤولية التقصريية اإللكرتونية،املسؤولية الناشئة عن اساءة استخدام أجهزة احلاسوب واإلنرتنت، دراسة مقارنة،  -9

 .11، ص 7001الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،األردن ،الطبعة األوىل، 



 

 

 .ــ مكتبة بال جدران حبيث ميكن ملستخدميها اإلطالع على كافة أوعية املعلومات املتوفرة يف مكتبة اإلنرتنت

 .1ــ منتدى عاملي، إذ يتم من خالله تبادل األفكار واملعلومات وتطويرها خدمة للبشرية على مستوى العامل

شبكة عاملية من احلواسيب املرتبطة فيما : " ته التعاريف ميكن تعريف شبكة اإلنرتنت على أهنامن خالل ها

وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد إختالف بني شبكة اإلنرتنت وشبكيت اإلنرتانت ، "بينها لتبادل املعلومات

Intranet   وشبكة اإلكسرتانتExtranet. 

             خاصة بـاملـؤسسـات حاسب شبكة عن عبارة يه:Intranetشبكة اإلنترانت : الفرع األول

 املؤسسات بتلك للعاملني األفراد توفـر وهـي متـعددة، حمليـة شـبكـات عــدة مـن وتتـكـون ،2الشركـات أو

 شبكة وتعد الشبكة، تلك عرب واملعلومات للبيانات والوثائق اإللكرتوين والتبادل البعض، ببعضهم االتصال

 .3للمعلومات العاملية الشبكة من مصغرة نسخة اإلنرتانت

بأن تكون على اتصال باإلنرتنت بدون أن  هلافهو نظام يعمل داخل املؤسسة خمصص للعاملني هبا يسمح 

 تتأثر باملشاكل اليت يسببها املستخدمون من اخلارج بسبب الوصول إىل املعلومات اخلاصة داخل شبكة 

 .كمبيوتر املؤسسة

وغريها فإن العديد من املؤسسات قد ابتعدت عن استخدام شبكة اإلنرتنت العاملية الواسعة هلذه األسباب 

 .واقتصرت على إنشاء اإلنرتانت

                                                                        
بن بوالفول هارون، التجارة اإللكرتونية وضرورة إعتمادها يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص حتليل إقتصادي، جامعة  -9

 .71، ص 7001يوسف بن خذة، اجلزائر، 

7- Guillaume Gardet, Services de la société de l’information et commerce électronique, thèse de 

doctorat en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3 ,France, 2008 ,P 33. 

ة، خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، رسالة دكتوراه يف احلقوق، ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسي -1
 .17، ص 7097جامعة حاج خلضر، باتنة، اجلزائر ، 



 

 

فنظام اإلنرتانت ما هو إال عبارة عن إنرتنت داخلي مت تفصيله ليكون مالئما هلذه املؤسسة ولكنه غري متصل 

ة القيام بتحديد درجة اتصاله بالعامل اخلارجي، كما ميكن بالعامل اخلارجي إال يف نطاق حمدد، وذلك إلمكاني

 .لإلنرتانت أن يصل لإلنرتنت بدون أن يكون العكس أي من اإلنرتنت إىل اإلنرتانت

 :Extranet1شبكة اإلكسترانت : الفرع الثاني

 شبكة عن طريق البعض بعضها مع ترتبط اإلنرتانت شبكات جمموعة من مكونة شبكة عن عبارة هي

 اإلكسرتانت، أو املمتدة اإلنرتانـت بشبكـة وتسمى اإلنرتنت شبـكة نطـاق تعديل يتم وفيها نـرتنت،اإل

 جتمعهم واليت البحثية واملراكز بالشركات والعمالء اخلاصة اإلنرتانت شبكات لربط الشبكة هذه وتستخدم

 احلفاظ مع فيها واملشاركة وماتاملعل تبادل الشبكة هلم ، وتؤمن2جماالت املعامالت مجيع يف وعالقات روابط

 املصرفية وشبكات والتعامالت البنوك شبكات أمثلتها ومن التعامل هذا واألمن أثناء على اخلصوصية

 .3الطريان مؤسسات

 :كما ميكننا إجياد شبكة اإلكسرتانت يف اجملاالت التالية

 .نظم تدريب وتعليم العمالء -

                                                                        
( غالبا عرب معرف وكلمة سر)إال أن الشركات واملؤسسات تسمح  باإلنرتانتشبكة خصوصية شبيهة  :Extranetشبكة اإلكسترانت  -9

ء بالوصول إليها لتبادل البيانات واملعلومات، ظهرت هذه الشبكة نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل نظام للشركاء التجاريني أو املوردين أو العمال
تصال االنرتانيت وىف مقدمتها االستقاللية والبعد عن األطراف اخلارجية ، حيث يرى البعض أن جناح مشروع ما لن يأتى إال بعالقة متواصلة و ا

ؤدى يف النهاية إىل عالقة متشاهبة، وتستعمل هذه الشبكة بصفة خاصة يف برامج التعاون االقتصادي بني دائم مع موزعيه وعمالئه والذي ي
ع املؤسسات فهي نتاج لتزاوج كل من اإلنرتنيت و االنرتانت وتعىن عالقة جديدة بني املؤسسة وبني عمالئها وشركائها وتتشابه االكسرتانت م

 European Network: ملشرتكة، ويوجد هناك عدد كبري من شبكات اإلكسرتانت مثال ذلك االنرتانيت يف العديد من املواصفات ا
Exchange (ENX)   و هي شبكة أوروبية هتتم حبماية البينات املتبادلة بني الشركات املصنعة للسيارات حيث أن هذه الشبكة مدعومة،

  ، Telefónica, DT, Orange Business Services من طرف مزودي خدمة األنرتنت مثل
http://ar.wikipedia.org/wiki  ،71/01/7091 ،79:22 . 

 .    991،ص  7001عزة العطار ،التجارة اإللكرتونية بني البناء والتطبيق ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ، -7 
ونس، جوانب قانونية للتعاقد اإللكرتوين يف إطار القانون املدين، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة عني الشمس، عمرو عبد الفتاح علي ي -1

 .11، ص 7001مصر، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki%20،%2023/09/2014


 

 

 .شركات العاملية املتعددة املراكز والفروعنظم إدارة شؤون املوظفني واملوارد لل -

 .1شبكات مؤسسات اخلدمات املالية واملصرفية -

 وتصنف هذه الشبكة حسب قطاع األعمال اليت وجدت من أجلها إىل ثالثة أنواع

وهي تربط مستودعات البضائع الرئيسية مع املستودعات الفرعية ،وذلك : شبكات إكسترانت التزويد: أوال

 .مل فيها آليا ولتقليل احتمال رفض الطلبات بسبب عجز يف املستودعلتسهيل الع

تقدم هذه الشبكات خدمة الطلب اإللكرتوين  وتسوية احلسابات : شبكات إكسترانت التوزيع: ثانيا

 .لطريقة آلية ، مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة واملواصفات التقنية 

تقوم هذه الشبكات بتعزيز التنافس يف شىت القطاعات الصناعية ، : ةشبكات إكسترانت التنافسي: ثالثا

حبيث تقوم مبنح املؤسسات الكبرية والصغرية فرص متكافئة يف جمال البيع والشراء ،وذلك عن طريق ربط هذه 

املؤسسات ببعضها لتسهيل نقل األسعار واملواصفات التقنية الدقيقة فيما بينها ،وهو ما يساعد على رفع 

 .توى اخلدمة وجودة املنتجاتمس

 :وظائف وخدمات شبكة اإلنترنت: المطلب الثاني

 على اتهتنطوي شبكة اإلنرتنت على العديد من املزايا والوظائف ،وذلك بسبب طابعها العاملي ونظرا لقدر

فة يف كا وحىت األفراد والشركات واحلكومات العامل،فقد أصبحت الدول أرجاء السريع بني التواصل حتقيق

 .2املبتكرة التكنولوجية الوسيلة هذه بفضل  معا متصلني أرجاء املعمورة

 .اإلتصال، مجع املعلومات والتسويق: وتتميز شبكة اإلنرتنت بثالث وظائف رئيسية وهي

 

 
                                                                        

       .    991،ص  7001عبد احلميد بسيوين ،احلماية من أخطار اإلنرتنت ،دار الكتب العلمية ،القاهرة ،مصر ، -9                  
 .21، ص 7000، العوملة والتجارة اإللكرتونية، رؤية إسالمية، بدون دار نشر، الطبعة االوىل، هباء شاهني -7



 

 

 :وظائف شبكة اإلنترنت:  الفرع األول

كذا مجع املعلومات ،ومن ختتلف وظائف شبكة اإلنرتنت بإختالف احلاجة املرجوة منها من اتصال وتسويق و 

 .خالل هذا الفرع سنحاول التطرق إىل كل وظيفة من وظائف شبكة اإلنرتنت على حدى

  :اإلتصال: أوال

 على شكل بريد إلكرتوين الذي تستخدم شبكة اإلنرتنت يف غالب األحيان كوسيلة لإلتصال ،واليت تتجسد

 على إلكرتوين بريد حساب حبيث يكون لكل ونية،اإللكرت  واستالم الرسائل إرسال على القدرة عن عبارة هو

 الربيد رسالة طبع الصحيحة، ويتم الوجهة إىل الرسائل بإرسال يسمح حمدد ومعني برمز عنوان اإلنرتنت

 .املكاملة اهلاتفية مثل فورا الرسالة هذه استالم يتم انه هنا الفرق ،لكن العادية الرسالة مثل اإللكرتوين متاما

 "برامج احملادثة  طريق عن العامل يف شخص أي مع مباشر حوار إجراء ذه الشبكة أيضا يفكما تستخدم ه

 .1اإلنرتنت شبكة عرب املنتشرة "الشات

 :جمع المعلومات: ثانيا

 جتارية جوانب تشمل متعددة وبأشكال املواقع من كبرية جمموعة خالل من اإلنرتنت على املعلومات تتوافر 

من  عليها احلصول ميكن اليت املعلومات تشمل ال املعلومات هذه لكن فية وغريها،وثقا واجتماعية وسياسية

 لفرتة تظهر أن مصادر املعلومات لبعض ميكن أخرى ناحية ومن حمددة، تكلفة مقابل إال معينة مؤسسات

 .ختتفي مث اإلنرتنت على فقط قصرية

 :التسويق: ثالثا

                                                                        
 .11خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق، ص  -9



 

 

 يف يساهم فهو فمن حيث املبيعات وظائف التسويق فةكا يف أخرى منافع حيقق إن استخدام االنرتنت 

 على الشراء ومتكني الشراء قرارات ودعم واملنتجات الوعي باألصناف زيادة خالل من املبيعات حجم زيادة

 .اخلط

 كبري بشكل تساهم قوة االنرتنت أن ذلك حبيث يعترب اإلنرتنت وسيلة فعالة ومؤثرة يف اإلتصاالت التسويقية،

 .والعالقات العامة والبيع الشخصي وتنشيط املبيعات اإلعالن الرتوجيي مثل املزيج عناصر تفعيل يف

 وفعال بشكل سريع التسويق حبوث إجراء من املنظمات متكني يف حيويا دورا اليوم االنرتنت يلعبإذ 

 .1التقليدية التسويق حبوث أساليب على املرتتبة تلك مع باملقارنة أقل ،وبتكاليف

 :خدمات شبكة اإلنترنت: ثانيالفرع ال

 فئة على قاصرة فخدماهتا غري اجملتمع، طبقات مجيع مع تتالءم ومتنوعة كثرية خدمات العاملية الشبكة تقدم

 استعراض يتم سوف املطلب هذا ومن خالل ،2للجميع متاحة إهنا بل اآلخر دون جمتمع أو األخرى دون

 .والتقدم بالنفع البشرية على عودواليت ت الشبكة هذه تقدمها اليت اخلدمات بعض

 :خدمة البريد اإللكتروني: أوال

 للمشرتك يتيح اإلنرتنت شبكة خالل من يعمل بريد شخصي صنـدوق عن عبـارة هو اإللكتـرونـي الربيـد 

 خالل من به الربيـد اخلاص بفتح يقوم أن بعد وذلك اآليل، احلاسوب خالل من الرسائل إرسال واستقبال

 وقتنا حىت البشرية عرفتها خدمة أسرع الربيد اإللكرتوين خدمة وتعترب ،3املرور وكلمة املستخدم اسم طباعة

                                                                        
 يف العلوم التجارية، ختصص تسويق،  بوباح عالية، دور اإلنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، دراسة حالة قطاع اإلتصاالت، رسالة ماجستري -9

 .91،    ص 7099كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
 
 ،الطبعة بشار حممود دودين ،حممد حيي احملاسنة ،اإلطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة اإلنرتنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن -7

 .72،ص  7009األوىل،
1- Rym BOUCHELIT, Les perspectives d’E-BANKING dans la stratégie E-ALGERIE 2013, thèse 

de doctorat en sciences économiques , Faculté des sciences économiques,commerciales et de 

gestions, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algerie, 2015, P 48,49. 



 

 

 أن اإلنرتنت خالل ومن إلكرتوين بريد لديه شخص أي يستطيع الرسائل، حيث بتبادل يتعلق فيما احلاضر

 املألوف التقليدي يدالرب  عن اإللكرتوين الربيد ، ويتميز1ثوان معدودة غضون يف ويستقبل الرسائل يرسل

 : التالية باملميزات

 .االتصال يف السرعة -

 .املنخفضة التكلفة -

  .الرسائل حلفظ وآمن وقيت أرشيف -

 .التشفري استعمال عند االتصاالت يف السرية -

 .واحدة دفعة اإللكرتونية الربيدية الصناديق من عدد إىل الرسالة نفس توزيع إمكانية  -

 .2اإللكرتونية واملؤمترات ندواتال يف اإلشرتاك -

وعلى املستوى التجاري ميكن استخدام الربيد اإللكرتوين يف طلب معلومات حول منتج معني أو طلب فواتري 

شكلية أو إرسال طلبيات للموردين أو تأكيدها أو إلغائها ، وهو بذلك يكون قد حل حمل اإلتصال 

، ولكن رغم مميزات هاته اخلدمة إال أهنا حمفوفة باملخاطر، التقليدي كاهلاتف ، الربيد التقليدي والفاكس 

ولعل أبرزها، هو عدم اخلصوصية وضعف األمان، حيث يقوم املشرتكون باستقبال وإرسال بريدهم وبياناهتم 

الشخصية من داخل املواقع اليت توفر هذه اخلدمة ، ولذلك وعلى سبيل األمان ينصح باستخدام برامج 

 .3ال يتمكن من قراءهتا إال من أرسلت إليه      التشفري، حبيث
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 :  خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات: ثانيا 

يف   الفضل هلا يرجع وتعترب من بني خدمات اإلنرتنت اليت ، (Web) الوايب خدمة   أيضا عليها يطلق

                 حقل  على تملتش فهي التجارية، الناحية من وخصوصا ،1عليه واإلقبال ، االنرتنت انتشار

 واحلكومية، والصناعية العلمية من املؤسسات العديد إذ تربط امليادين، شىت يف املختلفة املعلومات من واسع

              احمللي املستوى على واإلعالن الرتويج والدعايةهي وسيلة من وسائل   wwwفخدمة  ، التجارية وكذا

                  خدمات أغلب على واشتماهلا االنرتنت، عرب واإلحبار التصفح يف بقدرة هائلة زهاوالعاملي لتمي واإلقليمي 

                              مما والصوت والصور باأللوان مدعمة الوسائط متعددة بيانية بواجهة االنرتنت، كما تتمتع 

التجارية من  الصفقات وإبرام والشراء من البيع  متكن هذه اخلدمة املستخدم ،كما شعبية منها األكثر  جيعل

 .خالهلا

         آخر طرف علـى حاسب  بالدخـول اخلدمـة هذه تسمـح: 2(Telnet)خدمـة الربـط عن بعـد : ثالثا

 أو الربامج تنفيذ يف العلمي احلواسيب ذات الطراز ، كاستغالل بعيد موقع من حمتوياتهاإلطالع على  و 

                                                                        
9- Amina BEKKOUCHE, Composition des services web

 sémantiques à base d’algorithmes génétiques, mémoire de 

magister en informatique, Faculté des Sciences, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 

2012, P 38. 

تعد خدمة تلنت شكاًل من أشكال االتصاالت على اإلنرتنت يتم فيها تبادل املعلومات بني جهازين  : (Telnet)خدمة الربط عن بعد -7
 عبارة عن طرفيةclient الذي يدعى العميل  user حيث يكون اجلهاز املستخدم ( client / server) العميل/ معتمدة على مبدأ اخلادم 

terminal ادم متصلة باخل  server  الذي يقدم اخلدمات ويدعى املضيف وعندما يقام االتصال بني اجلهاز العميل واجلهاز املضيف فان
إخراج بينما يقوم اجلهاز املضيف بإجناز مجيع العلميات على املعلومات  /اجلهاز العميل يعمل حال اتصاله باجلهاز املضيف وكأنه جهاز إدخال 

ومن مث   Telnet Serverأن يتصلوا من خالهلا مع احلواسب البعيدة اليت تشغل Telnet كن ملستخدمي خدمة الـميو .        الواردة إليه
تستخدم  تشغيل التطبيقات على األجهزة املوجودة على الشبكة أو إجناز مهام إدارية عليها ، وذلك يعتمد على الكيفية اليت تعمل هبا برامج الـيت

 .Telnet, هي مثال منوذجي على استخدام  Local LogONوعملية حماكاة , إدارة األنظمةمثل األلعاب و  .Telnet الـ
http://ar.wikipedia.org/wiki  ،71/01/7091 ،71:19. 
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فهذه اخلدمة  تربط بني الشبكات اجلزئية لشبكة اإلنرتنت بشكل يتيح للمستخدم  ، معقدة حبسابات القيام

 .   1الوصول إىل برنامج حمدد أو قواعد معلومات معينة بشرط معرفة عنوان الدخول إليها وشفرات إستخدامها

مستندات،  طباعة وف،تغيري حر  ألوان، تغيري من األول الطرف ألوامر الثاين كمبيوتر الطرف يعرض فالتلنت

 . وكتب معلومات ختزين معلومات مثل وختزين إضافة

 حالة من الشراء وليتأكدوا  أوامر عليها ليخزنوا ومورديها لعمالئها اخلاص حاسبها إتاحة للشركة فيمكن

 .الطلبيات

 

 : (FTP)خدمة بروتوكول نقل الملفات : رابعا

، وتعترب هذه   File Transfert Protocolت اختصار لربوتوكول نقل امللفا FTP املصطلح يعد

 عرب آخر إىل كمبيوتر جهاز الكبرية من امللفات وحتويل ونقل الرقمية املعلومات لتوزيع أسرع طريق اخلدمة

 شبكة على بعيد نظام حاسب وإىل من امللفات لنسخ املستخدم الربوتوكول أنه أي العاملية، الشبكة

 تتضمن قد كما برامج، أو تقارير أو كتب وحبوث عن عبارة احململة لفاتامل هذه تكون وقد ، 2اإلنرتنيت

 .وفيديو صور

 املتمثلة مميزاهتا ذلك إىل ويرجع عرب اإلنرتنت، البيانات إلرسال الشائعة الطرق أكثر من إذ تعد هذه اخلدمة

 حفظ إمكانية ملستخدمها تيحي مما نقلها، عن اإللكرتوين الربيد يعجز الكبرية اليت امللفات نقل على قدرهتا يف
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 العامل أحناء مجيع يف البيانات قواعد من العديد ، فهناك1 واستعماهلا وطبعها اخلاص جهازه امللفات على هذه

 .سهولة بكل نقلها وميكن الشبكة على جمانا معظمها يوزع خمتلفة جماالت يف ملفات على حتتوي

حيتوي على هذه  الذي احلاسـب  عنـوان معرفـة األمـر بلـيتط اإلنرتنت شبكة على امللفـات هـذه إىل وللوصول

     الشركة على كمبيوتر الشخص نفسه، فدخول امللف إىل Path  2امللفات باإلضافة إىل ما يسمى باملسار 

كمبيوتره اخلاص وهذا بعد  إىل الشركة هذه كمبيوتر من واملعلومات امللفات إفراغ من ميكنه اجلامعة أو 

 .3م املستخدم وكلمة السرإدخال إس

 :  Gopherخدمة الجوفر : خامسا

تعترب خدمة من خدمات اإلنرتنت شائعة اإلستعمـال، فهـي تعـتمـد على عـرض قوائـم نستطـيع مـن خاللـها 

 .وإستخدام أي موارد داخل اإلنرتنتمعاجلـة أي معلومـات 

نت، حيث تقوم مواقع اإلنرتنت اليت توزع إحدى خدمات توزيع املعلومات واسرتجاعها عرب اإلنرت  تعترب

، حبيث يتمكن من  Gopher Serversاملعلومات من خالل نظام اجلوفر بإعداد وتشغيل أجهزة خدمة 

 .لديهم هذا النظام من إستعراض وتنزيل امللفات 

ظام ميكننا ، ولكن يف هذا الن FTPتشابه هذه اخلدمة من الناحية الوظيفية مع نظام بروتوكول نقل امللفات 

اإلتصال خبدمات اإلنرتنت األخرى باإلضافة إىل إستعراض امللف أو تنزيله، وهذه السهولة يف اإلستخدام 

جعلته من أسهل وسائل تصفح امللفات، ومن املزايا األخرى اليت ميتاز هبا نظام اجلوفر، أننا نستطيع إدراج 
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ن اإلنتقال إىل أجهزة خدمة أخرى من أجهزة بنود القائمة املوجودة يف أحد أجهزة اخلدمة، حبيث ميك

Gopher Servers  1املدرجة على شبكة اإلنرتنت. 

 : خدمة التعلم عن بعد: سادسا

 املؤسسة إىل للذهاب الطالب حيتاج فال بعد، عن خالل التعلم من جديد بأسلوب التعلم تتيح خدمة هي

 التعليمـية، إذ  باملؤسسة لالتصال اإلنرتنت ستخداما طريق عن تعليمي أي موقع من التعلم ميكنه بل التعليمية

يعتمـد هـذا األسلوب على التقنيات احلديثة للحاسب والشبكة العاملية للمعلومات ووسائطهما املتعددة، مثل 

 .األقراص املدجمة، والربجميات التعليمية، والربيد اإللكرتوين

 إلتاحة فرصة باإلنرتنت مدارسها مجيع ايصال إىل هتدف مبشاريع وكندا كأمريكا الدول فقد بادرت بعض

 .2بالتعلم عالقة هلم الذين اجملتمع طبقات مجيع بني الفاعل التواصل

كما تقوم العديد من الشركات التجارية اخلاصة واملؤسسات احلكومية عرب صفحات اإلنرتنت بتزويد 

ن التطور والثقافـة، و إطالع متواصـل موظفيها بدروس ودورات لتحسني أدائهم وإلبقائهم على درجة عالية م

واخلدمات واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف العمل التجاري ما يطـرأ على املنتـجات احلديثـة      على كل

 .وبروتوكوالت اإلتصاالت

حيث يرى العديد من اخلرباء والباحثني بأن تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين هي من أكرب وأكثر الصناعات 

وغري التجارية احلديثة منوا وإزدهارا، فمن املتوقع أن تنمو وتتضاعف يف السنوات القادمة إىل أعداد   التجارية

 .3كبرية
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جامعة  ، كموقع فهناك بعض املواقع التعليمية باملقارنة مع نظريهتا الغربية العريب الوطين املستوى على أما

 .العريب الوطن يف بعد عن للتعلم أكادميية مؤسسة أول تعترب بريوت واليت

 : خدمة التجارة اإللكترونية: سابعا

 األنشطة ممارسة وسائل بتغري يتميز ،والذي للمعلومات الطريق السريع عصر هو فيه حنيا الذي العصر إن

 أن جليا إذ يتضح املعلومات، لتكنولوجيا املتنوعة األدوات استخدام على تزايد االعتماد حيث التجارية،

 األساسـية الركيـزة مبـثابة أصـبح فقـد الوسائل التكنولوجيـة، باقي على والتفوق املعركة ببكس بدأ االنرتنت

 احلقيقي الوجود وخلق ومنائها ميالدها يف ساهم من فهو اإللكرتونية التجارة وهي التـجارة مـن جديـد لشـكل

  .1هلا

يف احلاسب اآليل وملحقاته وشبكة فهي جتارة تعتمد على نظام معلومايت أدواته كلها إلكرتونية تتمثل 

اإلنرتنت وغريها من التقنيات اليت تلعب دورا مؤثرا يف نشاطها ، وحىت سداد الوفاء يف التجارة اإللكرتونية 

فإنه يتم بطريقة إلكرتونية، وذلك عن طريق التحويل اإللكرتوين للنقود أو التسوق ببطاقات الدفع أو 

 .2اإلئتمان

ليت تواجهها التجارة اإللكرتونية من جرائم إلكرتونية كاإلخرتاق وإساءة إستعمال شبكة وبالرغم من املشاكل ا

اإلنرتنت، إال أهنا قد سامهت يف حل الكثري من املعضالت خاصة منها ما يتعلق باملراسالت وتبادل 

رتنت آفاق جتارية املعلومات التجارية ، أو ما يتعلق بالعمالت واألسواق املالية وغريها، فقد فتحت شبكة اإلن

 .واسعة للتجارة العاملية
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ولتفعيل التجارة اإللكرتونية واستمرارها ،فهي حباجة إىل توفري شبكة إتصاالت قوية وسريعة ،وهو ما جيتمع 

 . يف شبكة اإلنرتنت

 وتتطور التجارة ذهولكي تنجح ه املدفوعات، تسوية مرحلة هي ضرورية مبرحلة اإللكرتونية التجارة كما متر

 فالبد أن اإللكرتوين، التجاري النشاط ال تعرقل  حىت املدفوعات هذه تسوية كيفية يف أيضا التطور من البد

 وسائل بتوفري االنرتنت قام األخرى التكنولوجية الوسائل وعلى عكس إلكرتونية بطريقة التسوية تتم هذه

 األشكال الدفع وسائل تشمل حيث اإللكرتونية، التجارة مدفوعات الالزمة لتسوية اإللكرتونية الدفع

 .اإللكرتونية والنقود املختلفة للبطاقات

 العامل قارات إىل خمتلف لتصل اإلقليمي االمتداد إىل تسعى اإللكرتونية باإلضافة إىل ذلك ومبا أن التجارة

 اجملال فتح خالل من الغاية هذه االنرتنت قد حقق ممكنة،فإن بأقل تكلفة العمالء من ممكن  عدد وألكرب

 إلنشاء طائلة أموال من إنفاق فبدال العامل،  يف أي مكان من الويب تدار على للشركات مواقع إقامة أمام

 للشركة افرتاضية مواقع إلنشاء اإلنرتنت استخدام حنو متزايد االجتاه احلقيقي، فإن العامل يف للشركة موقع

 وأعطى ، املؤسسات أحجام خمتلف بني وساوى أمهية أقل املوقع من جعل فاالنرتنت جد منخفضة، وبتكلفة

 من املاليني إىل والوصول املستوى العاملي على الكبرية الشركات مع للتنافس احلجم صغرية للشركات فرصة

جديدة، كما يقدم اإلنرتنت باعتباره أكرب  حمالت وفروع فتح أو حجمها زيادة إىل احلاجة دون العمالء

سات التجارة اإللكرتونية املعلومات اخلاصة بآخر اإلبتكارات واإلبداعات شبكة لتبادل املعلومات، ملؤس

 .التكنولوجية اليت تساهم يف تطوير نشاطها

 منط ميالد سامهت يف حديثة اتصاالت أدوات من أفرزته وما التكنولوجية، للتطورات استعراضنا وبعد

 هلا، أساسية كقاعدة لومات واالتصاالتاملع تكنولوجيا على تعتمد اليت التجارية، املعامالت من مستجد



 

 

وباعتبار التجارة اإللكرتونية هي حمور دراستنا فسنتطرق إىل هذه  االلكرتونية، التجارة عليها يصطلح ما  وهي

 .االخرية بالتفصيل يف املبحث التايل 

 

    ماهية التجارة االلكترونية: المبحث الثاني

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا برزت ، العملية حياتنا تشهدها اليت املتالحقة لتطوراتلنتيجة 

 حيث التجاري، اجلانب والسيما حياتنا، جوانب افةك أثرت على فقد العامة، لألغراض كتكنولوجيا

 التجارة ومناهج أساليب يف جذريا تغيريا بذلك حمدثة لألنشطة جديدا منوذجا التكنولوجيا هذه أدخلت

 .الدولية الساحة إىل وبروزها اإللكرتونية التجارة ميالد يف الكبري الفضل كنولوجياالت هلذه فريجع واألعمال،

 تعريف التجارة االلكترونية: المطلب األول

يف هذا العصر الرقمي الذي انتشر فيه االنرتنت انتشارا هائال، مل يعد هذا األخري مقتصر على اجملال العلمي 

يت ميزته حاليا هي استخدامه يف التداول التجاري ،وهو ما متخض عنه بل مشل مجيع امليادين، ولعل امليزة ال

ظهور احتياجات جديدة نتجت عنها انشطة جتارية جديدة منت بتطور االنرتنت، وشاع مفهوم التجارة 

ليس باألمر اليسري ،السيما إذا أخذنا يف االعتبار تنوع التقنية هلا ، فوضع تعريف حمدد ودقيق  1االلكرتونية

                                                 .2ستخدمة يف هذا النوع من التعامل، وتطورها املستمر، والتوسع يف أساليبها ووسائلهاامل

وعند تعريفنا للتجارة األلكرتونية جيب أن نأخذ بعني اإلعتبار ثالثة عناصر متيزها وهي النشاط التجاري، 

 .الدعائم اإللكرتونية والعوملة

                                                                        
جلزائر، ابراهيم خبيت،التجارة االلكرتونية مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة،ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية، بن عكنون، ا -9

 . 11،ص  7001الطبعة الثانية ،

   70،ص  7097ر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية ،دار هومه ،اجلزائر ،لزه -7



 

 

ففكرة النشاط التجاري هي الركيزة األساسية للتجارة اإللكرتونية، وذلك ألهنا تعد عمال جتاريا مثلها مثل 

 .األنشطة التجارية األخرى

أساسها الدعائم  كما أن التجارة اإللكرتونية تقوم أساسا على دعائم إلكرتونية عكس التجارة التقليدية اليت

ة ختتفي متاما املراسالت الورقية بني طريف العقد، حيث يتحول العقد الورقية، ففي هذا النوع من التجار 

 .املكتوب وفاتورة التسليم وسداد الثمن وسند الشحن إىل بيانات رقمية تتم عرب شبكة االنرتنت

، فالعالقات القانونية الناشئة عن هذه 9إضافة إىل ذلك، فالتجارة اإللكرتونية ما هي إال تطبيق لفكرة العوملة

لتجارة ليست مقيدة ببلد معني، بل هي عالقات دولية عابرة للقارات ،فقد يكون البائع يف فرنسا واملشرتي ا

يف تونس، وقد يكون منتج السلعة يف اليابان و املستهلك يف الواليات املتحدة األمريكية، فالعملية التجارية 

 .   تتم بينهما عن طريق اإلنرتنت

                                                                        
العوملة هي عملية إجتماعية يرتاجع مبقتضاها تأثري العامل اجلغرايف على ترتيب النظم اإلجتماعية :" عرفها صاحب كتاب العوملة، مالكوم واترز -9

بن شريط عبد الرمحان، الدولة الوطنية بني متطلبات السيادة وحتديات ". ي الشعوب هبذا الرتاجعوالثقافية، وما يصاحب ذلك من تزايد وع
 .11،10، ص7099العوملة، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، األبيار، اجلزائر، 

ية صغرية ترابطت باألقمار الصناعية لفظ جديد لظاهرة قدمية، نشأت يف دنيا أصبحت يف حجم قرية الكرتون: " وعرفها برهان الفرد فرج بأهنا
عبد القادر تومي،العوملة،فلسفتها،مظاهرها،تأثرياهتا،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، ". واإلتصاالت الفضائية وقنوات التلفزيون الدويل

 .79، ص7001األبيار، اجلزائر، 

 Jean-Pierre..غربية تبلورت باتشار التجارة واهلجرة وكذا تبادل الثقافاتكما اعتربها أمارتيا سان بأهنا ليست ظاهرة جديدة  وامنا هي ظاهرة 

Allegret, Pascal Le Merrer , Economie de la mondialisation, Opportunités et fractures ,Editions 

De Boeck et Larcier , Bruxelles, France,2007 ,P 20. 

اجملال اإلقتصادي ،هو اإلهتمام والرتكيز املتزايد للقوى اإلقتصادية على صناعة املعارف والتقنيات  ومن أهم التحوالت اليت ساقتها العوملة يف
العريب فاروق، الدولة األمة على حمك العوملة، . وما يسمى يف لغة العوملة بالسلع الالمادية أو السلع الرمزية Hightechوالتكنولوجيا 

 .           01، ص 7001اخلرايسية، اجلزائر، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، .طاكسيج



 

 

          حمدد ودقيق للتجارة اإللكرتونية، وذلك بسبب إختالف اآلراء الفقهية يف الواقع ليس هنالك تعريف 

وكذلك تعدد اجلهات واملنظمات الدولية اليت أوردت عدة تعريفات هلا، ويعود سبب ذلك أيضا   ،يف تعريفها

 .لتباين تعريفات التجارة اإللكرتونية ملختلف التشريعات الصادرة من عدة دول

         شامل للتجارة اإللكرتونية ، سنتعرض للتعريف الفقهي هلا يف الفرع األول، وتعريفها وللتوصل لتعريف

يف املنظمات الدولية يف الفرع الثاين، كما سنتطرق لتعريف التجارة اإللكرتونية يف القانون املقارن يف فرع 

 . ثالث

 التعريف الفقهي للتجارة اإللكترونية: الفرع األول

 يف تتداول وأصبحت بقوة حياتنا دخلت اليت اجلديدة التعبريات منإللكرتونية واحدة تعد التجارة ا

واالتصاالت،  املعلومات تكنولوجيا بثورة املرتبطة اإلنسانية األنشطة من كثري عن لتعرب العادي االستخدام

 تعريف كل ينظر تتعريفا عدة ظهرت، فقد اإللكرتونية التجارة مفهوم على طرأ الذي السريع للتطور ونظرًا

 . ، وذلك هبدف الوصول إىل حتديد معاملها 1معني منظور من اإللكرتونية للتجارة

فهناك فريق من الفقه يرى أن التجارة اإللكرتونية هي التجارة اليت تتم من خالل األنرتنت ، وفريق آخر يرى 

األنرتنت أو غريه من الوسائط بأهنا التجارة اليت تتم من خالل أي وسيط الكرتوين سواء متثل ذلك على 

 .2اإللكرتونية

                                                                        
ية، ابراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي، التجارة اإللكرتونية، دراسة تطبيقية على املكتبات، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الرياض، السعود -9

 .72، ص 7090

، 7099ستري يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، واقد يوسف، النظام القانوين للدفع اإللكرتوين، مذكرة لنيل درجة املاج -7
 .     91ص 



 

 

غري أنه وحسب وجهة نظرنا أن هذه التعريفات هي غري كافية لوصف جمال التجارة اإللكرتونية باعتبارها 

 أوسع بكثري من جمرد جتارة تتم عرب شبكة اإلنرتنت

 وتتم بطريقة إلكرتونية، سواءومن أبرز تعريفات التجارة اإللكرتونية كذلك أهنا تشمل أي أعمال جتارية تربم 

 

 .1كانت التعامالت التجارية حتدث بني طريف العملية التجارية أو بني الشركة وعمالئها  

تلك التجارة اليت تشتمل على أنواع ثالثة خمتلفة من الصفقات وهي " وقد عرفها جانب من الفقه بأهنا  

ي تسليم صفقات املنتجات اخلدمية للمستهلك تقدمي خدمات األنرتنت والتسليم اإللكرتوين للخدمات ، أ

يف شكل معلومات رقمية واستخدام األنرتنت كقناة لتوزيع اخلدمات، وعن طريقه يتم شراء السلع عرب 

 .                       2"يف شكل غري الكرتوين تهلكـالشبكة، ولكن يتم تسليمــها بعد ذلك للمس

م التجارة اإللكرتونية ألننا لو طبقنا املعايري اليت على أساسها ميكن ولكن هذا التعريف ميثل توسعا يف مفهو 

تعريف العمل التجاري، سنجد أهنا ال خترج عن معايري أربعة وهي معيار املضاربة أو قصد الربح ومعيار 

 .3التداول ،معيار املقاولة و احلرفة التجارية، وهذا التعريف خيرج يف أجزاء منه على هذه املعايري

تلك األنشطة التجارية اليت تدار عرب شبكة دولية متصلة إلكرتونيا " رف البعض التجارة اإللكرتونية بأهنا وع

، فقد بني التعريف أن املقصود باألنشطة التجارية هو تبادل البيانات إلكرتونيا وإبرام الصفقات " بالكمبيوتر 

 ".والعقود وحتويل األموال إلكرتونيا

                                                                        
 .    29، ص 7001خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، الطبعة األوىل،  -9
ن العريب النموذجي ملكافحة جرائم الكمبيوتر واألنرتنت، دار الكتب القانونية، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكرتونية يف القانو  -7

  .    27،ص 7002مصر، 
 .02، ص 7000هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة االلكرتونية عرب األنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1



 

 

عرض املشروع للمنتجات و اخلدمات على موقع لإلنرتنت بغرض احلصول " ها بأهنا أما البعض اآلخر عرف

، ووفق هذا التعريف تعترب التجارة اإللكرتونية صورة جديدة من صور الدعاية " على طلبات من العمالء

 .  1واإلعالن وشكل جديد لطلب املنتج   أو اخلدمة بطريقة إلكرتونية

العمليات التجارية اليت يتم تبادل اإلجياب  و القبول وتراضي " ة كذلك بأهنا كما عرفت التجارة اإللكرتوني

األطراف بشأهنا واتفاقهم على كل بنود الصفقة التجارية عرب شاشات الكمبيوتر املتصلة بشبكة األنرتنت، 

          البحرية حبيث ال يبقى من إهناء الصفقة إال التسليم املادي للشيء حمل التعامل بوسائل النقل الربية، 

 .2"أو اجلوية

ولكن ما يؤخذ على هذا التعريف أنه قصر التسليم يف التجارة اإللكرتونية للبضائع واخلدمات على التسليم 

املادي فقط، و على عكس ذلك فليس هناك مانع أن يكون التسليم معنوي ، على سبيل املثال كأن يكون 

مقاطع موسيقية ، إذ يقوم بإستالمها عن طريق حتميلها على جهاز  حمل العقد اإللكرتوين أفالم سينمائية أو

 .                                                      الكمبيوتر

هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات : "و من بني هذه التعريفات كذلك

 :ة العاملية األخرى ويشمل اآليتوالشبكات التجاري, واملعلومات عرب شبكة اإلنرتنت

 .اإلعالنات عن السلع واخلدمات  -

 .املعلومات عن السلع واخلدمات  -

                                                                        
  .                         29، ص نفس املرجع، دراسة مقارنة، خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد اإللكرتوين -9
، 7007أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي اإللكرتوين، السياحي، البيئي، دار النهضة العربية، مصر،الطبعة األوىل،   -7

 .91ص 

 



 

 

 .وخدمات ما بعد البيع, عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء والبيع  -

 .التفاعل والتفاوض بني البائع واملشرتي  -

  .عقد الصفقات وإبرام العقود  -

 .املالية ودفعهاسداد االلتزامات  -

 .عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات -

 .الدعم الفين للسلع اليت يشرتيها الزبائن -

كتالوجات األسعار، اإلستعالم عن السلع، الفواتري اإللكرتونية : تبادل البيانات إلكرتونًيا مبا يف ذلك -

 . 1"والتعامالت املصرفية

أن اإلعتـقاد الـسائد لــدى البعض بأن التجــارة اإللكــرتونية تعين جمرد ويشري جانب آخر من الفقه إىل 

وذلك ألن مفهوم التجارة اإللكرتونية هو أوسع  احلصول على موقع على شبكة اإلنرتنت هو إعتقاد خاطئ ،

من ذلك ، فهي ليست جمرد موقع إعالمي فحسب بل هي نظام معلومايت متكامل يتيح فرصة إجناز 

 .  2التجارية اليت تتم بني األطراف ذات العالقة بإستخدام شبكات اإلتصال العاملية العمليات

                                                                        
 .       72،71املرجع السابق، ص  تطبيقية على املكتبات، ابراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي، التجارة اإللكرتونية، دراسة -9

األوىل، حممد عبد حسني الطائي، التجارة اإللكرتونية املستقبل الواعد لألجيال القادمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، الطبعة  -7
 .99، ص 7090



 

 

ورغم إختالف الفقه يف إعطاء تعريف كامل و شامل للتجارة اإللكرتونية بإعتباره مفهوم جديد يشرح عملية 

فاملفهوم ، 1...تبيع أو شراء أو تبادل املنتجات واخلدمات و املعلومات من خالل شبكات كمبيوترية، إنرتن

 :الشائع للتجارة اإللكرتونية بشكل عام يشمل ثالثة أنواع من األنشطة

خدمات ربط أو دخول األنرتنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات حمتوى تقين ومثاهلا : األول

   الواضـــح، اخلـــدمات املقدمــــة من مزودي خدمـــات األنرتنت 

Internet Services Providers- ISPs2. 

 . التسليم أو التزويد التقين للخدمات: والثاين

استعمال األنرتنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع اخلدمات و توزيع البضائع واخلدمات املسلمة بطريقة : والثالث

 (.  تسليم مادي عادي)غري تقنية 

البضائع واخلدمات عرب اإلنرتنت ويف الواقع التطبيقي، فإن التجارة اإللكرتونية تتخذ أمناطا عديدة، كعرض 

وإجراء البيوع بالوصف عرب مواقع الشبكة العاملية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات املالية أو بغريها 

                                                                        
 .911، ص 7002ية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، حممد الصرييف، التجارة اإللكرتونية، مؤسسة حورس الدول -9

هو الشركة اليت متنح اشرتاكًا خبدمة اإلنرتنت، وتوفِّر ذلك عن طريق  (Internet Service Provider-ISP) موفِّر خدمة اإلنرتنت -7
م موفِّر خدمة ا. استخدام خطوط اتصاالت عالية السرعة وجتهيزات أخرى إلنرتنت لكل مشرِتك اسم مستخِدم وكلمة مرور باإلضافة إىل ويُقدِّ

 خدمات أخرى مثل الربيد اإللكرتوين 
(Email) ويوزنت (Usenet). ويف بعض األحيان ُيسّمى موفِّر خدمة اإلنرتنت باسم موفِّر خدمة الولوج إىل اإلنرتنت (Internet 

Access Provider)، ويكيبيديا املوسوعة احلرة ، https://ar.wikipedia.org/ ،91/01/7092 ،92:92. 



 

 

من وسائل الدفع، وإنشاء متاجر إفرتاضية أو حمال بيع على األنرتنت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة 

 .1رتنت وممارسة اخلدمات املالية وخدمات الطريان والنقل والشحن وغريها عرب األنرتنتالتجارية عرب اإلن

مت اشتقاق كلمة :  " فرق جانب آخر من الفقه بني التجارة اإللكرتونية والتجارة عرب اإلنرتنت كما يلي

e.commerce  باللغة اإلجنليزية من الكلمتنيelectronic commerce ية أي التجارة اإللكرتون

أي التجارة عرب اإلنرتنت، واليوم اعتاد  Internet commerceفمشتقة من  I-commerceأما 

العامل على استخدام اللفظني بطريقة تبادلية، ومن الناحية العملية، فإن التجارة عرب اإلنرتنت هي جزء من 

 األعمال ومصطلح ونيةاإللكرت  التجارة مصطلح بني اخللط عدم ينبغي كما،     2..."التجارة اإللكرتونية

 مصطلحان مها وإمنا، الفقه بعض لدى االعتقاد يسود كما مرتادفني مصطلحني ليسا فهما اإللكرتونية،

 اإللكرتونية والبنوك اإللكرتونية التجارة تشمل فهي مشولية، وأكثر جماال أوسع اإللكرتونية فاألعمال خمتلفان،

ميثل جزءا   جتاري نشاط اإللكرتونية التجارة أن حني يف كرتونية،اإلل التأمني وشركات اإللكرتونية واحلكومة

  3.من األعمال اإللكرتونية

ورغم التباين يف تعريف التجارة اإللكرتونية ،فإن اإلجتاه الذي توسع يف مفهوم الوسيلة املستخدمة يف إمتام 

ال لالعرتاف بأية وسيلة لمجحت االتجارة اإللكرتونية، يعد مقبوال ومتفقا مع التشريعات الدولية اليت  فت

 .إلكرتونية تستخدم يف إبرام عقود التجارة اإللكرتونية

 . وعليه من الضروري التوسع بشكل عام يف حتديد مفهوم كل من الوسيلة والنشاط واألطراف 
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، ص 7002القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، طارق عبد العال محاد، التجارة اإللكرتونية، املفاهيم،التجارب،التحديات، الدار اجلامعية للنشر،  -7
01.  
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 :من خالل ما تقدم يتضح لنا أن التجارة اإللكرتونية جتزء إىل جزئني مها 

 التجارة:  

ة حرفة التجارة، ويطلق ذلك على من ميارس األعمال التجارية على وجه االحرتاف، إضافة إىل وتعين يف اللغ

 ذلك فالتجارة تعين يف مفهومها التقليدي ممارسة األنشطة التجارية من بيع وشراء، أي ذلك النشاط

د حتكمه االقتصادي الذي يتم من خالله تداول املنتجات واخلدمات بني احلكومات واملؤسسات واألفرا

 .قواعد ونظم متفق عليها

  اإللكترونية:  

      ا كل ما يتصل بالتكنولوجيا ويكون لديه قدرات كهربائية أو رقمية  أو مغناطيسية أو السلكيةبهويقصد 

 . أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو ما شابه ذلك

ى الوسط الذي جتري من خالله التجارة وهذه األساليب اإللكرتونية بصورها املختلفة تستخدم للتدليل عل

االت اليت يعتمد عليها يف لمجاإللكرتونية، حيث أن هذه األخرية أصبحت واقعا ظاهرا، وجماال واسعا من ا

 .1جمال التعاقد مع سائر املعامالت املالية

وغريها ( واملعلومات ماتالسلع،اخلد)عمــلية بيــع وشراء ونــقل أو تبــادل املنتجـــات : " وميكن تعريفها بأهنا

           بإستخدام تكنولوجيا املعلومات )التجارية اليت تتم إلكرتونيا عرب شبكة املعلومات الدولية  من أنواع التعامالت

                    املنظمات املختلفة، اجملهزون،)سواء بني املنظمات بعضها مع البعض ( واإلتصاالت
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، أو بني املنظمات وبني زبائنها، أو بني املنظمات واجلهات (يع  أو اإلعالنمنظمات التسويق، أو التوز 

 .1"احلكومية

:" من خالل ما قمنا باستنتاجه من التعريفات الفقهية املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية ، ميكن تعريفها كما يلي

بطريقة الكرتونية عرب شبكة  التجارة اإللكرتونية هي تلك التجارة اليت يتم فيها عرض وقبول سلع أو خدمات

 ".دولية لالتصاالت دون احلضور املادي لطريف العملية التجارية

 :تعريف المنظمات الدولية للتجارة اإللكترونية: الفرع الثاني

لقد مت وضع تعريفات للتجارة اليت تتم عرب اإلنرتنت  يف عدة منظمات دولية وفيما يلي سنقوم بعرض 

 .بالتفصيل تعريفات هذه املنظمات 

 :في منظمة األمم المتحدة: أوال

تعترب منظمة األمم املتحدة من أهم املنظمات الدولية اليت اهتمت بتنظيم التجارة اإللكرتونية، فحني ظهرت 

ممثلة يف جلنة األمم  -منظمة األمم املتحدة–فكرة التجارة اإللكرتونية يف السبعينيات إهتمت هبا هاته املنظمة 

، وذلك بوضع مشروع قانون للتجارة  Uncitral"2األونسرتال " نون التجاري الدويلاملتحدة للقا

 .97/7001/ 99اإللكرتونية يف   
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هي جلنة قانون التجارة الدولية التابعة لالمم املتحدة وتضم يف عضويتها غالبية دول العامل املمثلة ملختلف النظم القانونية الرئيسة :األونسترال  -7
ل مع الرئيسي حتقيق االنسجام والتوائم بني القواعد القانونية الناظمة للتجارة االلكرتونية وحتقيق وحدة القواعد املتبعة وطنيا يف التعام، وغرضها 

اتفاقية فينا  مسائل التجارة العاملية ، وقد حققت اليونسرتال العديد من االجنازات يف هذا امليدان ابرزها ابرام عدد من االتفاقيات الدولية اشهرها
. تتكّون اللجنة من ستني دولة عضوا تنتخبها اجلمعية العامة، واالتفاقيات اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل وغريها 9110للبيوع الدولية لعام 

ينتخب أعضاء اللجنة لفرتة وقد نّظمت العضوية حبيث تكون ممثّلة لألقاليم اجلغرافية املختلفة يف العامل ونظمه االقتصادية والقانونية الرئيسية و 
الدول األفريقية؛ : والية مدهتا ست سنوات، وتنتهي فرتة والية نصف األعضاء كل ثالث سنوات، وهناك مخس جمموعات إقليمية ممثلة يف اللجنة



 

 

الذي حدد كل من ماهية النشاط التجاري والوسيلة اإللكرتونية اليت تستخدم إلمتامه، حيث نصت املادة 

اليت تكون يف شكل بيانات مستخدمة يف  ينطبق هذا القانون على أي نوع من املعلومات: " األوىل منه أنه

 . 1"سياق أنشطة جتارية

وحتدد الفقرة األوىل من املادة الثانية من هذا القانون النموذجي بعد تعريفها لرسالة البيانات اإللكرتونية اليت 

ت على حتتوي املعلومة املمهدة للتعاقد مع الطرف اآلخر، وسائل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية، حيث نص

يراد مبصطلح رسائل بيانات تلك املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو إستالمها أو ختزينها : " أنه

بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، بغية إحداث أثر قانوين، وهذه العملية ال تتم إال عن طريق 

لربق أو التلكس، أو النسخ الربقي وهذا على سبيل تبادل البيانات اإللكرتونية، أو الربيد اإللكرتوين  أو ا

 ".  ال احلصر       املثال

                                                                                                                                                                             

راعي األونسيرتال، وفقا لواليتها والدول اآلسيوية؛ ودول أوروبا الشرقية؛ ودول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى،وت
. مصاحل مجيع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، يف امناء التجارة الدولية امناء كبريا"، (79-د) 7702من قرار اجلمعية العامة  1الفقرة )
لواجب لتأمني التمثيل الكايف للنظم االقتصادية وميّثل أعضاء اللجنة املناطق اجلغرافية املختلفة، وتنتخبهم اجلمعية العامة مع ايالء االعتبار ا"

 .، (9املرجع نفسه الفقرة . )والقانونية الرئيسية يف العامل وللبلدان املتقّدمة النمو والنامية
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html  ،02/01/7091 ،99:79. 

هذا اهلدف لقد كانت األونسرتال االكثر وعيا المهية توحيد القواعد القانونية املنظمة للتجارة االلكرتونية ، ويسجل هلا الريادة يف التعامل مع  -9
اقفها من مسائل التعاقد عن بعد لواقع النظم القانونية ومو  – 9112بدأ بعضها منذ عام  –، واستنادا اىل دراسات شاملة  9119، ففي عام 

ملواد ومشكالت االثبات يف القوانني الوطنية ، اطلقت األونسرتال القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية ، وذلك بغية مساعدة الدول لتحديد ا
ر الدول ملا سيحققه من انسجام وتوافق الواجب تضمينها ملثل هذا التشريع اىل جانب رغبتها واملها ان يعتمد القانون النموذجي املذكور من سائ

ملتباينة بني ، خاصة ان مواضيع التجارة االلكرتونية ، وحتديدا االجرائية منها ذات طبيعة دولية ال تتاثر يف الغالب بالقواعد القانونية الوطنية ا
التجارة التقليدية والتجارة االلكرتونية وحتديدا فيما يتعلق وحتليل حمتوى القانون النموذجي يظهر ان اليونسرتال تسعى اىل اجياد توازن بني . الدول 

ونية بانشطة التحويل النقدي عرب الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقينة ويعاجل القانون موضوع العقود وابرامها ومسائل التواقيع االلكرت 
/ http://www.uncitral.org ، املوقع الرمسي لألونسرتال ،ومعايري االمن واحلماية الالزمة للبيانات الشخصية وغريها من املوضوعات

،90/01/7091 ،92:10. 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html


 

 

وعلى الرغم من أن جلنة األنسرتال تعد من أهم اجلهات الدولية اليت إهتمت بالتنظيم القانوين للتجارة 

شمل مجيع اإللكرتونية، إال أهنا مل تعرف هذا املصطلح يف جممله، وتركت تعريف هذه التجارة مفتوحا حبيث ي

 .1االنشطة اليت  تتم عرب اإلنرتنت، وبأي وسيلة من وسائل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية

وعقب صدور قانون األنسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية، سارعت العديد من دول العامل إىل إصدار 

وكانت دولة سنغافورة أول دولة قوانني تنظم املعامالت اإللكرتونية مسرتشدة يف ذلك بأحكام هذا القانون، 

يف العامل طبقت القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية، حيث أصدرت قانون املعامالت اإللكرتونية سنة 

، مث تلتها بعد ذلك عدة دول منها الواليات املتحدة األمريكية، إيطاليا، مث فرنسا، تونس، والصني، 9111

 .2....ة البحرين، مث إمارة ديب ودول7009إيرلندا سنة 

 : في منظمة التجارة العالمية: ثانيا

عبارة عن عملية إنتاج وترويج وبيع وتوزيع : " التجارة اإللكرتونية بأهنا 3عرفت منظمة التجارة العاملية

، فقد قسمتها إىل ثالثة مراحل وهي مرحلة الدعاية والبحث، مرحلة " املنتجات من خالل شبكة إتصال

 .                   حلة التسليمالطلب والسداد ومر 
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 .11خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -7

، مهمتها األساسية هي ضمان سويسرايف  جنيفعاملية مقرها مدينة  منظمة، هي 9112 جانفي 09العاملية يف  أنشئت منظمة التجارة -1
. بأكرب قدر من السالسة واليسر واحلرية وهي املنظمة العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني الدول التجارةانسياب 

االتفاقية كما أهنا خليفة  املنظمات الدوليةدولة مراقبة، إذ تعد واحدة من أحدث  72إضافًة إىل . دولة عضو 921تضم منظمة التجارة العاملية 
الرغم من أن منظمة التجارة العاملية ما زالت ، وباحلرب العاملية الثانيةواليت أنشئت يف أعقاب  (GAAT) اجلات العامة للتعريفات والتجارة

وقد جاء تأسيس منظمة التجارة   حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي مت وضعه يف األصل حتت اجلات قد بلغ عمره مخسون عاماً،
ومنظمة  اتفاقية اجلاتسنويًا وساعدت % 9توسط فقد زادت صادرات البضائع مب. العاملية بعد أن شهد العامل منوا استثنائيا يف التجارة العاملية

http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA


 

 

مشرية يف تعريفها إىل أنه من املمكن أن تتم مجيع هذه املراحل بالشكل اإللكرتوين  أو يتم بعضها بطريقة  

بضائع بالإلكرتونية والبعض اآلخر بشكل تقليدي، وتتمثل هذه املراحل يف عمليات اإلعالن والتعريف 

ات وإبرام العقود، مث الشراء والبيع لتلك البضائع واخلدمات، وبعد واخلدمات، مث تنفيذ عملية عقد الصفق

القيمـة الشرائيــة عـرب شبكــات اإلتصــال املختلفة سواء عن طريق اإلنرتنت أو غريها من الشبكات  دادذلك س

 .   1اليت تربط بني املشرتي والبائع

بكات إتصال، فلم يقصرها على اإلنرتنت هذا التعريف بني أن التجارة اإللكرتونية تتم من خالل عدة ش

يف  viditel  3مثال كما يف فرنسا، أو  2فقط، إذ ميكن أن تتم عقود التجارة اإللكرتونية عن طريق املينتل

 .يف أملانياBildschirmtext5يف اجنلرتا ،  أو  prestel4هولندا ، أو 

                                                                                                                                                                             

، http://ar.wikipedia.org ،09/09/7092. التجارة العاملية على إنشاء نظام جتاري قوي ومزدهر مما ساهم يف منو غري مسبوق
99:10. 

 
 .19ابراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي، التجارة اإللكرتونية، دراسة تطبيقية على املكتبات، املرجع السابق، ص  -9

بواسطة  1982 عام  فرنسا، مت إطالقها يف اهلاتفميكن الدخول إليها عرب خطوط  فيديوتكسهي خدمة على اخلط مبنية على  :المينتل -7
 .شركة االتصاالت والربيد الفرنسية

1- viditel هو نظام يتم من خالله عرض معلومات على الشاشة بإستخدام اخلط اهلاتفي. 

1- prestel ة  لتكنولوجيا هو إسم العالمة التجاريviewdata  ، تستخدم يف مكاتب الربيد يف اجنلرتا، الذي يعد مبثابة نظام بث نصي ،
 .مشرتك أنذاك 10000، حقق أكثر من 9121وأطلق جتاريا عام  9120استحدث يف أواخر سنة 

2- Bildschirmtext :  يعمل هذا النظام  على إحالة ، 9111، أطلق يف أملانيا الغربية سنة ( نظام بث نصي)هو خدمة على اخلط
 .البيانات عرب الشبكة اهلاتفية، وبعدها تعرض تلك املعلومات على جهاز التلفزيون

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982


 

 

يع األنشطة الناشئة عن العالقات ذات الطابع تعريف منظمة التجارة العاملية للتجارة اإللكرتونية مج فقد ضم

التجاري، إال أنه إقتصر فقط على املنتجات دون اخلدمات، ومن مت ال يدخل يف نطاق هذا التعريف 

 .1اخلدمات اإلستشارية مثال أو منح الرتاخيص أو اخلدمات املصرفية

ية ،أهنا تشمل عرض منتجات وبيعها من نستنتج من تعريف منظمة التجارة العاملية ملصطلح التجارة اإللكرتون

خالل شبكة اتصال ، غري أنه مل يوضح ما معىن انتاج هاته املنتجات عرب الشبكة ،فاملعروف أن التجارة 

 .اإللكرتونية تشمل كل من الرتويج والبيع وكذا توزيع السلع واخلدمات عرب شبكة اتصاالت

   ة التجارة الدولية خبصوص التجارة اإللكرتونية، إال أنه وعلى الرغم من أمهية الدور الذي سامهت فيه منظم

ل حمدودا ومل يرتقي بعد إىل مستوى اإلهتمام املطلوب واملأمول من منظمة عاملية إكتفت بإجراء دراسة ايز  ال

إنتهت فيها إىل جمرد وضع تعريف هلذه التجارة وحتديد بعض الدراسات ملوائمتها بالنسـبة للتنظيـم القائم، 

ون التــطرق إىل تنظيمها بشكل مستقل، رغم أن هذه التجارة يف حاجة إىل تنطيم ذي خصوصية معينة د

 2يتماشى مع طبيعتها

 

 

 

                                                                        
 حممد سعيد أمحد امساعيل ،أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكرتونية ،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس ،مصر -9
                   .            22،ص  7002،
 .70، 91خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق، ص  -7



 

 

 :1في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية: ثالثا

ع مجيع أنوا : " بأهنا 9111عرفت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية التجارة اإللكرتونية يف تقرير نشرته عام 

       الصفقات التجارية اليت تعقد سواء بني اإلدارات أو بني األفراد عن طريق املعاجلة اآللية للبيانات مقروءة

 .2"أو أصوات أو صورة مرئية

نالحظ أن هذا التعريف مل يقصر التجارة اإللكرتونية يف جمال التبادالت التجارية من بيع أو شراء ، بل تعداه 

 .رب الشبكة املعلوماتية وهو ما يرتجم النطاق الواسع هلذه األخريةإىل أنشطة أخرى تتم ع

فقد بني هذا التقرير أن التجارة اإللكرتونية سوف تسيطر على كافة األنشطة التجارية، وأن بعض عناصرها 

قد ال تكون صفقات جتارية ،كما يف حالة اإلعالن وتقدمي املعلومات عن السلع  -التجارة اإللكرتونية –

 .دمات ، وقد تكون كذلك كما هو احلال يف العقود التجارية على السلع واخلدماتواخل

       وأمهها ، 1998 عام اتهأقر اليت التوصيات خالل من اإللكرتونية التجارة من املنظمة هذه موقف ومتثل

 : يلي ما

                                                                        
 Organisation for Economic Co-operation and:باإلجنليزية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -9

Development)  واختصارهاOECD  هي منظمة دولية مكونة من جمموعة من البلدان املتقدمة اليت تقبل مبادئ الدميقراطية التمثيلية
اليت يتزعمها الفرنسي روبري  (OEEC)(آنفا)عملية عن منظمة التعاون االقتصادي األورويب ال 9111نشأت يف سنة . واقتصاد السوق احلر

وبعد فرتة مت توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غري . عمار أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية‘مارجولني ،للمساعدة على إدارة خطة مارشال إلعادة 
،  http://ar.wikipedia.org. ، مت إصالحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 9190اوروبيه، ويف سنة 

01/01/7091 ،71:20. 

.2
- Report of electronic commerce opportunités and challenges for gouvernement.1998,p 

20. 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/


 

 

 تصلة حبماية أن تأخذ الدول األعضاء بعني اإلعتبار أثناء وضعها لتشريعها الوطين القواعد امل

 .اخلصوصية واحلياة الفردية

 للبيانات املتسلسل االنسياب أمام مربرة غري عواقب وضع وجتنب إزالة األعضاء الدول على جيب 

 .اخلصوصية محاية أجل من الشخصية،وذلك

 التوصيات ذهبه امللحقة اإلرشادات تنفيذ يف التعاون األعضاء الدول على.  

 أجل تطبيق هذه  من والتعاون للتشاور معينة إجراءات على اإلمكان قدر تفاقباال األعضاء الدول تقوم أن

 اإلرشادات

كما تطرق هذا التقرير ألهم املشاكل املرتتبة عن التجارة اإللكرتونية، مثل البنية األساسية لالتصاالت 

ة املوقع وامسه وعنوانه الرقمية، واخلدمات والضرائب، ومحاية املستهلك، باإلضافة إىل املشاكل املتعلقة حبماي

ات القانونية اليت تتم من على الشبكة العاملية وحقوق امللكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق على التصرف

وخصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار الطابع الدويل ملثل هذه املعامالت، وكذلك حتديد احملكمة املختصة  خالهلا

 .1العقود اإللكرتونية وتفسريها ومنازعات تطبيقهابنظر املشاكل املرتتبة على تنفيذ 

فقد أكدت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية على ضرورة وضع معايري دولية إلحصاءات تكنولوجيا 

املعلومات واإلتصاالت منذ سنوات، وإثر التوصية اليت قدمها مؤمتر الوزراء املعين بالتجارة اإللكرتونية الذي 

، أنشأ الفريق العامل التابع ملنظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية املعين مبؤشرات 9111ام عقد يف أوتاوا يف ع

                                                                        
 .917،ص  7001رية ،مصر ،الطبعة األوىل ، خالد ممدوح إبراهيم ،لوجستيات التجارة اإللكرتونية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكند -9

 



 

 

        جمتمع املعلومات فريق خرباء معين بتعريف التجارة اإللكرتونية و قياسها وذلك يف اإلجتماع الذي عقد

 .لكرتونية ، ومتثل اهلدف من فريق اخلرباء يف مجع تعاريف عن التجارة اإل9111يف أفريل 

،وضعت تعاريف شاملة  7009و  7000ونتيجة لألعمال اليت قامت هبا الدول األعضاء خالل عامي 

 .وحمددة متفق عليها خبصوص التجارة اإللكرتونية 

بشكل عام، يف حني يشمل التعريف احملدد التجارة  إذ يشمل التعريف الشامل معامالت التجارة اإللكرتونية

 .باإلنرتنت فقط

تتمثل املعاملة اإللكرتونية يف بيع أو شراء بضائع  أو خدمات، سواء كانت بني : " ا التعريف الشامل فهوفأم

الشركات التجارية، واملنازل، واألفراد، واحلكومات، ومنظمات عامة أو خاصة أخرى عن طريق الشبكات 

شبكات ، أما الدفع والتسليم إذ يتم طلب هذه البضائع واخلدمات عن طريق هاته ال ،املرتبطة باحلواسيب 

 ".النهائي للسلعة    أو اخلدمة فقد يتم بواسطة اإلنرتنت أو بغريها

تتمثل املعاملة اإللكرتونية يف بيع أو شراء : " هو( الذي يعترب فرعا من التعريف الشامل) و التعريف احملدد

     اد، واحلكومات، ومنظمات عامة بضائع أو خدمات، سواء كانت بني الشركات التجارية، واملنازل، واألفر 

، ويتم طلب البضائع واخلدمات على اإلنرتنت، أما الدفع والتسليم اإلنترنتأو خاصة أخرى عن طريق 

 ".النهئي للسلعة أو اخلدمة قد يتم بواسطة اإلنرتنت أو بغريها

 شبكة اإلنرتنت ، حبيث ما ميكن استنتاجه من ذلك أن التعريف الشامل مل حيصر ابرام الصفقات التجارية يف

ربطها بكافة الشبكات اليت تستخدم بطريق احلواسيب، يف حني حصر التعريف احملدد هذه الصفقات يف 

 .جمال شبكة اإلنرتنت دون سواها



 

 

فرغم وجود توافق معقول يف اآلراء بشأن تعاريف الصفقات اليت تتم بالتجارة األلكرتونية، إال أن التقدم الذي 

مفهوم األعمال التجارية اإللكرتونية كان أقل ، ورغم ذلك توجد بعض املعامالت التجارية  أحرز يف جمال

اإللكرتونية اليت عرفها فريق البحث على أهنا ميكن قياسها عرب عدد من الدراسات اإلستقصائية، ولذلك رمبا 

 :مبا يف ذلك1تكون متاحة على أساس دويل قابل للمقارنة 

-
 .ت وتسديد مثنها على اإلنرتنتاستالم البضائع واخلدما 

-
  2اجراء معامالت مالية أخرى على اإلنرتنت ، كاألعمال املصرفية اإللكرتونية 

-
 التوريد الرقمي واستالم املنتجات  

-
 التسويق والرتويج 

-
 .استخدام قواعد بيانات اإلنرتنت 

 :في اإلتحاد األوروبي: رابعا

طاء تعريف شامل وموحد للدول االوروبية، إذ عرفت اللجنة ظهر الدور املميز لإلحتاد االورويب يف حماولة إع

أداء األعمال إلكرتونيا ، وهي تقوم على اساس التبادل :" التجارة اإللكرتونية بأهنا عبارة عن 3األوروبية

                                                                        
ثون، اللجنة اإلحصائية، منظمة األمم املتحدة، اجمللس اإلقتصادي واالجتماعي، تعريف التجارة االلكرتونية وقياسها، الدورة الثالثة والثال -9

 .01،02، ص 7007مارس  02-01

ت املصرفية التقليدية أو املبتكرة من خالل شبكات إتصال الكرتونية تقتصر يقصد بالعمليات املصرفية االلكرتونية تقدمي البنوك اخلدما -7
ال صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية الىت حتددها البنوك، وذلك من خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة إلتص

 .العمالء هبا

اللجنه تننظم .  (EU) االحتاد االوروپىواحده من مخس منظمات اليت تنظم  هى Commission européenne  :اللجنه االوروپيه -1
، ومقرها ىف جملس االحتاد االوروپىو  ان االوروپىالپرملاليت يتناقش فيها  و يعّدهلا , الربنامج اليومى لالحتاد االوروىب و تسطر القوانني اخلاصة به

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1


 

 

اإللكرتوين للبيانات سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، كما أهنا تتضمن أيضا العديد من األنشطة 

اخلاصة بتبادل السلع واخلدمات وإمتام عمليات البيع والشراء والتسليم بالنسبة للمحتويات الرقمية، التجارية 

اإللكرتونية، واملزادات التجارية وعمليات التسويق، وخدمات ما  والتحويالت اإللكرتونية لألموال والفواتري

، وعلى ضوء 1"ية وغري التقليديةبعد البيع، وهي تشمل كل من السلع واخلدمات، وكذلك األنشطة التقليد

كل األنشطة اليت تتم بوسائل إلكرتونية : " هذا التعريف قام اإلحتاد األورويب بتعريف التجارة اإللكرتونية بأهنا

 . 2"سواء متت بني املشروعات التجارية واملستهلكني أو بني كل منهما على حده وبني اإلدارات احلكومية

حسب هذا التعريف تتضمن الكثري من األنشطة كفواتري الشحن اإللكرتونية ، إذن فالتجارة اإللكرتونية 

       واملزادات اإللكرتونية، وأوامر الطلب اإللكرتونية للبضائع واخلدمات واليت ميكن توصيلها بالطرق العادية،

وخدمات التسلية أو بطرق التسليم املعنوية للمنتجات واخلدمات كربامج الكمبيوتر واجملالت اإللكرتونية، 

واملعلومات والتحويل اإللكرتوين لألموال، وعليه فالتسليم يف التجارة اإللكرتونية ميكن أن يكون ماديا وميكن 

 .أن يكون معنويا 

فحسب وجهة نظرنا املتواضعة ،فقد كان تعريف اللجنة األوروبية للتجارة اإللكرتونية شامال جلميع وظائفها ، 

 .د األورويب تعريفه هلذه التجارة اليت تتم عرب اإلنرتنتفقد استمد منها اإلحتا

                                                                                                                                                                             

شريعات وتضطلع املفوضية مبسؤولية اقرتاح الت. مفوضًا ومسؤولة أمام الربملان الذي يستطيع ممارسة حق النقض إزاءها 72مؤلفة من  ،بروكسل
 .وتنفيذ القرارات وتأييد معاهدات االحتاد وتصريف شؤون االحتاد اليومية العامة

، ص 7001السكندرية، مصر، عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية واألجنبية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ا -9
79،77 . 

2
- Yousra BOUGHZALA, Obstacles au développement du commerce électronique en Tunisie, 2007, 

http://www.memoireonline.com/04/08/1054/obstacles-developpement-commerce-electronique-en-

tunisie.html, 08/08/2015, 00 :46. 

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://www.memoireonline.com/04/08/1054/obstacles-developpement-commerce-electronique-en-tunisie.html
http://www.memoireonline.com/04/08/1054/obstacles-developpement-commerce-electronique-en-tunisie.html


 

 

وجهود اإلحتاد األورويب يف تطوير التجارة اإللكرتونية واضحة من خالل إعداد إتفاق أورويب منوذجي للتبادل 

بشأن اجلوانب القانونية للتجارة  91/90/9111اإللكرتوين للبيانات، حيث أصدر توصية بتاريخ 

 .1يها املنظمات الدولية ورجال األعمال إىل استخدام منوذج العقد الذي أصدرتهاإللكرتونية دعت ف

 12/2كما صدر التوجيه األورويب يف شأن محاية املتعاملني أو املستهلكني يف العقود عن بعد حتت رقم 

مرب ديس 91، والتوجيه الذي أقره اإلحتاد األورويب يف  9112ماي  07الصادر عن الربملان األورويب يف 

 .واخلاص بالتوقيعات اإللكرتونية  9111

كما ألزم الدول األعضاء إختاذ اإلجراءات الالزمة إلدماج أحكام اإلحتاد األورويب يف قوانينها الداخلية يف   

 .مدة أقصاها مثانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا التوجيه

 يتعلق باملظاهر القانونية خلدمة 7000لية جوي 01وقد أصدر الربملان األورويب واجمللس توجيها أوروبيا يف 

 .2جمتمع املعلومات وخصوصا التجارة اإللكرتونية 

تبىن اإلحتاد نظام جديد حول االختصاص وانفاذ األحكام من املسائل املدنية والتجارية يعطي  وقد

ن طريق االنرتنيت املستهلكني يف االحتاد األورويب احلق يف مقاضاة املقدمني األجانب للبضائع واخلدمات ع

 .يف احملكمة احمللية للمستهلكني فضال عن االختصاص األجنيب

تبىن االحتاد األورويب سياسة جديدة حول ضريبة القيمة املضافة للتسليم اإللكرتوين , 7007ويف فرباير عام 

 االحتاد للمستهلكني يف( على سبيل املثال الربجميات واملوسيقى والفيديو ) خلدمات جمتمع املعلومات 

                                                                        
 .22حممد سعيد أمحد امساعيل ،أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص  -9

ملنصورة ،مصر إميان مأمون أمحد سليمان ،اجلوانب القانونية لعقد التجارة اإللكرتونية ، رسالة دكتوراه يف احلقوق ،كلية احلقوق، جامعة ا -7
 .17،ص  7009،



 

 

والذي مل يتم حاليا تقييم الضريبة  ,األورويب من قبل مقدمي اخلدمات املوجودين خارج االحتاد األورويب

 . 1اإلضافية على القيمة اخلاصة هبم

 . كما مت تطوير إطار تشريعي للتجارة اإللكرتونية بشكل كبري لبناء الثقة باالنرتنيت

عرف منتدى التعاون اإلقتصادي آلسيا :2سيا والمحيط الهاديفي منتدى التعاون اإلقتصادي آل: خامسا

أي شكل من أشكال الصفقات التجارية واخلدمات اليت يتعامل "  :واحمليط اهلادي التجارة اإللكرتونية بأهنا

فيها األطراف بطريقة إلكرتونية سواء متت بني شخص و شخص آخر أو بني شخص وكمبيوتر أو بني  

 ".وكمبيوتر كمبيوتر

ا ميكن مالحظته على هذا التعريف أنه حصر التجارة اإللكرتونية يف املبادالت التجارية واخلدمات كباقي م

 .التعريفات اليت تطرقنا إليها سابقا، غري أنه أضاف أطرافا جديدة يف عملية التبادل التجاري

تكون عقود بيع إلكرتونية،   بني عدة نقاط مهمة، منها أن عقود التجارة اإللكرتونية قد قدالتعريف إن هذا  

كشراء البضائع وتذاكر الطريان، أو عقود خدمات إلكرتونية كعقود شراء برامج الكمبيوتر واإلستشارات 

                                                                        
 http://www.wtoarab.org ،01/01/7092 ،.92:10موقع منظمة التجارة العاملية،  -9

دولة تطل  79هو منتدى يضم "االقتصادي آلسيا واهلادئالتعاون " APECمنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي -7
تلبية للنمو  9111ودول احمليط اهلادي، تأسس عام  آسياتسعى لتشجيع التجارة احلرة والتعاون االقتصادي يف منطقة  احمليط اهلاديعلى 

، حيث تسعى والنافتااالقتصادي املتزايد للدول املطلة على احمليط اهلادي، نظرا لظهور تكتالت اقتصادية أخرى يف العامل مثل االحتاد األورويب 
لسنوي إبيك لرفع مستوى املعيشة والتعليم من خالل حتقيق منو اقتصادي متوازن وتشارك العوائد بني دول آسيا واحمليط اهلادي، حيضر االجتماع ا

بني الدول األعضاء، ومن أبرز العادات هلذا املؤمتر هو أن إلبيك رؤساء احلكومات من الدول األعضاء و يتغري مكان انعقاد املنتدى سنويا 
 .http://ar.wikipedia.org 70/07/7092 ،91:27.للبلد املضيف، املالبس الوطنيةرؤساء احلكومات يرتدون 

http://www.wtoarab.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A


 

 

، فقد بني أن التعاقد اإللكرتوين جيوز أن يكون بني 1اهلندسية، كما أبرز هذا التعريف فكرة الوكيل اإللكرتوين

 .2وترشخص وكمبيوتر، أو بني كمبيوتر وكمبي

 

 :3في غرفة التجارة الدولية: سادسا

                                                                        
الوكيل UETA يف املادة الثانية منه ، والقانون األمريكي املوحد للمعامالت اإللكرتونية UCC ون التجاري األمريكي املوحدعرف القان -9

برنامج حاسويب أو إلكرتوين      أو أية وسيلة إلكرتونية أخرى أعد لكي يبدأ عمالً " بأنه ( 109)من القسم رقم ( 7/9)اإللكرتوين يف املادة 
، وهناك تعريف مماثل مستخدم يف املادة "تسجيالت إلكرتونية أو أداء معني بصفة كلية أو جزئية بدون الرجوع إىل شخص طبيعيأو الرد على 

، كما جاء مبشروع االتفاقية اخلاصة بالعقود الدولية املربمة برسائل بيانات إلكرتونية يف  من قانون كندا املوحد بشأن التجارة اإللكرتونية( 91)
برنامج حاسويب أو وسيلة إلكرتونية أو وسيلة مؤمتتة أخري تستخدم للبدء يف عمل أو " اخلامسة أنه يقصد مبصطلح وكيل إلكرتوين املادة 

ما قانون ألالستجابة كلياً أو جزئياً لرسائل بيانات دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي يف كل مرة يبدأ فيها النظام عمالً أو يقدم استجابة، 
برنامج أو نظام إلكرتوين حلاسب أيل ميكن أن يتصرف أو " الوسيط اإللكرتوين بأنه ( 7)يب للمعامالت اإللكرتونية فقد عرف يف املادة إمارة د

 " .يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً   أو جزئياً ، دون إشراف أي شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة له 

سن ،موالي خلضر عبد الرزاق ،آليات التجارة اإللكرتونية كأداة لتفعيل التجارة العربية البينية ،مداخلة ملقاة يف امللتقى الدويل عالوي حممد حل -7
 72-79،اجلزائر الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،املركز اجلامعي مخيس مليانة ، 

 .01،ص  7099أفريل 
خدمة قطاع األعمال الدويل عن طريق تعزيز  هبدف عام ما زال قائما دون تغيري أال وهو 1919يف عام  غرفة التجارة الدوليةتأسست  -1

الدولية مبثابة الصوت الذي يرتفع مدافعا عن  التجارةوتعترب غرفة  ،لرأس املالواالستثمار وفتح األسواق للسلع واخلدمات والتدفق احلر  التجارة
ونظرا لتداخل االقتصاديات الوطنية بشكل وثيق يف هذه . باره عامل قوة للنمو االقتصادي وإجياد الوظائف والرفاهالعاملي باعت األعمالقطاع 

هنا األيام فإن القرارات احلكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثري مما كانت عليه يف املاضي، وتستجيب غرفة التجارة الدولية كو 
وتغطي نشاطات . العاملي هلذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع األعمال والتعبري عنها األعمالحقا بقطاع  املنظمة الوحيدة املعنية

، والتنظيم الذايت ملؤسسات األعمال، واقتصاد السوقوتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة احلرة  التحكيمالغرفة نطاقا واسعا يشمل قضايا 
تقوم ، إذ الوطنيةوحماربة الفساد أو مكافحة اجلرمية التجارية، وحتتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع احلكومات املختلفة حول العامل عرب جلاهنا 

مباشر األمانة العامة للمنظمة من مقرها يف باريس بتزويد اهليئات احلكومية الدولية بوجهات نظر قطاع األعمال بشأن القضايا اليت تؤثر بشكل 
بلدا يف خمتلف أحناء  910كثر من وجتمع الغرفة يف عضويتها اآلالف من الشركات خمتلفة األحجام موزعة على أ ،يف عمليات التجارة واألعمال

 ومن خالل عضوية الغرفة. اخلدمات واملهن والتجارةومتثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع األعمال مبا يف ذلك التصنيع . العامل
ق تساهم الشركات يف صياغة القواعد والسياسات اليت تشجع التجارة واالستثمار على صعيد دويل، حبيث تعتمد هذه الشركات على املركز املرمو 

ركات للشللغرفة وما تتمتع به من خربة إليصال وجهات نظرها إىل احلكومات واهليئات احلكومية الدولية، اليت تؤثر قراراهتا يف األوضاع املالية 
 http://ar.wikipedia.org ،99/01/7092 ،92:02وعملياهتا يف كافة أحناء العامل،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/


 

 

، تدأب غرفة التجارة الدولية على حبث اجلوانب القانونية والتجارية لتبادل املعطيات 9110منذ عام 

واملعلومات، كما إقرتحت منوذجني للعقود التجارية يف املعطيات املعلوماتية، كان األول على املسستوى 

 .املستوى العاملي األورويب، أما الثاين فكان على

يتضمن قواعد إختيارية ملساعدة  7001قامت غرفة التجارة الدولية بصياغة دليل إرشادي سنة  لقد

، ويعد هذا الدليل 7001الشركات يف التفاوض إلكرتونيا وأطلقت عليه إسم املصطلحات اإللكرتونية لعام 

األنشطة التشريعية والتنظيمية الالزمة للتجارة  أحد أهم األدلة الشاملة اليت تتيح املساعدة الفعالة يف جمال

، حيث  7002اإللكرتونية، وقد مت تعزيز هذا الدليل بكتيبات إرشادية الحقة أكثر ختصصا اعتبارا من سنة 

فنشاط غرفة ،تتسم بالطابع املكمل للدليل اإلرشادي، ومنها الدليل اخلاص باألنشطة اإلعالنية على اإلنرتنت

بشأن التجارة اإللكرتونية جاء يف شكل توصيات وتوجيهات إرشادية للشركات العاملة يف  التجارة الدولية

 .1جمال التجارة اإللكرتونية

جلنة التجارة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات : "كما استحدثت غرفة التجارة الدولية جلنة تسمى ب

علومات واخلدمات اإللكرتونية من ، معضم أعضائها من مستخدمي ومقدمي تكنولوجيا امل"واالتصاالت

البلدان النامية واملتطورة، فهي بذلك أصبحت متثل منربا مثاليا لتطوير قوانني طوعية عاملية وأفضل املمارسات 

يف هذه اجملاالت، فالغرفة تكرس عملها لتوسيع التجارة عرب احلدود، كما أهنا تؤيد حترير االتصاالت وتطوير 

ة العاملية عرب اإلنرتنت وتكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق النمو بىن حتتية تدعم التجار 

                                                                                                                                                                             

 
 .22حممد سعيد أمحد امساعيل ،أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكرتونية ،املرجع السابق ، ص  -9



 

 

هتدف إىل تشجيع تطوير التجارة اإللكرتونية واملنافسة والنمو ، إضافة  إذ، 1االقتصادي والتنمية االجتماعية

  .إىل التدفق احلر للمعلومات

 :انون المقارنتعريف التجارة اإللكترونية في الق: الفرع الثالث

يتميز موضوع التجارة اإللكرتونية بأمهية بالغة سواء على املستوى الدويل أو احمللي، فقد اهتمت الكثري من 

سنتطرق فتشريعات تنظم هذا النوع من التجارة وبيان أحكام املعامالت اليت تتم من خالهلا،  الدول بإصدار

 :لبيان التجارة عرب اإلنرتنت على النحو التايل من خالل دراستنا هاته ألهم القوانني اليت تطرقت

 Lorentzتشكلت يف هذا الشأن جمموعة عمل برئاسة وزير اإلقتصاد الفرنسي السيد لورنتز : فرنسا: أوال

جمموعة املعامالت الرقمية املرتبطة : " ، وإنتهت إىل حتديد مفهوم التجارة اإللكرتونية بأهنا9111يف جانفي  

ني املشروعات ببعضها البعض، وبني املشروعات واألفراد، وبني املشروعات واملؤسسات بأنشطة جتارية ب

 .2"اإلدارية

إن املالحظ على هذا التعريف توسعه يف مفهوم التجارة اإللكرتونية، ويبدو أنه يهدف إىل بسط التعريف 

 .واإلدارةليشمل كافة أوجه وصور النشاط اإللكرتوين للتجارة ما بني األفراد واملشروعات 

فقد قسم املعامالت اإللكرتونية إىل ثالث أقسام لتشمل األنشطة التجارية بني املشروعات وهي عالقات 

البنوك ،و نشاطات اليت تتم بني املشروعات واألفراد ،والذي يتجسد من خالل التسوق اإللكرتوين لألفراد 

 .عرب شبكة اإلنرتنت

                                                                        
 .http://www.iccwbo.org / ،72/01/7091 ،71:11موقع غرفة التجارة الدولية،   -9

 
 .12خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص  -7



 

 

 ،لنشاطات اليت تتم بني املشروعات،أي الشركات وجهة اإلدارةأما القسم الثالث من التعريف فقد خصصه ل

 .1وهي ما يطلق عليها العقود اإلدارية اليت تتم بطريقة التجارة اإللكرتونية

 الفرنسي العقد النموذجي األول، العقود من نوعني صياغة متت فرنسا يف اإللكرتوين التعاقد عملية ولتسهيل

 بعملية يتعلق الثاين أما املستهلك، محاية إىل يهدف والذي واملستهلكني، التجار بني اإللكرتونية للتجارة

 .االفرتاضية التجارية باملراكز اخلاصة التعاقد

للتعاقد اإللكرتوين  شامل تنظيم مبوجبه وضع الذي 219/7009كما أصدر املشرع الفرنسي املرسوم رقم 

 .2لك يف التعاقد عن بعدبشأن محاية املسته 2/12على ضوء التوجيه األورويب رقم 

الصادر يف  7001لسنة  222من القانون الفرنسي رقم  91كما عرفت الفقرة األوىل من املادة 

النشاط اإلقتصادي الذي : " بشأن الثقة يف اإلقتصاد الرقمي، التجارة اإللكرتونية بأهنا 79/09/7001

 .3"يةيقوم شخص مبوجبه بعرض السلع واخلدمات عن بعد بوسيلة إلكرتون

ما يعاب على هذا التعريف أنه أعطى مفهوما جد موسع للتجارة اإللكرتونية ،فليس من الضروري أن يكون  

العرض خاضعا لقواعد هذه التجارة ،فقد يعرض شخص ما يضائعه على شبكة اإلنرتنت دون احلاجة لبيعها 

 .عرب املوقع نفسه

 ت البحث والدخول إليها ضمن التجارة اإللكرتونيةكما يؤخذ على تعريف القانون الفرنسي أنه أدرج معدا

 

                                                                        
، 7009أمحد أمداح، التجارة اإللكرتونية من منظور الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر،  -9

 .79.70ص 

 .97دى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق ، ص ه -7
3
- Cyril Rojinsky ,Guillaume Teissonniere, L’encadrement du commerce électronique par la loi 

française du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ,Lex Electronica, Revue du 

centre de recherche en droit public,Vol 10, N°01, Hiver 2005, p 02. 

 



 

 

 .  1بالرغم من عدم إبرام أي عقد بني املتصفح واملوقع الذي يعرض اخلدمة أو السلعة 

وقد جاء هذا القانون مكمال للقوانني الصادرة سابقا، فحىت إطالق إسم الثقة يف اإلقتصاد الرقمي على هذا 

يف نفوس املتعاملني من املستهلكني والتجار يف استخدام التكنولوجيا القانون، كان الغرض منه بث الثقة 

 .احلديثة يف إبرام العقود، وعدم اخلوف من استخدامها ألهنا منظمة قانونا

 على تعمل العامل اليت دول أوىل من األمريكية املتحدة الواليات تعترب: الواليات المتحدة األمريكية: ثانيا

 القانون أمهها من الفيدرالية التشريعات من العديد أصدرت حيث إلكرتونيا، لتجاريةا األنشطة ممارسة تشجيع

 اجلزء من 45 مادته يف التاجر عرف الذي  1999 لعام الكومبيوتر معلومات ملعامالت املوحد الفيدرايل

 :التالية األعمال من بعمل االحرتاف سبيل على يقوم الذي الشخص :"بأنه102

 املعلومات مجع -

 حرفة أو مهنة أي ممارسة -

 ".وتوظيفهم العاملني تشغيل -

كل ما يتصل بالتكنولوجيا بوسيط إلكرتوين، له : " بأنه إلكرتوين لفظ 102 اجلزء من 26 املادة عرفت كما

 ".قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية، أو السلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية أو أي قدرات مماثلة

 2000 عام اإللكرتونية، أصدرت للتجارة القانونية باجلوانب األمريكية املتحدة الواليات هتماماتال ومتابعة

 عامل أو مصطلح 909  اجلزء من 01  املادة حددت حيث اإللكرتونية، التوقيعات بشأن الفيدرايل القانون

 على تستخدم أخرى وتوماتيكيةأ يعين برامج كمبيوتر أو أية وسيلة إلكرتونية أو أي وسيلة: " بأنه إلكرتوين

                                                                        
 .19، ص 7091هالة مجال الدين حممد حممود، أحكام اإلثبات يف عقود التجارة اإللكرتونية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -9

 



 

 

دون  منه جزء يف أو لكل أداء أو ملستندات إلكرتونية معينة استجابة أو معني بدء عمل أجل من مستقل حنو

 .1"العمل أداء وقت يف الشخص من تدخل أو مراجعة

 21 إىل وقسمه 7009فيفري  14 يف اإللكرتونية التجارية املعامالت قانون األمريكي املشرع أصدر كما

 ماهية الثانية املادة من الثانية الفقرة بني يف قد أنه إال اإللكرتونية للتجارة تعريفا يضع مل كان وإذا جزء،

 .2التجارية األعمال

واملتعلق باملبادالت والتجارة  7000لسنة  11لقد أصدر املشرع التونسي القانون رقم : تونس: ثالثا

تربأول قانون عريب متعلق بالتجارة اإللكرتونية، وقد كان حامسا ، إذ يع7000أوت  01اإللكرتونية بتاريخ 

العمليات التجارية اليت تتم عرب : " يف تعريف التجارة اإللكرتونية إذ عرفها يف املادة الثانية منه على أهنا

ال الوثائق املبادالت اليت تتم بإستعم: " ، وعرف املبادالت اإللكرتونية بدورها بأهنا3"املبادالت اإللكرتونية

 ".اإللكرتونية

نستخلص من هذا التعريف أن املشرع التونسي قد عرف التجارة اإللكرتونية بأهنا الصفقات التجارية اليت تتم 

 باستخدام وثائق الكرتونية، أي أن التعامل فيها يكون عن طريق وثائق موثقة الكرتونيا

مبال، البد وأن تتم عن طريق وسيط إلكرتوين أو وثيقة  املبادالت اإللكرتونية اليت تعين مبادلة سلعة أو خدمةف

 إلكرتونية وبالتايل خيرج من نطاقها الوثائق املكتوبة كالعقود وإقرارات اإلستالم واإليصاالت والفواتري وغريها،

                                                                        
 .72 اإلنرتنت، املرجع السابق، ص خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب -9
 .11خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص  -7
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 .1فكل هذه األمور تتم بطريقة إلكرتونية 

 اإللكرتونية للتجارة قانوين تنظيم وضع إىل درتبا اليت العربية البلدان من ديب إمارة تعترب: إمارة دبي: رابعا

 التجارة و املعامالت بشأن 2002 لسنة  07رقم  القانون أصدرت حيث العريب، اخلليج منطقة خاصة يف

 .7007 فيفري 07 بتاريخ اإللكرتونية

و قدرات كهربائية ما يتصل بالتكنولوجيا احلديثة وذ: " هو إلكرتوين كلمة أن إىل منه الثانية املادة وأشارت يف

 ". ما شابه ذلك أو ضوئية أو مؤمتتة أو أو كهرومغناطيسية  أو رقمية أو مغناصيسية أو السلكية أو بصرية

     سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو ختزينه أو إستخراجه: " به يقصد إلكرتوين مستند أو سجل اصطالح وأن

 قابال ويكون آخر، إلكرتوين أي وسيط على إلكرتونية، بوسيلة استالمه أو ، أو نسخه أو إرساله أو إبالغه

 "فهمه ميكن بشكل لالسرتجاع

 املعامالت التجارية اليت تتم بواسطة املراسالت: " انهبأ القانون هذا يف اإللكرتونية التجارة تعريف وجاء

 ".اإللكرتونية

 بوسيلة استقباله أو لهإرسا يتم اتفاق أو عقد أو تعامل أي تشمل التجارة فإن التعريف هذا وحسب

  اإللكرتونية من الوسائل غريها أو اإلنرتنت أو الفاكس يف متمثلة الوسيلة هذه كانت سواء إلكرتونية،

معاملة جتارية : " لقد عرفت املادة األوىل من مشروع القانون املصري التجارة اإللكرتونية بأهنا: مصر: خامسا

 ".تتم عن بعد باستخدام وسيلة الكرتونية

وقد حرص مشروع القانون على أن يغطي كافة التعامالت اليت تتم عن طريق الوسائط اإللكرتونية، وعدم 

قصرها على نوع معني كأن يقتصر التنظيم القانوين على املعامالت اليت تتم عن طريق التعاقد، أو التعاقدات 
                                                                        

نية، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكرتونية العربية، الكتاب األول، شرح قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية، دار الكتب القانو  -9
 .99، ص 7002مصر، 

 



 

 

ب من قانون  07يف نص املادة  اليت تتم بشأن السلع دون اخلدمات، وقد اهتدى املشرع يف ذلك مبا ورد

 .1اليونسرتال النموذجي

 رقم اإللكرتونية املعامالت قانون بإصدار 2001 ديسمرب 99 بتاريخ األردين املشرع قام :األردن: سادسا

 .7009  لسنة 85

 والسندات والعقد اإللكرتوين اإللكرتونية املعامالت ماهية بيان تناولت مادة 41 من القانون هذا ويتكون

 .اإللكرتوين والتوقيع السجل وتوثيق للتحويل القابلة اإللكرتونية

 أو   طرفني بني اإلجراءات، يتم من جمـموعــة أو إجراء:"  هو باملعامالت املقصود أن منه 2 باملادة وجاء

 تزامال أو جتاري  بعمل ويتعلق طرف أكثر من بني تبادلية التزامات أو واحد طرف على التزامات إلنشاء أكثر

 ".حكومية دائرة أي مع بعالقة أو مدين

تقنية : " تعين كلمة اإللكرتوين وأن، "املعامالت اليت تنفذ بوسائل إلكرتونية:"  وأن املعامالت اإللكرتونية هي

استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية  أو إلكرتومغناطيسية أو أي وسائل مشاهبة يف تبادل 

 "ااملعلومات وختزينه

 ، "اإلتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكرتونية كليا أو جزئيا: " بأنه اإللكرتوين العقد القانون هذا عرف كما

برنامج احلاسب أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ : " بأنه اإللكرتوين الوسيط عرف كما

 .2"شخصي تدخل معلومات دون رسالة متسلي أو أو إرسال إنشاء  بقصد إلجراء إجراء أو االستجابة

 ذلك سبب أن الفت، ونعتقد بشكل بطيئا يبدو العربية اإللكرتونية التجارة ومنو تطور أن يتضح سبق مما

 التشريعات مواكبة عدم ذلك إىل اإللكرتونية، بإضافة التجارة تتطلبها اليت التحتية البنية يئةته عدم إىل يرجع

                                                                        
 .17هالة مجال الدين حممد حممود، أحكام اإلثبات يف عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9
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 إجياد إىل الدولية اجلهود فيه تسعى الذي الوقت يف يشهده العامل، الذي نولوجيالتك التطور هلذا الداخلية

 يف قانونية حجية التوقيعات هلذه جيعل مبا اإللكرتونية، التوقيعات و املوحدة للتجارة القواعد و       احللول

 .جمال اإلثبات

 :خصائص وأشكال التجارة اإللكترونية : المطلب الثاني

وتر بشبكة اإلنرتنت بإختالف أشكاهلا مل يعد صعبا، ألن هذه العملية مل تعد تتطلب إن وصل أي كمبي

خربة كبرية، وأن الشركات اليت تقوم بتزويد خدمات اإلنرتنت تقدم إرشادات وتعليمات مفصلة عن كيفية 

 .1و إعداد برامج اإلتصال وفق نظم التشغيل املوجودة   تركيب 

 .ص التجارة اإللكرتونية يف فرع أول ،مث نبني أشكاهلا يف فرع ثانفيما يلي سنقوم بتبيان خصائو 

 

 :مزايا التجارة اإللكترونية ومخاطرها: الفرع األول

إن ظهور شبكة اإلنرتنت وما أحدثته من ثورة يف قطاع اإلتصاالت، أتاح لإلنسان احلصول على ما يريد من 

من املزايا، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه معلومات بسرعة زمنية قياسية إضافة إىل جمموعة أخرى 

التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت، إال أنه يثري العديد من اإلشكاليات واملخاطر ، وهلذا سنتعرض أوال ملزايا التجارة 

 اإللكرتونية مث نعرج ملخاطرها

 :مزايا التجارة اإللكترونية: أوال

                                                                        
، بريوت، سلطان عبد اهلل حممود اجلواري، عقود التجارة اإللكرتونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية -9

 .71، ص 7090لبنان، الطبعة األوىل، 



 

 

يزها عن التجارة التقليدية، وميكن بيان هذه اخلصائص من خالل تتميز التجارة اإللكرتونية بعدة خصائص مت

 :توضيح املزايا اليت وفرهتا وسائل اإلتصال احلديثة يف ميدان التجارة اإللكرتونية وهي كاآليت

 :السرعة في إنجاز العملية التجارية  -1

قت، وهذه احلقيقة اجلديدة يف عامل التجارة اإللكرتونية تؤدي إىل إختصار الزمان وبالتايل توفري الكثري من الو 

األعمال قد مهدت الطريق هلذه التجارة حنو اتساع األسواق بأقل تكلفة وإتاحة الفرص للمؤسسات الكبرية 

 .واملتوسطة والصغرية على السواء يف عرض منتجاهتا من خالل اإلتصاالت السريعة اليت ختتصر الوقت 

عة لزيارة خمتلف أنواع احملالت على اإلنرتنت ،وباإلضافة إىل ذلك فهي كما توفر التجارة اإللكرتونية فرصة رائ

وأسعارها وصيانتها ومقارنتها بغريها من السلع  تزود الزبائن باملعلومات الكامـلة عن املنتجــات ومواصفــاهتا 

التواصل مع  املتاحة ، وإمكانية جتربة بعض السلع املعلن عنها مثل برامج الكمبيوتر واأللعاب، وإمكانية

 .1شركات عاملية خارج النطاق احمللي

 :إختفاء الوثائق الورقية في المعامالت التجارية  -2 

للورق دور رئيسي وأساسي يف التجارة سواء الدولية منها أو احمللية،  فاألوراق هي اليت حتمل املعلومات 

خلصائص  فهو رخيص الثمن ويسهل والتعليمات وتستخدم يف التوثيق والتصديق، إذ ميتاز بالعديد من  ا

إستخدامه، ولكن يعيبه أنه حيتاج إىل حيز مكاين كبري لتخزينه، والكميات الضخمة من األوراق املستخدمة 

يف التجارة تؤدي حتما إىل تكاليف نقل و تداول مرتفعة، وبسبب هذا الكم من األوراق فإنه يصعب 

كن قبوله يف التجارة الدولية يف عصر تزداد فيه الفائدة احلصول على املعلومة بسرعة وهذا التأخري ال مي

 .البنكية
                                                                        

 .92 ،ص 7002اإللكرتونية ،مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،إبراهيم خبيت ،التجارة  -9



 

 

فمن خصائص التجارة اإللكرتونية، اإلعتماد على ركائز إلكرتونية يف تنفيذ املعامالت، حيث أن كافة 

 .1العمليات تتم بني طريف املعاملة إلكرتونيا، دون أي وثائق ورقية متبادلة يف أجزاء املعامالت

التجارة اإللكرتونية هو خلق جمتمع املعامالت الالورقية، أي إحالل دعائم إلكرتونية حمل  اهلدف منإن 

 . الورقية، واستبدال املستند الورقي باملستند اإللكرتوين للتغلب على سلبيات املستندات الورقية

اسالت بني طريف وتتميز املعامالت اإللكرتونية بعدم وجود أي وثائق ورقية، إذ أن كافة اإلجراءات واملر 

 .2املعامالت تتم إلكرتونيا، وهو ما يتفق مع الغرض من التجارة اإللكرتونية

إن التجارة اإللكرتونية أصبحت أعجوبة أواخر القرن العشرين، :توفير الجهد الالزم للبيع والتسوق -3

يزت بإلغاء احلدود وصار هلا عاملها اخلاص الذي فتح آفاقا واسعة منها ما ميكن أن يفوق اخليال، حيث مت

أصبحت مجيع أسواق العامل بفضل شبكة اإلنرتنت وبغض النظر عن  فقدأمام دخول األسواق التجارية، 

، تتيح جماالت متعددة للمنتجني ورجال األعمال "سوق مفتوحة" املوقع اجلغرايف للبائع واملشرتي مبثابة 

يح للمستهلكني والعمالء فرصا سهلة وسريعة واملستهلكني، فتسمح للمنتجني فرص عرض  كل منتجاهتم وتت

 .3للحصول على السلع واخلدمات املعروضة أمام املستهلك

فمن مزايا التجارة اإللكرتونية أهنا تقلص املسافة بني املنتج واملستهلك ،مما يوفر من جهد هذا األخري يف حبثه 

نا مت حتسني ت قبل البيع وبعده ، ومن هعن حاجاته ،وقد أدى ذلك إىل اإلرتقاء جبودة املنتجات أو اخلدما
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وذلك من خالل التعامل على حنو مباشر دون تدخل الوسطاء التقليديني مثل  فعالية وكفاءة السوق

 .املستوردين واملصدرين وجتار اجلملة والتجزئة

 (:حدة المنافسة وزيادة اإلنتاجية)تطوير األداء التجاري والخدمي   -1

نية نظرا ملا تتطلبه من بىن حتتية تقنية الفرصة لتطوير أداء املؤسسات يف خمتلف امليادين، تتيح التجارة اإللكرتو  

هي تقدم خدمة كربى للمؤسسات يف ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية ف

 .التقنية

متكررة إلستخدام الشبكات على إجياد أساليب جديدة و  البحثكما أن منو التجارة اإللكرتونية حيفز 

اإللكرتونية، فهناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على اإلنرتنت واليت مل تكن ممكنة يف العامل الواقعي، فعلى 

سبيل املثال، تتيح شركات عديدة متخصصة يف التعامل مع الشركات فائض خمزوهنا عرب الشبكة بواسطة 

         يع املنتج أو املوزع أن حيدد السعر مبفرده، فسعر البضاعةمزادات اإلنرتنت، ففي بيئة املزايدة ال يستط

 .أو اخلدمة يتحقق فقط حبسب الطلب املسجل يف السوق

بالنتيجة فإن التجارة اإللكرتونية هي نظام يتيح عرب اإلنرتنت حركات بيع وشراء السلع واخلدمات 

وليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على واملعلومات، كما يسمح أيضا للحركات اإللكرتونية أن تدعم ت

تلك السلع واخلدمات واملعلومات، حيث أن التجارة اإللكرتونية تتيح عرب اإلنرتنت عمليات دعم املبيعات 

بسوق إلكرتوين يتواصل فيه البائعون  -التجارة اإللكرتونية –وخدمات العمالء، وميكن تشبيه هذه التجارة 



 

 

افرتاضيةأو رقمية،   1الوسطاء واملشرتون، وتقدم فيه املنتجات واخلدمات يف صيغةو ( موردون     أو شركات)

 .2كما يدفع مثنها بالنقود اإللكرتونية

كما أن التعامل إلكرتونيا يفتح الباب واسعا لرفع درجة املنافسة لدى شىت شركات العامل، األمر الذي يؤدي 

ن خالل حتسني اإلنتاج وزيادته وإبراز ما لدى هذه إىل مواصلة املنافسة للوصول إىل العمالء، وذلك م

الشركات من قدرات إبداعية ومقومات تكنولوجية وصوال بالطاقة اإلنتاجية لديها إىل درجة اإلستغالل 

 .3الكامل

 :انخفاض تكلفة وسيلة اإلتصال والحد من مشاحنات األسواق  -5

بريد وهاتف وفاكس الالزمة إلمتام الصفقات، و توفر  توفر التجارة اإللكرتونية نفقات اإلتصال التقليدية من

الكثري من نفقات اإلعالن والنفاذ إىل األسواق ، حيث يكفي إعالن واحد ينشر على شبكة اإلنرتنت 

 .لتغطية السوق كله

                                                                        
 .999، 992، ص 7001عمان، األردن، بشري عباس العالق، سعد غالب ياسني، التجارة اإللكرتونية، دار املناهج للنشر والتوزيع، -9

هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة حمددة تصدر يف صورة بيانات الكرتونية خمزنة على كارت ذكي أو قرص صلب حبيث  النقود االلكترونية -7
وجتدر اإلشارة إىل أن النقود االلكرتونية عبارة عن وسيلة من وسائل  .ع صاحبها نقل ملكيتها إىل من يشاء دون تدخل شخص ثالثيستطي

لة على  الدفع االلكرتوين الذي يتم بعدة وسائل أخرى غري النقود االلكرتونية وهذا ما يتناقض مع استخدام البعض ملصطلح النقد االلكرتوين للدال
إذ خيتلف  .ع الدفع اليت تتم بطريقة الكرتونية، غري أن هذا االستخدام بدأ ينحسر مع تبلور مفهوم النقود االلكرتونية وحتديد معناهاكل أنوا 

 مصطلح النقود االلكرتونية عن البطاقات املصرفية االلكرتونية مثل بطاقة االئتمان، وبطاقة السحب اآليل،وبطاقة الدفع ، وبطاقات الصرف
كما خيتلف مفهوم النقود االلكرتونية عن التحويل االلكرتوين الذي يعين حتويل قيمة نقدية من  ، والبطاقات الذكية، وبطاقات املوندكس ،البنكي

حساب إىل آخر بوسيلة الكرتونية  وهو بالتايل ال يتضمن قيمة نقدية معينة يف كيان مادي بل هو عبارة عن رقم يتحول من حساب إىل آخر 
كذلك ختتلف   .يف األمر أن التحويل يتم طلبه بوسيلة الكرتونية دون أن خيتلف عن التحويل العادي الذي يتم يف املعامالت الورقيةوكل ما 

من النقود االلكرتونية عن الوسائط االلكرتونية املصرفية وهي جمموعة من اخلدمات اليت تقدمها املصارف ميكن بواسطتها للعمالء االستفادة 
 صرف عرب االنرتنيت مثل اهلاتف املصريف وخدمات املقاصة االلكرتونية واالنرتنيت املصريف، بسام أمحد الزملي ،دور النقود اإللكرتونيةخدمات امل

 .212،ص  7090، 09،العدد  79يف عمليات غسل األموال، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، اجمللد 

 .11رة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق،ص خملويف عبد الوهاب، التجا -1

 



 

 

و فضال عن ذلك، تقوم التجارة اإللكرتونية بالتخفيض من قيمة الكثري من عموالت الوسطاء من املصدرين 

 %75 -يف ظل التجارة التقليدية -ء التجاريني واليت تبلغ أحيانا وردين وجتار اجلملة والتجزئة والوكالواملست

 .من سعر املنتج

إضافة إىل ذلك فالتجارة عرب اإلنرتنت حتد من بعض اإلحتكاكات واملشاحنات اليت قد حتدث داخل 

النشاط التجاري أقرب إىل املثالية والسيما  األسواق التقليدية بني املوردين واملستهلكني، ذلك ألهنا جتعل

بالنسبة للمستهلكني، حيث يكون بإمكان هؤالء إبرام أكثر الصفقات بعد التفكري اهلادئ وهم يف موقعهم، 

 .دون أي مشاحنات أو قلق

 :انخفاض أثمان شراء المتاجر وتكاليف العمل  - 6

اإللكرتونية باملقارنة مع املتاجر التقليدية، فضال عن  تساعد التجارة عرب اإلنرتنت على تسريع إعداد املتاجر

إخنفاض تكلفة هذه املتاجر اإللكرتونية عن نظريهتا التقليدية، مما يؤدي إىل إخنفاض تكلفة أداء الصفقة 

 .1التجارية

كما تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت أو ما يسمى باحملالت 

رتاضية، أقل تكلفة وأكثر إقتصادية من بناء أسواق جتزئة أو صيانة املكاتب، وال حتتاج الشركات إىل اإلف

اإلنفاق الكبري على األمور الرتوجيية أو تركيب جتهيزات باهضة الثمن تستخدم يف خدمة الزبائن، كما ال تبدو 

رية و التجارية، إذ توجد قواعد بيانات هنالك حاجة إلستخدام عدد كبري من املوظفني للقيام باألنشطة اإلدا

                                                                        
 .972عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية واألجنبية، املرجع السابق، ص  -9



 

 

على اإلنرتنت حتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف الشركة وأمساء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص فقط اسرتجاع 

 .1املعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات

 :مخاطر التجارة اإللكترونية: ثانيا

ال أنه هناك من املخاطر والعوائق ما يهدد هذ النوع على الرغم من مزايا التجارة اإللكرتونية غري احملدودة، إ

من التجارة  تنبع خماطرها  وبشكل رئيسي من خماطر شبكة اإلنرتنت ،فباعتبارها تكنولوجيا حديثة ورغم 

تلك السلبيات ،  السيطرة علىاجيابياهتا إال أن سلبياهتا كثرية وخطرية جدا ففي حالة عدم التمكن من 

، كبريةعن هذه التكنولوجيا احلديثة وبالتايل تضييع أرباح وفوائد   اإلستغناءوقد يتم   وخيمةستكون النتائج 

 :ومن املخاطر الشائعة هلذه التجارة ما يلي

 املعوقات أهم من اإللكرتونية املستندات إثبات يعد :صعوبة إثبات حجية المستندات اإللكترونية  -1

 أن املعلوم منف، التقليدي مثيله عن اإللكرتوين احملرر طبيعة الفالخت وذلك اإللكرتونية، التجارة تواجه اليت

 من فإهنا تعترب  اإلجرائية اإلثبات قواعد إجرائية ،فأما شكلية وقواعد قواعد موضوعية هي اإلثبات قواعد

 بينما العام بالنظام يتعلق فبعضها املوضوعية اإلثبات قواعد وأما التقاضي، بنظام تتعلق انهأل النظام العام

 االتفاق جيوز املتخاصمني، وهلذا حلماية أصال موضوعة انهأل العام، النظام من ليست القواعد تلك غالبية

 .نفسها تلقاء من ابه تقضي أن للمحكمة جيوز وال خمالفتها، على مقدما

 اإلثبات يف يديةالتقل ا باحملرراتتهومساوا اإللكرتونية احملررات حبجية التشريعات من كثري يف لقد مت اإلقرار

 والكتابة اإللكرتونية الكتابة بني ما يف احلجية املساواة به يقصد الذي الوظيفي التناظر مبدأ خالل من

 إلكرتوين شكل املتخذة بالكتابة يعتد أنه على القانون الفرنسي يف ورد ما ذلك على واملثال ،2التقليدية

                                                                        
 .999بشري عباس العالق، سعد غالب ياسني، التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9
 .19ة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق، ص خملويف عبد الوهاب، التجار  -7



 

 

 الذي الشخص تعيني ضرورة اإلمكان يف يكون نأ بشرط ورقية على دعامة الكتابة شأن انهشأ كدليل

 .سالمتها ضمان طبيعتها من ظروف يف وحتفظ وأن تعد منه صدرت

غري أنه ويف الواقع العملي ،فإنه من الصعب اإلعتداد باملستندات اإللكرتونية يف اإلثباث وذلك راجع إىل 

 .صعوبة حتديد صاحب احملرر اإللكرتوين وصعوبة حتقيق كافة شروطه

يقصد بالوثوق يف هوية املتعاقدين، : عدم إمكانية تحديد هوية المتعاقدين وصعوبة الوثوق فيهم  -2

تلك العملية اليت ميكن من خالهلا التحقق من هوية الشخص الذي ميارس نشاطه عرب شبكة اإلنرتنت مع 

ريف هذه التعامالت كل ومن املعلوم يف التعامالت التجارية اإللكرتونية أنه ال ميكن أن يرى ط شخص آخر،

، مما يرتتب على ذلك عدم معرفة كافة املعلومات األساسية عن بعضهم البعض كما هو احلال 1منهم اآلخر

يف التعامالت التقليدية، فقد ال يعرف أي منهم درجة يسر اآلخر أو مركزه املايل، وعما إذا بلغ سن الرشد أم 

ة حماطة بالثقة عند إبرام العمل التجاري لتسهيل التحقق من فالطبيعي أن تكون التجار  ،2هو ناقص لألهلية

هوية األطراف ومدى حجيتها، إال أن هذه الثقة قد تكون حمدودة أو مهددة بعدم الصحة عرب الوسائل 

اإللكرتونية، األمر الذي يتشكك منه املستهلك، فيلجأ للبحث عن كل محاية للطمأنينة بشأن مدى إمكانية 

خر إللتزامه القانوين ومدى قدرة أمن اإلتصاالت يف حتقيق املصداقية،ومن أهم سبل الوصـول تنفيذ الطرف اآل

لكافة األطـراف، على أساس أن هذه التوقيعات تعترب  3إىل هـذه املـصداقية موثوقـية التـوقيعـات اإللكرتونيـة

                                                                        
 .710لكرتونية، املرجع السابق، ص حممد الصرييف، التجارة اإل -9

 .97خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -7

د توقيعه على احملرر سواء كان هذا اإلجراء على شكل رقم، أو إشارة أو الرقمي هو إجراء معني يقوم به الشخص املرا التوقيع اإللكتروني -1
 إلكرتونية معينة أو شفرة خاصة،أو عالمة خمطوطة خمتصة بشخص معني اعتاد أن يستعملها لإلعالن عن إمسه والتعبري عن موافقته على أعماله

صر أحيانا على أحدمها أو على رمز معني يشري إىل إمسه، وميكن أن وتصرفاته، وهو يشمل عادة إسم املوقع الشخصي والعائلي أو لقبه، وقد يقت
       اليت تعين معلومات يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو إستالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية " رسالة بيانات"يتخذ أشكاال خمتلفة، يطلق عليه أيضا 

احلصر ، التبادل اإللكرتوين للبيانات أو الربيد اإللكرتوين أو الربق أو التلكس أو أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال 



 

 

هلة إلكتساب نفس الشروط اليت مبثابة عنصر حيـوي من عناصـر جنــاح التجارة اإللكرتونية، طاملا أهنا مؤ 

 . يتطلبها القانون يف التوقيعات اليدوية التقليدية 

 :صعوبة المحافظة على سرية البيانات الشخصية  - 3

منذ ظهور اإلنرتنت تزايدت عمليات نقل البيانات، وهو ما أثري معه مسألة كيفية توفري السرية هلذه 

وبة تتعلق بالنواحي الفنية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات املعلومات والبيانات ومحايتها، وهذه الصع

سجل نقص واضح يف األمان والربوتوكوالت اليت تنظم عمل  فقدواإلتصاالت والربجميات وأنظمة التشغيل، 

                                               .1التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، و أدوات تطوير الربجميات يف حالة تغيري مستمر

فرغم وجود أنظمة محاية من الفريوسات على أنظمة الشركات وقواعد البيانات إال أنه هنالك فريوسات غري 

معروفة بعد للنظام قد تتمكن من دخول نظام الشبكة وإحداث تلف كبري دون الشعور به إال بعد فوات 

 .األوان

 اشكال التجارة اإللكترونية: الفرع الثاني

شبيه التجارة اإللكرتونية بسوق إلكرتوين يتقابل فيه املوردون واملستهلكون والوسطاء، وتقدم فيه ميكن ت

 .املنتجات واخلدمات يف صورة رقمية أو إفرتاضية

                                                                                                                                                                             

التوقيع  النسخ الربقي،  واملهم يف األمر أن حيتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل آمن وسري مينع استعماله من قبل الغري، وتعطي الثقة يف أن صدور هذا
 .11، ص 7001دلة اإلثبات احلديثة يف القانون، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، مناين فراح، أ. يفيد بالفعل أنه صدر من صاحبه

عايض راشد عايض املرى، مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلديثة  يف إثباث العقود التجارية ،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ،جامعة عني  -9
 .12 ،ص 9111مشس ، القاهرة ، مصر ،



 

 

: وختتلف أشكال التجارة اإللكرتونية نظرا ألطراف العالقة التجارية ، فيمكن تقسيمها إىل أربعة فئات وهي 

ل و وحدة أعمال أخرى، التجارة بني وحدة أعمال ومستهلك، التجارة بني التجارة بني وحدة أعما

 .احلكومات واملستهلكني و التجارة بني مستهلكني  و مستهلكني آخرين

 : Business To Businessالتجارة اإللكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى : أوال

لكرتونية تتم املعامالت التجارية فيها بني املنشآت النوع من التجارة اإل فهذا، (B2B)يرمز هلا بالرمز 

التجارية ،وذلك بإستخدام شبكة اإلتصال وتكنولوجيا املعلومات، وهذا الشكل هو أكثر أنواع التجارة 

اإللكرتونية شيوعا، سواء داخل الدولة   أو بني الدول وبعضها، ويستخدم هبدف خفض التكاليف وزيادة 

 :ومن أبرز صور وتقنيات هذا النوع من التجارة،1ية وحتقيق معدل أعلى من األرباحالكفاءة للعملية التجار 

التقنية آلية حبث قوية وسريعة تستخدمها الشركات بغرض مقارنة  توفر هذه: 2التسويق اإللكتروني  -9

 .السلع املعروضة من املوردين املختلفني من أجل العثور على املورد املناسب

 (: EDI)روني للبيانات التبادل اإللكت  -2

                                                                        
 .99، إبرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص، خالد ممدوح ابراهيم -9
هو املفتاح لتحقيق أهداف املؤسسة ويشمل حتديد االحتياجات والرغبات للسوق املستهدفة واحلصول على الرضا  التسويق اإللكتروني -7

اإلنرتنت بكل   ما أتاحته من تكنولوجيا للتواصل بني البشر  املرغوب بفعالية وكفاءة أكثر من املنافسني يف ظل بيئة وأدوات جيمع بينها فضاء
لسلع سواء كان بريداً الكرتونيًا أم غريه من األدوات اإللكرتونية ، فهو مصطلح عام يطبق على استخدام احلاسب وتكنولوجيا االتصال لتسويق ا

ائف اليت يوفرها البائعون واملشرتون ويستخدم التسويق االلكرتوين واخلدمات ويعرف بأنه استخدام تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل بني الوظ
، (E-mail)، و الربيد االلكرتوين EDI (Electronic Data interchange)العديد من التقنيات مثل تبادل املعلومات االلكرتوين 

أيضًا التسويق االلكرتوين بأنه تعريف على نطاق واسع، ويعرف EFT (Electronic Funds Transfer )وحتويل األموال إلكرتونيًا 
ويضمن بقائها باستخدام تقنية االتصاالت احلديثة املتمثلة يف اإلنرتنت،  وحتديد حاجة الزبائن وإرضاء احلاجات بشكل يدر على الشركة أرباحاً 

 .الشركات والتسويق االلكرتوين يهدف إىل جمموعة حمددة من الزبائن هم خليط من أشخاص عاديني باإلضافة إىل



 

 

تبدأ هذه التقنية يف العمل مبجرد اختيار املورد املناسب واإلتفاق معه على شروط وترتيبات التوريد من خالل 

 .تبادل البيانات وإرسال طلبات التوريد

 :التجارة اإللكترونية داخل المؤسسة  -3

اليت تسمح بإجراء  1لشركات متعددة اجلنسياتيوجد هذا النوع يف الشركات الكبرية ذات الفروع املتعددة يف ا

 .2املختلفة تبادل داخلي للسلع واخلدمات بني األقسام، أو الفروع

 (:Business To Consumer)التجارة اإللكترونية بين وحدات األعمال والمستهلكين: ثانيا

ن قبل العميل لشراء يستخدم مفهو ، هذا الشكل من التجارة انتشر بشكل كبري (B2C)يشار إليها بالرمز 

املنتجات واخلدمات عن طريق االنرتنت، حيث أصبح يسمى باملراكز التجارية على اإلنرتنت، أو املراكز 

                                                                        
ملكيتها ختضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتوىل إدارهتا أشخاص من جنسيات متعددة ومتارس  شركة هي الشركة متعددة الجنسيات -9

جياهتا وسياساهتا وخطط عملها تصمم يف مركزها الرئيسي الذي يوجد يف دولة معينة نشاطها يف بالد أجنبية متعددة على الرغم من أن إسرتاتي
املضيفة، وهذه  تسمى الدولة األم، إال أن نشاطها يتجاوز احلدود الوطنية واإلقليمية هلذه الدولة وتتوسع يف نشاطها إىل دول أخرى تسمى الدول

أن اسرتاتيجياهتا وقراراهتا ذات طابع دويل وعاملي، وهلذا فهي تكون شركات متعددة  الشركات تعتمد يف أنشطتها على سوق متعدد الدول، كما
ضالً اجلنسيات، حيث تتعدى القوميات، ذلك ألهنا تتمتع بقدر كبري من حرية حتريك ونقل املوارد ومن مث عناصر اإلنتاج من رأس املال والعمل ف

املختلفة وهي مستقلة يف هذا اجملال عن القوميات أو فوق القوميات، وهي بالتايل تساهم ومن عن املزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بني الدول 
ملة، ومن خالل تأثريها يف بلورة خصائص وآليات النظام االقتصادي العاملي اجلديد والتأكيد على عامليته وتعد من العوامل األساسية يف ظهور العو 

ويرجع السبب الرئيسي الذي دعاها إىل تنويع نشاطها، . غل فيها دون أدىن رابط بني املنتجات املختلفةأهم مساهتا أهنا تعدد األنشطة اليت تشت
 فهي تستند إىل اعتبار اقتصادي مهم، وهو تعويض اخلسارة احملتملة يف نشاط معني بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى، وأيضاً تعمل هذه األسواق

ث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر اإلنتاج اليت يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما ميكن االنتقال إىل أسلوب للسبب ذاته، وتعدد أساليب إنتاجها حبي
 .http://ar.wikipedia.org / .97/01/7092 ،99:72.إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات مثن منخفض نسبياً 

 .72لقانوين لعقود التجارة اإللرتونية، املرجع السابق، ص لزهر بن سعيد، النظام ا -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/


 

 

تقدم كافة أنواع السلع واخلدمات ، ويستعمل هذا النوع من قبل املنشأة التجارية للوصول إىل  اليتاإلفرتاضية، 

 .1أسواق جديدة

وبيعها من خالل شبكة املعلومات،  هلاسلع واخلدمات والتسويق والدعاية و تشمل تلك املعامالت عرض ال

أو اخلدمة، كما  ليات التسليم وفقا لطبيعة السلعةوقد تتضمن أيضا عمليات الدفع والسدادن وكذلك عم

 .يطلق على هذا النوع من التجارة اإللكرتونية اسم جتارة التجزئة اإللكرتونية

 Governmet To)ة بين الحكومة و وحدات األعمال أو العمالء التجارة اإللكتروني: ثالثا

Business :) 

وهي تتضمن مجيع التعامالت اليت تتم بني الشركات واحلكومة، وكذلك بني األفراد ( G2B)يرمز هلا بالرمز 

ة اإلنرتنت،  وهي تشمل عرض كواإلدارات احلكومية املختلفة باستخدام الوسائل اإللكرتونية وخاصة شب

إلدارات احلكومية واإلجراءات واللوائح والرسوم ومناذج املعامالت على اإلنرتنت حبيث تستطيع الشركات ا

وكذلك األفراد من اإلطالع عليها والقيام بإجراء املعاملة الكرتونيا دون احلاجة إىل التعامل مع مكتب 

ض اإلجراءات واللوائح ومناذج ومثال ذلك ما تقوم به الواليات املتحدة األمريكية وكندا من عر ،حكومي

 .املعامالت على اإلنرتنت، لتمكني الشركات من احلصول عليها بطريقة رقمية إلكرتونية

دفع الضرائب أو تسديد رسوم : كما أهنا قد تشمل تنفيذ بعض املعامالت املالية أيضا بصورة إلكرتونية مثل

 .2أحد اخلدمات احلكومية باستخدام شبكة اإلنرتنت

                                                                        
 .99خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -9

 
 .71عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية واألجنبية، املرجع السابق، ص  -7



 

 

 Governmet To )افة إىل ما سبق هناك ما يعرف بالتعامالت بني احلكومات واملواطنني      وباإلض

Consumers( )G2C)ذه التعامالت تعتمد بشكل أساسي على تقدمي اخلدمة للمواطنني، ، فه

من أمهها إصدار الرتاخيص وتبادل املعلومات وخدمات  ويصعب إعتبارها من أشكال التجارة اإللكرتونية

عليم عن بعد، وما ميكن قوله أن العالقة بني احلكومة واملواطنني يف التعامل اإللكرتوين ال يندرج ضمن الت

 .الرحبية الذي هو هدف العمل التجاري، وإمنا تتخذ شكل اخلدمة العامة

 Consumer To) التجارة اإللكترونية من مستهلك إلى مستهلك آخر: رابعا

Consumer:) 

ي هذا النوع من التجارة اإللكرتونية يقوم األفراد بالبيع والشراء فيما ف، ف( C2C)الرمز يرمز هلذه التجارة ب

بينهم، وبشكل مباشر عرب شبكة اإلنرتنت، ومثال ذلك عندما يقوم أحد املستهلكني بوضع إعالن على 

ة به، وقد موقعه اإللكرتوين، أو يف موقع آخر خمصص لذلك من أجل بيع أحد األغراض، أو اخلربات اخلاص

، حيث يعرض فيه الزوار ما يرغبون يف بيعه على e.auction 1انتشر مؤخرا ما يسمى باملزاد اإللكرتوين 

 .هذا املوقع املتخصص باملزايدة بني مستخدمي وزوار املوقع

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو هل تصرفات املستهلكني مع بعضهم البعض  تندرج 

 التجارية أم ال؟ ضمن األعمال

                                                                        
  هو عبارة عن مزاد عرب اإلنرتنت يتم من خالل موقع يتم فيه عملية بيع املزاد اإللكرتوين -9

 املدرجة داخل موقع املزاد االلكرتوىن عن طريق املزايدة يف الثمن من قبل  منتجات وشراء السلع أو اخلدمات
التسعري املتغري )   أو ( الديناميكي التسعري  )أنواع   واملزاد هونوع من   ebay -amazon-clickbank املشرتين عرب االنرتنت مثل موقع

  حبسب مدى حاجة املشرتي من عدمها  لكل مشرتي ويقاس ذللك  بالنسبة  او السلعة متغري وغري ثابت  سعر املنتج  ، حيث ان  (
 .أيضا حسب حالة البائع   ،وكذلك

-business-to و  consumer-to-consumer  مصطلح  التجارة اإللكرتونية حتت  ويعرف املزاد االلكرتوين يف علم
consumer ،post_23.html-http://nourhost.blogspot.com/2011/08/blog ،01/01/7092 ،.09:11 

http://nourhost.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html


 

 

بعض الفقهاء الفرنسيني يرون أن التجارة اإللكرتونية هي إحدى طرق التجارة الدولية، حيث يتم إعمال 

القانون التجاري الفرنسي على التجارة عرب اإلنرتنت، ألن املادة األوىل من القانون التجاري الفرنسي تنص 

إعتيادي، وهكذا ميكن إعمال هذه املادة على على أن التجار هم من ميارسون أعمال التجارة بشكل 

أ من القانون الفيدرايل /907من اجلزء  12التجارة عرب اإلنرتنت، كما أنه بالرجوع إىل أحكام نص املادة 

الشخص الذي يقوم على : " ، واليت عرفت التاجر بأنه9111األمريكي املوحد ملعامالت الكمبيوتر لعام 

مجع املعلومات، ممارسة أي مهنة  أو حرفة ، تشغيل العاملني : مال التاليةسبيل اإلحرتاف بعمل من األع

 ".وتوظيفهم

 07-02املعدل واملتمم بالقانون  79/01/9122املؤرخ يف  21-22من األمر رقم  70كما تنص املادة 

 : املتضمن القانون التجاري 09/07/7002املؤرخ يف 

 :يعد عمال جتاريا حبسب موضوعه"

 .نقوالت إلعادة بيعها أو بعينها أو حتويلها أو شغلهاكل شراء للم -

 .1...."كل شراء للعقارات إلعادة بيعها -

 :واملادة األوىل عرفت التاجربأنه -

                                                                        
كل شراء للمنقوالت إلعادة   -: ال جتاريا حبسب موضوعهيعد عم: " املعدل واملتمم املتضمن القانون التجاري 21-22من األمر  07املادة  -9

           كل مقاولة لإلنتاج  -كل مقاولة لتأجري املنقوالت أو العقارات،  -كل شراء للعقارات إلعادة بيعها، -بيعها أو بعينها أو حتويلها وشغلها،
         كل مقاولة إلستغالل املناجم  -مقاولة للتوريد أو اخلدمات، كل-كل مقاولة للبناء أو احلفر أو لتمهيد األرض،  -أو التحويل أو اإلصالح،

كل مقاولة إلستغالل املالهي -كل مقاولة إلستغالل النقل أو اإلنتقال،   -أو املناجم السطحية أو مقالع احلجارة أو منتوجات األرض األخرى،
كل مقاولة لبيع السلع اجلديدة باملزاد العلين   -تغالل املخازن العمومية،كل مقاولة إلس-كل مقاولة للتأمينات، -العمومية أو اإلنتاج الفكري، 

كل عملية توسط لشراء وبيع -كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو مسسرة أو خاصة بالعمولة ،  -باجلملة أو األشياء املستعملة بالتجزئة،
كل شراء وبيع لعتاد أو -راء أو بيع وإعادة بيع السفن للمالحة البحرية،كل مقاولة لصنع أو ش-العقارات أو احملالت التجارية والقيم العقارية،

كل اإلتفاقيات   -كل عقود التأمني والعقود األخرى املتعلقة بالتجارة البحرية،  -كل تأجري أو إقرتاض أو قرض حبري باملغامرة،  -مؤن للسفن،
  ".ةكل الرحالت البحري  -واإلتفاقات املتعلقة بأجور الطاقم وإجيارهم،



 

 

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال جتاريا ويتخده مهنة معتادة له، ما مل يقضي القانون " 

 ".خبالف ذلك

ة التاجر ممارسة األعمال التجارية على وجه اإلحرتاف، ومن مث فإن ومفاد ذلك أنه يشرتط إلكتساب صف

إعتياد أحد املستهلكني على عرض منتجاته يعد بال شك عمال جتاريا تطبق عليه قواعد القانون التجاري،  

كما أن املشرع اجلزائري جيعل بعض األعمال تكتسب صفة التجارية حىت ولو وقعت ملرة واحدة، وعلى ضوء 

من  شراء أحد مستخدمي اإلنرتنت ملعلومات أو بضائع من موقع معني بغية إستغالهلا جتاريا يعترب  ذلك فإن

األعمال التجارية حىت و لو وقعت مرة واحدة ،ألهنا خترج عن غرض الشراء بقصد اإلستخدام الشخصي 

 .والذي يعد معيارا للتمييز بني العمل التجاري والعمل املدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :لخالصة الفص

 تضمنه وما التجارة اإللكرتونية، شبكة اإلنرتنت و خيص والذي الفصل هذا يف إليه التعرض مت ما ضوء على

أن شبكة اإلنرتنت كانت منذ سنوات  إىل ميكن التوصل الظاهرة هلذه املختلفة للجوانب وحتليل استعراض من

احلايل ركيزة أساسية للتجارة الدولية  قليلة تستخدم لتبادل البيانات واملعلومات، لكنها أصبحت يف الوقت

 التحتية البنية يف األساسية الدعامة اإلنرتنت شبكة بصفة عامة، وللتجارة اإللكرتونية بصفة خاصة، إذ تعترب

 من التجارية الصفقات إلمتام الضرورية احملاور مجيع اھخالل ومن اھب تدور حيث اإللكرتونية، للتجارة

 ا،ھب اخلاصة التجارية العقود ا، وإبرامھوأسعار اھجودت حول فاوضاتوامل واخلدمات، للسلع عرض

 .ذلك وغري النقود اإللكرتونية، بواسطة اإللكرتونية السداد وآليات

 والطبية واحملاسبية، واملالية، والضريبية، القانونية، واالستشارات اخلدمات تقدمي إمكانية كما أصبحت 

 حتاول والذي األوىل اھتھواج وھ على االنرتنت املؤسسة موقع حأصب لة، وبذلكھوس ميسورة ندسيةھوال

 ممارسة تنوي اليت املؤسسات ذهھ على يفرض مما أحناء العامل، شىت من اھزبائن استقطاب خالله من

 عرب اھمواقع إنشاء يف اجلودة معايري مجيع االعتبار بعني األخذ االنرتنت شبكة على التجاري اھنشاط

 . االنرتنت

 مهمة يف أداة واعتبارها البشرية تاريخ يف التحديات أهم أحد اإللكرتونية أصبح التجارة بروز ظاهرة نأ كما

 .األمم أو اجملتمعات أو األفراد  مستوى على سواء االقتصادية احلياة أمناط تغيري

 لتقنية التكنولوجيةالقاعدة  وتوفر اإللكرتونية التجارة ومنو انتشار بني الوثيق االرتباط إىل التوصل فقد مت

 التجارة قيام متطلبات توفر إىل وجوب إضافة هلا، الالزمة التحتية البنية باعتبارها واالتصال املعلومات

التكنولوجية أي شبكة اإلنرتنت، وأمهية توفر اإلطارات البشرية املؤهلة للتعامل  التحتية وأمهها البنية اإللكرتونية

 .مع تقنية املعلومات



 

 

 عقود التجارة اإللكترونية وقواعد إبرامها: نيالفصل الثا

 امتدت اإلنرتنت شبكة ظهور بسبب الدولية التجارية املعامالت ممارسة كيفية على طرأت اليت التحوالت إن

 من تتم الذي القانوين اإلطار و والقيم الثروة لتبادل األساسية األداة هو العقد التعاقدية، ومبا أن العالقات إىل

            تطور العالقات من هبذه حلق مبا اآلخر هو يتأثر أن فمن الطبيعي الدولية، التجارية عامالتامل خالله

 بني خاصة العقود وإبرام التفاوض يف فعالة وسيلة أصبحت قد االنرتنت أن باعتبار تغيري، من عليها طرأ ما و 

 .الدويل املستوى على املتعاملني

       االلكرتونية اليت التجارة بعقود يسمى ما ظهر التعاقد يف عملية االلكرتونية الوسائط استخدام تزايد وأمام

 التقنية ظهر نتيجة االصطالح هذا ، لكن االنرتنت شبكة خارج تتم اليت عقودال عن كثريا ختتلف ال

       اإلجياب فيه ىيتالق اتفاق كوهنا عن خترج االلكرتونية  ال فالعقود التعاقدية العالقات إمتام يف املستخدمة

 .االنرتنت شبكة أي بعد لالتصال عن مفتوحة دولية شبكة على القبول و

 عن العقد خيتلف ولكنه ومثن، وسبب وحمل وقبول إجياب من أخر عقد أي يتطلبه ما النعقاده يتطلب فهو

 بدون ينعقدف نرتنت، اإل عرب العقد اليت تتم وإبرام املفاوضات إلجراء املستخدمة الوسيلة من حيث التقليدي

 اليت املالئمة التشريعات لوضع املشرع تدخل يستوجب األمر وهذا وقت انعقاده، العقد لسلمج طرفيه حضور

 الفصل هذا بتقسيم قمنا وعليه،  من املتعاقدين لكل الالزمة احلماية توفري مع صحيحا ينعقد العقد بتوافرها

 أما األخرى، العقود عن ومتيزها اإللكرتونية التجارة عقود اهيةم إىل فيه تطرقنا مبحثني، املبحث األول إىل

  .إىل مراحل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية فيه نتعرض املبحث الثاين

 

 



 

 

 :ماهية عقود التجارة االلكترونية وتمييزها عن باقي العقود: المبحث األول  

الفقري لقيام التجارة اإللكرتونية، حيث باتت متثل نسبة عقود اإللكرتونية منوا متزايدا كوهنا متثل العمود التشهد 

هائلة من حجم التجارة الدولية والداخلية، وبصفة خاصة يف الدول املتقدمة حيث التطور التكنولوجي اهلائل، 

ويرجع سبب ذلك إىل سهولة وسرعة إبرام مثل هذه العقود، إذ أن معظم املؤسسات التجارية العاملية الكربى 

رفض التعامل أحيانا مع عمالء جدد ال يستخدمون أسلوب التعاقد اإللكرتونية أو التبادل أصبحت ت

 .اإللكرتوين للبيانات

إن هذا النوع من العقود حيتاج إىل درجة كبرية من الدقة والوضوح، من أجل بيان تعريفها سواء بالنسبة للطريقة 

د، وكذا خصوصيتها اليت متيزها عن باقي العقود، كما أن اليت تنعقد هبا أو بإعتبارها من العقود املربمة عن بع

أو بالنسبة       متييزها عن غريها من العقود أمر ضروري، سواء كان هذا التمييز بالنسبة للطريقة اليت تربم هبا ،

 .لباقي عقود البيئة اإللكرتونية 

    :مفهوم عقد التجارة االلكترونية: المطلب األول

وين من العقود احلديثة بعصرنا هذا ، ألنه ظهر نتيجة إلستخدام املعلوماتية ودخوهلا لكافة يعد العقد اإللكرت 

مناحي احلياة، ونظرا ألمهيته وانتشاره الواسع، فإننا جند أن مثل هذه العقود حباجة لدراسة بشكل مستفيض 

ان خصائصها وأنواعها اليت ، مما يستوجب التمعن هبا من خالل تعريفها وكذا بي1ودقيق ألهنا حديثة التداول

 .متيزها عن باقي العقود العادية

 

                                                                        
، التوقيع اإللكرتوين، القانون الواجب التطبيق، دراسة (التشفري)حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، أركاهنا، إثباهتا، محايتها -1

 .72، ص 7001مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، 



 

 

   :تعريف عقد التجارة اإللكترونية: الفرع األول

اإللكرتوين ، ومبعىن آخر تكمن يف الوسيلة اليت ينعقد  جانبه إن خصوصية تعريف العقد اإللكرتوين، تكمن يف

عرب شبكة دولية لإلتصال عن بعد أال  audiovisualهبا هذا العقد، وهي وسيلة اإلتصال املرئي املسموع 

 .وهي شبكة اإلنرتنت

ولقد ظهرت تعريفات عديدة للعقد اإللكرتوين، أو عقد التجارة اإللكرتونية، أو العقد املربم عرب اإلنرتنت سواء 

أو تلك    الواردة يف التشريعات اخلاصة ببعض الدول، أو التعريف الوارد يف القانون النموذجي لألمم املتحدة ،

 .1التعريفات اليت قال هبا بعض الفقهاء

 :التعريف الفقهي للعقد اإللكتروني : أوال

اختلف الفقه حول حتديد ماهية العقود اإللكرتونية سواء من حيث تعريفها أو من حيث خصائصها اليت متيزها 

لكرتونية اليت تتم عرب شبكة عن سائر العقود بصفة عامة، ويرجع هذا اإلختالف إىل التنوع الشديد للعقود اإل

 .اإلنرتنت

اتفاق بني شخصني أو أكثر يتالقى فيه اإلجياب والقبول عرب :" فقد ذهب جانب من الفقه إىل تعريفه بأنه

 ".تقنيات اإلتصال عن بعد، هبدف إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إهنائها

عرب شبكة دولية  -بشأن األموال واخلدمات -اب والقبولاتفاق يتالقى فيه اإلجي:" ويرى إجتاه آخر تعريفه بأنه

 .2"لإلتصال عن بعد ، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح التفاعل اجلواري بني املوجب والقابل

                                                                        
 .92، ص 7090اإللكرتونية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، الطبعة األوىل،  أمينة خبابة، التحكيم اإللكرتوين يف التجارة -9
 .911عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية و األجنبية، املرجع السابق، ص  -7



 

 

يف رأينا أن هذا التعريف مل يقم بتبيان نتيجة تالقي اإلجياب والقبول ، أي األثر الذي حيدثه التعاقد الكرتونيا 

 .مات تعاقديةمن انشاء إلتزا

هو ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بني البائع : " كما عرفه جانب من الفقه األمريكي بأنه

 ".واملشرتي، واليت تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعاجلة إلكرتونيا، وتنشئ إلتزامات تعاقدية

الغالب على املستوى الدويل، فقد ذهب  وملا كان العقد اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت يتميز بأنه يتم يف

هو العقد الذي تتالقى فيه عروض السلع واخلدمات بقبول من : " البعض اآلخر من الفقه إىل تعريفه بأنه

أشخاص يف دول أخرى ،وذلك من خالل الوسائط التكنولوجية املتعددة ومنها شبكة املعلومات الدولية 

 .1"اإلنرتنت، هبدف إمتام العقد

أو خدمات   تقابل لعرض مبيعات " بارة عن فإن عقد التجارة اإللكرتونية هو ع ITEANUوحسب 

يعرب عنه بوسيلة اتصال مسعية مرئية من خالل شبكة دولية لإلتصاالت عن بعد مع قبول، والذي يكون قابال 

 .  2"ألن يظهر باستعمال النشاط احلواري بني اإلنسان واملعلومة اليت تقدمها اآللة

تنفيذ بعض أو كل املعامالت التجارية يف السلع واخلدمات اليت تتم بني :" ه إجتاه من الفقه كذلك بأنهويعرف

 ". مشروع جتاري وآخر أو بني تاجر ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال

                                                                        
 .21،21السابق، ص  خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع -9

2- 
 « la rencontre d’une offre de biens ou de services qui exprime sur un mode audiovisuel au 

travers d’un réseau international de télécommunications et d’une acceptation qui est 

susceptible de se manifester au un moyen de l’interactivité », ITEANU(O), Internet et le 

droit ,aspects juridiques du commerce électronique éd,Eyrolles,Avril,1996,p27. 

 



 

 

بعد بدون حضور مادي  اتفاق يربم وينفذ كليا أو جزئيا من خالل تقنية اإلتصال عن: " ويرى إجتاه آخر بأنه

متزامن بإجياب و قبول، ميكن التعبري عنهما من خالل ذات الوسائط، وذلك بالتفاعل فيما بينهم إلشباع 

 .1"حاجاهتم املتبادلة بإمتام العقد

 .كما عرف بأنه التفاوض الذي انتهى باإلتفاق التام بني أرادتني صحيحتني باستخدام وسيلة إتصال حديثة

 .2"ذلك العقد الذي يتم ابرامه عرب شبكة اإلنرتنت:" نهوعرف  أيضا بأ

واملالحظ على هذا التعريف أنه حصر وسيلة إبرام العقد اإللكرتوين يف شبكة اإلنرتنت متجاهال الوسائل 

 .األخرى إلبرامه مثل التلكس أو الفاكس

ونية العتباره عقدا إلكرتونيا، ومن التعاريف الفقهية ما يكتفي بأن يكون العقد مربما ولو جزئيا بوسيلة إلكرت 

اإلتفاق الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكرتونية كليا أو جزئيا : " ومنه التعريف الذي يعترب العقد اإللكرتوين بأنه

 ".أصالة   أو نيابة

العقد هو توافق إرادتني أو أكثر على إحداث أثر : " ولعل التعريف السائد عند معظم فقهاء القانون هو أن

، وبناء على ما تقدم يستخلص بأن "ين سواء كان هذا األثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إهنائهقانو 

 .توافق إرادتني واجتاههما إىل إحداث أثر قانوين: مناط العقد أمران

التفاق ولإلشارة فإن العقد اإللكرتوين ال ميثل استثناء عن  أحكام وقواعد النظرية العامة للعقد، فهو يتم با

والرتاضي بني الطرفني وبالتايل هو ال خيرج يف بنائه ومضمونه عن السياق املشار إليه فـي العقد ، إال أنه خيتلف 

                                                                        
 .911،911عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية و األجنبية، املرجع السابق، ص  -9

 .17ارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التج -7



 

 

عنه بأنـه يتميز بكونه عقدا يربم عن بعد ، بني غائبني ، وذلك باستخدام وسائط الكرتونية من أجهزة وبرامج 

 .1اليت تعمل آليا وتلقائيا مبجرد إصدار أوامر التشغيل إليها معلوماتية وغريها من الوسائل التقنية احلديثة

وبسبب انتشار ظاهرة التعاقد اإللكرتوين بدأت تثور يف أرض الواقع بعض اإلشكاليات اليت أثارت حفيظة 

 .الفقهاء واملشرعني إلجياد احللول هلا

:التعريف القانوني للعقد اإللكتروني: ثانيا  

خمتلف تشريعات الدول كوهنا قد حذت حذو الفقه يف تعريف العقد  يفلكرتوين العقد اإل اتتعريف تتباين

 .2اإللكرتوين، فكل منها استندت إىل معيار معني من أجل جتسيد مفهومه

 :تعريف عقود التجارة اإللكترونية في المواثيق الدولية – 1

امها بسن قوانينها الداخلية بشأن التجارة النموذج األساسي الذي تتبعه الدول أثناء قي 3يعترب قانون األونسيرتال

اإللكرتونية أو إحدى جماالهتا، لذلك يعترب هذا القانون املرجع األساسي لكل القوانني الوضعية اليت سنت يف 

هذا اجملال، سواء على مستوى القوانني الداخلية للدول أو على مستوى مواثيق املنظمات اإلقليمية، فقد 

                                                                        
 .72،77، ص 7001مناين فراح، العقد اإللكرتوين وسيلة إثباث حديثة يف القانون املدين اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة ، اجلزائر،  -9

شهادة املاجستري يف القانون، جامعة مولود  بوديسة كرمي، التحكيم اإللكرتوين كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكرتونية، رسالة لنيل -7
 .71، ص 7097معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

هو قانون   (UNCITRAL Model Law on E-Commerce)قانون األونسيترال النموذجي للتجارة اإللكترونية  -1
و      9119 جوان  97يف ( األونسيرتال)انون التجاري الدويل منوذجي اعتمدته اهليئة القانونية الرئيسية التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف جمال الق

مكافئ و يعتمد القانون على إنشاء ,يهدف إىل تيسري استخدام الوسائل احلديثة لالتصاالت وختزين املعلومات يف األنشطة التجارية الدولية 
يف  للتجارة اإللكرتونيةيتضّمن القانون النموذجي أيضا قواعد  ."األصل"و "التوقيع" و "الكتابة" ، يف الوسائط اإللكرتونية، ملفاهيم ورقية مثلوظيفي

 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar /،91/01/7091 ،91:29جماالت حمّددة، املوقع الرمسي لألنسيرتال ،
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يف مادته الثانية  -أي قانون األونسيرتال -جي لألمم املتحدة حول التجارة اإللكرتونيةإكتفى القانون النموذ

 :، بتعريف رسائل البيانات حيث نصت على 1(ب)فقرة 

يراد مبصطلح تبادل البيانات اإللكرتونية نقل املعلومات من حاسوب إىل حاسوب آخر باستخدام معيار " 

 ".متفق عليه لتكوين املعلومات

م بتبادل البيانات من قانون األونسيرتال هو الذي يرب ( ب)قد اإللكرتوين احملدد يف املادة الثانية فقرة إن الع

أو باستخدام الوسيلة اإللكرتونية، ويرى أغلب الفقه أن اإلنرتنت ليست الوسيلة الوحيدة لتمام  اإللكرتونية، 

 .2ى مثل جهازي التلكس  و الفاكسعملية التعاقد والتجارة اإللكرتونية ، بل شاركها وسائل أخر 

                                                                        
توقيع إلكرتوين يعين بيانات يف شكل ( أ: )ألغراض هذا القانون:" ن األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونيةاملادة الثانية من قانو  -9

انات، ولبيان إلكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة البي
 .ملوقع على املعلومات الواردة يف سالة البياناتموافقة ا

 .شهادة تعين رسالة بيانات أو سجال آخر يؤكدان اإلرتباط بني املوقع وبيانات إنشاء التوقيع( ب)

مبا يف ذلك على رسالة بيانات تعين معلومات يتم إنشائها أو إرساهلا أو إستالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة ،( ج)
 .سبيل املثال ال احلصر، التبادل اإللكرتوين للبيانات أو الربيد اإللكرتوين أو الربق أو التلكس أو النسخ الربقي

 .موقع يعين شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما باألصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي ميثله( د)

 .عين شخصا يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات اإللكرتونيةمقدم خدمات تصديق ي( هـ)

قانون األنسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات " طرف معول، يعين شخصا جيوز أن يتصرف إستنادا إىل شهادة أو إىل توقيع إلكرتوين( و)
 .7009اإللكرتونية، 

، ص 7099ة اإللكرتونية، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، طمني سهيلة، الشكلية يف عقود التجار  -7

91. 

 



 

 

املتعلق حبماية املستهلك  9112ماي  70الصادر يف  12/02وعرفت املادة الثانية من التوجيه األورويب رقم 

 : يف العقود املربمة عن البعد العقد اإللكرتوين بأنه

أو تقدمي خدمة عن   كل عقد يتعلق بأموال أو خدمات ، يربم بني املورد واملستهلك ضمن إطار نظام بيع " 

 .1"بعد ينظمه املورد ، بإستخدام عدة مجل تقنية لإلتصال عن بعد، وصوال إىل إبرام العقد وتنفيذه

وباعتبار أن العقد اإللكرتوين يتم بواسطة اإلتصاالت اإللكرتونية عن بعد، فقد عرفها هذا التوجيه بأهنا أية 

هلك دون التواجد املادي واملتزامن هلا، وذلك حىت إمتام التعاقد وسيلة تستخدم يف التعاقد ما بني املورد واملست

 .بني األطراف

عليه   الذي يطلق 2000 جوان08الصادر يف   31/2000أما التوجيه الصادر عن الربملان األورويب رقم

تصال كل شكل من أشكال اإل":توجيه التجارة اإللكرتونية، فقد عرف يف مادته الثانية اإلتصال التجاري بأنه

يستهدف تسويق بضائع أو خدمات أو صورة مشروع  أو منظمة أو شخص يباشر نشاط جتاري أو صناعي 

قد صدر عاما وشامال ملوضوع التجارة  31/2000 وواضح أن التوجيه الثاين" أو حريف أو يقوم مبهنة منظمة

األول تناول التعاقد عن إذ أن التوجيه ، 07/97 اإللكرتونية وأشخاصها وذلك على خالف التوجيه األول

يف حني ان التوجيه الثاين حتدث عن تسويق ، بعد والذي يقصد به تلك العقود املتعلقة بالبضائع واخلدمات

 .البضائع واخلدمات واألنشطة التجارية أو الصناعية  أو احلرفية أو املهنية بصورة منتظمة

عرفت املادة الثانية من قانون املعامالت : ة للدولتعريف عقود التجارة اإللكترونية في القوانين الداخلي -7

، "أم جزئيا      اإلتفاق الذي يتم انعقاده بوسائط إلكرتونية، كليا: " اإللكرتونية األردين العقد اإللكرتوين بأنه
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أية تقنية : " العقد على أنه   وأضافت نفس املادة تعريفا خاصا للوسائل اإللكرتونية اليت يربم بواسطتها

 .1"ستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية، أو ضوئية أو أية وسائل مشاهبة يف تبادل املعلومات وختزينهاإل

ما نالحظه على تعريف املشرع األردين للعقد اإللكرتوين أنه جاء ناقصا نوعا ما الختصاره بأن العقد 

 اإللكرتوين يتم عرب وسائط الكرتونية دون ذكر أطرافه وآثاره

بشأن أنظمة الدفع والعمليات املـالية  7009لسنة  10قانون املعامالت اإللكرتونية اليمين رقم كما عرفه 

أو           إبرامه بوسائل إلكرتونية كليا  اإلتـفاق الذي يتم: " منه على أنـه 07واملصرفيـة اإللكرتونيـة يف املادة 

املالية واملصرفية اليت يتم تنفيذها أو عقدها عرب العمليات : " ، كما عرف العمليات اإللكرتونية بأهنا"جزئيا

 ".الوسائل اإللكرتونية

أما املشرع التونسي فقد وضع تعريف للعقد اإللكرتوين بطريقة غري مباشرة عندما نص يف الفصل األول من 

ال          العقود اإللكرتونية جيري عليها نظام العقود الكتابية فيما : " على أن 7000لسنة  11القانون رقم 

، وقد أراد املشرع التونسي أن حيدد لنا أن العقد اإللكرتوين ال خيتلف عن العقد  2"يتعارض مع هذا القانون

الكتايب أو التقليدي،  فهو أيضا عبارة عن إتفاق بني طرفني أو تالقي إرادتني من أجل إحداث أثر قانوين 

 .ختتلف، حبيث يتم بطريقة إلكرتونيةمعني، وكل ما يف األمر أن وسيلة التعاقد هي اليت 

 يشمل بل شبكة اإلنرتنت، عرب املربم العقد على يقتصر ال اإللكرتوين العقد بأن السابقة التعريفات من يالحظ

 .والتلكس كالفاكس األخرى، اإللكرتونية االتصاالت وسائل عرب احلاصلة التعاقدات كل
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أوت  99، يتعلق باملبادالت والتجارة اإللكرتونية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية،7000أوت  01، مؤرخ يف 7000لسنة  11قانون عدد  -7
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 بني إبرامه يتم اإللكرتوين الذي العقد مبثابة هو الذي اإللكرتوين للسجل تعريفا أورد فقد األمريكي القانون أما

 أو           نقله عقد أو أي سجل آخر يتم انشاؤه  أو تكوينه أو إرساله أو: " بأنه عرفه حيث األطراف،

 .1"إلكرتونية وسيلة بأي ختزينه أو استقباله

بطريقة غري مباشرة، وذلك باعرتافه حبجية الكتابة يف  تناول العقد اإللكرتوين األخر هو اجلزائري املشرع أن كما

 .2من القانون املدين 9مكرر 323 املادة نص خالل من الشكل اإللكرتوين يف اإلثبات 

 : انهبأ اإللكرتونية املعامالت عرف فقد اإلمارايت اإللكرتونية والتجارة املعامالت قانون أما

واستالم الرسائل  إرسال طريق عن جزئي أو كلي بشكل تنفيذها أو اإبرامه يتم اتفاقية أو عقد أو تعاملأي " 

 ".املعامالت التجارية اليت تتم بواسطة املراسالت اإللكرتونية: " ، وعرف التجارة اإللكرتونية بأهنا3"اإللكرتونية

ا تشمل العقد مل يعرف العقد عرب شبكة اإلنرتنت ،وإمنا عرف املبادالت اإللكرتونية اليت اعتربه هذا القانون

 .4واإلتفاقية،حيث يتم ابرام أي منهما وتنفيذه كليا أو جزئيا عن طريق ارسال الرسائل اإللكرتونية واستالمها

يتضح من خالل تعريفات العقد اإللكرتوين ،أن املشرع األردين كان قد عرف هذا العقد بشكل مباشر ودقيق 

 .تلفةوذلك لعدم إفساحه اجملال لتأويله وفهمه بطريقة خم
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فقد جاء تعريفه شامال لكافة التصرفات اليت تتم عرب الشبكة الدولية لإلنرتنت ،ومل حيصره يف نوع حمدد من 

العقود ،بل وبالعكس من ذلك فقد ترك الباب مفتوحا إلدراج أي تصرفات إلكرتونية جديدة قد تظهر الحقا 

 .ضمن طائفة العقود اإللكرتونية

ائل اليت يتم من خالهلا هذا العقد ،فقد يتم عن طريق أي وسيلة إلكرتونية كانت كما أنه مل يقم بتحديد الوس

،وليس فقط عرب شبكة اإلنرتنت ، باإلضافة إىل ذلك فإن املشرع األردين مل يشر يف تعريفه بأن تتم مجيع 

إللكرتونية على مراحل العقد بطريقة إلكرتونية ،فيكفي أن يكون اإلجياب والقبول فقط إلكرتونيا الضفاء صفة ا

 .العقد

 كما تعريف بدون املصطلح هذا يرتك ومل موسعا، مفهوما اإللكرتونية العقود أعطى األردين املشرع وعليه فإن

، غري أن ما يؤخذ عليه أنه مل يقم بذكر أطراف وال آثار العملية التعاقدية يف العربية التشريعات لباقي احلال هو

 .قوله بأنه يتم عرب وسائط الكرتونيةالعقد اإللكرتوين ، بل أكتفى ب

 :خصائص العقد اإللكتروني: الفرع الثاني

للعقد اإللكرتوين املربم عرب اإلنرتنت خصائص متيزه عن غريه من العقود األخرى ، غري أنه ميكن أن يشرتك يف 

خرية إال من حيث بعض اخلصائص املوجودة يف العقود التقليدية ألن العقد اإللكرتوين ال خيتلف عن هاته األ

الوسيلة اليت يتم أو يربم هبا، ورغم ذلك فإنه ينفرد ببعض السمات اخلاصة به، وذلك ما سنوضحه من خالل 

 .تبيان اخلصائص اليت يتميز هبا العقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت

 :العقد اإللكتروني هو أحد العقود التي تبرم عن بعد: أوال

ي الالزم إلنعقاد العقد من خالل تالقي اإلجياب والقبول املتطابقني واملقرتنني، إلبرام أي عقد جيب حتقق الرتاض

 .وذلك من خالل وصول القبول إىل علم املوجب



 

 

إال أن هناك صورتني للتعاقد يف احلياة العملية يتم من خالهلما إنعقاد العقد، فإما أن يتم إبرام العقد بني 

ذلك احلال بالنسبة للعقود اإللكرتونية، فالعقد بني احلاضرين هو حاضرين يف جملس العقد أو بني غائبني وك

 .1الذي يربم يف جملس العقد من خالل تالقي الطرفني ماديا والتواصل الذهين يف جملس العقد

لكن ما هو حكم التعاقد الذي يتم من خالل شبكة اإلنرتنت، الذي يربم بني متعاقدين غري جمتمعني يف  

بينهما اتصال مباشر، أي وجود فرتة زمنية فاصلة بني اإلجياب والقبول وعلم املوجب به  مكان واحد وال يوجد

، اإلتصال املباشر (E-Mail)من خالل اإلعتماد على طرق املراسلة اإللكرتونية املختلفة، كالربيد اإللكرتوين 

( On-Line)2ة إلكرتونية أخرى، أو زيارة املواقع التجارية عرب شبكة اإلنرتنت، أو بواسطة أي وسيل           . 

العقود يف التجارة اإللكرتونية تعتمد على مفاهيم البعد وعدم تواجد أطراف العقد معا وقت نشأته،  فبما أن

فإهنا تتم عن طريق تقنيات اإلتصال احلديثة املختلفة اليت حتقق اإلتصال بني االطراف دون أن يتطلب ذلك 

 .اإللتقاء املادي بينهم

العقد عن بعد  7/9باملادة  70/02/9112الصادر يف  12/02لربملان واجمللس األورويب رقم  ويعرف ا

Contrat à Distance بأنه: 

كل عقد يتعلق بالبضائع أو اخلدمات أبرم بني مورد ومستهلك يف نطاق نظام لبيع أو تقدمي خدمات عن " 

، 3"ر لإلتصال عن بعد إلبرام العقد وتنفيذهبعد، نظمه املورد الذي يستخدم هلذا العقد فقط تقنية أو أكث
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 .71حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -7
3- 

Le contrat à distance comme ‘’ tout contrat concernant des biens et services conclut entre 

un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de 

service à distance organiser par le fournisseur qui pour ce contrat utilise prestation de 

service à distance organisée par le fournisseur qui pour ce contrat utilise exclusivement une 



 

 

إىل العقد على أنه يتم عن بعد أي بني غائبني نظرا لوسيلة اإلتصال بينهما ، وال مينع  فالتعريف هنا نظر

تكييف العقد عن بعد وجود الوسيط اإللكرتوين وعدم وجود املتعاقدين يف جملس عقد واحد ، وإمنا الذي مييزه 

بني صدور القبول وعلم املوجب به، إضافة إىل ذلك فإنه ميكن تنفيذ من الزمن  تفصل ه هنالك فرتة هو أن

العقد اإللكرتوين عن بعد، ودون انتقال أطرافه إىل مكان معني، أي أن طريف العقد يقومان بتنفيذ التزاماهتما 

 .حلاسب اآليلاملتبادلة إلكرتونيا، كعقود اخلدمات املصرفية والتعليمية، واإلستشارات، وبرامج ا

كل وسيلة ميكن إستخدامها، تتيح : " بأهنا 7/1وقد عرفت تقنية اإلتصال عن بعد يف ذات التوجيه يف املادة 

 .1"إبرام العقد بني أطرافه، وذلك دون احلضور املادي لكل من املورد واملستهلك

برام العقد، وهو شرط عدم فهذا التعريف وضع شرطا يتعني توافره بوسيلة اإلتصال عن بعد اليت تستخدم إل

 .دي واللحظي للطرفني جمتمعني معاالوجود املا

ويتميز التعاقد عن طريق اإلنرتنت عن غريه من الطرق األخرى بسمة النشاط احلواري، واليت تسمح بتحقيق 

 بعض اخلدمات فورا على الشبكة كاحلصول على املعلومات، كما يتسم التعاقد عن طريق اإلنرتنت كذلك بأنه

يؤدي يف بعض احلاالت إىل إنعدام الفرتة الزمنية بني تعبري كل من طريف العقد عن إرادته، ووصول هذا التعبري 

 .2للطرف اآلخر بالرغم من تباعدمها املكاين

                                                                                                                                                                             

ou plusieurs technique de communication à distance jusqu’à conclusion du contrat y 

compris la conclusion du contrat elle-même’’.J.O.C.E.L 144 du 04 juin 1997,p19.  

1- 
 Une technique de communication a distance comme ‘’ tout moyen qui sans présence 

physique et simultanée du fournisseur et des consommateurs, peut être utiliser pour la 

conclusion entre ces parties’’ J.O.C.E.L 144 du juin 1997,p19 
 .911،912، ص 7002زيع، مصر، أسامة أبو احلسن جماهد، الوسيط يف قانون املعامالت اإللكرتونية، دار النهضة العربية للنشر والتو  -7

  



 

 

ذهب إجتاه إىل أكثر من ذلك فقالوا بأن التعاقد الذي يتم من خالل شبكة اإلنرتنت هو تعاقد بني  فقد

 . لعقد على إتصال مباشر يف نفس التوقيت وعلى نفس املكان بواسطة شبكة اإلنرتنتحاضرين، ألن أطراف ا

غري أن اإلشكال املطروح يف هذا الصدد أن املتعاقد يف العقد اإللكرتوين ال ميكنه التحقق من هوية الشخص 

شرائها ،ألن اآلخر املتعاقد معه ،وكذلك عدم متكن املشرتي من معاينة والتحقق من صفات السلعة املراد 

 .التعاقد يتم عن بعد وهو ما يهدد محاية املستهلك 

سمح له تمهلة معينة وهلذا بادرت بعض التشريعات اليت تويل أمهية قصوى حلماية املستهلك ،إىل إعطاء 

املعقود عليه بدون أن يرتتب عليه أية جزاءات، وبدون أن يدفع أية غرامة، ودون احلاجة إىل  بإرجاع الشيء

 .  1سبب الرتاجعبيان 

واخلاص بالعقود عن بعد  1997 وهو احلل الذي تبناه املشرع الفرنسي وكذلك التوجيه األوريب الصادر يف عام

جيوز للمشرتي يف كل :" من تقنني اإلستهالك التـي نصت على أنه L 70/979، وحتديدا نص املادة  

بداله أو اسرتداد مثنه يف مدة سبعة أيام كاملة البيع عن بعد إرجاع املنتج إىل البائع من أجل استعمليات 

حمسوبة من تاريخ تسليم طلبه،وذلك دون أية جزاءات باستثناء نفقات اإلرجاع، فإذا صادف أن كان اليوم 

 .2"ا متتد إىل أول يوم عمل يليهنهاألخري منها السبت أو األحد أو يوم عطلة أو إضراب عن العمل فإ
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2-
   L’article L121-20 du code de la consommation  : «Le consommateur dispose un délai de sept 

jours francs pour exercer son droit derétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 

pénalités, à l'exception, le cas échéant, desfrais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai 

au cas où il ne pourrait se déplacer et oùsimultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation 

immédiate et nécessaire à ses conditionsd'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit 

de rétractation sans avoir à justifier de motifsni à payer de pénalités. Le délai mentionné à l'alinéa 

précédent court à compter de la réception pour lesbiens ou de l'acceptation de l'offre pour les 

prestations de services. Lorsque les informations prévuesà l'article L. 121-19n'ont pas été fournies, le 



 

 

 ينتمي إىل زمرة العقود اليت أصطلح القانونيون على تسميتها بالعقود اليت تربم عن ن العقد االلكرتوينفإ وعليه

بعد، فهذا العقد ال يوجد فيه جملس مادي للمتعاقدين، ويتم اإلجياب عن بعد بوسائل خمتلفة،كما ينتقل أمر 

يتسم بعدم احلضور  وهي السمة األساسية هلذا النوع من العقود، حيث1 بواسطة هذه الوسائل( القبول)الشراء

 .املادي ألطرافه، ألن إبرامه يتم باستخدام وسيلة من وسائل االتصال احلديثة 

 :العقد اإللكتروني ذو طابع دولي: ثانيا 

 2ينفرد العقد اإللكرتوين بالطابع الدويل نتيجة ملا تتسم به شبكة اإلنرتنت من عاملية ،واليت يتم ابرامه من خالهلا

. 

مسائل واشكاليات متعددة من بينها مدى إثبات أهلية املتعاقد يف إبرامه للعقد وكيفية التحقق  تثري هذه امليزة

من شخصيته ومعرفة مركزه املايل ،وحتديد احملكمة املختصة لنظر النزاعات اليت تنتج عن إبرام العقد بطريقة 

 .3إلكرتونية

 :العقد اإللكتروني يتم بإستخدام الوسائط اإللكترونية: ثالثا

                                                                                                                                                                             
délai d'exercice du droit de rétractation est porté à troismois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces 

informations intervient dans les trois mois à compter delà réception des biens ou de l'acceptation de 

l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept 

jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour 

ouvrable suivant »,code de la consommation, version consolidée du code au 24/02/2014,p25. 

 .01، ص 7001ي ، جانف71عبد الباسط عبد الصمد الشاوي، إبرام العقود عرب شبكة اإلنرتنت، جملة العلوم اإلقتصادية، العدد  -9
، ص 7001حسام أسامة حممد، اإلختصاص الدويل للمحاكم وهيئات التحكيم يف منازعات التجارة الدولية،دار اجلامعة اجلديدة ، البحرين،  -7

79. 
 .900راحبي أمحد ،الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوين ،املرجع السابق، ص  -1

 



 

 

من أهم مظاهر اخلصوصية يف العقد اإللكرتوين بل إهنا األساس يف هذا العقد، حيث يتم إبرامه  تعد هذه امليزة

خيتلف من حيث موضوعه أو أطرافه عن العقد التقليدي، ولكنه خيتلف فقط  فالعرب شبكة إتصال إلكرتونية، 

ك الوسائط هي اليت دفعت إىل إختفاء من حيث طريقة إبرامه كونه يتم بإستخدام وسائط إلكرتونية، وتل

الكتابة التقليدية اليت تقوم على الدعائم الورقية لتحل حملها الكتابة اإللكرتونية اليت تقوم على دعائم 

 .1إلكرتونية

 :العقد اإللكتروني هو عقد خاص من حيث اإلثبات والوفاء: رابعا

تجارة اإللكرتونية إىل تغري وسائل إثباهتا، ومل يتوقف أثر لقد أدى استخدام الوسائل اإللكرتونية يف ابرام عقود ال

استخدام هذه الوسائل على تغيري وسائل اإلثبات فحسب بل أدت إىل تغري وسائل الوفاء يف هذه العقود 

 .2أيضا

فمن حيث اإلثبات فإذا كانت الكتابة العادية جتسد الوجود املادي للعقد التقليدي وال تعد ذات حجية يف 

ات إال إذا كانت موقعة خبط اليد، فإن العقد اإللكرتوين يتم إثباته عن طريق الوثائق اإلكرتونية والتوقيع اإلثب

إذ تكتسي احلجية القانونية للتوقيع اإللكرتوين أمهية بالغة يف اإلثبات اإللكرتوين، وبالتايل يف محاية ، 3اإللكرتوين

 ا ألمهية وحساسية هذا التوقيع، فقد كان حمل اهتمام املشرعنيحقوق املتعاملني عرب الوسائط اإللكرتونية، ونظر 

 .4سواءعلى الصعيد الدويل أو على مستوى القوانني الداخلية للدول

                                                                        
 .22سة مقارنة، املرجع السابق، ص كرتوين، دراخالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإلل -9
 .91لكرتونية، املرجع السابق، ص طمني سهيلة، الشكلية يف عقود التجارة اإل -7
 .990عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكرتونية يف التشريعات العربية واألجنبية، املرجع السابق، ص  -1

اإللكرتونية بني التشريعات الوطنية والدولية، رسالة ماجستري يف قانون التعاون الدويل، جامعة مولود معمري، مللوم كرمي، اإلثبات يف معامالت التجارة  -1

 .911، ص 7099، تيزي وزو، اجلزائر



 

 

أما من حيث الوفاء ، فقد حلت وسائل الدفع اإللكرتونية يف التعاقد اإللكرتوين حمل النقود الورقية  ذلك أنه 

ل بأسلوب التجارة اإللكرتونية، ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر ومع تطور التكنولوجيا وإزدياد التعام

، األوراق 1البطاقات البنكية: لسداد املدفوعات يف مثل هذه املعامالت، حيث تتضمن عدة وسائل منها

ل مث     حديثا  ، إضافة إىل الوسائط اإللكرتونية اجلديدة اليت ظهرت3والنقود اإللكرتونية 2التجارية اإللكرتونية

مجعية  ، وتتم عملية حتويل األموال إلكرتونيا بني املتعاملني بواسطة5، والشيك اإللكرتوين4الذهب اإللكرتوين

 .1اإلتصــاالت املالية العاملــية بني البنــوك، أو عــن طريق شبكة اإلتصال بني البنوك واليت تسمى مبشروع بولريو
                                                                        

العادية،  هي البطاقات أو النقود البالستيكية اليت تصدرها البنوك أو الشركات املتخصصة لعمالئها كوسيلة بديلة للنقود: البطاقات البنكية -9

ا رقم فهي بطاقة معدنية أو بالستيكية ممغنطة تعمل عن طريق املغناطيس ، عليها اسم حاملها ، وتاريخ ِإصدارها ، وتاريخ هناية صالحيتها ، وهل

حاملها من احلصول  سري ال يعرفه إال حاملها ، يصدرها بنك معني لصاحل من يريد من عمالئه مقابل رسوم معينة أو دون مقابل ، منها ما مُيَكِّن

الدفع عنه ، على نقود ، أو شراء سلع من مواد عينّية أو خدمات كخدمة الكهرباء واملاء دون دفع الثمن حااًل لتضمنها واشتماهلا التزام ُمصِدرِها ب

 Ahmed SILEM, Jean-Marie ALBERT, Lexiqueومنها ما مُيَكِّنه من سحب نقود من حسابه لدى البنك فقط،

d’économie, DALLOZ, Paris ,France, 8ème édition, 2004, p 116. 
، ناهد فتحي احلموري هي وسائل دفع إلكرتونية وتشمل نوعان السفتجة اإللكرتونية والسند اإلذين اإللكرتوين :األوراق التجارية اإللكترونية -7

 .702،ص  7090ر والتوزيع ،عمان ، األردن ،،االوراق التجارية اإللكرتونية ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار الثقافة للنش
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 Paul TIMMERS, Electronic commerce : stratégies and models for business to business 

trading, Wiley ,New-York, USA, 1
ere

 édition, 2001, p 178. 
، يتم حتويله إىل أرقام تضاف من حساب عميل إىل حساب هو عبارة عن خمزون من الذهب احلقيقي لدى أحد البنوك: الذهب اإللكتروني -1

موأصبحت يف  9119تأسست يف سنة اليت e- goldعميل آخر، جيوز استخدامه كبديل للنقود، ومن بني املؤسسات الرائدة يف ذلك شركة 

ل والشراء والبيع بواسطتها اليتأثر بفرق سعر ان التباد e-gold سنوات قليلة من أكرب شركات تبادل وحتويل العمالت إلكرتونياً، ومامييزاستخدام

 .العمالت العادية وإمنا يتأثر بسعر جرام الذهب مقابل تلك العمالت
ومَؤمنة يـُّرسلها   هو املكافئ اإللكرتوين للشيكات الورقية التقليدية، و هو رسالة إلكـرتونية موثقة :الشيك أو الصك الرقمي أو اإللكتروني -2

ليعتمده و يقدمه للبنك الذي يتعامل معه عرب اإلنرتنت، ليقوم البنك أواًل بتحويل قيمة الشيك املالية " حامله"مستلم الشيك ُمصدر الشيك إىل 

ليكون دلياًل على أنه قد مّت صرف " حامله"إىل حساب حامل الشيك، و بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك و إعادته إلكرتونيًا إىل متسلِّم الشيك 

 .و ميكن ملتسلِّم الشيك أن يتأكد إلكرتونياً من أنه قد مت بالفعل حتويل املبلغ حلسابهالشيك فعاًل، 



 

 

 :أنواع العقد اإللكتروني: الفرع الثالث

إما عقود تتم مبجرد : أنواع العقود اإللكرتونية من حيث آلية إبرامها، وميكن ردها بوجه عام إىل طائفتني  تتعدد

أو عقود تتم بطباعة ، وتسمى بعقود فض العبوة( Icon Clicking)الضغط على أيقونة القبول وتسمى 

 (.Type & Click ) العبارة اليت تفيد القبول 

عقود اإللكرتونية إىل أنواع غري حمصورة باعتبارها تتعلق مبنتجات وخدمات أما من حيث احملل فتمتد ال

 .وطلبات، ومن مناذج العقد اإللكرتوين الشائعة عرب اإلنرتنت، عقد فض العبوة و عقد القبول بالضغط

 :عقد فض العبوة: أوال

 اليت  حمالت بيع الربجمياتإىل الرخصة اليت تكون مع حزمة الربامج املعروضة للبيع يف ة هذا العقدترجع تسمي

مبجرد فض هذه العبوة، فإنك " ما تظهر حتت الغالف البالستيكي على حزمة الربنامج اليت تبدأ بعبارة  عادة

 2.، ومن هنا شاع تعبري رخصة فض العبوة"توافق على الشروط الواردة يف الرخصة

                                                                                                                                                                             
، تلقى يف مراحله األوىل بعض التمويل من اإلحتاد  9117اىل الوجود كمبادرة متعددة الصناعات يف عام  مشروع أو نظام بوليرولقد ظهر  -9

ون ملستندات التجارة اإللكرتونية عن طريق تطبيق مركزي للبيانات، وقد قام مشروع بولريو األورويب، يهدف إىل توفري برنامج لضمان تبادل مأم

وهي تعاونية متلكها املصارف وتتوىل املسؤولية عن   (S.W.I.F.T)التعاوين بوضع  مجعية اإلتصاالت املالية بني املصارف على مستوى العامل 

 خرى، املراسالت املتعلقة بالدفع فيما بني املصارف األ

ويشتغل هذا النظام  .فقد وفر نظام بولريو برناجما أساسيا ميكن املستعملني من إرسال املعلومات إىل مستعملني آخرين بطريقة سرية وغري حمرفة

سائل املختلفة إنه يوفر ضمان وسرية الر بوضع توقيع رقمي للمستعمل على كل رسالة توجه إىل هذا النظام حتول  إىل املرسل اليه، وفضال عن ذلك ف

  .972،ص  7009،نادر ألفرد قاحوش ،العمل املصريف عرب اإلنرتنت ،الدار العربية للعلوم ،عمان ،األردن، الطبعة الثالثة 

، مقال منشور يف Click Wrap Contractsأو  Web Wrap Agreementوفاء عبد اهلل حمسن حسن املنجومي، العقود اإللكرتونية، -7
 .www.abahe.co.uk ،11/10/2111 ،15:13 ، 11ة البريطانية للتعليم العالي، ص األكاديمية العربي
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تكن يوما طريقة واضحة ومل تكن توحي بأن وكانت هذه الطريقة يف حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد، لكنها مل 

العقد ملزم، ألن أحدا مل يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة وال حىت بعد فضها، ورمبـا عدد حمـدود من 

 .املنطلق رفضتها احملاكم يف املرحلة األوىلاألشخـاص ممـن احتفـظوا بالرخصـة نفسـها، ومن هـذا 

حدى القضايا اليت تعد من بني أشهر قضايا رخص فض العبوة، وهي قضية ، ويف إ9111غري أنه ويف عام 

Pro CD v. Zeienberg قضت حمكمة اإلستئناف األمريكية بقبول حجية هذا العقد قياسا على ،

فقد مثل ، كتذاكر الطائرة، وبوالص التأمني  العقود اليت ال جيري معرفة شروط التعاقد فيها، إال بعد الدفع فعال

قد أي عقد فض العبوة األساس التارخيي والعملي لعقود الويب أو العقود اإللكرتونية، وسيكون هلذا هذا الع

العقد دور آخر يف حقل العقد اإللكرتوين عندما يكون حمل القياس لدى حبث مدى قانونية العقود اإللكرتونية، 

 .فسيجري قياس العقد اإللكرتوين يف قيمته القانونية أمام احملاكم

، الصورة األكثر (Click Wrap Contract) يعد عقد القبول بالضغط :عقد القبول بالضغط : ياثان

كما يف حالة اإلنرتنت، وذلك بوجود ( على اخلط)، وهو عقد مصمم لبيئة النشاط  1شيوعا للعقد اإللكرتوين

وك لطباعة عبارة القبول أو وثيقة العقد مطبوعة على املوقع متضمنة احلقوق واإللتزمات لطرفيه منتهية مبكان مرت 

 .أو عبارات شبيهة" ال أقبل"أو " أقبل"للضغط على إحدى العبارتني 

أو      وترجع تسميته إىل أن القبول يف عقد التجارة اإللكرتونية يكون بالضغط على الفأرة يف أيقونة  أنا أقبل

 .2يف املساحة املخصصة لطبع هذه العبارة

                                                                        
،ص  7097ان ،الطبعة األوىل ،مسري دنون ،العقود اإللكرتونية يف إطار تنظيم التجارة اإللكرتونية ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت ،لبن -9

929. 

 .910، ص 7001، قانون التجارة الدولية، النظرية املعاصرة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الثانية، عمر سعد اهلل -7

 



 

 

 :التجارة اإللكترونية عن العقود األخرىتمييز عقد : المطلب الثاني

 بوسائل تربم اليت التصرفات من كثرية أنواع فقد ظهرت التطور، و والتنوع باحلداثة اإللكرتوين النشاط يتميز

اإللكرتوين،  بالنشاط املرتبطة العقود حصر أحيانا يصعب وبالتايل قد صورها، وجتدد أشكاهلا بتعدد إلكرتونية،

 التكنولوجيا اتهأفرز اليت احلديثة االتصال وسائل باستخدام بعد عن يتم معلوم هو كما ويناإللكرت  والتعاقد

 .معا واملعلومات اإلرادة لنقل كوسيلة والكمبيوتر الصناعية األقمار عرب والتلكس والتليفزيون كالفاكس

  :التعاقدتمييز عقد التجارة اإللكترونية عن باقي العقود بالنظر إلى وسيلة : الفرع األول

 العقد عن ختتلف انهأ إال بعد، عن عقود انهكو حيث من بينها فيما وتتشابه تتفق العقود أغلب كانت إن

 مـن تتـم اليت العقـود عن وختتلف كذلك منها، كل انعقاد طريقة حيث من ،وذلك اإلنرتنت عرب اإللكرتوين

 .يـةــوناإللكرت  التجـارة لعمليــة الزمــة اإلنـرتنـت شبـكة خـالل

وعليه سنحاول بيان ما مييز عقد التجارة اإللكرتونية عن العقد التقليدي، وكذا العقد الذي يربم عرب اهلاتف 

 .والتلفزيون والفاكس والتلكس وصوال إىل العقد الذي يربم بواسطة جهاز املينيتل 

 :تمييز العقد اإللكتروني عن العقد التقليدي: أوال

 .1"توافق إرادتني بقصد إنشاء عالقات قانونية ملزمة: " نهيعرف العقد التقليدي بأ

اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص : " منه على أن 21وعرف يف القانون املدين اجلزائري يف املادة 

توافق إرادتني أو أكثر على إحداث أثر قانوين، : "، ويف تعريف آخر"آخرين مبنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

 ".ر ماثل يف إنشاء التزام أو نقله أو زواله أو تعديلههذا األث

                                                                        
 .77، ص 9129حممد لبيب شنب، دروس يف نظرية اإللتزام، دار النهضة العربية، مصر،  -9



 

 

العقد مقصورا على إنشاء احلق فقط مبا جاء فيها  فقد جعلتترمجة حرفية للنص الفرنسي ،  هي هذه املادة إن

بإعطاء شيء، أو القيام "، وكان األفضل يف الصياغة أن تكون "مبنح أو فعل، أو عدم فعل شيء ما"من القول 

 .1"متناع عنهبه، او اإل

عقد مبقتضاه يلتزم شخص بتسليم :" من القانون املدين بأنه 9217يف املادة  فقد عرفه املشرع الفرنسي أما

 .2"شيء إىل شخص آخر يدفع له مثن

 من التعاقدية العملية ونوع طبيعة إىل بالنظر 3 املسماة العقود من يعد التقليدي البيع عقد أن اإلشارة جتدر

 النعقادها خاص شكل القانون يشرتط مل اليت الرضائية العقود من أيضا وهو هلا، التشريعي التنظيم خالل

 العقد لسلمج طرفيه من لكل املادي باحلضور العقد هذا إبرام ويتميز، النعقاده املتعاقدين تراضي فيه ويكفي

 العقد مع التقليدي عقدال العقد، ويتالقى إبرام وقت ميثل والذي لسلمجا هذا من خالل ماتهإراد وتالقي

 التشريعات من العديد وضع مت ألنه املسماة العقود طائفة حتت يندرج هذا األخري أن ميكن يف أنه اإللكرتوين

 ألنه للملكية ناقال رضائيا عقدا اإللكرتوين البيع عقد يعد كما اإلنرتنت، عرب التعاقد إبرام عملية تنظم اليت

                                                                        
النظرية العامة لإللتزامات، مصادر اإللتزام، العقد واإلرادة املنفردة، دار اهلدى،  حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين اجلزائري، -9

 .17،11، ص 7001عني مليلة، اجلزائر، الطبعة الرابعة، 
  

2
- « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou 

plusieurs autres à donner à faire ou ne pas faire quelque chose » , article 1101 du code civil 

français.  

العقود اليت أفرد هلا املشرع قواعد خاصة حتكمها إىل جانب القواعد العامة اليت وضعها، لكي حتكم العقد بصفة هي تلك  العقود المسماة - 1

 ...بةعقد البيع ،عقد اإلجيار ،اهل: عامة ،ومن أمثلتها

 .ويرجع تسميتها كذلك ،لبلوغها حدا من اإلستقرار مما يسمح بتقنينها وتنظيمها تنظيما مفصال بسبب كثرة تداوهلا



 

 

 طائفة ضمن اإللكرتوين العقد اعتبار إىل الفرنسي الفقه من رأي فقد ذهب ،النعقاده أطرافه تراضي فيه يكفي

 .1الشكلية العقود

أطراف التعاقد ، وهو  ومن جهة أخرى يعد من العقود امللزمة جلانبني، ملا يرتتب عليه من التزامات يف جانب

تحدد وقت إنعقادها مقدار العقود احملددة ، حيث ي كما ميكن تصنيفه أيضا ضمن،  2أيضا من عقود املعاوضة

 .ما يأخذ وما يعطي كل من املتعاقدين

 لألحكام تنظيمه يف خيضع فهو السياق، هذا عن وأركانه وطبيعته بنائه يف خيرج ال اإللكرتوين العقد نا فالواقع

 لوسائطوا عليه، اإللكرتوين الطابع تأثري مدى هو العقد هذا مييز ما لكن ،للعقد العامة النظرية يف الواردة

لتفاوض ، فاآللية اليت تربم هبا هاته العقود من مرحلة ا3خالهلا من يتم اليت اإلنرتنت شبكة وخاصة اإللكرتونية

 .ما متيزه عن باقي العقود التقليديةإىل مرحلة اإلبرام، هي 

يه التواجد إضافة إىل ذلك فإن العقد التقليدي خيتلف عن العقد اإللكرتوين  يف أن هذا األخري  ال يتحقق ف

املادي لطريف العقد يف جملس واحد ، بل يكونان منفصالن عن بعضهما البعض، وهو بذلك يكون عكس 

 .العقد التقليدي الذي يتميز بصفة أساسية وهي الوجود الفعلي لطريف العقد

                                                                        
1 

- Herve Causse , le contrat électronique, technique du commerce électronique, LDJ,2006, 

 p31. 

لعقد الذي حيصل فيه كل من املتعاقدين على مقابل ما يقدمه مثل عقد هو ا ( :contrat à titre onéreux) عقد المعاوضة  -7

، عقد البيع، فيحصل البائع على الثمن يف مقابل إعطاء املبيع، واملشرتي ميتلك املبيع يف مقابل دفع الثمن، ومن أمثلة عقود املعاوضات أيضا 

قايضة، حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، النظرية العامة اإلجيار والعمل، الوكالة، والوديعة إذا كانت بأجر، وكذلك عقد امل

 .91لإللتزامات، مصادر اإللتزام، العقد واإلرادة املنفردة، املرجع السابق، ص 

 
ية واإلدارية، اجمللد احلادي فيصل عبد احلافظ الشوابكة، النظام القانوين للعقد اإلداري اإللكرتوين، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصاد -1

 .111، ص 7091والعشرون، العدد الثاين، غزة، فلسطني، جوان 

 



 

 

ملبدأ، ما ميكننا استنتاجه من خالل ما سبق، أن العقد اإللكرتوين ال خيتلف عن العقد العادي من حيث ا 

،إذ  ال يشرتط يف ذلك الوجود املادي ( اإلجياب والقبول) وإمنا يكمن اإلختالف يف طريقة التعبري عن اإلرادة 

لطريف العقد، و ما مييز كذلك العقد التقليدي عن العقد اإللكرتوين هي الوسيلة املستعملة يف إبرامه اليت غالبا 

 .ما تكون عن طريق شبكة اإلنرتنت

 :ز العقد اإللكتروني عن التعاقد عبر الهاتفتميي: ثانيا

يعترب اهلاتف مبثابة جهاز ميكن بواسطته التكلم والتخاطب الفوري املباشر عن طريق األسالك واملوجات اليت 

) وسيلة لنقل املكاملات الشخصية بني نقطتني : " إذ يعرف اهلاتف التقليدي بأنه، تربط املرسل باملستقبل

 .1"عرب أسالك فيها تيار كهربائي وفق ذبذبات صوت املتكلم ،(املرسل واملستقبل

 عن التعبريمن أكثر وسائل اإلتصال الفوري فاعلية ، فهو ميكن كل من املوجب والقابل  -اهلاتف –ويعد 

 تعبري وصول حيتاج وال واحد وقت يف املتعاقدين جيتمع إذ يا،فور  التعاقد ويكون بواسطته، التعاقد مث ومن إرادته

 اآلخر كالم املتعاقدين من كل يسمع حبيث مباشرًا تعاقًدا كذلك ويعد معني، زمن إىل اآلخر إىل دمهاأح

 عرب التعاقد جيعل كتايب ،مما وليس لفظي تعبري هو اهلاتف بواسطة فالتعبري آخر، شخص وساطة دون مباشرة

 .2فقط باللفظ يتم شفهًيا تعاقًدا اهلاتف

                                                                        
قافة ،عمان ،األردن عباس العبودي ،التعاقد عن طريق وسائل اإلتصال الفوري وحجيتها يف اإلثبات املدين ،دراسة مقارنة ،مكتبة دار الث -9

 .90،ص  9112،
  .10العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص ملا عبد اهلل صادق سلهب، جملس  -7

 



 

 

فيها  اإلجياب إىل الوصول بأن ومتتاز مرئية، مسموعة بوسيلة تباشر وكما هو معروفاإللكرتونية  التجارة ومبا أن

اهلاتف يف  بواسطة البيع عقد من اإلنرتنت عرب اإللكرتوين العقد يقرتب أن ميكن متيز، دون للكافة متاح

 .خصائصه

 توافر ناحية من اإلنرتنت عرب قدالع مع اتفاقه من بالرغم اهلاتف عرب املربم العقد أن إىل اإلشارة جتدر أنه إال 

 :ميكن تلخيصه فيما يلي العقد، إال أن ما مييز بينهما طريف بني املباشر واالتصال الفورية صفة

فال حيتاج يف   أن التعاقد بالتلفون هو تعاقد شفوي  قد يتطلب صدور تأكيد كتايب ، أما التعاقد اإللكرتوين -

بل يعترب العقد قد مت مبجرد قبول املتعاقد اآلخر بواسطة الضغط على  إبرام العقد إىل إصدار تأكيد كتايب،

 .عبارة موافق عن طريق لوحة املفاتيح املتصلة بالكمبيوتر

كما ميكن يف التعاقد اإللكرتوين  رؤية الرسالة املرسلة على جهاز احلاسب اآليل، وبالتايل طباعتها واحلصول 

 .شفوية  يف اجلهاز، بينما يف التعاقد عن طريق اهلاتف تكون الرسالةعلى نسخة منها و خزهنا واإلحتفاظ هبا 

إن التعاقد عرب اهلاتف هو عرض يتم بني شخصني ال أكثر وال أقل ، أما بالنسبة للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت 

 .فهو موجه لكافة الناس

 :تمييز التعاقد اإللكتروني عن التعاقد عن طريق التلفزيون: ثالثا

 ظهور بعد وذلك ،1املينيتل أوف   اهلات بواسطة منتج أو سلعة طلب" عن عبارة بأنه التلفاز عرب اقدالتع يعرف

 .2"التلفاز يف اخلدمة أو السلعة عن اإلعالن

                                                                        
 اخلط على اخلدمات أجنح من اخلدمة هذه تعترب .اهلاتف خطوط عرب إليها الولوج ميكن فيديوتكس على مبنية اخلط على خدمة هي :المينتل -9

 عمليات تنفيذ من مستخدميها اخلدمة كنتم الفرنسية إذ والربيد االتصاالت شركة بواسطة 1982 عام فرنسا يف إطالقها الويب ، مت سبقت اليت
 عرب اآلن تتم للدردشة اليت مشاهبة بطريقة والدردشة اهلاتف، دليل يف البحث البورصة، أسهم على االطالع القطارات، وحجوزات الشراء،

 .rghttp://ar.wikipedia.o ،72/09/7091 ،99:21اإلنرتنت، وايكيبيديا، املوسوعة احلرة، 
 .  17عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص ملا -7

http://ar.wikipedia.org/


 

 

 وسعره، املبيع أوصاف وحيدد املراد بيعها اخلدمة أو للسلعة بعرض الربنامج مقدم يقوم بأنالتعاقد عربه  ويتم

 هاتفه، ورقم وعنوانه امسه ترك مع السلعة شراء يف رغبته إلبداء بالربنامج باالتصال املتلقي الشخص يقومف

 أو     شيك طريـق عـن أو االستالم عند بالدفـع إمـا عدة بطرق بالثمن الوفاء ويتم إقامته، مبكان السلعة تصلهل

 .1اإللكرتوين الربيد أو االئتمان كبطاقـة األخرى الدفع بوسائل

 على املربجمة املزادات بيوع مبناسبة 1978 عام األمريكية املتحدة الواليات يف التليفون عرب اقدالتع ظهر وقد

 التليفزيوين الكابل" األمريكي قانون املشرع أصدر الكابل نظام تطور فلوريدا،ومع بوالية احمللي الراديو حمطة

 .وأوروبا واليابان كندا إىل التجربة هذه انتقلت مث ، 1992 عام "املستهلك ومحاية للمنافسة

 لكافة بالنسبة هي نفسها املنقولة الرسالة أن يف مع العقد اإللكرتوينالتلفزيون  طريق عن ويتشابه التعاقد

 اإللكرتونية التجارة أن اعتبار وعلى والصورة، إذ تتوافر صفة املشاهدة للسلعة أو اخلدمة، بالصوت تتم العمالء

متييز، فنجد أنه  دون اإلجياب إىل الوصول إمكانية للجميع يتيح مما مرئية موعةمس بوسيلة تباشر اإلنرتنت عرب

اجلوهري بني التعاقد  الفارقغري أن  هناك نوع من التشابه بينهما فيما خيص العرض املرئي للسلع واملنتوجات،

هذا  طريق عن عاقدالت حالة يف واحد جانب من يتم البث أن يف يكمن اإلنرتنت والتعاقد عرب التلفزيون  عرب

 إمكانية وجود عدم مع اإلعالن، إذاعة مدة فقط يستمر ألنه سريعا يزول أي وقيت فيه اإلعالن وأن األخري،

 خالل من ذلك يكون التفاصيل من املزيد إىل احلاجة حال ويف املتعاقد، جانب من مبادرة ألية أو للتجاوب

 .اإلعالن صاحبة اجلهة مع االتصال

                                                                        
ت اليت سبقت ،  ظهر على شبكة أربانمن شبكات حاسوبية متواصلةأو غريها  نرتنتاإلهو وسيلة لتبادل رسائل رقمية عرب  البريد اإللكتروني -9

للفصل  "@ "أّول رسالة تستخدم الرمز 1971 سنة  راي توملينسونظهور شبكة اإلنرتنت ، و تطّور يف مراحل عديدة كان من بينها أن أرسل 
و مع هذا ال يوجد خمرتع فرد للربيد اإللكرتوين إذ أنه تطّور يف عدة خطوات . بني اسم املستخدم عنوان احلاسوب كما استقر عليه الوضع اليوم

 .مساءا 99:21، الساعة 72/09/7091، تاريخ http://ar.wikipedia.orgسلمت كل منها إىل التالية، وايكيبيديا، املوسوعة احلرة، أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/@
http://ar.wikipedia.org/


 

 

 العميل، من جانب التفاعلية بصفة ويتصف اليوم طوال قائًما فيظل اإلنرتنت شبكة طريق عن اإلعالن أما

 .1الشبكة على املوقع تصفح خالل  من التفاصيل عن االستعالم ويكون

 عرب اإللكرتوين العقد عكس على وذلك لإلجياب، الحقا التعاقد عرب التلفاز يكون حالة يف القبول أن كما

 بني الفوري التبادل من نوع هناك يكون حيث العقد، أطراف بني التفاعلية بصفة يتسم الذي اإلنرتنت

 .2والقبول اإلجياب بني التزامن معه يتحقق مما الطرفني،

من وجهة نظرنا ، أن وسيلة التلفزيون ما هي إال جمرد وسيلة إعالم وال ميكن إعتبارها كأداة للتعاقد، فعن طريق 

فال ميكنه         لع واخلدمات ، فإذا أراد شخص شراء منتوج عرض على التلفاز التلفاز يتم اإلعالن عن الس

التحصل عليه مباشرة من التلفزيون، وإمنا يقوم بلقاء صاحب املنتج أو اخلدمة، أو يقوم بالتعاقد معه عن طريق 

 .تقنيات اإلتصال عن بعد كاألنرتنت مثال

يعترب التلكس أحد الوسائل  :والفاكس 3عن طريق التلكستمييز التعاقد اإللكتروني عن التعاقد : رابعا

احلديثة يف اإلتصاالت، فال ميكن تصور أي مؤسسة أو مكتب جتاري غري متوافر على هذا اجلهاز، فإذا كان 

 .4اهلاتف سيد اإلتصاالت احلديثة، فإن التلكس يعد حاليا سيد اإلتصاالت يف األعمال التجارية واإلدارية

                                                                        
            .                               11عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص ملا  -9
مقارنة، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة عني  دراسة املدين، القانون إطار يف اإللكرتوين للتعاقد قانونية جوانب يونس، الفتاح علي عبد عمرو -7

 .911،ص 7001الشمس، كلية احلقوق، مصر،
رتوين، يطبع السندات اإللكرتونية الصادرة من املرسل واملرسل هو أحد الوسائل احلديثة يف اإلتصاالت وهو عبارة عن جهاز طباعة إلك :التلكس-1

من  إليه ويرسلها لكل منهما بسرعة عالية خالل ثوان، ولكل مشرتك رقم نداء خاص، فال ميكن إرسال أي سند الكرتوين إال إذا تسلم رمز النداء
اليت تتم عن طريق اإلرسال والتسلم باإلتصال السلكي والالسلكي جهاز التلكس املرسل إليه، ويعمل جهاز التكلس على حتويل احلروف املكتوبة 

يف إىل نبضات كهربائية، فيتحول الضغط على احلروف إىل إشارة كهربائية، تتحول بعدها إىل موجات كهرومغناطيسية متر خالل سلك أو باألمواج 
املرسل، وأجهزة التلكس كثرية ومتنوعة تبعا لتعدد الشركات الصانعة اجلو، ليقوم بتسلمها جهاز التلكس الذي تنعكس فيه العملية إىل طبع احلرف 

 .هلا، وأكثر الدول تقدما يف هذا اجملال، فرنسا، إيطاليا، أملانيا والواليات املتحدة األمريكية
بوعا بالنسبة للسند اإللكرتوين الذي يتسم نظام اإلتصال بالتلكس بالسرعة يف إبرام التعاقد وباإلتقان وبالوضوح، فهو يرتك أثرا ماديا، مكتوبا ومط

بلقاسم عبد اهلل، احملررات اإللكرتونية وسيلة إلثبات العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف القانون الدويل . يصدر من هذا اجلهاز
 .11،  ص 7091عمري، تيزي وز، اجلزائر، لألعمال، جامعة مولود م

 .22املرجع السابق، ص  عامالت التجارة اإللكرتونية بني التشريعات الوطنية والدولية،مللوم كرمي، اإلثبات يف م -1
  



 

 

 املستندات نقل جهاز وهو بعد عن العقود إبرام يف استخدامها ميكن اليت الوسائل من وفه الفاكس أما 

 يرسلها مث مكتوبة رسالة يف التعاقد يف رغبته يدون أن املتعاقد فعلى ، بعد عن االستنساخ عليه ويطلق والصور

 جهاز اآلخر هو بدوره ميلك الذي اآلخر املتعاقد إىل ألصلها طبًقا الرسالة مستنسخة هذه فتصل بالفاكس

 .1كتابة التعاقد إرادة عن فيه التعبري يكون بالفاكس التعاقد يعين أن مما فاكس،

يكمن إختالف التعاقد اإللكرتوين عن التعاقد عرب الفاكس والتلكس، يف أن هذا األخري يتميز بالوجود املادي 

ال حتتاج إىل معاجلة بياناهتا بلغة الكمبيوتر وكل للوثيقة الورقية، ولذلك فإن الرسائل املتبادلة عن طريق الفاكس 

ما حيتاجه الطرف املستقبل للرسالة هو طبعها على الورق، يف حني أن التعاقد اإللكرتوين يتميز بالطبيعة غري 

املادية، حبيث أن مكونات اإلتفاق ال تكون ثابتة على دعامة ورقية موقعة من قبل األطراف، بل تكون متبثة 

 .إلكرتونية على دعامة

فإنه من السهل التأكد من أصل وصحة رسائل الفاكس، على عكس   هذا من جهة، ومن جهة أخرى

الرسائل اإللكرتونية لكون األصل ثابت على دعائم ورقية، كما يستطيع مكتب التلغراف من الناحية النظرية 

 .2التعرف على هوية املرسل
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 :لتعاقد عن طريق الكتالوجتمييز التعاقد اإللكتروني عن ا: خامسا

أو ما يسمى بالتعاقد عن طريق املراسلة  نوعا من التعاقد بني غائبني، حيث  1يعد التعاقد عن طريق الكتالوج

يقوم املوجب بعرض منتجاته وبيان مواصفاهتا وأمثاهنا ليقوم بتوزيعها على العمالء، لذلك فهو يتشابه مع العقد 

 .جملس العقداملربم عرب اإلنرتنت يف ختلف 

جند فاصل زمين ما بني صدور اإلجياب وصدور القبول على ( الكتالوج) لكن يف التعاقد عن طريق املراسلة  

عكس العقد اإللكرتوين، كما أهنما خيتلفان يف طريقة التعبري عن القبول، حيث يتم يف التعاقد عن طريق 

ليمها فيما بعد يدويا أو ترسل عن طريق الربيد الكتالوج مبأل اإلستمارة املرفقة من طرف القابل ليتم تس

   العادي، بينما يتم القبول يف التعاقد اإللكرتوين بطريقة إلكرتونية، األمر الذي قد يلغي أيضا الفاصل الزمين

 .2ما بني اإلجياب والقبول

 :تمييز عقد التجارة اإللكترونية عن عقود البيئة اإللكترونية: الفرع الثاني

 ميكننا إذ اإللكرتونيات، جمال يف العقود من خمتلفة أنواع إىل ظهوراإللكرتوين وتسارعه  لنشاطتطور اأدى 

 االعتبار يف تأخذ تلك اليت التقسيمات هذه أهم ومن متعددة، وجوه من اإللكرتونية التجارة عقود تقسيم

 .نفسها بالشبكة العقد تنفيذ ارتباط مدى

 على ومتاح مادي غري حملها يكون عندما وذلك نفسها الشبكة على ذينف ما اإللكرتونية العقود من فهناك

 يكون واليت  الشبكة خارج تنفيذه يتم ومنها ما برامج للكمبيوتر ، على احلصول مثل نفسها الشبكة أو اخلط

                                                                        
للمنتجات   مة من وسائل ابرام عقود البيع باعتباره منوذجا ورقيا حمتويا على كتابات ورسومات وصور توضيحية هو وسيلة ها :الكتالوج -9

معروض على مواقع شبكة اإلنرتنت املعروضة للبيع، كما قد يكون يف صورة شريط فيديو أو أسطوانات كمبيوتر مضغوطة، أو على شكل إلكرتوين 

. 
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 شبكة اإلنرتنت خاصة على بكامله مت قد يكون العقد فإن األوىل احلالة ففي خمتلفة، خدمات أو سلع حملها

 .للتعاقد وسيلة سوى تكون ال الشبكة فإن الثانية احلالة أما خالهلا،  من أيضا الوفاء مت اإذ

فعقد التجارة اإللكرتونية ليس الوحيد الذي يتم إبرامه يف البيئة اإللكرتونية ، فهنالك عقود أخرى تربم يف نفس 

األساس الذي يرتكز عليه العقد  البيئة، ومن املمكن أن تكون حميطة به ومتالزمة معه ألهنا قد تكون هي

 .1اإللكرتوين، ولواله ملا متت املعامالت اإللكرتونية

، وعن عقد اإلجيار املعلومايت،  لذلك سنتطرق إىل متييز العقد اإللكرتوين عن عقد الدخول إىل شبكة اإلنرتنت

 .عقد إنشاء املتجر اإلفرتاضي، وعن عقد خدمة املساعدة الفنية

 :إلى شبكة اإلنترنت عقد الدخول: أوال

الذي حيقق الدخول إىل الشبكة من  العقد عقد الدخول إىل شبكة اإلنرتنت ، أو عقد اإلشرتاك فيها هو

 الناحية الفنية، فبمقتضى هذا العقد يتيح مقدم اخلدمة إىل املستخدم الوسائل اليت متكنه من الدخول لشبكة

ل بني جهاز الكمبيوتر والشبكة، ويتضمن العقد عادة وجود اإلنرتنت، ومن أمهها الربنامج الذي حيقق اإلتصا

 .2مدة حمددة للتعاقد وشروط إعادة جتديده مبقابل

اإللتزام بتوريد املواد الضرورية لإلتصال، واإللتزام بصيانة : وميكن هلذا العقد أن يتضمن إلتزامات مكملة مثل

دد على شبكة اإلنرتنت ميارس فيه نشاطه، حيث وبإمتام هذا العقد  يكون للعميل موقع حم، وتطوير الشبكة

ميكنه حتديد اجملال الذي يريد أن ميارس فيه هذا النشاط، ويكون على عاتقه أن حيافظ على سرية رموز 

 .3وكلمات املرور املخصصة له
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 :عقد اإليجار المعلوماتي: ثانيا

التقاء إرادتني على إبرام عقد :" ريفه بأنهيعد عقد اإلجيار املعلومايت نوع من عقود تقدمي اخلدمات وميكنه تع

حمل معلومايت، أي بيانات ورسائل يتم تداوهلا بني مستخدمي هذه املعلومات وإرساهلا إىل الغري بأية وسيلة  

فهو عقد مبقتضاه يضع مقدم اخلدمة حتت تصرف املشرتك ، 1"كانت، سواء أكانت تقليدية أو إلكرتونية

إذ يتيح مورد اخلدمة للمشرتك انتفاعه ، واته املعلوماتية على شبكة اإلنرتنتبعض إمكانيات أجهزته  أو أد

مبساحة على القرص الصلب بأحد أجهزة الكمبيوتر اخلاصة به على حنو معني، ومثال ذلك أن يتيح له 

إمكانية أن يكون له عنوان بريد إلكرتوين ، أو أن يوفر املورد ألحد العمالء موقع ويب من خالل جهاز 

 .2لكمبيوتر اململوك له واملتصل بشبكة اإلنرتنتا

 خدمات بأداء بطريقة ميكن فيها للمورد أن يلتزم املعلومايت اإلجيار عقد يف اخلدمة مقدم التزامات حتديد ويتم

 العقد،ب عليه املتفق باملبلغ بالوفاء مقابــل التزامه باملــعلومـات العميل تزويد أو باملـساعـدة االلتزام مثل إضافية،

 له، املخصصة باألجهزة أضرار أي يسبب أال و ومشروع صحيح حنو على هذه األدوات باستخدام مع التزامه

 .ابه املعمول واألعراف القوانني واحرتام مراعاة ضرورة مع

له أي مرحلة من مراح وعليه ميكن أن يكون عقد اإلجيار املعلومايت من العقود اإللكرتونية إذا أبرم كليا أو متت

عرب وسائل إلكرتونية ، فهو يوفر الغاية اليت نرغب هبا من خالل قنوات املعلومات اليت تزودنا مبا نسعى إليه من 

 .استخدامنا لشبكة اإلنرتنت
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 :عقد إنشاء المتجر اإلفتراضي: ثالثا

اإلنرتنت، صفحة أو أكثر على شبكة الويب ميكن الرجوع إليها عرب شبكة : " يعرف املتجر اإلفرتاضي بأنه

 .1"وتدرج حتت إسم جمال املركز اإلفرتاضي، والذي من خالله يضمن التاجر عرضه

يصبح  فيه، وذلك ألن Le contrat de Participationويطلق البعض على هذا العقد عقد املشاركة 

لعديد من ، الذي جيمع اVirtual Mallاملتجر أو البوتيك اإلفرتاضي مشاركا يف املركز التجاري اإلفرتاضي 

التجار يف مكان واحد وهو يف ذلك يشابه املركز التجاري التقليدي الذي جيمع العديد من التجار واملوردين يف 

 .2مكان واحد

لكي تكون هذه املتاجر موافقة للمعايري السارية والقوانني واللوائح، جيب أن تتوافر على بعض املواصفات  ف

ذلك أن التعقيد يف تصميم املوقع قد يكون عائقا أمام تصفح  كسهولة اإلستخدام وسرعة حتميل الصفحات

مستخدمي اإلنرتنت هلذه املواقع ،كما جيب على هذه املتاجر أن تعرض سلعها وخدماهتا مبواصفات دقيقة مع 

 .تبيان أسعارها وكيفيات الوفاء بالثمن وكل ما من شأنه توفري األمان والرفاهية للمستهلك اإللكرتوين

 :د خدمة المساعدة الفنيةعق: رابعا

، ومفاد هذا العقد أن يتعهد مقدم هاته اخلدمة  بأداء املساعدة "عقد خدمة اخلط الساخن"يطلق عليه أيضا 

ويعين ذلك أن مقدم خدمة ، التليفونية حلل املشكالت اليت قد يواجهها املشروع أثناء تواجده على الشبكة

 .انفتاح، حبيث يقدم مساعدة فعالة وجيدة كلما طلب منه ذلكاخلط الساخن، جيب أن يكون دائما يف حالة 
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يتم التعاقد على هذه اخلدمة غالبا بني املورد والعميل مبناسبة اإلشرتاك يف شبكة اإلنرتنت، ويتم تقدمي هذه 

دة اخلدمة عن طريق التليفون تنفيذا للشروط التعاقدية املتفق عليها واليت تبني موعد وكيفية وأساليب اإلستفا

 .منها

 املستهلك إلقناع الفعالة السبل إلجياد واملستوى املطلوب  الفنية كما جيب أن تتوفر يف مقدم اخلدمة اخلربة

 حيتاج املساعدة فطالب احلوار، كفاءة ،كما جيب أن تتوفر فيه تعرتض املشروع اليت املشكالت حلل املرتدد و

 عقد خدمة املساعدة الفنية ،فذلك يساعد يف فإذا اجتمعت كل هذه الشروط يف، معه يتحاور شخص إىل

 .جناح املشروع املطروح على شبكة اإلنرتنت  ،وكذا إلمتام صفقات التجارة اإللكرتونية

من بني اإللتزامات اليت تقع على عاتق مقدم اخلدمات أيضا ،هي حتديد وقت دخول املستخدم هلاته اخلدمة 

أما املستخدم  ملساعدة الفنية وبيان نوعها واملدة اليت تكفي لذلك، ،وحتديد اللغة املناسبة للطرفني لتقدمي ا

 . ومقابل ذلك، فهو ملزم بدفع مقابل اإلشرتاك يف هذه اخلدمة

 إجراءات إبرام عقود التجارة اإللكترونية: المبحث الثاني 

إذ يقوم ، ملرتتب عليه ال خيتلف  العقد اإللكرتوين عن العقد العادي يف أركان إنعقاده وشروط صحته واألثر ا 

العقد بشكل عام على أركان أساسية البد من توافرها ومن أمهها ركن الرضا الذي يعرب فيه الطرفان عن إرادهتما 

يف إمتام العقد، كما جيب أن يتوافر على ركين احملل والسبب، وقد يتطلب القانون وإضافة إىل هذه األركان، 

 .1يسمى بالعقود الشكليةإفراغ الرتاضي يف شكل حمدد وهو ما 

                                                                        
هي جمموعة العقود اليت ال يكفي إلبرامها جمرد الرتاضي، وإمنا يشرتط فيها القانون مراعاة شكل خاص بدونه ال وجود للعقد قانونا، وال : العقود الشكلية -9

 .اإلحتجاج به، والشكل الذي تشرتطه القوانني املعاصرة  غالبا ما يكون الكتابة يف ورقة رمسية يقوم بتحريرها شخص مكلف قانونايرتب أثرا وال ميكن 

 العقد بواسطة فالعقد الشكلي يف القانون اجلزائري، هو ما ال يكفي الرتاضي إلنعقاده، بل جيب إضافة إىل ذلك، إتباع شكل معني يوجبه القانون، كتحرير

عقد اهلبة العقارية، عقد الرهن الرمسي، عقد الشركة، عقد بيع : موظف خمتص، وهو ما يعرف بالعقد الرمسي الذي هو نوع من األنواع الشكلية، ومثال ذلك
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ال      اوهرها عن العقود التقليدية، فإهنومبا أن العقود اإللكرتونية املربمة عرب شبكة اإلنرتنت ال ختتلف يف ج

خترج عن إطار القواعد العامة املنظمة ألحكام العقد عموما، غري إهنا ختتلف عن ذلك، كون أن العقد 

ضور مادي لطرفيه يف جملس العقد وقت إبرامه، حيث يكون كل اإللكرتوين ينعقد دون أن يكون هناك ح

طرف يف مكان خمتلف عن مكان اآلخر، أي أنه يف حالة التعاقد اإللكرتوين جند أن الطرفني  جيمعهما جملس 

 .1عقد إفرتاضي

حيث لذلك فإن هذه العقود يف بعض جوانبها حتتاج إىل معاجلة قانونية ختتلف عن العقد العادي  خاصة من  

 .إبرامها

سنتاول من خالل هذا املبحث  املرحلة اليت تسبق ابرام هذا النوع من العقود ،وهي التفاوض يف عقد التجارة 

اإللكرتوين يف مطلب أول، مث منر إىل مرحلة التعاقد يف مطلب ثان واليت تشمل كل من الرتاضي ، احملل 

 .والسبب  و زمان ومكان إبرام العقد   اإللكرتوين

 :مرحلة ما قبل التعاقد: طلب األولالم

غالبا ما يسبق عملية التعاقد مفاوضات قد تسفر عن التقاء إرادة املتعاقدين على إبرام العقد مع توافر شروط 

،فقد أتت مرحلة 2معينة يف اإلرادتني، وتكون العربة مبا جاء يف العقد دون املفاوضات السابقة على إنعقاده

التعقيدات القانونية والفنية اليت تقف يف وجه طريف العقد، وكذلك للحد من التفاوض للتخفيف من حدة 

املخاطر اجلسيمة اليت قد تواجه إمتام العقد اإللكرتوين وإبرامه، فمن أساسيات العقود املربمة عرب اإلنرتنت القيام 

 إلشكاالت القانونيةباملفاوضات العقدية اليت تتطلب الوقت واجلهد والتخصص يف الدراسة ، ذلك للحد من ا
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 .1اليت من املمكن أن تظهر يف املستقبل جراء عدم اإللتزام بالعقد أو حلدوث جهل لدى إحدى أطراف العقد 

 :تعريف التفاوض اإللكتروني: الفرع األول

حدوث إتصال مباشر أو غري مباشر، : " يعرف التفاوض على العقد حسب الدكتور رجب كرمي عبد الاله بأنه

ني أو أكثر، مبقتضى إتفاق بينهم، يتم خالله تبادل العروض واملقرتحات وبذل املساعي املشرتكة بني شخص

 .2"هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن عقد معني متهيدا إلبرامه يف املستقبل

ل تبادل اإلقرتاحات واملساومات واملكاتبات والتقارير والدراسات الفنية ب: " أما التفاوض اإللكرتوين فيقصد به

أفضل                   واإلستشارات القانونية اليت يتبادهلا أطراف التفاوض ليكون كل منهم على بينة من 

األشكال القانونية اليت حتقق مصلحة األطراف وللتعرف على ما يسفر عنه اإلتفاق من حقوق وإلتزامات 

 .3"لطرفيه

اعل بني طرفـني أو أكـثر بصدد موضوع معني حلسم عبارة عن حـوار ومناقـشة وتفـ:"ويعرفه البعض األخر بأنه

 .4اخلالف، والتوفيق بني املصاحل املتعارضة والوصول إىل اتفاق بشأنه

واملعلومات                  فالتفاوض اإللكرتوين يتم يف العقود اليت يكون حملها إلكرتوين، مثل عقود اخلدمات 

 العقد التقليدي وذلك بفضل التكنولوجيا احلديثة اليت وفرت اإللكرتونية، إذ ختتلف أداة التفاوض فيه عن
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  ، كما خيتلف 2باإلستعانة باألقمار الصناعية واأللياف البصرية 1وسائل إتصال مباشرة غاية يف التطور 

شبكة )التفاوض اإللكرتوين عن التفاوض التقليدي يف كيفية تسيري إجراءاته اليت تتم عرب وسائل إلكرتونية 

 .3دون احلضور املادي لألطراف املعنية بالتعاقد( نتاإلنرت 

 وقائيا دورا تلعب حيث األطراف، بني النظر وجهات وتقريب للتفاهم وسيلة أنه يف التفاوض أمهية وتكمن

 التعاقدية العملية بظروف طرف كل معرفة وكذلك املستقبل، يف النزاع أسباب من واحلد العقد ملرحلة بالنسبة

 ميتد اليت الصناعية أو التجارية العقود يف خاصة بصورة تظهر التفاوض أمهية أن غري التزاماته،و  حقوقه وجمال

 ويطلق الظروف تغري حالة يف العقدي التوازن إلعادة فعالة وسيلة كونه ناحية ومن طويلة، زمنية لفرتة تنفيذها

 يف  أبرم اليت الظروف تغري نتيجة قدالع هبا مير اليت األزمة أو املشقة عن للتعبري hardship  مصطلح عليه

 .4ظلها

مبراحل          كما تربز أمهيته كذلك يف أنه يضع العقد اإللكرتوين يف صياغة قانونية خاصة به وذلك مبروره  

   املتعاقد مبدئيا                   عديدة من املفاوضات، كما أنه يف هذه املرحلة يتم التأكد من هوية الشخص

 .لعقد اإللكرتوين هو من العقود املربمة عن بعد، أي ينعدم فيه الوجود املادي للطرفنيكون أن ا
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إضافة إىل ذلك فالتفاوض يف العقود اإللكرتونية يعمل على توفري الزمن والنفقات ، كما أنه يساهم يف 

الطرفني بدراسة مجيع  التحديد الدقيق للحقوق واإللتزامات بني أطراف العقد، إذ أنه وخالل فرتة التفاوض يقوم

 .1نقاط العقد، حماولني إزالة اإلهبام قدر املستطاع فيما خيص اإللتزامات واملبادئ اليت حتكم عالقاهتم التعاقدية

للعملية التفاوضية أمهية يف عملية تفسري العقد، فمن خالل التفاوض يستأنس القاضي يف معرفة املقاصد 

        كقرينة قضائية ، إذ تعد  و وجود نقص يف بنود العقد باملفاوضة احلقيقية للمتعاقدين يف حالة غموض أ

 . 2أو كظرف من الظروف الواقعية اليت حتيط بالنزاع

 اتفاق، إىل العقد طريف وصول يشرتط فال بقوة االحتمال عنصر بوجود التفاوض أو املفاوضات مرحلة تتميز

 طريق إىل تصل أن وإما العقدية، قبل الفرتة تنتهي ايلوبالت العقد إبرام إىل املفاوضات هذه تصل أن فإما

املفاوضات، مما يدعو لتدخل طرف ثالث أال وهو الوسيط أو ما يسمى بالوساطة اليت  عندها تنتهي مسدود

 املتنازعني الطرفني بني احلوار تسهيل على يعمل ثالث طرف مبشاركة تتم التفاوض من متقدمة مرحلة تعترب

 املنازعات، حلل البديلة األشكال من شكل " أهنا على البعض يعرفها لتسوية، إذ لتوصلا على ومساعدهتما

 يساعد ولكنه قرار الوسيط يتخذ ال حمايد، حبيث وسيط مبساعدة بأنفسهم النزاع حبل األطراف فيها يقوم

  .3"املعنية األطراف مجيع من مقبول حل إجياد على النزاع أطراف
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 :لتفاوض اإللكترونيأركان ا: الفرع الثاني

يقوم التفاوض اإللكرتوين على أركان جيب توافرها حىت يكون هذا التفاوض فعاال، وحيقق اهلدف النهائي له 

 :وهو إبرام العقد ، وتتمثل هذه األركان فيما يلي

 :تحديد السلع والخدمات المراد التعاقد بشأنها: أوال

ديد السلع واخلدمات اليت يرغب يف شرائها  أو اإلنتفاع هبا، على الشخص الذي يريد التعاقد إلكرتونيا حتجيب 

وبعد ذلك يتم التفاوض بشأن سعرها وكل ما يتعلق هبا من مواصفات وحىت كميات، فيجب على العميل أو 

املستهلك إبراز املواصفات الدقيقة اليت سيتم التفاوض على أساسها ويكون ذلك عادة يف السلع واخلدمات 

ما يتطابق مع       التكنولوجية العالية ومثال ذلك عقود املعلوماتية، إذ يلتزم فيها املورد باختيار ذات الكفاءة 

 .رغبات املستهلك

 :وثائق التفاوض: ثانيا

جيب على العميل حتديد السلع واخلدمات اليت يرغب فيها يف وثيقة مكتوبة وذلك بدقة شديدة ونفس الشيء 

عني على طريف التفاوض حتديد مطالبهما بدقة ووضوح وبذل جهد يف سبيل ذلك ، إذ يت1بالنسبة ملقدم اخلدمة

 .لتفادي كل خالف أو إهبام خالل إعداد الوثائق التفاوضية الكاملة اليت تساعد على إبرام عقد ناجح

 :اإلختيار بين العروض المطروحة: ثالثا

تياجاته، فيبحث عنه على املستوى الوطين إذا إح يوفريقوم العميل يف هذه املرحلة باختيار مقدم اخلدمة الذي 

وذلك ، على النطاق العاملي دم اخلدمات الذي يقدم عروضا أفضلوجد، أو يتجه مباشر إىل البحث عن مق

باإلستعانة بتقنيات اإلتصال، وجيب عليه أن حيسن إختيار مقدم اخلدمة الذي جيب أن يكون معروفا ويتمتع 

 .ل يف السلع واخلدمات الحقابسمعة جيدة لكي ال يطرح اشكا
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 :قواعد ومبادئ التفاوض اإللكتروني: الفرع الثالث

اإللتزام بالتعاون، حسن النية، : يرتتب على التفاوض اإللكرتوين عدة إلتزامات تقع على عاتق كال الطرفني وهي

 .1اإللتزام باإلعالم،  حفظ األسرار وااللتزام بالنصح واإلرشاد

 :اوناإللتزام بالتع: أوال

يعترب هذا اإللتزام أساسيا، إذ يقع على عاتق طريف التفاوض تنفيذه بدقة شديدة، فيجب على املستهلك حتديد 

إحتياجاته وكذا هدفه من العقد، أما مقدم اخلدمة أو املورد فيقع على عاتقه تقدمي مجيع املعلومات والتفاصيل 

 .اخلاصة بالسلع واخلدمات املعروضة

يفرضه مبدأ حسن النية عند إبرام العقود، فهو  L’obligation de coopérationن فاإللتزام بالتعاو 

 .2التزام مفروض ضمنيا دون احلاجة إىل النص عليه صراحة، ويظل هذا اإللتزام قائما طيلة مرحلة املفاوضات

 :اإللتزام بالتفاوض بحسن النية: ثانيا

املفاوضات اليت قد تسبق إبرام العقد اإللكرتوين، ألن التفاوض يعد اإللتزام حبسن النية إلتزاما جوهريا يف مرحلة 

جيب أن تتصف املفاوضات بالنزاهة والصدق واألمانة والثقة بني أطراف  لذااإللكرتوين ال يستقيم بدونه، 

ذل العقد، فيقع اإللتزام حبسن النية على عاتق كل من الطرفني حبيث يعترب التزاما بتحقيق غاية وليس إلتزاما بب

، وصور هذا اإللتزام يف 3عناية،إذ يرتتب على اإلخالل هبذا اإللتزام قيام املسؤولية املدنية للطرف املخل

التفاوض اإللكرتوين متعددة، منها اإلستمرار يف املفاوضات، واحرتام الوقت احملدد لكل مرحلة من مراحل 

 .املفاوضات
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 :اإللتزام باإلعالم اإللكتروني: ثالثا

اوضات العقدية ال تنتهي باإللتزام بالتعاون وحسن النية، بل يستمر ذلك إىل اإللتزام الالحق به وهو مرحلة املف

اإللتزام باإلعالم، حيث يلتزم أحد طريف العقد بإعالم اآلخر بالبيانات اليت جيب توافرها يف التعاقد، ليتم إبرام 

ف واعتبارات معينة ترجع سواء إىل طبيعة ، وذلك نتيجة لظرو 1عقد خال من أي عيب وكامل بكافة مفرداته

الشخص املتعاقد  أو لطبيعة العقد حبد ذاته، أو ألي سبب آخر جيعل من العقد مستحيال إذا مت كتمان 

أو اخلدمة    ، وهذا اإللتزام عادة ما يقع على مقدم اخلدمة لدرايته بالسلعة 2بيانات حمددة وضرورية يف التعاقد

 .3اإللتزام باإلعالم جيعل العقد قابال لإلبطال ملصلحة املتعاقدحمل العقد، فاإلخالل ب

 :اإللتزام بالمحافظة على األسرار: رابعا

هنالك حاالت تقتضي فيها عملية التفاوض أن يكشف أحد األطراف لآلخر عن بعض األسرار اهلامة سواء 

إذا خالف أحد الطرفني ، ومثال ذلك سرارالفنية أو املهنية، لذلك جيب أن يلتزم الطرفني باحملافظة على هذه األ

هذا اإللتزام بإفشاء تلك األسرار اليت مت اإلطالع عليها أثناء التفاوض أو قام بإستغالهلا دون إذن الطرف 

 .4إذا ثبت وقوع الضرر للطرف الثاين  اآلخر فإنه يكون قد ارتكب خطأ وتثور مسؤوليته املدنية يف هذا الشأن

 :نصح واإلرشاداإللتزام بال: خامسا

يربز هذا اإللتزام يف العقود اليت تربم بني شخص مهين وآخر عادي، ومن األمثلة الواقعية يف هذا الشأن، عقد 

 (.املشرتي)للعميل ( البائع)شراء األدوية الذي يقوم على النصح واإلرشاد من الصيديل 
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طرحته بيان النصائح واإلرشادات  فعندما يطرح عالج من خالل شبكة اإلنرتنت، يتوجب على الشركة اليت

بشكل واضح وظاهر للجميع، ليتمكن الكل من اإلطالع على اإلرشادات املصحوبة باإلعالن املرسل عرب 

 .1اإلنرتنت

ويقتضي اإللتزام بالنصح واإلرشاد توجيها فعاال ومؤثرا على نشاط املتعاقد، إذ يالحظ أن اإللتزام بالنصح هو 

هي إختاذ أو عدم إختاذ املتعامل القرار بالتعاقد بناء على النصائح واإلرشادات املعلن إلتزام بتحقيق نتيجة، و 

 .عنها عرب شبكة اإلنرتنت

 :مرحلة التعاقد: المطلب الثاني

بعد انتهاء مرحلة التفاوض اإللكرتوين ،يدخل العقد اإللكرتوين يف مرحلة جديدة متمثلة يف يف مرحلة  ابرام 

 .بدراسته من خالل هذا املطلب العقد ، وهو ما سنقوم

 :التراضي في عقد التجارة اإللكترونية: الفرع األول

الرتاضي هو أحد األركان األساسية إلنعقاد العقد الذي يتم بتوافق إرادتني بقصد إحداث أثر قانوين ، فالرضى 

يتم الرتاضـي بني الطرفني حيث هو األساس الذي تقوم عليه العالقة العقدية القائمة على مبدأ سلطان اإلرادة، 

املتعـاقدين بإجياب من أحدمها وقـبول مـن الطـرف اآلخر، وبظهور شبكة اإلنرتنت والعقود اإللكرتونية اليت تربم 

فضائية على شكل رسائل ت قنواصبحت تتم عرب فااإلرادة شكال خمتلفا، ن من خالهلا، أخذ شكل التعبري ع

مم املتحدة للقانون التجاري يف شكل  تبادل التعابري من خالل رسائل وفق ما أشارت إليه جلنة األ 2بيانات
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 .املتضمن القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية 09/997من القانون ( أ)فقرة  07املادة " الربق، أو التلكس، أو النسخ الربقي



 

 

على الصعيدين التجاريني احمللي والدويل، حيث ساوت ما بني تقنيات اإلتصال اإللكرتونية  1البيانات

 .2واملستندات الورقية سواء يف إبرام العقد أو يف إثباته

بول، سنحاول التطرق لكل من  اإلجياب والقبول يف العقد وملا كان الرتاضي هو تطابق إرادتني من إجياب وق

 .اإللكرتوين

 :اإليجاب اإللكتروني: أوال

 التجارية العالقات أن ذلك القائمة، القانونية للنظم التحديات من العديد اإللكرتوين يثري التعاقد اصبح 

 إلكرتوين، وسيط باستخدام يتم بأنه اإللكرتوين يتميز والقبول، فاإلجياب اإلجياب أساس على تقوم التقليدية

عليه، ومن هذا  املرتتبة اآلثار خطورة بسبب النوعية املشكالت من مجلة تثري خبصوصية يتمتع جعلته امليزة وهذه

  .ونطاقه املكاين  املنطلق سنحاول تعريفه مع بيان  خصائصه، شروطه

 يف  تظهر اليت األوىل اإلرادة عن بات عبريت ":بأنه اإلجياب الفقه يعرف: تعريف اإليجاب اإللكتروني - 9

  عن صادر كالم هو و معينة، شروط ضمن معه للتعاقد إمكانية آخر يوجد شخص تعرض على ،العقد

 .1القانوين التصرف إلثبات املتعاقدين أحد

                                                                                                                                                                             

اريني من خالل فهو جمموعة من املعايري اليت يتم إستخدامها يف تبادل معلومات العمل وتناقلها بني الشركاء التج تبادل البيانات اإللكترونيةأما 

: صأجهزة الكمبيوتر، ويف تنفيذ صفقات األعمال بطريقة إلكرتونية، ويتم إستخدام تبادل البيانات اإللكرتونية يف تناقل املعلومات اليت خت

 . .وغريهاسديد الفواتري والعقود اإلستعالمات، طلبات الشراء، التسعري، حالة الطلبيات، جدولة املواعيد، الشحن واإلستقبال، كيفية ت
املتضمن القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية الذي إعتمدته جلنة األمم املتحدة  09/997من القانون  09فقرة  99تنص املادة  -7

تعبري عن يف سياق تكوين العقود، وما مل يتفق الطرفان على غري ذلك، جيوز استخدام رسائل البيانات لل:" للقانون التجاري الدويل على ما يلي

تخدام رسالة بيانات وعند استخدام رسالة بيانات يف تكوين العقد،    ال يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ جملرد اس. العرض وقبول العرض

 ".لذلك الغرض
 .21،21، ص 7099ة الثانية، حممد إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة اإلكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبع -1

 



 

 

حمددة  تعبري عن إرادة مبتدئة جازمة موجهة للطرف اآلخر إلبرام عقد، ويكون ذو تعابري: " وعرف كذلك بأنه

حتديدا تاما ودالة على نية املوجب باإللتزام هبا لدى القبول ، فهو األساس الذي يتم بناء العقد عليه، من 

بأن يتضمن كافة العناصر  ب أن يكون اإلجياب حمددا وكامال، إذ جي2"خالل تطابق إرادة طريف العقد

يف عقد البيع، مع اتصال اإلجياب بعلم من وجه  األساسية الالزمة للعقد املراد إبرامه ، كتحديد املبيع والثمن

 1997/5/20 بتاريخ الصادر EC/2/12وقد عرف التوجيه األورويب بشأن محاية املستهلك رقم ، 3إليه

 من اإلجياب إليه املرسل لتمكني الالزمة العناصر كافة يتضمن بعد عن اتصال كل" بأنه اإللكرتوين اإلجياب

 .4"اإلعالن جمرد النطاق هذا من تبعدويس مباشرة التعاقد يقبل أن

يستخلص من هذا التعريف أنه مل يقم بتحديد وسائل اإلتصال عن بعد، ومل يتناول الصفة اإللكرتونية اليت 

تعترب من أهم خصائص اإلجياب اإللكرتوين، لكنه وباملقابل فقد اهتم بضرورة توافر عناصر اإلجياب الالزمة 

 .قدليتمكن املستهلك من قبول الع

يف سياق تكوين : " على أنه 99/9أما بالنسبة للقانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية، فقد نص يف املادة 

العقود، وما مل يتفق الطرفان على غري ذلك، جيوز استخدام رسائل البيانات للتعبري عن العرض وقبول العرض، 

أو قابليته جملرد استخدام رسالة بيانات لذلك وعند استخدام رسالة البيانات يف تكوين العقد ال يفقد صحته 

 ". الغرض

                                                                                                                                                                             
حلقوق، قارة مولود، شكل التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية، امللتقى الدويل حول التوجه التعاقدي للتصرفات القانونية، كلية ا -9

 .99، ص 7009أفريل  71،71جامعة تلمسان، 
  .21ة، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتوني -7
 .902، ص 7000حسام الدين كامل األهواين، املصادر اإلرادية لإللتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة،  -1

4
 – Nathalie Moreau ,La formation du contrat électronique, dispositif de protection du 

cyberconsommateur et modes alternatifs de reglement des conflits, mémoire DEA ,Droit des 

contrats, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille2, Lille, France, 

2003 ,P40. 

  



 

 

من مشروع العقد النموذجي يف شأن املعامالت اإللكرتونية امللحق بقانون األمم  1/7وقد تضمن البند 

أو      متثل الرسالة إجيابا إذا تضمنت إجيابا إلبرام عقد مرسل إىل شخص واحد: " املتحدة النموذجي ما يلي

مرسل اإلجياب أن يلتزم يف حالة  دديـن ما دامـوا معرفـني علـى حنـو كاف، وكانـت تشـري إىل نيـةعدة أشخـاص حم

 .1"القبول، وال يعترب إجيابا الرسالة املتاحة إلكرتونيا بوجه عام ما مل يشر إىل غري ذلك

ل إتصال عن بعد حيتوي ك: " وتعرف الغرفة التجارية والصناعية لباريس اإلجياب اإللكرتوين على النحو التايل

 ".على كل العناصر الالزمة اليت متكن املرسل إليه من املوافقة مباشرة على الدخول يف العقد

نستخلص من تعريف الغرفة التجارية والصناعية لباريس لإلجياب اإللكرتوين أهنا أشارت إىل الشروط اليت جيب 

 .كاالت فيما خيص مدى صحتهأن تتوفر فيه دون حصرها، وهو ما ميكن أن يثري عدة اش

معيارا لتحديد  91/9بشأن النقل الدويل للبضائع يف املادة  9110كما قد وضعت اتفاقية فيينا لعام 

يكون حمددا بشكل كاف، إذا تعينت فيه البضائع حمل البيع وحتددت  : " اإلجياب، فنصت على أن اإلجياب

 .2"لتحديد حسب البيانات اليت تضمنتها صيغة اإلجيابكميتها ومثنها صراحة أو ضمنا، أو إذا كانت ممكنة ا

 

 

 

  

                                                                        
 .12سابق ، ص طمني سهيلة، الشكلية يف عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع ال -9

2
- L’article 14 du Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises : « Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes 

déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son 

auteur d’etre lié en cas d’acceptation. 

Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou 

implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.. » 



 

 

إذ      يعترب اإلجياب اإللكرتوين احلد الفاصل بني التفاوض وإبرام العقد،: شروط اإليجاب اإللكتروني  -2

فلكي يكون التعبري عن ، 1ينبغي أن يتوفر على جمموعة من الشروط متيزه عن املرحلة التمهيدية السابقة للتعاقد

جيب توافر شرطني أساسيني، أوهلما أن يكون حمددا ودقيقا، مبعىن أن  إلرادة يف التعاقد اإللكرتوين إجيابا ا

إذ ينعقد هذا  يتضمن اإلجياب كل شروط العقد، حبيث بإمكان املوجه له اإلطالع بدقة على مضمون العقد، 

هنائيا، أي أنه  أن يكـون التعـبري عن اإلرادة باتـا، وثاين الشرطني 2العقد مبجرد صـدور القـبول مـنه وال شـيء غريه

 . 3ينطوي على نية املوجب يف إبرام العقد مبجرد إقرتان القبول به

 الصرحية التعبري املعتادة بطرق اإلجياب يصدر: يجب أن يكون اإليجاب واضحا وموجها لشخص معين -أ

 البيع عقد يف يشرتط و أثر، أي   يرتـب فالصمت والسكـوت ال ، السـكوت ذلك يف يصح ال و الضمنية أو

، فقد وضعت إتفاقية فيينا معيارا لتحديد اإلجياب حتديدا  4الثمن و النوع و للمقدار متضمنا اإلجياب يكون أن

منه على ضرورة حتديد البضائع وقدرها ،وكذا مثنها بصورة دقيقة  91كافيا، فأشارت يف الفقرة األوىل من املادة 

، وقياسا على هذه الشروط جيب أن حيرتم اإلجياب اإللكرتوين مقتضيات الوضوح، كأن 5تأويلال حتتاج إىل 

أو اخلدمة، الكمية والنوع، وأن يكون ذلك مقرونا   إسم البضاعة: يصف البضاعة وصفا دقيقا وذلك بتحديد

                                                                        
،ص 7001حليمة بن حفو، الرتاضي يف العقد اإللكرتوين، جملة االمالك، العدد املزدوج السادس، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، املغرب،  -9

917. 
 

 .91، ص 7009والتوزيع، اجلزائر،  علي فياليل، اإللتزمات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر -7
ن املطبوعات العريب بلحاج، النظرية العامة لإللتزام يف القانون املدين اجلزائري، التصرف القانوين، العقد واإلرادة املنفردة، اجلزء األول، ديوا -1

 .91، ص 7009اجلامعية، اجلزائر، 
 .91قارة مولود، شكل التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص -1
 . 901املدين ،املرجع السابق ، ص عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل اإلتصال الفوري وحجيتها يف اإلثبات  -2



 

 

يتفادى  بالصور الرسوم امللونة اليت تعرض صفات البضاعة بدقة ووضوح وبأسلوب صادق ، وعلى حنو

 .1اإلعالنات اخلادعة

 لذلك بالقـبول أو الرفض، التعـبري ذلك على الرد إليه املوجه الشخص يتطلب من قانوين تعبري اإلجياب هوإن 

 غريه، آخر شخص إىل وجه أو الشخص ذلك إىل هفإن مل يوج به، املقصود للشخص موجًها يكون أن جيب

 .رعليه أي أث يرتتب وال إجيابًا يعد ال فإنه

 اآلخر الطرف علم إىل وصوله حلظة من بات إجياب أمام نكون:  يجب أن يكون اإليجاب باتا ونهائيا -ب

وهلذا جيب أن يكون اإلجياب على  بالقبول، اإلجياب باقرتان العقد فينعقد القبول به يقرتن ألن صاحلًا ويكون

افة املسائل اجلوهرية إلنعقاد العقد ،فال درجة من الوضوح ،ومعربا عن نية املوجب باإللتزام هبا بتضمنه لك

 .2يتحقق هذا اإلجياب إال بتوافر مجيع  الشروط جلعله نافذا

 

يتوجب على البائع حتديد مثن السلعة أو اخلدمة ، وكل املصاريف اليت  :أن يكون محدد الثمنيجب  -ج

والفرتة  TVAومثن القيمة املضافة  تدفع مبناسبة تسليمها ، وكذا حتديد كل املصاريف اإلضافية كمبلغ التأمني

اليت يكون فيها املنتوج معروضا باألسعار احملددة ،فقد حرصت التشريعات الدولية على أن يتم تأكيد البيانات 

 من قانون 72املقدمة بعد التعاقد مامل يكن البائع قد نفذ هذا االلتزام قبل امتام العقد كما جاء يف الفصل 

 

 

                                                                        
1
- D’AUZAN Olivier, Le Droit du Commerce électronique , édition du puits Fleuri , 

France ,2005,p51.   

  
، ص 7097رنة، أطروحة دكتوراه يف القانون ، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، اجلزائر، دراسة مقاحوحو يمينة، عقد البيع اإللكتروني،  - 2

22 ،29. 



 

 

 .1ي اخلاص بالتجارة اإللكرتونيةاالنسيرتال النموذج 

ميتاز اإلجياب اإللكرتوين ببعض اخلصوصيات تقتضي اخلروج عما هو : خصائص اإليجاب اإللكتروني  -3

مستقر عليه يف القواعد العامة  اليت تتعلق بطبيعته كونه يتم عرب شبكة عاملية لإلتصاالت واملعلومات، وتتمثل 

 :هاته اخلصائص فيما يلي

 املهين على يفرض بعد ،فذلك عن إجيابا اإللكرتوين اإلجياب كان ملا: ب اإللكتروني يتم عن بعداإليجا -أ

 املستهلك تزويديف  تمثلةم اإللكرتوين املستهلك جتاه ابه يلتزم اليت والواجبات القيود من جمموعة املورد أو

                اخلدمات وخصائص كرتويناإلل الربيد وعنوان له، الرئيسي واملركز وعنوانه التاجر حول مبعلومات

 ومدة التعاقد عن الرجوع يف املستهلك وخيار التسليم، وطريقة أو السداد الدفع  ووسائل انهوأمثا املعروضة،

املتعلق حبماية املستهلك يف العقود عن  2/12رقم األورويب التوجيه إليها أشار االلتزامات ، فهذه الضمان

 .2بعد

من املميزات األساسية لإلجياب اإللكرتوين أنه يتم : لكتروني يتم عبر وسيط إلكترونياإليجاب اإل -ب 

حيث يتم عرض اإلجياب من خالله عن طريق الشبكة  -مقدم خدمات اإلنرتنت –عن طريق وسيط إلكرتوين 

 رتنت،اإلن خدمة مقدم نفسه هو املوجب يكون أن دون حيول ما وبإستخدام وسيلة مسموعة مرئية وليس هناك

 يف بدور منهم كل ويساهم يف االتصال يتدخلون3 اخلدمة تقدمي يف يشاركون آخرين أن هناك بالذكر واجلدير

  .املعلومات ومورد االتصاالت عامل ومنهم إمتامه

                                                                        
  .19حوحو ميينة، عقد البيع االلكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -1

2
 - Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997, concernant la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance , Journal Officiel des 

communautés européennes, N° L 144/19 , 04/06/1997. 

 .91،ص7007حممد عبد الظاهر حسني، املسؤولية القانونية يف جمال شبكات اإلنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1



 

 

 لذلك لالتصاالت واملعلومات، دولية شبكة عرب اإلجياب هذا يتم :اإليجاب اإللكتروني إيجاب دولي -ج

 ملا نظرا دوليا إجيابا لذلك تبعا اإلجياب اإللكرتوين ويكون واجلغرافية، السياسية الدول ودحبد يتقيد ال فهو

 على اإللكرتوين اإلجياب قصر من مينع ما يوجد ال ذلك ومع ،والعاملية االنفتاح من اإلنرتنت شبكة به تتسم

 األمريكية املتحدة الواليات تقرره ما ذلك ومثال معني ومكاين جغرايف نطاق له جيعل مما حمددة، جغرافية منطقة

 أو دولًيا يكون أن ميكن اإلجياب أن يعين مما ، اقتصادية عقوبات عليها املوقع للدول اإلجياب توجيه حظر من

 الدويل أو       اإلقليمي اجلغرايف النطـاق يف املنتجات تسليم أو العقود بإبرام املوجب يلتزم وهبذا إقليمًيا،

 إىل والرابعة الفقرة الثالثة يف اإللكرتونية للتجارة الفرنسي النموذجي العقد من الرابع البند أشار وقد احملدد،

 .1التسليم يغطيها اليت اجلغرافية املنطقة وكذلك اإلجياب يغطيها اليت اجلغرافية املنطقة حتديد

 اإلجياب يكونفعليه  امليةبالطبيعة الع يتسم اإللكرتوين العقد أنمبا : تحديد لغة اإليجاب اإللكتروني  -1

 على العقد حيتوي وقد ، أخرى أجنبية اإلجنليزية  أو بلغة باللغة يتم فإنهأيضا   عاملية طبيعة ذو اإللكرتوين

 دولة يف املتبع القانوين النظام عن تعرب خمتلفة قانونية ذات دالالت أو مألوفة غري وقانونية فنية مصطلحات

 أكثر املصطلح حيتمل قد أو املستهلك دولة يف املتبع القانوين النظام عن خمتلًفا كوني قد والذي املورد أو املنتج

 املادة يف جاء ما وهذا اإلجياب، عن للتعبري الوطنية اللغة استعمال القوانني بعض تشرتط يثحبترمجة،  من

 الذي قانونال، هذا Toubon"2" "قانون توبون" ب واملسمى الفرنسي، 1994 أوت 4 قانون من الثانية

 أو          التشغـيل طريـقة وكذا والتقـدمي واإلجيـاب يف الوصف الفرنسية اللغة استعمال الضروري من جيعل

 كل ويف واإليصاالت، الفواتري يف كذلك اخلدمة، أو باملنتج اخلاص  الضمان جالـم ووصـف االستعمـال

يث ، حبالقانوين اجلزاء توقيع عليه يرتتب تزاماالل هذا احرتام وعدم مرئي، مسعي أو شفهي مكتوب، إعالن

                                                                        
 .21،22، ص 7007، الطبعة األوىل، أبو احلسن، التعاقد عرب اإلنرتنت، دار الكتب القانونية، مصرجماهد أسامة  -9

2
- Loi n 94-665 du aout 1994 relative à l’emploi de la langue française , j,o, du 05 

aout1994 , p 11392. 



 

 

يكمن اهلدف من هذه التدابري يف محاية املستهلك اإللكرتوين ،وذلك بتمكينه من شراء واستعمال منتج هو 

 .على دراية بطبيعته، وذلك بازالة حاجز اللغة يف الفهم

 العقد وضوح درجة يف احلكم ليتم اجيدً  القابل يفهمها بلغة أو القابل بلغة اإلجياب يكون أن جيب غري أنه

 مضمون ليفهم للمستهلك األم اللغة مراعاة من بد ال وعليه القابل لغة بنفس يكن مل إن ذلك يصعبف

 يف وخاصة الوطنية القوانني يف تراعى أن اليت جيب احلقوق أقل من وهذه أخرى شروط وأية العقد وموضوع

 . 1اإلنرتنت طريق عن املربمة العقود جمال

 أخرى ثقافات وجود ظل يف فعال بشكل باألعمال للقيام الوحيدة الطريقة أن من الشركات معظم حتققت وقد

 األخرى الدول يف احملتملني العمالء إىل للوصول تتحد الويب فأعمال الثقافات، تلك مع بالتوافق يكون

 واخلدمات للمنتجات العمالء شراء ليةاحتما هناك أن الباحثون وجد وقد أخرى، لغة إىل املوقع برتمجة وثقافتها

 .2وفهمها األجنبية اللغة قراءة إمكانية مع حىت بلغتهم املعروضة الويب مواقع من

 الصفة ذات املواقع أو العاملية املواقع معظم أن جند عندها الوقوف تستحق عقبة اللغة تكون ال وحىت

 . 3والقبول للتفاوض ملواقعها الدخول للزائرين يسهل وهذا متعددة، بلغات صفحاهتا تربز أن حتاول االنتشارية

ال        من أهم ما تتسم به التجارة اإللكرتونية، أهنا  :تحديد النطاق المكاني لإليجاب اإللكتروني  -5

 أن نالحظ شبكة اإلنرتنت يف أي بقعة من العامل، ولذلك على اإلجياب يظهر أن فيمكن الدول، حبدود تتقيد

 النطاق أي   lieu de couvertureما ميكن أن يسمى بنطاق التغطية  على صراحة نصت العقود بعض

 ليست العروض" من أن   Infonie ما نص عليه عقد املركز التجاري   ذلك ومن اإلجياب، يغطيه الذي

                                                                        
 .11ق، ص ملا عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، املرجع الساب -9

 .27حيي يوسف فالح حسن، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -7

 .911، ص 7002عمر خالد زريقات، عقد البيع عرب اإلنرتنت، دراسة حتلياية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  -1

 



 

 

 إال اثل،مم بدور يقوم للتسليم اجلغرايف النطاق حيدد الذي الشرط أن ويالحظ ،" الفرنسي اإلقليم يف إال صاحلة

 وهي لالنعقاد الحقة مبسألة ولكن فيها، صاحلا اإلجياب يكون اليت اجلغرافية املنطقة بتحديد يتعلق ال أنه

فعندما يكون اإلجياب مقيدا بنطاق مكاين حمدد فحىت لو مت قبول هذا اإلجياب من طرف ، العقد تنفيذ كيفية

 .يتم ولن يرتب آثارهال ينتمي إىل املكان احملدد ،فإن هذا العقد مل   شخص

ويف حالة ما إذا قام املستهلك بقبول هذه الشروط ،فإن البائع غري ملزم بتسليم الشيء املبيع إال يف األماكن 

 .احملددة سابقا

فهذا الشرط ورغم أنه يقوم بوضع حدود للتجارة اإللكرتونية اليت تتسم مبجال واسع غري حمدود ،إال أنه ومن 

  ن األمان بالنسبة للبائع وذلك بتطبيق قوانني املكان املزمع صدور اإلجياب يفجهة أخرى يضفي نوعا م

 .1حدوده

القبول بصورة عامة هو موافقة القابل على اإلجياب املعروض عليه من قبل   :القبول اإللكتروني: ثــانيا

ل مطلقا ومطابقا متاما املوجب، وقد يكون شفهيا أو كتابيا أو سلوكيا، ويف مجيع األحوال جيب أن يكون القبو 

أن يتم من خالل أي تصرف أو  يمكن، فال يشرتط أن يكون القبول على شكل حمدد، ف2لشروط املوجب

، فاإلجياب  ال تكون له أي قوة ملزمة ،واليتم انعقاد 3وسيلة تؤدي إىل تطابق اإلجياب والقبول وإمتام التعاقد

 .4العقد إال بصدور املوافقة من القابل

 العامة، القواعد عن خيرج يكاد ال حنو على للبضائع القبول الدويل بشأن البيع 1980 فيينا اتفاقية عرفت فقد

 املوافقة يفيد املخاطب من صادر أخر تصرف أي أو بيان أي يعترب قبوال: " أنه 91/9  املادة تنص حيث
                                                                        

  .19ة اإللكرتونية، املرجع السابق ،ص خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجار  -1
 .99، دراسة قانونية مقارنة، املرجع السابق، ص سلطان عبد اهلل حممود اجلواري، عقود التجارة اإللكرتونية والقانون الواجب التطبيق -7
 .91حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -1

4
- Abbas Youssef Jaber, Les contrats conclus par voie électronique,étude comparée, Thèse 

pour le doctorat en droit privé, Université Montpellier1, France, 2012 , p 122. 



 

 

 عن القبول اختلف فإذا جوانبه كل يف اإلجياب مع القبول يتطابق أن جيب العقد النعقاد ،وعليه"اإلجياب على

 .1قبوال وليس جديدا إجيابا اعترب اإلجياب

 فهو ولذلك بعد عن ويتم إلكرتونية بوسائط يتم أنه سوى التقليدي القبول عن خيتلف ال اإللكرتوين والقبول

 ببعض يتميز ولكنه ،العادي  أو التقليدي القبول تنظم اليت العامة واألحكام للقواعد األصل حبسب خيضع

 .اإللكرتونية طبيعته إىل ترجع اليت به اخلاصة القواعد

مل تورد القوانني احلديثة أي تعريف خاص بالقبول يف املعامالت اإللكرتونية، : تعريف القبول اإللكتروني  -1

للقوانني فنجد أن قانون جلنة األمم املتحدة للتجارة اإللكرتونية مل يورد أي تعريف للقبول، بل ترك هذه املسألة 

خمتلف وسائل                       الوطنية، واكتفى بالنص على جواز التعبري عن اإلجياب والقبول عرب

 .2املعلومات، وعلى هذا النهج سارت التشريعات العربية مثل التشريع التونسي، األردين، البحريين واإلمارايت

الذي يتمثل يف أنه  سـرتال أضافت شيئا إىل هذا املفهـوممن قانـون األون 91/9وتنبغي اإلشـارة إىل أن املـادة 

أو           تنسب إرادة القبول إىل املتعاقد إذا كان هو الذي أرسلها عرب تقنيات اإلتصال احلديثة سواء بنفسه

 .3بواسطة نائب عنه

 القبول، عن لتعبريفيها ا يتم حمددة طريقة هناك ليست أنه لإلجياب بالنسبة احلال هو وكما سبق مما يستخلص

 وسيلة بأية بالقبول إرادته عن أن يعرب للمتعاقد أجازت ،حيث الصدد هبذا الواردة العامة للقواعد وفقا وذلك

 . الرتاضي على داللتها يف شكا تدع ال

                                                                        
 .710ن املدين، املرجع السابق، ص عمرو عبد الفتاح يونس، جوانب قانونية للتعاقد اإللكرتوين يف إطار القانو  -9
 .917، ص7002لنشر والتوزيع، عمان،حممود عبد الرحيم شريفات، الرتاضي يف التعاقد عرب اإلنرتنت، دراسة مقارنة، دار حامد ل -7
 .979، ص 7009ية، القاهرة، مصر، مسري حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عرب تقنيات اإلتصال احلديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العرب -1



 

 

 اإلنرتنت شبكة على خاصة والقبول اإلجياب عن الصادر التعبري حيكم اآلن حىت عرف وجود عدم من الرغمفب

 وأمانا العبارات لبعض اختصاًرا حيث إنه بالظهور، بدأت قد اخلصوص هبذا العرفية القواعد بوادر أن إال

 . 1والرفض  املوافقة عن للتعبري اإلنسان لوجه يضعون أشكاال  الشبكات عرب املتخاطبني أصبح لالتصال

 :شروط القبول اإللكتروني  -2

  فيه الشروط العامة اليت تتعلق بوجود اإلرادة والتعبري عنها  القبول بوصفه تعبريا عن اإلرادة البد أن تتوفر

واجتاهها إىل إحداث أثر قانوين، وهي أن يصدر القبول ويكون اإلجياب ال يزال قائما، وأن يقرتن باإلجياب 

 .ويكون مطابقا له

 إىل حيتاج الكتابية أو الصوتية  احملادثة عرب املوجه اإلجياب إن: صدور القبول واإليجاب ال يزال قائما -أ

 احملادثة أثناء التعاقد قبول يف رغبته املوجب يبد مل وإن احملادثة من االنتهاء وقبل اآلخر الطرف من فوري قبول

 حدث وإذا ،2 يكن مل كأن ويعترب اهلاتف يف التعاقد عرب احلال هو كما اإلجياب يسقط، منها االنتهاء وقبل

 لو حىت قبول يلحقه أن ميكن وال اإلجياب يسقط القبول صدور بلوق اإلجياب صدور بعد باخلط انقطاع

 ، اخلط انقطاع حبدوث أنفض العقد جملس ألن جديد إجياب يلزم احلالة هذه ويف جديدة، حمادثة أجريت

  موقع إىل انتقل أنه إىل إشارة بإعطاء أو اآليل احلاسب جهاز بإغالق له املوجب الشخص قام إذا كذلك

 قامعنا قد   له املوجب يكون ،اإلجياب تبادل أثناء احملادثة خالله جتري من الذي املوجب موقع غري جديد

 .  اإلجياب فيسقط اإلعراض على دل بفعل

 القبول فإن إجيابه لقبول املوجب من حمددة مدة هناك وكانت اإلنرتنت على موقع عرب اإلجياب كان إذا أما

 .املدة بانتهاء سقط اإلجياب ألن ،ميًتا يولد فإنه املدة انتهاء بعد القبول وجد ،فإذا هبا يرتبط أن جيب

                                                                        
 .19عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص  ملا -9

 .19،17رتونية، املرجع السابق، ص نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة اإللك -7



 

 

إلبرام العقد جيب أن يكون القبول مطابقا لإلجياب ، مبعىن أن اإلتفاق على : مطابقة القبول لإليجاب -ب 

بعض شروط  العقد ال يكفي من حيث األصل إلمتام هذا العقد بل البد من اإلتفاق على مجيع مسائل 

مطابقة القبول لإلجياب مطابقة تامة واليت يقصد هبا املطابقة يف املوضوع بشكل يكون  أيد، وشروط العق

صدور القبول باملوافقة على مجيع املسائل اليت تضمنها اإلجياب دون التفرقة بني ما يعد من املسائل اجلوهرية 

 .1وما يعد من املسائل الثانوية

 املشرتي موافقة أن إىل "العرض قبول" بعنوان السابع بنده يف رتونيةاإللك للتجارة النموذجي القانون أشار وقد

 وطريقة الوفاء وطريقة والثمن عليها املتعاقد اخلدمة أو الشيء وهي العناصر لبعض حتديدا تتضمن أن جيب

 .البيع بعد ما خدمة ابه تتم اليت والطريقة التسليم،

 ينعقد ال واليت للعقد الرئيسية العناصر يف اإلجياب مع ولالقب اتفاق ضمان تستهدف العناصر هلذه فاإلشارة  

 جيب كما ،2جديدا إجيابا اعترب وإال باإلجياب احملددة الفرتة يف يتم أن القبول يف ويشرتط عليها،  االتفاق دون

يفيد قبوال غري  ألنه العقد إبرام مينع خارجي أمر على املشروط القبول ألن شرط، على معلق غري يكون أن

 .3تام

 يفيد مبا الكتابة منها طرق بعدة اإللكرتوين القبول عن التعبري يتم: طرق التعبير عن القبول اإللكتروني  -3

 احملادثة غرف خالل من اللفظ طريق عن أو اإللكرتوين،  الربيد عرب اإللكرتوين  التوقيع باستخدام أو املوافقة

Chatting room   اإلنرتنت  عرب السلعة أو املنتج أو الربنامج لتنزي خالل من بعد عن التنزيلأو

                                                                        
، ص 7007مصر، أمحد شوقي حممد عبد الرمحن، البجوث القانونية يف مصادر اإللتزام اإلرادية وغري اإلرادية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -9
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 .900خملويف عبد الوهاب، التجارة عرب اإلنرتنت، املرجع السابق، ص  -7

 .19، بدون سنة، ص 01يزيد أنيس نصر، التطابق بني القبول واإلجياب يف القانون األردين واملقارن، جملة احلقوق، الكويث، العدد  -1



 

 

Down load  مبجرد اإلنرتنت عرب اإللكرتوين القبول يتم ، وقد1بالقابل اخلاص جهاز الكمبيوتر على 

ستخدم مواقع الويب اليت تستخدم اللغة الفرنسية فت، " أنا موافق" على األيقونة، حيث جند عبارة  الضغط

 I ، أما مواقع اللغة اإلجنليزية فتستخدم عبارة  d’accord و  j’accepte l’offre عبارات مثل عبارة 

agree  وOK    ،املخصصة للقبول واملوجودة على   األيقونة على مرتني النقر يتم أن املوجب ويشرتط

 .األثر عدمي القبول ويصبح العقد انعقاد بشأن أثرا يرتب ال واحدة مرة فالنقر ذلك وعلى الشاشة،

 النقرة بأن القابل يدعي ال وحىت التعاقد، على القابل موافقة من للتأكد الطريقة ذهبه املوجب يلجأ ما وغالبا

 يتخذ وقد، 2العقد إبرام على القابل موافقة على دليل مرتني فالنقر السهو، أو اخلطأ طريق عن كانت األوىل

 مثل القابل إىل توجه األسئلة اليت بعض على القبول، كاإلجابة لصدور الالحقة اإلجراءات بعض املوجب

 جهاز شاشة على تظهر اليت اخلاصة البيانات بعض كتابة أو إليه، املنتج إرسال يتعني الذي إقامته حمل حتديد

 .االئتمانية البطاقة ونوع كرقم اآليل احلاسب

 3املطلوب بالشكل وامتامه العقد وإبرام القبول تأكيد هو الالحقة اإلجراءات هذه من القصد أن اضحمن الو 

جيوز : " أنه على  "األونسيرتال "اإللكرتونية للتجارة النموذجي القانون من 11 املادة نص يف وورد،فقد 

 استخدام ردلمج للتنفيذ قابليته أو صحته يفقد ال العقد وأن القبول، عن للتعبري البيانات رسائل استخدام

 ".الغرض هلذا بيانات رسالة

تعبري عن يف الالسكوت  ما حملهذه النقطة أن القبول قد يكون صرحيا أو ضمنيا ، لكن  ما توصلنا إليه يف 

 القبول اإللكرتوين؟

                                                                        
 .119ة مقارنة، املرجع السابق، ص خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دراس -9

2
 – Alain Bensoussan , Le commerce électronique, aspects juridiques, édition HERMES , 

PARIS , 1998 , p 34.         
3 

- Marine LAMOTTE, L’encadrement du contrat électronique : l’exemple Français, 

mémoire en droit des affaires, Faculté de droit , Univeristé de Montréal,Canada ,2009, p 

154. 



 

 

 إذ صراحة اإللكرتوين القبول يتم أن نه جيبفإحسب رأينا ونظرا للطابع الدقيق ملعامالت التجارة اإللكرتونية 

 ميكنها ال األجهزة وهذه آليا تعمل إلكرتونية وبرامج أجهزة طريق عن يتم فهو ضمنا يتم أن يصعب

على قدر   القبول يأيت أن لذا ينبغي كما هو احلال يف املعامالت التقليدية،  املتعاقد إرادة استنتاج أو استخالص

 . من الصراحة والوضوح لكي ال يقع أي من املتعاقدين يف تأويالت وغموض هو يف غىن غنها

 يف نص على بناء قبوال ويعترب اإلرادة عن تعبريا يكون أن ميكن السكوت فإن األصل هذا من استثناء ولكن

     الرضا، وهو على داللته تفيد أن انهشأ من مالبسة ظروف به أحاطت إذا التعاقد طريف اتفاق أو القانون

 أثناء التعاقد اتفق أطراف إذا قبوال السكوت يعد ، كما1اجلزائري املدين القانون من 60 املادة به قضت ما

 يتفق أن ذلك معينة ومثال ظروف يف قبوال اإلجياب إليه املوجه اعتبار سكوت على صراحة املفاوضات

 أو  ذلك تقتضي التعامل طبيعة كانت أو رد، دون معينة مدة مضت إذا قبوال السكوت على اعتبار األطراف

 .إليه املوجب ملنفعة اإلجياب كان أو العرف

 

 

                                                                        
ال      التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة، أو باإلشارة املتداولة عرفا، كما يكون باختاذ موقف: " من القانون املدين اجلزائري 90املادة  -9

 .يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه

 ".التعبري عن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا وجيوز أن يكون

 



 

 

 السابق التعامل حالة يف كما اإللكرتوين، القبول عن تعبريا 1 املالبس السكوت اعتبار الصعوبة من فإنه وكذلك

 العملية الناحية من يكفي ال ذلك فإن اإللكرتونية، املعلومات شبكة عرب كثريا حيدث والذي املتعاقدين بني

 .ذلك على التعاقد أطراف بني ضمين أو صريح اتفاق هناك كان إذا إال قبوال، السكوت العتبار

 إذا وذلك األحوال، حبسب اإللكرتوين التعاقد يف رفضا أو قبوال السكوت اعتبار جيوز فإنه لذلك وتطبيقا

 أو        املتعاقدين، بني سابق تعامل هناك كان أو ذلك، على تدل التجاري العرف أو التعامل طبيعة كانت

 ذلك القبول، ومع على السكوت لةدال معها يرجع أخرى بظروف السكوت يقرتن أن أو بينهم، صريح اتفاق

 إىل يشري نص أي اإللكرتونية باملعامالت املتعلقة األجنبية أو العربية سواء التشريعات من أي يف ال يوجد

 .2القبول عن للتعبري ابه يعتد وسيلة السكوت اعتبار

 :صحة التراضي في عقد التجارة اإللكترونية: ثـالثا

أهلية كاملة، كما جيب أن ال يشوب هذه اإلرادة عيب من عيوب يشرتط لصحة الرتاضي أن يصدر عن 

 .اإلرادة  اليت سنتطرق إليها

العقود اإللكرتونية شأهنا شأن كل العقود اآلخرى، ال تنعقد صحيحة إال إذا صدرت عن متعاقدين تتوافر إن 

 .3فيهما األهلية اليت يتطلبها القانون، ألن األهلية شرط لصحة الرضا

منه للقاصر القيام ببعض أعمال  119أجازت بعض التشريعات كالقانون املدين الفرنسي يف املادة  غري أنه قد

احلياة اليومية أو اإلعتيادية، واعتباره مثل البالغ قادرا على القيام بكافة األعمال اليت تدخل يف احلياة اليومية، أو 

                                                                        
السكوت املالبس أو السكوت املقرتن و هو السكوت الذي حتيط به بعض الظروف والعوامل اليت جتعل منه دليال على التعبري عن إرادة الطرف  -9
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 .719خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  -7
 .91نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -1



 

 

ء املأكوالت، والكتب الدراسية أو برامج يف حقه يف التصرف مبفرده فيما يوضع حتت يده من أموال كشرا

 .الكمبيوتر

فمنهم من يعترب تصرفه صحيحا و مرتبا آلثاره مبا أنه  يف امكانية القاصر التعاقد الكرتونيا،اختلف الفقهاء يف 

يف حني يرى جانب آخر من الفقه أنه ونظرا ، ميكن لناقص األهلية التعاقد عرب اإلنرتنت مبا يف حوزته من أموال

لطابع اخلاص للعقد اإللكرتوين، فإن ناقص األهلية مىت اختذ مظهر الشخص البالغ، وكان املتعاقد اآلخر عرب ل

شبكة اإلنرتنت ليس على علم بذلك، فإنه ينبغي محاية هذا املتعاقد إعماال لنظرية الوضع الظاهر، وذلك 

قرار املعامالت اإللكرتونية، وحىت ال يتفاجأ لتوفري الثقة واألمان لدى املتعاقدين عرب الشبكة، وحفاظا على إست

 .1املتعاقد حسن النية ببطالن العقد لسبب ال يعلمه، ومل يكن مبقدوره أن يعلمه وقت التعاقد

حسب رأينا ال ميكن للقاصر التعاقد الكرتونيا ، إذ ميكن استغالله عرب شبكة اإلنرتنت من طرف مجاعات 

 .ه يف هذا اجملالمنظمة ، أو التحايل عليه لنقص خربت

يف              ال ختتلف  فهيوبالنسبة للعيوب اليت قد تشوب اإلرادة و صحة الرتاضي يف العقد اإللكرتوين، 

 .الغلط واإلكراه واإلستغالل والتدليس: جوهرها عن عيوب اإلرادة يف النظريات التقليدية وهي أربعة عيوب

ذي يقوم يف ذهن الشخص وجيعله يتصور الواقع على يقصد بالغلط الوهم ال  :L’erreurالغلط   -1

، ويشرتط للتمسك بالغلط إلبطال العقد أن يقع أحد املتعاقدين يف غلط جوهري، وأن يتصل 2خالف حقيقته

ذلك الغلط بعلم املتعاقد اآلخر، ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ عند من وقع فيه حدا من اجلسامة حبيث كان 

، وقد يقع الغلط يف جوهر الشيء، أو يقع على شخص املتعاقد أو 3فيهتعاقد لو مل يقع سيمتنع املتعاقد عن ال

 .يف طبيعة العقد
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إال              إن هذه الشروط تقيد من استعمال عيب الغلط إلبطال العقود التقليدية لصعوبة إثبات توفرها،

 الغلط،      البة بإبطال العقد بناء على عيبأن اإللتزام باإلعالم يف العقود اإللكرتونية يسهل كثريا من املط

 .1بإعتبار أن اإلخالل هبذا اإللتزام يعترب قرينة ال تقبل إثبات العكس يف ثبوت إتصال الغلط باملتعاقد احملرتف

وتعترب صفة عدم اخلربة، أو عدم اإلحرتاف يف املعامالت اإللكرتونية عنصرا جوهريا يف قبول إدعاء املتعاقد 

 غلط جوهري، السيما يف األشياء الفنية ذات التقنية املتطورة مثل برامج احلاسوب، حيث ميكن الوقوع يف

اعتبار هذه الصفة من القرائن اليت يستعني هبا قاضي املوضوع يف تقدير مدى وقوع املتعاقد يف الغلط، وكذلك 

غري واضحة وغري حمددة وغري كافية احلال إذا كانت البيانات واملعلومات اليت قدمها التاجر، أو مقدم اخلدمة 

 . 2لتجنب الوقوع يف الغلط

ويالحظ أنه كثريا ما يقع الغلط يف جمال العقود اإللكرتونية بسبب العرض الناقص للمنتجات، وذلك بأن 

يكون العرض غري واضح أو مفهوم وغري متضمن الوصف الدقيق للسلع أو اخلدمات، مما يؤدي إىل الوقوع يف 

 .املنتج املعروض عرب شبكة اإلنرتنتالغلط بشأن 

منه مقدمي اخلدمات بأن  99بشأن التجارة اإللكرتونية يف املادة  7000/19لقد ألزم التوجيه األورويب رقم 

 يقوموا بعرض اخلدمة على العميل بالتفصيل الدقيق، وأن يقوموا بإعالمه بذلك بوسائل مناسبة وفعالة وسهلة

 

 

                                                                                                                                                                             
1
-Isabelle RIHM , L’erreur dans la déclaration de volonté, presses universitaires d’AIX- 

MARSEILLE, 2006 , p 48. 
 .11لكرتونية ، املرجع السابق، ص مرزوق نور اهلدى، الرتاضي يف العقود اإل -7
  .900لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -1



 

 

 .1ن فهم املعطيات اإللكرتونية، األمر الذي يكفل عدم وقوع العميل يف الغلطالبلوغ وعلى حنو ميكنه م 

ميكن غري أنه حىت وإن كانت هنالك صعوبات يف إثبات هذا الغلط يف املعامالت اإللكرتونية بصفة خاصة، 

دعامة اإلستعانة يف ذلك ب ولتفادي ذلك ميكنتعديل العرض الناقص الحقا بوسيلة إلكرتونية ال ترتك أثرا، 

 .إلكرتونية لتسجيل وتوثيق كل نقص يف البيانات وإستعماهلا كأدلة الحقا

يعرف التدليس بأنه استعمال الشخص لطرق احتيالية وذلك إليقاع شخص :   Le dolالتدليس   -2

، له شرطان أحدمها مادي يتمثل يف الطرق اإلحتيالية، واآلخر معنوي يتمثل 2آخر يف غلط يدفعه إىل التعاقد

 نية التظليل، كما يشرتط أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد وأن يتصل باملتعاقد اآلخر، ومن هنا يفهم يف

 .بأن السكوت عن تقدمي معلومات  أو بيانات واجب اإلفصاح عنها يعترب تدليسا 

حملتالني على إخرتاق وحيتل التدليس مكانة كبرية يف جمال عقود التجارة اإللكرتونية، نظرا لقدرة بعض العابثني وا

أو            النظام املعلومايت للشبكة وإساءة استخدامها، وغالبا ما يتمثل التدليس يف اإلعالن اخلادع 

الكاذب، أو الوعد بواسطة رسالة إلكرتونية مبيزات ومهية، وذلك بقصد دفع املتعاقد اآلخر إىل إبرام العقد، 

ال يتمكن من معاينة الشيء املبيع كما هو احلال يف التعـاقد التقلـيدي،  فاملستهلك يف عقد التجارة اإللكرتونية 

قد يلجأ التاجر إىل استخدام احليل التكنولوجية يف عرض فحيث تتـم املعاينة من خالل شاشة احلاسب اآليل، 

 .املنتجات واخلدمات، هبدف إبرام العقد، فإذا ثبت ذلك فإنه جيب إبطال هذا العقد لوجود غش

                                                                        
ر، الطبعة الثالثة، ر النهضة العربية، القاهرة، مصعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، مصادر اإللتزام، العقد، اجلزء األول، دا -9

 .177، ص 9119
2
 – Abbas Youssef Jaber , Les contrats conclus par voie électronique ,étude comparée 

,Op.cit ,p 181. 

 



 

 

ا إلتساع نطاق هاته الظاهرة، فقد اجتهت معظم التشريعات احلديثة املتعلقة بتنظيم العقود واملعامالت ونظر 

اإللكرتونية إىل حماولة وضع سياج حلماية املستهلكني الذين يربمون عقودا عرب الشبكة من خالل إلزام املهنيني 

 .بوصف املنتج أو اخلدمة وصفا دقيقا، وبيان خصائصه وسعره بوضوح

كما أعطت للمستهلك احلق يف إرجاع املنتج خالل املدة احملددة قانونا، وذلك ما قرره قانون اإلستهالك 

الفرنسي والقانون األمريكي، لتتضمنه التشريعات العربية الحقا وذلك حلماية الطرف الضعيف يف عقد التجارة 

 .1اإللكرتونية أال وهو املستهلك

فرباير  72املؤرخ يف  01/01من القانون رقم  07ري ،وبالرجوع لنص املادة أما فيما يتعلق باملشرع اجلزائ

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة         أو :" بقوله  2واملتضمن محاية املستهلك وقمع الغش 7001

 .3"خدمة معروضة لالستهالك مبقابل أو جمانا وعلى كل متدخل ويف مجيع مراحل عملية العرض لالستهالك

د أنه قد أضفى نواعا من احلماية على املستهلك اإللكرتونية بطريقة ضمنية ، فاملستهلك يف جمال التجارة جن

اإللكرتونية هو نفسه املستهلك يف التجارة التقليدية، فاإلختالف الوحيد بينهما أن األول يتعامل بوسيط 

 .الكرتوين

خلدمات سواء كانت معروضة بشكل تقليدي تشمل كل السلع وا 01/01وعليه نستخلص أن أحكام القانون

أو الكرتوين ، يف انتظار تدخل املشرع اجلزائري إلصدار قانون خاص ينظم التعامالت اإللكرتونية وعقودها 

 .ومحاية املستهلك اإللكرتوين بصورة خاصة ومفصلة

                                                                        
1
ون، جامعة مولود معمري،كلية الحقوق خلوي نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر اإلنترنت، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القان - 

 .23،22، ص 3112والعلوم السياسية، تيزي وزو ،الجزائر، 

2
، مؤرخة 12ر، عدد .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ح3110فيفري  32الموافق  1321صفر  30مؤرخ في  12-10قانون رقم  - 

 .12،ص  3110مارس  10في 

، املتعلق حبماية املستهلك وقمع 7001فيفري  72املوافق  9110صفر  71مؤرخ يف  01-01قانون رقم من القانون  07أنظر املادة  - 3
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دل بني يعرف الغنب بأنه عدم التعا:  L’exploitation et la lésion اإلستغالل والغبن   -3

ما يعطيه العاقد وما يأخذه، أما اإلستغالل فأساسه أن نفسية املتعاقد قد شاهبا عيب أدى إىل اإلخالل الفادح 

بني ما أعطى وما تلقى، والعيب النفسي يكون إما لقلة اخلربة، أو الطيش أو الولع الشديد بالشيء أو احلاجة 

يت انتابت املتعاقد اآلخر فيحصل منه على مقابل مبالغ فيه املاسة إليه، إذ ينتهز الطرف اآلخر حالة الضعف ال

 . 1يفوق قيمة الشيء احلقيقية

ستغل املتعاقدين عرب الشبكة األشخاص العاديني نظرا فالتعامالت اإللكرتونية ،  ميكن اسقاطه علىوهو ما 

 ،هلك عرب الشبكة العنكبوتيةلقلة خربهتم يف هذا اجملال، لذا أولت خمتلف التشريعات أمهية بالغة حلماية املست

ولعل القانون التونسي للمعامالت اإللكرتونية يعد من أفضل التشريعات العربية اليت تطرقت هلذه احلماية حيث 

يعاقب كل من استغل ضعف، أو جهل شخص يف إطـار عمليات البيع :" منه على أنه 20نصت املادة 

و          9000بأي شكل من األشكال خبطية ترتاوح بني اإللتزام حاضرا، أو آجال اإللكتـرونية بدفعـة 

دينار، وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غري قادر على متييز أبعاد تعهداته، أو   70000

 كشف احليل، أو اخلداع املعتمدة باإللتزام أو إذا ثبت أنه كان حتت الضغط مع مراعاة أحكام اجمللة 

 .2اجلنائية
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رهبة تقوم يف نفس الشخص فتدفعه إىل : " يعرف اإلكراه بكونه: La violenceكرا  اإل   -1

، أي أنه إجبار الشخص بغري حق على أن يعمل عمال دون رضاه، ويكون ماديا أو معنويا، فيشرتط 1"التعاقد

ملتعاقد بغري وجه يف اإلكراه إلعتباره عيبا يشوب الرضا أن يتم التعاقد حتت سلطان الرهبة اليت بعثت يف نفس ا

حق بفعل املتعاقد اآلخر ، أو على األقل يكون املتعاقد اآلخر على علم هبا، كما يشرتط أن تكون هذه الرهبة 

 .2هي الدافعة إىل التعاقد

واإلكراه هبذا املفهوم يصعب تصور حدوثه يف نطاق إجراء املعامالت اإللكرتونية لكون هذه األخرية تتم عن 

املستخدم حر يف إختاذ القرار الذي يناسبه بأخذ املبادرة إلبرام العقد بالقيام ببعض األعمال بعد واملشاهد أو 

 .3املادية كاإلتصال برقم اهلاتف أو املوقع   وال ميكن القول أنه مهدد يف ماله أو نفسه

على املتعاقد بسبب  إال أنه قد يقع اإلكراه يف جمال العقد اإللكرتوين بسبب التبعية اإلقتصادية أين يتم الضغط

العوز اإلقتصادي، كإحتكار أحد املنتجني أو املوردين لسلعة معينة ويعرضها للبيع بشروط جمحفة فيضطر 

 .4املشرتي للتعاقد بسبب هتديد مصاحله، وبالتايل    ال يكون أمامه بديل غري قبول التعاقد

والعديد من املؤمترات و اليت خرجت مبجموعة ولقد عاجلت مسألة اإلحتيال اإللكرتوين غرفة التجارة الدولية 

 :من التوصيات يف هذا الشأن، نذكر منها

التزام األطراف املتعاقدة بالدقة يف تعاملهم واستعمال التعبري السليم حىت ال يستدل منها أهنا أمر بالشراء  -

 .5وليس عرضا

                                                                        
 .91أمحد شوقي حممد عبد الرمحن، البجوث القانونية يف مصادر اإللتزام اإلرادية وغري اإلرادية، املرجع السابق، ص  -9
 .19لعقود اإلكرتونية، املرجع السابق، ص مرزوق نور اهلدى، الرتاضي يف ا -7
 .22، ص 7000حممود السيد عبد املعطي خيال، التعاقد عن طريق التليفون، النسر الذهيب للطباعة، القاهرة، مصر،  -1
 .22، ص 7009حممد حسني منصور، املسؤولية اإللكرتونية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  -1
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ة فيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث واإلستفادة من اإللتزامات الوارد" بروكسل"اإلنضمام إىل معاهدة  -

 .اإلحتيال والغش

ضرورة تعديل التشريعات الوطنية السيما العقابية لردع مثل هذه املعامالت لتسليط العقوبات على  -

 .مرتكبيها

تكوين جهات األمن وتدريبهم على أحدث التقنيات احلديثة يف جمال اإلتصاالت للكشف عن مرتكيب  -

 .ونيةاجلرائم اإللكرت 

 . 1ملكافحة جرائم نظم وشبكات اإلتصال" بودابست" اإلنضمام إىل معاهدة  -

 :المحل والسبب في عقد التجارة اإللكترونية: الفرع الثاني

،  والسبب الرضا واحملل وهي ثالثة أركان فيه يتوافر أن صحيحا،جيب اإللكرتوين العقد انعقاد يكتمل لكي

 ومراعاة العام، النظام عدم خمالفة من للعقد العامة القواعد تقرره ما مع ركاناأل اتهه تتفق أن يشرتط حيث

 . العامة اآلداب

 : المحل في عقد التجارة اإللكترونية: أوال

 غريبا ليس ولكن االلتزام يف ركنا يعترب فهوحمل عقد التجارة اإللكرتونية هو اإللتزامات اليت يولدها هذا العقد، 

 يولده، الذي للعقد مباشر غري حمال الوقت نفس يف يعترب لاللتزام مباشرًا حمال  يعترب ما فإن وبالتايل ،العقد عن

 مبقتضى حتقيقها الطرفان يقصد اليت القانونية العملية هو العقد فمحل االلتزام، وحمل العقد حمل بني الفقه ومييز

 أو عمل عن امتناع أو عمل يف ويتمثل دائن،ال ملصلحة املدين به يلتزم الذي األداء فهو االلتزام حمل العقد، أما

ويشرتط فيه بصفة عامة أن يكون موجودا أو ممكنا وقابال للتعيني ومشروعا ،فاحملل طبقا للمادة   إعطاء،

                                                                        
 .12مرزوق نور اهلدى، الرتاضي يف العقود اإلكرتونية، املرجع السابق، ص   -9



 

 

من القانون املدين الفرنسي هو الشيء الذي يلتزم أحد األطراف بتقدميه، أو يلتزم بعمل أو اإلمتناع  9979

 .عنه

 :حيحا ومرتبا آلثاره ،جيب أن يتوفر على جمموعة من الشروطوحىت يكون احملل ص

أن تكون السلعة أو اخلدمة املراد جيب من صحة إبرام العقد  للتأكد:  شرط الوجود أو القابلية للوجود  -1

 التشريعات أغلبية نصت على هذا الشرط، فقد 1اإلتفاق عليها موجودة فعال أو قابلة للوجود أثناء اإلتفاق

 بطالن عندها، مما يرتب للعقد فال وجود  ذاته يف مستحيال العقد حمل يكون أال ،فهذا الشرط يعين نةاملقار 

 استحالة أو مطلقة استحالة ،واإلستحالة هنا نوعان ممكن غري العقد حمل من جتعل اليت االستحالة أو العقد

 ميكن ال           استحالة وهي اناملك أو الزمان بظرف ترتبط ال موضوعية نواحي إىل ترجع فاألوىل نسبية

 وإىل امللتزم شخص إىل ترجع شخصية استحالة فهي النسبية االستحالة أما، وثابت واحد أثرها فكان جتاوزها

 بل التنفيذ الستحالة بالبطالن األمر ربط عندها يعين ال مما ،جتاوزمها باإلمكان وبالتايل واملكان الزمان ظريف

 .2العقد بطالن إىل بالتايل يؤدي وال  مامللتز  بيد األمر يبقى

 جيب للتعني، قابال معينا أو  اإللكرتوين العقد حمل يكون حىت: أن يكون المحل معينا أو قابال للتعيين  -2

 اخلادعة اإلعالنات عن بعيًدا وكاملة دقيقة بصورة احلديثة االتصال تقنيات عرب املنتج أو اخلدمة وصف يتم أن

 هو ما  مثل بصور وصفها مصحوبا يكون ما فغالبا حمل للتعاقد تكون واليت املعروضة نتجاتامل إىل بالنظر، ف

 ويتسم مباشرة، رؤية العقد حمل رؤية ميكن ال اإللكرتوين التعاقد يف ألنه وذلك ،التقليدي الورقي الكتالوج عليه

ا يقع على عاتق مقدم اخلدمة أو املنتج أكثر من كونه إلتزاما قانوني اإلعالين بالطابع الطريقة هبذه عادة العرض

 .ولكنه يتمتع بقيمة قانونية تتمثل يف التزام مقدم اخلدمة  أو املنتج باجلودة

                                                                        
 .971السابق، ص  لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع   -9
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 على جيب: "إىل أنه اإللكرتونية والتجارة املبادالت قانون من 25 املادة خالل من التونسي املشرع فذهب

 املعلومات العقد  إبرام قبل ومفهومة واضحة بطريقة للمستهلك يوفر أن اإللكرتونية املعامالت يف البائع

 . 1..."املنتج سعر ، وخاصيات وطبيعة املعاملة، إجناز مراحل ملختلف كامال وصفا ...:التالية

فقد ركز املشرع التونسي ويف سبيل محاية املستهلك اإللكرتوين على ضرورة أن تكون السلع او اخلدمات 

 .لى قدر من الوضوح والوصف التام قبل إبرام املعاملة اإللكرتونيةاملعروضة على شبكة اإلنرتنت ع

 إذا اتفقت: "أنه اإللكرتونية اخلاص باملعامالت األردين قانونال من التاسعة املادة من األوىل الفقرة يف جاء كما

 املتعلقة لوماتاملع تقدمي املعاملة ذهبه اخلاص التشريع يقتضي إلكرتونية، بوسائل معاملة إجراء على األطراف

 مع متفقا إلكرتونية بوسائل إجرائها اعتبار هلذه الغاية فيجوز خطية بوسائل للغري تسليمها أو إرساهلا أو ابه

 وقت يف إليها والرجوع وختزينها تلك املعلومات طباعة على قادرا إليه املرسل كان إذا التشريعات تلك متطلبات

 ".لديه املتوافرة بالوسائل الحق

والقانون املدين املصري يف املادة  L 111-12ا ذهب إليه كذلك قانون اإلستهالك الفرنسي باملادة وهو م

 .، حيث أوجب ضرورة إعالم البائع للمستهلك باألوصاف األساسية للسلعة أو اخلدمة191/9

                                                                        
، يتعلق باملبادالت والتجارة اإللكرتونية، الرائد الرمسي 7000أوت  01، مؤرخ يف 7000لسنة  11من القانون عدد  72أنظر املادة  -9

 .91، العدد 7000أوت  99للجمهورية التونسية،

2
- Article L111-1 du code de la consommation Français : « Avant que le consommateur ne soit lié 

par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :  

 

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication 

utilisé et du bien ou service concerné ;  

- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;  

- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage 

à livrer le bien ou à exécuter le service ;  

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

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a 

lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas 

échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux 

autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par 

décret en Conseil d'Etat. » , http://www.legifrance.gouv.fr/, 13/09/2015, 23 :26. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE89105422CDD6A391C728DF4811269F.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

ن طبيعة وطبقا لقانون اإلستهالك املصري يلتزم كل مورد ومعلن بإمداد املستهلك باملعلومات الصحيحة ع

املنتج، وخصائصه، وجتنب ما قد يؤدي إىل خلق انطباع غري حقيقي أو مضلل لدى املستهلك أو وقوعه يف 

 .1الغلط

ال خيتلف عقد التجارة اإللكرتونية عن نظريه يف التجارة التقليدية، وهذا يعين : أن يكون المحل مشروعا  -3

للنظام العام واآلداب العامة أو لنص قانوين مينع التعامل ضرورة أن يكون حمل العقد مشروعا، فال يكون خمالفا 

إذا  : " من القانون املدين اجلزائري واليت تنص على أنه 11فيه، وإال كان العقد باطال، ويؤيد ذلك نص املادة 

ذا نص وك، "كان حمل اإللتزام مستحيال يف ذاته أو خمالفا للنظام العام أواآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقا

إذا كان حمل اإللتزام خمالفا للنظام العام واآلداب  : " من القانون املدين املصري اليت نصت على 910املادة 

 ".كان العقد باطال

وذلك نظرا لكثرة املواقع اليت تستغل يف ممارسة التجارة غري  ،وميثل شرط املشروعية أهم شروط العقد االلكرتوين

 .إخل..سهيل البغاء واستغالل األطفال جنسيا ونشر الصور اإلباحيةاملشروعة كاملخدرات، أو يف ت

فينبغي يف حمل العقد اإللكرتوين أن يكون متفقا مع القوانني القائمة، والسيما تلك القوانني املنظمة للمنافسة 

وبالتايل فإنه  يف جمال التجارة اإللكرتونية، وكذا قوانني اإلستهالك والقوانني املنظمة للعقود املربمة عن بعد،

حيظر اإلجتار يف األسلحة والذخائر، وكذا اإلجتار يف األدوية من غري املتخصصني واحلاصلني على ترخيص 

 .2مبباشرة مثل هذه األنشطة

السبب وفقا للقواعد العامة هو الغايةأو الباعث الدافع للتعاقد، : السبب في عقد التجارة اإللكترونية: ثانيا

من القانون  11و  12، وقد تناول املشرع اجلزائري السبب يف املادتني 3تزم من إلتزامهويقصد به غاية املل
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 .999خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق ، ص  
 .991مناين فراح، العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص  -7
 .777، ص 9112نهضة العربية، مصر، مجيل الشرقاوي، النظرية العامة لإللتزام، الكتاب األول من مصادر اإللتزام، دار ال -1



 

 

املدين، ويعرف عادة بأنه الغرض املباشر  أو القريب اجملرد الذي يقصد إليه املتعاقد من إلتزامه، أما الغرض غري 

حىت ال يؤدي إىل إبطال العقد،  والبد من أن تتوافر فيه شروط،  املباشر فهو الباعث أو الدافع إىل التعاقد

 .ولعل أمهها شرط املشروعية، وأن يكون صحيحا مبعىن أال يكون ومهيا أو صوريا، وأن يكون موجودا

 غري سبب مزيـف أو بسبـب أو سـبب بال االلتـزام الفرنسي فإن  املدنـي القانـون من 1131 للمادة وطبقا

 سبب موجودا، بينما يكون وجمرد،و وموضوعي مباشر ونيك جيب أن االلتزام سببف أثر، له ليس مشروع

  .1األخر االلتزام وجود على طرف يبقى كل التزام سبب للجانبني امللزمة العقود ويف مشروع  يكون العقد

 املباشرة هو الغاية السبب فإن املدين، التزم مبا السؤال عن اإلجابة ويتضمن االلتزام موضوع هو احملل كان وإذا

 .2تزاماالل من

، قام املشرع 3من القانون املدين 9971،ومن خالل نص املادة  7099فيفري  90غري أنه وبصدور مرسوم 

الفرنسي حبذف السبب كركن من أركان العقد وذلك لرؤيته بأن اعتبار السبب كركن لقيام العقد جيعله يتداخل 

 يعترب فيها أن نظرية السبب التقليدية غري مع ركن احملل وهو ما نادت به نظرية الفقيه الفرنسي بالنيول اليت

 .صحيحة وغري ذات فائدة

 العقد أركان أحد السبب يكون حيث التقليدي، البيع عقد عن اإللكرتوين البيع عقد يف السبب خيتلف فال

 السبب يكون أن يشرتط كما وصحيحا، موجودا يكون أن السبب يف ،فيشرتط العقد بطالن إىل يؤدي وختلفه

                                                                        
1
- L’article 1131 du code civil Français : « L’obligation sans cause , ou sur une fausse 

cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
  

 .911، ص 9117بية، القاهرة، مصر، مجيل الشرقاوي، اإلثبات يف املواد املدنية، دار النهضة العر  -7
3
 -L’Article 1128 du Code Civil Français : « ..Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 

1- Le consentement des parties, 
2 Leur capacité de contracter, 
3 Un contenu licite et certain » 



 

 

 اإللكتـروين العقـد يستنـد أن جيـب لذلك ،1اإللكرتوين العقد حمل شروط أهم متثل السبب ومشروعية مشروعا

 .العام النظام لآلداب   أو خمالف غري سبب على

 على يقوم أنه العقود،   إال من غريه عن اإللكرتوين العقد هبا خيتص أن ميكن اليت االختالفات من وبالرغم

 وآثاره، العقد حمل على والقابل املوجب من العقد طريف إرادة تالقي وهو العقود، كافة أصل هو واحد أساس

 وميكن          ،2والسبب واحملل الرضا وهي التقليدي للعقد العامة األركان ذات على يقوم العقد هذا أن أي

 ال                  ديالتقلي العقد يف االلتزام ملصادر العامة القواعد يف للسبب احلاكمة القواعد أن القول

 .اإللكرتوين العقد يف للسبب املنظمة للقواعد خصوصية وجود عدم يعين مما اإللكرتوين العقد يف عنها ختتلف

 : زمان ومكان إبرام العقد اإللكتروني: الفرع الثالث 

التالقي الزمين عرب إن ما مييز العقد اإللكرتوين هو عدم احلضور املادي لطريف العقد وقت ابرامه ،حبيث يكون 

حىت لو كان طريف العقد موجودين يف نفس الوقت بفضل التكنولوجيات احلديثة ،غري أن  و، شبكة اإلنرتنت 

 .البعد املكاين يظل قائما

أدق املسائل القانونية اليت ترتتب عن التعاقد من ن مسألة حتديد زمان ومكان ابرام العقد اإللكرتوين تعد ا

، والتوجه 9119كة اإلنرتنت ، السيما وأن القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية لسنة اإللكرتوين عرب شب

ا حلظة ومكان إبرام العقد اإللكرتوين م، مل حيدد أي منه7000األورويب بشأن التجارة اإللكرتونية لسنة 

 .3حتديدا صرحيا، مما قد يؤدي إىل إختالف التشريعات يف تبين مفهوم موحد لذلك

على حتديد مكان إبرام العقد اإللكرتوين، حتديد القانون واجب التطبيق واحملكمة املختصة بنظر النزاع،  ويرتتب

أما بالنسبة لتحديد زمن التعاقد فيكمن يف أنه بإنتقال امللكية واملخاطر اليت تتعرض هلا البضاعة حمل العقد إىل 
                                                                        

 .910مسري حامد عبد العزيز، التعاقد عرب تقنيات اإلتصال احلديثة، املرجع السابق، ص  -1
 .10ملا عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، املرجع السابق، ص  -2
 .901سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص لزهر بن  -3



 

 

ث ال يعود بوسع املوجب أن يرتاجع عن العرض بعد املشرتي، يبدأ العقد برتتيب آثاره من حلظة انعقاده، حبي

 ، ويف هذا 1قبوله، ويبدأ من هذه اللحظة حساب مدة التقادم ومهلة دعوى البطالن احملتمل قيامه

 .2املقام سنتناول زمان و مكان إبرام العقد اإللكرتوين كل على حدى

 عناصـر تـوفـرت إذا واملكـان الزمان حيث من حاضرين بني التعاقد يكون :زمان إنعقاد العقد اإللكتروني: أوال

 التعاقد افتقر فإذا التعاقد، بشؤون االنشغال الزمـان،  وعنصر وحدة عنصـر املـكان، وحدة عنصر : وهـي ثالثـة

 الزمان حيث من غائبني بني تعاقد إىل يتحول فإنه به، املوجب وعلم صدور القبول حلظة بني التزامن عنصر إىل

 من ذلك أكان سواء اإلنرتنت، شبكة خالل من جيتمعون العقد فأطراف، 3االنعقاد زمان حتديد صعوبة وتثور

 أطراف بني زمنيا تعاصرا يعد مما الشبكة، على بعضا بعضهم ومشاهدة التحدث أم الكتابية احملادثة خالل

 .واحد مكان جيمعهم أن دون العقد،

 املتضمنة اإللكرتونية الرسالة دخول عند أبرم قد يعترب فهل يناإللكرتو  العقد إبرام وقت عن هنا التساؤل ويثور

 اخلاص الكومبيوتر نظام القبول يصل املوجـب أم عندما أو املنشـئ أو باملرســل اخلاص الكومبيوتر نظام القبول

 هاعلي باالطالع ويقوم باملوجب اخلاص املعلومات لنظام يصل القبول عندما أو الكومبيوتر وسجلها باملوجب

 .وتفسريها ومعاجلتها

 عن التعبري فإنه ينتج  املصري املدين القانون من 91 واملادة اجلزائري املدين القانون من 61 املادة لنص وطبقا

              به العلم على قرينة التعبري وصول ويعترب إليه، وجه من بعلم فيه يتصل الذي الوقت يف أثره اإلرادة

 ".ذلك كسع على الدليل يقم مل ما

                                                                        
 .11نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -1
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 .977خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، املرجع السابق ، ص  
 .971لكرتوين، املرجع السابق، ص عقد اإلملا عبد اهلل صادق سلهب، جملس ال -3



 

 

 عدة ظهورإىل  غائبني، بني يتم الذي للتعاقد بالنسبة ووقته القبول مكان حتديد يف الفقه انقسام إىل أدى وهذا

 .فيما يلي النظريات أهم هذه ، وهلذا سنتطرق إىل 1الشأن هبذا نظريات

هذه النظرية أن العقد يربم  اساس :Système de Déclarationنظرية إعالن القبول   -1

جرد إعالن القبول للموجب دون حاجة هذا األخري لعلمه ،فحسب هذه النظرية فإن قبول املستهلك هو مب

  .تعبري إرادي حمض ال حيتاج إىل علم صاحب اإلجياب

 التجارية احلياة إلـى  مقتضيات فهي تستند غائبيـن، بيـن التـعاقد يف اإلسالمـي الفقه النظـرية ـذهبه أخـذ ولقد

 وجيري العقد انعقاد إىل يطمئن أن قبوله مبجرد إعالن يستطيع فالقابل املعامالت، يف السرعة تقتضي اليت

 .2األساس هذا على الغري مع تعامله

 تتضمن إلكرتونية رسالة القابل فيها حيرر اليت اللحظة هي اإللكرتوين العقد إبرام حلظة فإن النظرية هلذه وطبقا

 .تصديرها دون القبول

املوجه إىل هذه النظرية يتمثل يف أهنا ختالف قاعدة توافق اإلرادتني ،أي املوجب والقابل إلبرام العقد إن اإلنتقاد 

 .،فالتعبري عن اإلرادة ال ميكن أن يرتب آثاره إال من وقت علم الطرف اآلخر به

 .بهكما أن ذلك ميكن أن يطرح اشكالية قابلية انكار القابل لصدور قبوله مادام املوجب مل يعلم 

حسب هذه النظرية، يكون وقت إنعقاد  :Système de Réceptionنظرية وصول القبول   -2

العقد هو وقت وصول الرسالة املتضمنة القبول إىل املوجب، مبعىن السيطرة الفعلية للموجب على الرسالة 

 مكان املوجب ، فمجرد وصول القبول إىلاعليهاملتضمنة القبول، حبيث يكون حتت تصرفه حىت ولو مل يطلع 

                                                                        
 . 21حيي يوسف فالح حسن، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -1
، 9111معة الكويت، الكويت، حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل اإلتصال احلديثة مع الرتكيز على البيع بواسطة التليفون، مطبوعات جا -2

 .11ص 



 

 

يصبح هنائيا ال يستطيع القابل إسرتداده، ومن مث ينعقد العقد بغض النظر عن علم املوجب له كون الوصول 

 .1يعد مبثابة قرينة على العلم

وتطبيقا هلذه النظرية على التعاقد اإللكرتوين يتبني أن حلظة إبرام العقد ليست هي حلظة دخول رسالة القبول يف 

دمة، إمنا حلظة وصوهلا إىل الربيد اإللكرتوين للموجب بغض النظر عما إذا كان قد استعرض سيطرة مقدم اخل

بريده اإللكرتوين وقرأ الرسالة أم مل يفعل، املهم أن الرسالة قد وصلت إليه، وميكن له اإلطالع على مضموهنا 

 .2يف احلال، فإن مل يفعل سيتحمل املسؤولية التقصريية عن إمهاله

نفرض أن رسالة القبول مل تصل إىل املوجب يف الوقت احملدد  الذي حدد فرتة القبول بفرتة زمنية معينة غري أنه ل

 .، وذلك خللل يف شبكة اإلتصاالت فهل ينعقد العقد رغما عن تأخر وصول القبول؟

عتباره يرجع البعض أن العقد يتم ويرتب أثاره وما على املوجب سوى الرجوع على مقدم خدمات اإلنرتنت با

 .3مسؤوال 

وتتمثل يف اللحظة اليت يصدر فيها :  Système d’Expéditionنظرية تصدير القبول   -3

 .القبول من القابل وينفصل عنه ،حبيث يصبح من املستحيل الرجوع عن قبوله

 .ويتم ذلك يف التعاقد اإللكرتوين عن طريق ضغط العميل على زر القبول

ال         نه إذا كان اإلعالن كافيا لتمام العقد ،فال ضرورة لتصديره، كما أنه يعيب البعض على هذه النظرية أ

ميكن ختيل تصدير القبول دون تسلمه عرب اإلنرتنت ،فيمكن أن يكون هنالك احتمال عدم تسلم الرسالة 

 .نتيجة خللل يف إحدى الوسائل اإللكرتونية
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نشأت هذه النظرية لسد الفراغ   : Système d’ Informationنظرية العلم بالقبول   -1

الناشئ عن النظريات السابقة، وتقوم هذه النظرية على العلم بالقبول من طرف القابل بشكل واضح وصريح، 

فإذا مت إرسال رسالة البيانات متضمنة القبول ومت استالمها من قبل املوجب وعلم بالتعبري عن إرادته بإبرام 

فمن هذه اللحظة يعتد بالقبول ويعترب هذا الوقت هو وقت ،ن أجله التعاقد الذي مت إرسال اإلجياب م

 .1القبول

لقد تبنت هذه النظرية إىل جانب العديد من التشريعات ، اتفاقية فيينا لبيع البضائع ،حيث نصت على هذا 

 .على أن مكان انعقاد عقد البيع الدويل هو مكان تسلم القبول 91املبدأ يف املادة 

بني النظريات السابقة ميكن القول أن نظرية العلم بالقبول هي النظرية األمثل على إعتبار أن وعند املوازنة 

 .املوجب طرف من أطراف العقد ومن األوىل أن يعلم بقبول القابل حىت يتسىن البدء يف تنفيذ العقد

العقد اإللكرتوين ،فإنه ففي ظل وجود هذه اإلختالفات التشريعية والنظريات املتعددة يف شأن حتديد وقت ابرام 

من الضروري اجياد حل تشريعي موحد ،وذلك باإلقتداء بتوجيهات القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية 

 .بغرض حتقيق نوع من اإلستقرار وتفاديا لإلختالفات التشريعية يف املعامالت اإللكرتونية

ن إبرام العقد عند حتديد احملكمة املختصة بنظر تظهر أمهية حتديد مكا: مكان إبرام العقد اإللكتروني: ثانيا

النزاعات اليت تنشأ عن العقد، سواء أكانت تتعلق بإبرامه أم آثاره، ووفقا للقواعد العامة يف حتديد اإلختصاص 

القضائي، فإن مكان إبرام العقد هو الذي حيدد احملكمة صاحبة اإلختصاص املكاين، إال أن الصعوبة تكمن 

العقد اإللكرتوين املربم عرب اإلنرتنت واملكان الذي من خالله يتم إرسال رسائل البيانات اليت  يف حتديد مكان

تعرب عن إرادة طريف العقد ومكان إستالمها، فهي رسائل يتم إرساهلا من خالل إشارات رقمية عرب شبكة 

 .اإلنرتنت املتصلة باألقمار الصناعية عرب الفضاء اخلارجي
                                                                        

 .29حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9

 



 

 

 استالم مكان أم املستهلك؟ إقامة مكان هو هل نقاش حمل اإللكرتوين العقد إبرام مكان يزال ال ذلك وبسبب

                           اإللكرتوين؟ املوقع تسجيل مكان أم للقبول؟ املوجب

 يتفق مل ما: "منه 92/1يف املادة  نص ،فقد اإللكرتونية التجارة بشأن النموذجي اليونسرتال قانون إىل لعودةبا

 عمل مقر فيه يقع الذي املكان من البيانات أرسلت رسالة أن يعترب ذلك، غري على إليه واملرسل املنشىء

 :الفقرة هذه وألغراض إليه املرسل عمل مقر فيه الذي يقع املكان يف استلمت أهنا ويعترب املنشىء،

 عالقة أوثق له الذي املقر هو العمل مقر كان واحد عمل مقر من أكثر إليه املرسل أو للمنشىء كان إذا  -أ

 .املعاملة تلك مثل توجد مل إذا الرئيسي العمل مقر أو املعنية، باملعاملة

 .املعتاد إقامته حمل إىل مث من يشار عمل مقر إليه املرسل أو للمنشىء يكن مل إذا  -ب

 التفاق األولوية طىفأع األطراف،  املكان باتفاق حدد النموذجي اليونسرتال قانون أن النص هذا من يتضح

 .الرسالة إليه املرسل عمل مقر هو املكان األطراف،فإن يتفق مل املكان، وإذا حتديد يف العقد أطراف

 حمل باملعاملة صلة له الذي العمل مقر هو املكان جعل عمل، فقد مقر من أكثر إليه للمرسل كان أما إذا 

 إقامة حمل ،ويف حالة عدم وجوده فإنحمل ابرام املعاملة  اناملك هو الرئيسي العمل مقر فإن يوجد مل وإذا العقد

 .1العقد انعقاد مكان هو املعتاد إليه املرسل

 وقانون ، 2 91مادته   يف 2001 لسنة 85 رقم األردين اإللكرتونية املعامالت قانون االجتاه هذا تبىن وقد

، نفس األمر يف القانون .  1 92/1 مادته يف 2002 لسنة 2 رقم اإللكرتونية والتجارة للمعامالت ديب

 .البحريين بشأن املعامالت اإللكرتونية

                                                                        
 .92حيي يوسف فالح حسن، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9
تعترب رسالة املعلومات قد ارسلت من املكان الذي يقع فيه مقر : " 7009لسنة  12ة األردين رقم من قانون املعامالت اإللكرتوني 91املادة   -7

عمل املرسل اليه ، واذا مل يكن الي منهما مقر عمل يعترب مكان اقامته مقرا لعمله ، ما  عمل املنشئ واهنا استلمت يف املكان الذي يقع فيه مقر 
  . قد اتفقا على غري ذلكاليه  مل يكن منشئ الرسالة واملرسل 

 اذا كان للمنشئ او املرسل اليه اكثر من مقر العماله فيعترب املقر االقرب صلة باملعاملة هو مكان االرسال او التسلم ،   -



 

 

 الدولية  العقود يف اإللكرتونية اخلطابات استخدام بشأن املتحدة األمم اتفاقية من 09كما حددت املادة 

 عمل قرم فيه الذي العنوان يف اإللكرتوين اخلطاب إليه يرسل الذي املكان بأنه القبول مكان  2005 لسنة

 عدم حالة ويف بالعقد صلة األوثق هو يكون العمل مقر فإن عمل مقر من أكثر وجود حالة ويف إليه املرسل

 .2املعتاد اإلقامة مبحل األخذ يتم للعمل مقر وجود

 منشئ عمل مبقر اإللكرتونية والتجارة املعامالت شأن يف 2002 لسنة 2 رقم ديب إمارة قانون اعتد وقد

 يقع الذي املكان هو اإللكرتونية الرسالة إرسال مكان أن إىل ذهب ،حيث إليه املرسل أي مهاومستل الرسالة

              وذلك املرسل إليه، عمل مقر فيه يقع الذي املكان هو استالمها مكان وأن املنشئ عمل مقر فيه

 على بينهما فيما باالتفاق خرأ مكانا حيددا أن هلما ذلك، فيجوز خالف على إليه واملرسل املرسل يتفق مل ما

 .االستالم مكان أو اإلرسال   مكان أنه

 من وحاضرين املكان حيث من غائبني بني تعاقدا األصل يف يعترب اإلنرتنت بطريق التعاقد أن هي اخلالصة

 كل فإن واحدة دولة يف كانا إن وحىت يف دولة، منهما كل املتعاقدين أن جند املكان حيث فمن الزمان، حيث

 .واحد مكان جيمعهما ال فهما خمتلف، مكان يف منهما

 ويستثىن منعدمة، تكون تكاد والقبول اإلجياب بني ما الزمنية املدة إن إذ واحد، فهو التعاقد زمن ناحية ومن

 :ذلك أمثلة ومن والقبول، اإلجياب بني ما زمنية فرتة ابه توجد اليت احلاالت بعض األصل هذا من

                                                                                                                                                                             

األردنية ، متوفر على موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين  "وعند تعذر الرتجيع يعترب مقر العمل الرئيس هو مكان االرسال او التسل
،http://www.mit.gov.jo  ،91/01/7091 ،99:01. 

إذا كان للمنشئ أو املرسل أكثر من مقر : ألغراض هذه املادة: "..من قانون امارة ديب اخلاص باملعامالت والتجارة اإللكرتونية 92/1املادة  - 1
 .مقر العمل الرئيسي إذا مل توجد مثل هذه املعاملة عمل واحد، يكون مقر العمل هو املقر األوثق عالقة باملعاملة املعنية ، أو 

 .إذا مل يكن للمنشئ أو املرسل إليه مقر عمل ،يشار إىل حمل إقامته املعتاد -
 ".مقر اإلقامة املعتاد ،فيما يتعلق بالشخص اإلعتباري ،يعين مقره الرئيسي أو املقر الذي تأسس فيه -

2
 - Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électronique dans les 

contrats internationaux, Publication des nations unies , New-York, USA, 2007, p 04. 



 

 

 رغبته ليبدي بالربيد اإللكرتوين رسالته املتخصص يرسل حيث اإللكرتوين، الربيد طريق عن العرض كان إذا ــ 

 .باملوافقة أو الرفض سواء بالرد املستهلك أو املشرتي ويقوم التعاقد يف

 حيث من بني الغائبني ما التعاقد حكم له فيكون والقبول، اإلجياب بني ما وقتا سيستغرق ذلك أن شك وال

 .ملكانا و الزمان

 اإلجياب بني زمنية وجود فرتة يعين فهذا الرفض، أو القبول يف حبقه اإلنرتنت شبكة على العارض احتفظ ــ إذا

 .والقبول

 حيث من الزمان غائبني حيث من حاضرين بني هو اإلنرتنت شبكة عرب التعاقد أن فاألصل ذلك وعلى

 من          غائبني بني احلالة هذه يف يكون التعاقد فإن لوالقبو  اإلجياب بني زمنية فرتة توافرت إذا إال املكان،

 .والزمان املكان حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : خالصة الفصل

العقد اإللكرتوين املربم عرب شبكة اإلنرتنت ال خيتلف يف جوهره عن  ان خالل هذا الفصل من لنا تبني لقد

 العقود عن ة ألحكام العقد عموما، لكنه  يتميزالعقود التقليدية، فهو ال خيرج عن إطار القواعد العامة املنظم

 طريق عن سواء املعلوماتية شبكة طريق عن يربم الذي العقد ذاك فهو هبا يربم اليت اآللية خالل من التقليدية

 وبني الزمان حيث من حاضرين بني عقد انه ومنها خصائص بعدة وميتاز االلكرتونية املواقع او االلكرتوين الربيد

 فيه االجياب ان وأنه ذو طابع دويل  ويستخدم يف انعقاده وسائط إلكرتونية، كما  ، املكان حيث نم غائبني

 .األحيان اغلب يف بالعمومية ميتاز

من املخاطر تتجلى  جمموعة على ينطوي فإنه ,العقد يقدمها العقد اإللكرتوين ألطراف اليت التسهيالت ورغم

 ملركزه العقدية العالقة طريف أحد استغالل إمكانية احلقيقيني، وكذلك ألصحاهبا والقبول اإلجياب نسبة يف مدى

 .القوي

كما أن مشكلة حتديد زمان ومكان إبرام العقد اإللكرتوين، تعد من أهم املشاكل اليت يثريها التعاقد اإللكرتوين 

رويب بشأن التجارة عرب شبكة اإلنرتنت السيما وأن القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية  والتوجه األو 

اإللكرتونية ، مل حيدد أي منهما زمان ومكان إبرام هذا العقد حتديدا صرحيا، مما أدى إىل إختالف التشريعات 

يف تبين مفهوم موحد لتحديد وقت ومكان إبرامه، لذا جيب التوصل لتوحيد تشريعي يف ظل توجيهات القانون 

 .رار و لنمو التجارة اإللكرتونيةالنموذجي للتجارة اإللكرتونية لتحقيق اإلستق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :القانوني للتجارة اإللكترونية في التشريعات المقارنة طاراإل: الباب الثاني

التجارة اإللكرتونية هي حباجة إىل تنظيم قانوين خاص حلماية املتعاملني يف هذا اجملال من جهة، ومن جهة 

تغيري الدعامة املادية للتبادل التجاري ،وذلك يف سبيل اجياد  أخرى لرفع الغموض وإزالة اللبس الناجم عن

 .نوع من التكافؤ بني القواعد اليت تسري على العامل الرقمي وتلك اليت تسري على العامل املادي

فقد سعت املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية إىل إصدار قوانني منوذجية وتوجيهات اسرتشادية ، وذلك 

 .عوائق اليت تقف أمام منو وانتشار معامالت التجارة اإللكرتونيةهبدف إزالة ال

كما وقد تنبه املشرع الوطين كذلك حلتمية جتديد القواعد التقليدية اليت ال تناسب ضوابط التجارة اإللكرتونية 

كة وسد الفراغات التشريعية احلاصلة ، فغالبية التشريعات املنظمة لألنشطة التجارية صدرت قبل ظهور شب

 .اإلنرتنت واملعامالت اإللكرتونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :التشريعات الدولية والوطنية المنظمة للتجارة اإللكترونية: الفصل األول

تشهد التجارة اإللكرتونية إهتماما كبريا على الصعيد الدويل، نظرا ملا متلكه من مزايا تأيت يف مقدمتها السرعة 

تجارة الدولية احلديثة تتطلبها، وبناء على اإلدراك الواسع ألمهية التنظيم يف اإلجناز وهي امليزة اليت  أصبحت ال

القانوين لعمليات التجارة اإللكرتونية، فقد اجتهدت أغلب املنظمات الدولية واإلقليمية، وكذا التشريعات 

لول والوسائل اليت الوطنية لوضع تنظيم قانوين للتجارة اإللكرتونية واملسائل القانونية املرتبطة هبا، وحبث احل

متكن من اإلستفادة القصوى منها، وتذليل العقبات اليت تقف أمامها بإصدار نظام قانوين مرن يسمح 

 .بالتفاعل مع املستجدات احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : التنظيم التشريعي الدولي واإلقليمي للتجارة اإللكترونية: المبحث األول

 فإن ،لالنرتنيت الدولية الشبكة عرب تتم اليت التعاقدية العالقات جمح وتنامي اإللكرتونية التجارة توسع أمام

 دولية جهود تضافر تستلزم اإللكرتونية التجارة يف املتعاملني بني واألمان الثقة تسودها قانونية بيئة خلق

 املتعلقة املسائل تنظيم فإن األساس هذا وعلى ، النشاط هذا سري حسن تعرتض اليت العقبات لتذليل

 أغلبية اجملال هبذا اهتمت بل معينة، دولية أو هيئة منظمة تدخل على يقتصر مل اإللكرتونية التجارةب

 .واإلقليمية على حد السواء الدولية املنظمات

 :التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية على مستوى المنظمات الدولية: المطلب األول

التجارة اإللكرتونية،وفيما يلي سنتناول أهم املنظمات الدولية  تعددت املنظمات الدولية اليت سعت إىل تنظيم

 .اليت سعت إىل وضع إطار قانوين للتجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت

مت إنشاء جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري : لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: الفرع األول

مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة هبدف  9199رب من سنة يف شهر ديسم( اليونسرتال)الدويل 

العمل على تطوير قواعد التجارة الدولية وحتقيق نوع من اإلنسجام بني القواعد القانونية املنظمة ألعمال 

ت التجارة الدولية بني الدول االعضاء يف األمم املتحدة، فقد اجتمعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وأصدر 

وهي تسمية   UNCITRALبإنشاء هذه اللجنة اليت عرفت بإسم اليونسرتال  9199قرارا يف ديسمرب 

دولة كأعضاء  71مأخوذة من احلروف األوىل إلسم اللجنة باللغة اإلجنليزية، وضمت اللجنة عند تكوينها 

 . 1فيها

                                                                        
، ص 7097يوسف حسن يوسف، العقود التجارية اإللكرتونية الدولية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل،  -1
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ويج معاهدات  أو اتفاقيات دولية اقرتحت اجلمعية أن تكون مهمة جلنة قانون التجارة الدولية هي إعداد وتر 

جديدة ومناذج قوانني، وكذا نشر اإلصطالحات والشروط والعادات واألعراف التجارية الدولية، وذلك 

 :بإحدى الطريقتني التاليتني

 99) عقد اتفاقيات دولية متخصصة يف مسألة من مسائل التجارة الدولية كإتفاقية البيع الدويل للبضائع -

وغريها من  9110ماي  71وكذلك اتفاقية جنيف اخلاصة بالنقل الدويل للبضائع يف  ،(9110ابريل 

 .املعاهدات

الحتمل الصفة اإللزامية وإمنا يستعني هبا املشرع الوطين عند وضعه للقواعد فهي إصدار قوانني منوذجية ،  -
ري املنظمة قانونيا كالتجارة القانونية الداخلية، حيث تتناول هذه القوانني النموذجية املسائل احلديثة غ

 .1اإللكرتونية، مما حيقق التقارب بني القواعد القانونية للدول االعضاء

وفيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية اليت هي موضوع دراستنا، فقد بدأت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
ملناقشة التحويل اإللكرتوين  9117الدويل باملناقشات حوهلا يف الدورة اخلامسة عشر اليت عقدت عام 
املسائل القانونية اليت تطرحها  9111لألموال، وقررت أن تدرج يف جدول أعمال دورهتا السابعة عشر سنة 
اختذت اللجنة توصية  9112عام  مناملعاجلة اآللية للبيانات يف التجارة الدولية ،ويف الدورة الثامنة عشر 

 فادها ضرورة العمل على إعادة النظر يف القواعد القانونية الوطنية القائمةأدرجت يف قرار اجلمعية العامة م
واليت تشكل عائقا أمام استخدام نظم املعلوماتية يف املعامالت التجارية، ومن مث توالت اإلجتماعات 

 . 2واألحباث يف مسائل التجارة اإللكرتونية

 بإعداد اهتمامها اللجنة أبدت لالنرتنت الدولية ةالشبك ظهور بعد خاصة هذا النوع من التجارة و تطور ومع

 بادالتيف امل الثقة تسوده جو وخلق القانوين لألمان حتقيقا احليوي اجملال هذا مبقتضاها تنظم قانونية نصوص
                                                                        

، http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html ،09/99/7091املوقع اإللكرتوين لليونسرتال،  -9
91:91. 

 .10لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -7
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 من العديد عن اإلطار هذا يف اللجنة جهود أسفرت وقد اإللكرتونية، الوسائط عرب تتم اليت الدولية التجارية

للتوقيــع  النموذجــي القــانون و ، 1996 لسنة االلكرتونيــة للتجــارة النـموذجي القانـون أمهها األعمال

 وسائل استخدام بشأن الدولية االتفاقية مشروع بإعداد كذلك قامت كما 2001 لسنة اإللكرتوين

 :ا يأيت، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيم1الدولية العقود جمال يف االلكرتونية اخلطابات

بناء على مالحظة اجلمعية : 1996قانون اليونسترال النموذجي الخاص بالتجارة اإللكترونية لسنة : أوال

العامة لألمم املتحدة إلزدياد معامالت التجارة الدولية اليت تتم عن طريق التبادل اإللكرتوين للبيانات والتجارة 

وضع قانون منوذجي ، مفاده 91192يف جوان مؤرخ  29/997اإللكرتونية ، أصدرت قرارا حتت رقم  

الدول ذات األنظمة القانونية واالجتماعية واإلقتصادية، وبإمكانه  لدى لتيسري استخدام التجارة اإللكرتونية 

القانون  –إذ اشتمل هذا القانون  املسامهة على حنو هام يف تنمية عالقات اقتصادية دولية منسجمة،

على سبعة عشر مادة تناولت كافة اجلوانب القانونية ملعامالت  -إللكرتونيةالنموذجي اخلاص بالتجارة ا

، 3التجارة اإللكرتونية، حيث أنه ضم جزأين، اجلزء األول خاص بتطبيقات التجارة اإللكرتونية بشكل عام

دليل أما اجلزء الثاين فيتناول جوانب حمددة للتجارة اإللكرتونية ، كما أرفق مع هذا القانون النموذجي 

تشريعي يهدف إىل مساعدة املشرعني الوطنيني على وضع التشريعات اخلاصة بتنظيم التجارة اإللكرتونية، 

وذلك بغية تذليل العقبات القانونية اليت حتول دون استعمال وسائل اإلتصاالت اإللكرتونية يف التجارة 

د ابرام اتفاقاهتم من أجل إزالة الدولية، كما تضمن هذا القانون أيضا مبادئ توجيهية للمتعاملني عن

                                                                        
تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونية الدولية، رسالة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون األعمال، كلية  -9

  .979، ص 7099احلقوق، جامعة اجلزائر، 

الوفاء القانونية ،االسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل  وائل أنور بندق ،قانون التجارة اإللكرتونية ،قواعد األونسيرتال ودليلها التشريعي ،مكتبة -7
 .01،ص  7001،

3
 - Karim SEFFAR, La régulation du commerce électronique global, thèse de doctorat en droit, 

Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Canada, P 203. 



 

 

ينـطـوي علـى نـوعيـن  ونالصعوبات القانونية اليت تعرتض املعامالت االلكرتونية ويتضح من ذلك أن هذا القانـ

والثانية هي نصوص   العام للقانون،  األوىل هــي نصـوص إلزامـية وتتعـلق  بالتطبيق :  مــن النـصـوص القانونيـة

 .  على معامالت االفراد إال يف حالة عدم وجود اتفاق خمالف تكميلية ال تنطبق

وعلى الرغم من أن عنوان هذا القانون يشري إىل التجارة اإللكرتونية، إال أنه مل يتضمن يف جنباته أي تعريف 

لواقع ، ويف ا1من املادة الثانية( ب)هلذا املصطلح واكتفى فقط بتعريف التبادل اإللكرتوين للبيانات يف الفقرة 

املظاهر القانونية لتبادل " فإنه عند إعداد مشروع القانون النموذجي فإن إسم هذا القانون كان يشري إىل 

وما يتصل هبا من وسائل اإلتصال املعلوماتية ، غري أنه كان من املستحسن إستخدام "  املعطيات املعلوماتية

ضة من املعامالت اليت تتم عرب وسائل اإلتصال مصطلح التجارة اإللكرتونية وذلك لوصف تلك الطائفة العري

اليت يتناوهلا القانون النموذجي ، فقد استخدم هذا املصطلح ليضم كافة املعامالت اإللكرتونية اليت تتم من 

حاسوب آلخر يف شكل رسالة بيانات وكذلك التقنيات األقل تطورا واملتمثلة يف النسخ الربقي والفاكس 

ينطبق هذا القانون على : " ادة األوىل من القانون النموذجي هذا النطاق بقوهلا، وقد حددت امل2والتلكس

 .3"أي نوع من املعلومات يكون يف شكل رسالة بيانات مستخدمة يف سياق أنشطة جتارية

                                                                        
تبادل البيانات " يراد مبصطلح: " بشأن التجارة اإللكرتونية 9119قانون األنيسرتال النموذجي لسنة  من 07من املادة ( ب)الفقرة  -9

، معوان مصطفى، اإلثبات "نقل املعلومات إلكرتونيا من حاسوب إىل حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات" اإللكرتونية 
 .22، ص 7090الدولية، التوقيعات والبصمات اإللكرتونية، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  يف املعامالت اإللكرتونية يف التشريعات

أمري فرج يوسف، اجلرائم التجارية اإللكرتونية وأساليب مكافحتها وكيفية محاية املستهلك اإللكرتوين وأطراف العقد اإللكرتوين  -7
 .701، ص  7091عة األوىل، التجاري،مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، الطب

 .بشأن التجارة اإللكرتونية 9119من قانون االنيسرتال النموذجي لسنة  09املادة  -1



 

 

ون وعليـه فإن هذا القـانون يغطـي مجيـع األوضـاع الواقعيـة اليت يتم فيها إنشاء أو إرسال أو ختزين املعلومات د

 .1اإللتفات إىل الوسيلة اليت يتم فيها إيصال أو إضافة هذه املعلومات

كما تناول هذا القانون االوضاع الناشئة عن املسائل التجارية اليت تنحصر قواعدها يف نطاق العالقات   

ينبغي ": ، وقد ورد يف هامش هذه املادة أنه"نشاطات جتارية" التجارية، ولذلك فإن املادة األوىل تنص على 

تفسريا واسعا حبيث يشمل املسائل الناشئة عن مجيع العالقات ذات الطابع ( التجاري) تفسري مصطلح 

      أية معاملة جتارية لتوريد السلع أو اخلدمات  : التجاري، ومنها املعامالت التالية ولكنها ال تقتصر عليها

لة التجارية، إجراء املعامالت نيابة عن الغري، أعمال أو بتبديلها، اتفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكا

التشييد، اخلدمات االستشارية، األعمال اهلندسية، إصدار الرتخيص، اإلستثمار، التمويل،  األعمال 

املصرفية، التأمني، اتفاق أو إمتياز االستغالل، املشاريع املشرتكة وغريها من أشكال التعاون الصناعي أو 

 .2"بضائع أو الركاب جوا أو حبرا، أو بالسكك احلديدية أو بالطرق الربيةالتجاري، نقل ال

جاء واسعا ومل حيدد احلاالت اليت يشملها على سبيل " جتاري" ما يالحظ يف هذا الصدد أن تفسري مصطلح 

صود احلصر وإمنا ذكر أمثلة عليها، وذلك بغية عدم تقييد نطاق انطباق القانون، فبالرغم من أن إيراد املق

بالنشاطات التجارية هو أمر مفيد خاصة وأن هذا التحديد جاء متوافقا مع التحديد الوارد يف املادة األوىل 

 .3من القانون النموذجي للتحكيم التجاري
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كما أن ذلك مفيد لتلك الدول اليت ال يوجد فيها نظام مفصل للقانون التجاري، إال أن استخدام هذه   

ر غري مقبول عموما يف ميدان الصياغة التشريعية، لذلك فإن السلطات التشريعية اإلشارة يف التعريفات أم

عند سنها هلذه املادة قد تلجأ إىل هنج آخر، فمثال قد يلجأ املشرع إىل تعريف املقصود بالنشاط التجاري 

وجد ما مينع ضمن املادة املخصصة للتعريف، وإذا كان هذا القانون يطبق على املعامالت التجارية فإنه ال ي

 . 1انطباقه على املعامالت اليت تقع خارج نطاق التعامل التجاري

وجاء يف هذا القانون أنه ال شيء يف القانون النموذجي مينع دولة مشرعة من توسيع نطاق القانون النموذجي 

يف تبين قانون  لكي يشمل استعمال وسائل التجارة اإللكرتونية خارج اجملال التجـاري، إذ أعطى للدول الراغبة

األنسيرتال احلرية يف توسيع نشاطه ليشمل املعامالت غري التجارية، كما أعطى هلا احلق يف وضع استثناءات 

           تراها مناسبة، فاألصل أن القانون النموذجي يطبق على التجارة اإللكرتونية سواء كانت دولية      

يف قصر نطاق إنطباقه على التجارة الدولية اإللكرتونية فقط دون أو وطنية، إال أن القانون أعطى للدول احلق 

الوطنية ، غري أنه حذر من جهة أخرى من استغالل هذا احلق لوضع استثناءات على بعض نصوص هذا 

 .2القانون، ألن ذلك يعترب خروجا عن مبادئ هذا القانون وجتريدا له من مهامه وأهدافه

فقد " رسالة البيانات"بناء مواده العديد من املصطلحات احلديثة من بينها  وقد استخدم قانون اليونسرتال يف

املعلومات اليت تنتج أو ختزن  أو تبلغ بوسائل إلكرتونية أو بصرية أو وسائل : " بأهنا( أ/7)عرفت يف  املادة 

 .7"لكس، أو النسخ الربقيمماثلة، مبا يف ذلك التبادل اإللكرتوين للبيانات أو الربيد اإللكرتوين أو الربق أو الت
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فقد كان تعريف رسالة البيانات مثار جدل، وذلك ألن السمات املشرتكة لكل من الوسائل اإللكرتونية 

من املادة الثانية ( أ)والوسائل البصرية والصوتية هي أهنا غري ورقية، وأثري اجلدل أيضا فيما إذا كانت الفقرة 

قيات والتلكسات والنسخ الربقية بالوسائل الضوئية وغريها، وقد اقرتح من القانون املشار إليه تشمل فقط الرب 

، باعتبار أن رسالة البيانات هي تبادل ال ورقي، إال أن هذا اإلقرتاح مل "بوسائل  ال ورقية" استخدام عبارة 

            لعبارةجيد تأييدا واسعا، فهنالك وسائل غري ورقية ولكنها ليست بالضرورة إلكرتونية أو بصرية ، فهذه ا

غري مالئمة وإن كان األساس يف رسالة البيانات هو أهنا تشمل كل الرسائل اليت تنتج أو ختزن أو تبلغ بوسيلة 

 .1غري ورقية

    يراعى يف تفسري هذا القانون مصدره الدويل  -: " من نفس القانون على أنه 01وقد جاء يف نص املادة 

 .يقه ومراعاة حسن النيةأو ضرورة حتقيق االتساق يف تطب

تسوى املسائل املتعلقة باألمور اليت ينظمها هذا القانون وغري احملسومة فيه صراحة طبقا للمبادئ العامة  -

 .2"اليت يستند إليها هذا القانون

فالبد عند تفسري نصوص القانون النموذجي من مراعاة مصدره الدويل، وذلك لضمان أن يكون تفسريه 

البد من األخذ بعني اإلعتبار ضرورة حتقيق االنطباق السليم يف تطبيقه،  أنه ل املختلفة، كماموحدا يف الدو 

فاهلدف العام من القانون النموذجي هو تسهيل استخدام التجارة اإللكرتونية وذلك من خالل تسهيل 

عمليات التجارية على ال الشرعية اضفاءاستخدام الوسائل اإللكرتونية وإزالة العقبات القانونية أمامها، وكذلك 

 .اليت تتم بوسائل تكنولوجيا املعلومات احلديثة، ودعم األعمال التجارية وتوفري قانون موحد هلا 

وقد حدد الفصل الثالث من اجلزء االول من قانون اليونسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية األحكام اليت 

تتضمن قضايا مثل إنشاء العقود وصحتها، اسناد رسائل  تتناول صحة العقود اإللكرتونية و انشاءها، فهي
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البيانات واإلقرار باإلستالم ووقت ومكان إرسال واستالم رسائل البيانات، والقصد من هذه األحكام أن 

تطبق يف احلاالت اليت تكون فيها األطراف التجارية قد أغفلت تناول هذه القضايا، فهذه األحكام ليست 

 .1من القانون النموذجي 01وز اإلتفاق على خالفها وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة ذات طبيعة آمرة، وجي

 99فصال واحدا مكونا من مادتني ، فقد أوردت املادة  -قانون اليونسرتال -وتضمن الباب الثاين منه

توقع القيام هبا شاملة باألفعال املجمموعة األنشطة التـي تنطبق عليهـا أحكام الفصـل و هي تتضمن قائمـة غري 

يف إطار نقل البضائع، إذ حتدد هاته املادة نطاق انطباق الفصل األول من الباب الثاين من القانون 

النموذجي اخلاص بالتجارة اإللكرتونية ، فهو يشمل مستندات نقل البضائع سواء كانت قابلة للتداول أم ال،  

فهي تعاجل مسألة النظائر ( 92)، أما املادة كما أنه يغطي كافة وسائط النقل وليس فقط النقل الربي

تبىن هذا القانون من خالل هاته املادة ، بشكل صريح إرساء ، فقد 2الوظيفية للمعلومات املتبادلة إلكرتونيا

 . مبدأ حجية استخدام تبادل البيانات الكرتونيا يف إبرام عقود التجارة اإللكرتونية وقبوهلا يف اإلثبات

على هذا القانون أنه مل يعاجل كافة األمور املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية، فهناك أمور مل غري أنه ما يؤخذ 

يعاجلها كمسألة الدفع والضرائب واالختصاص القضائي ومسألة األمن يف التجارة اإللكرتونية ومحاية 

 التجارية من حيثأن القانون النموذجي اهتم فقط باألمور ذات الصلة  فنجداخلصوصية وامللكية الفكرية، 

 .ابرام العقود وإثباهتا وتطبيق املقتضيات القانونية على املعامالت التجارية

 تشريعات سن قصد للدول املتحدة األمم جلنة اقرتحته جمرد منوذج يعد إذ اإللزامية، بالقوة يتمتع ال كما أنه

 بني واالنسجام التنسيق حتقيق لأج من فيه الواردة األحكام ضوء على بالتجارة اإللكرتونية خاصة داخلية
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 للتجارة اإللكرتونية أساسية ومفاهيم عامة مبادئ سوى مضمونه يف حيمل ال أنه كما ، هذه التشريعات

 .الشأن هذا يف تفصيلية نصوص إعداد يف املطلقة احلرية للدول ترك بينما

 إقبال ذلك  على والدليل رهاإنكا ميكن ال حقيقة القانون هذا حققه الذي الباهر النجاح يبقى ذلك ومع

 الواليات األوروبـي، كدول االحتـاد الداخلية التشريعية منظومتها ضمن أحكامه إدراج على الدول من العديد

 حيث النجاح، هبذا املتحدة لألمم العامة أقرت اجلمعية بـل الـخ، ....اليابـان سنغـافورة، األمريكـية، املتحـدة

 يعد اإللكرتونية للتجارة النموذجي القانون أن اإللكرتوين للتوقيع النموذجي بالقانون املتعلق تقريرها يف أكدت

اإللكرتونية،حيث عاجل جمموعة من العقبات القانونية اليت قد تعرتض  التجارة لقانون هاما عامليا مرجعا

ئمة على أساس استخدام الوسائل اإللكرتونية يف التجارة، وذلك من خالل تبين العديد من النصوص القا

 .قبول التبادل اإللكرتوين للبيانات 

 األوىل كانت اخلطوة: 2111قانون اليونسترال النموذجي الخاص بالتوقيع اإللكتروني لسنة : ثانيا

 اإللكرتونية للتجارة النموذجي القانون صدور هي تشريعيا اإللكرتوين القانون النمودجي للتوقيع  مليالد الفعلية

 :أنه على السابعة املادة يف التوقيع اإللكرتوين عرف والذي تطرقنا إليه سالفا، فقد 1996 لسنة الدولية

 :إذا البيانات رسالة إىل بالنسبة الشرط ذلك شخص يستويف من توقيع وجود القانون يشرتط عندما"

 واردةال على املعلومات الشخص ذلك موافقة على والتدليل الشخص ذلك هوية لتعيني طريقة استخدمت  -

 .البيانات رسالة يف

 أجله من أو أبلغت أنشئت  الذي للغرض املناسب بالقدر عليها بالتعويل جديرة الطريقة تلك كانت  -

 .1"...باألمر متصل اتفاق أي ذلك يف مبا الظروف كل ضوء يف البيانات رسالة
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 الشخص هوية وهي متييز للتوقيع التقليدية بالوظائف اإللكرتوين التوقيع قيام ضرورة على يركز التعريف هذا

طريقة التوقيع اإللكرتوين  تكون أن يتعني أنه أيضا على ركز كما القانوين، بالعمل االرتباط رضائه عن والتعبري

أو اإلجراءات اليت يتعني إتباعها وإمنا تركها لكل دولة حتددها  لم حيدد تلك الطرقطريقة موثوق هبا، ف

 .بطريقتها ووفقا لتشريعاهتا

فقد كانت أغلب نظم القانون اخلاص تعتمد على الكتابة اليدوية واملستندات الورقية، وبالتايل مل تكـن مثة 

حاجـة إىل تبين قواعـد جديدة أو مراجعـة القواعـد القدمية ، غري أنه وبظهور التكنولوجيا احلديثة وتزايد 

الشك حول مفعول تلك الرسائل اإللكرتونية  استخدام وسائل اإلتصال اإللكرتونية يف التجارة الدولية، ثار

وصحتها ومدى قابليتها للتطبيق من الناحية القانونية السيما أمام عدم اإلعرتاف بالوثائق والتوقيعات 

اإللكرتونية من جانب املنظمات الدولية والتشريعات الوطنية، ونتيجة لذلك كثرت النداءات اليت تطالب 

ت املعنية بالتجارة االلكرتونية يف هذا اجملال، وبناء على تلك النداءات قامت بضرورة التنسيق بني التشريعا

جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل باعتماد القانون النموذجي املتعلق بالتوقيعات اإللكرتونية يف عام 

انون األونسيرتال النموذجي ، فقد استند هذا القانون إىل املبدأ املرن الوارد يف املادة السابعة من ق 1 7009

، فقد اتبع 2للتجارة اإللكرتونية، ليضع معايري للتكافؤ التقين بني التوقيعات اإللكرتونية والتوقيعات خبط اليد

القانون النموذجي منهجا حمايدا من الناحية التكنولوجية، إذ يتجنب تفضيل استخدام أي ناتج تقين حمدد، 

 اعد سلوك أساسية ميكن أن تتخذ كمبادئ توجيهية لتقدير املسؤولياتإضافة إىل ذلك يرسي القانون قو 
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 .1وااللتزامات احملتملة للموقع والطرف املعول واألطراف الثالثة املؤمتنة املتدخلة يف عملية التوقيع 

ومها يركز القانون النموذجي لألنسيرتال يف تعريفه للتوقيع اإللكرتوين على الوظيفتني األساسيتني للتوقيع، 

حتديد هوية حمرر الوثيقة والتأكيد على موافقته على مضموهنا، فالتوقيع اإللكرتوين يعين أية طريقة تستخدم 

لتعيني هوية حائز التوقيع بالنسبة لرسالة البيانات، ولبيان موافقته على املعلومات الواردة يف تلك الرسالة ، 

رسالة  ئر وظيفية للتوقيعات اخلطية، بشرط أن تستويففهو يركز على استخدام التوقيعات اإللكرتونية كنظا

بشأن التجارة اإللكرتونية   من القانون النموذجي( ا)فقرة ( 02)البيانات الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 .2، حىت ال جترد من قيمتها القانونية 9119

 مصطلحاته، وتعريف تطبيقه نطاق لتوضيح عامة أحكام مبجموعة يبدأ مادة، 12 على القانون هذا يشتمل

 .وتغيريه وتفسريه

 التجارية، يف األنشطة االلكرتونية التوقيعات تستخدم حينما ينطبق القانون هذا أن األوىل املادة نصت فقد

 غري األنشطة إىل االلكرتوين استعمال التوقيع نطاق توسع أن التشريع يف ترغب دولة ألي اجملال ترك مع

 .التجارية

 على وأكدتا ،به الصلة ذات واملصطلحات االلكرتوين التوقيع بتعريف قامتا فقد والثالثة، 3الثانية نياملادت أما

 حمتوى نفس فلهما واخلامسة الرابعة املادتني وخبصوص وتكنولوجياته، االلكرتوين التوقيع أنواع بني التفريق عدم
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ة احلقوق، بن غرايب مسية، عقود التجارة اإللكرتونية ومنهج تنازع القوانني، رسالة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون التعاون الدويل، كلي -7
 .992، ص 7001جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

توقيع إلكرتوين  -أ: ألغراض هذا القانون: " بشأن التوقيعات اإللكرتونية 7009من قانون األونيسرتال النموذجي لسنة ( أ)فقرة  07املادة  -1
أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل يعين بيانات يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة إليها 

، حممد خالد مجال رستم، التنظيم القانوين للتجارة واإلثبات "رسالة البيانات، ولبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات
 .111، ص 7009نان، الطبعة األوىل،باإللكرتوين يف العامل، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت، ل



 

 

 ملصدره استنادا القانون هلذا تفسري وهو كرتونية،االل للتجارة النموذجي القانون من والرابعة الثالثة املادتني

 .باالتفاق قواعده تغيري الدويل وإمكانية

ما يالحظ على تعريف قانون األونسرتال النموذجي للتوقيع اإللكرتوين أنه مل يقم ببيان أنواع التوقيعات 

بتحديد أنواع التوقيع  اإللكرتونية ،حبيث ترك اجملال مفتوحا أمام الدول يف اصدار تشريعات خاصة تعين

كما أنه قام بإدراج نفس وظائف التوقيع العادي ليشمل التواقيع اإللكرتونية ،  اإللكرتوين وكيفيات إستخدامه

 .اليت حبكم طبيعتها تكون خمتلفة عن العادية

 السادسـة ـنااللكرتوين، فـاملادتي التوقيع مبوضوع مباشرة واملتعلقة للقانون األخرى املواد ذلك بعد توالت مث

 1.وموثوقيته هـذا التوقيع وسـالمـة صحـة لشـروط قائمـة بتحـديد قامتـا والسابعـة

املعنية بالتوقيع اإللكرتوين واليت  املختلفة األطراف سلوكيات قضايا تناولت 99إىل  01كما ان املواد من 

 .تشمل املوقع ومقدم خدمات التصديق

 هلذين يكون األجنبية، حبيث االلكرتونية والتوقيعات بالشهادات االعرتاف على 12 املادة وأخريا نصت

 .2الدول كل يف نفسه القانوين املفعول األخريين

القانون النموذجي للتوقيع اإللكرتوين حدودا تقيد قدرة  أي شخص على توفري املصداقية للتوقيع  مل يضع

على تقدمي الدليل الذي يثبت عدم مصداقية اإللكرتوين بأي طريقة كانت، كما أنه مل يضع مثل هذه القيود 

 .3أي دليل إلكرتوين

                                                                        
سكندرية ،مصر أمحد السيد لبيب إبراهيم ،الدفع بالنقود اإللكرتونية ،املاهية والتنظيم القانونية ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اال -9
 .129،ص  7001،
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إال أنه ال ميكن انكار ما جاء به هذا القانون، فقد منح احلجية القانونية للتوقيع اإللكرتوين، وذلك  بشرط 

 .املوثوقية ودرجة األمان اليت يوفرها

لدول فيما يتعلق مبسائل التوقيعات فكان اهلدف من اصدار هذا القانون، هو أن يكون أكثر فاعلية لدى ا

اإللكرتونية، لتقدميه معلومات تفسريية للحكومات واملشرعني، مما يؤدي بتلك اجلهات إىل استخدام القانون 

القانونية الكاملة اليت ميكن أن تساير مستجدات التجارة الدولية  ةالنموذجي، ومنح التوقيع اإللكرتوين احلجي

 .1اإللكرتونية

نظرنا املتواضعة ،أن قانون األنسيرتال اخلاص بالتوقيعات اإللكرتونية هو قانون غاية يف األمهية،  فحسب وجهة

فقد قام باضفاء نوع من الشرعية على التواقيع اإللكرتونية اليت كانت قبل ذلك ال يعتد هبا يف جمال اإلثبات، 

لغري، إذ ميكن للدول اإلتفاق على اخلروج غري أن ما يعاب عليه أنه ال يتمتع بالقوة اإللزامية يف مواجهة ا

 .على أحكام هذا القانون وذلك يف إطار حدود معينة

قامت جلنة األمم : اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية: ثالثا

ام االتصــاالت اإللكرتونيـة فـي بإعداد اتفاقية خبصوص استخد(  األنسيرتال) املتحدة للقانون التجاري الدويل 

مبقتضى  7002واعتمدهتا اجلمعية العامة يف نوفمرب  ، 7002و    7007  العقـود الدوليـة بني عامـي

 .7001إىل غاية جانفي  7009باب التوقيع عليها يف جانفي  ،وفتح األمني العام 90/79القرار 

 موزعة مادة  ( 72)الدولية  العقود يف اإللكرتونية تاخلطابا استخدام بشأن املتحدة األمم اتفاقية تضمنت

 ،فحسب االتفاقية تطبيق يف املادتني األوىل والثانية نطاق  األول الفصل تناول ،حيث فصول أربعة على

 يكون أن على اإللكرتونية الوسائل عرب وتنفذ تربم اليت كل العقود على تطبق االتفاقية فإن منها األوىل املادة

 .خمتلفة دول يف عملهم أماكن أطراف توجد بني رمأب العقد
                                                                        

 .11لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9
  



 

 

 بعض منها املادة الثانية مبقتضى استبعدت فقد التجارية، العقود كل على تطبق ال االتفاقية أن العلم مع

 .املعامالت املالية وبعض املستهلك مع تربم اليت ، كالعقود العقود من أمناط

 بعض اليت تناولت تعريف ،  02إىل  01ملواد من بينما خصص الفصل الثاين لألحكام العامة يف ا

 بتكوين اخلاصة للمسائل  91-01املواد  الثالث يف الفصل كرس حني يف االتفاقية، يف الواردة املصطلحات

 املتعلقة كاملسائل اخلتامية األحكام تناول فقد واألخري الفصل الرابع والقبول، أما كاإلجياب اإللكرتوين العقد

إىل  92وذلك يف املواد من  تصدرها أن الدول شأن من اليت والتحفظات على االتفاقية صادقةوامل بالتوقيع

 .721املادة 

لقد جاءت هذه اإلتفاقية إلزالة احلواجز القانونية للتجارة اإللكرتونية اليت قد تقف عائقا أمام املعاهدات  

 .سائل املتعلقة بالعقود اإللكرتونية الدولية املوجودة املتعلقة بالتجارة ،كما جاءت لتسوية بعض امل

 الدويل لعقود البيع املتحدة األمم اتفاقيةإن   :إتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع: رابعا

 منذ تعهدت اليت (األونيسيرتال)الدويل  التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة وضعته هي مشروع للبضائع

 إلنشاء املوحد بالقانون املتعلقة االتفاقية  مها للبيع الدويل جوهريتني ملعاهدتني فخل بوضع السبعينات أوائل

 جلنة استهدفت للبضائع، فقد الدويل للبيع املوحد بالقانون املتعلقة واالتفاقية للبضائع الدويل البيع عقود

 الدويل، وعليه للبيع حدةمو  قواعد إقرار يف متزايدة مشاركة تستقطب اتفاقية وضع الدويل القانون التجاري

 لألمم الست الرمسية باللغات للبضائع الدويل البيع لعقود املتحدة األمم التفاقية النهائية الصيغة وضعت

 ودخلت ،9110 عام يف فيينا يف املعقود للبضائع الدويل البيع بعقود املعين املتحدة األمم مؤمتر يف املتحدة

                                                                        
استخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية، موقع املنظمة العاملية للملكية إتفاقية األمم املتحدة املتعلقة ب -9

، http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=201672 ،97/97/7091الفكرية،
92:09. 
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فمنذ ذلك  ، 1988 الفاتح من يناير يف األوىل عشر اإلحدى تعاقدةامل الدول لدى النفاذ حيز االتفاقية

 .1أصبحت هذه اإلتفاقية حمل إنضمام العديد من الدول

اجلزء األول لنطاق التطبيق  خصص ،حيث أجزاء أربعة يف مدرجة مادة ( 100 ) مائة االتفاقية تتضمن 

إىل  10التزامات البائع من املواد  الثاين اجلزء ضمنت ، بينما71واألحكام العامة من املادة األوىل إىل املادة 

 الرابع اجلزء كرس ، يف حني 19إىل  21من املادة  املواد املشرتي يف التزامات الثالث اجلزء ، وتناول27

 جانب إىل النفاذ حيز االتفاقية دخول كيفية مثل املسائل من العديد يتضمن الذي اخلتامية لألحكام واألخري

 .900إىل  12 املواد االتفاقية يف  بشأن الدول تبديها أن ميكن اليت التحفظات و اإلعالنات

 من معظمها يف واملستوحاة للبضائع الدويل البيع بعقد املتعلقة األحكام أهم تقننيفقد حاولت هذه اإلتفاقية 

 واآلثار البيع قدع تكوين التقنني حتديدا هذا مس حيث الدولية، التجارة يف املتداولة والعادات األعراف

 اليت واآلثـار األطراف كأهلية تطبيقها نطاق املسائل من بعض استبعدت بينما األخري، هذا عن املرتتبة

 .منها الرابعة املادة يف جاء ما حسب وذلك البيع، البضـائع حمل ملكـية بشأن البيـع عقد حيدثهـا

قها على التجارة اإللكرتونية يضائع هو مدى تطبما يهمنا يف دراسة اتفاقية فيينا بشان البيع الدويل للب

 على اإلتفاقية تطبيق هاته  مدى إمكانية يف الشك إىل يدعو ما هناك ليس بأنه الفقه بعض وعقودها، فيؤكد

 تطبيق مالئمة عدم ظل ويف هبا، خاصة قواعد قانونية غياب ظل يف الدولية االلكرتونية التجارة عقود

 من الذي القانوين اإلطار تشكل فاالتفاقية ، العقود هذه على عن بعد بالتعاقد ةاخلاص القانونية األحكام

الدولية  كالشبكة احلديثة االتصال وسائل عرب املربمة تطرحها العقود اليت كافة التحديات يواجه أن شأنه

 تطبيق ئمةمال مدى مسألة الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة طرحت ويف هذا الصدد ،2لالنرتنت

                                                                        
فليشتنر، إتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع، مقال منشور يف الصفحة الرمسية ملكتب املسائل الرمسية لالمم .هاري م -9

 .09، ص http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_a.pdf، 01/97/7091 ،79:12املتحدة، 
 

  .20بن غرايب مسية، عقود التجارة اإللكرتونية ومنهج تنازع القوانني، املرجع السابق، ص  -7
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 اليت املناقشات خضم ويف الدولية، االلكرتونية التجارة عقود على للبضائع الدويل للبيع فيينا اتفاقية أحكام

 بالوسائل املربمة العقود على تطبيقها ال يقتصر االتفاقية هذه أحكام أن اآلراء بعض أكدت اللجنة هبا قامت

 .لالنرتنت الدولية الشبكة ربع تتم اليت تلك إىل نطاقها ميتد بل التقليدية

 العقد ملقتضيات تستجيب حىت االتفاقية تفسري نصوص يف التوسع أن اآلخر البعض يؤكد يف حني

 .1الشأن هذا يف اقرتاحها ميكن اليت القانونية احللول إىل تضارب يؤدي أن شأنه من االلكرتوين

ا على عقود بيع البضائع املعقودة بني أطراف جند أن اإلتفاقية تنص يف مادهتا األوىل على أن تطبق احكامه

 .2توجد أماكن عملهم يف دول خمتلفة

وما يالحظ على هذه املادة أهنا مل حتدد ماذا يقصد بالتحديد بعملية البيع، ومن هنا أثري التساؤل حول 

نظيم قانوين إمكانية تطبيق أحكام هاته اإلتفاقية على العقود اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت يف ظل غياب ت

هلذا النوع من املعامـالت ، فقد حاولـت جلنة األمم  املتحدة للقانون التجاري الدويل إجياد قواعد حمددة من 

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالبيع الدويل للبضائع ، وذلك هبدف تطبيقها على التجارة اإللكرتونية ، غري 

 .تطبيق ذلكأهنا واجهت العديد من العراقيل حالت دون 

فمن الناحية املوضوعية، فقد أشرنا سابقا إىل أن هاته اإلتفاقية تطبق على البضائع كما جاء يف املادة األوىل 

منها أي أهنا تطبق على سلع مادية منقولة، يف حني أن التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت قد ينصب على بضائع 

ما جاء يف الوثيقة الرمسية للجمعية العامة معنوية كما هو احلال بالنسبة لعقود اخلدمات ، وهو 

(A/CN.9/WG.IV/WP.91)  على النحو التايل 77، يف الفقرة: 

                                                                        
 .19تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونية الدولية، املرجع السابق، ص  -9
 أن عقود البيع الدويل للبضائع،املادة االوىل من اتفاقية األمم املتحدة بش -7
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ومن الواضح أن التفسري سالف الذكر ملفهوم البضائع صاحل بصرف النظر عن ما إذا كان عقد البيع مربما " 

ويف حالة )ا كانت اإلتفاقية تغطي غري أن  السؤال يبقى مطروحا بشأن ما إذ...إلكرتونيا أو بوسائل أخرى 

وميكن أن يندرج أيضا حتت ' بضائع افرتاضية'ما يعرف أحيانا بأنه ( النفي، ما إذا كان ينبغي أن تغطي

 1"تعريف اخلدمات

ورغم تباين آراء الفقهاء يف تطبيق اإلتفاقية على عقود التجارة اإللكرتونية من عدمه ، ومن خالل تفسري 

                  تحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ، نستنتج  أنه ال ميكن تطبيق أحكام هاته اتفاقية األمم امل

                         على الصفقات املربمة عرب اإلنرتنت اليت يكون حملها اإلتفاقية على االقل من الناحية املوضوعية

                                    قواعد حمددة  بضائع معنوية  غري ملموسة ، فمن الضروري وباملقابل إجياد

وأن التعامل التجاري يف عصر العوملة يتم بشكل كبري عرب الشبكة الدولية    من العقود خاصة   هلذا النوع 

 . لإلنرتنت

توجه لإلستعمال  وقد نصت املادة الثانية من اإلتفاقية سالفة الذكر أهنا ال تطبق على البضائع اليت 

، أي أن هذا الشرط متوقف 2بذلك  أو العائلي أو  املنزيل، إال إذا كان البائع حسن النية ومل يعلم خصيالش

                                                                        
،  (A/CN.9/WG.IV/WP.91)العامة، الوثائق الرمسية للجمعية  -9

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/GA.html ،71/97/7091 ،99:20 09، ص. 

 :ية على البيوع التاليةال تسري احكام هذه اإلتفاق: " املادة الثانية من إتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع -7

يفرتض البضائع اليت تشرتى لإلستعمال الشخصي أو العائلي أو املنزيل ، إال إذا كان البائع ال يعلم قبل إنعقاد العقد أو وقت انعقاده ، وال ( أ)
 فيه أن يعلم، بأن البضائع اشرتيت الستعماهلا يف أي وجه من الوجوه املذكورة ،

 بيوع املزاد،( ب)

 يوع اليت تعقب احلجز أو غريها من البيوع اليت تتم مبوجب أمر من السلطة القضائية ،الب( ج)

 األوراق املالية واألوراق التجارية والنقود،( د)
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على مقدرة البائع على التحقق من قصد املشرتي ، غري أن ذلك مستحيل إثباته بالنسبة للعقود اليت تربم 

ة اإلنرتنت ،حيث يكون البائع يف مكان بالوسائل التقليدية حىت، فما بالك بالنسبة للعقود اليت تربم عرب شبك

 .واملشرتي يف مكان آخر مما يعيق معرفة نوايا كل منهما

أما على الصعيد الدويل لإلتفاقية ، فنجدها قد ادرجت املعيار الذي يشكل األساس لتطبيق أحكامها يف 

لة أخرى غري متعاقدة تسمح املادة األوىل منها وهو تواجد االطراف املتعاقدة يف دول خمتلفة متعاقدة  أو دو 

، إال أن تطبيق هذا املعيار على العقد اإللكرتوين يشكل عائقا يتمثل 1قوانينها بتطبيق قوانني الدولة املتعاقدة 

 . 2يف غياب أي إشارة واضحة إىل أماكن األعمال التجارية لألطراف املتعاقدة إلكرتونيا

رتونية والتعاقد عرب اإلنرتنت إىل اتفاق عام مفاده أن اتفاقية فقد توصل الفريق العامل املختص بالتجارة اإللك

األمم املتحدة للبيع الدويل للبضائع ال تشمل فئات متنوعة من الصفقات اليت جترى حاليا على خط 

 اإلنرتنت، وباملقابل أكد الفريق أنه من املفيد وضع قواعد موحدة لتنظيم الصفقات الدولية اليت ال تعد من

 

                                                                                                                                                                             

 السفن واملراكب واحلوامات والطائرات،( هـ)

 cisg/trt_uncitral_cisg.pdf-http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral،  "الكهرباء(و)

 .املادة االوىل من إتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع -9

         ين يرتاسلون بالرسائل اإللكرتونية قدإن االطراف الذ:".. 01، ص 10، الفقرة  (A/CN.9/509)الوثيقة الرمسية للجمعية العامة  -7
 ال يعرفون دائما مقدما موقع مكان عمل الطرف النظري ، وعليه فإن جعل انطباق مشروع اإلتفاقية متوقفا على ما إذا كان مكان عمل الطرفني

وما ...قها من ناحية اليقني القانوين والقابلية للتكهن موجودا يف دولتني خمتلفتني قد يقلل من الفائدة اليت يسعى إليها مشروع اإلتفاقية إىل حتقي
 ...."يزيد يف الصعوبة أنه جيب أن يكون هذا الشرط متحققا وواضحا وقت إبرام العقد

 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-cisg/trt_uncitral_cisg.pdf


 

 

 .1يع السلع املادية املنقولة مبعناها التقليديقبيل ب 

نستخلص مما سبق أن إتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع وضعت أحكامها بشكل من شأنه 

أن يطرح الكثري من العراقيل والصعوبات عند تطبيقه على عقود التجارة اإللكرتونية بإعتبارها ذات طابع 

 .إجياد قواعد وأحكام خاصة تنظم هذا النوع من العقود خاص، لذا كان من الضروري

 :(OMC)المنظمة العالمية للتجارة : الفرع الثاني

شكل إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حدثا هاما يف تاريخ العالقات اإلقتصادية الدولية باعتبارها الدعامة 

وق النقد الدويل والبنك الدويل، وباعتبارها الثالثة للنظام اإلقتصادي العاملي اجلديد، إىل جانب كل من صند

 .2أيضا األداة واآللية األساسية للعوملة

هي منظمة اقتصادية عاملية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة، ( OMC)العاملية للتجارة  فاملنظمة

ه يف جمال حترير تعمل ضمن منظومة االقتصاد العاملي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري العاملي وتقويت

، إذ تسـعى املنظـمة لتحـريـر التجـارة العاملـية مـن القيــود 3التجارة وزيادة التبادل والنشاط االقتصادي العاملـي 

 وغيـر  اجلمركية، كما تعمل على رفع مستويات املعيشة وحتقيق التوظيف الكامل بتحقيق تنمية اجلمركيـ

 

                                                                        
مصر، الطبعة ممدوح حممد اجلنبيهي، منري حممد اجلنبيهي، العقبات القانونية أمام تطوير التجارة اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  -9

 .71، ص 7002األوىل، 

  .902، ص 7090يوسف مسعداوي، دراسات يف التجارة الدولية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -7
 .11، ص 7009عبد املطلب عبد احلميد، العوملة اإلقتصادية، منظماهتا، شركاهتا وتداعياهتا، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،  -1

  



 

 

 .1مية على نصيب متنامي يف التجارة العامليةمتواصلة مع تأمني حصول الدول النا 

لالتفاقية القدمية  جديد كوريث مراكش، اتفاقية مبوجب 1994 سنة العاملية التجارة منظمة تشكلت قدف

« GATT » انطالقا التجارية، املفاوضات من جوالت مثان تتابع عرفت واليت 1947 سنة أبرمت اليت 

 ميالد حصيلتها وكانت ، 1994 إىل 1986 من امتدت اليت األوروغواي جبولة 1947 سنة جنيف من

 واليت ،2األوروغواي جلولة اتفاقية 28 تنفيذ مسؤولية املنظمة هلذه أسندت للتجارة، وقد العاملية املنظمة

، ولعل من أهم املسائل TRIPS, GATS, GATT: أساسية هي  اتفاقيات ثالث تؤطرها

،  3م املنظمة، هو إخضاع التجارة اإللكرتونية لقوانني التجارة املفتوحةاملستجدة واليت تشكل حتديا كبريا أما

هاته األخرية اليت تعمل على إجياد بيئة قانونية مناسبة ملعامالت التجارة اإللكرتونية            وهو مسعى 

على حرية  طبيعتها وإطارها القانوين ضمن وظيفتها األساسية واليت تتمثل يف السهر              وإيضاح

 .4التبادل يف املعامالت التجارية الدولية

ولقد جتسدت جهود منظمة التجارة العاملية يف جمال التعامالت اإللكرتونية يف اخلطوات والقرارات والربامج 

 :التالية
                                                                        

، 7099إكرام مياسي، اإلندماج يف اإلقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -9
 .771ص 

اإلتفاقية العامة اجلولة األخرية اليت انبثقت منها منظمة التجارة العاملية ، إذ تعد من أهم اجلوالت اليت مرت هبا جولة األوروغواي  تعد -7
، وقد توقفت جولة 9111للتعريفات اجلمركية واليت مشلت دورتني، األوىل جرت مبدينة مونرتيال الكندية، والثانية يف جنيف السويسرية 

الت التجارية من ، فقد متيزت هذه اجلولة برغبة الدول يف إزالة العوائق اليت تعرقل التجارة اخلارجية  يف كل اجملا9110األوروغواي يف ديسمرب 
اليت تعد اجلولة األخرية للجات  مت اإلتفاق على إنشاء منظمة  9111التأمني والنقل، اإلتصاالت، والسلع واخلدمات ، ومبوجب جولة مراكش 

 .9112جانفي  09التجارة العاملية اليت إنطلقت يف 

3
- Andrew Harrison ,Ena Elsey ,Ertugrul Dalkiran ,Business international et mondialisation ,Vers 

une nouvelle Europe ,Editions De Boeck et Larcier , Bruxelles, France,2004 , p 188. 

4
- Ahmed Akkache ,L’algerie face a la mondialisation, Essai sur les nouveaux masques de 

l’impérialisme ,Edition I.A.I.G ,Algerie ,2009 ,p 112. 

  



 

 

اهتمت املنظمة العاملية للتجارة بالعامل : « GATS »اإلتفاقية العامة للتجارة في الخدمات : أوال

واإلتصاالت اليت تشكل البنية التحتية الالزمة للتجارة اإللكرتونية  وبالتحديد تكنولوجيـا املعلومـات  الرقمـي

 النشاط لتغطية وضعه مت خاص ملحق على هذه االتفاقية حيث احتوت،  « GATS »ضمن اتفاقية 

ادفة لضمان خدمات االتصاالت، إذ تضمن امللحق جمموعة من البنود اهل ميدان يف املستجد التجاري

وتسهيل النفاذ إىل شبكات وخدمات اإلتصال من بينها مساعدة الدول النامية على إنشاء بنية أساسية 

كما ألزمت االعضاء يف ،متطورة يف جمال اإلتصاالت من خالل تشجيع التعاون بينها وبني الدول املتقدمة

 .شبكات على تسهيل اإلتصاالت عربها اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ، بإجبار مزودي خدمات ال

 املعين العمل فريق رئيس أصدر االنرتنت، وهلذا السبب إىل مباشرة االتفاقية مل تشرمن املالحظ أن هاته 

 يغطي أنه يفرتض القطاع على االلتزام املأخوذ أن مفادها توضيحية مذكرة 9112باالتصاالت سنة 

                               بفتح ما بلد قيام عند فمثال الدولية، ة واخلدماتالبعيد املسافات وخدمات احمللية اخلدمات

 توضيح إىل احلاجة دون االنرتنت شبكة إىل النفاذ يشمل املنافسة فهذا على به اخلاص االتصاالت قطاع 

 .1مباشرة وذكره ذلك

 

 

 

 

 

 
                                                                        

1
Organisation mondiale du commerce, "le commerce électronique et le rôle de l'OMC", dossiers 

spéciaux, http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/special_study_2_f.pdf, 13/12/2014, 22 :28.  
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  ":TRIPS"إتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية : ثانيا

يقصد بامللكية الفكرية كل اجلوانب اليت تتعلق باإلنتاج الذهين والفكري كاألعمال األدبية والفنية 

 .1واإلبتكارات واإلخرتاعات التكنولوجية ذات الطابع التجاري

                    فهي أحدث إتفاقية دولية يف جمال محاية التكنولوجيا وحقوق املؤلف بصفة عامة ،فقد ركـزت

                علـى موضـوع حقوق امللكـيـة الفكـرية ألنه يتعلق بتأثيـر التقنـية  الرقمية على حق الطبع واحلقوق

، فهي مبثابة التقنني العاملي احلديث حلماية حقوق املؤلف والتكنولوجيا ، 2األخرى املتعلقة هبذا املوضوع

لحماية القانونية يف هذا اجملال، وإمنا قامت بتقنني أهم مل تكتف فقط بتقرير مفاهيم جديدة ل  حيث أهنا 

" اتفاقية  تضمنت فقد، 3االحكام الواردة يف اإلتفاقيات الدولية املعنية حبماية االموال املعنوية بصفة عامة

منتجي  و البيانات قواعد،  الكمبيوتر برامج محاية نقاطا متعلقة بالتكنولوجيا الرقمية ومثال ذلك" تربس

 .4سجيالت الصوتية وغريهاالت

 خالل من للتجارة االلكرتونية احلماية تأمني يف كبري حد إىل سامهت االتفاقية هذه فإن أخرى جهة من و

   الكتب  املثال سبيل على االلكرتونية معامالت التجارة جوهر متثل واليت املنتجات من متنوعة لباقة تغطيتها

                                                                        
قتصادية حشماوي حممد، اإلجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة اإلقتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإل -9

 .990، ص 7009ري، جامعة اجلزائر، وعلوم التسي
دن، الطبعة األوىل، لعاملي اجلديد، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األر حممد عمر الشويرف، التجارة اإللكرتونية يف ظل النظام التجاري ا -7

 .992، ص 7091
امعي احلديث، مصر، أمري فرج يوسف، عاملية التجارة اإللكرتونية وعقودها وأساليب مكافحة الغش التجاري اإللكرتوين، املكتب اجل -1

 .990، ص 7001
4

 - BEKENNICHE Otmane, l’Algérie,le GATT et l’OMC, l’office des publications universitaires, 

oran, algérie, 2006, p 80. 

 



 

 

متثل العمود الرئيسي لتنظيم املعامالت الدولية يف جمال بيع ونقل ، فهاته اإلتفاقية أصبحت 1املوسيقى و

 .التكنولوجيا بعد انضمام معظم الدول إليها

لقد مهدت التجارة الدولية احلديثة لظهور شبكات جديدة   :اتفاقية تكنولوجيا المعلومات: ثالثا

ملبادالت التجارية الدولية ، فقد لإلتصاالت من بينها شبكة اإلنرتنت اليت كان هلا دور كبري يف تطوير ا

إهتمت املنظمة العاملية للتجارة هبذا النوع من خالل العديد من املفاوضات واملعاهدات من بينها اتفاقيـة 

يف  9119ديسمرب  91تكنولوجيا املعلومـات، وذلك أثناء املؤتـمر الوزاري األول للمنظمة الذي انعقد يف 

من جتارة العامل يف منتجات  %10دولة متتلك حوايل  71اإلتفاقية ، فقد وقعت على هاته 2سنغافورة

تكنولوجيا املعلومات ، وانضمت بعد ذلك العديد من البلدان لتشمل بعض الدول العربية كمصر، سلطنة 

 .عمان واألردن

 هذه رقلتع اليت والرسوم الضرائب إزالة مث ختفيف ضرورة اتفق أعضاء اتفاقية تكنولوجيا املعلومات على فقد

 كبرية جمموعة على املفروضة الرسوم و للحواجز التدرجيية اإلزالة تكون أن األعضاء هؤالء قرر كما التجارة،

                      على واالنرتنت االلكرتونية للتجارة الالزمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا منتجات من

، أما بالنسبة للدول النامية فقد منحتها مدة 3املتقدمة لللدو  بالنسبة  2000 سنة تنتهي مراحل أربع مدى 

 .زمنية أطول

فئات رئيسية من املنتجات وهي احلسابات اآللية، معدات اإلتصاالت السلكية ( 09)مشلت اإلتفاقية ستة 
والالسلكية، اجهزة شبه املوصالت، أجهزة انتاج شبه املوصالت من آالت وأجهزة الفحص اليت تستخدم 

 . هذه األجهزة، الربامج اخلاصة باحلاسب اآليل واألدوات العلميةإلنتاج 
                                                                        

مليكة عطوي ،احلماية القانونية حلقوق امللكية الفكرية على شبكة اإلنرتنت ،أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال ،كلية العلوم   -9
 .910،ص  7090، براهيم ،اجلزائر السياسية واإلعالم ،جامعة دايل

 املوقع الرمسي للمنظمة العاملية للتجارة،  -7
http://www.wto.org/french/tratop_f/inftec_f/inftec_f.htm ،77/97/7091 ،.91:71 

 .922يف اجلزائر، املرجع السابق، ص دميش مسية، التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها  -1

http://www.wto.org/french/tratop_f/inftec_f/inftec_f.htm


 

 

وينص إعالن إتفاقية تكنولوجيا املعلومات على تقدمي اإلمتيازات بالتدرج بشأن التخفيضات اجلمركية والرسوم 

 . 1،فقد أتيحت لبعض الدول مرونة يف جمال خفض التعريفة اجلمركية على بعض املنتجات إىل الصفر

لقد انصب إهتمام املنظمة العاملية للتجارة على : اإلعالن الوزاري بشأن التجارة اإللكترونية العالمية: رابعا

جبنيف، وهذا يف إطار نظرة شاملة  9111موضوع التجارة اإللكرتونية منذ اإلجتماع الثاين الوزاري يف ماي 

رة السلع واخلدمات وحقوق امللكية حيث تعلق األمر بدراسة تأثري هذا الشكل اجلديد من التبادل على جتا

الفكرية، فقد أكد املشاركون يف هذا اإلجتماع على ضرورة البحث يف القضايا املتصلة بالتجارة اإللكرتونية 

           مع األخذ بعني اإلعتبار مصاحل الدول األعضاء وحتديد إطار قانوين وتنظيمي هلا ، وكذا اإلهتمام 

والسرية والضرائب ومسائل امللكية الفكرية املتعلقة هبذا النوع من املعامالت التجارية،  باملسائل املتعلقة باألمن

حبيث جسد ذلك يف التقرير الصادر عن جملس منظمة التجارة الدولية اخلاص بالتجارة واخلدمات لسنة 

وذلك ، 2التقنيةإىل اجمللس العام للمنظمة الذي كان اهلدف منه هو تزويد اخلدمات بالطرق    املقدم 9111

بالسعي إلخضاع املنتجات الرقمية اليت يتم تسليمها عرب الوسائط اإللكرتونية لإلتفاقيات اخلاصة باملنظمة، 

وحىت يتسىن هلا ذلك حاولت إعطاء وصف قانوين هلذه املنتجات واعتبارها مبثابة سلع يتم إخضاعها إلتفاقية 

"GATT " بذلك إلتفاقية ، أم أهنا تعد من قبيل اخلدمات وختضع"GATS "،  إال                    

أن أعضاء منظمة التجارة العاملية مل يتوصلوا إىل اتفاق يف تصنيف هذه األموال اليت تنقل عرب الشبكة 

 .3الرقمية

                                                                        
حلمر عباس، تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومالمح اإلقتصاد اجلديد،  -9

http://ratoulrecherche.arabblogs.com/lahmarabbes.pdf ،71/97/7091  ،97:10  91،ص. 
رمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر خليفي م -7

 .21، ص 7097بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

 .971تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونية الدولية، املرجع السابق، ص  -1

http://ratoulrecherche.arabblogs.com/lahmarabbes.pdf


 

 

انعقد املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة : اإلجتماع الوزاري الرابع للمنظمة العالمية للتجارة: خامسا

، والذي أكد على ضرورة 1 7009نوفمرب  91إىل  01يف الفرتة املمتدة من ( قطر) املية يف الدوحة الع

التمهيد لتناول موضوع التجارة اإللكرتونية بأكثر مشولية، مع زيادة اإلعتماد عليها يف املعامالت التجارية ، إذ 

رة اإللكرتونية من شأنه أن خيفض من إىل أن زيادة اإلعتماد على موضوع التجاالنظر لفت أعضاء املؤمتر 

 .نفقات األعمال التجارية، األمر الذي يفتح اجملال ألسواق جديدة لكل دول العامل 

نشري اىل العمل : " يلي منه موضوع التجارة اإللكرتونية فيما 11قد تضمن إعالن الدوحة الوزاري يف الفقرة ل

مايو  70ى ذات العالقة منذ اإلعالن الوزاري الصادر يف الذي مت اجنازه يف اجمللس العام واهليئات االخر 

، ونوافق على االستمرار يف برنامج العمل للتجارة االكرتونية، ويبني العمل الذي مت حىت اآلن أن 9111

التجارة االلكرتونية ختلق حتديات وفرصا جديدة للتجارة لألعضاء يف كافة مراحل التنمية، وأننا ندرك امهية 

مواتية للتنمية املستقبلية للتجارة اإللكرتونية واحملافظة عليها، ونوجه عناية اجمللس العام إىل النظر يف خلق بيئة 

الرتتيبات املؤسسية االكثر مالئمة لتنفيذ برنامج العمل وتقدمي التقـارير حـول مـا يتـم مـن تقدم إلـى اجللـسة 

سيحتفظون مبمارستهم احلالية بعدم فرض رسوم مجركية على  اخلامسـة للمؤمتـر الـوزاري، وأننا نعلن أن األعضاء

 .2"االرسال االلكرتوين حىت اجللسة اخلامسة

لقد قام األعضاء من خالل هذا اإلعالن بتشجيع وحتفيز استمرارية تطبيق برنامج العمل املتعلق بالتجارة 

فيذ هذا الربنامج ،كما حرصوا على اإللكرتونية، وذلك حبسن إختيار الرتتيبات املؤسساتية اليت يتطلبها تن

 .إزالة أية عوائق حتول دون إنطالق التجارة اإللكرتونية بإلغاء كافة الرسوم والضرائب على هذه املعامالت

                                                                        
قيا، العدد يابراهيمي عبد اهلل، عياش قويدر، آثار إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم، جملة اقتصاديات مشال افر  -9
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مبدينة كانكون املكسيكية على ضرورة  7001كما أكد املؤمتر الوزاري اخلامس للتجارة العاملية املنعقد سنة 

العمل اخلاص بالتجارة اإللكرتونية واملتعلق بإعفاء عمليات النقل عربها من اإلستمرار يف حتسني برنامج 

إننا حنط علما : " منه 77الرسوم اجلمركية ، إذ جاء يف مسودة نص إعالن كانكون الوزاري يف الفقرة 

على استمرار  بالتقارير اليت رفعها اجمللس العام واهليئات التابعة حول برنامج عمل التجارة اإللكرتونية، ونوافق

فحص املواضيع مبوجب برنامج العمل املستمر إىل جانب الرتتيبات املؤسسية احلالية، وإننا نطلب من اجمللس 

العام تقدمي تقرير حول ما يتم إحرازه من تقدم فرض رسوم مجركية على عمليات النقل اإللكرتونية حىت انعقاد 

 .1"تلك اجللسة

تعرف منظمة التعاون اإلقتصادي ": OECD"قتصادي والتنمية منظمة التعاون اإل: الفرع الثالث

 Organization for Economic"وهي إختصار لتعبري " OECD"والتنمية إختصارا بـ

Cooperation Development"2  9190ديسمرب  91املمضاة يف ، تأسست مبوجب اإلتفاقية 

دولة حىت أواخر عام ( 71)عضويتها ، تضم يف 91993سبتمرب  10بباريس اليت دخلت حيز التنفيذ يف 

وغرضها الرئيس واألساسي هو حتقيق أعلى مستويات النمو اإلقتصادي ألعضائها وتناغم التطور  9111

، وكذا املسامهة يف توسيع التجارة العاملية املتعددة األطراف وتطوير 4اإلقتصادي مع التنمية اإلجتماعية

إلستجابة للمستجدات التقنية والقانونية املؤثرة على احلياة إقتصاديات الدول غري األعضاء وحماولة ا

اإلقتصادية،من بينها ظهور ما يسمى بالتجارة اإللكرتونية ، فقد كرست منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

بشكل ملفت هلذا النوع من التجارة منطلقة من قناعة عربت عنها أجهزهتا يف اكثر  9111أعماهلا يف عام 
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، فقد اعتمدت املنظمة عدة  1بة ومفادها أن التجارة اإللكرتونية تتطلب حلوال دولية لتنظيمهامن مناس

دراسات تناولت فيها األبعاد القانونية للتجارة اإللكرتونية اليت تتطلب حلوال دولية هلذا النمط اجلديد من 

والتنظيم القانوين هلا، فقد عقدت عدة األعمال، وبالتايل إعادة النظر يف أساليب إجناز املعامالت اإللكرتونية 

 :مؤمترات متخصصة يف هذا اجملال من أبرزها

حتت  9111انعقد هذا املؤمتر يف مدينة أوتاوا بكندا عام : المؤتمر العالمي للتجارة اإللكترونية: أوال

                   ، ناقش عدة مسائل من بينها محاية البيانات واخلصوصية ومسائل أمن"عامل بال حدود" شعار 

                 املعلومات التجارية وسياسات التشفري ومسائل محاية املستهلك ، قواعد اإلختصاص القضائي

وحل املنازعات و حقوق اإلعالن عرب اإلنرتنت، ووسائل الدفع النقدي والتحويالت املالية عرب شبكة 

 .2اإلتصاالت

ره حوايل ألف مندوب ميثلون الدول األعضاء يف املنظمة وميثلون ويعد هذا املؤمتر من أوسع املؤمترات، حض

دولة ليست عضو يف  97لني عن التجارة واإلقتصاد يف هذه الدول وممثلون آخرون لـ ؤو الوزاراء وكبار املس

منظمة دولية وممثلوا اإلحتادات التجارية والصناعية وممثلوا جمموعات املستهلكني واملنظمات  97املنظمة و 

، وقد خلص املؤمتر إىل إقرار عدد من اآلليات وحتديد مناطق اإلهتمام 3 احلكومية اإلقتصادية واإلجتماعيةغري

القانوين الرئيسية، ومشلت التوصيات تكليف املنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف املنظمات غري 

نفيذ اإلعالنات الصادرة عن احلكومية واحلكومية الدولية إلجراء الدراسات ووضع التصورات وذلك بقصد ت
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املؤمتر بشأن محاية اخلصوصية وأمن الشبكات ومحاية املستهلك والوثوقية يف التجارة اإللكرتونية، واتباع 

 .1السياسات الضريبية اليت متنع أية قيود أو أعباء على النشاط التجاري اإللكرتوين

، وقد أعد هذا 9111اريس بفرنسا يف أكتوبر عام انعقد هذا املؤمتر مبدينة ب": منتدى باريس"مؤتمر : ثانيا

املؤمتر بواسطة منظمات دولية عديدة حكومية وغري حكومية منها غرفة التجارة اإللكرتونية ،حبيث أشار إىل 

، فقد تضمن هذا املؤمتر وألول مرة اجتماعا ملعاجلة 2إمكانية التنظيم الذايت ملوضوعات التجارة اإللكرتونية

معية للتجارة اإللكرتونية ،وقد قامت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بتوفري وحتليل املعلومات األبعاد اجملت

املتعلقة بقضايا التجارة اإللكرتونية مما يعود بالفائدة على البلدان الصغرية غري عضوة يف املنظمة واليت حتاول 

 .3رب اإلنرتنتالتجارة ع مواكبة فـيض املبـادرات املتعلـقة هبذا النـوع مـن

 التعاون لقد حاولت منظمة": القانون وسياسة المنافسة في إطار التجارة اإللكترونية" اجتماع : ثالثا

 خالل من االلكرتونية حول التجارة النقاشات وإثراء السياسات حتليل يف املسامهة والتنمية االقتصادي

 هذه عقدت حيث الرقمية، لألسواق األساسية دالقواع حتديد بكيفية االهتمام بينها من النقاط من جمموعة

 االلكرتونية التجارة إطار يف املنافسة وسياسة القانون"  حول 7000عام  أكتوبر يف مستديرة مائدة املنظمة

العامل  يف االحتكارية االحتادات حماربة كيفية وعلى الصفقات مشاكل دراسة على أساسا تركزت واليت ، "

 اآلثار نقطة املنظمة وحللت درست األسواق ،كما إىل النفاذ تسهيل يف نافسةامل مسامهة ومدى الرقمي

 .4للتجارة اإللكرتونية االجتماعية و االقتصادية
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لقد رأى بعض املراقبون أن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وبالنظر إىل جهودها املبذولة قد تساهم 

احملافل الدولية اليت تتناول مسائل التجارة اإللكرتونية، بشكل ملفت يف تنسيق السياسات الوطنية وسياسات 

ولكنها تواجه بعض الصعوبات من شأهنا أن تقف عائقا أمام حتقيق أهدافها ، فأغلب أعضاء هذه املنظمة 

من الدول الصناعية، أي أن املناقاشات واإلقرتاحات اليت تطرح يف اإلجتماعات ال تشارك فيها الدول النامية 

ن أهنا معنية بذلك، كما أن قرارات هذه املنظمة هي قرارات غري ملزمة فهي ال تكون ذات فائدة إال بالرغم م

 .إذا اتفق األعضاء على تطبيقها

 

، هي نتيجة اتفاقية "الويبو"إن منظمة   ":WIPO" المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الفرع الرابع

اة باتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت دخلت واملسم 9192جويلية  91ستوكهومل املوقعة يف 

، لتصبح بعد أربع سنوات واحدة من الوكاالت املـتخصصة التابعـة لألمم املتـحدة ، 91201حيز التنفيذ يف 

لوجيـة املنظمـة علـى حتسيـس املـجتمـع الدولـي بأمهية مواكبة التغريات التكنو  فمنذ ذلك التاريـخ عمـلت هاتـه

 . اإلتفاقيات املتعلقة بقضايا امللكية الفكرية وتـحديث

،  9122دولة عضو، وقد انضمت اجلزائر إىل اتفاقية إنشاء هاته املنظمة يف سنة  910حوايل املنظمة تضم 

إذ تعمل جاهدة منذ ذلك التاريخ إىل املصادقة واإلنضمام إىل الكثري من اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية 

 .2علقة سواء بامللكية الفكرية،حقوق املؤلف أو غريهااملت

                                                                        
د، تلمسان، بن دريس حليمة، محاية حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري ، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة أيب بكر بلقاي -9

 119، ص 7091اجلزائر، 
ة الفكرية يف محاية امللكية الفكرية، رسالة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية،  حممد إبراهيم الصايغ، دور املنظمة العاملية للملكي -7

 .02، ص 7097، 9كلية احلقوق، جامعة اجلزائر



 

 

وهتدف املنظمة العاملية للملكية الفكرية أساسا إىل تنسيق القوانني والتشريعات الوطنية ذات العالقة بامللكية 

الفكرية لتسهيل اإلستجابة بشكل أفضل وأسرع ملتطلبات احلماية اليت تتلقاها من خمتلف الدول، إذ تعد هذه 

ظمة أيضا مصدرا لتبادل املعلومات وتقدمي املساعدة الفنية والقانونية حول امللكية الفكرية وكذا تسوية املن

 ذات الصناعات أمهية لتزايد نظرامبثابة ثروة حقيقية  -امللكية الفكرية -، واليت تعترب 1املنازعات القائمة حبقها

 قيمة زادت وقد اإلبداعية، واملصنفات التكنولوجيا ىعل كذلك كبرية بدرجة واملعتمدة للمعرفة العايل الرتكيز

 مدركني سواء حد على واملؤسسات املستهلكون فأصبح التجارية، العالقات يف نظرا ألمهيتها الثروة هذه

 للمؤسسات أصلية، ويوفر منتجات على احلصول إمكانية للمستهلك يوفر بشكل احلقوق هذه محاية لضرورة

 حتمل إىل الفكرية للملكية العاملية باملنظمة دفع ما وهذا التجارية، ومعلوماهتا العالماهت الكافية احلماية

  .األطراف املتعددة املعاهدات وإدارة الفكرية بامللكية اخلاصة الدولية االتفاقيات تطوير مسؤولية

محاية براءات اإلخرتاع ومن بني النقاط اليت أولتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية أمهية خاصة، هي حماولتها 

 .2التجارة املعروف بالتجارة عرب اإلنرتنت والعالمات التجارية وحقوق املؤلف يف ميدان النوع احلديث من

، وهـمـا اتفاقية الويبو حلق 9119ديسمرب  70إتفاقيتني دوليتني وذلك يف " الوايبو "فقد تبنت منظمة 

( الفونوجراما) إتفاقية الويبو لفناين األداء والتسجيالت الصوتية املؤلف املعروفة بإتفاقية اإلنرتنت األوىل ،و 

 .9119واملسماة مبعاهدة اإلنرتنت الثانية لسنة 

خرجت هاته اإلتفاقية إىل النور  :1996حماية حق المؤلف في إطار إتفاقية اإلنترنت األولى لسنة : أوال

دات والطرق السريعة يف إنتقال املعلومات هبدف وضع احلماية القانونية حلقوق املؤلف يف خضم املستج

،حيث وضعت اتفاقية اإلنرتنت األوىل بغرض إجياد قوانني وإجراءات صارمة حلماية هذه احلقوق عرب الشبكة 
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،اليت تتماشى 1من اتفاقية برن 70،وقد بينت املعاهدة أن نصوصها عبارة عن اتفاق خاص مبعىن املادة 

 .2معها

،فهي 3" اإلطار القانوين الدويل حلماية حقوق التأليف على شبكة اإلنرتنت " ثابة وتعترب هذه املعاهدة مب

موجهة بصفة خاصة للتصدي للمشكالت النامجة عن التكنولوجيا الرقمية يف الفرتة اليت تلت اتفاقية 

 .4"تريبس"

جراءات حول فقد نصت اتفاقية محاية حق املؤلف يف إطار اتفاقية اإلنرتنت األوىل على جمموعة من اإل

استنساخ املصنفات بالتكنولوجيا الرقمية، حيث مت مد احلق اإلستئثاري للمؤلف على هذه النسخ، فيعامل 

، كمـا اعتربت االتفاقية أن ختزين 5معاملة النسخ العادية من حيث حق املؤلف املنفرد يف تقريـر االستنساخ

ختزين مصنف رقمي يف وسط إلكرتوين يعترب نسخا  املعلومـات فـي ذاكـرة الكرتونية يشكل عملية نسخ، وأن

 .،إذ طبقت اإلتفاقية أحكام النسخ اخلاصة على كل من اإلستنساخ الطارئ أو العابر

ويف هذا املقام ألزمت اإلتفاقية كل الدول األطراف بالنص يف قوانينها الداخلية على محاية حقوق التأليف 

على شبكة اإلنرتنت، ويف ذلك تكون هذه اإلتفاقية قد أخذت  بإختالف أنواعها مبا يف ذلك حقوق املؤلف
                                                                        

حتتفظ حكومات دول اإلحتاد باحلق يف عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، : " من اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية 70املادة  -9
 حقوقا تفوق تلك اليت متنحها هذه اإلتفاقية ،أو تتضمن نصوصا ال تتعارض مع هذه اإلتفاقية ،وتبقى مادامت هذه اإلتفاقات ختول املؤلفني

 .، من موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية"أحكام االتفاقات القائمة سارية مىت كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها

، ص 7002قيات واملعاهدات الدولية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر، حممد أبو بكر، املبادئ األولية حلقوق املؤلف واإلتفا -7
921. 

 .979، ص 7090دن، الطبعة األوىل، فاتن حسني حوى، املواقع اإللكرتونية وحقوق امللكية الفكرية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، األر  -1

4
 - Philippe AXEL, Droits d’auteur et internet : la solution ?, édition LULU.com, Paris, 

France, 2011, P 51. 
أيب  أجمد عبد الفتاح أمحد حسان، مدى احلماية القانونية حلق املؤلف،دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة -2

 .712، ص 7001بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 



 

 

، حيث مشلت حقوق التأليف اليت مت التعبري عنها على املوقع 1بالقواعد العامة الواردة يف اتفاقية برن

اإللكرتوين دون االفكار  أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات يف حد ذاهتا، واليت مل يتم 

 .2عنها بشكل ملموس يف املوقع اإللكرتوين التعبري

وميتد نطاق احلماية ليشمل برامج احلاسب اآليل باعتبارها مصنفات أدبية مبعىن املادة الثانية من اتفاقية برن، 

وعليه فإن برامج احلاسب اآليل املوضوعة يف املوقع اإللكرتوين تتمتع بذات احلماية املقررة للربامج املخزنة على 

 .3مجقرص مد

قواعد البيانات  وأكدت املادة اخلامسة من اتفاقية اإلنتـرنت األولـى علـى إضـفاء احلـماية القانونيـة علـى 

 .4بإختالف أشكاهلا ،وذلك إذا كانت إبتكارات فكرية

موقع إلكرتوين برتخيص ممن ميلكها تكون حممية،  هاضمنيتيستخلص من هذه املادة أن قواعد البيانات اليت 

 .أن محاية املوقع اإللكرتوين يدخل ضمن قواعد محاية حق التأليف على شبكة اإلنرتنتذلك 

                                                                        
، مث بربن  9101نوفمرب  91، بعدها يف برلني يف 9119ماي  01، وعدلت يف باريس بتاريخ  9119سبتمرب  01برن يف  مت إبرام اتفاقية -9

، كما عدلت يف  9192جويلية  91، وستوكهومل يف 9111جوان  79، وبروكسل يف  9171جوان  07، وروما يف  9191مارس  70
، وتنص هاته اإلتفاقية على املعايري الدنيا حلماية احلقوق املالية واملعنوية ملؤلفي  9121سبتمرب  71، مث يف  9129جويلية  71باريس يف 

 . دولة( 911) 7007ديسمرب  19يف  املصنفات األدبية والفنية، ولقد بلغ عدد الدول املنضمة إىل هذه اإلتفاقية

مة العاملية للملكية الفكرية، ، متوفرة على موقع املنظ9119من اتفاقية اإلنرتنت الثانية لسنة  07املادة  -7
wo034.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs ،71/97/7091 ،70.71. 

ع برامج احلاسوب باحلماية باعتبارها مصنفات أدبية مبعىن املادة تتمت: " تنص على أنه 9119من اتفاقية اإلنرتنت األوىل لسنة  01املادة  -1
، متوفرة على موقع املنظمة العاملية "من اتفاقية برن، وتطبق تلك احلماية على برامج احلاسوب أيا كانت طريقة التعبري عنها أو شكلها  07

 wo033.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs ،71/97/7091للملكية الفكرية،  
،79:72. 

، متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،  9119من اتفاقية اإلنرتنت األوىل لسنة  02املادة  -1
wo033.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs ،71/97/7091 ،.77:07 

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo033.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo033.pdf


 

 

على   1من اتفاقية برن 91كما نصت املادة الثالثة عشر منها على أن تطبق األطراف املتعاقدة أحكام املادة 

هذه اإلتفاقية تسري  كل أوجه احلماية املنصوص عليها فيها، أي أن مدة احلماية املمنوحة للمؤلفني بناء على

 . حىت هناية مدة مخسني سنة على األقل

" ، األمر الذي أثر مباشرة يف اتفاقية حق املؤلف 2لقد تغريت قواعد محاية امللكية بظهور شبكة اإلنرتنت

          ، خاصة فيما يتعلق باإللتزامات املتعلقة بالتدابري التكنولوجية ، "9119اتفاقية اإلنرتنت األوىل 

أوجبت على األطراف املتعاقدة أن تنص يف قوانينها الداخلية على محاية مناسبة وجزاءات ذات فعالية ضد ف

التحايل على هاته التدابري اليت يستعملها املؤلفون لدى ممارسة حقوقهم على شبكة اإلنرتنت بناء على هذه 

                                                                        
جيوز محايتها يف حالة  -أ": )املصنفات املوجودة عند دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ:" من اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية 91املادة  -9

تطبيق هذه  -ال جيوز محايتها يف حالة انقضاء مدة احلماية يف املطلوب توفري احلماية فيها، ج -نقضاء مدة احلماية يف دولة املنشأ، بعدم ا
 (:حاالت خاصة -املبادئ، د

لك العام لدولة املنشأ تسري هذه اإلتفاقية على كل املصنفات اليت ال تكون، عند دخول هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد يف امل -أ 
 .بانقضاء مدة احلماية

ومع ذلك، إذا سقط أحد املصنفات يف امللك العام يف الدولة املطلوب توفري احلماية فيها، نتيجة إنقضاء مدة احلماية السابق منحها له،  -ب
 .فإن هذا املصنف ال يتمتع فيها باحلماية من جديد

اليت تتضمنها االتفاقيات اخلاصة املعقودة أو اليت قد تعقد هلذا الغرض فيما بني دول اإلحتاد، ويف حالة جيري تطبيق هذا املبدأ وفقا لألحكام  -ج
 .عدم وجود مثل هذه االحكام، حتدد الدول املعنية، كل فيما خيصها، الشروط اخلاصة بتطبيق هذا املبدأ

أو بسبب  2اد وكذلك يف احلالة اليت متتد فيها احلماية بالتطبيق للمادة تنطبق األحكام السابقة أيضا يف حالة انضمام دول جديدة إىل اإلحت -د
 "التنازل عن التحفظات

، ص  7002نبيلة هبة هروال، اجلوانب اإلجرائية جلرائم اإلنرتنت يف مرحلة مجع اإلستدالالت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  -7
10. 



 

 

يون ، خاصة فيما يتعلق مبصنفاهتم املتوفرة متنع من مباشرة أعمال مل يصرح هبا املؤلفون املعن واليتاإلتفاقية 

 .1على مواقع إلكرتونية

 :1996حماية الملكية الفكرية في إطار اتفاقية اإلنترنت الثانية للحقوق المجاورة : ثانيا

        للتطور التكنولوجي تأثري بالغ على حقوق امللكية الفكرية ومن بينها حقوق فناين األداء ومنتجي كان  

احلقوق يف إطار التطوارت  ذهت الصوتية ، ونظرا لعدم كفاية القواعد الدولية اليت حتمي هالتسجيال

جاءت اتفاقية اإلنرتنت الثانية لتعكس اجلهد الدويل الكبري يف هذا اجملال وأطلق عليها تسمية   ،التكنولوجية

ديسمرب  70ليت أبرمت يف معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن األداء والتسجيل الصويت ا"

91192. 

على أنه متنح األطراف املتعاقدة احلماية لفناين األداء ومنتجي هاته االتفاقية فقد أكدت املادة الثالثة من 

التسجيالت الصوتية من مواطين سائر األطراف املتعاقدة، يف حالة ما إذا ما وضعوا إنتاجهم على شبكة 

 .3ونيةاإلنرتنت أو ضمن املواقع اإللكرت 

 

 

                                                                        
، متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية، من اتفاقية اإلنرتنت األوىل 99املادة  -9

wo033.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/pdf/trtdocs ،71/97/7091 ،77:92. 
2
 - Gabriel DE BROGLIE, Le droit d’auteur et l’internet, Rapport du groupe de travail, 

Académie des sciences morales et politiques, France, 2000, P 57. 
من اتفاقية اإلنرتنت الثانية، متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،  01املادة  -1

wo034.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/pdf/trtdocs ،71/97/7091 ،77:10. 
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تكفل  إذ، 1كما ألزمت هذه اإلتفاقية الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة لضمان تطبيق أحكامها

 لألطراف املتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باختاذ تدابري فعالة ضد اي تعد على احلقوق 

 .2لة ملنع التعديات األخرىاليت تغطيها هذه اإلتفاقية، مبا يف ذلك توقيع اجلزاءات العاج

              يظهر من خالل اتفاقية اإلنرتنت األوىل والثانية ، مدى مسامهة املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

يف محاية هذا النوع من امللكية باتساعها لتشمل حىت امللكية الفكرية املتوافرة على شبكة اإلنرتنت، فقد 

        تطورات التكنولوجية الرقمية، إذ تكون بذلك قد سامهت بصورة أو أخرىاملنظمة مواكبة ال    حاولت

إطار قانوين للتجارة اإللكرتونية من خالل محاية امللكية الفكرية املتعامل هبا عن طريق شبكة    يف وضع 

 .اإلنرتنت 

أنشأت املنظمة : ةجهود أخرى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال التجارة اإللكتروني: ثالثا

مركز للتحكيم والوساطة زودته بنظام على اخلط حلل النزاعات مباشرة " WIPO" العاملية للملكية الفكرية 

البالغات اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية ، ويف  9112، كما نشرت يف أفريل سنة   3مبوقعها على اإلنرتنت

الرقمية والتشفري ، مع إقرتاح مبادئ توجيهية للتوقيعات نفس السنة قامت بنشر البالغات املعنية بالتوقيعات 

ان اهلدف من هذه املبادرة األوروبية يف جمال التجارة اإللكرتونية هو تشجيع هذا النوع من فقد كاإللكرتونية، 

 .التجارة عرب اإلنرتنت يف أوروبا
                                                                        

اسية، نايت اعمر علي، امللكية الفكرية يف إطار التجارة اإللكرتونية، رسالة ماجستري يف القانون الدويل لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السي -9
 .19، ص 7091وزو، اجلزائر، جامعة مولود معمري، تيزي 

من اتفاقية اإلنرتنت الثانية، متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،  71املادة  -7
wo034.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/pdf/trtdocs ،17/97/7091 ،.77:20 

، www.arbiter.wipo.int .قامت املنظمة العاملية للملكية الفكرية بإنشاء مركز التحكيم والوساطة على املوقع اإللكرتوين  -1
71/97/7091 ،77:22. 
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                                             الفكريـة بإصــدار   ويف حمـاولة لتسوية هـذه النزاعـات ، قامت املنظمة العـامليـة للملكـية

العديد من التوصيات املتمحورة حول عالقة امللكية الفكرية بأمساء مواقع اإلنرتنت، وقامت بإرسال هذه 

 .1املسؤولة عن اإلدارة العاملية لنظام األمساء على اإلنرتنت( ICANN)التوصيات إىل منظمة 

 :ITU"2"جهود اإلتحاد الدولي لإلتصاالت : س الفرع الخام

اإلحتاد الدويل لإلتصاالت هو إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واإلتصاالت ، كما أنه يعد مبثابة املنظمة العاملية املسؤولة عن تنظيم املعاهدات واإلتفاقات الدولية املتعلقة 

 جمال يف للتعاون جمع هذا اإلحتاد بني القطاعني العام واخلاص مع إتاحة الفرص هلم يفبقطاع اإلتصاالت 

 .تطوير قطاع اإلتصاالت

يف الدول الصناعية  ممثلةفقد أصبحت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال إحدى القوى اإلقتصادية وطنيا و دوليا، 

ا ديناميكيا يتيح آفاقا كبرية للنمو وذلك بعد نسبة متزايدة األمهية من الناتج القومي اإلمجايل ،وتشكل قطاع

 أن

 .1أصبح اإلعالم واإلتصال النشاط الرئيسي يف الدول الصناعية املتقدمة 

                                                                        
لتتوىل مسؤولية توزيع جماالت العناوين يف بروتوكول اإلنرتنت  9111هي منظمة غري رحبية مت تأسيسها دوليا عام  ICANNمنظمة  -9

، ICANNوختصيص معرفات الربوتوكول وإدارة نظام سجالت املواقع العامة عالية املستوى وسجالت املواقع لرمز الدولة ،موقع منظمة 
tr/arabic.htmlhttps://archive.icann.org/ ،71/01/7092 ،.70:11 

هو ثاين أقدم تنظيم عاملي بعد اللجنة املركزية للمالحة يف هنر الراين، يعمل على تقييس وضبط الراديو  االتحاد الدولي لالتصاالت -7
الرئيسية تضمني التقييس،  ، مهمته9192أيار  92بباريس يف " االحتاد الدويل للتلغراف"واالتصال عن بعد، وجدت يف بادئ األمر باسم 

أخذا بعني االعتبار , وتنظيم ترتيب وصل املشرتكني بالشبكة العامة بني الدول املختلفة للسماح باملكاملات اهلاتفية الدولية, تقسيم طيف الراديو
 لربيدية، وهو واحد من الوكاالت اخلاصةتنفيذ االتصال عن بعد كوظيفة مشاهبة للوظيفة اليت يقوم هبا اإلحتاد الربيدي العام  إلجناز اخلدمات ا

 http://ar.wikipedia.orgالتابعة لألمم املتحدة، يقع املركز الرئيسي لإلحتاد يف جنيف بسويسرا ، وكيبيديا ،املوسوعة احلرة ،
،79/07/7092 ،99:29. 

https://archive.icann.org/tr/arabic.html


 

 

وملا كانت محاية التجارة اإللكرتونية هي ذات طابع خاص ، فإن اإلحتاد الدويل لإلتصـاالت قـد أولـى أمهيــة 

ـة واملعلومـات الشخصية املتداولة يف العامل الرقمي، وذلك بتطوير مناذج بالغـة لتطـويـر معـايري تـحمـي اخلصــوصي

 Public Key"لتقنيات تشفري اإلتصاالت نذكر منها منوذج املفتاح العمومي للبىن التحتية 

Infractructure "2، باإلضافة إىل منوذج التوقيع الرقمي. 

ومسؤوليته  ITU.T7 يف هذا اجملال ومها الفريقفقد قام اإلحتاد الدويل لإلتصاالت بوضع فريقني للعمل 

وهو الفوج املسؤول  ITU.T16تتجلى يف البحث والدراسة يف جمال أمن أنظمة اإلتصاالت ، والفريق 

الذي يوفر إطار عمل  M3GIIعن األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية الذي قام بإحداث مشروع 

 .3تقين للتجارة اإللكرتونية

اإلحتاد على دراسة نقطة العالقة املتبادلة بني اإلتصاالت وعلى وجه التحديد العالقة بني اإلنرتنت  كما ركز

والتجارة اإللكرتونية ،فقد وضع برنامج نشيط وفعال إلختاذ السياسات الالزمة ولتحليل آثار اإلنرتنت وتطور 

 ر اجلانب التنظيمي والتشريعياتصاالت التجارة اإللكرتونية ،باإلضافة إىل وضعه دليل عملي لتطوي

                                                                                                                                                                             
،ص  7090، 02التنمية ،جملة الباحث ،عدد بن تركي زينب ،بن بريكة عبد الوهاب ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة  -9
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، (املكتوب)وليس بشكله العادي  وهو يستخدم حملاكاة خصائص األمان بشكله الرقمي, علم التعميةهو نوع من أنواع  التوقيع الرقمي -7
ميكن أن تكون هذه . أي يستخدم للمصادقة على صحة مضمون امللف املوقع عليه والذي يسمى عادة الرسالة كالتوقيع املكتوبفالتوقيع الرقمي  

لرسالة على شكل بريد إلكرتوين أو عقد معني أو حىت رسالة معقدة مرسلة بربوتوكول معني، وكيبيديا ،املوسوعة احلرة ا
،http://ar.wikipedia.org ،79/07/7092 ،97:21. 

3
 – OECD ,Emerging market economy forum on electronic commerce ,international and regional 

bodies , activities and initiatives on electronic commerce, Dubai ,16-17 January 2001 

,www.oecd.org, 21/02/2015, 13 :12. 
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 .1لإلتصاالت املتعلقة بالتجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت 

التعاون بني الدول  وضع اإلحتاد الدويل لإلتصاالت برنامج عمل هبدف تعزيز 7000ويف أفريل من عام 

اليت هتدف إىل تعزيز  النامية خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،كما مت تنظيم وتنفيذ جمموعة من األنشطة

يسمـى مببادرة مراكـز  كما قام باطالق مااملراكز الوطنية واإلقليمية للتعامل مع التكنولوجيات اجلديدة ،

التدريب علـى اإلنرتنـت للبلدان النامية واليت هتدف إىل تعزيز مهارات اإلنرتنت بني موظفي شركات تشغيل 

 .اإلتصاالت الوطنية

قد وضع اإلحتاد برنامج اإلسرتتيجيات اإللكرتونية الذي يهدف إىل تعزيز نشر البنية وباإلضافة إىل ذلك ف

 التحتية املستندة إىل بروتوكول إنرتنت وخدمات القيمة املضافة يف البلدان النامية واألقل 

طة  شركات راب يف األعضاء الدول إىل اجلنوبية أمريكا يف املساعدة ،فقد مت تقدميمنوا يف كافة أحناء العامل 

اإللكرتونية للدول  للتجارة القانونية النصوص لتنسيق  "ASETA"اإلتصاالت يف اجملموعة األندية 

 إىل منظمة اإللكرتونية التجارة تعزيز إىل اهلادفة التوصيات أيضاً  أعطيت ،وقد  األعضاء يف هذه اجملموعة

 وزيادة النامية البلدان التجارة بني زيادة على اإللكرتونية التجارة تساعد الكارييب على أمل أن شرق دول

 .2العاملي االقتصاد يف البلدان هذه إدماج سرعة

بتنظيم القمة العاملية جملتمع  قام واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا قطاع وتطوير لتنمية حماولة اإلحتاد ويف

ويسرية والثانية يف الفرتة من بالعاصمة الس 7001ديسمرب  97-90املعلومات مبرحلتيها األوىل يف الفرتة 

 كان بالعاصمة التونسية ،حيث شهدت هذه القمة حضور  كبري للمشاركني 7002نوفمرب  91إىل  99

                                                                        
 .911مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -9

نامية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،املوقع الرمسي لإلحتاد الدويل تقرير اإلحتاد الدويل لإلتصاالت عن حالة التعاون بني البلدان ال -7
 .http://www.ituarabic.org/ ،79/07/7092 ،91:20لإلتصاالت ،

 



 

 

باستخدام   النهوض وبغية والدولية، الوطنية املستويات على املعرفة جمتمعات خطة لبناء منها وضع اهلدف

  1.املالع يف وتطويرها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 هو وضع التنمية لتحقيق الوحيد السبيل بأن احلكومات إقناع يف القمة هذه جنحت وبالفعل فقد

 املعلومات تكنولوجيا قطاع تطوير شأهنا من اليت العمل وخطط اإلقليمية و الوطنية االسرتاتيجيات

 .واالتصاالت

  "املعلومـات جمتمـع قياس" نشورم مها ملنشورين إصداره خالل من عمله حتسني يف االحتاد هذا ويستمر

 واستعماهلا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا إلـى النـفـاذ لقيـاس لالتصـاالت الدولــي االحتــاد دليـل "ومنـشور

 التحول يف التطورات ورصد قياس أجل من جهودها يف الذي أعد لدعم البلدان ،"واألفراد األسر جانب من

 تكنولوجيا بشأن األسرية االستقصاءات إعداد يف الستعماهلا عملية أداة للبلدان فريهاملعلومات بتو  جمتمع إىل

 .2واالتصاالت املعلومات

 

 :التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية على مستوى المنظمات اإلقليمية: المطلب الثاني

رة اإللكرتونية، بذلت بعض إضافة إىل جمهودات املنظمات الدولية يف سبيل إجياد إطار قانوين حيكم التجا

املنظمات اإلقليمية حماوالت هامة وجادة من أجل إرساء نوع من التنظيم القانوين لتفعيل هذه التجارة اليت 

تتم عرب شبكة اإلنرتنت، وفيما يلي سنتطرق إىل دور منظمة التعاون اآلسيوية ملنطقة الباسيفيك يف فرع أول 
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ثان، وكذا موقف اإلحتاد األورويب يف فرع ثالث مع اإلشارة إىل دور  و دور غرفة التجارة الدولية يف فرع

 .جامعة الدول العربية يف فرع رابع 

 : (APEC)منظمة التعاون اآلسيوية لمنطقة الباسيفيك : الفرع األول

وذلك بناء على دعوة  9111يف عام " األبيك" ظهر منتدى التعاون اإلقتصادي آلسيا واحمليط اهلادي  

دولة حىت  79ليا اليت قامت بإستضافة اإلجتماع األول لزعماء دول املنتدى الذي يضم يف عضويته أسرتا

( الواليات املتحدة األمريكية، اليابان والصني)، ويضم املنتدى ثالث قوى اقتصادية يف العامل 1 9111هناية 

" و 2"النافتا" ـه لتكتلني إقتصاديني مها وآسيـا، إضـافة إلـى اشتمالــ  تنتمي جغرافيا إىل منطقة احمليط اهلـادي

 .3"أسيـان

من الناتج  %60مليار نسمة  متتلك حوايل  7,9وميثل املنتدى أكثر من ثلث سكان العامل بتعداد حوايل 

من التجارة العاملية، كما ميثل منتدى  %47تريليون دوالر أمريكي  وحوايل  91احمللي العاملي، أي ما يقارب 

من النمو اإلقتصادي  %70متثل حوايل  إذصادي آلسيا أكثر مناطق العامل ديناميكية اقتصاديا ،التعاون اإلقت

 .4تستحوذ إقتصاديات الدول األعضاء على أكرب جتمع لالدخار وأكثر التكنولوجيا تقدما

                                                                        
 .921ودوليا، املرجع السابق، ص  اعماد جمدي عبد امللك، التجارة اإللكرتونية عربي -9

 النافتا هي معاهدة إلنشاء منطقة جتارية حرة بني دول أمريكا الشمالية ، فقد وقعت اتفاقية التجارة احلرة بني كل من الواليات املتحدة -7
واخلدمات يف كامل منطقة  ، وذلك هبدف حترير جتارة السلع9111، لتدخل حيز التنفيذ يف جانفي  9111األمريكية، كندا واملكسيك عام 

 .دول أمريكا الشمالية

: ملواجهة الشيوعية يف جنوب شرق آسيا، وذلك مببادرة كل من 9192نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا كنوع من احللف السياسي عام  -1
 .قدم اإلقتصادي يف جنوب شرق آسياماليزيا، اندونيسيا، سنغافورة، تايالندا، والفيلبني، من أبرز أهدافها تسريع النمو اإلقتصادي والت

مقروس كمال، دور املشروعات املشرتكة يف حتقيق التكامل اإلقتصادي ، دراسة مقارنة بني التجربة األوروبية والتجربة املغاربية، رسالة  -1
م التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص اإلقتصاد الدويل، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلو 

 .19، ص 7091اجلزائر، 



 

 

مالة ورؤوس يهدف هذا املنتدى لتحرير التجارة بني دوله بإزالة كافة احلواجز بني األعضاء واإلنتقال احلر للع

األموال وزيادة حجم اإلستثمارات والتجارة املتبادلة وهو ما حيقق للدول األعضاء مزايا ونقاط قوة نسبية، ويف 

مت توضيح أهداف هذا  9112عام " األبيك" املؤمتر الذي عقد يف مدينة أوساكا    للتجمع اإلقتصادي 

حرية تنقل رؤوس األموال بينهما والتعاون  حتددت األهداف األساسية وزيادة التكتل اإلقتصادي، حيث

 .1املشرتك يف اجملال التكنولوجي

ومن أجل استغالل الفرص اليت ختلقها تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على الصعيد التجاري الدويل، 

بتنمية  تبنت دول املنطقة سياسة إسرتاتيجية هتدف إىل خلق بيئة قادرة على إجناح التجارة اإللكرتونية، وذلك

املؤسسات التجارية القائمة على اإلنرتنت وتوسيع األطر القانونية والتنظيمية اليت يتم وضعها لتنظيم 

 .2املعامالت اإللكرتونية، مبا يكفل وحيقق ضمان متطلبات الدول بشكل موحد فيما بينها

ت التجارة اليت تتم فقد حاول أعضاء املنظمة وضع خطة عمل إلجياد إطار قانوين موحد يستجيب ملتطلبا

، أصدر األعضاء 9111عرب الوسائط اإللكرتونية، فمن خالل مؤمتر املنظمة املنعقد يف كواالملبور سنة 

تصرحيا يتعلق بوضع القواعد األساسية لسوق التجارة اإللكرتونية بتشجيع إطالق النشاط اإللكرتوين وتعزيز 

من خالل تطوير تكنولوحيا املعلومات واإلتصاالت يف ظل  البنية التحتية املعلوماتية للتجارة اإللكرتونية

التعاون بني الدول واإلستثمار يف هذا القطاع هبدف تعظيم فوائد املعامالت التجارية اإللكرتونية يف املنطقة 

 .3مبا خيدم السياسة املنتهجة
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 (:ICC)غرفة التجارة الدولية : الفرع الثاني

هبدف خدمة قطاع األعمال الدولية عن طريق تعزيز التجارة  9191 تأسست غرفة التجارة الدولية سنة 

، فهي منظمة عاملية متخصصة هتدف إىل وضع 1واإلستثمار بني الدول وفتح األسواق للسلع واخلدمات

قواعد قانونية موحدة يف ميادين العمل التجاري عرب ما يعرف بنشرات الغرفة، وهلا قطاع آخر من النشاط 

 فض النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم، إذ تضم غرفة أو حمكمة التحكيم التابعة والعمل يتمثل يف

عضوا من الشركات واملنظمات من أكثر من  2000دولة، كما تضم أكثر من  91للمنظمة يف عضويتها 

 .2دولة 910

ة باإلعتماد املستندي قامت غرفة التجارة الدولية بإعداد دليل خاص يتضمن االعراف واملمارسات املتعلق

الذي يعد منوذجا قانونيا تعتمد عليه املؤسسات املصرفية يف تنظيم معامالهتا السيما يف جمال التجارة الدولية،  

كما قامت بإعداد دليل خاص باملصطلحات التجارية الدولية بتناوله لتعاريف للمصطلحات الشائعة التداول 

 .3يف التجارة الدولية

تجارة اإللكرتونية ،فتعمل غرفة التجارة الدولية على تقدمي األدلة اإلرشادية ومنادج القوانني أما يف ميدان ال

وذلك يف سبيل تعميق مسائل البحث املتعلقة باملعامالت التجارية اإللكرتونية ، إذ ،والدراسات البحثية 

لحات التجارية اإللكرتونية قامت بإعداد مشروعي قانون يف جمال التجارة اإللكرتونية ، األول خاص باملصط

اليت تستخدم يف جمال التجارة اإللكرتونية، أما الثاين فيهدف إىل وضع قواعد موحدة حول الواقع العملي يف 
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،كما قامت الغرفة بإصدار جمموعة من األعراف واملمارسات املوحدة  1جمال التوثيق والشهادات اإللكرتونية

 .2لإلعتمادات املستندية اإللكرتونية

 7001هو دليل الغرفة للتعاقد اإللكرتوين لسنة ( icc)ولعل أهم عمل قد قامت به غرفة التجارة الدولية 

،والذي تسعى من خالله إىل تعزيز اليقني القانوين يف العقود اليت تربم عرب الوسائل اإللكرتونية بينت من 

لكرتونية لكي يكونوا أكثر أمانا واطمئنانا عند خالله اخلطوات اليت ينبغي أن يقوم هبا املتعاملني يف التجارة اإل

، كما شكلت فرق عمل لتجسيد سياستها العامة بوضع بعض اخلطوط 3إبرامهم هلذا النوع من العقود

اإلرشادية إنطالقا من اهتمام الشركات التجارية باستخدام اإلنرتنت، مما يتطلب أن تكون القوانني واللوائح 

 . 4ضها املعني ، وذلك كله من أجل تيسري إنتشار التجارة يف البيئة اإللكرتونيةواضحة وحمكمة وموضوعة لغر 

 اليت ترجع نشأة اإلحتاد األورويب إىل ما أسفرت عنه احلرب العاملية الثانية: اإلتحاد األوروبي: الفرع الثالث

 وروبية املنهكة، إذ يعتربإىل ظهور احلاجة ملبادرة دولية إلعادة بث الروح مرة أخرى يف االقتصاديات األ تأد

اإلحتاد يف الوقت احلايل أكرب مثال عن التكامل االقتصادي نظرا ملا حققه من جناح على املستوى العاملي، 

فهو نتاج عملية اندماج وتكامل مازالت يف أوج نشاطها ،فقد اتاح هذا التكتل حرية انتقال رؤوس األموال 

                                                                        
 .12لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص   -9

االسترياد )حيث تعد أساس متويل احلركة التجارية , ن أهم اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف بصفة عامةتعترب االعتمادات املستندية م -7
يف كافة أحناء العامل واليت تنفذ من خالل شبكة املراسلني للمصارف حول العامل، فهو طلب يتقدم به املتعامل من أجل سداد مثن ( التصدير  -

قوم البنك مبوجبه عن طريق املراسلني بسداد القيمة بالعملة املطلوب السداد هبا، أما اإلعتماد املستندي اإللكرتوين ي, مشرتيات  بضائع من اخلارج
رة فهو اخلدمة املصرفية اليت يتم اإلعتماد فيها بصورة إلكرتونية، قورين حاج قويدر، كتوش عاشور، دور اإلعتماد املستندي يف متويل التجا

، مداخلة ملقاة يف امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على اإلقتصاديات واملؤسسات النامية، يومي SNVI اخلارجية،جالة مؤسسة
 . 01، جامعة بسكرة، اجلزائر، ص 7009نوفمرب  77،79

 .97، ص (A/CN.9/WG.IV/WP.113)الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الوثيقة رقم  -1

 .21نونية للتجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص خليفي مرمي، الرهانات القا -1



 

 

دياهتا ،تدعيم اإلستثمارات ،توسيع نطاق املعامالت التسويقية ،زيادة والعمالة وتبادل اخلربات واندماج اقتصا

 .1التقدم التكنولوجي وارتفاع مستوى املعيشة

ويتكون اإلحتاد األورويب من مؤسسات أمهها اجمللس االورويب واجمللس الوزاري واملفوضية األوروبية والربملان 

 .2العدل األوروبيةاألورويب ،اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية وحمكمة 

فيما خيص دور اإلحتاد األورويب يف جمال التجارة اإللكرتونية فقد استجاب للعديد من جوانب هذا املوضوع، 

رح جمموعة شاملة من املقرتحات للنهوض بالتجارة اإللكرتونية، إذ عاجلت املبادرة األوروبية التجارة بط

ىل السوق العاملية، املسائل القانونية والتنظيمية ومناخ العمل اإللكرتونية يف ثالث جماالت تتمثل يف الدخول إ

 .يف التجارة اليت تتم عرب وسائل إلكرتونية

فقد بدأ اإلحتاد األورويب بالتفكري يف إعداد قانون للتجارة اليت تتم عرب اإلنرتنت يف وقت جد مبكر بتسطري 

 70الصادر يف  9112/2توجيه أورويب رقم برنامج عمل مكثف خللق إطار قانوين هلا، وذلك بإصدار أول 

استهدف هذا التوجيه إلزام املورد  إذ، 3"محاية املستهلكني يف العقود عن بعد" واملتعلق بـ  9112ماي 

بإعالم املستهلك بكافة املعلومات اخلاصة بشخصية املورد وعنوانه واخلصائص األساسية للسلع واخلدمات 

والدفع وحق الرجوع يف التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان ،وذلك من  املعروضة والثمن وكيفية التسليم

 .أجل محاية حقوق املستهلكني

                                                                        
السابق، مقروس كمال، دور املشروعات املشرتكة يف حتقيق التكامل اإلقتصادي ،دراسة مقارنة بني التجربة األوروبية والتجربة املغاربية، املرجع  -9

 .17ص 

 .199، ص 9111واإلعالن ، ليبيا،  ية للنشر والتوزيععبد السالم صاحل عرفة،املنظمة الدولية واإلقليمية، الدار اجلماهري  -7

3
 - Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997 concernant la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance, Journal officiel des 

communautés européennes , L144, 04/06/1997, P 19. 



 

 

ومن جهود اإلحتاد األورويب أيضا،فيما خيص تنظيم املعامالت اإللكرتونية ،اصداره للتوجيه األورويب 

يهدف إىل التنسيق بني ،والذي 1اخلاص بالتوقيعات اإللكرتونية 9111ديسمرب  91املؤرخ يف  9111/11

 . 2تشريعات الدول األوروبية بشأن قبول املستندات اإللكرتونية كدليل إثبات

هو تسهيل استعمال التوقيع اإللكرتوين منه  مادة كان اهلدف منه وطبقا للمادة األوىل  92تضمن التوجيه 

صطلحات املتعلقة بالتوقيع وذلك بوضع إطار قانوين ينظمه، كما جاء يف املادة الثانية منه تعريف امل

، وتناولت املادة الثالثة والرابعة كيفيات استخدام هذا التوقيع داخل دول اإلحتاد األورويب، أما 3اإللكرتوين

املسؤوليات ،  1،2،9املادة اخلامسة فقد تطرقت لآلثار القانونية للتوقيع اإللكرتوين، وتناولت كل من املواد 

فقد تطرقت  92إىل املادة  01يانات اخلاصة بالتوقيع الرقمي، أما املواد من اجلوانب الدولية ومحاية الب

 .بالتفصيل إىل دور اإلحتاد األورويب يف تنفيذ واستخدام هذا التوقيع

ومن بني االعمال املنجزة أيضا من قبل اإلحتاد األورويب يف جمال التجارة اإللكرتونية، هو التوجيه األورويب رقم 

واملتعلق  ببعض اجلوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية يف السوق  7000جوان  01يف  الصادر 7000/19

، فقد تبىن ضرورة تدارك دول اإلحتاد األورويب بصفة 4الداخلي والذي يشار إليه بتوجيه التجارة اإللكرتونية

عامالت اإللكرتونية أساسية إلنشاء إطار قانوين لعقود التجارة اإللكرتونية داخل أوروبا من أجل دعم امل

                                                                        
1
- Al Shattnawi Sinan ,Les conditions générales de vente dans les contrats  électroniques en droit 

comparé Franco-Jordanien ,thèse de doctorat en droit privé, Université Reims Champagne-

Ardenne, France ,2012 ,p 179.  

قانوين للتوقيع والتوثيق اإللكرتونيني يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية، مقال منشور يف موقع املنشاوي للدراسات قارة مولود، اإلطار ال -7
 .http://www.minshawi.com/other/mawlood.htm ،99/09/7092 ،91:72والبحوث، 

3
- directive 1999/13/ce du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 

communautaire pour les signatures électroniques , journal officiel des communautés 

européennes , L13, 19/01/2000,p 14 ,15. 

 .11كرتونية، املرجع السابق، ص نايت اعمر علي، امللكية الفكرية يف إطار التجارة اإلل -1

http://www.minshawi.com/other/mawlood.htm


 

 

مادة تضمنت املادة األوىل، الثانية والثالثة كل من األحكام العامة  71، متكونا من  1لتحقيق فعاليتها

، أما املادة الرابعة فقد تناولت مبدأ عدم استبعاد الرتخيص 2،التواصل التجاري والسوق األوروبية الداخلية

معلومات عامة كضرورة  إىل  كل من املادة اخلامسة السادسة  املسبق املتعلق مبقدمي اخلدمات، كما أشارت

توافر املعلومات الشخصية ملقدم اخلدمة وعنوانه، و نصت املادة الثامنة على ضرورة التزام مقدمي اخلدمات 

أثناء أدائهم ألنشطتهم التجارية باملقاييس اليت تتطلبها أي مهنة، أما املادة التاسعة فقد نصت على أن تقوم 

لدول االعضاء بتنظيم العقود اإللكرتونية يف انظمتها القانونية بنفس مصداقية العقود خارج الشبكة بدون ا

 99، كما نظمت املادة  3لفرض رسوم معينة على مقدمي اخلدمات 90أي عقبات، وخصصت املادة 

سؤولية القانونية ملقدمي فقد تناولت امل 92إىل املادة  97التعاقد من خالل شبكة  اإلنرتنت، أما املواد من 

                 وسائل وآليات تطبيق هذا التوجيه كتسوية النزاعات  70إىل  99خدمات اإلنرتنت ، واملواد من 

فقد تناولت سريان التوجيه األورويب رقم  71إىل  79والتعاون بني دول اإلحتاد األورويب، أما املواد 

7000/19. 

 

 

 

                                                                        
 .22خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص  -9

2
 – Thibault Verbiest, Commerce électronique :le nouveau cadre juridique, publicité, 

contrats, contentieux, Editions Larcier, Bruxelles , Belgique ,2004 ,P 21. 

3
 - directive 2000/31/ce du parlement européen et du conseil du 08 juin 2000 relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information ,et notamment du commerce 

électronique ,dans le marché intérieur « directive sur le commerce électronique »  , journal 

officiel des communautés européennes , L178, 17/07/2000. 



 

 

 :ول العربيةجامعة الد: الفرع الرابع 

وكان عدد الدول املؤسسة هلا سبعة دول مستقلة وهي  9112مارس  77تأسست جامعة الدول العربية يف 

دولة عربية بادرت باإلنضمام بعد  77مصر ،العراق ،السعودية ،لبنان ،اليمن واألردن ، وقد أصبحت تضم 

 .1حصوهلا على استقالهلا

خرية من انتشار واسع وسريع ،فقد فرض الواقع عليها وضع قواعد ونظرا ملا حققته اجلامعة يف السنوات األ

من بني اجلهود املبذولة للجامعة فالزمة ملواكبة حركة التقدم والتطور يف جمال اإلتصاالت وتقنية املعلومات ، 

 :يف سبيل ذلك جند

العرب  لقد مت انشاء جملس الوزراء: تأسيس مجلس الوزراء العرب لإلتصاالت والمعلومات: أوال

من طرف جملس جامعة الدول العربية بغرض حتقيق غاية جوهرية ،وهي  9117لإلتصاالت واملعلومات سنة 

من خــالل وضـع اإلسرتاتيجيـة الالزمـة لذلك والسعـي لتحقيق  تطوير قطاع اإلتصاالت يف الـدول العربيــة 

 .2د تشريعاهتااملبذولة من طرف الدول األعضاء وتوحي التعـاون وتنسيق الـجهود

 .يتوىل اجمللس مهمة اإلشراف الكامل على مجيع اجلهات العربية العاملة يف جمال اإلتصاالت وتقنية املعلومات

ومن بني األنشطة اليت قام هبا اجمللس يف سبيل تطوير اإلقتصاد الرقمي ،إقراره لإلسرتاتيجية العربية جملتمع 

جمللس جامعة الدول العربية بعمان  91خالل القمة العادية  من 7009اإلتصاالت وتقنية املعلومات لسنة 

، فقد أقرت الوثيقة اإلسرتاتيجية العربية جملتمع اإلتصاالت وتقنية املعلومات اليت أعدها جملس  7009سنة 

نطقة الوزراء العرب يف هذه القمة  اإلسرتاتيجية الضرورية لتقليل الفجوة الرقمية يف البالد العربية ، وحتويل امل

                                                                        
 .https://ar.wikipedia.org ،92/01/7092 ،91:21ويكيبيديا املوسوعة احلرة،  -9

 .919اجلزائر ،املرجع السابق ،ص مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها يف  -7
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العربية إىل منطقة منتجة ومصدرة لتقنية اإلتصاالت واملعلومات ،وذلك من أجل اإلسراع بالتنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية وتطوير اجملتمع بكامل مكوناته للوصول به إىل جمتمع يعتمد على التقنيات احلديثة متناغما يف 

 . 1ذلك مع اإلجتاه املستقبلي للعامل املتقدم

جملس الوزراء العرب لإلتصاالت واملعلومات مهمة بلورة اإلسرتاتيجية العربية يف شكل برامج عمل  فقد توىل 

 :وأنشطة قابلة للتنفيذ وذلك من خالل العمل على جمموعة من احملاور

 .هتيئة املناخ العام وتشجيع اإلستثمار: احملور األول -

 .تقنية املعلوماتهتيئة البنية التحتية لإلتصاالت و : احملور الثاين  -

 .تنمية املوارد البشرية: احملور الثالث -

 .توسيع قاعدة أعمال تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات: احملور الرابع  -

 .تنمية السوق احمللي والتصدير: احملور اخلامس  -

 .ة واإلجتماعيةاستخدام تقنية اإلتصاالت واملعلوماتية لدعم تطبيقات التنمية اإلقتصادي: احملور السادس -

 .2توسيع جماالت البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية: احملور السابع -

ويف إطار أنشطة جملس الوزراء العرب لإلتصاالت واملعلومات ،مت تشكيل فريق عمل عريب للتحضري للقمة 

مة حىت هناية مرحلتها للق حتضرييةقيام بعقد اجتماعات دورية لل -برئاسة تونس -العاملية جملتمع املعلومات 

                                                                        
  .911،ص  7002، 02بوشول فائزة ،عماري عمار ،واقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب واجلزائر ،جملة الباحث ، عدد  -9

معة الدول العربية ،نوفمرب رأفت عبد العزيز غنيم ،دور جامعة الدول العربية يف تنمية وتسيري التجارة اإللكرتونية بني الدول العربية ،منشور جلا -7
،7007. 



 

 

على أن يتم عرض نتائجه على جملس الوزراء العرب ، وقد عقد هذا الفريق ثالثة  7002الثانية بتونس 

،واإلجتماع الثاين بتونس خالل  7007جانفي  91إىل  97إجتماعات كان اإلجتماع األول بدمشق من 

            ، 7007سبتمرب  99،97يف  ،واإلجتماع الثالث بالقاهرة 7007أفريل  99إىل  92الفرتة من 

،حيث توصلت تلك اإلجتماعات  70011أما اإلجتماع الرابع فكان يف دولة اإلمارات خالل شهر فرباير 

 :إىل النتائج التالية

 .تشكيل جلان حتضري وطنية تشارك فيها اجلهات املعنية بالقمة واإلستفادة منها -

 .تصاالت وتشجيع استخدام اللغة العربية يف املوقع واحملتوىالعمل على حتسني البنية التحتية لإل -

 .إشعار األمانة التنفيذية للقمة العاملية جملتمع املعلومات بإحداث فريق العمل -

استكمال تشكيل جلان وطنية تتمثل فيها اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص واهليئات واجملتمع املدين  -

 .فيدين منهااملعنيني بالتحضري للقمة املست

تقدمي أوراق عمل تتضمن جتربة كل دولة يف تضييق الفجوة الرقمية وما اختذته من إجراءات تشريعية  -

 .وبرجمية ،وكذلك أية مسامهات تتضمن رؤيتها حول احملاور األساسية للقمة العاملية جملتمع املعلومات

ت قام الفريق ببلورة اإلسرتاجتية العربية لإلتصاالت وبعد انتهاء املرحلة الثانية للقمة العاملية جملتمع املعلوما

، ما أسفر عن ميالد اإلسرتاتيجية العربية العامة لتكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات  7009واملعلومات سنة 

اليت هتدف إىل بناء جمتمع معلومات عريب متكامل من خالل ( 7097-7002بناء جمتمع املعلومات )

                                                                        
 .911بوشول فائزة ،عماري عمار ،واقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب واجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -9

 



 

 

كنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات وإقامة صناعة عربية يف هذا اجملال لدعم التنمية تعميم  اإلستفادة من ت

 .اإلجتماعية واإلقتصادية املستدامة

  :تأسيس منتدى األعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات: ثانيا 

املنعقدة يف  من القمة العربية 91مت إنشاء هذا املنتدى مبوجب قرار من جملس جامعة الدول العربية يف دورته 

بالعاصمة األردنية ،يضم يف عضويته مؤسسات القطاع اخلاص واحلكومات باإلضافة إىل  7009مارس 

 .1مراكز األحباث املختصة يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

ات يسعى منتدى األعمال العريب لتكنولوجيا املعلومات منذ تأسيسه إىل تفعيل التحالف والتعاون بني قطاع

األعمال العامة واخلاصة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت داخل البلد الواحد أو بني البلدان 

 تكنولوجيا مشروعات تنفيذ يف العريب اخلاص للقطاع القدرة االستثمارية من االستفادة إىل سيؤدي مماالعربية 

 2 االلكرتونية التجارة لتطور الالزمة واخلدمات التحتية البىن إلقامة فعالة وسائل وخلق املعلومات واالتصاالت

. 

 العرب االتصاالتوزراء  جمللس اجلديدة األنشطة دعم على احلرص هي للمنتدى األساسية املهام بني ومن

 بالتعاون خاصة واقرتاحات نصائح وتقدمي الدراسات إعداد خالل من املسطرة أهدافه حتقيق على ومساعدته

 .االتصاالت و املعلومات لوجياتكنو  جمال يف

                                                                        
 .http://www.lasportal.org ،79/07/7092 ،00:07املوقع الرمسي جلامعة الدول العربية ، -9

 912ا وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية حتميته -7

 



 

 

 غرار تطوير على معني مبوضوع منها واحدة كل هتتم عمل فرق بتشكيل باإلضافة إىل ذلك فقد قام املنتدى

 إىل النفاذ تكلفة وختفيض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاع التحتية البىن تطوير االلكرتونية، األعمال

 .بعد عن للتعلم العربية األكادميية إنشاء خالل نم البشرية القدرات االنرتنت ورفع

تأسست هذه املنظمة بإرادة من الدول  :تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيا اإلتصال والمعلومات: ثالثا

مع إمكانية فتح فروع ،العربية اليت اتفقت على أن يكون مقرها يف مدينة تونس عاصمة اجلمهورية التونسية 

جمللس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يف دورته  791ية، وذلك يف القرار رقم هلا يف الدول العرب

 .70091مارس  71و 72بالعاصمة األردنية فـي  91العادية 

فهذه املنظمة تقوم  ،املعلومات االتصال و لتكنولوجيا العربية املنظمة متارسها اليت األنشطة طبيعة حيث ومن

 املتعلق العريب اإلنتاج لرتويج عربية الكرتونية سوق وتوفري العربية والربجميات راتواالبتكا باحللول بالتعريف

      العربية   األقطار بني املعلومات جمال يف اخلربات تبادل على واملعلومات،كما تساعد االتصال بتكنولوجيا

 .بعد عن عليموالت القدرات بناء العلمي وكذا البحث وتطوير السيرباين وتنمية األمن و توفري

 على والشراكة التعاون ودعم باملنجزات للتعريف دورية ومؤمترات معارض باإلضافة إىل ذلك فهي تقوم بتنظيم

" اإللكرتونية وهيكل املفتاح العمومي املبادالت سالمة" حول العريب العريب، نذكر منها املنتدى املستوى

 .بتونس 7091سبتمرب  77املنعقد يف 

د من التجارب يف جماالت سالمة املبادالت االلكرتونية إضافة إىل استعراض اجلوانب التقنية فقد مت تقدمي عد

 .2وحلول خدمات هيكل املفتاح العمومي واجملاالت املرتبطة به كحماية البيانات املفتوحة

                                                                        
 .http://ar.wikipedia.org  ،79/07/7092 ،00:71ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ، -9
 .http://www.aicto.org  ،79/07/7097 ،00:71املوقع الرمسي للمنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال واملعلومات ، -7

 

http://ar.wikipedia.org/
http://www.aicto.org/


 

 

ع من نستخلص من ذلك ،أنه وبالرغم من اجلهود املبذولة من طرف جامعة الدول العربية يف سبيل ارساء نو 

التنظيم القانوين على معامالت التجارة اإللكرتونية على مستوى الدول العربية ، إال أهنا ال تزال غري قادرة 

 .على اصدار قانون ينظم جوانب التجارة اإللكرتونية والعقود اليت تتم يف بيئتها

رض الواقع، ورمبا فحسب رأينا ،فهذه اجلهود ال تعد سوى جهود نظرية خالية من أي تطبيق فعلي على أ

 .يرجع ذلك إىل التأخر الكبري الذي تعانيه الدول العربية يف جمال تطبيق تكنولوجيا املعلومات

   :التنظيم التشريعي الوطني للتجارة اإللكترونية: المبحث الثاني

م املتحدة اختذت العديد من الدول من القانون النموذجي اخلاص بالتجارة اإللكرتونية الذي وضعته جلنة األم

 .للقانون التجاري مصدرا هلا عند سن أو تعديل تشريعاهتا الداخلية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية

واملقصود هنا هو تشريعات الدول األجنبية بإعتبارها  السباقة يف اصدار قوانني لسد الفراغ التشريعي الناتج 

 .تطرق إليه بالتفصيل يف املطلب االولعن التطور اهلائل يف اجملال املعلومايت ،وهو ما سنقوم بال

أما بالنسبة للدول العربية واليت عانت من تأخر ملحوظ يف جمال تنظيم التجارة اإللكرتونية، فقد بدأت 

باستدراك ذلك ،مبحاوالهتا إلصدار تشريعات تساهم نوعا ما يف تنظيم مسألة املعلوماتية واملبادالت التجارية 

وجود رصيد البأس به من اجلهود التشريعية لبعض الدول يف هذا اجملال واليت اإللكرتونية ،وذلك يف ظل 

 .سندرس مناذجا منها يف مطلب ثان

 

 

 



 

 

   :تنظيم التشريعات األجنبية للتجارة اإللكترونية: المطلب األول

 من  العديد بتوسع معامالت التجارة اإللكرتونية وبعد انتشار استعمال شبكة اإلنرتنت العاملية، سارعت

وضع إطار قانوين هلذا النوع من  يف سبيل  إىل اصدار وتعديل تشريعاهتا الداخلية وذلك األجنبية الدول

التجارة اليت تتم عرب اإلنرتنت ، ونظرا لصعوبة اإلملام بكافة القوانني األجنبية ارتأينا دراسة بعض النماذج 

سي يف فرع أول ،مث القانون اإلجنليزي يف فرع ثان، االجنبية الرائدة يف هذا اجملال لنقف عند القانون الفرن

 .فقانون الواليات املتحدة األمريكية يف فرع ثالث

قام املشرع الفرنسي وبرغبة منه يف تنظيم   :التجارة اإللكترونية في القانون الفرنسي: الفرع األول

ي يف تطور سريع ومستمر ،وفيما املعامالت اإللكرتونية بوضع أنظمة جديدة تتماشى وطبيعة اإلنرتنت اليت ه

 .يلي سنتطرق ألهم القوانني املنظمة للتجارة اإللكرتونية يف التشريع الفرنسي

مبا أن معاجلة  :المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتوقيع اإللكتروني 231-2111القانون رقم : أوال

ه الشريعة العامة ،فقد سعى املشرع  املعلومات إلكرتونيا متس بشكل مباشر أحكام القانون املدين باعتبار 

مارس  91الصادر يف  710-7000الفرنسي إىل تعديل القانون املدين الفرنسي مبوجب القانون رقم 

، فقد أدخل بعض التعديالت تتعلق بقواعد اثبات 1املتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتوقيع اإللكرتوين 7000

 . 91922منه باإلضافة إىل املادة  1فقرة  9199املادة  إىل  9199مواد من املادة  09العقود ضمن 

                                                                        
1
 – La loi n°2000-230 du 30 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relative à la signature électronique , journal officiel n°62 

du 14 mars 2000, p 3968. 

2
- Al Shattnawi sinan, Les conditions générales de vente dans les contrats électroniques 

en droit comparé Franco-Jordanien ,Op.cit, p 180.  

  



 

 

              على أنه يعتد بالكتابة كدليل يف اإلثبات أيا كانت الدعامة التـي 9فقرة  9199فقد نصت املادة 

                       وأن تعد،  حتويهـا ،وأيا كانت طريقـة نقلـها  ، إذ يشتـرط فيهـا فقـط إمكانيـة تعييـن مرسـلهـا

، فقد أضفى املشرع الفرنسي القوة الثبوتية للكتابة اإللكرتونية من خالل 1وحتفظ يف ظروف تضمن سالمتها

 .هذه املادة 

على أنه يكون للكتابة على دعامة إلكرتونية نفس القوة يف اإلثبات اليت  1فقرة  9199كما نصت املادة 

 .2تتمتع هبا الكتابة على دعامة ورقية

ذى املشرع اجلزائري حذو املشرع الفرنسي يف االعتداد بالكتابة اإللكرتونية يف جمال اإلثبات، وذلك لقد ح

بشرط التأكد من هوية املصدر ،وأن تكون حمفوظة يف ظروف تضمن  9مكرر 171من خالل نص املادة 

 . سالمتها

 امكانية حفظ احملررات ،إىل 91923ومن جانب آخر فقد أشار التعديل بصورة مباشرة وفقا لنص املادة 

الرمسية على دعامة إلكرتونية ،وذلك بشرط إعدادها وحفظها وفقا ملعايري تتحدد مبوجب مرسوم يصدر من 

                                                                        

1
 – Art 1316-1 : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit 

sur support papier  , sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 

qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intègre », Journal officiel 

du 14 Mars 2000. 

2
 – Art 1316-3 : « L’écrit sur support électronique à la même force probante que l’écrit sur 

support papier ».  

3
 – Art 1317 : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 

d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédiger ,et avec les solennités requises. 

Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d’Etat ». 

  

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2F%25C3%25AAtre%2Bd%25C3%25BBment%2Binform%25C3%25A9.html&ei=4LXbVOfJCcXPaLWbgtgO&usg=AFQjCNGpGJHkXw4IQ1SPOJ_MZHuNuCGV4w&bvm=bv.85761416,d.d2s


 

 

جملس الدولة ، وبذلك يأخذ احملرر الرمسي احملفوظ على دعامة إلكرتونية نفس حجية احملرر الرمسي الذي 

 .يكون على دعامة ورقية

عن طريق احملررات اإللكرتونية تستلزم بالضرورة التطرق ملـوضـوع التوقيـع اإللكرتونـي  إن معاجلة مسائل اإلثبات

من  1فقرة  9199من خالل حمتوى املادة  1اإللكرتوين ،فقد أورد املشرع الفرنسـي وألول مـرة تعريفـا للتوقيـع

اإلعرتاف القانوين بالتوقيع القانون املدين،واليت تعرضت لتعريف التوقيع بصفة عامة يف الفقرة األوىل ،و 

اإللكرتوين يف الفقرة الثانية طاملا أن هذا التوقيع حيدد هوية صاحبه ويبني موافقة أطراف التصرف واإللتزامات 

 .2اليت يقوم بإنشائها

من القانون املدين ،يتضح لنا أن املشرع الفرنسي قد أحال ملرسوم من  1-9199من خالل استقراء املادة 

يف  727-7009ار قانوين للتوقيع اإللكرتوين ، وبالفعل فقد صدر هلذا الغرض املرسوم رقم أجل وضع إط

 .3واملتعلق بالتوقيع اإللكرتوين 7009مارس  10

                                                                        

1
- Yousef Shandi ,La formation du contrat a distance par voie électronique, thèse de doctorat 

nouveau régime en droit privé ,Faculté de droit ,de sciences politiques et de gestions, Université 

Robert Schuman, Strasbourg 3, France ,2005 ,p 309. 

2
 – Art 1316-4 : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui 

l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. 

Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est 

électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec 

l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, 

lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte 

garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat », Journal officiel du 14 Mars 

2000. 

3
 – Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et 

relatif à la signature électronique, J.O.F n°134 du 31 mars 2001, p5070. 

 



 

 

والذي نص على أن التوقيع اإللكرتوين اآلمن هو ذلك التوقيع الذي يستويف شروطا معينة منها أن يكون هذا 

،وأن يتم استخدام إحدى الوسائل اليت ميكن للموقع اإلبقاء عليها ( وقيعالقائم بالت)التوقيع خاصا باملوقع 

حتت تصرفه ، كما جيب أن يضمن فيما يتعلق مبوضوع امللف والعقد املرتبط به ،وجود رابط يسمح بكشف 

 .وإظهار أي تغيري   أو تعديل مستقبلي على هذا امللف

جيـب علـى مستخدميـها إثبـات أنـها موثوقة وبني التوقيع  كما ميز هذا املرسوم بني التوقيعات البسيطة والتـي

اإللكرتوين اآلمن ،فبتوقيع املوظف احلكومي على احملرر الرمسي فإنه يضفي عليه الرمسية ،ويسمح التوقيع 

 .1وارتباطه باحملرر الرمسي اإللكرتوين( املوظف)اإللكرتوين بتحديد هوية املوقع 

نصوص التعديل التشريعي الفرنسي عامة تسمح بتطبيق أحكامها على كافة  فيما يتعلق باإلثبات فقد جاءت

األعمال القانونية املربمة بالطرق اإللكرتونية ،حيث أقر هذا التعديل قبول الكتابة اإللكرتونية يف إثبات 

رتاف التصرفات القانونية ،وأجاز إمكانية انشاء احملررات الرمسية على دعامة إلكرتونية ،ناهيك عن اإلع

 .2بالتوقيع الذي يتم بشكل إلكرتوين

لقد حاول املشرع الفرنسي تعديل  :3بشأن الثقة في اإلقتصاد الرقمي 505-2111القانون رقم : ثانيا

القانون املدين ليتماشى مع متطلبات البيئة اإللكرتونية من خالل العديد من التشريعات ، ومن ضمنها 

                                                                        

لطبعة األوىل يوسف أمحد النوافلة ،اإلثبات اإللكرتوين يف املواد املدنية واملصرفية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ا -9
 .919، ص  7097،

 .97خليفي مرمي ،الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص  – 7

3
 – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique , J.O.F 

N°134 du 22 juin 2004 ,P11168. 

  



 

 

بشأن الثقة يف اإلقتصاد الرقمي ،الذي  7001جوان  79يف  222-7001صدور القانون الفرنسي رقم 

 .يعد مبثابة التشريع الرئيسي واإلطار القانوين لإلنرتنت يف القانون الفرنسي 

         مادة ،كرست املادة األوىل منه مبدأ حرية اإلتصاالت باجلمهور اليت تتم بشكل 21تضمن القانون 

التنظيم اخلـاص باإلذاعـة والتلفزيون اليت تتكفل هبا اللجنة العليا للسمعي  إلكرتوين، اليت ال تقـع داخـل نطـاق

 .1البصري

                    على السماح بالدخول واستعمال 222-7001ونصت املادة الثالثة من القانون 

يف إلطار اجلديدة للمعلومات ملوظفي الدولة والسلطات احمللية واملؤسسات العمومية وذلك   التكنولوجيات

من نفس القانون فقد خصصت لتنظيم عمل مقدمي خدمات  01إىل  02أما املواد من ، 2أداء مهامهم

                                                                                                  .3اإلنرتنت

      اتصال على اإلنرتنت سواء كان مهنياالناشر بأنه كل شخص يقوم بنشر خدمات  09فقد عرفت املادة 

                                                                        

1
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été créé par la loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 

30 septembre 1986. Il remplace la CNCL (1986-1989), qui remplaçait elle-même la Haute 

autorité (1982-1986). 

C'est une autorité administrative indépendante , son but est de veiller à la bonne application de la 

loi de 1986, précitée, sur la liberté de communication , Wikipédia, L’encyclopédie libre, 

12/02/2015,22 :39. 

2
- L’article 03 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

ة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد صاحل شنني ،احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،رسال -1
 .992،ص  7091،تلمسان ،اجلزائر ،

http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_l%C3%A9gislatif_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_n%C2%B086-1067_du_30_septembre_1986_relative_%C3%A0_la_libert%C3%A9_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_n%C2%B086-1067_du_30_septembre_1986_relative_%C3%A0_la_libert%C3%A9_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_de_la_communication_et_des_libert%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Autorit%C3%A9_de_la_communication_audiovisuelle_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Autorit%C3%A9_de_la_communication_audiovisuelle_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication


 

 

أو شخصا عاديا ، أما املضيف فقد عرفته نفس املادة بأنه الشخص الذي يقوم بتخزين إشارات ، كتابات ، 

 .1صور ،أو رسائل مقدمة من طرف املستفيدين من خدمات اإلتصال عرب اإلنرتنت

بنشـاط توفيـر احلصـول علـى خدمات اإلتصال عرب وبـالنسبة ملقدم خدمـات اإلنرتنـت فهـو كـل شخـص يقـوم 

 . 2شبكة اإلنرتنت

 9111أوت  72املؤرخ يف  11/722أما املشرع اجلزائري ومن خالل اصداره للمرسوم التنفيذي رقم 

-املتضمن ضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنرتنت واستغالهلا ، نالحظ أنه مل يقم بتعريف هذه الفئة

مقارنة مع املشرع الفرنسي، بل اكتفى بتحديد شروط اقامة هذه اخلدمات  -نرتنتمقدمي خدمات اإل

 .وااللتزامات الواقع على عاتق مقدميها

أن املسؤولية املدنية أو اجلزائية للمضيف  222-7001من القانون  09 فاملالحظ من خالل نص هذه املادة

،  فمقدم اخلدمة ال يكون على دراية مبا ينشر على أو مقدم خدمات اإلنرتنت تكون حمدودة باملقارنة بالناشر 

موقعه اإللكرتوين وهو غري ملزم مبراقبة حمتويات املواقع اإللكرتونية وال البحث عن الوقائع اليت تشري إىل األنشطة 

غري املشروعة، غري أنه ملزم بإخطار املشرتكني يف اخلدمة عن وجود وسائل تسمح بغلق اخلدمة أو توقيع 

كما جيب أن يساهم يف مكافحة املواقع اليت تشجع على التطرف ،  عليهم إذا توافرت شروط ذلك  جزاءات

 .والعنف و املواد اإلباحية واإلبالغ عنها 

                                                                        
1
 – Judith Rochfeld ,Les nouveaux defis du commerce électronique , Lextenso éditions ,Paris 

,France ,2010 ,p 32. 

2
 – Guillaume Gardet ,Services de la société de l’information et commerce électronique, Op.cit, p 250. 



 

 

باإلضافة إىل ذلك فمقدمي خدمات اإلنرتنت ملزمني بتقدمي بياناهتم الشخصية كاإلسم، إسم الشركة ،العنوان 

   فرض التشريع الفرنسي اإللتزام باإلعالم على كل من يعرض منتجات  ،رقم اهلاتف ،اسم مدير النشر، فقد

أو خدمات عرب اإلنرتنت بطريقة تضمن الدخول السهل واملباشر إليها على صفحة العرض يف املوقع 

 . اإللكرتوين

فقد بشأن الثقة يف اإلقتصاد الرقمي للتجارة اإللكرتونية ، 222-7001خصص القسم الثاين من القانون رقم 

 يعرض مبوجبه شخصا أو يضمن عن بعدكل نشاط اقتصادي   "بأهنا 9فقرة  91عرفها يف املادة يف املادة 

 .1"وبطريقة إلكرتونية تأدية خدمة أو سلعة

باستقراء هذه املادة، نالحظ أن املشرع الفرنسي قد وضع تعريفا حمددا للتجارة اإللكرتونية ،األمر الذي مل 

 .سرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونيةيتطرق إليه قانون األن

فما يالحظ على هذا التعريف أنه جاء جد حمدد ،اذ قام حبصر نشاطات التجارة اإللكرتونية يف عرض 

خدمات أو سلع ،يف حني أن جمال التجارة اإللكرتونية يتجاوز ذلك، كما أن هذا التعريف مل يوضح املراحل 

 .اليت متر هبا التجارة عرب اإلنرتنت

، فنجدها قد فرضت على املمارسني للتجارة اإللكرتونية أن يقدموا على مواقع 2من نفس القانون 91أما املادة 

اإلنرتنت املستعملة جتاريا ،املعلومات املتعلقة هبوية البائع ،وذلك بتبيان إمسه ولقبه إذا كان شخصا طبيعيـا 

                                                                        
1
 – L’article 14-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique :  « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose 

ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». 

2
- Article 19 : « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue 

d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, 

direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 



 

 

إلـى عنـوان مؤسستـه وعنـوان بريـده اإللكرتونـي ورقـم  وعنوان الشركـة إذا كـان شخصـا اعتباريـا مـع اإلشـارة

هاتفـه، وإضافة إىل ذلك فإذا كان خاضعا إلجراءات القيد يف سجل التجارة والشركات أو يف جدول مهين 

،فيجب عليه أن يربز رقم قيده ،رأمسال الشركة ومركز إدارهتا ،وإذا كان خاضعا للضريبة وكان معرفا برقم خاص 

م بذكر هذا الرقم ،أما إذا كان ميارس نشاطا خيضع لرتخيص فعليه أن يربز على املوقع إسم وعنوان ،فهو ملز 

إذا كان عضو يف مهنة مقننة جيب اإلشارة إىل اللوائـح املهنيـة املطبقـة من  و السلطة اليت منحت هذا الرتخيص

على أن أو اهليئة املهنية املسجل فيها، لقب املهين والدولة العضو اليت منحت له اإلعتماد مع بيان املنظمة 

 .يكون الوصول جلميع هذه املعلومات سهال ومتاحا للجميع إلكرتونيا من خالل موقعه التجاري اإللكرتوين

                                                                                                                                                                             
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 

raison sociale ; 

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de 

téléphone ; 

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège 

social ; 

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en 

application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant 

délivré celle-ci ; 

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles 

applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de 

l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ».  

 



 

 

فقد أكد هذا القانون على وجوب التزام الشخص القائم بنشاط التجارة اإللكرتونية ،حىت ولو مل يتعلق األمر 

ملستهلك بالثمن بطريقة واضحة دون غموض أو لبس ، وخاصة إذا مت احتساب بإجياب للتعاقد ،بإعالم ا

 .1الضرائب ونفقات التسليم ،فاملشرع يف ذلك يكون قد شدد يف محاية املستهلك اإللكرتوين

من القانون السالف الذكر على ضرورة التعريف بأي مادة إعالنية ميكن الوصول إليها عن  70ونصت املادة 

 .2تصال عرب شبكة اإلنرتنت ، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنويطريق خدمات اإل

منه صحة التعاقد اإللكرتوين ،حبيث عدلت هذه املادة القانون املدين الفرنسي بإضافة  72كما تناولت املادة 

يها ، واليت أكدت على ضرورة احرتام الكتابة اإللكرتونية للشروط واألحكام  املنصوص عل 9-9901املادة 

 91املستحدثـة مبـوجــب القـانـون الصـادر بتاريـخ  1-9199إىل  9-9199يف القانون املدين السيما املواد 

واملتعلـق بالتوقيع اإللكرتوين ، كمـا جيـب أن تتضمـن الكتابـة اإللكتـرونيـة حتـديد هويـة الشخـص  7000مـارس 

 .الصادرة عنه ،مع وجوب حفظها يف ظروف تكفل سالمتها

وذلك يف إطار  1-9191إىل  9-9191من نفس القانون املواد  72بينما أضافت الفقرة الثانية من املادة 

 .تنظيم العقود اإللكرتونية اخلاصة بتوريد السلع واخلدمات

 

                                                                        

 .797افية التعامل يف جمال التجارة اإللكرتونية ،املرجع السابق، ص خليفي مرمي ،اإللتزام باإلعالم اإللكرتوين وشف -9

2
- L’article 20 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 

J.O N°134 du 22 juin 2004.  

 



 

 

والذي يعين عدم امكانية  Opt-In"1"باإلضافة إىل ذلك فقد نص هذا القانون على ضرورة احرتام مبدأ 

 . الربيد اإللكرتوين ألغراض جتارية لألفراد بدون التصريح باستخدام عناوينهم هلذا الغرضارسال رسائل عرب

                             فقد خصصا للسالمة  222-7001أما القسم الثالث والرابع من القانون رقم 

تكنولوجيا املعلومات واألمن يف االقتصاد الرقمي وأنظمة األقمار الصناعية، وخصص القسم اخلامس لتطوير 

 .واإلتصاالت

املتعلق بالثقة يف اإلقتصاد الرقمي هبدف وضع إطار  222-7001لقد أصدر املشرع الفرنسي القانون رقم 

قانوين للتجارة اإللكرتونية ولتعزيز ثقة املستخدمني يف هذا اجملال ، وذلك بتطوير هذا النوع من التجارة من 

املستهلك ، الناشر ، املضيف ومقدم خدمات اإلتصال عرب اإلنرتنت  خالل توضيح واجبات وحقوق كل من

، فقد نظم هذا القانون التعاقد اإللكرتوين ، كما أضفى نوع من احلماية اجلنائية على التجارة عرب اإلنرتنت 

 .وذلك يف إطار احلد من اجلرائم اإللكرتونية

                       اإلتصال عرب اإلنرتنت وذلكباإلضافة إىل ذلك فقد ساهم هذا القانون يف تعزيز حرية 

بتأمني املبادالت اليت تتم عرب الشبكة ،وكذا بناء الثقة يف التجارة اإللكرتونية ومكافحة اإلعالنات غري املرغوب 

 .فيها

 

 

                                                                        
1
 – Thibault Verbiest ,Le nouveau droit du commerce électronique, Editions Larcier, 

Bruxelles , Belgique ,2005 ,P 48. 



 

 

 :1المعدل المتعلق بالمعلوماتية والحريات 10-07القانون رقم : ثالثا

التجارة اإللكرتونية ولضمان جناحها تتطلب تأمني املعلومات والبيانات املدرجة كباقي تشريعات الدول ومبا أن  

-21عرب شبكة اإلنرتنت، فقد اهتم املشرع الفرنسي حبماية البيانات الشخصية وذلك بإصدره للقانون رقم 

  111-7091واملتعلق باملعلوماتية واحلريات واملعدل بالقانون رقم  9121جانفي  09الصادر يف  91

 .7091مارس  91املؤرخ يف

وإدراكا من املشرع الفرنسي ملا يرتتب على استخدام بنوك املعلومات من آثار بالغة اخلطورة على حرمة احلياة 

اخلاصة لألفراد ،فقد نص يف الباب السادس من القانون نفسه على عدة جرائم تتعلق باملعاجلة اإللكرتونية 

 .2للبيانات الشخصية لألفراد

من  71-779، 99-779املشرع الفرنسي على جرائم اإلعتداء على البيانات الشخصية يف املواد فقد نص 

،وهي جرائم سلبية كجرمية عدم اختاذ اإلجراءات األولية ،جرمية عدم اختاذ  3قانون العقوبات الفرنسي اجلديد

ملشروعة للبيانات ،جرمية معاجلة اإلحتياطات حلماية البيانات ،وجرائم اجيابية متمثلة يف جرمية املعاجلة غري ا

بيانات امسية ألشخاص مصنفني وجرمية حفظ بيانات امسية خارج املدة احملددة وجرمية اإلحنراف عن الغرض 

 .من املعاجلة اآللية للبيانات اإلمسية وجرمية اإلفشاء غري املشروع للبيانات اإلمسية

                                                                        
1
- Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique ,aux fichiers et aux libertés,J. O.f  du 

07 janvier 1978. 

،ص  7001لنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ،الطبعة األوىل ،حممد أمني الشوابكة ،جرائم احلاسوب واإلنرتنت ،اجلرمية املعلوماتية ،دار الثقافة ل -7
11. 

 19جرائم البيانات اإلمسية يف املواد  9121جانفي  09املعدل املتعلق باملعلوماتية واحلريات الصادر بتاريخ  92-21لقد تناول القانون رقم  -1
 .71-779إىل املادة  99-779 من املادة 9111ي اجلديد لسنة ، لكن هذا القانون تعدل مبوجب قانون العقوبات الفرنس19واملادة  11إىل 



 

 

 92-21على أن القواعد الواردة بالقانون رقم  CNIL"1"فقد أكدت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات 

تنطبق على اإلنرتنت ،مما يسمح بإعداد جمموعة من القواعد اخلاصة مبعاجلة البيانات اإلمسية على اإلنرتنت 

،كالبيانات اليت يتعني على املتصفح ملواقع اإلنرتنت استكماهلا لإلنتقال من مكان آلخر ،وكذلك عملية تتبع 

 .2يقوم به مزود اخلدمةاألثر الذي 

وفيما يلى سنسلط الضوء على بعض اجلرائم اخلاصة باملعاجلة اإللكرتونية للبيانات اإلمسية ،اليت أفرد هلا القانون 

 .محاية جنائية خاصة 92-21رقم 

نص املشرع الفرنسي على هذه اجلرمية يف املواد من : 3جريمة التسجيل غير المشروع للبيانات اإلسمية -1

على أن  92-779من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، فقد نصت املادة  91-779إىل املادة  779-92

كل من أجرى أو حاول إجراء معاجلة آلية ملعلومات إمسية ،دون أن يأخذ كل اإلحتياجات اجملدية لضمان أمن 

سنوات   ـب باحلبـس مخـس ،يعاق924-21من القانـون  11هذه املعلومات والتدابري املنصوص عليها يف املادة 

 .1أورو 100 000وغرامة تقدر ب 

                                                                        
املعدل املتعلق باملعلوماتية واحلريات، تتمثل مهمتها يف مراقبة احرتام  92-21أنشأت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات مبوجب القانون رقم  -9

باحملافظة على األسرار اليت ميكنهم العلم هبا حبكم وظيفتهم وفقا للمادة  هذا القانون لدى كل االشخاص املتصلني بتطبيق أحكامه، يلتزم أعضائها
، كما ختتص بإصدار اإلذن أي الرتخيص السابق من أجل إنشاء نظم 9111من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد املعمول به سنة  191-90

رقابة الالحقة على انشاء نظم املعلومات ،عمرو أمحد حسبو املعلومات أو تلقي اإلخطارات من األشخاص يف هذا اخلصوص ،وتقوم كذلك بال
 .901،ص  7000،محاية احلريات يف مواجهة نظم املعلومات ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،

 .11، ص  7009مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ، -7

،األدرن  أسامة أمحد املناعسة ،جالل حممد الزعيب ،جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان -1
 .917، ص  7090،الطبعة األوىل ،

4
- L’article 34 de la loi n° 78-17 ,Modifié par la loi n° 2004-801 du 06 Aout 2004 : « Le 

responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des 

données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, 



 

 

، فقد نصت على أن  109-7001من قانون العقوبات املعدل مبوجب القانون رقم  91-779أما املادة 

كل من جيمع معلومات امسية بطريقة التدليس أو اخلداع أو أي طريق غري مشروع، يعاقب باحلبس مخس 

 .2أورو 100 000سنوات وبغرامة قدرها 

من نفس القانون على ختزين معلومات امسية يف ذاكرة آلية ،دون موافقة صرحية من  91-779وتعاقب املادة 

صاحب الشأن ،مىت كانت هذه املعلومات تظهر بصورة مباشرة أو غري مباشرة كاألصول العرقية أو اآلراء 

خالق الشخصية ،وذلك يف غري األحوال الواردة أو اإلنتماءات النقابية أو األ أو الدينية السياسية أو الفلسفية 

يف هذا القانون، وينطبق ذلك أيضا على املعلومات اإلمسية املتعلقة باجلرائم أو العقوبات   أو التدابري احملكوم 

 .3أورو 100 000هبا، وتكون العقوبة خبمس سنوات حبس وغرامة مببلغ 

                                                                                                                                                                             
notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y 

aient accès,Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 

peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements 

mentionnés au 2° et au 6° du II de l'article 8 » , Journal Officiel du 07 Aout 2004. 

1
- L’article 226-17 du Code Pénal Français : «  Le fait de procéder ou de faire procéder à un 

traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 

euros d'amende », http://www.legifrance.gouv.fr/, 22/12/2014, 21 :00. 

2
 - L’article 226-18 du Code Pénal Français : «Le fait de collecter des données à caractère 

personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 

300 000 euros d'amende ». 

3
 – L’article 226-19 du Code Pénal Français : « Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou 

de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à 

caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou 

ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales 

des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, Est puni des mêmes peines le 

fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données 

à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9DD76C3C99C23C80C1EABA6D338F0D9.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

رع الفرنسي قد جرم من حيصل على البيانات اإلمسية دون من استقراء هذه النصوص القانونية  نرى بأن املش

سبب مشروع ،أو بأية وسيلة ميكن ممارستها عرب شبكة اإلنرتنت مادامت هذه الوسيلة غري مشروعة ، لكن 

جانب من الفقه الفرنسي يرى بأن عبارة أسباب مشروعة اليت استخدمها املشرع هي عبارة غري حمددة ،ومع 

فرنسي هبذا القيد أن يؤكد محاية حرمة احلياة اخلاصة املقرر يف املادة التاسعة من القانون ذلك أراد املشرع ال

 .1املدين الفرنسي

من قانون  79-779نصت املادة : جريمة تغيير الغرض من المعالجة اآللية للبيانات اإلسمية -2

بتسجيلها أو تصنيفها أو نقلها  العقوبات الفرنسي اجلديد على أن كل من حاز معلومات امسية مبناسبة قيامه

     أو أي إجراء آخر من أوجه املعاجلة اآللية إذا غري من الوجهة النهائية املقررة هلذه البيانات وفقا للقانون ،

أو القرار الصادر بشأهنا ،أو يف اإلخطار املسبق على القيام مبعاجلة ،يعاقب باحلبس مدة مخس سنوات وبغرامة 

 .2أورو 100 000تقدر   بـ 

يهدف املشرع الفرنسي من خالل نص هذه املادة إىل منع أي استخدام غري مشروع من قبل حائز البيانات 

 .3اإلمسية ،وذلك باستخدامها يف غري الغرض الذي خصصت له

                                                                        
كز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،مصر عبد العال الديريب ،حممد صادق امساعيل ،اجلرائم اإللكرتونية ،دراسة قانونية قضائية مقارنة ،املر  -9

 .910،ص  7097،الطبعة األوىل ،

2
 - L’article 226-21 du Code Pénal Français : « Le fait, par toute personne détentrice de données à 

caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou 

de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie 

par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à 

la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 

d'amende. 
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اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات مهمة حتديد ما إذا كان فعل  79-779ووكل املشرع الفرنسي يف املادة 

   ين يشكل احنرافا عن الغرض من املعاجلة وذلك بالرجوع إىل الطلب املقدم إليها مسبقا واحملدد فيه الغاية اجلا

أو الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات اإلمسية ،ويستوي أن يكون الشخص حائزا على هذه املعلومات بغرض 

 .1تصنيفها أو نقلها أو أي غرض آخر

من قانون العقوبات الفرنسي  77-779نصت املادة : وع للبيانات اإلسميةجريمة اإلفشاء غير المشر  -3

على أن كل من تلقى مبناسبة التسجيل أو التصنيف أو النقل أو أي إجراء آخر من إجراءات املعاجلة اآللية 

لها معلومات إمسية اليت من شأن إفشائها اإلضرار بإعتبار صاحب البيانات أو حرمة حياته اخلاصة ،وقام بنق

من دون موافقة املعين هبا إىل من ال حق له يف العلم هبا ،يعاقب باحلبس مخس سنوات وبغرامة مالية تقدر 

 .2بثالث مائة ألف أورو

نستخلص من خالل هذه املادة أهنا تشمل البيانات ذات الطبيعة السرية أو أية بيانات تكون حمال للمعاجلة 

اصة لألفراد ،إذ يوقع العقاب على اجلاين الذي يقوم بإفشاء البيانات اإلمسية اإللكرتونية ،طاملا تعلقت باحلياة اخل

 .بشكل غري مشروع بدون رضا اجملين عليه

يف فرض  9121جانفي  09املعدل املتعلق باملعلوماتية واحلريات الصادر يف  92-21لقد ساهم القانون رقم 

ات ،مما أضفى بشكل أو بآخر نوع من األمن على محاية جنائية للبيانات الشخصية يف مواجهة نظم املعلوم

 .املعامالت اليت تتم عرب الشبكة الرقمية 
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 :التجارة اإللكترونية في القانون اإلنجليزي: الفرع الثاني 

يف سبيل وضع بنية حتتية للتعامالت اإللكرتونية ووضع اطار قانوين للتجارة اإللكرتونية ،قامت اململكة املتحدة 

 أوهلا استخدام شبكة االنرتنت يف جمال األعمال التجارية ،فقد اصبحت الشركات تعتمد بالدرجة باختاذ تدابري

أما من اجلهة القانونية ،فقد عمل القانون اإلجنليزي على اجياد ، األوىل على الشبكة الرقمية يف تسويق منتجاهتا

بعض اآلخر كتطبيق لتوجيهات اإلحتاد بيئة آمنة للتجارة اإللكرتونية من خالل سن بعض القوانني وإصدار ال

 .1األورويب

هبدف تسهيل استخدام اإلتصاالت  70002ماي  72فقد صدر قانون اإلتصاالت اإللكرتونية بتاريخ 

 .مادة موزعة على ثالثة أقسام 99متضمنا   اإللكرتونية وختزين البيانات اإللكرتونية

ملزودي خدمات التشفري ،فقد نصت املادة األوىل من خصص القسم األول من قانون اإلتصاالت اإللكرتونية 

نفس القانون على ضرورة انشاء سجل خاص مبزودي اخلدمات املتعلقة بعمليات التشفري تقيد فيه مجيع 

                                       املعلومات والتفاصيل املتعلقة مبقدمي اخلدمات أو كل شخص معين بذلك،

                                     سة فقد عرفت خدمة دعم التشفري بأهنا اخلدمة املقدمةأما املادة الساد

املرسل واملرسل إليه يف جمال اإلتصاالت اإللكرتونية ،باإلضافة إىل املسؤولني عن التخزين اإللكرتوين   لكل من

 .للبيانات 

                                                                        

 .912،ص  7002لتجارة اإللكرتونية، دار النهضة لعربية ،القاهرة ،مصر ،إيهاب السنباطي ،موسوعة اإلطار القانوين ل -9

2
 –Electronic Communications Act, 25th May 2000, www.legislation.gov.uk, 30/12/2014, 12 :40. 
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هذه البيانات وكذا  غـرض ضمـان الوصـول إىلكما هتدف هذه اخلدمة إىل تسهيل استخدام تقنيات التشفيـر ب

 .1ضمان صحتها وسالمتها

،فقد تناول تسهيالت التجارة اإللكرتونية  7000أما القسم الثاين من قانون اإلتصاالت اإللكرتونية لسنة 

وختزين البيانات وكل ما يتعلق بذلك ،فقد تضمنت نصوص املواد يف القسم الثاين الوضع القانوين للتوقيع 

اإللكرتوين ،كما أعطى القانون للحكومة الصالحية يف حتديث التشريعات املهملة لتقدمي اإلتصاالت والتخزين 

،وفيما خيص القسم الثالث من القانون نفسه 2اإللكرتوين كبديل للورق ،مع ضمان جودة التوقيع اإللكرتوين

 .فقد تناول أحكاما ختامية

بني القوانني اإلجنليزية املؤثرة بصفة مباشرة على صفقات التجارة  يعترب قانون اإلتصاالت اإللكرتونية من

اإللكرتونية ، وذلك بإجياد إطار قانوين هلا على صعيدي القطاع العام واخلاص ،كما اعرتف هذا القانون 

طبيق بالكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين دون حتديد أي شروط وهذا رغبة من املشرع إلعطاء جمال واسع لت

 .التجارة اإللكرتونية 

                                                                        

1
 – art 06 of the Electronic Communication Act 2000 : «  In this Part ‘cryptography support service’ 

means any service which is provided to the senders or recipients of electronic communications, or 

to those storing electronic data, and is designed to facilitate the use of cryptographic techniques for 

the purpose of : 

(a)- securing that such communications or data can be accessed, or can be put into an intelligible 

form, only by certain persons ;or  

(b)- securing that the authenticity or integrity of such communications or data is capable of being 

ascertained ». 
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وباإلضافة إىل ذلك فقد أقر املشرع اإلجنليزي من خالل هذا القانون عقوبات جنائية ضد مزودي خدمات 

غري أن هذا القانون وفيما يتعلق ، 1التشفري يف حالة ما إذا أخلوا بواجبهم يف احلفاظ على سرية املعلومات

وصه من التعرض للقانون الواجب التطبيق على منازعات التجارة مبسائل القانون الدويل اخلاص ،قد خلت نص

 .اإللكرتونية 

ويف إطار التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ،فقد مت تطبيق التوجيه االورويب اللخاص بالتجارة اإللكرتونية 

صت عليه مواد واليت تبنت جل ما ن 7000، وذلك عن طريق لوائح التجارة اإللكرتونية لسنة  70002لسنة 

 .التوجيه اليت هتدف إىل رفع اقتصاديات الدول وتقوية األسواق األوروبية يف جمال التجارة اخلارجية 

من خالل لوائح محاية املستهلك يف البيع لعام  91123وكذا مت تطبيق التوجيه األورويب للعقود عن بعد لسنة 

هلك ومحايته يف العقود املربمة عن بعد واليت تتم واليت هتدف بالدرجة األوىل إىل ضمان حقوق املست 7000

 .4عن طريق وسائل اتصال عن بعد ما بني املستهلك واملورد أو مقدم اخلدمة

إىل جانب هاته التشريعات فقد كان دور املنظمات احلكومية وغري احلكومية فعاال يف جمال تنظيم التجارة 

دات املختلفة املدعمة لنصوص اللوائح يف جمال محاية اإللكرتونية ،فقد قامت بإصدار العديد من اإلرشا

                                                                        

1
 – Stephen Errol Blythe ,e-commerce law around the world, Xlibris Publishing Company, U.S.A, 

2011, p 226. 

2
 - Directive 2000/31/CE du 08 juin 2000 sur le commerce électronique, J.O.C.E ,N° L 178/2, 

17/07/2000. 

3
- Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrats à 

distance, J.O.C.E, N° L 144/19 , 04/06/1997. 
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املستهلك ،الذي يشكل أهـم عقبة أمـام املتسوقيـن عرب شبكـة اإلنرتنـت،  كما جتب اإلشارة إىل أن قانون 

اململكة املتحدة قد أخضع مسائل القانون الواجب التطبيق على منازعات التجارة اإللكرتونية اليت مل تشملها 

 .9110واللوائح بالتنظيم ،إىل قانون العقد واجب التطبيق لسنة القوانني 

 : التجارة اإللكترونية في قانون الواليات المتحدة األمريكية: الفرع الثالث

تعترب الواليات املتحدة األمريكية من أوىل الدول اليت تشجع على استخدام اإلنرتنت يف إبرام الصفقات 

 جمال اإلنرتنت يف أن هذه األخرية ظهرت وألول مرة يف الواليات املتحدة ،وتكمن هذه الريادة يف 1التجارية

 .،كما أن التكنولوجيا املتعلقة بالشبكة الرقمية أخرتعت وطورت يف هذه الدولة 

أطلق الرئيس األمريكي خطة عمل متعلقة بالتجارة اإللكرتونية تضمنت مخسة مبادئ رئيسية  9112ففي عام 

جارة اإللكرتونية للقطاع اخلاص ،جتنب احلكومة وضع القيود امام اإلستثمار واألنشطة وهي اسناد قيادة الت

اإلبداعية يف ميدان التجارة اإللكرتونية، كما أن للحكومة دور يف كفالة ومحاية امللكية الفكرية  وكذا توفري 

بذلك ،إضافة إىل ذلك  اخلصوصية واألمن على مستوى شبكات املعلومات والسرعة يف حل املنازعات املتعلقة

 .2فإن شبكة اإلنرتنت هي بيئة عاملية جيب أن يكون هلا إطار قانوين عاملي

وقد خلصت هذه اخلطة إىل إصدار جمموعة من التوصيات نذكر من بينها ،اعفاء أنشطة التجارة اإللكرتونية 

طور التقين لوسائل الدفع ،محاية من أية رسوم ضريبية مع اجياد نظام قانوين مرن للدفع النقدي يراعي سرعة الت
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                   امللكية الفكرية فيما يتعلق باملنشورات اإللكرتونية ،محاية اخلصوصية مبنع مجع البيانات اخلاصة

إال وفقا لقواعد تكفل احلماية ألصحاهبا، إزالة كافة القيود أمام القطاعات الصناعية التقنية العاملة على 

 .اإلنرتنت

ما يتعلق بالتنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ،فقد أصدر املشرع األمريكي جمموعة من القوانني من بينها أما في

والذي كان  9119قانون اإلتصاالت السلكية والالسلكية الذي أقره الكونغرس األمريكي يف فيفري سنة 

ولة إلعادة هيكلة قطاع يف حما 9111مبثابة أول اصالح رئيسي بعد صدور قانون اإلتصاالت لسنة 

، و يهدف هذا القانون إىل تشجيع املنافسة يف  1اإلتصاالت هبدف مواكبته للتقدم التكنولوجي يف هذا اجملال

،فقد تضمن هذا القانون  2قطاعات رئيسية منها خدمات اهلاتف والصناعات املتعلقة بالتكنولوجيا احلديثة

 .شبكة اخلاصة بالعمالءأحكاما لتوفري احلماية خلصوصية معلومات ال

،الذي تضمن عقوبات مدنية وجزائية ألي  9111كما جند قانون األلفية الرقمية حلقوق امللكية الفكرية لسنة 

شخص يقوم بطريقة غري شرعية بفك التشفري للربامج والنظم ، أو اإلعتداء على محاية السرية املقررة 

 . لتكنولوجيا املعلومات

إللكرتونية فقد صدر القانون املوحد املتعلق باملعامالت بشأن معلومات احلواسيب وفيما يتعلق بالعقود ا

"Uniform Computer Information Transactions Act " الذي اعتمده املؤمتر الوطين

، فقد أزال هذا القانون الشكوك خبصوص إمكانية قبول 9111جويلية  71لتوحيد قوانني الواليات بتاريخ 

                                                                        

9 - Nicholas Economides ,The telecommunications act of 1996 and its impact, The annual 

telecommunications policy conference , Tokyo ,Japan, 04/12/1997.  

2
 - Thomas W.Hazlett , Economic and political consequences of the 1996 telecommunications act, 

Regulation ,Volume 23, N° 03, 2000 ,p 36. 



 

 

ونية اليت أصبح معرتفا هبا قانونيا يف حالة توافر شروط معينة ،منها موافقة املتعاقدين على إبرامها العقود اإللكرت 

 .1، وإعطاء الطرف املوافق فرصة ملراجعة بنود العقد اإللكرتوين قبل إبرامه

دة األمريكية ورغم أن هذا القانون ينطبق على التوقيعات اإللكرتونية إال أن واليات قليلة من الواليات املتح

أخذت به، مما دفع باملشرع األمريكي إىل سن قانون جديد  وهو القانون املسمى بالقانون املوحد للمعامالت 

، الذي  طور من قبل املؤمتر الوطين للمفوضني بشأن قوانني الواليات املتحدة  7000اإللكرتونية لسنة 

      اإللكرتونية والسجالت يف املعامالت احلكومية األمريكية ،وذلك لوضع إطار قانوين إلستخدام التوقيعات

 .أو التجارية ،حبيث  ساوى بني التوقيع اليدوي العادي وبني التوقيع الذي يتم بطريقة إلكرتونية

فقد حظي التوقيع اإللكرتوين بنصيب وافر من التنظيم التشريعي سواء على مستوى اإلحتاد الفيدرايل أو على 

       أي رمز:" نص القانون الفيدرايل على أن مصطلح التوقيع اإللكرتوين ينصرف إىل مستوى الواليات ،إذ 

 .2"أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية املستخدمة إذا ما مت نسبته إىل شخص يرغب يف توقيع مستند

التوقيع : "  من قانون التوقيع اإللكرتوين والسجالت اإللكرتونية لوالية نيويورك على أن 901كما نصت املادة 

 ".اإللكرتوين يكون له ذات الصالحية واألثر املقرر إلستعمال التوقيع املوضوع خبط اليد 

السجل اإللكرتوين يكون له ذات القوة واألثر املقرر : " من القانون نفسه على أن  902وتنص أيضا املادة 

 ".للسجالت احملررة بغري الوسائل اإللكرتونية
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العربية عند سن النصوص املتعلقة بالتعاقد اإللكرتوين، فقد قامت باإلعرتاف حبجية  وهو ما أخذت به الدول

التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات عند توافره على شروط معينة على غرار دولة تونس، اإلمارات العربية املتحدة 

 .واألردن

صـوت أو رمـز :" اإللكرتوين  بأنـه  ،فقد عرف التوقيع 7000أما يف قانون املعامالت اإللكرتونية املوحد لسنة 

ينفذ أو يصدر من ( وثيقة)بعقـد أو سجل آخر ( يرتبط منطقيـا)أو إجـراء يقع فـي شكـل إلكرتونـي يلحـق 

 .1"شخص يقصد التوقيع على السجل

فقد أبقى هذا القانون على كافة التشريعات الصادرة من الواليات خبصوص استخدام التوقيع اإللكرتوين 

لسجالت اإللكرتونية يف التعامالت التجارية ،غري أنه يف حال عدم صدور مثل هذه التشريعات يف باقي وا

الواليات األمريكية ،فإن القانون اإلحتادي للتوقيع اإللكرتوين هو الذي يطبق ،مما يعين أن الغطاء التشريعي 

 .مل تصدر قانونا خاصا به للمستندات اإللكرتونية ميتد إىل كافة الواليات األمريكية حىت ولو
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 :تنظيم التشريعات العربية للتجارة اإللكترونية:  المطلب الثاني

لقد قامت العديد من الدول العربية بالشروع يف وضع اخلطط الالزمة إلستيعاب التطور اهلائل يف جمال  

لتشريعي الذي تعانيه فيما خيص التجارة اإللكرتونية، فرغم التأخر الكبري والشاسع للدول العربية والفراغ ا

التكنولوجيات احلديثة باملقارنة مع الدول األجنبية، غري أن ذلك ال يقلل من شأن بعض املبادرات اليت قامت 

 .هبا بعض الدول العربية يف سبيل وضع إطار قانوين هلذا النوع من التجارة واليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت

ريعات العربية فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية بدءا بقانون التجارة لذا سنحاول الوقوف عند بعض التش

اإللكرتونية يف تونس يف فرع أول بإعتبارها أول دول عربية تبادر مبحاولة وضع إطار قانوين للمبادالت 

املتحدة يف فرع التجارية اإللكرتونية، مث قانون إمارة ديب للتجارة واملعامالت اإللكرتونية لدولة اإلمارات العربية 

 .ثان، وبعدها سنتطرق إىل دور التشريع املصري يف جمال التجارة اإللكرتونية يف فرع ثالث

 :التجارة اإللكترونية في القانون التونسي: الفرع األول

، فقد مت تأسيس جلنة 1تعد تونس من أول الدول العربية اليت اعطت أمهية خاصة لتنمية التجارة اإللكرتونية 

حتت اشراف وزارة تكنولوجيات اإلتصال ووزارة التجارة  9112للتجارة اإللكرتونية يف نوفمرب وطنية 

والصناعات التقليدية قصد دراسة خمتلف أوجه التجارة اإللكرتونية ، حيث متحورت الدراسات حول تطوير 

،اجناز جتربة منوذجية  البنية التحتية لإلتصاالت ،تسهيل عمليات التصدير باستخدام تقنيات اإلتصال احلديثة

                                                                        
ائر، حسني العلمي، دور اإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق التنمية املستدامة ،دراسة مقارنة بني ماليزيا، تونس واجلز  -9

ية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، رسالة ماجستري يف اإلقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، كلية العلوم اإلقتصاد
 .991، ص 7091اجلزائر، 

 



 

 

،ويف هذا اإلطار مت استحداث اللجنة الوزارية للتجارة 1للتجارة اإللكرتونية ووضع إطار قانوين مالئم هلا

، لتتوىل اختـاذ اإلجـراءات الكفيلـة بتنميـة وتـرويـج املنتجـات الوطـنية علـى ضـوء 9111اإللكرتونية احملدثة سنة 

ارة اإللكرتونية اليت ختتص مبتابعة ومسايرة املستجدات الوطنية والدولية والتقييم مقرتحات اللجنة الفنية للتج

 .الدوري لنشاط التجارة اإللكرتونية واقرتاح كل ما من شأنه النهوض هبا وتنميتها

 2إضافة إىل ذلك فقد مت انشاء عدد من اهلياكل العملياتية والتقنية ، من بينها الوكالة التونسية لإلنرتنت

 .3لوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونيةوا

                                                                        
لية عيسى دراجي، حتديات التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية، امللتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية واشكا -9

جتارب دولية، معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي، مخيس مليانة، اجلزائر، يومي اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزئر، عرض 
  .  7099أفريل  79،72

ختضع لسلطة اشراف وزارة تكنولوجيات اإلتصال، فهي منشأة عمومية يف شكل  ، 9119أحدثت الوكالة التونسية لألنرتنت يف مارس  -7
  فري سعة الربط الدولية باجلملة و هي املسؤولة على توفري النفاذ ملختلف خدمات األنرتنت ملزودي خدمات األنرتنتشركة خفية اإلسم تتوىل تو 

تأمني توزيع الرتاسل  ، مع شبكات اإلتصاالت بني مزودي خدمات األنرتنت فيما بينهم و تأمني ترابط األنرتنت الوطين : و تتوىل باخلصوص
التصرف يف ترقيم األنرتنت على  الربيد اإللكرتوين عرب املوزعات الدولية و بني خمتلفي املزودين على املستوى الوطين، اإللكرتوين من خالل تبادل 

متابعة  تطوير و تنمية األنرتنت و طبق الرتاتيب اجلاري هبا العمل، "tn." التصرف يف اجملاالت الفرعية على املستوى الوطين ،IP املستوى الوطين
 .http://www.ati.tn  ،79/09/7092 ،91:17نولوجي يف هذا امليدان، املوقع الرمسي للوكالة التونسية لإلنرتنت، التطور التك

، ومتثل أعلى مستوى الثقة يف جمال املصادقة اإللكرتونية وسالمة سلطة املصادقة الرئيسية يف تونسالوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية هي  -1
واملنظم للمبادالت والتجارة   7000أوت  1املؤرّخ يف  11 -  7000القانون عدد ت اإللكرتونية، فقد مت إحداثها مبوجب املعامالت واملبادال

 للتبادل عرب اإلنرتنت، إجياد مناخ ثقة وسالمةة اإللكرتونية من خالل اخلدمات اليت تقدمها على اإللكرتونية، و تعمل الوكالة الوطنّية للمصادق
التجارة اإللكرتونية واإلدارة اإلتصالية  وهتدف املصادقة اإللكرتونية إىل ضمان سالمة املبادالت اإللكرتونية وهي تغطي جماالت عدة مثل

ضمان سالمة املعامالت واملبادالت اإللكرتونية يف ميادين التجارة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية : ا يف، تتمثل مهامهواخلدمات البنكية الالمادية
إعرتاف متبادلة مع سلطات املصادقة اإللكرتونية األجنبية، التصرف يف  و اخلدمات البنكية واملالية والتعليمية والصحية عن بعد، وضع اتفاقيات

، منح تراخيص نشاط ملوزعي خدمات املصادقة اإللكرتونية، وضع (توفريها، إلغاؤها، نشرها واحملافظة عليها)ونية شهادات املصادقة اإللكرت 
، اقرتاح ( 7001جويلية 79الصادر يف  7001لسنة  7911األمر عدد )،املصادقة على منظومات التشفري  املواصفات الفنية حللول لإلمضاء

ادقة اإللكرتونية لشبكة وخدمات اإلنرتنت واإلنرتانات وتأمني التكوين يف جمال اإلمضاء االلكرتوين وتقنيات حلول لتأمني السالمة يف نطاق املص
،  http://www.certification.tnالرتقيم و هيكل املفتاح العمومي، املوقع الرمسي للوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية،

79/09/7092 ،91:19. 

  

http://www.certification.tn/sites/default/files/documents/loi_2000-83_ar.pdf
http://www.certification.tn/


 

 

ولتجاوز اإلشكاليات اليت تطرحها التجارة اإللكرتونية خاصة يف ظل غياب الطابع املادي للوثائـق املعتمـدة 

بإرساء إطار قانوين متكامل  9111فـي هـذا النمط من التجـارة ، فقـد بادرت الدولة التونسيـة منذ سنة 

م القانونية االجنبية واجلهود التشريعية للهيئات واملنظمات ذات العالقة بالتجارة ،وذلك باالستئناس بالنظ

 :اإللكرتونية ،حيث متحورت أهم اإلشكاليات اليت عاجلتها القوانني احملدثة يف النقاط التالية

 .القيمة القانونية للوثيقة اإللكرتونية -

 .القيمة القانونية لإلمضاء اإللكرتوين -

 .بادل اإللكرتوينإثبات الت -

 .محاية املعطيات الشخصية -

 .حفظ الوثيقة اإللكرتونية -

 .صحة املؤيدات املصاحبة لوثائق التجارة -

 .معاقبة اجلرائم املتعلقة مبجال اإلعالمية -

 .1محاية املستهلك -

 :وفيما يلي سنحاول التطرق ألهم القوانني التونسية املنظمة للتجارة اإللكرتونية

                                                                        

لعلوم بوالفول هارون، التجارة اإللكرتونية وضرورة اعتمادها يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، كلية ا -9
 . 991،         ص 7001اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بن يوسف بن خذة ،اجلزائر، 

 



 

 

 :1999أوت  12المؤرخ في  1999لسنة  79قانون عدد ال: أوال

واملتعلق بإرساء نظام العمل  9111أوت  07املؤرخ يف  9111لسنة  11لقد مت إصدار القانون عدد  

لفائدة املصلحة العامة بديال لعقوبة السجن بغرض تنقيح وإمتام بعض أحكام اجمللة اجلنائية، فقد نص يف 

كل من ارتكب تزويرا يف وثيقـة أو سنـد سواء كان مادي أو غري مادي    منـه  على معاقبة 927الفصل 

 .1كالوثائق اإللكرتونية

مكرر على عقوبة السجن لكل من يستويل على نظام الربجميات والبيانات املعلوماتية  911كما نص الفصل 

 .2بصورة غري شرعية

 عمدا يف حمتوى أي وثيقة إلكرتونيةثالثا، فقد نص على معاقبة كل من حيدث تغيري مت 911أما الفصل 

                                                                        
        عمومي كل موظف دينار ألف قدرها وخبطية العمر بقية بالسجن يعاقب: " 9111لسنة  11ن القانون عدد م( جديد) 927الفصل  -9
 : التالية يف الصور وذلك خاص أو عام ضرر إحداث شأنه من زورا وظيفه مباشرة يف يرتكب عدل وكل شبهه أو 
     به مدلس عالمة طابع بوضع ذلك كان سواء كانت وسيلة بأي كتب أصل تبديل أو بتغيري أو مكذوب عقد أو كتب بعض أو كل بصنع -
 .وحالتهم األشخاص مبعرفة زورا بالشهادة كان أو مدلس إمضاء أو 
 الكرتونية أو معلوماتية من وثيقة مادي غري أو ماديا كان سواء سند كل يف كانت وسيلة بأي للحقيقة متعمد تغيري أو مكذوبة وثيقة بصنع -

الصادر بتاريخ  ،91الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد " قانونية آلثار منتجة واقعة حق إثبات موضوعه ويكون يكروفيشوم وميكروفيلم
09/01/9111. 

 بإحدى أو دينار ألف قدرها وخبطية عام إىل شهرين من بالسجن يعاقب: " 9111لسنة  11من القانون عدد ( مكرر) 911الفصل  -7
 عامني إىل العقوبة املعلوماتية وترفع والبيانات الربجميات نظام من جبزء أو بكامل شرعية غري بصفة يبقى أو ينفذ من كل ط،فق العقوبتني هاتني
 .املذكور بالنظام املوجودة تدمريالبيانات أو   إفساد قصد غري عن ولو ذلك عن نتج إذا دينار ألفي إىل واخلطية سجنا

 .معلوماتية معاجلة نظام سري تدمري أو إفساد يتعمد من كل دينار آالف ثالثة قدرها طيةوخب أعوام ثالثة مدة بالسجن ويعاقب
 شأهنا من معلوماتية معاجلة بنظام بيانات شرعية غري بصفة يدخل من كل دينار آالف مخسة قدرها وخبطية أعوام مخسة مدة بالسجن ويعاقب
 .حتويلها أو ليلهاحت طريقة أو الربنامج عليها حيتوي اليت البيانات إفساد

الرائد الرمسي للجمهورية "  للعقاب موجبة واحملاولة .املهين لنشاطه مباشرته مبناسبة شخص طرف من املذكورة الفعلة ارتكبت إذا العقوبة وتضاف
 .09/01/9111، الصادر بتاريخ 91التونسية، عدد 

 



 

 

 .1إلحداث ضرر للغري 

املتعلق بتنقيح وإمتام  07/01/9111املؤرخ يف  9111لسنة  11بإستقراء هذه املواد من القانون عدد 

ثالثا، جند أن هذا  911مكرر، والفصل  911و  927بعض أحكام اجمللة اجلزائية ، وخاصة الفصول 

ئم جديدة تتعلق مبجال املعلوماتية خاصة فيما يتعلق بنظم املعاجلة اآللية القانون قد أقر عقوبات جلرا

 .للمعطيات

، أنه قد اعرتف ضمنيا حبجية وشرعية الوثائق اإللكرتونية، وذلك  927كما نالحظ أنه ومن خالل الفصل 

 .بإقرار جزاءات على تزويرها

  :2111جوان  13المؤرخ في  2111لسنة  50القانون عدد : ثانيا

واملتعلق بتنقيح بعض الفصول من  7000جوان  91املؤرخ يف  7000لسنة  22بصدور القانون عدد  

 متكونمكرر بأهنا وثيقة  121جملة اإللتزامات والعقود ، مت التطرق إىل تعريف الوثيقة اإللكرتونية يف الفصل 

ء اإللكرتوين يف الفصل ، كما مت تعريف اإلمضا2من احرف وأرقام وتكون حمفوظة على حامل إلكرتوين 

 .3(فقرة ثانية)  121
                                                                        

 بأي تغيري يدخل من كل دينار ألفا قدرها وخبطية عامني مدة جنبالس يعاقب: " 9111لسنة  11ثالثا من القانون عدد  911الفصل  -9
 أو ميسك من كل العقوبات بنفس ويعاقب .للغري ضرر حصول شريطة صحيح أصلها إلكرتونية أو معلوماتية وثائق حمتوى علي كان شكل

الرائد " للعقاب موجبة واحملاولة شبهه، أو عمومي موّظف من األفعال املذكورة ارتكبت إذا العقاب ويضاعف املذكورة، الوثائق قصد عن يستعمل
 .09/01/9111، الصادر بتاريخ 91الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 

 إشارات أي أو وأرقام جمموعة أحرف من املتكّونة الوثيقة هي االلكرتونية الوثيقة: " 7000لسنة  22مكرر من القانون عدد  121الفصل  -7
 والرجوع قراءهتا يؤمن الكرتوين حامل على فهمه وحمفوظة ميكن حمتوى ذات وتكون االتصال وسائل عرب املتبادلة كتل ذلك يف مبا أخرى رقمية
 .احلاجة عند إليها
، الرائد الرمسي "الكرتوين بإمضاء ومدّعمة هبا موثوق بطريقة النهائي شكلها يف حمفوظة كانت إذا رمسي غري كتبا االلكرتونية الوثيقة وتعد

 .99/09/7000، الصادر بتاريخ 11د رية التونسية، عدللجمهو 
 نفسه العاقد يد خبط خاصة عالمة أو اسم وضع يف اإلمضاء ويتمثل: " 7000لسنة  22من القانون عدد ( فقرة ثانية)  121الفصل  -1

 املرتبطة االلكرتونية بالوثيقة املذكور ضاءصلة اإلم يضمن به موثوق تعريف منوال استعمال يف الكرتونيا كان إذا أو هبا بالكتب املرسوم مدجمة
 .99/09/7000، الصادر بتاريخ 11، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد "به

 



 

 

فقد منح هذا القانون نفس اإلعرتاف للمستند اإللكرتوين الذي يتمتع به املستند الورقي واإلمضاء خبط اليد 

 .من حيث املفعول والصحة ،وذلك دون املساس باملبادئ األساسية لقانون اإلثبات التونسي

تعترب تونس أول دولة عربية تسن  : 2111أوت  19مؤرخ في ال 2111لسنة  73القانون عدد : ثالثا

قوانني خاصة وصرحية لتنظيم أعمال التجارة اإللكرتونية ، فقد قامت بإصدار قانون متعلق بالتجارة 

، فكانت الغاية من هذا القانون هو ضبط القواعد العامة 7000أوت  01واملبادالت اإللكرتونية وذلك يف 

 .1لتجارية اإللكرتونيةاملنظمة للمبادالت ا

فجاء هذا القانون لتدقيق املصطلحات املتعلقة باملبادالت التجارية اإللكرتونية واليت مل تكن منظمة من قبل ، 

يف سبعة ( مادة)حيث اهتم بتنظيم املوضوعات اليت تشمل التجارة اإللكرتونية ضمن ثالثة ومخسني فصال 

فقد أشار املشرع من خالل الفصل األول إىل تطبيق القواعد ،ة أبواب ، إذ تضمن الباب األول أحكاما عام

العامة املعمول هبا على عقود التجارة اإللكرتونية دون حتديد قاعدة معينة ميكن اللجوء إليها يف حتديد القانون 

نة، املبادالت اإللكرتوي: ، أما الفصل الثاين فقد خصصه لتعريف كل من املصطلحات التالية2الواجب التطبيق

التجارة اإللكرتونية، شهادة املصادقة اإللكرتونية، مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية ،التشفري ،منظومة 

، فعرفت التجارة اإللكرتونية 3إحداث اإلمضاء ،منظومة التدقيق يف اإلمضاء ،وسيلة الدفع اإللكرتوين واملنتوج

 .عرب املبادالت اإللكرتونيةيف مفهوم هذا الفصل بأهنا العمليات التجارية اليت تتم 

                                                                        
م رباعي أمينة، التجارة اإللكرتونية وآفاق تطورها يف البلدان العربية، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص نقود ومالية، كلية العلو  -9

 .901، ص 7002ري، جامعة اجلزائر، وعلوم التسي اإلقتصادية
كريستيان إلياس كاملريي ،عقود التجارة اإللكرتونية يف القانون التونسي ، مقال متوفر على املوقع اإللكرتوين   -7

http://www.chawkitabib.info ،77/09/7092 ،.97:70 

 :بـ القانون هذا مفهوم يف يقصد: " 7000لسنة  11من القانون عدد  7الفصل  -1
 .االلكرتونية الوثائق باستعمال تتم اليت املبادالت :االلكرتونية املبادالت-
 .االلكرتونية املبادالت عرب تتم اليت التجارية العمليات :االلكرتونية التجارة-

http://www.chawkitabib.info/spip.php?article596


 

 

 .فمـن خالل هذا التعريف تعد التجارة اإللكرتونية أعماال جتارية يشرتط فيها أن تتم بوسيلة إلكرتونية 

نرى أن تعريف املشرع التونسي ملصطلح التجارة اإللكرتونية جاء غامضا بعض الشيء ،فلم يوضح ما 

الكرتونية ،ولو أنه قام بتعريف ما املقصود باملبادالت اإللكرتونية املقصود بالعمليات التجارية اليت تتم يف بيئة 

 .بقوهلا أهنا مبادالت تتم باستعمال الوثائق اإللكرتونية

، فقد خصص للوثيقة اإللكرتونية واإلمضاء اإللكرتوين 7000لسنة  11أما الباب الثاين من القانون عدد 

لى املساواة بني الوثيقة اإللكرتونية واإلمضاء يف شكله أكد هذا القانون ومن خالل الفصل الرابع ع حيث،

، كما فرض املشرع التونسي من خالل نص الفصل الرابع عدة إلتزامات على األفراد  حىت ميكن 1اإللكرتوين

هلذه الوثيقة اإللكرتونية أن تكون ذات حجية يف اإلثبات، إذ ألزم املرسل حبفظ الوثيقة اإللكرتونية يف الشكل 

 .لة به وألزم املرسل إليه حبفظ هذه الوثيقة يف الشكل الذي تسلمها به املرس

                                                                                                                                                                             

 اثر خالهلا، من يشهد والذي أصدرها الذي للشخص االلكرتوين اإلمضاء بواسطة املؤمنة االلكرتونية وثيقةال :االلكرتونية املصادقة شهادة-
 .تتضمنها اليت البيانات صحة على املعاينة،

 ذات أخرى خدمات ويسدي املصادقة شهادات يف ويتصرف ويسلم حيدث معنوي أو طبيعي شخص كل :االلكرتونية املصادقة خدمات مزود-
 .االلكرتوين باإلمضاء عالقة

          الغري قبل من للفهم قابلة غري إرساهلا أو متريرها املرغوب املعلومات مبقتضاها تصبح متداولة غري إشارات أو رموز استعمال إما :التشفري-
 .بدوهنا املعلومة إىل الوصول ميكن ال اشارات أو رموز استعمال أو
 .الكرتوين إمضاء إلحداث خصيصا املهيئة املعدات من جمموعة أو الشخصية التشفري عناصر من ةوحيد جمموعة: اإلمضاء إحداث منظومة-
 .االلكرتوين اإلمضاء يف التدقيق من متكن اليت املعدات من جمموعة أو العمومية التشفري عناصر من جمموعة :اإلمضاء يف التدقيق منظومة-
 .حبها من القيام بعمليات الدفع املباشر عن بعد عرب الشركات العمومية لإلتصاالتمتكن صا اليت الوسيلة :االلكرتوين الدفع وسيلة-

، الصادر 91، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد "  كل خدمة أو منتوج طبيعي أو فالحي أو جريف أوصناعي ،مادي أو المادي: منتوج-
 .99/01/7000بتاريخ 

 
 .902ارة اإللكرتونية، املرجع السابق، ص طمني سهيلة ،الشكلية يف عقود التج -9



 

 

ضف إىل ذلك فقد نص على ضرورة حفظ الوثيقة على حامل إلكرتوين ميكن من اإلطالع على حمتواها 

،حبيث يتم حفظها يف شكل هنائي لضمان سالمتها ، فيكفي أن تكون هذه الوثيقة ممهورة بتوقيع إلكرتوين 

 .1احلجية يف اإلثباتإلعطائها 

 .2من خالل هذه املادة جند أن املشرع قد أقر حبجية السندات اإللكرتونية وساواها باألدلة الكتابية التقليدية

أما الباب الثالث والرابع فقد خصصا للوكالة الوطنية وخدمات املصادقة اإللكرتونية، فبموجب هذا القانون 

، فتقوم هذه  3ح الرتاخيص ملزودي خدمات املصادقة اإللكرتونيةأستحدثت هذه الوكالة للقيام مبهام من

االخرية مبنح شهادات املصادقة اإللكرتونية إلضفاء نوع من األمان على التعامالت اإللكرتونية اليت تقوم بني 

 .األطراف املتعاقدة خاصة فيما يتعلق حبجية التواقيع اإللكرتونية

للمعامالت التجارية اإللكرتونية، فقد عاجلت  7000لسنة  11وخصص الباب اخلامس من القانون عدد 

يف هذا الباب أحكام إنعقاد عقد التجارة اإللكرتونية والطابع اخلاص إلنعقاده باعتباره عقد ( املواد)الفصول 

يربم بوسيلة إلكرتونية ،فقد فرض املشرع التونسي على البائع إلتزامات قبل إبرام العقد كنوع من احلماية 

، كأن يوفر للمستهلك كافة معلوماته الشخصية وكذا املعلومـات املتعلقة ( 72)مستهلك مبوجب الفصل لل

،وكذا بيان طرق وإجراءات الدفع وأجال التسليم وتنفيذ العقد 4بالشيء املبيع من طبيعة وخاصية وسعر

                                                                        
 . 92خليفي مرمي ،الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص  -9

 .19مللوم كرمي ، اإلثبات يف معامالت التجارة اإللكرتونية بني التشريعات الوطنية والدولية ،املرجع السابق ،ص  -7

وين كوسيلة من وسائل اإلثبات،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص،كلية احلقوق،جامعة أبو بكر بلقايد، أزرو حممد رضا، التوقيع اإللكرت  -1
 .22، ص 7001اجلزائر ،تلمسان ،

 .701لكرتونية،املرجع السابق، ص خليفي مرمي ،اإللتزام باإلعالم اإللكرتوين وشفافية التعامل يف جمال التجارة اإل -1



 

 

، أما  1(10)ل كما أعطى هذا القانون للمستهلك احلق يف العدول عن الشراء حسب نص الفصوفسخه،  

الباب السادس فقد وجه حلماية املعطيات الشخصية واليت تلزم مزودي خدمات املصادقة اإللكرتونية وقبل 

معاجلة البيانات الشخصية بإعالم املعين بذلك باتباع إجراءات خاصة، فقد نص املشرع على عدم معاجلة 

متس خصوصية الشخص نفسه وقد متتد إىل  هذه البيانات إال بعد احلصول على موافقة صاحب الشأن ألهنا

 .2حياته العائلية

، فقد  21إىل الفصل  11وأخريا خصص الباب السابع لألحكام اخلاصة باملخالفات والعقوبات من الفصل 

ذكر املشرع التونسي بعض أفعال اإلعتداء على أموال وبيانات التجارة اإللكرتونية، وذلك لتوفري احلماية 

 .3ة ملعامالت التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنتاحلماية اجلنائي

                                                                        
 الشراء عن للمستهلك العدول ميكن القانون، هذا من 25 الفصل مقتضيات مراعاة مع: " 7000لسنة  11عدد من القانون  10الفصل  -9

 :حتتسب عمل، أيام عشرة أجل يف

 املستهلك، قبل من تسلمها تاريخ من بداية البضائع إىل بالنسبة -

 .العقد إبرام تاريخ من بداية اخلدمات إىل بالنسبة -

 .العقد يف مسبقا عليها املنصوص الوسائل مجيع واسطةب بالعدول اإلعالم ويتم

 .اخلدمة عن العدول أو البضاعة إرجاع تاريخ من عمل أيام عشرة أجل يف املستهلك إىل املدفوع املبلغ إرجاع البائع على يتعني احلالة، هذه يف

 .99/01/7000اريخ ، الصادر بت91التونسية، عدد ، الرائد الرمسي للجمهورية "البضاعة إرجاع عن النامجة املصاريف املستهلك ويتحمل
تب القانونية عبد الفتاح بيومي حجازي،الكتاب األول ،التجارة اإللكرتونية العربية ، شرح قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية ،دار الك -7

 .719،ص  7009،مصر ،

الوطن العريب ،املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل على عدنان الفيل ،النظام القانوين للمعامالت اإللكرتونية يف  -1

 .791،ص  7099،



 

 

لسنة  2أحدث القانون عدد : 2111فيفري  13المؤرخ في  2111لسنة  5القانون عدد : رابعا

واملتعلق بالسالمة املعلوماتية ما يسمى بالوكالة الوطنية للسالمة  7001فيفري  01املؤرخ يف  7001

 .1املعلوماتية

مهام السهر على تنفيذ التوجهات العامة من هذا القانون   1وحسب الفصل هذه الوكالة أسندت هلا 

لسالمة النظم املعلوماتية ،وكذا العمل على تشجيع وتطوير احللول الوطنية يف جمال سالمة الشبكات 

 .املعلوماتية

صة بوزاريت من هذا القانون فإن شبكات اإلنرتنت ختضع ملراقبة دورية باستثناء الشبكة اخلا 2فحسب الفصل 

الدفاع والداخلية للدولة التونسية ، وذلك هبدف احلد من اجلرائم املرتكبة عرب هاته الشبكات وذلك 

 .2باإلستعانة خبرباء يف هذا اجملال

لقد تدخل املشرع التونسي : 2111ديسمبر  31المؤرخ في  2111لسنة  79القانون عدد : خامسا

مكانيات اجلديدة اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات ،فقد ورد لتيسري تأسيس الشركات وذلك باستغالل اإل

املتعـلـق بإجـراءات  7001ديسمـرب  19املؤرخ فـي  7001لسنة  11بالفصل األول من القانون عدد 

                                                                        
الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد املتعلق بالسالمة املعلوماتية،  01/07/7001املؤرخ يف  7001لسنة  2من القانون عدد  7الفصل  -9

 .01/07/7001، الصادر بتاريخ 90
 

يتوىل القيام بعمليات التدقيق خرباء، أشخاص طبيعيون  أو معنويون،مصادق عليهم مسبقا : " 7001لسنة  2من القانون عدد  1ل الفص -7
 .من قبل الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية

، الصادر بتاريخ 90د الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عد، "وتضبط شروط وإجراءات املصادقة على هؤالء اخلرباء مبقتضى أمر
01/07/7001. 



 

 

، كما أعفى الفصل 1الشركات اإلفرتاضية عرب شبكة اإلنرتنت  تأسيـس الشركـات عـن بـعد إمكانية إنشـاء

لقانون الشركات اخلفية من تقدمي وثائق تأسيسها على دعائم ورقية ، إذ ميكن تقدميها الثاين من هذا ا

 .بالوسائل اإللكرتونية

مت صدور القانون : 2110فيفري  19المؤرخ في  2110لسنة  13القانون التوجيهي عدد : سادسا

لرقمي  ،وهي واملتعلق بإرساء اإلقتصاد ا 91/07/7002املؤرخ يف  7002لسنة  91التوجيهي عدد 

 .تسمية مستخدمة لإلشارة إىل اإلقتصاد القائم على اإلنرتنت

فحسب الفصل األول من هذا القانون ،فإن اإلقتصاد الرقمي يدخل ضمن األولويات الوطنية بإعتبار 

مسامهته يف دفع القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطين وانعكاساته اإلجيابية على خمتلف األنشطة ، كما عرف 

لح اإلقتصاد الرقمي بأنه اإلقتصاد الذي يتكون من األنشطة ذات القيمة املضافة العالية واليت تعتمد مصط

فقد نص الفصل الرابع من نفس القانون على إمكانية إقامة  ، 2على تكنولوجيات املعلومات واإلتصال

 .ال اإلقتصاد الرقميإتفاقيات شراكة مع مؤسسات إقتصادية إلجناز مشاريع ذات أمهية إقتصادية يف جم

نظرا ألمهية املبادالت اليت تتم عن طريق التجارة اإللكرتونية على املستوى الدويل ، قامت الدولة التونسية 

بتنظيم أوجه التعامل عن طريق هذا النوع من التجارة وحماولة تقننيها، حبيث نص املشرع التونسي على 

نوعها صعيد القوانني العربية ، متبعا يف ذلك األحكام الواردة يف  جمموعة من القوانني يف حماولة تعد األوىل من
                                                                        

ميكن تأسيس الشركات خفية اإلسم والشركات ذات املسؤولية احملدودة وشركات : " 7001لسنة  11الفصل األول من القانون عدد  -9
ة ودفع املبالغ الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة اليت ختضع أنشطتها ألحكام جملة تشجيع اإلستثمارات وكذلك تبادل الوثائق الضروري

 .املستوجبة لتكوينها بالوسائل اإللكرتونية املوثوق هبا وفقا للتشريع املتعلق باملبادالت اإللكرتونية
، الرائد الرمسي للجمهورية "وال ميكن أن يتضمن رأس مال هذه الشركات عند تأسيسها طبقا للفقرة األوىل من هذا الفصل مسامهات عينية

 .19/97/7001ادر بتاريخ ، الص902التونسية، عدد 
 

املتعلق بإرساء اإلقتصاد الرقمي، الرائد الرمسي  91/07/7002املؤرخ يف  7002لسنة  91الفصل األول من القانون التوجيهي عدد  -7
 .71/07/7002، الصادر بتاريخ 99د للجمهورية التونسية، عد



 

 

املتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتوقيع  7000مارس  91الصادر يف  710-7000القانون الفرنسي رقم 

ية اإللكرتوين ، ومسرتشدا باملبادئ العامة اليت تضمنتها قانون األنسيرتال النموذجي املتعلق بالتجارة اإللكرتون

. 

تسعى دولة اإلمارات العربية املتحدة إلحراز    :التجارة اإللكترونية في القانون اإلماراتي: الفرع الثاني

اليت جعلتها تتفوق على غريها  1مراتب متقدمة يف جمال التجارة اإللكرتونية من خالل تطوير بنيتها التحتية

اإلمارات من حتقيق قفزات مهمة يف جمال  من دول املنطقة يف نسب النمو يف هذا اجملال، فقد متكنت

 .2التعامل اإللكرتوين

 7007فقد بدأ إهتمام اإلمارات العربية املتحدة بوضع أنظمة وقوانني تشريعية للتجارة اإللكرتونية منذ سنة 

 :يف التشريع اإلمارايت، وفيما يلي سنحاول التطرق ألهم القوانني املتعلقة بالتجارة عرب اإلنرتنـت  

يعترب قانون : 2112الخاص بالمعامالت والتجارة اإللكترونية لسنة ( 2)قانون إمارة دبي رقم : الأو 

فقد  إمارة ديب اخلاص باملعامالت والتجارة اإللكرتونية أول تشريع بعد التشريع التونسي يف هذا اجملال ،

عربية تتوافر على مرافق إتصاالت بادرت اإلمارت العربية املتحدة بإصدار هذا القانون بإعتبارها أفضل دولة 

،فكانت إمارة ديب السباقة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات  3يعول عليها يف جمال التجارة اإللكرتونية

                                                                        
 .901،ص  7001صر ،الطبعة األوىل ،اجلامعي ،اإلسكندرية ،معبد الفتاح بيومي حجازي ،التجارة عرب اإلنرتنت ،دار الفكر  -9
 7090-7000شنيين حسني، واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف كل من اجلزائر ،مصر واإلمارات خالل الفرتة  - 7

 .  20ائر ، ص ،مطبعة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،اجلز 7099،لسنة 01دراسة مقارنة ، جملة الباحث ،عدد 
 

سليمان بن حممد الشدي، اجلانب التشريعي والقضائي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودوره يف دعم التعامالت والتجارة  -1
 70و91مارات، يومي ،     أبو ظيب ، اإل( التجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية)مداخلة ملقاة يف مؤمتر املعامالت اإللكرتونية اإللكرتونية، 

 .7001ماي 



 

 

الذي يعترب  2"دوت كوم"،واملوقع التجاري 1واإلتصاالت اليت ظهرت من خالل مشروع احلكومة اإللكرتونية

 .أول سوق جتاري رقمي يف اإلمارات

، قامت إمارة ديب بإصدار القانون اخلاص باملعامالت والتجارة اإللكرتونية متضمنا  7007فيفري  97يف 

مادة مقسمة يف مثانية فصول، تناول الفصـل األول منه تعريف املصطلحات املتعلقة ( 11)تسعة وثالثني 

عامالت التجارية اليت تتم بواسطة بالتجارة اإللكرتونية ،فقد عرف هذه األخرية يف املادة الثانية منه بأهنا امل

فحسب تعريف هذا القانون فإن التجارة اإللكرتونية تشمل أي تعامل أو عقد أو املراسالت اإللكرتونية  

اتفاق يتم ارساله وإستقباله بوسيلة إلكرتونية سواء كانت هذه الوسيلة متمثلة يف الفاكس أو اإلنرتنت أو 

أما املعامالت اإللكرتونية فقد عرفت بأهنا كل تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم ، 3غريها من الوسائل اإللكرتونية

 .4أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة املراسالت اإللكرتونية    ابرامها 

                                                                        
بإطالق وزارة املالية للدرهم  7009عام العربية املتحدة عملية التحول اإلكرتوين للخدمات احلكومية منذ  دولة اإلماراتبدأت حكومة  -9

رعة على اإللكرتوين كبديل عن الطريقة التقليدية يف حتصيل رسوم اخلدمات احلكومية، ومنذ ذلك احلني تسري عملية التحول األلكرتوين بوترية متسا
موقع املوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات  ،إمارةمستوى الوزارات واهليئات االحتادية، وكذلك على مستوى اجلهات احمللية يف كل 

،http://www.uaepedia.ae ،71/09/7092 ،99:10. 

منتج من خمتلف الفئات اليت تشمل  100000ضم أكثر من سوق دوت كوم هو أكرب موقع للتجارة اإللكرتونية يف العامل العريب، وي -7
ماليني زائر شهرياً، وينمو بسرعة   71كوم اليوم أكثر من .وجيذب سوق اإللكرتونيات، واألزياء، واملنتجات املنزلية، والساعات، والعطور وغريها،
، وكان رائداً يف جمال التسوق عرب 7002وق دوت كوم عام تأسس س .كبرية بسبب ازدياد عدد املتسوقني عرب شبكة اإلنرتنت يف العامل العريب

حتول املوقع إىل منوذج سوق يبيع بأسعار ثابتة، ومث أطلق قسم البيع بالتجزئة يف أواخر عام  7099اإلنرتنت كموقع للمزاد العلين، ويف أوائل عام 
تحدة؛ يليب سوق دوت كوم احتياجات األسواق احمللية مبكاتب جتارية باإلضافة إىل مقره الرئيسي يف ديب، يف دولة اإلمارات العربية امل ، 7099

، http://uae.souq.com/aeله يف كل من مصر والسعودية والكويت؛ ومركز للتطوير التقين يف األردن، املوقع الرمسي لسوق دوت كوم، 
71/09/7092 ،99:11. 

النظام القانوين للتجارة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار الكتب ي حجازي، التجارة اإللكرتونية العربية ،الكتاب الثاين ،معبد الفتاح بيو  -1
 .12، ص  7002القانونية ،مصر ،

 .97/07/7007بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية املؤرخ يف  7007لسنة ( 7)من القانون رقم  07املادة  - 1

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://uae.souq.com/ae


 

 

نالحظ من خالل هذه املادة أن تعريف املشرع التونسي للتجارة اإللكرتونية الذي تطرقنا له سابقا، يتشابه 

 .ف املشرع اإلمارايت، والذان تأثرا بالقانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية والقانون الفرنسينوعا ما مع تعري

أما الفصل الثاين فخصص ملتطلبات املعامالت اإللكرتونية ، فقد نص املشرع اإلمارايت على قبول الرسالة 

 .1رسالة أو التوقيع يف شكل إلكرتويناإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين كدليل إثبات ، فال مينع ذلك جمرد جميء ال

كما تناول املشرع اإلمارايت إنشاء العقود يف الشكل اإللكرتوين وصحتها يف الفصل الثالث ،والسجالت 

 .والتوقيعات احملمية يف الفصل الرابع من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية

تصلة بشهادات وخدمات التصديق ، فيحتاج ويف الفصل اخلامس من نفس القانون مت تناول االحكام امل

إىل صدور شهادة تصديق خاصة به من قبل جهة معينة تتوىل تلك  ذو حجيةالتوقيع اإللكرتوين لكي يكون 

حـددها املـشرع اإلمـارايت فـي املـواد من  2املهمة ،كما يتطلب تصديق التوقيع اإللكرتوين إتباع إجراءات معينة

 .الفصل السادس كيفيات تعامل  اهليئات احلكومية بالطرق اإللكرتونية ، كمـا تناول 79 إىل املـادة 71املـادة 

 .ويف األخري خصص الفصل السابع للعقوبات املقررة لإلستعمال غري املشروع للمعطيات اإللكرتونية

احلديثة يف املعامالت  اصـدرت إمارة ديب هـذا القانـون لإلشـارة إلـى توجه حكومـة دبـي إلحـالل الوسائـل التقنية

 .واملبادالت التجارية 

 

                                                                        
 .من القانون نفسه 97،90،02املواد  -9

 .219، ص  7090هال احلسن ،تصديق التوقيع اإللكرتوين ،مقال منشور يف جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، العدد األول،  -7

 



 

 

 : 2116بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية لسنة ( 1)القانون اإلتحادي رقم : ثانيا

واصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة طريقها يف اصدار قرارات تنظيمية وقوانني سامهت يف وضع األسس 

يف شأن  7009لعام ( 9)كرتونية، منها صدور القانون اإلحتادي رقم العامة لتطوير املعامالت والتجارة اإلل

املعامالت والتجارة اإللكرتونية الذي يهدف إىل محاية حقوق املتعاملني الكرتونيا وحتديد التزاماهتم ،وكذلك 

اإللكرتونية تشجيع وتسهيل املعامالت واملراسالت اإللكرتونية وإزالة أية عوائق أمام تطوير املعامالت والتجارة 

 .1، ناهيك عن تعزيز وتطوير التجارة عرب اإلنرتنت على الصعيد احمللي والدويل

مادة مقسمة على عشرة فصول، إذ تناول الفصل األول تعريفات متعلقة بالتجارة  12فقد تضمن هذا القانون 

أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم اإللكرتونية ، فعرفت املادة األوىل من نفس القانون املعاملة اإللكرتونية بأهنا 

، واملالحظ هنا أن مشرع إمارة ديب 2ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة املراسالت اإللكرتونية

سار على نفس النهح يف تعريفه للمصطلحات فقد عرف املعاملة اإللكرتونية تعريفا مماثال، كما تناول الفصل 

                                    .ونطاق سريانه 7009لسنة ( 9)ي رقم الثاين  أهداف القانون اإلحتاد

خصص الفصل الثالث من القانون اإلحتاد املتعلق باملعامالت والتجارة اإللكرتونية ملتطلبات املعامالت 

                                                                        

، 7009لسنة ( 9)التجارة اإللكرتوين اإلمارايت رقم كامران الصاحلي، الطبيعة القانونية ملسئولية مزود خدمات التصديق يف قانون املعامالت و   -9
 .7001ماي  70و91، أبو ظيب ، اإلمارات، يومي ( التجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية)حبث مقدم يف مؤمتر املعامالت اإللكرتونية 

 .ونيةبشأن املعامالت والتجارة اإللكرت  7009لسنة ( 9)من القانون اإلحتادي رقم  09املادة  -7



 

 

سالة اإللكرتونية ، منه أضفى املشرع اإلمارايت القوة اإللزامية أو الثبوتية للر  1اإللكرتونية، وطبقا للمادة الرابعة

 .2وعليه فقد أصبح إبرام العقود والتعامالت القانونية بوسائط إلكرتونية غري ورقية أمرا مسلما به

  99،97وفيما خيص الفصل الرابع من القانون ذاته فهو متعلق باملعامالت اإللكرتونية ، حيث تضمنت املواد 

فصل قواعد إسناد الرسالة اإللكرتونية إىل املنشئ واليت ، كما حدد هذا ال3كيفيات التعاقد بطريقة إلكرتونية

 .4تعد واحدة من مظاهر التطور القانوين املواكب للتطور التكنولوجي يف جمال املعامالت والتجارة اإللكرتونية

أما الفصل اخلامس ،فقد تناول السجالت والتوقيعات اإللكرتونية احملمية ،حبيث اشرتط املشرع اإلمارايت يف 

  توقيع اإللكرتوين أن يكون حمميا ،إال أنه مل يشرتط فيه أن يكون معززا بشهادة مصادقة إلكرتونية ،كما أنه ال

 .مل يقيد املنشئ باستخدام نوع معني من أنواع التوقيعات اإللكرتونية كالتوقيع الرقمي

لسادس مــن القانون وفيما يتعلق بشهادات وخدمات التصديق ،فقد خصص هلا املشرع اإلماريت الفصل ا  

 .املتعلـق باملعامـالت والتجارة اإللكتـرونيـة 7009لسـنة ( 9)اإلحتــادي رقم 
                                                                        

ال تفقد الرسالة اإللكرتونية أثرها القانوين أو –: " بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية 7009لسنة ( 9)من القانون اإلحتادي رقم  1املادة  -9
 .قابليتها للتنفيذ جملرد أهنا جاءت يف شكل إلكرتوين

نية حىت وإن وردت موجزة،مىت كان اإلطالع على تفاصيل تلك املعلومات متاحا ال تفقد املعلومات املثبتة يف الرسالة اإللكرتونية حجيتها القانو  -
 ". سالة إىل كيفية اإلطالع عليهاضمن النظام اإللكرتوين اخلاص مبنشئها ،ومتت اإلشارة يف الر 

رن، حبث ألقي يف املؤمتر العلمي األول حول ابراهيم الدسوقي ابو الليل ،إبرام العقد اإللكرتوين يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت والقانون املقا -7
 .7001أفريل  71-79اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، ديب ،اإلمارات العربية املتحدة، 

جارة اإللكرتونية، الت)علي هادي العبيدي ،زمان انعقاد العقد اإللكرتوين يف التشريع اإلمارايت ، حبث مقدم يف مؤمتر املعامالت اإللكرتونية  -1
 .7001ماي  70و91، أبو ظيب ، اإلمارات، يومي ( احلكومة اإللكرتونية

والقانون ،كلية علي هادي العبيدي ،قواعد إسناد الرسالة اإللكرتونية إىل املنشئ يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلمارايت ،جملة الشريعة  -1
 .792،     ص 7091، أفريل 21ية املتحدة ، العدد القانون ،اجلامعة اإلمارات العرب

 



 

 

املشرع اإلمارايت أمهية خاصة ملزود خدمات التصديق ألمهية الدور الذي يقوم به يف توثيق املعامالت لقد أوىل 

فرض عليه واجبات عديدة ومتنوعة هبدف توفري  اإللكرتونية والنتائج القانونية املرتتبة على ذلك ،لذا فإنه قد

، كما تطرق الفصل السابع 1الضمانات الضرورية إلزدهار املعامالت اإللكرتونية وتوسيع مساحة التعامل هبا

 .لكيفيات اإلعرتاف بشهادات املصادقة والتوقيعات اإللكرتونية األجنبية

ناول اإلستخدام احلكومي للسجالت والتوقيعات فقد ت( 9)أما الفصل الثامن من القانون اإلحتادي رقم 

 .اإللكرتونية ، بينما خصص الفصل األخري للعقوبات املقررة لإلستخدام غري املشروع يف التعامالت اإللكرتونية

، هبدف محاية حقوق 7009لقد وضع القانون اإلحتادي املتعلق باملعامالت والتجارة اإللكرتونية لسنة 

وحتديد التزاماهتم ، فقد جاء هذا القانون شامال لكل اجلوانب اليت حتقق األمن ملستخدمي  املتعاملني الكرتونيا

 .التجارة اإللكرتونية مما يساهم يف إزالة أي عوائق أمام مبادالت التجارة اإللكرتونية

 كان املشرع اإلمارايت السباق يف: 2112لسنة ( 5)قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم : ثالثا

واملتعلق جبرائم تقنية  7009لسنة  7اصدار قوانني ومراسيم تتعلق بتقنية املعلومات ،فقد أصدر القانون رقم 

 .املعلومات وذلك حلماية احلقوق واحلريات

يف  7097لسنة  2ونظرا لسرعة التطور يف جمال تقنية املعلومات ، قام املشرع بإصدار املرسوم بقانون رقم 

قنية املعلومات ، والذي يعد من أحدث التشريعات يف هذا اجملال، إذ يهدف لتوفري شأن مكافحة جرائم ت

 .احلماية لألفراد واملمتلكات العامة واخلاصة

                                                                        

، 7009لسنة ( 9)كامران الصاحلي ،الطبيعة القانونية ملسئولية مزود خدمات التصديق يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتوين اإلمارايت رقم   -9
 .911املرجع السابق ،ص 

 



 

 

، حيث وفر احلماية  1فقد اقر هذا القانون عقوبات ملن  يستخدم شبكة اإلنرتنت يف اإلستيالء على مال الغري

       ونية من عمليات القرصنة واإلخرتاق سواء بقصد سرقة بياناتالقانونية الالزمة ألصحاب املواقع اإللكرت 

أو مستندات إلكرتونية أو تدمريها وغريها من وسائل اإلعتداء على حقوق األفراد كسرقة بيانات بطاقاهتم 

 . 2اإلئتمانية

ندات الشركات حبماية املستندات اإللكرتونية مبا يف ذلك املستندات احلكومية ومست( 7)القانون رقم  اهتم

 املالية والتجارية واإلقتصادية، فقد شدد على محاية البيانات اإللكرتونية لتلك املواقع نظرا ألمهيتها ،ذلك أن

 

 

                                                                        

 هاتني ىبإحد أو الغرامة و    باحلبس يعاقب: " مكافحة جرائم تقنية املعلومات بشأن 7097لسنة ( 2)من املرسوم بقانون رقم  97املادة  -9
 أرقام املعلومات،إىل تقنية سائلو إحدى أو الكرتوين معلومات نظام أو املعلوماتية الشبكة استخدام طريق عن حق، بغري توصل من كل العقوبتني

 .الدفع اإللكرتوين سائلوو من أو أي وسيلة حسابات مصرفية، بيانات أرقام أو  أو إئتمانية أو إلكرتونية بطاقة ببيانات  أو

 ألف درهم ثالمثائة وال جتاوز ألف درهم مائة عن تقل ال والغرامة اليت أشهر ستة عن تقل ال وتكون العقوبة احلبس مدة
 .تتيحه من خدمات مما اإلستفادة أو ل الغري،احلصول على أموا يف استخدام البيانات واألرقام هاتني العقوبتني، إذ قصد من ذلك أو بإحدى

 مائيت عن تقل ال اليت والغرامة سنة عن تقل ال مدة باحلبس فيعاقب مال مملوك للغري على أو لغريه لنفسه ذلك إىل االستيالء  من توصل فإذا
 .هاتني العقوبتني أو بإحدى مليونني درهم ألف درهم وال جتاوز

أو  أو الكرتونية أو أرقام  ائتمانية بطاقة أرقام أو بيانات نشر أو أعاد نشر من كل الفقرة السابقة يف عليها املنصوص ويعاقب بذات العقوبة
 ".سائل الدفع اإللكرتوينوو من أو أي وسيلة أخرى مصرفية تعود للغري بيانات حسابات

سوء استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي، جملة رؤى خالد حامد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية لناشري اخلدمات التقنية ومقدميها عن  -7
 .91، ص 7091، مارس  07اسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، العدد



 

 

، وجتلت تلك احلماية يف جترمي الوصول 1اقتصاد الدولة اإلماراتية يقوم بصورة كبرية على التجارة وحركة املال 

 . املصرفية والدخول غري املشروع للمواقع اإللكرتونيةإىل تلك البيانات السيما البيانات 

كما قام بتجرمي استخدام شبكة اإلنرتنت يف الرتويج لألعمال اإلباحية أو يف السب والقذف وكذا اإلعتداء 

 .2على خصوصيات األفراد على شبكة اإلنرتنت

ات مكمال    ملا ورد يف قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلوم 7097لسنة ( 2)جاء املرسوم بقانون رقم 

العقوبات اإلمارايت ،ولدعم وتأمني التعامالت يف جمال التجارة اإللكرتونية بشكل مواكب للتطورات العملية يف 

جمال تقنية املعلومات، فقد اصدرت دولة اإلمارات العربية جمموعة من القوانني واملراسيم يف سبيل تطوير التجارة 

مفهوم عصري للحكومة اإللكرتونية اليت بدورها طورت مببادرة حكومة اإلمارات العربية اإللكرتونية ولتكريس 

 .3الذكية

لقد بدأ ظهور شبكة املعلومات الدولية يف مصر : التجارة اإللكترونية في القانون المصري: الفرع الثالث

بشبكة املعلومات ،عندما قامت مصر بتأجري خط اتصال مستدمي  9111حتديدا يف شهر أكتوبر من عام 

بقيام  9119الدولية عن طريق فرنسا ، أما فيما يتعلق ببداية التجارة اإللكرتونية يف مصر فرتجع إىل عام 

                                                                        
 .91،ص  7091، ديسمرب 99، العدد  حممد امحد احلمادي ،عمر عبيد الغول ،اخلدمات الذكية يف التشريعات والقوانني ،جملة ديب القانونية -9

 .بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 7097لسنة ( 2)من املرسوم بقانون رقم  79املادة  -7

احلكومة الذكية إىل رفع وتعزيز الوعي لدى اجلهات احلكومية لالستفادة من خدمات اهلاتف املتنقل وتطبيق أفضل التقنيات يف  مبادرة هتدف -1
لالرتقاء خبدماهتا إىل أرفع املستويات استناداً إىل عوامل اإلبداع واالبتكار من خالل تبادل اخلربات  جمال اخلدمات لتقدمي أفضل ما لديها وحتفزيها

ة، املوقع مع اجلهات املتميزة يف تطبيقات األجهزة احملمولة حول العامل، تشجيعًا للجهات احلكومية يف اإلمارات على تطبيق مبادرة احلكومة الذكي
 .http://www.government.ae/ar ،97:29 ،01/07/7092عربية املتحدة ،الرمسي لدولة اإلمارات ال



 

 

بعض املشروعات بإنشاء مواقع على شبكة املعلومات الدولية ،وذلك رغبة منها يف استخدام الشبكة كوسيلة 

 .1للدعاية واإلعالن عن منتجاهتا

تنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ، فقد أعدت احلكومة املصرية مشروعا لقانون التجارة أما على مستوى ال

اإللكرتونية ، كما قامت بإصدار قانون متعلق بتنظيم التوقيع اإللكرتوين ، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف 

 . هذا الفرع

مادة ،  12تألف مشروع القانون من ي :2111مشروع قانون المعامالت اإللكترونية المصري لسنة : أوال

: يبدأ بتعريف املصطلحات املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية ،فقد ورد يف املادة األوىل منه تعريف هذه األخرية بأهنا 

 .2"كل معاملة جتارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة الكرتونية"

وم التجارة اإللكرتونية باملقارنة مع واملالحظ من خالل هذا التعريف أن املشرع املصري قد ضيق من مفه

ع تعريف قانون األنسيرتال النموذجي ، حبيث حصرها مشروع قانون التجارة اإللكرتونية املصري يف تبادل السل

 .، وهو ما سار عليه املشرع اإلمارايت والتونسيواخلدمات دون غريها من األنشطة

، جند أن املشرع املصري قد 3حيمل عنوان العقود اإللكرتونية ومن استقراء للمادة الثانية من الفصل الثاين الذي

اهتم بتحديد القانون القابل للتطبيق على االلتزامات التعاقدية اإللكرتونية ،وعرفه بأنه قانون الدولة اليت يوجد 

                                                                        
 .912، 911ديد ،املرجع السابق ،ص حممد عمر الشويرف ،التجارة اإللكرتونية يف ظل النظام التجاري العاملي اجل -9

الكمبيوتر اإلنرتنت،دار الفكر اجلامعي ، عبد الفتاح بيومي حجازي ،التجارة اإللكرتونية يف القانون العريب النموذجي ملكافحة جرائم  -7
 .12،ص  7002اإلسكندرية ،مصر،

يسري على اإللتزامات التعاقدية يف مفهوم أحكام هذا القانون : " من الفصل الثاين من مشروع قانون املعامالت اإللكرتونية املصري 07املادة  -1
ذا احتدا موطنا ،فإن اختلفا موطنا يسري قانون الدولة اليت مت فيها العقد ما مل يتفق ،قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إ

 ".املتعاقدان على غري ذلك ،ويعترب العقد قد مت مبجرد تأكيد وصول القبول



 

 

ق قانون فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا كانا يف بلد واحد، أما إذا كانا يف بلدين خمتلفني فيجب تطبي

 .الدولة اليت يتم فيها العقد، وذلك إذا مل يتفقا على عكس ذلك

فقد عاجل املشروع املصري املتعلق بالتجارة اإللكرتونية مسألة حتديد زمان انعقاد العقد اإللكرتوين ضمن القواعد 

نه اتبع نظرية تأكيد املتعلقة بتنازع القوانني من حيث املكان ، فبالرغم من تبنيه نظرية استالم القبول إال أ

وصول القبول اليت ينعقد العقد اإللكرتوين فيها باللحظة اليت يستلم فيها القابل رسالة تأكيد من املوجب تفيد 

 . 1بوصول القبول

                        أما املادة الرابعة من مشروع القانون ،فقد أكدت على اعتبار التوقيع اإللكرتوين توقيعا  

قانون اإلثبات يتمتع باحلجية مبساواته مع التوقيع اليدوي العادي،وذلك باستيفائه جملموعة من يف مفهوم 

 .الشروط

كما قررت املادة الثامنة منه ،إنشاء مكتب لتشفري احملررات اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين وبطاقات اإلئتمان 

بوسائط إلكرتونية ،وذلك ليكون جهة إيداع ملفاتيح وغريها من البيانات اليت يتم حتريرها أو نقلها أو خزينها 

على مبدأ السرية واخلصوصية بشأن املعلومات املشفرة  01الشفرات اليت يتم استخدامها، كما نصت املادة 

                       ،وعدم جواز فضها أو نسخها بغري موافقة كتابية من صاحبها أو بناء على أمر قضائي، 

العقوبات املقررة ملن يستخدم هذه الشفرات والتواقيع اإللكرتونية بشكل غري   19،10تان وقد حددت املاد

 .قانوين

                                                                        
 .912ملا عبد اهلل صادق سلهب ،جملس العقد اإللكرتوين ،املرجع السابق ،ص  -9

 



 

 

على  99، كما نصت املادة 1من نفس القانون احلجية يف اإلثبات على احملررات اإللكرتونية 90أضفت املادة 

محاية املستهلك يف  92إىل  79  اعتبار الوفاء عن طريق الوسائط اإللكرتونية مربئا للذمة ، وعاجلت املواد

 .التعاقد اإللكرتوين

ويف األخري نص مشروع قانون املعامالت اإللكرتونية املصري على خضوع الشركات واألفراد اليت جتري 

معامالهتا كليا أو جزئيا بالوسائل اإللكرتونية للقوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالضرائب والرسوم واجلمارك 

كما نص املشروع على اعفاء اإلعالنات على شبكة املعلومات من ضريبة  ،2ضع هلا املعامالت العاديةاليت خت

منـه إىل الالئحة التنفيذية مسألـة حتديد القواعـد واإلجــراءات والنمـاذج والقرارات  72الدمغة وأحـالت املادة 

 .نني الضرائب واجلماركاملتعلقة خبضوع املعامالت اليت تتم بالوسائل اإللكرتونية لقوا

لقد استعان واضعوا مشروع قانون التجارة اإللكرتونية ىف عملهم بقوانني التجارة اإلليكرتونية العربية والدولية 

،وقانون لوكسمبورج الصادر عام  9111وقانون اهلند الصادر عام  9111مثل قانون سنغافورة الصادر عام 

،وقانون الواليات املتحدة األمريكية ىف شأن التوقيع  7000،والقانون التونسى الصادر عام  7000

، فضال عن استعانتهم بالقرارات الصادرة ىف إطار  7000اإللكرتوىن ىف التجارة العاملية والوطنية الصادر عام 

 19/7000والقرار رقم  9111ديسمرب  91الصادر ىف  11/9111اجلماعة األوروبية ومها القرار رقم 

، كما استقى املشروع أيضاً من القانون النموذجى الصادر بقانون اجلمعية  7000أغسطس  1الصادر بتاريخ 

                                                                        

تتمتع احملررات اإللكرتونية باحلجية املقررة للمحررات العرفية يف قانون اإلثبات يف : " ارة اإللكرتونية املصري من مشروع قانون التج  90املادة  -9
 ".شأن ما يرد يف هذه احملررات من حقوق و التزامات بعد استيفائها للشروط واألوضاع يف الالئحة التنفيذية

عمال اإللكرتونية املتكاملة يف جمتمع املعرفة ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر تامر النجار،فريد النجار، وليد دياب ،التجارة واأل -7
 .721،ص  7009،

 



 

 

فضال عن التعديل اجلديد للتقنني املدىن  9119ديسمرب  99بتاريخ  29/997العامة لألمم املتحدة رقم 

لومات ىف شأن أحكام قانون اإلثبات مع تقنيات املع 7000لسنة  710الفرنسى الصادر بالقانون رقم 

 .والتوقيع اإللكرتوىن

غري أن مشروع قانون التجارة اإللكرتونية املصري مل يبقى سوى حربا على ورق يف انتظار مراجعة نصوصه 

 .بشأن تنظيم التوقيع اإللكرتوين 7001لسنة  92وإحالته إىل جملس الشعب خاصة بعد صدور القانون رقم 

نظرا ملا تشهده التجارة : نظيم التوقيع اإللكترونيالمتعلق بت 2111لسنة  15القانون رقم : ثانيا

اإللكرتونية والسندات اإللكرتونية من انتشار واسع النطاق ،ارتأى املشرع املصري إىل إصدار القانون املصري 

اخلاص بتنظيم التوقيع اإللكرتوين وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات  7001لسنة  92رقم 

 .ادةم( 10)متضمنا 

جمموعة من املصطلحات ،فقد عرفت التوقيع اإللكرتوين بأن كل ما  92تضمنت املادة األوىل من القانون رقم 

، إذ 1يوضع على حمرر إلكرتوين من حروف ،أرقام أو رموز هلــا طابـع خاص وخمتلف مييزه عن التوقيع العادي

احملررات اإللكرتونية واحملررات الورقية يف  يتضح من خالل هاته التعريفات أن املشرع املصري قد ساوى بني

 .2نطاق معامالت التجارة اإللكرتونية

ولكن ما يؤخذ على تعريف هذا القانون للتوقيع اإللكرتوين أنه وسع من نطاقه ،فقد رأى بعض الفقهاء بأنه  

ل على اتصال منطقي البصمة اإللكرتونية اليت توضع على احملرر اإللكرتوين الذي يد:" كان جيب تعريفه بأنه 

                                                                        

 .77/01/7001،( د)تابع  92،اجلريدة الرمسية املصرية، عدد  7001لسنة  92املادة األوىل من القانون رقم  -9

 .10حتليلية مقارنة ،املرجع السابق ،ص  ناهد فتحي احلموري ،األوراق التجارية اإللكرتونية ،دراسة -7



 

 

بني شخص معني وبني الوثيقة اإللكرتونية املعينة على وجه يدل على أنه منشئها ،ويدل على هويته ،ويدل 

 .1"على قبوله مبحتواها

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا "فقد خصصت إلنشاء هيئة عامة مسيت  91إىل املادة  07أما املواد من املادة 

 .2"املعلومات

املشرع املصري قد أسند إىل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات العديد من املهام اليت من  فاملالحظ أن

شأهنا التأكيد على صحة التوقيع اإللكرتوين ،فمن خالل هذا القانون فإن هذه اهليئة تعمل على إدارة وتنظيم 

األنشطـة فـي جمـال املعامـالت اإللكرتونيـة ،  وحتديد معايري التوقيع اإللكرتوين وإصدار الرتاخيص الالزمـة لـمزاولـة

وتعمـل كذلـك علـى تنميـة الصادرات الوطنية من الربجميات وتسويقها حمليا وعامليا ،إىل جانب تقييم اجلهات 

العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتقدمي املشورة الفنية ملثل هذه اجلهات خاصة فيما يتعلق باملنازعات اليت 

 .3تنشأ بني األطراف املعنية بأنشطة التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونيةقد 

،فإنه يكون للتوقيع  اإللكرتوين يف جمال املعامالت  7001لسنة  92من القانون رقم  91ووفقا لنص املادة 

واد املدنية والتجارية ، التجارية واملدنية واإلدارية نفس احلجية املقررة للتوقيع يف أحكام قانون اإلثبات يف امل

                                                                        
 .90، ص  7002عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ،دراسة تأصيلية مقارنة ،دار الكتب القانونية ،مصر ، -9

وزيادة قدرته  املصرييا املعلومات هي عبارة عن جهة حكومية أنشأت لتعزيز تطوير قطاع تكنولوجهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات  -7
القيام بالدور احملوري يف تطوير صناعة تكنولوجيا   لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتالتنافسية على املستوى العاملي،وتتوىل اهليئة  التابعة 

 حقوق الطبعاملعلومات بتحديد احتياجات الصناعة احمللية وتلبيتها من خالل برامج خمصصة لذلك، كما هتدف اهليئة إىل ضمان تعزيز قانون 
 وقواعد البيانات، موقع ويكيبيديا ، احلاسوبوالنشر وحماربة القرصنة ومعاقبة مرتكيب االنتهاكات بغية ضمان محاية برامج 

http://ar.wikipedia.org ،09/07/7092 ،79:10. 

 .12، 12،ص  7001أمري فرج يوسف ، التوقيع اإللكرتوين ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/


 

 

ويكون ذلك مىت احرتم التوقيع   اإللكرتوين الشروط املنصوص عليها قانونا وهي ارتباط التوقيع باملوقع وحده 

 .1دون    غريه وحتت سيطرته وامكانية كشف أي تعديل أو تغيري يف بيانات التوقيع    اإللكرتوين

حسم األمر ،وذلك مبساواته للسندات اإللكرتونية بالسندات  خالل هذا القانون يكون املشرع املصري قد من

الكتابية ،حيث اصبحت مقبولة يف اإلثبات وال تستطيع احملكمة رفضها كدليل لإلثبات مبجرد أهنا ليست 

 .مدونة أو مكتوبة خبط اليد

يف املعامالت املدنية غري أنه ما يالحظ على هذه املادة هـو حصر املشرع املصـري حلجيـة التوقيع اإللكرتونـي 

 .والتجارية واإلدارية ، وهو ما يفسر عدم تطبيقه على باقي املعامالت كاإلرث والوصية

املتعلق بتنظيم التوقيع اإللكرتوين وانشاء هيئة تنمية صناعة  7001لسنة  92أما باقي مواد القانون رقم 

والعقوبات املقررة يف حالة استخدام تكنولوجيا املعلومات فقد خصصت لنشاطات اصدار شهادات التصديق 

 .هذه الشهادات بشكل خمالف للقانون 

لقد ساهم القانون املصري املتعلق بالتوقيع اإللكرتوين بقدر كبري يف نشر بنية حتتية ناجحة للتجارة اإللكرتونية 

ل محاية املعلومات ذلك أن هذا القانون يعترب من املتطلبات األساسية للتجارة اإللكرتونية، وحتديدا يف جما

 .واملوثوقية وضمان الوفاء باإللتزامات

باإلضافة إىل القوانني والتشريعات املتعلقة باملعامالت اإللكرتونية ،فإن الدولة املصرية قد قامت بإنشاء هيئتني 

رة ،ومعهد التجارة هتتمان مبوضوع التجارة اإللكرتونية ومها اللجنة الوطنية للتجارة اإللكرتونية التابعة لوزارة التجا

                                                                        
 .77/01/7001،( د)تابع  92،اجلريدة الرمسية املصرية، عدد  7001لسنة  92من القانون رقم  91،91املواد  -9



 

 

اإللكرتونية املسؤول عن تقدمي الدعم للمتخرجني إلنشاء شركات إلكرتونية ،ومساعدة الشركات املصرية على 

 .التحول إىل ممارسة أنشطتها التجارية عرب اإلنرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :خالصة الفصل 

ين هلا ،فإن التجارة اليت تتم بطريقة إذا كانت التجارة التقليدية قد خطت خطوات إجيابية يف تكوين نظام قانو 

 .الكرتونية ال تزال جمردة من اتفاقية دولية قادرة على سن نصوص قانونية ملزمة تنظم جوانب التعاقد اإللكرتوين

غري أنه ال ميكن انكار جهود بعض املنظمات الدولية واإلقليمية وكذا التشريعات الداخلية يف سبيل إجياد إطار 

اإللكرتونية، إذ تبقى حماولة جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل رائدة يف هذا اجملال ،  قانوين للتجارة

 و ، 1996 لسنة االلكرتونيــة للتجــارة النـموذجي القانـون أمهها األعمال من العديد جهودها عن أسفرت فقد

 بشأن الدولية االتفاقية مشروع بإعداد ذلكك قامت كما 2001 لسنة للتوقيــع اإللكرتوين النموذجــي القــانون

 .الدولية  العقود جمال يف االلكرتونية اخلطابات وسائل استخدام

باإلضافة إىل ذلك فقد حاولت املنظمة العاملية للتجارة إىل جانب كل من منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

الت التطرق ملوضوع التجارة اإللكرتونية بإصدارها واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واإلحتاد الدويل لإلتصا

 .جملموعة من اإلتفاقات واإلعالنات الوزارية وكذا محاية حقوق املؤلف عرب شبكة اإلنرتنت

إضافة إىل جمهودات املنظمات الدولية يف سبيل إجياد إطار قانوين حيكم التجارة اإللكرتونية، بذلت بعض 

ة وجادة من أجل إرساء نوع من التنظيم القانوين لتفعيل هذه التجارة اليت تتم املنظمات اإلقليمية حماوالت هام

عرب شبكة اإلنرتنت، من بينها منظمة التعاون اآلسيوية ملنطقة الباسيفيك ، غرفة التجارة الدولية ، اإلحتاد 

 .األورويب و جامعة الدول العربية 

اص بالتجارة اإللكرتونية الذي وضعته جلنة األمم كما اختدت العديد من الدول من القانون النموذجي اخل

 .املتحدة للقانون التجاري مصدرا هلا عند سن أو تعديل تشريعاهتا الداخلية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية



 

 

خاصة تشريعات الدول األجنبية بإعتبارها  السباقة يف اصدار قوانني لسد الفراغ التشريعي الناتج عن التطور 

ال املعلومايت ،وباملقابل فإن الدول العربية واليت عانت من تأخر ملحوظ يف جمال تنظيم التجارة اهلائل يف اجمل

اإللكرتونية، بدأت باستدراك ذلك ،مبحاوالهتا إلصدار تشريعات تساهم نوعا ما يف تنظيم مسألة املعلوماتية 

اجلهود التشريعية لبعض الدول يف  واملبادالت التجارية اإللكرتونية ،وذلك يف ظل وجود رصيد البأس به من

 .هذا اجملال منها دولة اإلمارات العربية املتحدة ، تونس و مصر واجلزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :التجربة التشريعية للتجارة اإللكترونية وواقع استخدامها في الجزائر: الفصل الثاني

يز بأمهية بالغة يف خمتلف املعامالت العلمية تعترب شبكة اإلنرتنت مبثابة التقنية احلديثة لإلتصال ، فهي تتم

،اإلجتماعية والتجارية ،فقد أدى ظهورها وانتشار استعماهلا يف كل القطاعات إىل ارتفاع وتوسع التجارة 

اإللكرتونية ،إذ أصبحت هذه األخرية من بني الركائز الرئيسية لنمو وتطور التجارة الدولية ، والدولة اجلزائرية  

أدركت أمهية انتشار هذه التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت ، فال ميكن اعتمادها إال بإضفاء كباقي الدول 

 .نوع من الثقة واألمان عليها وذلك بوضع إطار قانوين ينظم معامالهتا

وتبعا لذلك فقد اصدر املشرع اجلزائري جمموعة من التشريعات متس بشكل أو بآخر أحد جوانب معامالت 

لكرتونية ،إضافة إىل اجلانب التشريعي فقد قامت الدولة اجلزائرية ببذل  جبهود ال بأس هبا يف سبيل التجارة اإل

على  جهودها توسيع استخدام اإلنرتنت باعتبارها البنية التحتية إلعتماد التجارة اإللكرتونية، فقد اقتصرت

تصال اليت من شأهنا دعم األعمال إطالق بعض املبادرات  املتعلقة أساسا بتطوير تكنولوجيا اإلعالم واإل

 .اإللكرتونية  

       وبالرغم من التطور احملتشم الذي عرفته يف جمال التجارة اإللكرتونية سواء على املستوى التشريعي أهناإال 

أو التكنولوجي ، تبقى هذه التعامالت حمدودة جدا باملقارنة مبا ميكن أن حتققه يف حالة توفر جمموعة من 

الكفيلة بتسهيل هذه العملية وبلوغ اإلستغالل األمثل والكايف للموارد املادية املتاحة، ويرجع هذا  الشروط

التأحر إىل جمموعة من املعوقات اليت حالت دون ذلك ،إذ حتتاج الدولة اجلزائرية حللول جذرية متكنها من 

 .اللحاق بركب الدول املتقدمة يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية

 

 



 

 

 :اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونية في الجزائر: مبحث األولال

لقد قام املشرع اجلزائري مبحاوالت ال بأس هبا يف سبيل وضع إطار قانوين ينظم معامالت التجارة اإللكرتونية 

، فمن ولو أهنا ال تتعلق هبذه التجارة بصفة مباشرة ،وإمنا قام بإصدار جمموعة من التشريعات اليت هلا عالقة

بني أهم هذه التشريعات إصداره للقانون املنظم لنشاط مزودي خدمات اإلنرتنت ومؤدي خدمات التصديق 

اصداره جملموعة من  واإللكرتوين، وكذا تعديله للقانون املدين ليعرتف باحلجية القانونية للمحررات اإللكرتونية 

 .يف هذا املبحث بالتفصيل التشريعات اليت سنتطرق إليها

 :تنظيم نشاط مقدمي خدمات اإلنترنت والتصديق اإللكتروني : مطلب األولال

أصبح نشاط مقدمي خدمات اإلنرتنت ومؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين نشاطني مقننني وفقا للتشريع 

، فمن خالل هذا  01-92املعدل واملتمم والقانون  722-11اجلزائري ،وذلك بصدور املرسوم التنفيذي 

 .ىم بدراستهما كل على حدملطلب سنقو ا

 :شروط والتزامات مقدمي خدمات اإلنترنت في التشريع الجزائري: الفرع األول

 72املؤرخ يف   722-11نظم املشرع اجلزائري اإلنرتنت كنشاط اقتصادي مقنن مبوجب املرسوم التنفيذي   

عدل مبوجب املرسوم الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلا ،امل 91111أوت 

مادة ، فحسـب املادة األولـى منـه  91تضمـن  70002أكتوبر  91املؤرخ يف  102-7000التنفيذي رقم 

                                                                        
املتضمن ضبط شروط وكيفيات إقامة  9111أوت  72املوافق لـ  9191مجادى االوىل  01املؤرخ يف  722-11املرسوم التنفيذي رقم  -1

 .02،ص  9111أوت  79،املؤرخة يف  91ر ،العدد .خدمات اإلنرتنت واستغالهلا ،ج

 722-11املعدل للمرسوم التنفيذي رقم  7000أكتوبر  91وافق لـ امل 9179رجب  99املؤرخ يف  102-7000املرسوم التنفيذي رقم  -7
أكتوبر  92،املؤرخة يف  90ر ،العدد .املتضمن ضبط شروط و كيفيات إقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلا، ج 9111أوت  72املؤرخ يف 

 .92،ص  7000



 

 

وكيفيات إقامة واستغالل خدمات اإلنرتنت، كما عرف يف املادة الثانية منه ما املقصود  فإنـه حيدد شـروط

 .1خبدمات اإلنرتنت

ات اإلنرتنت والتزامات مقدمي خدمات اإلنرتنت يف التشريع وفيما يلي سنبحث شروط استغالل خدم

 .اجلزائري

 :الشروط القانونية إلقامة خدمات اإلنترنت: أوال

لقد اشرتط املشرع اجلزائري على من يرغب يف مزاولة نشاط إقامة خدمات إنرتنت واستغالهلا وجوب حصوله 

لراغب يف ذلك شخصا معنويا خاضعا للقانون على ترخيص من اجلهات املختصة املعنية بذلك ،وأن يكون ا

 .اجلزائري ،وهو ما سنتناوله فيما يلي

                                                                        
 :كما يلي' انرتت'تعرف خدمات : " 722-11من املرسوم التنفيذي  07املادة  -9

 .(w.w.w.web) (world wide web)الواسعة النطاق " واب"خدمة  -

 .(MULTIMIDIA )خدمة تفاعلية لإلطالع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط  -

 .(HY PERTEXTE)مواصلة بينها عن صالت تسمى نصوص متعددة ( صوت أو صورة –نصوص رسوم بيانية ) -

 :E.MAILالربيد اإللكرتوين  -

 .ل رسائل إلكرتونية بني املستعملنيخدمة تباد -

 ".Telnet"تلنات  -

 .خدمة النفاذ إىل حواسيب متباعدة بصيغة احملاكاة الطرفية -

 :File Transfert Protocol (FTP)بروتوكول نقل امللفات  -

 .خدمة تعبئة امللفات عن بعد بصيغة نقطة إىل نقطة -

 :(NEWSGROUPS)منرب التحاور  -

اوت  79،املؤرخة يف  91ر ،عدد .،ج"ادل املعلومات بني جمموعة من املستعملني ذوي اهتمام مشرتك حول موضوع معنيخدمة تسمح بتب -
.09، ص 9111  



 

 

 : L’autorisationالترخيص  -1

على ضرورة احلصول على رخصة  722-11نص املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم 

"Licence " إلقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلا وليس ترخيص"autorisation "ما ترجم كلمة ، ك

" licence  " الواردة يف النص باللغة الفرنسية بكلمة ترخيص"autorisation  " يف حني أنه هنالك،

 .1فرق بني نظام الرخص والرتاخيص

ختلى املشرع اجلزائري صراحة عن نظام الرخص املنصوص  102-7000وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 

 .2حتول إىل نظام الرتاخيص إلقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلاو  722-11عليه يف املرسوم التنفيذي 

وقبل التطرق إىل كيفيات طلب الرخصة إلقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلا ،سنحدد املقصود بالرتخيص 

 .وطبيعته القانونية

       نشاط الرتخيص هو عمل تسمـح مبوجبـه السلطـة اإلداريــة ملستفــيد مبمارسة :  المقصود بالترخيص -أ

 .أو التمتع حبق ممارسته

يعترب الرتخيص مبثابة اإلجراء الذي ميكن اإلدارة أو السلطات العامة من ممارسة رقابتها الصارمة على كما 

األنشطة االقتصادية املقننة اليت تشكل خطرا على األشخاص   أو االقتصاد الوطين  ،وذلك مـن اجل 

 .م، الصحة العامــة والسكينة العامة، أي لضمان حتقيق الضبط اإلداريالوصــول لتحقيـق األمــن العـــا

                                                                        
 .09الزهراء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املرجع السابق، ص  -9

املؤرخ يف  722-11املستعمل يف صلب املرسوم التنفيذي رقم "  رخصة"يعوض لفظ : " 102-7000لتنفيذي من املرسوم ا 02املادة  -7
، 9111اوت  79،املؤرخة يف  91ر ،عدد .، ج"ترخيص"واملذكور أعاله بلفظ 9111غشت  72املوافق  9191مجادى االوىل عام  01
 .92ص 

  



 

 

 : الطبيعة القانونية للترخيص -ب

من حيث الطبيعة القانونية للرتخيص فهو تصرف قانوين يف صورة قرار إداري إنفرادي ،وهذا القرار هو منشأ 

 .1للحق وليس  كاشفا له

املسبق أي الرتخيص فيما يتعلق مبمارسة احلريات اليت يكفلها ويتفق الفقه على أنه ال جيوز اشرتاط اإلذن 

،فينبغي على أما يف االحوال اليت ينص فيها القانون على ضرورة احلصول على الرتخيص ، الدستور والقانون 

    سلطات الضبط اإلداري أال تنظم شروط الرتخيص بصورة توكل فيها هذا الرتخيص لسلطتها التقديرية حىت

وبذلك تلزم نفسها عند  هبذا الشرطممارسة احلرية حتت رمحة تقديرها ،لذلك غالبا ما تقيد اإلدارة ال تضع 

 .2استيفاء الشروط مبنح الرتخيص

ويشرتط للحصول على ترخيص أن يقدم الطالب عرض مفصل عن اخلدمات اليت يقرتح تقدميها وكذلك 

 دراسة تقنية حول الشبكة املقرتحـة والتجهيزات شروط وكيفيات النفاذ إىل هذه اخلدمات ،كما يشرتط تقدمي

والربامـج املعلوماتية التابعـة هلـا مع حتديـد هيكـلها وكذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية لإلتصاالت ،كما 

جيب على املستثمر أن يقدم التزام من املصاحل املختصة يف الوزارة املكلفة باإلتصاالت يثبت إمكانية إقامة 

 .3املخصصة والضرورية لنقل خدمات اإلنرتنت الوصلة  

                                                                        
1

 - André CHAMINADE , poste et communications électroniques ,Régime Juridique des 

autorisations d’utilisation des préquences radioélectriques, JCP, la semaine juridique N°43,24 

Octobre 2007,II10177,P36. 

 
قوق والعلوم السياسية ،حامعة منتوري زعداوي حممد ،الرقابة القضائية على تدابري الضبط اإلداري ،رسالة ماجستري يف القانون العام ،كلية احل -7

 .12،ص  7002،قسنطينة ،اجلزائر ،

يرسل إىل :" املتضمن ضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات انرتنت واستغالهلا املعدل واملتمم 722-11من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  -1
 :هلا بالنسبة لكل موقع يتكون من الوثائق اآلتيةواستغال" إنرتنت"الوزير املكلف باإلتصاالت طلب الرتخيص بإقامة خدمات 

 .أدناه 92املنصوص عليها يف املادة " إنرتنت"طلب حيرر على منوذج منطي تعده جلنة خدمات  -



 

 

وكذلك بناء على موافقة  1وال يسلم الرتخيص باإلستغالل إال بعد حتقيق تأهيلي يأمر به وزير اإلتصاالت

 .3،ويسلم الرتخيص ملدة غري حمددة وال ميكن التنازل عنه2جلنة مكونة من ممثلي وزارات خمتلفة 

 :ريشخص معنوي خاضع للقانون الجزائ -2

قبل التعديل على أنه ال يرخص  722-11نص املشرع اجلزائري يف املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم 

بإقامة خدمات انرتنت واستغالهلا ألغراض جتارية ضمن شروط ،إال لألشخاص املعنويني اخلاضعني للقانون 

 ويون خاضعون للقانون العاموبرأمسال ميلكه فقط أشخاص معن" مقدمو اخلدمات"اجلزائري املدعوين 

 

                                                                                                                                                                             

 .نسخة من القانون األساسي الذي خيول الشخص املعنوي تقدمي هذه اخلدمات -

 .ملتضمنة تسجيل الشخص املعنوينسخة من النشرة الرمسية اخلاصة باإلعالنات القانونية وا -

 .إثبات تسديد تكاليف دراسة امللف احملدد مبلغها مبوجب قرار مشرتك بني الوزيرين املكلفني باملالية واالتصاالت -

 .عرض مفصل عن اخلدمات اليت يقرتح الطالب تقدميها كذلك شروط وكيفيات النفلذ إىل هذه اخلدمات -

حة وحول التجهيزات والربامج املعلوماتية التابعة هلا  ،مع حتديد هيكلتها وكذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية دراسة تقنية حول الشبكة املقرت  -
 .لإلتصاالت

 ".إنرتنت"إلتزام من املصاحل املختصة يف الوزارة املكلفة باالتصاالت يثبت إمكانية إقامة الوصلة املخصصة الضرورية لنقل خدمات  -

إلحتياجاهتم اخلاصة إنطالقا من موقع موصول مباشرة باخلارج ،لنفس هذه " إنرتنت"نويني الراغبني يف استغالل خدمات خيضع األشخاص املع -
 .الشروط باستثناء الشروط املتعلقة بقانوهنم األساسي الذي خيوهلم تقدمي هذه اخلدمات

 79،املؤرخة يف  91ر، عدد .،ج" تصاالت مقابل وصل استالمجيب إيداع ملف طلب الرتخيص لدى املصاحل املختصة يف الوزارة املكلفة باإل
 .02، ص 9111اوت 

 .من نفس املرسوم  09املادة  -9

  .من نفس املرسوم 02املادة  -7

 .من نفس املرسوم 01املادة  -1



 

 

 .1أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية/و        

بأن كل شخص معنوي خاضع للقانون اجلزائري ميكنه الدخول ملمارسة هذا  من استقراء هذه املادة يفهم

األجانب الذين يقبلون اخلضوع  وكذلك هو احلال بالنسبةالنشاط، سواء كان هذا الشخص عام أو خاص، 

غري أن املشرع اجلزائري يشرتط أن يكون رأس مال هذا الشخص املعنوي مملوك ألشخاص ، قانون اجلزائريلل

 .أو أشخاص من جنسية جزائرية/معنويون خاضعون للقانون العام و

ميس بأحد األمر الذي املشرع اجلزائري يقصي األجانب من االستثمار يف نشاط االنرتنت،       وعليه فإن

 Le principe de non " اليت جاء هبا قانون املنافسة، وهو مبدأ عدم التمييز والتفرقة اهم املبادئ

discrimination, non distinction"  بني مستثمر مقيم ومستثمر غري مقيم و بني الوطنيني

 .2واألجانب

، 722-11رقـم   املرسـوم التنفـيذي مـن  الرابعةتعديل املـادة بتراجع بعد ذلك عن هذا التمييز  إال أنه

، حيث فتح باب االستثمار أمام األشخاص 1023-7000من املرسوم التنفيذي  لثةمبوجب املادة الثا

                                                                        
 .09، ص 9111اوت  79،املؤرخة يف  91ر ،عدد .، ج 722-11من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  -9

  .02ء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املرجع السابق ،ص الزهرا -7

ال يرخص بإقامة خدمات انرتنت واستغالهلا ألغراض جتارية ضمن الشروط احملددة :" 102-7000من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  -1
 .اخلاضعني للقانون اجلزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات اإلنرتنت أدناه ،إال لألشخاص املعنويني

املشرتكني عرب احملطات الطرفية املوصولة مبقدم  ال خيضع ألحكام هذا املرسوم عرض اخلدمات من نوع انرتنت يف املوقع للمرتفقني الزوار أو
 .خدمات اإلنرتنت

ة السابقة خيضع لتصريح مسبق حيرر يف منوذج استمارة تقدمها مصاحل الوزارة املكلفة غري أن استغالل اخلدمات املنصوص عليها يف الفقر 
اكتوبر  92،املؤرخة يف  90ر ،عدد .،ج" باملواصالت السلكية والالسلكية،ويسجل هذا التصريح لدى هذه املصاحل مقابل اشعار باإلستالم

 .92، ص 7000



 

 

"  متتع الشخص املعنوي باجلنسية اجلزائرية  ، إذ مل يشرتط املشرع يف ذلكاملعنويني اخلاضعني للقانون اجلزائري 

الذي كان يشمل فقط  722-11التنفيذي رقم  طبق مبوجب املرسوم وبذلك يكون قد أهنـى احلكر الـذي

 .األشخاص الطبيعيون واملعنويون ذوي اجلنسية اجلزائرية

 :إلتزمات مقدمي خدمات اإلنترنت: ثانيا

لقد فرض املشرع اجلزائري عدة التزامات تقع على عاتق مقدمي خدمات اإلنرتنت،حيث تنقسم إىل إلتزامات 

واملتضمن القواعد اخلاصة للوقاية  7001أوت  02املؤرخ يف  01-01عامة فرضت مبوجب القانون رقم 

،وإلتزامات خاصة مبوجب املرسوم التنفيذي  1من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها

 .ضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات انرتنت واستغالهلاواملتعلق ب 722-11رقم 

مقدمي خدمات اإلنرتنت  01-01رع اجلزائري من خالل القانون رقم لقد ألزم املش: اإللتزامات العامة -1

 .بتقدمي املساعدة للسلطات العامة وحفظ املعلومات أو املعطيات املتعلقة حبركة السري

،بتقدمي  01-01من القانون    90يلتزم مقدمي اخلدمات حسب املادة : مساعدة السلطات العامة -أ

 ريات القضائية جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى اإلتصاالت يفاملساعدة للسلطات املكلفة بالتح

 

                                                                                                                                                                             

  
،يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة  7001أوت سنة  02املوافق  9110شعبان عام  91مؤرخ يف  01-01قانون رقم  -9

 .7001أوت  99،املؤرخة يف  12ر ،عدد .بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها ،ج



 

 

 .1حتت تصرف تلك السلطات 99حينها وبوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها وفقا للمادة  

كما يتعني على مقدمي اخلدمات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوهنا بطلب من احملققني، وكذلك 

 .2حتت طائلة العقوبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيقاملعلومات املتصلة هبا 

ومن املعلوم أن مقدمي اخلدمات يف جمال اإلنرتنت كثريون ،إذ يتمثل دورهم يف متكني مستخدم اإلنرتنت من 

الدخول إىل الشبكة واإلطالع عما يبحث عنه أو ما يريد معرفته وهبذا فإن مقدم اخلدمة بإمكانه مراقبة 

مجيع اخلطوات اليت يتبعها هذا املستخدم، فبإمكانه معرفة املواقع اليت زارها واملعلومات اليت قد قام  ومعرفة

 .بتخزينها وكل اإلتصاالت اليت أجراها

وعليه فمزود اخلدمة ملزم بتمكني جهات التحقيق بكل املعلومات اليت تساعدها أو اليت تبحث عنها وفقا 

 .013-01من القانون  90لنص املادة 

 :حفظ المعلومات أو المعطيات المتعلقة بحركة السير -ب

باإلضافة إىل اإللتزام املرتتب على عاتق مقدمي اخلدمات يف جمال اإلنرتنت واملتعلق مبساعدة السلطات 

                املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم 01-01املكلفة بالتحريات والتحقيقات القضائية ،فإن القانون 

             املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها ،قد رتب على عاتقهم كذلك التزاما آخر طبقا

                                                                        
ر .م واإلتصال ومكافحتها ،جاملتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعال 01-01من القانون  90راجع املادة  -9

 .02، ص 7001أوت  99،املؤرخة يف  12،عدد 

 .977صاحل شنني ،احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،املرجع السابق ،ص  -7

  .921،ص  7099مليلة ،اجلزائر ، زيدان زيبحة ،اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري والدويل ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني -1



 

 

            وهو حفظ املعلومات اليت من شأهنا متكني جهات التحقيق من1من القانون املذكور 99للمادة 

لالزمة حلفظ املعطيات بسنة واحدة من تاريخ التعرف على مستعملي اخلدمة ،كما حدد هذا القانون املدة ا

 .التسجيل

يالحظ أن املشرع اجلزائري وفضال عن العقوبات اليت سلطها على مقدمي اخلدمة من أصحاب احملالت 

من مصادرة لألجهزة  2من قانون العقوبات 9مكرر  111ومقاهي اإلنرتنت وفقا ما نصت عليه املادة 

أشهر إىل مخس سنوات  09مبعاقبتهم ب  01-01ص كذلك القانون    والوسائل وإغالق احملالت ،فقد ن

دج ،ومعاقبة الشخص املعنوي وفقا للقواعد املقررة يف قانون  200.000دج إىل  20.000وبغرامة من 

 .العقوبات

                                                                        
مع : " املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها 01-01من القانون  99املادة  -9

 .مراعاة طبيعة ونوعية اخلدمات يلزم مقدمو اخلدمات حبفظ

 .ةاملعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدم -أ

 .املعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لإلتصال -ب

 .اخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال -ج

 .املعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها -د

 .كذا عناوين املواقع املطلع عليهااملعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه أو املرسل إليهم االتصال و  -هـ

من هذه املادة وكذا تلك اليت تسمح بالتعرف على مصدر اإلتصال " أ"بالنسبة لنشاطات اهلاتف ،يقوم املتعامل حبفظ املعطيات املذكور يف فقرة 
 .02، ص 7001أوت  99،املؤرخة يف  12ر ،عدد .، ج"وحتديد مكانه

  
مع اإلحتفاظ حبقوق الغري :"املعدل واملتمم لقانون العقوبات 7001نوفمرب  90املؤرخ يف  92-01قم من القانون ر  9مكرر  111املادة  -7

فقا هلذا حسن النية ،حيكم مبصادرة األجهزة والربامج والوسائل املستخدمة مع إغالق املواقع اليت تكون حمال جلرمية من اجلرائم املعاقب عليها و 
نوفمرب  90ملؤرخة يف ،ا 29ر، عدد .، ج"مكان اإلستغالل إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكهاالقسم ،عالوة على إغالق احملل أو 

 .97،ص  7001



 

 

أنه وحىت يف حالة استعمال اهلاتف ،فإن املتعاملني  01-01من القانون  99كما يستخلص من نص املادة 

 .من القانون املذكور 99من املادة " أ " اجملال ملزمون كذلك مبا هو حمدد يف الفقرة يف هذا 

فقد ربط املشرع بني مراقبة الشبكة اإللكرتونية وشبكة اهلاتف مع اختالف  وسائل املراقبة هذه ،فبالنسبة 

 .1هلذه األخرية فإنه ميكن الرجوع إىل القواعد اإلجرائية العامة

 :اصةاإللتزامات الخ -2

من املرسوم التنفيذي  91لقد نص املشرع اجلزائري على التزامات آخرى ملقدمي خدمات اإلنرتنت يف املادة 

 .منها إلتزامات تقنية ،إلتزامات أخالقية  ،وأخرى متعلقة باملسؤولية 722-11رقم 

 : اإللتزامات التقنية  -أ

،على مقدمي خدمات اإلنرتنت  722-11لقد فرض املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم 

إلتزامات تقنية تتمثل يف تسهيل النفاذ إىل خدمات اإلنرتنت حسب اإلمكانيات املتوفرة إىل كل الراغبني يف 

ذلك باستعمال أجنع الوسائل التقنية ،وكذا إعطاء مشرتكيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إىل 

طلبوا ذلك ،وكذلك عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات  خدمات اإلنرتنت ومساعدهتم كلما

 كما ألزمهم باختاذ كل اإلجراءات الالزمة لتأمني حراسة دائمة ملضمون املوزعات،  الرتميز على اللجنة املختصة
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 .1املفتوحة ملشرتكيه قصد منع النفاذ إىل املوزعات اليت حتتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو األخالق 

 :اإللتزامات غير التقنية -ب

ألزم املشرع مقدمي خدمات اإلنرتنت وحفاظا على احلياة اخلاصة ملشرتكيه باحملافظة على سرية كل املعلومات 

وعدم اإلدالء هبا إال يف احلاالت املنصوص عليها قانونا ،إذ يلتزم مقدم  2املتعلقة مبشرتكي خدمات االنرتنت

شرتكيه حتت طائلة العقوبات  املتعلقة بإفشاء األسرار املنصوص عليها يف اخلدمة باحلفاظ على معطيات م

 .قانون العقوبات

    كما فرض عليهم التزام أخالقي آخر متمثل يف احرتام قواعد حسن السرية باإلمتناع خاصة عن استعمال

 .3نأي طريقة غري مشروعة سواء اجتاه املستعملني أو اجتاه مقدمي خدمات اإلنرتنت اآلخري

باإلضافـة إلـى ذلك كله ،فقد فـرض املـشرع اجلـزائـري علـى مقدمـي خدمـات اإلنرتنت التزامات متعلقة 

باملسؤولية متمثلة يف حتمل مقدم اخلدمة مسؤولية حمتوى الصفحات وموزعات املعطيات اليت يستخرجها 

ؤولية املرتتبة عليهم فيما يتعلق مبحتوى ويأويها وفقا ألحكام التشريعات املعمول هبا ،مع إعالم مشرتكيه باملس

 .هذه الصفحات واستخراجها

                                                                        
 91ر ،عدد .وكيفيات إقامة خدمات انرتنت واستغالهلا ، جاملتضمن ضبط شروط  722-11من الرسوم التنفيذي رقم  91راجع املادة  -9

 .01، ص 9111اوت  79،املؤرخة يف 

2
- Cedric HERBIN, Les fournisseurs d’accès à internet ,les fournisseurs d’hébergement et les 

données à caractère personnel, mémoire de DUA informatique et droit, Faculté de droit, 

Université de Montpellier, France, 2003, p 26.  
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كما جيب على مقدم خدمات اإلنرتنت التدخل على الفور لسحب احملتويات اليت يتيح هذا األخري اإلطالع 

عليها ،وذلك مبجرد العلم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مبخالفتها للقوانني وختزينها أو جعل الدخول إليها 

غري ممكن، كما جيب عليه وضع ترتيبات تقنية تسمح حبصر إمكانية الدخول إىل املوزعات اليت حتوي 

 .معلومات خمالفة للنظام واآلداب العامة

 :تنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

ارة اإللكرتونية وخاصة لدى أطراف العقد إن الثقة واألمان لدى األشخاص املتعاملني يف جمال التج

اإللكرتوين تعترب من أهم األمور اليت جيب توافرها نظرا للطابع اخلاص الذي يتسم به هذا النوع من العقود 

عرب شبكة اإلنرتنت ،ولتحقيق هذه الثقة يستلزم األمر وجود طرف ثالث حمايد يعمل على توفريها ،فقد 

الداخلية نشاط مزود خدمات التصديق اإللكرتوين نظرا ملا هلذا األخري من  نظمت التشريعات الدولية وكذا

 9971-02أمهية بالغة يف حتقيق الثقة واألمان ،ومن بينها التشريع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم 

عد الذي حاول إعطاء تعريف ملؤدي خدمات التصديـق ، كـما حـدد القـوا 012-7000وكذا القانون رقم 

 .013-92العامة املتعلقة بالتصديـق اإللكرتونـي مـن خـالل القانـون   رقم 

                                                                        
لى كل املتعلق بنظام اإلستغالل املطبق ع 7002ماي  10املوافق  9171مجادى األوىل عام  91مؤرخ يف  997-02مرسوم تنفيذي رقم  -9

 02،مؤرخة يف  12ر ،عدد .نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية ،ج
 .97،ص  7002جوان 

قة بالربيد املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعل 7000أوت  02املوافق  9179مجادى األوىل عام  02مؤرخ يف  01-7000قانون رقم  -7
 .01،ص  7000أوت  09،مؤرخة يف  11ر ،عدد .وباملواصالت السلكية والالسلكية ،ج

املتضمن حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  7092فرباير  09املوافق  9119ربيع الثاين عام  99مؤرخ يف  01-92قانون رقم  -1
 .09،ص  7092اير فرب  90،مؤرخة يف  09ر ،عدد .والتصديق اإللكرتونيني ،ج

 



 

 

وفيما يلي سنحاول التعريف بنشاط مقدم خدمات التصديق اإللكرتوين أوال، مث نبني شروط ممارسة هذا 

 .النشاط وكذا مسؤولية وواجبات مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين وفقا للتشريع اجلزائري

 :م مؤدي خدمات التصديق اإللكترونيمفهو : أوال

يعترب التصديق اإللكرتوين مبثابة عملية تأكد من صحة الكتابة والتوقيع اإللكرتونيني عن طريق طرف ثالث 

حمايد ،وهو يف الغالب شخص أجنيب عن االطراف يضمن احلماية الفنية الواجب تفعيلها للتوقيع 

 .1اإللكرتوين

ة والداخلية يف تسمية هذا الشخص القائم على عملية التصديق اإللكرتوين ولقد اختلفت التشريعات الدولي

املتعلق بالتوقيعات اإللكرتونية حتديدا للهيئة اليت  7009،فقد تضمن قانون األونسيرتال النموذجي لسنة 

كن تقوم بالتصديق ،حيث حددها يف نص املادة الثانية بأهنا الشخص الذي يصدر الشهادات اإللكرتونية ومي

 .2ان يقدم خدمات أخرى ترتبط بالتوقيع اإللكرتوين

يف املادة الثانية منه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإصدار  9111كما عرفه التوجيه األورويب لسنة 

 .3شهادات تصديق الكرتوين ،أو يقدم خدمات اخرى مرتبطة بالتوقيع اإللكرتوين كذلك

دول فقد اختلفت يف تعريف هيئة تقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين ،إذ أما بالنسبة للتشريعات الداخلية لل

مارس  10الصادر عن جملس الدولة الصادر يف  7009لسنة  727عرفها املشرع الفرنسي يف املرسوم رقم 

                                                                        
  .991،ص  7090سند حسن سامل صاحل ،التنظيم القانوين للتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ،دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر ، -9

كلية الدراسات آالء أمحد حممد حاج علي ،التنظيم القانوين جلهات التصديق على التوقيع اإللكرتوين ،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص ، -7
 .99،ص  7091العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،

 يوسف زروق ،حجبة وسائل اإلثبات احلديثة ،أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد -1
 .791،ص  7091،تلمسان ،اجلزائر ،



 

 

من القانون املدين الفرنسي من خالل نص املادة االوىل منه واليت  1-9199،واملتعلق بتطبيق املادة  7009

أنه كل شخص يصدر شهادات تصديق الكرتوين أو يقدم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيعات تنص ب

 .1اإللكرتونية

 7000لسنة  11كما عرفه املشرع التونسي يف الفصل الثاين من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية رقم 

دمات أخرى بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي حيدث ويسلم ويتصرف يف شهادات املصادقة ويسدي خ

 .ذات عالقة باإلمضاء اإللكرتوين ،وقد أطلق على هذه اهليئة تسمية مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية

املتعلق باملعامالت والتجارة اإللكرتونية لدولة اإلمارات العربية بأنه أي  7007لسنة  07وعرفه القانون رقم 

تصديق الكرتونية أو أي خدمات أو مهام شخص أو جهة معتمدة أو معرتف هبا تقوم بإصدار شهادات 

 .2متعلقة هبا أو بالتوقيع اإللكرتوين ومنحها تسمية مزود خدمات التصديق

          كما عرفه املشرع املصري من خالل املادة األوىل من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتونـي

شهادة التصديـق اإللكرتوين وتقدمي خدمات التوقيع  بأنـه اجلهات املـرخص هلا باصـدار 7001املصـري لسنة 

 .3اإللكرتوين

 

                                                                        
1

 - L’article 01 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 

du code civil et relatif à la signature électronique : « Au sens du présent décret ,on entend par : ... 

-Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats 

électronique ou fournit d’autres services en matière de signature électronique… », 

http://www.legifrance.gouv.fr/, 22/03/2015, 16 :21. 
 . 792  يوسف زروق ،حجبة وسائل اإلثبات احلديثة ،املرجع السابق ،ص -7

  .992،ص  7001دن ،الطبعة األوىل، عيسى غسان ربضي ،القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األر  -1

http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

من املرسوم  01 وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرف مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين فـــــي املـــادة 

يقوم  012-7000من القانون رقم  01بأنه كل شخص يف مفهوم املادة  9971-02التنفيذي رقم 

 .رتونية وكذا اخلدمات املختلفة املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوينبتسليم شهادات الك

بأنه معين بتقدمي شهادات وخدمات فيما يتعلق بالتصديق  01-92من القانون رقم  07وعرفه يف املادة 

 .3اإللكرتوين

من خالل تعريف املشرع اجلزائري ملقدم خدمات التصديق اإللكرتوين، نالحظ تأثره باملشرع الفرنسي يف 

 .تعريفه وقد كان هذا األخري مسرتشدا بقانون األنسيرتال اخلاص بالتواقيع اإللكرتونية

 

 

                                                                        
املتعلق بنظام اإلستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية  997-02من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  -9

صفر  92املؤرخ يف  971-09تدرج ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم : " بائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكيةالكهر 
 ...لتطبيق هذا املرسوم ،يقصد مبا يأيت: مكرر 01مكرر حترر كما يأيت املادة  1واملذكور أعاله ،مادة  7009مايو  01املوافق  9177عام 

واملذكور  7000غشت  02املوافق  9179مجادى األوىل عام  02املؤرخ يف  01-7000من القانون رقم  1-1املادة كل شخص يف مفهوم 
،ص  7002جوان  02،مؤرخة يف  12ر ،عدد .،ج..." أعاله ،يسلم شهادات إلكرتونية أو يقدم خدمات أخرى يف جمال التوقيع اإللكرتوين 

91. 

يقصد يف : " املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية  01-7000من القانون رقم  01املادة  -7
 ...مفهوم هذا القانون بـ

،مؤرخة  11ر ،عدد .،ج.."كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعمال وسائل املواصالت السلكية والالسلكية: موفر اخلدمات -
  .09،ص  7000أوت  09يف 

 :...يقصد مبا يأيت: "املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون رقم  07ملادة ا -1

شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق إلكرتوين موصوفة ،وقد يقدم خدمات أخرى يف : مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين -
. 02،ص  7092فرباير  90،مؤرخة يف  09ر ،عدد .،ج..." ينجمال التصديق اإللكرتو   



 

 

 :شروط ممارسة نشاط التصديق اإللكتروني: ثانيا

املتعلق بالتوقيع  01-92من القانون رقم    10إىل املادة  11لقد حدد املشرع اجلزائري يف املواد من املادة 

املتعلقة مبمارسة نشاط تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين ،حيث اعتمد يف  والتصديق اإللكرتونيني الشروط

 .1مزاولة هذا النشاط على نظام الرتخيص املسبق والذي تقوم مبنحه السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين

 وجيب أن يستجيب وفق هذا القانون الشخص الطبيعي أو املمثل القانوين للشخص املعنوي الذي يرغب يف

 :ممارسة نشاط مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية للشروط التالية

 .أن يكون خاضعا للقانون اجلزائري للشخص املعنوي أو اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي -

 .أن يتمتع بقدرة مالية كافية  -

واإلتصال  جيب أن يكون طالب الرتخيص متمتعا مبؤهالت وخربة ثابتة يف ميدان تكنولوجيات اإلعالم -

 .للشخص الطبيعي أو املسري للشخص املعنوي

 .2أن ال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة منافية لنشاط تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين -

وفيما يتعلق بالرتخيص املقدم للراغب يف مزاولة تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين، فقد نـص املشـرع 

 .3دة سنة كاملةمل حصـوله على شهادة تأهيل سابقة للرتخيص،اجلزائـري علـى وجوب 

                                                                        
خيضع نشاط تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين إىل ترخيص : " املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون رقم  11املادة  -9

 .99،ص  7092ير فربا 90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .،ج" متنحه السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين

 .99،ص  7092فرباير  90ملؤرخة يف ،ا 09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، ج 01-92من القانون رقم  11املادة  -7

نة واحدة متنح شهادة التأهيل قبل احلصول على الرتخيص ملدة س: " املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون  12املادة  -1
 .قابلة للتجديد مرة واحدة ،ومتنح لكل شخص طبيعي أو معنوي لتهيئة كل الوسائل الالزمة لتأدية خدمات التصديق اإللكرتوين( 9)



 

 

،مرفق بدفرت شروط حيدد شروط  1وبعدها مينح له الرتخيص من قبل السلطة املختصة ملدة مخس سنوات

وكيفيات تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين وكذا توقيع شهادة التصديق اإللكرتوين اخلاصة مبؤدي اخلدمات 

 .قتصادية للتصديق اإللكرتوينمن طرف السلطة اال

 :إلتزامات مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني: ثالثا

عند استيفاء مزود خدمات التصديق اإللكرتوين للشروط اليت جيب توافرها فيه ،تقع على عاتقه جمموعة من 

 .اإللتزامات تتنوع بني اإللتزامات العامة واإللتزامات التقنية

  :اإللتزامات العامة -1

 .ثل هذه اإللتزامات يف اإللتزام بإصدار شهادات التصديق اإللكرتوين واإللتزام بإيقافها وإلغاؤهاتتم

  :اإللتزام بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني -أ

مكلف بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوين واليت يطلق عليها   هو مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوينان 

 وية اإللكرتونية ملن يرغب يف التأكد من صحة احملرر اإللكرتوين أو التوقيع كذلك اصطالح بطاقة اثبات اهل

 

                                                                                                                                                                             

 .يوما ابتداء من تاريخ استالم الطلب املثبت بإشعار باالستالم( 90)ويف هذه احلالة يتم تبليغ الشهادة يف أجل أقصاه ستون 

فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .، ج"ه الشهادة تأدية خدمات التصديق اإللكرتوين ،إال بعد احلصول على الرتخيصال ميكن حامل هذ
 .97،ص  7092

سنوات ويتم جتديده عند انتهاء ( 2)مينح الرتخيص ملدة مخس : " املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون  10املادة   -9
 .ا للشروط احملددة يف دفرت األعباء الذي حيدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق اإللكرتوينصالحيته وفق

 .97،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .، ج"خيضع الرتخيص لدفع مقابل مايل حيدد مبلغه عن طريق التنظيم

 



 

 

 .1اإللكرتوين املرسل إليه من طرف صاحب التوقيع املتعاقد مع مزود اخلدمات

حيث يؤكد مقدم اخلدمة من خالل هذه الشهادة مدى صحة التوقيع اإللكرتوين ونسبته إىل صاحبه ،كما 

ستجابة التوقيع لإلشرتاطات القانونية ،وهي تؤدي نفس الدور الذي تؤديه البطاقة حيدد هوية املوقع ومدى ا

الشخصية أو جواز السفر من التأكيد على الصلة بني صورة املواطن وشخص صاحب التوقيع املوضوع 

 . عليهما

     ادةلشهادة املصادقة اإللكرتونية من خالل نص امل 7009فقد تعرض قانون االنسيرتال النموذجي لسنة 

 .ب  بأهنا رسالة بيانات أو سجل آخر يؤكدان ارتباط املوقع ببيانات إنشاء التوقيع-7

واملالحظ من خالل هذا التعريف أنه خيلط بني الكتابة اإللكرتونية أو املستند اإللكرتوين، وبني الشهادة اليت 

صاحب التوقيع وبني املفتاح مينحها الوسيط الذي ميثل الطرف الثالث من جهة ،كما أنه مل يفرق بني 

 .اخلاص الذي يبقى سرا مع صاحب

أما املشرع املصري فقد عرفها من خالل قانون التوقيع اإللكرتوين املصري يف املادة األوىل بأهنا الشهادة اليت 

،ويالحظ  2تصدر عن اجلهة املرخص هلا بالتصديق ،وتثبت مدى اإلرتباط بني املوقع وبيانات انشاء التوقيع

 .لى هذا التعريف بأنه نفسه الذي ورد يف الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوين املصريع

                                                                        
 .19 خدمة التوقيع اإللكرتوين ،املرجع السابق   ،ص مدحت حممد حممود عبد العال ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تقدمي -9

ة ،العدد عابد فايد عبد الفتاح فايد ،الكتابة اإللكرتونية يف القانون املدين ،الفكرة والوظائف ،جملة احلقوق جلامعة حلوان، دار الكتب القومي -7
 .11،ص  7001،مصر ،يوليو ، 91



 

 

حيث عرف الشهادة  997-02من املرسوم التنفيذي رقم  01وقد نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

  قيع اإللكرتوين واملوقع،اإللكرتونية العادية بأهنا وثيقة يف شكل إلكرتوين تثبت الصلة بني معطيات فحص التو 

 .011-92من القانون  07و عرفها أيضا يف املادة 

املتعلق  01-92من القانون  92أما شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة فقد عرفها من خالل املادة  

  .2بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

من املرسوم التنفيذي رقم  9مكرر 1املادة كما نص املشرع اجلزائري على شهادة املصادقة اإللكرتونية مبوجب 

واليت تنص على أنه تكون للشهادات اليت يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكرتوين مقيم يف  02-997

بلد أجنيب نفس قيمة الشهادات املسلمة مبوجب أحكام املرسوم املذكور ،إذا كان املؤدي األجنيب يتصرف يف 

 .تها سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةإطار اتفاقية لإلعرتاف املتبادل أبرم

                                                                        
وثيقة يف شكل : شهادة التصديق اإللكرتوين -2:..يقصد مبا يأيت: " توقيع والتصديق اإللكرتونينياملتعلق بال 01-92من القانون  07املادة  -9

 .02،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .، ج..."إلكرتوين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع اإللكرتوين واملوقع

شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة هي شهادة تصديق إلكرتوين : " التصديق اإللكرتونينياملتعلق بالتوقيع و  01-92من القانون  92املادة  -7
أن متنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصديق إلكرتوين ،طبقا لسياسة التصديق  -9: تتوفر فيها املتطلبات اآلتية

إشارة تدل على أنه مت منح هذه الشهادة  -أ:  جيب أن تتضمن على اخلصوص -1. أن متنح للموقع دون سواه -7. اإللكرتوين املوافق عليها
حتديد هوية الطرف الثالث املوثوق أو مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين املرخص له  -ب.  على أساس أهنا شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة

إمكانية  -د. م املوقع أو اإلسم املستعار الذي يسمح بتحديد هويتهإس -ج.   املصدر لشهادة التصديق اإللكرتوين وكذا البلد الذي يقيم فيه
بيانات تتعلق بالتحقق من  -هـ.  إدراج صفة خاصة للموقع عند اإلقتضاء ،وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصديق اإللكرتوين

 -ز. إىل بداية وهناية مدة صالحية شهادة التصديق اإللكرتويناإلشارة  -و. التوقيع اإللكرتوين وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين
التوقيع اإللكرتوين املوصوف ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أو للطرف الثالث املوثوق الذي  -ح. رمز تعريف شهادة التصديق اإللكرتوين

حدود قيمة املعامالت اليت قد تستعمل  -ي. عند اإلقتضاءحدود استعمال شهادة التصديق اإللكرتوين  -ط. مينح شهادة  التصديق اإللكرتوين
، "اإلشارة إىل الوثيقة اليت تثبت متثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند اإلقتضاء -كـ.  من أجلها شهادة التصديق اإللكرتوين عند اإلقتضاء

 .01،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .ج

 



 

 

يتضح من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري ساوى يف احلجية بني شهادة التصديق اإللكرتوين الوطنية 

وبني الشهادات اليت يصدرها مؤدي خدمات أجنيب ،أي بني شهادة التصديق اإللكرتوين الوطنية وبني 

ط وجود اتفاقية مربمة بني اجلزائر ممثلة بسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية الشهادة األجنبية ،بشر 

،كما طبق نفس األمر من خالل القانون رقم  والالسلكية ،وبني الدولة التابع هلا مصدر الشهادة األجنبية

92-01. 

 :اإللتزام بإيقاف وإلغاء شهادات التصديق اإللكتروني -ب

و إلغاء شهادات التصديق اإللكرتوين كاحلاالت اليت قد حيدث فيها إخرتاق قد حيدث ما يستوجب ايقاف أ

لربنامج املعلومات املسؤول عن سالمة احملرر اإللكرتوين وصحة تواقيعه ،األمر الذي جيعل تلك الشهادات 

يظهر عرضة للعبث ببياناهتا واإلطالع على املعلومات السرية ملستخدمي خدمة التوقيع اإللكرتوين ،كما قد 

عدم التزام الشخص الذي صدرت له الشهادة ببنود العقد املربم بينه وبني مزود خدمات التصديق اإللكرتوين 

 .1،وكذلك ميكن فقدان املفتاح الشفري اخلاص أو انتهاء مدة صالحية شهادة املصادقة اإللكرتونية

على أن يقوم مؤدي خدمات املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني  01-92فقد نص القانون رقم  

التصديق اإللكرتوين بتسجيل وإصدار ومنح وإلغـاء ونشر وحفظ شهـادات التصديق اإللكرتوين وفقا للسياسة 

 . 2املطبقة من قبل السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين

 :تيةو يقوم مزود خدمات التصديق اإللكرتوين بإلغاء شهادة التصديق اإللكرتوين يف احلاالت األ

                                                                        
 .11املسؤولية املدنية الناشئة عن تقدمي خدمة التوقيع اإللكرتوين ،املرجع السابق ،ص مدحت حممد حممود عبد العال ، -9
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 .بناءا على طلب صاحب شهادة التصديق اإللكرتوين وذلك يف اآلجال احملددة مسبقا -

إذا تبني ملقدم اخلدمة أنه قد منح شهادة التصديق اإللكرتوين بناء على معلومات خاطئة أو مزورة أو مت  -

 .تغيري يف املعلومات اليت حبوزته ،أو يف حالة انتهاك لسرية بيانات إنشاء التوقيع

 .1يف حالة ما إذا مل تصبح شهادة التصديق اإللكرتوين مطابقة لسياسة التصديق -

إذا تـم إعـالم مـؤدي خدمـات التصديـق اإللكـرتونـي بوفـاة الشخـص الطبيعـي أو حبـل الشخص املعنوي  -

 .صاحب شهادة التصديق اإللكرتوين

 :اإللتزامات التقنية لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني -2

يرتتب على عاتق مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين عند بداية نشاطه العديد من اإللتزامات اليت تضاف 

 .إىل إلتزامه بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوين وإيقافها

املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني جند  7092فيفري  09املؤرخ يف  01-92وبالرجوع للقانون رقم 

 :تتمثل يف  هذه اإللتزامات

جيب علـى مؤدي خدمـات التصديق اإللكرتونـي وقبل منـح شهادة لتصديق اإللكرتونـي لطالبها أن يتحقق  -

من تكامل البيانات اخلاصة بإنشاء الشهادة مع بيانات التحقق  من التوقيع ،فيمنح شهادة  التصديق 

 .ن شخصا طبيعيا أو معنويااإللكرتوين بعد التأكد من مجيع بيانات املقدم للطلـب سواء كا

                                                                        
من  07جراءات التنظيمية والتقنية املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، املادة يقصد بسياسة التصديق اإللكرتوين جمموع القواعد واإل -9

 .02،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، ج 01-92القانون رقم 

  



 

 

وتتمثل البيانات املقدمة عادة يف األوراق املقدمة من قبل املشرتك كهوية الشخصية وجواز السفر وغري ذلك 

      من االوراق الثبوتية ،واليت يتم احلصول عليها عرب اإلتصال املباشر ، أو بطريق إرسال هذه املستندات بالربيد

 1أو اهلاتف أو عرب اإلنرتنت

جيب على مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين تبليغ صاحب شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة بانتهاء  -

 .مدة صالحيتها يف اآلجال احملددة يف سياسة التصديق

اختاذ التدابري الالزمة ألجل الرد على طلبات اإللغاء وفقا لسياسة التصديق اليت وافقت عليها السلطة  -

 .ديق اإللكرتوين اإلقتصادية للتص

جيب على مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين حتويل املعلومات املتعلقة بشهادات التصديق اإللكرتوين  -

 .املوصوفة بعد انتهاء صالحيتها ،إىل السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين من أجل حفظها

ئ حتديد التعريفة املعتمدة من طرف جيب عليه تطبيق التعريفات اخلاصة باخلدمات املمنوحة وفقا ملباد -

 .السلطة املختصة

 :اإللتزامات األخالقية -3

لقد ألزم املشرع اجلزائري مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين وحفاظا على احلياة اخلاصة ملشرتكيه باحلـفاظ 

ـع تلك البيانات إال بـعـد ،وال جيم 2علـى سريـة البيانـات واملعـلومـات املتعلقـة بشهـادات التصديــق اإللكرتونـي

                                                                        
،ص  7097جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد السابع، جوان اإللكرتوين ،( التصديق )زهرية كيسي ،النظام القانوين جلهات التوثيق  -9

792. 
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، كمـا   ال ميكنه أن جيمع إال البيانات الشخصية الضرورية ملنح وحفظ شهادة 1موافقـة املعنـي بـذلك

التصديق اإللكرتوين ،إذ ال ميكن استعمال هذه البيانات ألغراض أخرى ،حتت طائلة العقوبات املقررة يف 

 .012-92من القانون  29املادة 

دي خدمات التصديق اإللكرتوين أن يشري يف شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة إىل احلدود كما ميكن ملؤ 

املفروضة على استعماهلا واحلد االقصى لقيمة املعامالت اليت ميكن أن تستعمل يف حدودها هذه الشهادة 

 .،بشرط أن تكون هاته اإلشارات واضحة ومفهومة من قبل الغري

لتصديق اإللكرتوين يف وقف نشاطاته سواء كانت بإرادته  أو خارجة عنها ،جيب وعند رغبة مقدم خدمات ا

عليه يف هذه احلالة إعالم السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين يف اآلجال احملددة يف سياسة التصديق هلذه 

وين للسلطة السلطة ،كما يتعني عليه أن يكتتب عقود التأمني املنصوص عليها يف سياسة التصديق اإللكرت 

 .3اإلقتصادية

                                                                        
ال ميكن مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين مجع البيانات : " املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون  11املادة   -9

 .الشخصية للمعين ،إال بعد موافقته الصرحية

وال ميكن مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أن جيمع إال البيانات الشخصية الضرورية ملنح وحفظ شهادة التصديق اإللكرتوين ،وال ميكن 
 .97،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09د ر ،عد.، ج"استعمال هذه البيانات ألغراض أخرى

سنوات ( 1)أشهر إىل ثالث ( 9)يعاقب باحلبس من ستة : " املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 01-92من القانون  29املادة  -7
فقط  ،كل مؤدي خدمات أو بإحدى هاتني العقوبتني ( دج 9.000.000)إىل مليون دينار ( دج 700.000)،وبغرامة من مائيت ألف دينار 

 .92،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .، ج"من هذا القانون  11التصديق اإللكرتوين أخل بأحكام املادة 

  
فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، ج 01-92من القانون  90، 21، 29،21راجع املواد  -1

 .91،ص  7092



 

 

باإلضافة إىل ذلك فإنه جيب على مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أن يقدم خدماته يف إطار مبدئي 

 .الشفافية وعدم التمييز ،كما ال ميكنه رفض تقدمي خدماته بدون سبب وجيه 

 :مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني: رابعا

وين وأثناء مزاولته لنشاطه قد ال يؤدي وظائفه على أكمل وجه ،مما يؤدي إن مزود خدمات التصديق اإللكرت 

إىل قيام مسؤوليته املدنية اليت ختتلف حسب أثر هذا اإلخالل وطبيعة العالقة التـي جتمـع بينه وبني املتضرر 

ولية العقدية يف مواجهته ،فإذا تضرر املوقـع أو الطرف املرسـل إليه التوقيع أو احملرر اإللكرتوين ،فإنه تقوم املسؤ 

 .،أما إذا تضرر طرف من الغري ،فعندها تقوم املسؤولية التقصريية ملزود خدمات التصديق اإللكرتوين

عند إخالله بأحد اإللتزامات اليت ينص عليها  العقدية فتقوم مسؤولية مزود خدمات التصديق اإللكرتوين

ابة اتفاق بني جهة التوثيق للتوقيع اإللكرتوين وبني املوقع ملدة العقد املربم بينه وبني عمالئه ،والذي يعترب مبث

معينة وبشروط حمددة مسبقا يتم اإلتفاق عليها بني الطرفني مقابل دفع املوقع إلشرتاك سنوي ملؤدي خدمات 

التصديق اإللكرتوين خالل مدة العقد ،واألصل أن مسؤولية جهات التصديق اإللكرتوين هي مسؤولية عقدية 

 .1مواجهة املتعاقد معها لوجود عقد مربم بينهمايف 

ويشرتط لقيام مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين ،اإلخالل بصفته مدينا بأحد اإللتزامات املنبثقة 

على هذا العقد واليت يفرضها هذا األخري إذا امتنع عن تنفيذ التزاماته أو قام بتنفيذ غري مطابق ملا مت اإلتفاق 

 .2عليه

                                                                        
كلية نور خالد عبد احملسن العبد الرزاق ،حجية احملررات والتوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات عرب شبكة اإلنرتنت، أطروحة دكتوراه يف القانون ، -9

 .177،ص  7001احلقوق ،جامعة عني مشس ،مصر ،

 
 .719يوسف زروق ،حجية وسائل اإلثبات احلديثة ،املرجع السابق ،ص  -7



 

 

املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني  01-92فيما خيص التشريع اجلزائري وطبقا ألحكام القانون رقم و 

،فيكون مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين املسلم لشهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة مسؤوال عن الضرر 

 :فيما خيصالذي يلحق بالشخص الطبيعي أو املعنوي املعتمد على هذه الشهادة وذلك 

صحة مجيع املعلومات الواردة يف شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفة يف التاريخ الذي منحت فيه ،وكذا  -

 .مجيع البيانات الواجب توافرها يف هذا النوع من الشهادات

التأكد عند منح شهادة التصديق اإللكرتوين أن املوقع الذي مت حتديد هويته يف شهادة التصديق  -

أو /رتوين املوصوفة ،أنه حيوز مجيع بيانات إنشاء التوقيع املوافقة لبيانات التحقق من التوقيع املقدمة واإللك

 .احملددة يف شهادة التصديق اإللكرتوين

 .1التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع والتحقق منه بصفة متكاملة -

عن الضرر الالحق بالشخص الطبيعي أو املعنوي الناتج  كما يكون مقدم خدمة التصديق اإللكرتوين مسؤوال

 .عن عدم إلغاء شهادة التصديق اإللكرتوين اخلاصة هبم

ولإلعفاء من املسؤولية يستطيع مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين التنصل من املسؤولية بإثبات السبب 

 .األجنيب ،أو إرجاع اخلطأ إىل فعل الغري أو فعل املتعاقد معه

املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني أقر  01-92مما سبق أن املشرع اجلزائري ومن خالل القانون يتضح 

مبسؤولية مزودي خدمات التصديق اإللكرتوين ،وذلك هبدف محاية األشخاص الذين يتعاملون بالتوقيع 

هذه املسؤولية ميكن أن  اإللكرتوين األمر الذي يضفي نوعا من املصداقية والثقة هلؤالء األشخاص ،كما أن
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    تكون إدارية أمام اهليئة املاحنة للرتخيص واليت جيوز هلا معاقبته عند إخالله بالتزاماته إما بسحب الرتخيص 

، أو تكون جزائية باحلبس من 1أو بفرض غرامات مالية متنح كتعويض ملستخدمي خدمة التصديق اإللكرتوين

 . 2ح بني عشرين ألف دينار ومليوين دينار جزائريشهرين إىل ثالث سنوات وغرامات ترتاو 

مسؤولية لصاحب شهادة التصديق اإللكرتوين بكونه املسؤول الوحيد عن سرية  01-92كما أقر القانون 

بيانات إنشاء التوقيع ويف حالة شكه جيب عليه أن يعمل على إلغائها من طرف مؤدي خدمات التصديق 

مال هذه البيانات يف حالة إلغائها من طرف مزود خدمة آخر ،كما ال اإللكرتوين ،كما ال جيوز له استع

 .جيوز له استعمال هذه الشهادة ألغراض خمالفة لألغراض اليت منحت من أجلها

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 91،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ،ج 01-92من القانون  91،92املواد  -9
،92. 

،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ،ج 01-92نون من القا 22إىل  99املواد من  -7
92. 

 



 

 

 :المعامالت اإللكترونية في القانون الخاص الجزائري: المطلب الثاني

هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقات  ينقسم القانون إىل قانون عام وقانون خاص ،فالقانون العام

الدولة مع مؤسساهتا وعالقات الدولة ومؤسساهتا مع األفراد من أشخاص طبيعية ومعنوية ،كما ينظم هذا 

 .القانون عالقة الدولة مع غريها من الدول وهوما يعرف بالقانون الدويل العام

ظمة لعالقات األفراد مع بعضهم البعض ،حبيث ال تتدخل أما القانون اخلاص فهو جمموعة من القواعد املن

الدولة إال بشخص املشرع فقط وليس بصفة املؤسسة التقليدية، ويتضمن كل من القانون املدين الذي يعد 

مبثابة الشريعة العامة لكافة فروع القانون اخلاص والقانون التجاري الذي حيكم طائفة من األشخاص وهم فئة 

 .عة من القوانني األخرى، وجممو 1التجار

،أضاف املشرع اجلزائري معامالت إلكرتونية  احلاصل جراء التطورات التكنولوجية وهبدف سد الفراغ التشريعي

حديثة إىل جانب املعامالت التقليدية اليت كانت سائدة من قبل يف القانون اخلاص اجلزائري من خالل تعديل 

يف الباب  073-02كما أضاف املشرع مبوجب القانون ،  902-02القانون املدين مبوجب القانون رقم 

الرابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري واملعنون بالسندات الـتجارية ،فصال يتضمن بطاقات السحب 

 . والدفع

                                                                        
.90الزهراء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املرجع السابق، ص  -9  
 70املؤرخ يف  21-22،املعدل واملتمم لألمر رقم  7002جوان  70املوافق  9179وىل مجادى األ 91املؤرخ يف  90-02القانون رقم  - 7

 .92،ص  7002جوان  79،مؤرخة يف  11ر،عدد .واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ،ج 9122سبتمرب  79املوافق  9112رمضان 

  70املؤرخ يف  21-22،املعدل واملتمم لألمر رقم 7002فيفري  09املوافق  9172ذي احلجة  72املؤرخ يف  07-02القانون رقم  -1
 .01،ص  7002فيفري  01،مؤرخة يف  99ر،عدد .واملتضمن القانون التجاري ،ج 9122سبتمرب  79املوافق  9112رمضان 



 

 

وفيما يلي سنتناول مظاهر هذه املعامالت اإللكرتونية يف القانون املدين اجلزائري يف فرع أول ومظاهرها يف 

 .لقانون التجاري يف فرع ثانا

 :مظاهر المعامالت اإللكترونية في القانون المدني: الفرع األول

املعدل واملتمم للقانون املدين ،إنتقل املشرع اجلزائري من النظام الورقي يف اإلثبات  90-02مبوجب القانون 

ونية من حيث حجية اإلثبات ،كما إىل النظام اإللكرتوين ،حيث ساوى بني الكتابة العادية والكتابة اإللكرت 

اعتد املشرع كذلك مبوجب هذا القانون بالتوقيع اإللكرتوين وذلك من أجل إضفاء احلجية على احملررات 

 .1اإللكرتونية

 :اإلثبات اإللكتروني في القانون المدني: أوال

تعديل القانون املدين ،كما  لقد تطرق املشرع اجلزائري إىل الكتابة اإللكرتونية وحجيتها يف اإلثبات من خالل

 .قام بوضع جمموعة من الشروط اليت جيب توافرها يف هذه الكتابة يف الشكل اإللكرتوين

جاء اعرتاف املشرع اجلزائري متأخرا عن التشريعات األوروبية : الكتابة اإللكترونية في القانون المدني -1

ايب الذي كان يرتكز على الدعامة الورقية ليتحول األمر والعربية فيما يتعلق بالتغيريات اليت مست الدليل الكت

إىل األخذ بالدعامة اإللكرتونية الناجتة عن الثورة التقنية اليت أفرزت العديد من الوسائل والدعامات غري 

غري أن هذا االعرتاف مل يرتقي ملستوى أمهية هذا الدليل اإللكرتوين الذي أصبح ينافس الدليل ، 2الورقية

                       بعد حتول العامل إىل استعمال تقنية املعلومات ،فكل ما قام به املشرع اجلزائري هو تعديله الكتايب

                                                                        
 .20لكرتونية ،املرجع السابق ،ص مرمي خليفي ،الرهانات القانونية للتجارة اإل -9

 .921ثبات احلديثة ،املرجع السابق ،ص يوسف زروق ،حجية وسائل اإل -7



 

 

ألحكام القانون املدين  لتتوافق أحكامه العامة يف اإلثبات مع هذا النوع من األدلة اليت تكون يف شكل 

 .إلكرتوين

 171، كما اعرتفت املادة 1مكرر 171فقد نص املشرع اجلزائري على الكتابة اإللكرتونية بإضافة املادة 

من القانون املدين بالكتابة اإللكرتونية يف إثبات التصرفات والعقود من جهة وجعلتها معادلة يف  92مكرر 

األثر والفعالية من حيث حجية  حجيتها للوثيقة املخطوطة على دعامة ورقية من جهة أخرى ،أي هلما نفس

 .3وصحة اإلثبات

من   القانون املدين  9-9199جند أن موقف املشرع اجلزائري هنا  يقرتب كثريا من نص املادة 

الذي قد يكون عبارة عن حروف أو أوصاف  ،ويتضح من خالله أن املشرع مل يهتم بشكل الكتابة4الفرنسي

ون بذلك قد أخذ باملفهوم الواسع للكتابة ،كما أنه قد اختذ أو أرقام بل إهتم مبدى وضوحها فقط ويك

معيار غري حمدد على سبيل احلصر يف حتديده لشكل الكتابة فاسحا اجملال لظهور أي دعامات جديدة ،كما 

                                                                        
ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل : "املعدل واملتمم للقانون املدين 7002جوان  70املؤرخ يف  90-02مكرر من القانون رقم  171املادة  -9

 11ر،عدد .،ج" ،وكذا طرق إرساهلااحلروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم ،مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها 
 .71،ص  7002جوان  79،مؤرخة يف 

يعترب اإلثبات بالكتابة يف : "املعدل واملتمم للقانون املدين 7002جوان  70املؤرخ يف  90-02من القانون رقم  9مكرر  171املادة  -7
ة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق ،بشرط إمكانية التأكد من هوي

 .71،ص  7002جوان  79،مؤرخة يف  11ر،عدد .،ج" تضمن سالمتها 

رنة نظام فضيلة عاقلي ،اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية وواقع استخدامها يف الدول العربية ،حالة اجلزائر ،امللتقى الدويل الرابع حول عص -1
املركز -نوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،عرض جتارب دولية ، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيريالدفع يف الب

 .01،ص  7099 أفريل 72و  79 يومي ،.اجلزائر-اجلامعي خبميس مليانة

4
- L’article 1316-1 du code civil ,créé par la Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 : « L’écrit sous 

forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve 

que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans 

des conditions de nature à en garantir l’intégrité », JORF n°62 du 14 mars 2000 ,p 3968. 



 

 

أو نقال ( التلكس والفاكس)النقل ماديا ،كهرومغناطيسيا  مل يقم بتحديد طرق إرسال هذه الكتابة سواء كان

 (.شبكة اإلنرتنت ،الكمبيوتر) إلكرتونيا 

من الواضح أن املشرع اجلزائري قد حرص على إعتماد املفاهيم والتعاريف اليت أقرهتا اإلتفاقيات الدولية يف 

،وكذلك ما  9110هذا اجملال ومنها اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بعقود البيع الدويل للبضائع يف فيينا لسنة 

بتعريف الكتابة بأهنا جمموعة املعلومات والبيانات  1(ISO)ة للمواصفات واملعايري ذهبت إليه املنظمة العاملي

املدونة على دعامة مادية بشكل دائم مما يسهل قراءهتا من طرف اإلنسان ،أو بواسطة آلة خمصصة لذلك، 

 .2وكذا قانون األنسيرتال النموذجي

تابة يف الشكل اإللكرتوين دليال قائما بذاته لكي تكون الك: الشروط القانونية للكتابة اإللكترونية -2

 .ومقبوال يف اإلثبات ،فقد وضع املشرع اجلزائري شروطا واضحة هلا لكي تعادل يف حجيتها الكتابة اخلطية

 : إمكانية قراءة الكتابة -أ

عامة لكي يتم قبول الكتابة كدليل إثبات ،جيب أن تتحقق فيها خاصييت القراءة والوضوح سواء كانت على د

ورقية أو إلكرتونية ،غري أن شرط القراءة هنا يتحقق يف احملرر الورقي أكثر منه يف احملرر اإللكرتوين ،فيصعب 

حتقيق هذا الشرط يف الوثيقة اإللكرتونية ألهنا مدونة على دعامة إلكرتونية مما يتطلب إجياد برامج خاصة تقوم 

                      ،فهذه املستندات اإللكرتونية ميكن 3ةبتحويل الرموز واإلشارات إىل حروف مقروءة وواضح

                                                                        
املنظمة العاملية للمواصفات واملعايري  - 9 ISO هي منظمة تعمل على وضع املعايري، تأسست يف   فرباير  23 هي تصرح عن معايري  -9 1947 

قدرهتا على وضع  ، ولكنكمنظمة غري حكومية، فبالرغم من أن األيزو تعرف عن نفسها  سويسرا، جنيفجتارية وصناعية عاملية، يقع مقرها يف 
جتعلها أكثر قوة من معظم املنظمات غري احلكومية، ويكبيديا ( إما عن طريق املعاهدات أو املعايري القومية)املعايري اليت تتحول عادة إىل قوانني 

https://ar.wikipedia.org املوسوعة احلرة ،  ،07/02/7092 ،92:71.  
  .12زيدان زيبحة ،اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري والدويل ،املرجع السابق ،ص  -7

.29،ص 7090ناهد فتحي احلموري ،األوراق التجارية اإللكرتونية ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصر، الطبعة الثانية ، -1  

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/


 

 

أن تكون مشفرة ،إذ جيب فك هذا التشفري حىت تصبح يف صورة بيانات واضحة ميكن إدراكها مباشرة من 

 .اإلنسان

مل ينص املشرع اجلزائري على هذا الشرط عند تعرضه لشروط الكتابة اإللكرتونية ، بل أشار له بطريقة غري 

من  القانون املدين ،ويتضح هذا الشرط يف تأكيد  1مكـرر 171شرة عندما عـرف الكتابة فـي نـص املادة مبا

املشرع على أن تكون الرموز أو احلروف أو غريها من عناصر الكتابة ذات معىن مفهوم ،أي ميكن ألي كان 

 .معرفة املقصود منها بشكل واضح ال يدع جماال للشك

إن التعاقد الذي يتم عرب شبكة اإلنرتنت يثري مسألة هامة : شخص الذي أصدرهاالتأكد من هوية ال -ب

تتعلق بإمكانية تأكد املتعاقد من هوية املتعاقد معه من إسم وعنوان وبريد إلكرتوين وغريها من املعلومات  

لوثيقة ،حبيث ميتد هذا اإلشكال يف حالة املنازعة حول حجية هذا العقد ،فما الذي يضمن للقاضي أن ا

اإللكرتونية املقدمة له كدليل إثبات صادرة أو متعلقة بذلك الشخص أو ذاك ،وتعد هذه اإلشكالية من بني 

 .2أهم اإلشكاالت اليت تواجه العقود اإللكرتونية

من القانون املدين واليت تنص على شرط  9مكرر  171فقد نص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة 

ة الشخص الذي أصدرها ،ويقصد بلفظ مصدر الكتابة يف هذا الشأن هو ضرورة تعيني التأكد من هوي

الشخص الذي ينسب إليه احملرر اإللكرتوين الذي يتحمل اإللتزامات وجيين احلقوق املرتتبة على ذلك ،وإذا  

 تلإلثبا كانت مسألة حتديد هوية الشخص الذي حرر الدليل الكتايب ال تثري صعوبة يف ظل القواعد العامة

                                                                        
،مؤرخة يف  11ر،عدد .املعدل واملتمم للقانون املدين، ج 7002جوان  70املؤرخ يف  90-02 مكرر من القانون رقم 171راجع املادة  -9

 .71،ص  7002جوان  79

 
 .921فراح مناين ،العقد اإللكرتوين وسيلة إثبات حديثة يف القانون املدين اجلزائري ،املرجع السابق ،ص  -7



 

 

،فإن هذه املسألة تزداد تعقيدا إذا ما استعملت الكتابة اإللكرتونية للتعاقد على شبكة اإلنرتنت خاصة مع 

 .1العدد الكبري للمتدخلني فيها وبعدهم اجلغرايف ومدى التحقق من أهليتهم للتعاقد

 اإلثبات بفكرة الشخص فقد أخذت معظم التشريعات اليت اعرتفت حبجية الكتابة يف الشكل اإللكرتوين يف

 « Autorités de certifications »الوسيط بالعالقة العقدية أو ما يسمى بسلطات املوثوقية 

،ومنها القانون الفرنسي الذي أنشأ ما يسمى هبيئة خدمات التصديق،وكذا املشرع التونسي الذي أنشأ 

اإللكرتونية ،وبالرجوع للمشرع اجلزائري و  جهات للمصادقة اإللكرتونية وأمساها بالوكالة الوطنية للمصادقة

املتعلق بتحديد القواعد العامة  7092فيفري  09املؤرخ يف  01-92من خالل إصداره للقانون رقم 

،فنجده قد ساهم يف حتقيق نوع من األمان والثقة يف املعامالت اليت  2املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

،كما أنه سيخفف من الصعوبة اليت تقع على عاتق القاضي يف التثبت من هوية تتم عرب الشبكة اإلنرتنت 

 .من صدرت عنه الكتابة أو احملرر اإللكرتوين

جيب أن تكون احملررات اإللكرتونية طبقا للقانون املدين معدة : إمكانية الحفظ وعدم القابلية للتعديل -ج

 .لتعديلوحمفوظة ىف ظروف تضمن سالمتها مع عدم إمكانيتها ل

، حيث أكد على أن 9مكرر 171لقد نص املشرع اجلزائري على شرط احلفظ يف املادة : ـــ إمكانية الحفظ

تكون الكتابة معدة وحمفوظة يف ظروف مالئمة لضمان سالمتها ،لكنه مل ينص على قابلية هذه الكتابة 

احلفظ للكتابة يف وسائط أو ضمن  لالسرتجاع عند احلاجة إليها ،غري أن هذا األمر يفهم من خالل اشرتاطه

طرق تضمن استمرارها وسالمتها حبيث ميكن الرجوع إليها يف أي وقت ،وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد 
                                                                        

  .910بق ،ص احلديثة ،املرجع السا يوسف زروق ،حجية وسائل اإلثبات -9

 .02،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ،ج 01-92راجع القانون رقم  - 7

 



 

 

من القانون املدين  9-9199حذى حذو املشرع الفرنسي الذي أكد على هذا الشرط يف نص املادة 

 .ونة وحمفوظة بطرق تدعو إىل الثقة فيها الفرنسي ،حيث اشرتط أن تكون الكتابة اإللكرتونية مد

لكنه ومع تطور التقنيات اإللكرتونية وحتركها املستمر أصبح من الصعب ضمان الوجود املستمر للوسائط 

اإللكرتونية الالزمة لقراءة السند اإللكرتوين املنظم منذ مدة وفقا لتقنيات قدمية ،كما أن هذه السندات هي 

 .دة ،حىت ولو حفظت يف شروط مالئمةعمليا معرضة للتلف بعد م

خالل العديد  فمسألـة حفظ الكتابـة اإللكرتونية واسرتجاعهـا هو مسألة تقنية حبتة ،حيث يظهر ذلك من 

من الوسائل والربامج وكذلك الوسائط اإللكرتونية اليت تضمن حفظ الكتابة ومتكن العودة إليها بسهولة ،مما 

 :حمتوياهتا ومن أهم هذه الطرقحيد من عملية اخرتاقها وتعديل 

 (.E-MAIL)والربيد اإللكرتوين ( CD-ROM)احلفظ على أقراص مضغوطة  -*

 .1(PDF)احلفظ عن طريق برنامج  -*

حفظ الكتابة والتوقيع اإللكرتوين من طرف مزودي خدمات التصديق اإللكرتوين، حيث متنح هذه  -*

 .ال يسمح بعدها بأي تعديل ميس هذه الكتابةاجلهات ما يسمى بشهادة التصديق اإللكرتوين إذ 

حفظ البيانات يف صناديق إلكرتونية ال ميكن فتحها إال بواسطة املفتاح اخلاص الذي تشرف عليه  -*

العامة أو اخلاصة ،وأي حماولة للتعديل سوف " Authentication Authority"سلطات اإلشهار 

 تؤدي

                                                                        
لتبادل املستندات ،يقوم بتحويل الكتابة اإللكرتونية اليت تكون يف  9111هو صيغة ملفات طورهتا أدويب سيستمز عام " PDF"برنامج  -9

  http://ar.wikipedia.orgمما  مينع من امكانية تغيريها وتعديلها أوالتالعب مبحتوياهتا ،ويكيبيديا املوسوعة احلرة ،" dWor"شكل 
،01/01/7092 ،77:01.  

http://ar.wikipedia.org/


 

 

 .1إلتالف الوثيقة احملفوظة هنائيا 

يشرتط يف الكتابة عموما لكي تكون دليل إثبات خلوها من العيوب املؤثرة يف : عدم القابلية للتعديلـــ 

صحتها كمحو بياناهتا ،ويقصد هبذا الشرط صمود الدليل يف مواجهة كل حماوالت التعديل أو تغيري يف 

كرتونية أنه جيعل الكتابة مضمونه ،واهلدف من هذا الشرط يف الدليل الكتايب عموما وخاصة يف الكتابة اإلل

  . 2تتمتع بالثقة واألمان من طرف مستخدميها ،وكذلك بالنسبة للمتعاقدين يف ميدان التجارة اإللكرتونية

سألة التغيري أو مل فاملشرع اجلزائري ويف ظـل غياب قانون خاص باملعـامالت اإللكرتونـية ،فإنه قد أشار  

رتوين يف نصوص متفرقة ورد فيها جترمي املساس بالنظم املعلوماتية عموما التعديل أو التزوير يف املستند اإللك

حيث وضع  02-01املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعدل واملتمم باألمر  90-12،كاألمر رقم 

ة تطبيقات اإلعالم اآليل ضمن املصنفات األصلية احملمية وأورد عقوبة التغيري أو املساس هبا يف نص املاد

9293. 

                                                                        
. 22سابق ،ص ناهد فتحي احلموري ،األوراق التجارية اإللكرتونية ،دراسة حتليلية مقارنة ،املرجع ال -9  
 .912ديثة ،املرجع السابق ،ص يوسف زروق ،حجية وسائل اإلثبات احل -7

يعد : "املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 7001يوليو  91املوافق  9171مجادى االوىل  91املؤرخ يف  02-01من األمر  29املادة  -1
 :مرتكبا جلنحة التقليد كل من يقوم باألعمال األتية

 شف غري املشروع للمصنف أو املساس بسالمة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف،الك -

 استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من األساليب يف شكل نسخ مقلدة ، -

 استرياد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء، -

 بيع نسخ مقلدة ملصنف أو أداء، -

 . 79،ص  7001يوليو  71،املؤرخة يف 11ر ،عدد .،ج" أو أداءتأجري أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة ملصنف  -



 

 

من خالل  7001كما نص املشرع اجلزائري على هذا الفعل اجملرم يف تعديله لقانون العقوبات يف عام 

،حيث أضاف القسم السابع مكرر حتت عنوان املساس بأنظمة املعاجلة اآللية 921-01القانون رقم 

لى جترمي ع 09مكرر 111، إذ نصت املادة 09مكرر  111مكرر إىل  111للمعطيات ضمن املواد 

 .إدخال معطيات يف نظام املعاجلة اآللية    أو إزالة أو تعديل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها

    ورغم أن املشرع اجلزائري وفر محاية للمستندات واحملررات اإللكرتونية واليت تعد أساس الكتابة اإللكرتونية ،

إصدار نصوص تضع إطارا قانونيا للمعامالت إال أن األمر مازال يعرتيه بعض النقائص مما يستوجب 

 .اإللكرتونية

  :التوقيع اإللكتروني: ثانيا

لقد ظهر التوقيع اإللكرتوين كتقنية يستطيع من خالهلا األطراف املتعاملون بنظام التبادل اإللكرتوين للبيانات 

جاءت من مصدرها دون ،إذ يستخدم للتأكد من أن الرسالة قد 2والرسائل اإللكرتونية توثيق معامالهتم

تعرضها ألي تغيري أثناء عملية النقل ،حبيث ميكن للمرسل استخدام املفتاح اخلاص لتوقيع الوثيقة إلكرتونيا 

 .3،أما يف طرف املستقبل فيتم التحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام املفتاح العام املناسب

                                                                        
 91املؤرخ يف  929-99،املعدل واملتمم لألمر رقم   7001نوفمرب  90املوافق  9172رمضان  72املؤرخ يف  92-01القانون رقم  -9

 .01،ص  7001رب نوفم 90ملؤرخة يف ، ا29ر ،عدد .املتضمن قانون العقوبات ،ج 9199يونيو  01املوافق  9119صفر 

  .917،ص  7001خالد ممدوح إبراهيم ،حجية الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل ، -7

ية السعودية عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ،مكتبة القانون واإلقتصاد ،الرياض، اململكة العرب -1
 .91،ص  7097،الطبعة األوىل ،



 

 

املدين لتتفق مع العقود واحملررات اإللكرتونية، فقد لقد تدخل املشرع الفرنسي بتعديل بعض نصوص القانون  

       بأنه التوقيع الذي يشتمل على خمتصرات ملعاملة موثقة 11-9199عرف التوقيع اإللكرتوين يف املادة 

إلكرتونيا للتحقق من شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله مبضمون التصرف الذي يصدر التوقيع 

 .2مبناسبته

لقانون الفيدرايل للواليات املتحدة األمريكية بأنه أي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية وعرفه ا

 .3املستخدمة إذا ما مت نسبته إىل شخص يرغب يف توقيع مستند

وكاليفورنيا  Utahوأصدرت بعده عدة واليات أمريكية قوانني أخرى تتعلق بالتوقيع اإللكرتوين مثل والية 

                                                                                        . 4وجورجيا وفلوريدا

ما يوضع على احملرر : " من قانون التوقيع اإللكرتوين  بأنه( أ/9)كما عرفه املشرع املصري يف املادة 

طابع متفرد ويسمح  اإللكرتوين ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات  أو غريها ويكون له

 ".بتحديد شخص املوقع ومييزه عن غريه
                                                                        

9 - L’article 1316-4 du Code Civil créé par la Loi n°2000-230 du 13 mars 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 public, elle confère l'authenticité à l'acte. 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, 

jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire 

assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » 

,JORF, 14 mars 2000, p 3968. 

2
-Yousef SHANDI, La formation du contrat à distance par voie électronique, Op.Cit ,  P 309. 

  
3
- Romain V.GOLA, Droit du commerce électronique, Guide pratique du      e-commerce, Op.Cit ,P 

363. 

 .911يد اإللكرتوين يف اإلثبات ،املرجع السابق ،ص خالد ممدوح إبراهيم ،حجية الرب  -1



 

 

توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام : "وعرفه قانون املعامالت يف إمارة ديب بأنه

 .1"تعاجله ذي شكل إلكرتوين ومرتبط منطقيا برسالة إلكرتونية بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة

بأنه  7009لسنة  21دين يف املادة الثانية من قانون املعامالت اإللكرتونية املؤقت رقم وقد عرفه املشرع األر 

      البيانات اليت تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز    أو إشارات أو غريها وتكون مدرجة بشكل إلكرتوين: "

أو مرتبطة هبا ،وهلا طابع  أو رقمي أو ضوئي ،أو أي وسيلة أخرى مماثلة يف رسالة معلومات أو مضافة عليها

يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ،ومييزه عن غريه من أجل توقيعه ،وبغرض املوافقة على 

 . 2"مضمونه

وتوقيع القلم اإللكرتوين  Digital Signature"3"ويشمل التوقيع اإللكرتوين كل من التوقيع الرقمي 

"PEN-OP"4  والتوقيع البيومرتي"Biometric signature"5 وكذا التوقيع بالرقم السري يف ،

 .6البطاقات املمغنطة
                                                                        

 .91،ص  7002ردن ،الطبعة األوىل، يوسف أمحد النوافلة ،حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات ،دار وائل للنشر ،عمان ،األ -9

ن األردين،      دراسة مقارنة ،اجمللة األردنية يف عبد اإلله حممد النوايسة ،مدى توفري محاية جزائية للتوقيع اإللكرتوين ومعطياته يف القانو   -7
 .991،ص  7090،أفريل ، 07،العدد  07القانون والعلوم السياسية ،اجمللد 

ات التوقيع الرقمي يتم انتاجه باستخدام تقنيات علم التشفري من خالل تشكيل وانشاء رسالة الكرتونية وتشفريها وحتويلها إىل أرقام أو خان -1
  .11يسمى بالبصمة اإللكرتونية ،يوسف امحد النوافلة ،اإلثبات اإللكرتوين يف املواد املدنية واملصرفية ،املرجع السابق ،ص رقمية ما 

 شاشة توقيع القلم اإللكرتوين يقوم فيه الشخص بنقل توقيعه التقليدي إىل احملرر اإللكرتوين باستخدام املاسح الضوئي، إذ يتم نقل توقيعه إىل -1
 .http://ar.wikipedia.org  ،01/01/7092 ،79:21يوتر ،ويكيبيديا املوسوعة احلرة ،الكمب

 يعتمد التوقيع اإللكرتوين البيومرتي على اخلصائص الذاتية لإلنسان كالبصمة بواسطة اإلصبع أو شبكة العني     أو نربة الصوت أو احلمض -2
وغريها من اخلصائص الذاتية لإلنسان اليت ال ميكنها نسياهنا، ويتم هذا التوقيع باستعمال كمبيوتر وجهاز لقراءة البصمة " DNA" النووي اجليين

 .917،فراح مناين ،العقد اإللكرتوين وسيلة إثبات حديثة يف القانون املدين اجلزائري ،املرجع السابق ،ص 

طاقة املمغنطة داخل الصراف اآليل ،مث كتابة الرقم السري الذي يعد مبثابة توقيع ،فيتعرف اجلهاز على يتم التوقيع بالرقم السري بإدخال الب -9
ت صاحب البطاقة ،مما يفسح اجملال أمامه إلمتام العملية من سحب أو إيداع مثن ،وميكن استخدام هذه البطاقة على شبكة اإلنرتنت عرب بطاقا

 .21لكرتونية ،املرجع السابق ،ص ، سهيلة طمني ،الشكلية يف عقود التجارة اإلVisa Card, Master Cardاإلئتمان مثل 

http://ar.wikipedia.org/


 

 

وبالنسبة للمشرع اجلزائري فلم يتناول تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون املدين وإمنا نص عليه بشروط معينة 

 01-92املعدل واملتمم للقانون املدين، غري أنه ومن خالل القانون رقم  90-02من خالل القانون رقم 

 .إنه قام بتحديد القواعد العامة هلذا التوقيع الذي يتم بشكل إلكرتوينف

 : التوقيع اإللكتروني في القانون المدني -1

واليت نصت على أنه يعتد  7فقرة  172لقد أخذ املشرع اجلزائري بالتوقيع اإللكرتوين ألول مرة يف نص املادة 

،وذلك مـن أجـل إضفـاء    احلجية على  9مكـرر 171املـادة  بالتوقيع اإللكرتونـي وفـق الشـروط املذكـورة فـي

 .1احملررات اإللكرتونية

من القانون املدين  172أن حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ووفقا لنص املادة  من ذلك  يستخلص

صاحب من نفس القانون وهي باألساس حتديد هوية  9مكرر 171تستلزم بأن يتوافر فيه مواصفات املادة 

    التوقيع ،وبأنه هو من انصرفت إرادته إىل انشاء اإللتزام عن طريق وسيلة التوقيع اإللكرتوين بإرسال الرسالة 

أو طالب املعاملة،وأن تكون صادرة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها ،كما أن املشرع اجلزائري قد أقر 

 .ة التقليدية من حيث األثر واحلجية يف اإلثباتمببدأ التعادل الوظيفي بني الكتابة اإللكرتونية والكتاب

ومن خالل ذلك فإن املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا للتوقيع اإللكرتوين بل إكتفى باإلشارة إىل وظيفته ،كما 

،حيث جاء فيها أن التوقيع اإللكرتوين هو معطى  9مكرر 1أشار كذلك هلذا التوقيع من خالل نص املادة 

من  9مكرر 171مكرر و 171لوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف املادتني ينجم عن استخدام أس

القانون املدين اجلزائري، كما نصت املادة الثالثة من نفس املرسوم على أن التوقيع اإللكرتوين املؤمن هو توقيع 

 :يفي باملتطلبات التالية 

                                                                        
 .91الزهراء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املرجع السابق،ص  -9



 

 

 .يكون خاصا باملوقع -

 .وقع حتت مراقبته احلصريةيتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ هبا امل -

 . 1وأن يضمن مع الفعل املرتبط به صلة ،حبيث يكون كل تعديل الحـق  هلذا للفعـل قابـل للكشف عنه -

-92لقد تطرق املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم :  11-15التوقيع اإللكتروني وفقا للقانون  -2

وقيع والتصديق اإللكرتونيني ،إىل كل من التوقيع اإللكرتوين املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالت 01

 .والتوقيع اإللكرتوين املوصوف وآليات إنشاءه والتحقق منه

كل من التوقيع اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين اجلزائري  لقد تناول املشرع  :تعريف التوقيع اإللكتروني -أ

 .01-92نون رقم املوصوف يف املادتني الثانية والسابعة من القا

التوقيع اإللكرتوين بأنه بيانات يف شكل  01-92لقد عرفت املادة الثانية من القانون  :ــ التوقيع اإللكتروني

، أي أنه يستعمل لتوثيق هوية املوقع 2إلكرتوين مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى تستعمل كوسيلة توثيق

 .3لكرتوينوإثبات قبوله مضمون الكتابة يف الشكل اإل

واملالحظ من خالل هذا التعريف للمشرع اجلزائري أنه ساير قانون االنسيرتال النموذجي شأنه شان باقي 

 .الدول العربية يف تعريفها للتوقيع اإللكرتوين

                                                                        
املتعلق بنظام اإلستغالل  7002ماي  10املوافق  9171وىل عام مجادى األ 91املؤرخ يف  997-02املادة الثالثة من املرسوم تنفيذي رقم  -9

 12ر ،عدد .املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية ،ج
 .91،ص  7002جوان  02،مؤرخة يف 

 .02،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .لتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، جاملتعلق با 01-92من القانون رقم  07املادة  -7

 .01من القانون نفسه ،ص  09املادة  -1

  



 

 

،فإن التوقيع اإللكرتوين  01-92من القانون رقم  02وفقا لنص املادة  :ــ التوقيع اإللكتروني الموصوف

 :لتوقيع الذي تتوافر فيه جمموعة من الشروط  أو املتطلبات وهي أنهاملوصوف هو ا

 .جيب أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة* 

 .أن يرتبط باملوقع دون سواه* 

 .أن ميكن من حتديد هوية املوقع* 

 .أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين* 

 .بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقع أن يكون منشأ* 

 .1أن يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به ،حبيث ميكن الكشف عن التغريات الالحقة هبذه البيانات* 

وهي الشروط نفسها املتطلبة يف التوقيع اإللكرتوين املؤمن ،وفقا ملضمون املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 

بنظام اإلستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية  املتعلق 02-997

 . وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية

مماثال وله نفس حجية التوقيع  01-92ويعترب التوقيع اإللكرتوين املوصوف وفقا ملقتضيات القانون رقم 

ا بشخص طبيعي أو معنوي، وباإلضافة إىل ذلك فال ميكن جتريده من املكتوب سواء كان هذا التوقيع خاص

قوته الثبوتية أمام القضاء جملرد شكله القانوين، أو حىت يف حالة عدم اعتماده على شهادة تصديق إلكرتوين 

                                                                        
 .01،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، ج 01-92من القانون رقم  02املادة  -9

 



 

 

ون موصوفة ،وحىت لو مل يتم انشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين املنصوص عليها ضمن القان

 .91-02رقم 

لقد نص املشرع اجلزائري يف القانون رقم : آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف والتحقق منه -ب

على وجوب مرور التوقيع اإللكرتوين على آليايت اإلنشاء والتحقق وذلك إلضفاء صفة اآلمان على  92-01

 .هذا التوقيع

عترب آلية إنشاء التوقيع اإللكرتوين مبثابة جهاز أو برنامج ت: آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف -1

،إذ جيب أن تكون هذه االلية مؤمنة ومتوافرة على 1معلومايت معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين

 :الشروط التالية

ناسبة عمليا جيب أن تضمن هذه اآللية أو هذا اجلهاز وبواسطة الوسائل التقنية املتاحة واإلجراءات امل -*

عدم امكانية مصادفة البيانات املستخدمة إلنشاء هذا التوقيع املوصوف أو املؤمن إال مرة واحدة ال غري وقت 

اإلعتماد مع ضمان سريتها التامة بالوسائل املتوفرة، وكذا عدم امكانية إجياد هذه البيانات عن طريق 

 .أثناء اإلعتماد اإلستنتاج وذلك حبماية هذا التوقيع من التزوير وذلك

جيب أن تكون هذه البيانات كذلك حممية بصفة موثوقة ملنع استعماهلا من قبل اآلخرين من طرف املوقع  -*

 .الشرعي

جيب أن ال تعدل البيانات حمل التوقيع ،وأن ال متنع من عرض هذه البيانات على املوقع قبل عملية  -*

 التوقيع 

                                                                        
 .02،ص  7092فرباير  90،املؤرخة يف  09ر ،عدد .املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، ج 01-92انون رقم من الق 07املادة  -9



 

 

 . 1للتأكد منها

هو جهاز أو برنامج معلومايت معد لتطبيق بيانات : لتوقيع اإللكتروني الموصوف آلية التحقق من ا -2

 :،وجيب أن تتوفر فيه الشروط التالية 2التحقق من التوقيع اإللكرتوين

أن تتوافق البيانات املستعملة للتحقق من التوقيع اإللكرتوين مع البيانات املعروضة عند التحقق من  -*

 .التوقيع اإللكرتوين

 .أن يتم التحقق من التوقيع اإللكرتوين بصفة مؤكدة وأن نتيجة هذا التحقق معروضة عرضا صحيحا -*

أن يكون مضمون البيانات املوقعة حمددا بصفة مؤكدة عند التحقق من التوقيع اإللكرتوين إذا اقتضى  -*

 .األمر ذلك

لكرتوين املطلوبة عند التحقق من أن يتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقية وصالحية شهادة التصديق اإل -*

 .التوقيع اإللكرتوين

 .3أن يتم عرض نتيجة التحقق وهوية املوقع بطريقة واضحة وصحيحة -*

فيتم التأكد من مطابقة اآللية املؤمنة إلنشاء التوقيع  01-92من القانون رقم  91وطبقا ألحكام املادة 

من طرف اهليئة الوطنية املكلفة بإعتماد آليات إنشاء التوقيع  اإللكرتوين املوصوف واآللية املوثوقة للتحقق منه

 .اإللكرتوين والتحقق منه

                                                                        
 .01من القانون نفسه ،ص  99و 90د املوا -9

 .02من القانون نفسه ،ص  07املادة  -7

 .02،ص  7092فرباير  90ملؤرخة يف ،ا 09،عدد  ر.املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، ج 01-92من القانون رقم  91املادة  -1



 

 

والذي حيدد كيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا اليت  9171-99وقد صدر مؤخرا املرسوم التنفيذي رقم 

جمموعة تتألف ، حيث عرف الوثيقة اإللكرتونية بأهنا 01-92من القانون رقم  01جاءت يف نص املادة 

 .2من حمتوى وبنية منطقية ومسات العرض ، تسمح بتمثيلها واستغالهلا من قبل الشخص عرب نظام إلكرتوين

فبصدور هذا املرسوم يكون املشرع اجلزائري قد أضفى نوعا من احلجية على التوقيع اإللكرتوين ، وهو         

 .لكرتونيةما يساهم بشكل أو بآخر يف تبين معامالت التجارة اإل

 :مظاهر المعامالت اإللكترونية في القانون التجاري الجزائري: الفرع الثاني 

          الزالت أغلب املعامالت والصفقات التجارية يف اجلزائر تتم بوسائل دفع تقليدية، كالتعامل نقدا 

وسند األمر فهما قليال الذي يأيت يف مقدمة التعامالت مث يليه الشيك فالتحويالت البنكية ،أما السفتجة 

 .3اإلستعمال

غري أنه ونظرا للتحوالت اليت يشهدها العامل من إعتماد كلي على اإلقتصاد الرقمي ،فإن املشرع اجلزائري 

ورغبة منه يف تقليص الفجوة الرقمية أصدر جمموعة من النصوص يف قوانني متفرقة تشري يف مضموهنا إىل 

املعامالت التجارية مبفهومه الواسع وذلك باإلنتقال تدرجييا إلستعمال  اعتماد نظام الوفاء اإللكرتوين يف

وسائل الدفع اإللكرتونية ،وقبل التطرق لتطبيقات وسائل الدفع اإللكرتونية يف القانون اجلزائري ،فإنه علينا 

 .التعريف هبذه الوسائل ولو بشكل خمتصر

 

                                                                        
1

 
1

، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا،  3111ماي  12الموافق  1322رجب  32المؤرخ في  133-11المرسوم التنفيذي رقم  -

.13، ص 3111ماي  10، مؤرخة في 30ر، عدد .ج  
2 3

.13،ص  3111ماي  10، مؤرخة في 30عدد ر، .،ج 133-11من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -   
 .12،  ص  7099، 01وهيبة عبد الرحيم ،وسائل الدفع التقليدية يف اجلزائر ،الوضعية واآلفاق ،جملة الباحث ،عدد  -1 



 

 

 : وسائل الدفع اإللكتروني: أوال

ع للتجارة اإللكرتونية إىل التحول من استخدام النقود يف شكلها املادي امللموس لتتحول أدى االنتشار الواس

لتيار غري مرئي من اإللكرتونيات احملفوظة يف البطاقات الذكية  أو على قرص صلب للكمبيوتر أو على 

 .1الفضاء املعلومايت لشبكة اإلنرتنت

عملية حتويل األموال هي يف : "لكرتوين على أنهيعرف الدفع اإل: تعريف وسائل الدفع اإللكتروني -1

 األساس مثن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية أي بإستخدام أجهزة الكمبيوتر وإرسال البيانات عرب خط تلفوين 

 .2أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البيانات

يا على حامل إلكرتوين وحسب اللجنة االوروبية فإن وسائل الدفع هي عبارة عن قيمة نقدية خمزنة إلكرتون

مثل بطاقة ذات رقاقة أو ذاكرة حاسوب تصدر مقابل إيداع مبلغ مايل قيمته ال تقل عن القيمة النقدية 

الصادرة ،يتم قبوهلا كوسيلة دفع من قبل كل املؤسسات مع تلك املصدرة هلا وتكون حتت تصرف مستعمليها  

 .3كبديل إلكرتوين للقطع واألوراق النقدية

هنالك عدة طرق للدفع اإللكرتوين وأمهها التحويل اإللكرتوين : وسائل الدفع اإللكتروني أنواع -2

 .وبطاقات الدفع اإللكرتوين وكذا الشيكات اإللكرتونية

                                                                        
  .71ص عمار لوصيف ،اسرتتيجيات نظام املدفوعات للقرن احلادي والعشرين مع اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية، املرجع السابق ، -9

أمري حيدر ،الدفع اإللكرتوين من حيميه ،مقال منشور على املوقع اإللكرتوين،  -7 http://www.onislam.net  ،91/01/7092 
،99:72.  

3
- L’article 2-C ,de la recommandation N 97/489/CE, de la commission Européenne du 30/07/1997, 

concernant les opérations effectuées d’instrument de paiement Electronique : « ….instrument de 

monnaie électronique : « un instrument de paiement rechargeable autre qu’un instrument de 

paiement d’accès à distance ,qu’il s’agisse d’une carte prépayée ou d’une mémoire d’ordinateur sur 

lesquelles des unités de valeur sont stockées électroniquement ,qui permet à son titulaire 
d’effectuer les types d’opérations décrits à l’article 1

er 
paragraphe 1 ;… », J.O.D.C.E, N° L208/52 

02/08/1997, p 52.    

http://www.onislam.net/
http://www.onislam.net/


 

 

يتم عرب هذا األسلوب نقل النقود من حساب املدين إىل حساب الدائن ،حيث : التحويل اإللكتروني -أ

، فهي 1عمل على إمتام إجراءات الوفاء بني مصريف العميل والتاجرحتتاج هذه العملية إىل تدخل وسيط ي

( crédit et débit)عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام حبركات التحويالت املالية الدائنة واملدينة 

 . 2إلكرتونيا من حساب بنكي إىل حساب بنكي آخر

ت البالستكية واملغناطيسية اليت تصدرها ويقصد هبا البطاقا(: النقود البالستيكية)البطاقات الذكية  -ب

 :البنوك لعمالئها للتعامل هبا بدال من محل النقود ،وتشمل عدة أنواع منها

تستخدم يف عملية سحب النقود من أجهزة الصرف اآليل  (:Cash Card)ــ بطاقات السحب اآللي 

 .املخصصة لذلك

ا البنك بسداد الشيكات اليت ويتعهد فيه (:Cheque garante Card)ــ بطاقات الشيكات 

 .حيررها العميل بشروط معينة

هي بطاقات تسمح لصاحبها سداد مثن السلع واخلدمات اليت  (:Débit Cards)ــ بطاقات الدفع 

حيصل عليها من بعض احملالت التجارية واخلدمية اليت تقبل البطاقة كأداة دفع مبوجب اتفاق من اجلهة 

ن البضائع واخلدمات من حساب العميل صاحب البطاقة إىل حساب البائع املصدرة هلا ،وذلك بتحويل مث

،فهي مبثابة أداة دفع يف جوهرها تستخدم بدال من الشيك للوفاء بقيمة السلع واخلدمات يف مقر التاجر 

 .3القابل هلا

                                                                        
 .12لنظام القانوين للدفع اإللكرتوين ،املرجع السابق ،ص يوسف واقد ،ا -9

نسانية رابح عرابة ،دور تكنولوجيا اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف عصرنة اجلهاز املصريف اجلزائري، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإل -7
 . 92،ص  7097، 01،العدد 

.911املرجع السابق ،ص عبد الوهاب خملويف ،التجارة عرب اإلنرتنت ، -1  



 

 

 هي بطاقة بالستيكية صغرية احلجم شخصية تصدرها املصارف (:Crédit Card)ــ بطاقات اإلئتمان 

يستطيع املتعاملون احلاملون هلذه البطاقة احلصول على  مبوجبها،تعد من أشهر اخلدمات املصرفية احلديثة 

     إئتمان متفق عليه مع املصارف  يقومون بسداده بعد مدة معينة ،وهذه البطاقة فضال عن كوهنا أداة للوفاء

 .أو الدفع فإهنا متنح حلاملها إئتمانا مصرفيا قصري األجل

ال تشرتط هذه البطاقات وجود حساب جاري  (:Charge Cards)بطاقات الخصم الشهري  ــ

حلاملها لدى املصرف مصدر البطاقة ،وعليه ال يتم اقتطاع امثان السلع واخلدمات اليت حيصل عليها ممن يقبل 

بسدادها هلم فورا هذه البطاقة من التجار مباشرة ،وإمنا يرسل هؤالء مستندات الشراء إىل املصرف الذي يقوم 

 .،على ان تتم احملاسبة مع حامل البطاقة شهريا مبوجب كشف شهري يرسل إليه باملبالغ املستحقة

   كما ميكن ايضا أن يكون للعميل حامل البطاقة حساب لدى املصرف مصدر البطاقة، ولكن هذه البطاقة 

   يل لدى املصرف يف هناية كل شهر ،فإنال تسمح آليتها باخلصم املباشر وإمنا خيصم املبلغ من حساب العم

         مل يدفع العميل املبالغ املستحقة عليه يف الفرض األول أو مل يكن له رصيد يسمح باخلصم الشهري 

 . 1فإن املصرف حيمله فوائد عن التأخري

  (:Smart Cards)ــ البطاقات الذكية 

ن مجيع البيانات اخلاصة بعميلها ،متتاز بقدرة محاية عالية هي عبارة عن رقائق إلكرتونية فائقة القدرة على ختزي

ضد التزوير وسوء اإلستخدام ،حبيث تتيح ألجهزة قراءة البطاقات اليت توضع يف املواقع التجارية التدقيق يف 

 .تفاصيل احلسابات املالية لصاحبها

                                                                        
عبد اهلادي النجار ،بطاقات اإلئتمان والعمليات املصرفية اإللكرتونية ،حبث مقدم يف مؤمتر، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني  -9

 .10،ص  7007القانونية واإلقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان، 



 

 

  (:Mondex Cards)ــ بطاقات الموندكس 

قود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع اإللكرتوين احلديثة ميكن استخدامها  هذه البطاقات جتمع بني ميزات الن

كبطاقة ائتمان  أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل ،حيث يتم اخلصم الفوري من حساب البطاقة 

 .القيمة إىل حساب التاجر املدون على ذاكرة إلكرتونية داخل نقطة البيع

جارية لسهولة إدارهتا مصرفيا بضوابط أمنية حمكمة تتيح حلاملها إجراء وتسهل هذه البطاقة العمليات الت

العمليات املصرفية دون اللجوء إىل فروع البنوك ،حيث ميكن التحويل من رصيد البطاقة إىل رصيد بطاقة 

أخرى ،والسحب من حساب الرصيد اجلاري للعميل إىل رصيد البطاقة من خالل آالت الصرف الذايت أو 

 .1التلفون

تتعامل به البنوك  ،ظهر هذا النوع من الشيكات يف مقابل الشيكات التقليدية: الشيكات اإللكترونية -ج

اليت تستخدم شبكة اإلنرتنت يف معامالهتا وحيتوي هذا الشيك على رقم سري خاص بالعميل ،إذ يقتصر 

 للتأكد من صحة دور املوظف على التأكد من شخص العميل فيوضع هذا الشيك على جهاز فك التشفري

التوقيع اإللكرتوين ،وقد جاء هذا التعامل مع الشيكات اإللكرتونية يف كثري من األحيان للحد من كلفة إدارة 

اآلليات اخلاصة بالدفع وحل املشاكل املتعلقة باإلحصائيات املادية للشيكات الورقية كالتزوير والسرقة 

 .2والتزييف

النقود اإللكرتونية وفقا لتوجيه جملس السوق األوروبية املشرتكة الصادر يف لقد عرفت : النقود اإللكترونية -د

املتعلق بالنقد اإللكرتوين، واملتعلق باملؤسسات اليت تصدر  EC/7000/19حتت رقم  91/01/7000

                                                                        
 .11، ص 9111ارية ،القاهرة ،مصر، امل التجارة اإللكرتونية ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدرأفت رضوان ،ع -9

  .929عبد الوهاب خملويف ،التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت ،املرجع السابق ،ص  -7



 

 

ي اجتاه قيمة ماليـة ممثلة حبق شخصـ: " منها بأهنـا 1حمافظ النقود اإللكرتونية واإلشراف عليها يف املادة األوىل

مصـدر النقـود اإللكرتونية إذا كانت خمزنة بأداة إلكرتونية ،وحصل هذا املصدر على مال ال يقل عن القيمة 

 .2"املالية املصدرة ،ويقبلها الغري بوصفها أداة وفاء للديون

النقود يقصد ب:" يف مادهتا األوىل  91/7007ووفقا لالئحة الصادرة عن جلنة التنظيم املصريف واملايل رقم 

اإللكرتونية وحدات ذات قيمة تسمى وحدات نقدية إلكرتونية، وكل وحدة تشمل سند دين مدمج يف أداة 

من قانون النقد واملال ،ويقوم املصدر باحلصول  199/1إلكرتونية وحتوز قبول الغري كأداة وفاء مبقتضى املادة 

 .3على ما يعادل قيمتها نقدا أو بقيمة أعلى كمقابل هلا

 :تطبيقات الدفع اإللكتروني في القانون التجاري الجزائري: ثانيا

-01لقد استحدث املشرع اجلزائري نظام الوفاء اإللكرتوين يف املعامالت اإللكرتونية،  إذ يعترب األمر رقم 

أول قانون جزائري تضمن التعامل اإللكرتوين  4املتعلق بالنقد والقرض 7001أوت  79املؤرخ يف  99
                                                                        

9 - L’article 01-b du directive N° 2000/46/CE du 18/09/2000, concernant l’accès à l’activité des 

établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de 

ces établissements : « … monnaie électronique : « une valeur monétaire représentant une créance 

sur l’émetteur, qui est : 

i) stockée sur un support électronique ; 

ii) émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur 

monétaire émise ; 

iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’emetteur », J.O.D.C.E, 

N° L275/39,  27/10/2000, p 39.    

 
2
- Nadia PIFFARETTI, Monnaie électronique, monnaie et intermediation bancaire, thèse de 

doctorat en sciences économiques, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de 

Fribourg, Suisse, 2000, p 32. 

 
3
- Charles MOUMOUNI, Droit et pratiques du paiement électronique des ventes internationales, 

thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, Université LAVAL, Québec, Canada , 2001, P 99. 
،مؤرخة يف  27ر ،عدد .املتعلق بالنقد والقرض، ج 7001أوت  79املوافق  9171مجادى الثانية عام  72املؤرخ يف  99-01األمر رقم  -1

 .01،ص  72/01/7001



 

 

 99-01من  األمـر  91قطاع   املصريف، حيث اجته املشرع اجلزائري ومن خـالل نـص املادة احلديث يف ال

 .1إىل اإلنتقـال من من وسائل الدفع الكالسيكية إىل وسائل دفع حديثة إلكرتونية

املتعلق مبكافحة التهريب ، اشار املشرع  7002أوت  71املؤرخ بتاريخ  09-02وبعد ذلك وبصدور األمر 

إذ اعتربها من التدابري واإلجراءات الوقائية   ـري صراحة إلـى مصـطلح وسـائل الدفـع اإللكتـرونـي، اجلزائـ

 . 2ملكافحة التهريب

          الوارد " مهما يكن السند أو األسلوب التقين املستعمل"وبذلك فقد انتقل املشرع اجلزائري من مصطلح 

                   لق بالنقد والقرض، إىل مصطلح أكثر وضوحاملتع 99-01من األمر رقم  91يف نص املادة 

                                                                        
تعترب وسائل دفع كل األدوات اليت متكن كل : " املتعلق بالنقد والقرض 7001أوت  79املؤرخ يف  99-01من األمر رقم  91املادة  -9

 .99،ص  72/01/7001،مؤرخة يف  27 ر ،عدد.، ج" شخص من حتويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقين املستعمل

لغرض مكافحة التهريب ميكن اختاذ تدابري و : " املتعلق مبكافحة التهريب 7002أوت  71املؤرخ يف  09-02من األمر  01املادة  -7
 :إجراءات وقائية ،ويف هذا الشأن ميكن على اخلصوص

 مراقبة تدفق البضائع اليت تكون عرضة للتهريب، -

 وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها، -

 الم وتوعية وحتسيس املستهلك حول خماطر التهريب،إع -

 تعميم نشر القوانني املتعلقة حبماية امللكية الفكرية، -

 تعميم استعمال وسائل الدفع اإللكرتوين، -

 دعم الرتتيب األمين للشريط احلدودي وبشكل خاص يف املناطق البعيدة عن مراكز املراقبة، -

 .كافحة التهريب ،على املستويني القضائي والعمليايتترقية التعاون الدويل يف جمال م -

 . 01،    ص 71/01/7002،مؤرخة يف  21ر ،عدد .،ج" حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة ،عند اإلقتضاء ،عن طريق التنظيم



 

 

املتعلق مبكافحة  09-02من األمر  01املشار إليها يف نص املادة " وسائل الدفع اإللكرتوين"   أال وهو

 .1التهريب

 9172ذي احلجة عام  72املؤرخ يف  07-02مث بعد ذلك أضاف املشرع اجلزائري مبوجب القانون  

يف وفاء السفتجة ،حيث  191املعدل واملتمم للقانون التجاري فقرة ثالثة للمادة  7002فرباير  09املوافق 

نص على إمكانية التقدمي للدفع بأي وسيلة كانت، ومن ضمنها وسائل التبادل اإللكرتوين ،كما مت إضافة 

 .2مبناسبة تقدمي الشيك للوفاء  207نفس الفقرة إىل املادة 

لقانون باب رابع إىل الكتاب الرابع من القانون التجاري، واملعنون بالسندات كما أضاف مبوجب هذا ا

 . 713مكرر  211التجارية ،فصال ثالثا تضمن بطاقات السحب والدفع ،وذلك يف نص املادة 

                                                                        
.92السلبق، ص  الزهراء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املرجع -9  
من األمر  207و  191تعدل وتتمم املادتان : " املتضمن القانون التجاري 7002فرباير  09املؤرخ يف  07-02من القانون  09املادة  -7

 :واملذكور أعاله وحترران كما يأيت 9122سبتمرب  79املوافق  9112رمضان عام  70املؤرخ يف  21-22رقم 

السفتجة الواجبة الدفع يف يوم حمدد أو يف اجل ما من تاريخ معني أو بعد اإلطالع ،أن يقدم السفتجة للدفع جيب على حامل :" 191املادة 
 .إما يف يوم وجوب دفعها أو يف احد يومي العمل املواليني له

 .يعترب التقدمي املادي للسفتجة لغرفة املقاصة مبثابة تقدمي للوفاء

 ".لة تبادل إلكرتونية حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول هبماميكن أن يتم هذا التقدمي أيضا بأي وسي

 .يعد التقدمي املادي للشيك إىل إحدى غرف املقاصة مبثابة تقدمي للوفاء: " 207املادة 

يف ، مؤرخة 99ر ،عدد .، ج"ميكن أن يتم هذا التقدمي أيضا بأي وسيلة تبادل إلكرتونية حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول هبما
 .01،ص  01/07/7002

تعترب بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك واهليئات املالية املؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها :" من نفس القانون 71مكرر  211املادة  -1
 .بسحب أو حتويل اموال

، مؤرخة 99ر ،عدد .، ج"فقط بسحب اموال تعترب بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو اهليئات املالية املؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها
 .99،ص  01/07/7002يف 



 

 

حيث عرف بطاقات الدفع بأهنا بطاقات تسمح بسحب أو حتويل األموال من طرف صاحبها وهي بطاقات 

اهليئات املالية املخولة بذلك ،أما بطاقات السحب فهي بطاقات خمصصة لسحب تصدر عن البنوك أو 

 .األموال دون غريها 

اإلتصال وتبادل "كما تناول املشرع اجلزائري موضوع التعاقد اإللكرتوين يف الباب السادس املعنون  بـ 

 7090أكتوبر  02 املؤرخ يف 719-90من املرسوم الرئاسي رقم   " املعلومات بالطريقة اإللكرتونية

 .1املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

،مبينا نيته  2من القانون املذكور على تأسيس بوابة إلكرتونية للصفقات العمومية 921حيث نص يف املادة 

يف التوجه إىل التعامل اإللكرتوين يف جمال الصفقات العمومية، كما نص على امكانية وضع الوثائق الالزمة 

 . 3ملنافسة اخلاصة باملصاحل املتعاقدة حتت تصرف املتعهدين بالطريقة اإللكرتونيةللدعوة إىل ا

إن املشرع اجلزائري حىت ولو حاول مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال التعاقد بالطريقة اإللكرتونية ،إال أن 

    غري كافية ،باعتبارالنصوص اليت اصدرها يف شأن املعامالت اإللكرتونية يف جمال الصفقات العمومية تبقى 

  .مؤثرا بصورة كبرية يف اقتصاديات الدولةيعد جماال  عموما  أن جمال الصفقات

                                                                        
ر .،املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج 7090أكتوبر  02املوافق  9119شوال عام  71املؤرخ يف  719-90املرسوم رئاسي رقم  -9

 .01،ص  02/90/7090،مؤرخة يف  21 ،عدد

 .ونية للصفقات العمومية لدى الوزير املكلف باملاليةتؤسس بوابة إلكرت : " من نفس املرسوم 921املادة  -7

 .11،ص  02/90/7090،مؤرخة يف  21ر ،عدد .، ج"حيدد حمتوى البوابة وكيفيات تسيريها مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية

تصرف املتعهدين أو املرشحني للصفقات  ميكن املصاحل املتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إىل املنافسة حتت: " من نفس املرسوم 921املادة  -1
 .العمومية ،بالطريقة اإللكرتونية

 .ميكن أن يرد املتعهدون أو املرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إىل املنافسة بالطريقة اإللكرتونية

 .11،    ص  02/90/7090،مؤرخة يف  21ر ،عدد .، ج" حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بقرار من الوزير املكلف باملالية 



 

 

 :واقع استخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر: المبحث الثاني

يف خضم التطورات اإلقتصادية والتكنولوجيا احلديثة ،تسلطت األضواء حول امهية التجارة اإللكرتونية كظاهرة 

ديثة تساهم يف صياغة العامل املعاصر باستبدال عوامل اإلنتاج التقليدية بعنصر املعلوماتية ،فقد القت هذه ح

الظاهرة رواجا واستحسانا كبريا ومتكنت يف وقت وجيز من فرض وجودها على الدول املتقدمة والعربية على 

ه يف جمال التجارة اإللكرتونية سواء يف اجملال حد السواء، غري أن اجلزائر وبالرغم من التطور احملتشم الذي عرفت

التشريعي أو التكنولوجي الزالت متأخرة وشبه غائبة عن متابعة التطورات التجارية اإللكرتونية ومل تعطي 

 .للتجارة اإللكرتونية حقها

مطلب أول  وفيما يلي سنتطرق إىل أهم املعوقات اليت حالت دون إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر يف

 .يف مطلب ثان فيها،مث نعرج إىل آفاق اعتماد هذه التجارة 

 :معوقات عدم إعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر: المطلب األول

تواجه الدول العربية واإلسالمية كغريها من الدول النامية من بينها اجلزائر العديد من العقبات والتحديات يف 

إللكرتونية ،حيث ميكن تلخيصها يف العوائق التقنية ،عوائق اجتماعية ،جتارية سبيل استخدامها للتجارة ا

 .وعقبات قانونية تشريعية

 : العوائق التقنية ،التكنولوجية واإلجتماعية: الفرع األول

تتمثل العوائق ذات العالقة مبجال التقنية التكنولوجية يف اجلزائر يف ضعف البىن التحتية التكنولوجية ،ضعف 

فة التقنية والوعي اإللكرتوين بني أفراد اجملتمع وقصور الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة يف جمال تقنية ثقا

املعلومات وتطبيقات التجارة اإللكرتونية، وذلك باإلضافة إىل عوائق اجتماعية كاألمية يف شكلها العام 

 .وحاجز اللغة



 

 

 :ضعف البنى التحتية التكنولوجية: أوال

التجارة اإللكرتونية إنشاء بنية حتتية تكنولوجية متطورة تساعد على انتشار استخدام اإلنرتنت  يتطلب جناح

وتوفر البيئة املناسبة والداعمة للتجارة اإللكرتونية والقادرة على حتمل أعباء وخماطر هذا النوع احلديث من 

 .1املبادالت التجارية

الت ونقل املعلومات والربط اإللكرتوين ومدى توافر قطع وهذه البىن تتمثل يف نوعية وسرعة وسائل اإلتصا

تقنية املعلومات مثل احلواسيب واألقراص الصلبة واملرنة وأجهزة اهلواتف الرقمية وغريها ،واليت تعد من الوسائل 

 .الضرورية واألساسية لدخول شبكة اإلنرتنت والقيام بأي تعامل جتاري إلكرتوين 

،فأول ما يؤكد تأخرها يف  2العاملية فهي متأخرة بشكل كبري يف هذا اجملالفاجلزائر وحسب اإلحصائيات 

استكمال البىن القاعدية التكنولوجية هو حمدودية اخلدمات اهلاتفية الثابتة اليت تؤثر بشكل كبري على اإلقبال 

ت اهلاتفية على اإلنرتنت ،فال ميكن بأي شكل من األشكال التوسع يف استخدام اإلنرتنت دون توفر اخلدما

الكافية ، ومن بني أهم   ما يعرقلها أيضا هو املبالغة يف تكاليف اإلشرتاك يف شبكة اإلنرتنت سواء على 

األفراد أو الشركات الراجع الخنفاض عدد مستعملي اإلنرتنت يف اجلزائر مما دفع مبقدمي خدمات اإلنرتنت 

خفيضات يف األسعار إال أهنا مازالت مرتفعة نسبيا ،فرغم تواصل الت3إىل حتديد أسعار أعلى لتغطية تكاليفهم

 . وحتول دون اإلستخدام األمثل هلذه الشبكة

                                                                        
.722مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية ،حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -9  
كتوراه شنيين ،التجارة اإللكرتونية كخيار اسرتاتيجي للتواجد يف األسواق الدولية ومقومات إقامتها يف الوطن العريب ،واقع وحتديات ،أطروحة د حسني  -7

،ص  7091التسيري ،ختصص إدارة أعمال ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،علوم يف علوم 
719. 

اجلزائري يف  ،كمال رزيق ،التجارة اإللكرتونية وضرورة اعتمادها يف اجلزائر يف األلفية الثالثة ،امللتقى الوطين االول حول اإلقتصاد فارس مسدور -1
 .7007ماي  77و 79األلفية الثالثة ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،اجلزائر ،يومي 

  



 

 

أما فيما خيص العتاد الالزم لإلنرتنت والذي يشمل أساسا أجهزة الكمبيوتر ،فإن اجلزائر تعترب من البلدان 

نت باعتبار أن احلاسوب ذات التجهيز املنخفض باحلاسوب ،األمر الذي يشكل عائقا على استعمال اإلنرت 

      اآليل يعد اهم وسيلة للنفاذ إىل شبكة اإلنرتنت وممارسة أي عمل جتاري هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن 

ما يزيد من امتناع اجلزائريني على استخدام تقنية اإلنرتنت هو سوء خدمة اإلتصال باإلنرتنت ،باإلضافة إىل 

، مما جيعل من عملية 1ة يف جل املناطق اجلزائرية التجارية والسكنيةعدم وجود خدمة انرتنت عالية السرع

 .التسوق عرب اإلنرتنت عملية مملة وبطيئة

 :ضعف ثقافة التقنية والوعي اإللكتروني بين أفراد المجتمع: ثانيا

ت التجارية تلعب الثقافة واملعرفة بالتجارة اإللكرتونية دورا هاما يف انتشارها وتطورها السيما بني املؤسسا

والقطاعات اإلنتاجية ،فهنالك فئة واسعة من اجلزائريني تعاين من ضعف مستوى الوعي باالستخدام 

الصحيح لتقنية املعلومات يف قطاع األعمال ،وهذا الضعف يفسر يف جانب منه بانتشار ظاهرة األمية 

 .2سب اآليل والربجمياتاملعلوماتية واليت يقصد هبا اجلهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة احلا

         فعدم إدراك املواطنني اجلزائريني ألمهية ربط التجارة باإلنرتنت وحمدودية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر ،

        تقف عائقا أمام إنتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،فمعظم املواطنني يستعملون اإلنرتنت لغرض ترفيهي

 .ال غري

                                                                        
الشفافية  فريد كورتل ،واقع التجارة اإللكرتونية بالبلدان العربية وسبل تطويرها ،إشارة خاصة حلالة اجلزائر ،امللتقى العلمي الدويل األول حول -9

  . 7001جوان /تصاد العاملي ،اجلزائر ،مايوجناعة األداء لإلندماج يف اإلق

 http://www.tas-حممد بن بوزيان ،عائشة بلحرش ،التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر الفرص والتحديات ،متوفر على املوقع ، -7
wiki.com/tw411.html ،91/01/7092 ،91:29. 
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 :الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية المعلوماتقصور : ثالثا

ميثل العنصر البشري الركيزة األساسية يف تسخري تقنية املعلومات خلدمة اقتصاد اجملتمع وبالتايل تطوير التجارة 

نرتنت اإللكرتونية ،حبيث تتطلب هذه التجارة أيد عاملة مدربة يف جماالت متعددة مثل تطوير املواقع على اإل

(Websites ) ومهارات الربجمة يف لغات(Perl, XML, HTML ) وخرباء يف قواعد البيانات،

(Databases ) وأنظمة التشغيل ،باإلضافة إىل خمتصني يف تصميم مواقع التجارة اإللكرتونية وقوائم

 .1الكتالوجات ونظم الدفع اإللكرتونية وغريها

خلربات التكنولوجية والكوادر املؤهلة للتعامل مع تقنيات التجارة اإللكرتونية فاجلزائر تفتقر إىل املوارد البشرية وا

اليت من املفروض أن تتوىل مهمة تصميم وتطوير مواقع التجارة اإللكرتونية وقوائم الكتالوجات ونظم الدفع 

 .اإللكرتونية ،وتكون خبرية أيضا يف قواعد البيانات والربجميات وأنظمة التشغيل

 :مل اليت سامهت يف هذا الفقر يف الكوادرومن العوا

 .2ضعف مستوى التكوين املتخصص يف تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال على مستوى املعاهد واملؤسسات -

عدم كفاية إمكانيات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي الذي يؤدي دورا مركزيا يف اقتناء وانتاج املعرفة  -

 .دة من التجارة اإللكرتونيةالتكنولوجية الالزمة لإلستفا

 .ظهور ابتكارات جديدة باستمرار وتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة مما يصعب من عملية اللحاق هبا -

                                                                        
 .921،عوائق تطور التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب ،دراسة حالة اجلزائر ،املرجع السابق ، ص  رشيد عالم -9

 .710مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية ،حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -7

  



 

 

هجرة األدمغة والكفاءات إىل الدول املتقدمة اليت تعمل جاهدة إلستقطاهبا بتوفري كل الظروف املالئمة  -

قيقيا يهدد بشكل مباشر اقتصاد املعرفة من خالل فقدان إلستقرارها ،حيث تشكل هجرة األدمغة نزيفا ح

 .1رأس املال البشري اجلزائري وخسارة الكفاءات واإلطارات املتخصصة

 :األمية في شكلها العام وحاجز اللغة: رابعا

ية تعد اجلوانب اإلجتماعية والثقافية يف اجلزائر من أصعب العوائق اليت تقف يف وجه انتشار التجارة اإللكرتون

مليون شخص من أمية احلرف أن تتحول  2.2فيها ،فمن الصعب على هذه الدولة واليت يعاين فيها حوايل 

 .بسهولة إىل اإلقتصاد الرقمي وتطبق أسلوب التجارة عرب اإلنرتنت

كما انه ومن بني حتديات تطور وانتشار التجارة اإللكرتونية أيضا عامل اللغة والذي يعترب من بني األولويات 

إلستخدام شبكة اإلنرتنت ،حيث أن اللغة الشائعة واملستخدمة يف اإلنرتنت على املستوى العاملي هي اللغة 

 .2 %10اإلجنليزية مبا يعادل 

ومن ناحية أخرى ،فإن الشكوك حول أمن املعلومات وغياب الثقة لدى بعض جمتمعات الدول النامية 

    راء ودفع الثمن عرب اإلنرتنت يعد عائقا آخر إلنتشار التجارةالسيما الدولة اجلزائرية يف عمليات البيع والش

 .اإللكرتونية 

 

                                                                        
فة ،املقومات والعوائق، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا عيسى خليفي ،كمال منصوري ،اندماج اقتصاديات البلدان العربية يف اقتصاد املعر  -9

 .92،ص  7009،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر ،جوان ، 01،العدد 

ية دار اجلامعطارق عبد العال محاد ،التجارة اإللكرتونية ،املفاهيم ،التجارب ،التحديات ،األبعاد التكنولوجية واملالية والتسويقية والقانونية ،ال -7
 .917،ص  7001،اإلسكندرية ،مصر ،

  



 

 

 :العوائق التجارية: الفرع الثاني

ميثل التحول من بيئة التجارة التقليدية إىل بيئة التجارة اإللكرتونية حتديا حقيقيا أمام املؤسسات واملشروعات 

جزائـر  فأغلب مؤسساتـها ومشروعاهتـا لديهـا نوع من اجلمود التجارية يف الدول العربية ،وخاصة بالنسبة لل

     وعـدم قبـول أي تغيري وميكن تلخيص أهم العوائق التجارية اليت متنع انتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 

 :ما يلي

 :عدم توفر حوافز ممارسة التجارة اإللكترونية لدى المؤسسات: أوال

األموال لدى املشروعات واملؤسسات ،ففي ظل غياب رؤوس األموال يصعب لقصور رؤوس  يعود ذلك  

على األفراد الذين هلم األفكار واإلبداعات من احلصول على الفرص لإلنطالق يف مشروعاهتم التجارية 

 .1اإللكرتونية

سات فقد انعكست التكاليف املرتفعة لتوصيل خدمات اإلتصال باإلنرتنت ذو احلزمة العريضة إىل املؤس

والتجهيز باحلواسيب واستضافة املواقع وجتديدها على اخنفاض عدد مواقع التجارة اإللكرتونية اجلزائرية 

،وحتـى الشركـات أو املؤسسات اليت 2،فأغلبية املؤسسات ال متتلك موقعا خاصا هبا   على شبكة اإلنرتنت

ه فقط على بعض املعلومات اليت تعرف هذا األخري بالسكون واحتوائ ،فما مييزتتوافر على موقع إلكرتوين 

بالشركة ومنتجاهتا دون إضافة عنصر التفاعل مع املستخدمني أو إستعمال الشبكة أو املوقع اإللكرتوين يف 

 .إقامة معامالت إلكرتونية

                                                                        
 .921رشيد عالم ،عوائق تطور التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب ،دراسة حالة اجلزائر ،املرجع السابق ،   ص  -9

 .712مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -7

 



 

 

 :ويكمن ذلك يف: ضعف التوجيهات والمساعدات الالزمة للتحول للتجارة اإللكترونية: ثانيا

حلكومي املشجع للتجارة اإللكرتونية ،حبيث ال توجد تشجيعات استثمارية كافية للخواص ــ حمدودية الدعم ا

 .يف جمال التجارة اإللكرتونية

 .ــ عدم توفر شركات للوساطة تقوم بدور نقل وتوصيل البضائع املباعة إلكرتونيا

 التجـارةــ نقص فـي احملتـوى املعلوماتـي املساند ألنشطـة املؤسسـات ،فال يزال مفهوم 

اإللكرتونية غامضا لدى الكثري من أصحاب املؤسسات ،مما يستدعي توفري البيئة املناسبة لتبيان مفهوم هذا 

 .النوع من التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت

املتعلقة بتطوير التجارة اإللكرتونية الدور املطلوب منها، نظرا لعدم تكيفها  1ــ عدم تأدية حاضنات األعمال

 .الظروف احمللية وعدم اقرتاح مشروعات جديدة من قبل املؤسسات خاصة بالتجارة عرب اإلنرتنت مع

ــ ضعف احملتوى املعلومايت املساند ألنشطة املؤسسات ،فال زال مفهوم التجارة اإللكرتونية غامضا لدى الكثري 

 من أصحاب املؤسسات مما يستدعي ضرورة توفر البيئة

                                                                        
تعمل على توفري مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار  -هلا كياهنا القانوين–قائمة بذاهتا حاضنات األعمال هي مؤسسات  -9

،وميكن هلذه ( سنة مثال أو سنتان)الذين يبادرون إىل إقامة مؤسسات صغرية هبدف شحنهم بدفع أويل ميكنهم من جتاوز أعباء مرحلة اإلنطالق 
ن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات خمتلطة ،حسني رحيم ،نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم املؤسسات أن تكون تابعة للدولة أو أ

 .991،ص  7001، 07التجديد التكنولوجي ،جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،العدد 

تطوير املؤسسات اإلقتصادية ورعايتها ملدة حمدودة مبا فهي بيئة متكاملة من التسهيالت واآلليات املدعمة لرواد األعمال يف بدأ وإدارة وتنمية و  -
يكفل هلا فرص أكرب للنجاح ويقلل من حجم املخاطر واحتماالت الفشل اليت تصادفها ،شريف غياط ،حممد بوقموم ،حاضنات األعمال 

،ديسمرب  09لة أحباث إقتصادية وإدارية ،العدد التكنولوجية ودورها يف تطوير اإلبداع واإلبتكار باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حالة اجلزائر ،جم
 .21،21،ص  7001،

  



 

 

 .1اإلستيعاب الكايف ملفهوم االعمال اإللكرتونية الالزمة املساعدة على 

 :العوائق القانونية والتشريعية: الفرع الثالث

يلعب العامل القانوين دورا هاما يف تطوير التجارة اإللكرتونية ،حبيث تشكل التشريعات والقوانني املتعلقة 

جه دول العامل سواء املتقدمة منها أو بتنظيم التجارة عرب اإلنرتنت أحد اهم البىن التحتية لقيامها ،إذ توا

النـامية حتديـا حقيقيا يف وضـع التشريعـات والضوابـط القانونية اليت تتالئم وأمناط العمليات التجارية اإللكرتونية 

 .2احلديثة ،السيما يف ظل حداثة هذه الظاهرة وتباين أطر األنظمة التشريعية احمللية لدول العامل

ول دون التطور اجلزائري يف جمال التجارة اإللكرتونية وبغض النظر عن بعض القوانني فمن العقبات اليت حت

والنصوص املتعلقة بتنظيم هذا النوع من التجارة اليت تتم عرب اإلنرتنت ، عدم إصدار قانون خاص بالتجارة 

 .األخرىاإللكرتونية وما يتعلق هبا من مواضيع يكون مستقال حبد ذاته عن بقية فروع القوانني 

فقد جاء املشرع اجلزائري ببعض النصوص املتعلقة باملعامالت اإللكرتونية دون التعرض للنظام القانوين الذي 

حيكم العقد اإللكرتوين باعتباره أساس املعامالت اإللكرتونية ،فقد مت اعتماد تشريعات وحلول جزئية تتعرض 

العديد من اجلوانب اخلاصة بعمليات التجارة لبعض النقاط فقط اليت تبدو أكثر امهية دون أن تغطي 

اإللكرتونية، كما أن هذه القوانني اجلزئية الصادرة يعاب عليها أهنا جاءت بعض نصوصها غامضة حتيل إىل 

 . التنظيم الذي يتأخر يف بعض األحيان إصداره وهذا إذا مت فعال

                                                                        
مارس نبيل علي ،مسح للمحتوى الرقمي العريب ،برجمياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته ،اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ،اإلسكوا ، -9
 .http://www.escwa.un.orgة لغريب آسيا، اإلسكوا ،   ،متوفرة على املوقع الرمسي للجنة اإلقتصادية  واإلجتماعي 7090،

 البنوك نعيمة حيياوي ،التجارة اإللكرتونية وآثارها على إقتصاديات األعمال العربية ،امللتقى العلمي الدويل الرابع حول، عصرنة نظام الدفع يف -7
ارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،عرض جتارب دولية ،معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي خلميس اجلزائرية وإشكالية اعتماد التج

 .7099أفريل  72و 79مليانة ،

  

http://www.escwa.un.org/


 

 

 :لكرتونية فيما يليوميكن عرض أهم التحديات القانونية والتشريعية يف املعامالت اإل

صعوبة املالحقة القانونية لكثري من املعامالت التجارية اإللكرتونية اخلاصة حبضر السلع نتيجة عدم  :أوال

تزويد املواقع على الشبكة باملعلومات الشخصية وبيانات طريف املعاملة، وكذا صعوبة حتديد هوية املمول 

يف ظل سهولة قيام املمول بالتنقل عرب مواقع الواب ملمارسة  ومعرفة عنوان منشأته وكيانه القانوين ،وذلك

 .العمليات التجارية اإللكرتونية دون احلاجة إىل اإلنتقال إىل بلد املستهلك

عجز القوانني اخلاصة حبقوق امللكية والعالقة التجارية عن محاية العديد من احلقوق املنشورة على شبكة  :ثانيا

جلزائري كان قد أصدر جمموعة من النصوص القانونية املتضمنة ملواضيع امللكية اإلنرتنت،غري أن املشرع ا

 :الفكرية األدبية و الصناعية واملتمثلة يف كل من

 .1املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 91/02/7001املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -

 .2املتعلق بالعالمات 91/02/7001املؤرخ يف  09-01األمر رقم  -

 .3املتعلق برباءات اإلخرتاعات 91/02/7001املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -

 

                                                                        
 ر.،املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ج 7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -9

 .01، ص 7001يوليو  71،املؤرخة يف  11،عدد 

،املؤرخة  11ر ،عدد .،املتعلق بالعالمات،  ج 7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  09-01األمر رقم  -7
  .77، ص 7001يوليو  71يف 

 11ر ،عدد .،املتعلق برباءات اإلخرتاع،  ج 7001ليو سنة يو  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -1
 .72، ص 7001يوليو  71،املؤرخة يف 

  



 

 

الشكلية للدوائر   املتعلق باحلماية القانونية للتصاميم 91/02/7001املؤرخ يف  01-01األمر رقم  -

 .1املتكاملة

ن املتفق عليه أنه فمهما كانت أخطاء املشرع وعدم إملامه بكافة احلقوق املنشورة على الشبكة الرقمية،إال أ

اختار قانون حق املؤلف كنظام مالئم حلماية الربجميات ،شأنه يف ذلك شأن باقي املشرعني العرب ،وبالتايل 

نرى أن النصوص اجلديدة جاءت لتؤكد التوافق التشريعي يف جمال توحيد النظام القانوين الذي ختضع له 

 . 2برامج احلاسوب

قضائي يف فض النزاعات اليت حتدث بني أطراف التعاقد اإللكرتوين على صعوبة حتديد اإلختصاص ال :ثالثا

،فمن الطبيعي أن تظهر املنازعات يف بيئة التجارة اإللكرتونية متاما   3املستوى احمللي أو على املستوى الدويل

تصل كما هو احلال يف العامل غري اإللكرتوين ،منازعات تتصل بإبرام العقد وتنفيذه وتفسريه ،وأخرى ت

بالعناصر املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية كمنازعات امللكية الفكرية وحتديدا بالنسبة للعالمات التجارية واتصاهلا 

 .4بأمساء مواقع التجارة اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت

                                                                        
،املتعلق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر  7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  01-01األمر رقم  -9

 .72، ص 7001يوليو  71،املؤرخة يف  11ر ،عدد .املتكاملة ،  ج

 .19،ص  7002عبد اهلادي بن زيطة ،محاية برامج احلاسوب يف التشريع اجلزائري ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر، الطبعة االوىل ، -7

العلمي الدويل الرابع عالوي حممد حلسن ،موالي خلضر عبد الرزاق ،آليات التجارة اإللكرتونية كأداة لتفعيل التجارة العربية البينية، امللتقى  -1
ادية وعلوم حول، عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،عرض جتارب دولية ،معهد العلوم اإلقتص

 .7099أفريل  72و 79التسيري ،املركز اجلامعي خلميس مليانة ،

القانوين للتجارة اإللكرتونية ،مكتبة القانون واإلقتصاد ،الرياض، اململكة العربية السعودية عبد الصبور عبد القوي على مصري ،التنظيم  -1
 .721،ص  7097،الطبعة األوىل ،

  



 

 

كمة وهذه املنازعات غالبا ما تتضمن طرفا أجنبيا لقيامها ،مما يثري العديد من التساؤالت بالنسبة للمح

املختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق على النزاع ومدى قوة وحجية األحكام األجنبية الصادرة يف 

 .مثل هذه النزاعات يف إقليم آخر

 :آفاق اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر: المطلب الثاني

و اهليكلية وذلك يف سبيل اإلنتقال إىل لقد قامت اجلزائر مبجموعة من اإلجراءات والتدابري سواء التشريعية أ

عامل التجارة اإللكرتونية واإلقتصاد الرقمي ،غري أهنا وبصفتها فتية يف هذا اجملال مل تتمكن من اإلملام بكافة 

 1جوانب هذه التجارة اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت ،مما جعلها كباقي الدول النامية تعاين من فجوة رقمية

ل املتقدمة ،وفيما يلي سنقوم بالتطرق إىل أهم اجلهود اليت بذلتها الدولة اجلزائرية يف سبيل باملقارنة مع الدو 

  .تطوير التجارة اإللكرتونية ، وكذا احللول اليت جيب أخذها بعني اإلعتبار العتماد وتطوير هذه التجارة 

 جهود الدولة الجزائرية في مجال تطوير التجارة اإللكترونية : الفرع األول

حيظى قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت باهتمام وعناية خاصة من طرف الدولة اجلزائرية خاصة وأنه 

أصبح يشكل مطلبا أساسيا يف كافة جماالت احلياة اإلقتصادية، االجتماعية والعلمية ،فاجلزائر وباإلضافة إىل 

،قامت بإطالق العديد من املشاريع اهلدف اصدارها جملموعة من التشريعات فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية 

 .منها ترقية وتطوير الدولة إلكرتونيا

 

                                                                        
الفجوة اليت خلفتها ثورة املعلومات واإلتصاالت بني الدول املتقدمة والدول النامية وتقاس بدرجة توافر أسس : تعرف الفجوة الرقمية بأهنا -9

،فائزة بوشول ،ليلى ( اإلنرتنت)ة مبكونات اإلقتصاد الرقمي الذي يستند إىل تكنولوجيا املعلومات ودرجة اإلرتباط بشبكة املعلومات العاملية املعرف
 .911،ص  7002، 02قطاف ،واقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب واجلزائر، جملة الباحث، العدد 



 

 

 :مشروع الجزائر اإللكترونية: أوال

لقد أشرفت وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم على إعداد مشروع اجلزائر اإللكرتونية يف شكل وثيقة صادرة 

وثيقـة رمسية حتمل معامل برنامج إدارة إلكرتونية  ،والتـي متثل حسـب ما ورد فيها أول 70011فـي ديسمرب 

 .متكاملة يف اجلزائر 

            كان اهلدف من هذه الوثيقة هو النهوض باإلقتصاد الوطين وحتسني مكانة املواطن من خالل

               تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ،تطوير ودعم املؤسسات اإلدارية واإلقتصادية، حتسني مستوى

املواطنني عن طريق استعماهلم لتكنولوجيا املعلومات واالتصال و توفري خدمات نوعية للمؤسسات    معيشة

 .واملواطنني

حمورا رئيسيا مرتكزة على ثالث مواضيع أساسية ( 91)وتضمنت اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية ثالثة عشر 

 :اطن اإللكرتوين ميكن تلخيصها فيما يليوهي اإلدارة اإللكرتونية ،املؤسسة اإللكرتونية واملو 

 : تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في اإلدارة العمومية -1

تعمل الدولة من خالل هذا احملور على تعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت يف اإلدارات 

 .لتقريبها من املواطن 2احلكومية

صة ومشرتكة لكل دائرة وزارية تتمثل يف استكمال البىن األساسية ولتحقيق ذلك مت وضع أهداف خا

املعلوماتية مع اقامة نظم املعلومات من خالل رقمنة املعلومات    والتسيري اإللكرتوين للمستندات عن طريق 

                                                                        
 .http://www.mptic.dz/ ،90/02/7092 ،70:11ربيد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال، الوثيقة متوفرة على موقع وزارة ال -9

 .711حممد مولود غزيل ،معوقات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وسبل معاجلتها ،املرجع السابق ،   ص  -7

http://www.mptic.dz/


 

 

،   1وضع مكتبة الكرتونية تتيح  الوصول إىل الوثائق واملعلومات دون أن يكون هنالك حواجز زمانية أو مكانية

 .وكذا تطوير اخلدمات اإللكرتونية لفائدة املواطنني والشركات والعمال واإلدارات األخرى

 :تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في الشركات -2

تعترب تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال بالنسبة للشركة أو املؤسسة مبثابة األدوات اليت تستخدم لبناء نظم 

تساعد على استخدام املعلومات املدعمة الحتياجاهتا يف اختاذ القرارات والقيام مبختلف املعلومات ،كما 

العمليات التشغيلية يف املؤسسة عن طريق حتويل وختزين ومعاجلة كل أنواع املعلومات يف شكل معطيات 

اإللكرتونية إدماج وهلذا فقد كان من أولويات مشروع اجلزائر ، يةموحدة وبثها بسرعة فائقة عرب الشبكة الرقم

تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف القطاع اإلقتصادي ودعم امتالك تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال من قبل 

 .الشركات

: تطوير آليات وحوافز استفادة المواطنين من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال -3

يح نفاذ املواطنني إىل جتهيزات وشبكات تكنولوجيات يهدف هذا احملور إىل وضع آليات وتدابري تشجيعية تت

بتوفري حواسب  2"أسرتك"املعلومات واالتصاالت ،حبيث تتحقق هذه الغاية عن طريق إعادة بعث عملية 

                                                                        
 .711اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  ا وواقعها يفمسية دميش ،التجارة اإللكرتونية ،حتميته -9

 77يف " أسرتك"لقد أطلق رئيس الدولة اجلزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة مشروع حاسوب لكل أسرة وهو ما ما يعرف مبشروع  -7
،غري أن هذا مل  شهر 97،وذلك هبدف الوصول إىل تسويق مليون حاسوب بنوعيه املكتيب واحملمول يف أجل أقصاه  7002أكتوبر 

مع توسيع الفئات اليت املستفادة لتشمل قطاع " 7أسرتك "حيقق النتائج املرجوة منه ،مما دفع بالسلطات املعنية إىل إطالق مشروع 
 ,Younès Grar, Opération OUSRATIC2الرتبية ،الصحة ،قطاع اإلدارة ،املهن احلرة وفئة املعاقني، 
réunion des cadres, 03/05/2010, disponible sur le site web, 
www.mptic.dz/fr/IMG/pdf/ousratic_reunion_des_cadres_3_Mai.pdf, 11/05/2015, 
19 :51.                                                  

 

http://www.mptic.dz/fr/IMG/pdf/ousratic_reunion_des_cadres_3_Mai.pdf


 

 

آلية شخصية وخطوط  توصيل ذات التدفق السريع مع توسيع اخلدمة العامة لتشمل النفاذ إىل الشبكة 

 ".اإلنرتنت"العاملية 

 : طوير اإلقتصاد الرقميدفع ت -1

يرتكز اإلقتصاد الرقمي على ثالث مكونات أساسية وهي الربجمية واخلدمات والتجهيز، فرغم ما تعانيه اجلزائر 

من نقائص يف هذا اجملال ،إال أنه من املمكن تفعيل خربات ومهارات املنظمات اجلزائرية العاملة يف ميدان 

، وذلك بوضع إجراءات هتدف إىل هتيئة البيئة 1ا حنو أسواق أخرىتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وتصديره

 .املناسبة واملشجعة للتطوير املكثف لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتأهيل منتجاهتا

كما يهدف هذا احملور إىل توفري كل الظروف املالئمة لتثمني الكفاءات العلمية والتقنية والوطنية يف جمال 

يات وتوفري اخلدمات والتجهيز وتوجيه النشاط اإلقتصادي يف جمال تكنولوجيات اإلعالم انتاج الربجم

 .واإلتصال حنو التصدير

 :تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة -5

ور جيب أن اهتم هذا احملور بتقوية البنية التحتية لإلتصاالت بسرعات عالية وعالية جدا ،فحسب هذا احمل

تكون شبكة اإلتصاالت ذات التدفق السريع قادرة على توفري القدرات الضرورية عرب أرجاء الوطن بنوعية 

 :ولتجسيد هذا احملور مت وضع أهداف خاصة ختص اجلوانب التالية، وأمان يستجيبان للمقاييس الدولية

                                                                        
 مر ،دور اإلقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك ،دراسة حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية ،ختصص نقودبشري عا -9

 .17، ص 7097،مالية وبنوك ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،



 

 

 1وإجناز شبكات الربط باأللياف البصرية استكمال البىن األساسية املعلوماتية من خالل اقتناء التجهيزات -

 .،وشبكات الربط احمللي الالسلكي

 تأمني الشبكـات من خالل وضع اإلطـار القانونـي حلمـايـة منشـآت تكنـولوجيـا اإلعـالم  -

 .واإلتصال وتدعيم الكفاءات التقنية املختصة يف جمال احلماية 

 .حتسني نوعية اخلدمات -

وتشجيع اإلنضمام إىل  2من خالل إنشاء وكالة خمتصة لتسيري النطاق" dz."م نطاق التسيري الفعال إلس -

 .هذا النطاق

 :تطوير الكفاءات البشرية -6

يتم جتسيد هذا احملور من خالل إدراج تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف كافة املناهج التعليمية ،سواء يف 

فقد اقرتح بريد اجلزائر عملية التكوين عن بعد ،  التعليم العايلالتكوين املهين أو يف املنظومة الرتبوية و حىت يف

                                                                        
،  www.mptic.dz، متوفر على موقع الوزارة،7001ر اإللكرتونية ،ديسمرب وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،اجلزائ -9

99/02/7092 ،79:17. 

2
- La gestion des enregistrements des noms de domaine sous .dz est une activité qui a été initiée 

par le CERIST avec l'introduction d'Internet en Algérie en 1994.  

Les noms de domaine sous .dz sont attribués par délégation du nom de domaine. Cette 

délégation se fait sur des serveurs de gestion de noms de domaine « DNS » , disponible sur le 

site, http://www.nic.dz/ , 17/05/2015 , 21 :13. 

http://www.nic.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5&lang=fr


 

 

اليت أشرف عليها اإلحتاد الربيدي العاملي هتدف إىل تعزيز معارف ومعلومات أعوان  1"تراينبوست"املسماة 

 .الربيد، بتقدمي دروس وحماضرات عرب شبكة اإلنرتنت

 : تدعيم البحث ،التطوير واإلبتكار -0

د الرقمي تفاعال قويا بني البحث والتطوير واإلبتكار لتطوير املنتجـات واخلدمات ذات القيمة حيتاج اإلقتصا

املضافة فـي جمال التكنولوجيا ،فاهلدف الرئيسي من هذا احملور هو تعزيز البحث العلمي والتطوير واإلبتكار  

تكنولوجيا وجتسيد الشراكات مع عن طريق حتفيز اللقاءات الدولية والدورات التكوينية ،وكذا تنظيم نقل ال

 .اجلامعات ومراكز البحث األجنبية

 : ضبط مستوى اإلطار القانوني -7

يتبني من خالل جمموع التشريعات اجلزائرية املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية ،أن الرتسانة القانونية اجلزائرية الزالت 

ر تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وتشييد جمتمع ال تغطي كل املسائل القانونية املرتتبة عن استخدام وتطوي

املعلومات ،وهلذا جيب ضبط مستوى اإلطار القانوين متاشيا مع املمارسات الدولية ومتطلبات جمتمع 

وعليه فإن اهلدف الرئيسي من خالل هذا احملور يتمثل يف هتيئة  فضاء من الثقة يشجع على ،  2املعلومات

                                                                        
هو برنامج تدرييب تكويين ،صمم من طرف اإلحتاد الربيدي العاملي موجه لإلطارات والعمال واإلداريني وكذا " trainpost"برنامج  -9

 .الشركات الربيدية

 . اطة يف استيعاب الدروس ،وعلى طريقة أكثر كفاءة للتعلم أسس هذا الربنامج على نظام تكوين على شكل وحدات متيل إىل البس

الدول ويتضمن جمموعة من الدروس واحملاضرات  مقدمة عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت ،وذلك هبدف تطوير وتعزيز املهارات املهنية ألعوان الربيد يف 
 .https://www.upu-trainpost.com/fr  ،91/02/7092 ،92:71العضوة يف اإلحتاد الربيدي العاملي،

 .12،11وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،اجلزائر اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص  -7



 

 

هذا اهلدف بدوره يستلزم هدفا خاصا يتعلق بتحديد إطار تشريعي وتنظيمي إقامة احلكومة اإللكرتونية ،و 

 .1مالئم

إن اهلدف األساسي من وضع هذا احملور هو حماولة توعية املواطنني واملؤسسات بأمهية :اإلعالم واالتصال -1

م ذلك عن طريق تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف التنمية اإلقتصادية وحتسني املستوى املعيشي لألفراد ،ويت

مبنح           إعداد وتنفيذ خمطط اتصال حول جمتمع املعلومات وإقامة نسيج مجعوي كامتداد للمجهود احلكومي

 .حوافز مالية إلنشاء مجعيات يف جمال جمتمع املعلومات والقيام حبمالت حتسيسية يف هذا امليدان

 :تثمين التعاون الدولي -11

لدان املتقدمة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال بعدة مشاريع ،من بينها مشروع ميتاز التعاون الدويل مع الب

MEDA22  مع اإلحتاد االورويب ،وذلك لتسريع وترية التنمية من خالل تبادل اخلربات ووضع اتفاقيات متمثلة يف

 .3تكوين وتدريب العاملني يف هذا اجملال

هارات من خالل اقامة شراكات اسرتاتيجية ومشاركة فعالة يف احلوار فاجلزائر تسعى إىل متلك التكنولوجيا وامل 

 .واملبادرات الدولية

                                                                        
ؤمتر األول لإلدارة منري احلمزة ،آليات واسرتاتيجيات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،مشروع اجلزائر اإللكرتونية منوذجا، ورقة عمل مقدمة يف امل -9
  .7090جوان  01إىل  09إللكرتونية ،حنو إدارة إلكرتونية فعالة للمجتمع اجلماهريي، طرابلس ،ليبيا، من ا

مبثابة اتفاقية متويل بني اجلزائر واإلحتاد األورويب لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيات املعلومات   MEDA 2 يعد برنامج  -7
وذلك للرفع من انتاجية ودعم اإلدماج املكثف لتكنولوجيا املعلومات  MEDA 1، فقد جاء هذا اإلتفاق مدعما لربنامج  7001واإلتصال يف مارس 

 واإلتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 .11عامر بشري ،دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك ،دراسة حالة اجلزائر ،املرجع السابق ،ص -1

  



 

 

 :آليات التقييم والمتابعة  -99

            يتطلب ذلك حتديد نظام مؤشرات متابعة وتقييم تسمح بقياس مدى تأثري تكنولوجيات اإلعالم 

               اجراء تقييم دوري لتنفيذ املخطط واالتصال على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وكذا 

وذلك اعتمادا على اإلطار التصوري لنظام مؤشرات نوعية وإعداد مؤشرات " اجلزائر اإللكرتونية"االسرتاتيجي 

 .1مالئمة

 :إجراءات تنظيمية -12

 .ودعما مؤسساتيا هاماإن حماولة تنفيذ واجناح اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية ،يتطلب مشاركة مجيع االطراف 

من خالل " اجلزائر اإللكرتونية "وهلذا يهدف هذا احملور إىل وضع تنظيم التنفيذ الفعلي للمخطط االسرتاتيجي 

تدعيم اإلنسجام وطنيا وبني القطاعات ،وتدعيم قدرات التدخل على مستوى القطاعات واهليئات 

 .2املتخصصة

 :الموارد المالية -13

ة اجلزائر اإللكرتونية يتطلب موارد مالية ال يستهان هبا ،فالبد من استغالل كافة مصادر إن تنفيذ اسرتاتيجي

التمويل املتاحة استغالال عقالنيا ،كما أنه جيب أن تكون اإلجراءات التشريعية أو التنظيمية أو املادية مرتبطة 

                                                                        

 .11وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،اجلزائر اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص  -9

 .727مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية ،حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -7

 



 

 

على التنمية اإلقتصادية   بتقييم مايل دقيق ،ويستلزم االمر أيضا ترتيب هذه اإلجراءات حسب تأثريها

 .واإلجتماعية

بالرغم من الوسائل املادية والبشرية اليت سخرت إلجناز مشروع اجلزائر اإللكرتونية، إال أنه مل حيقق أهم 

االهداف الرئيسية املرجوة منه ،وذلك بشهادة القائمن على هذا املشروع ،ويرجع ذلك إىل جمموعة من العراقيل 

 :املشروع ،ميكن تلخيصها فيما يلياليت حالت دون تقدم 

عجز قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلتصال على تزويد كافة العمالء باهلاتف الثابت الذي يعد أداة أساسية  -

 .إلستعمال شبكة اإلنرتنت

 .حمدودية استخدام اإلنرتنت يف اجلزائر باملقارنة مع الدول اجملاورة وباقي الدول املتقدمة -

طنني واملتعاملني اإلقتصاديني يف التعامالت اإللكرتونية املالية يف اجلزائر ألهنا الزالت يف عدم ثقة املوا -

 . وأصغر من أن تعمم يف كافة أحناء الدولة1بداياهتا

 .وذلك باإلضافة إىل معوقات تطبيق التجارة اإللكرتونية بصفة عامة يف اجلزائر ،واملشار إليها سابقا 

 

 

 

                                                                        

 .717،ص02،7090لعدد أمحد بن عيشاوي، أثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مؤسسات األعمال،جملة الباحث،ا -9



 

 

 :1"سيدي عبد اهلل" لحظيرة التكنولوجية مشروع انشاء ا: ثانيا

 7090جانفي  09يف إطار اإلستفادة من إمكانات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،قامت اجلزائر يف  

، 192-01من خالل الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية املستحدثة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

كم من   10،على بعد " سيدي عبد اهلل"للمدينة اإللكرتونية باملدينة اجلديدة بإنشاء حظرية تكنولوجية جتسيدا 

 .هكتار 900اجلزائر العاصمة،واليت تعد اول حظرية تكنولوجية يف اجلزائر مبساحة تبلغ 

ر يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية الرامية إىل بناء جمتمع املعرفة وتطوي احلظرية املعلوماتية سيدي عبد اهللوتدخل 

هذا املشروع االسرتاتيجي يعترب يف حد ذاته كمحفز  يعترب وتسريع حتول اجلزائر حنو اقتصاد املعرفة، حيث

وتعد احلظرية املعلوماتية لسيدي عبد اهلل لقطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومشجع لإلبداع واالبتكار،

وير البحوث وترقيتها من خالل إنشاء مجع اإلمكانيات الوطنية لتطعن طريق مصدر قوة لالقتصاد الوطين 

 .3العديد من املؤسسات الصغرية اليت تنشط يف حقل التكنولوجيات احلديثة

                                                                        
مساحات للشغل ، شرفتني ،كافيترييا  ²م 7920،منها  ²م 1100هي عبارة عن مبىن ذكي حيتوي على ثالثة طوابق تبلغ مساحتها اإلمجالية  -9

ذي تبلغ كما تضم احلظرية مركز الدراسات و البحث يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ال،قبة زجاجية وموقف سيارات حتت األرض،  
منها  ²م 11.000مبساحة تقدر ب   مكتب بريد معلومايت تتكفل به مؤسسة بريد اجلزائر اىل جانب فضاءات استثماريةو   ²م 2.100مساحته 

،  ،موقع بوابة الوزير االولو االتصال   وهي خمصصة للمؤسسات اجلزائرية آو األجنبية اليت تنشط يف جمال تكنولوجيات األعمال   برج لألعمال
ministre.gov.dz-http://www.premier/ ،71/02/7092 ،91:21. 

،املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر  7001مارس  71املوافق  9172صفر عام  01املؤرخ يف  19-01املرسوم التنفيذي رقم  -7
 .02،ص 71/01/7001،مؤرخة يف 91عددر .دد تنظيمها وسريها ،جالتكنولوجية وتطويرها وحي

العشعاشي عبد احلق ،حوحو مصطفى ،دور إقتصاد املعرفة يف احلد من البطالة ،حالة اجلزائر ،املؤمتر العاملي التاسع لإلقتصاد والتمويل  -1
 .طنبول، تركيا،اس 7091سبتمرب  90-1اإلسالمي ،النمو والعدالة واإلستقرار من منظور إسالمي ،

http://www.premier-ministre.gov.dz/


 

 

حظرية سيدي عبد اهلل فضاء للنشاط والبحث القائم على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذي كما تعترب 

ة، املؤسسات التعليمية والتكوينية، جيمع خمتلف الفاعلني يف السوق من بينهم املؤسسات اخلاصة والعمومي

وحاضنات األعمال من خالل زيادة حجم التفاعالت ما بني الفاعلني يف جممع  معاهد البحث والتطوير

احلظرية املعلوماتية تعترب كبؤرة تكنولوجية تنافسية توفر هذه كما أن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال،  

خدمات جديدة ملؤسسات التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، وهي أيضا بنية حتتية تكنولوجية دقيقة و 

فضاء واسع جيمع بني أهداف تطوير التكنولوجيا وأهداف التطوير االقتصادي ،وتتوافر أيضا على هياكل 

ف ، ومن األهدا1اتصال ذات طاقة عالية كاملعهد العايل لإلتصاالت ،وكالة اإلتصاالت وأيضا وكالة لإلنرتنت

 :اليت أنشأت ألجلها حظرية سيدي عبد اهلل ما يلي 

هتيئة فضاء ديناميكي من أجل جذب املؤسسات املختصة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل  -

 .توفري بنية حتتية تكنولوجية عالية املستوى

 املؤسسات العامة إنشاء مركز حبث لتشجيع وتسهيل اإلبداع من خالل تفعيل الشراكة االسرتاتيجية بني -

 .واخلاصة

 .حتويل املنطقة إىل منطقة جاذبة لالستثمارات األجنبية من أجل نقل التكنولوجيا احلديثة -

مساعدة املؤسسات على رفع قدراهتا اإلبداعية والتنافسية من أجل حتقيق النمو االقتصادي ورفع عدد  -

 .واالتصال املؤسسات اجلديدة العاملة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم

                                                                        
1
- Jean-Claude AROUMOUGOM, Projet de ville nouvelle Sidi Abdellah ,  Algérie, Mission 

réalisée à la demande du minisitère de l’Aménagement du    Territoire   Algérien, Juin 2003,p 04,  

http://euromedina.org/biblioth%C3%A8que_fichiers/Rapport_Sidi_Abdellah.pdf , 17/06/2015, 

19:36. 

    

http://euromedina.org/biblioth%C3%A8que_fichiers/Rapport_Sidi_Abdellah.pdf


 

 

جمموعة   تشمل حبيثتنويع سلسلة القيمة للمؤسسات العاملة يف ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال   -

التنفيذ وتشمل املزيد من والتصميم و التسويق ألعمال اهلندسة البحث والتطوير و  األنشطة من كاملة من

 .ذات القيمة املضافة العناصر

 .واإلتصال وجعله قادر على التصدير تطوير قطاع تكنولوجيات اإلعالم -

العمل على احلد من هجرة األدمغة والكفاءات من خالل مساعدهتم على إنشاء مؤسساهتم اخلاصة، وكذا  -

 .خلق فرص عمل جديدة يف قطاع تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

ني احلظرية التكنولوجية ويف إطار تكملة سلسلة األعمال اليت تسعى لتحقيقها احلظائر التكنولوجية ،مت تدش

، حيث مت يف شهر مارس من نفس السنة اإلعالن عن املشاريع املقبولة يف  7097لوالية ورقلة يف فيفري 

 .1احلظرية وذلك حبضور وزير تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

 ":ARN"مشروع الشبكة البحثية االكاديمية : ثالثا

بكة البحثية االكادميية ظالعلمي ، مت وضع مشروع الش يف إطار حتديث قطاع التعليم العايل والبحث

(ARN ) إذ يتمثل هذا املشروع يف وضع شبكة خاصة باملؤسسات األكادميية البحثية على املستوى،

الوطين ،كما يهدف إىل وضع هيكل لتثمني وتطوير خدمات الوصول وتبادل املعلومات بني اجلامعات ، 

 ..( .باحثني ،أساتذة وطلبة)ولوجية جلميع عاملي القطاع ومن أهدافه أيضا توفري أرضية تكن

حيتوي هذا املشروع على جمموعة من الوسائل املسهلة لعملية اإلتصال ،اإلعالم العلمي والتقين،وهذا بفضل 

 خدمات ومنتجات أجنزت يف إطار مشاريع حبث وتطوير يشرف عليها مركز البحث يف اإلعالم العلمي 

 

                                                                        
وجتربة احلظرية منرية سالمي ،التوجه املقاواليت للشباب يف اجلزائر بني متطلبات الثقافة وضرورة املرافقة ،جتربة وكالة الوساطة والضبط العقاري  -9

 7097أفريل  91-91التكنولوجية باجلزائر ،امللتقى الوطين حول اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،
 .عة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر،جام



 

 

 : هذه الشبكة يف بعض التطبيقات التالية، وتستعمل 1والتقين

التعليم عن بعد ،حبيث متكن هذه الشبكة من نشر التعليم بني خمتلف املراكز اجلامعية وتعوض النقص يف  -

 .األساتذة يف املناطق األكثر إحتياجا

جيع التعاون فيما انشاء مكتبة افرتاضية هتدف إىل دمج اهلياكل التوثيقية لغرض تقاسم املوارد التوثيقية وتش -

 . 2بني املكتبات وعقلنة اقتناء الوثائق

فقد أمثرت جهود مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين فيما خيص هيكلة املعلومة العلمية التقنية يف قطاع 

التعليم العايل بوضع فهارس وطنية مشرتكة للدوريات ،الكتب واألطروحات املتواجدة على مستوى املكتبات 

ية واملؤسسات ،باإلضافة إىل وضع قاعدة خاصة مبا ينشر عن اجلزائر باخلارج ، كما مت تطوير نظام اجلامع

 .وتسيري األرصدة الوثائقية على مستوى املكتبات اجلامعية ،باإلضافة إىل عدة أعمال أخرى 3ألمتتة

ة ،كما ميغابيت يف الثاني 7مؤسسة بطاقة ربط بسعة  90ربط أكثر من " ARN"لقد حقق مشروع 

مكن أساتذة وباحثني من اإلتصال بشبكة اإلنرتنت ،باإلضافة إىل ذلك يهدف مشروع الشبكة البحثية 

األكادميية إىل متكني اجلزائر من التقدم يف حتقيق مشروع اجلامعة اإلفرتاضية الذي يسمح للجزائر يف املسامهة 

بلد من دول  92إىل جانب  اإلفرتاضية ،الذي تعد عضوا فيها" AVICIENNE"يف مشروع جامعة 

 .حوض البحر األبيض املتوسط

 

                                                                        
 .dz.arnwww.  ،91/09/7092 ،92:12/موقع الشبكة البحثية االكادميية ، -9
 .712حممد مولود غزيل ،معوقات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وسبل معاجلتها ،املرجع السابق ،ص  -7
 الصناعةفيمكن تسمية  بشريهو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيا بدون تدخل :و التشغيل اآللي املكننة أاألتمتة أو  -1

، وكيبيديا املوسوعة احلرة اإلنسانفهي عملية هتدف إىل جعل املعامل أكثر اعتمادا على اآلالت بدال من  .مثال، الصناعيةاآللية باألمتتة 

،https://ar.wikipedia.org/ ،91/09/7092  ،99:21.  

http://www.arn.dz/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


 

 

 ":MPTIC"وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال : رابعا

لقد مت وضع بعض اهلياكل وذلك يف إطار دعم سياسة اجلزائر يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ، من 

الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ،وذلك هبدف بينها حتويل وزارة الربيد واملواصالت سابقا إىل وزارة 

تنظيم قطاع التكنولوجيا وإجياد وتفعيل اآلليات املناسبة والفعالة إلقامة جممع معلومات متقدم أحد اهم 

  .1عناصره التجارة اإللكرتونية

لتكنولوجيا تشرف هذه الوزارة على قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل املديرية العامة  

 :واليت تسهر على تنفيذ ما يلي 2اإلعالم واإلتصال

 .والتقنيات السمعية البصرية(7)إعداد اسرتاتيجية لتطوير املواصالت السلكية والالسلكية واملعلوماتية -

 .العمل على حتديد إطار تشييد جمتمع املعلومات اجلزائري -

 .على تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال واستمراريتها وأمنهاالسهر على احرتام شروط ودوام الشبكات املبنية  -

 .3حتديد السياسة الوطنية بغرض اإلستعمال السلمي جملال الفضاء اخلارجي -

 .السهر على احرتام الرتتيبات املطلوبة يف جمال الدفاع الوطين واألمن العمومي -

                                                                        
 .799مسية دميش ،التجارة اإللكرتونية ،حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص  -9
سلطة الضبط للربيد "بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل ،مسماة بـ 7009قامت اجلزائر خالل سنة  -7

تتوىل السهر على تنفيذ التوجهات الوطنية يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،كلفت بتطبيق خطط الدولة " ة واملواصالت السلكية والالسلكي
 .وجذب اإلستثمارات األجنبية إليهاجلزائرية املتعلقة بتحرير سوق الربيد واإلتصاالت وانفتاحه على املنافسة ،

مبوجب " ASAL"وير التكنولوجيا ،قامت اجلزائر بإنشاء الوكالة الفضائية اجلزائرية يف إطار استغالل الفضاء اخلارجي باعتباره أداة لتط -1
،وذلك هبدف تدعيم البحث والسهر على تنفيذ التوجهات الوطنية واإلسرتاتيجية لرتقية النشاط الفضائي وتطويره  11-07املرسوم الرئاسي رقم 

،املتضمن إنشاء الوكالة الفضائية اجلزائرية وتنظيمها  7007جانفي  99ؤرخ يف امل 11-07وتعزيز استعماله السلمي ،املرسوم الرئاسي رقم 
 .90،ص  7007جانفي  70،املؤرخة يف  02ر ،عدد .وعملها ،ج

داء من سنة ابتويعترب املركز الوطين للتقنيات الفضائية املتواجد مبدينة آرزيو ،بوهران ،واخلاضع لوصاية وزير الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال  -
ين للوكالة مبثابة االداة التنفيذية للوكالة الفضائية اجلزائرية ،فهو املسؤول عن إعداد الربامج املالئمة لإلحتياجات الوطنية ،املوقع اإللكرتو  7009

 .www.asal-dz/org/mission.php ،91/09/7092 ،91:21الفضائية اجلزائرية ،



 

 

ميادين املواصالت السلكية والالسلكية  جتديد وتفعيل التدابري املسامهة يف تطوير البحث التطبيقي يف -

 .واملعلوماتية

 .1تنفيذ سياسة احلكومة يف جمال اخلدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية -

 :إطالق مشروعي الجيل الثالث والرابع في الجزائر: خامسا

يبىن على جمموعة  ،اجليل الثاينبعد  اهلواتف احملمولةيقصد باجليل الثالث هو اجليل الثالث ملعايري وتكنولوجيا 

دويل لإلتصاالت يف إطار برنامج املواصالت اجلوالة العاملية  ،ومتكن تقنيات اجليل الثالث من معايري اإلحتاد ال

   .تقدمي باقة خدمات أوسع وأكثر تقدما فيتميز بسعة شبكية عالية

االتصال اهلاتفي الصويت الالسلكي ممتد التغطية، ونقل البيانات  " 3G" من ضمن خدمات اجليل الثالث

 2.لنطاق، وكل ذلك عن طريق وسائط جوالةالالسلكي واسع ا

أما اجليل الرابع فهو نتاج تطور اجليل الثاين والثالث يتمثل يف اإلتصاالت املتقدمة املتنقلة الدولية ، إذ يوفر 

 .ميغابيت يف الثانية 900سرعات حتميل امللفات بسرعات تصل إىل 

املتضمنة املوافقة على تقدمي  1 102-4،91  109-91، 3  102-91فبصدور املراسيم التنفيذية رقم 

رخص إلقامة واستغالل شبكة اجليل الثالث ، إنتقلت اجلزائر إىل مرحلة جديدة وجد هامة يف جمال انتشار 

 . اإلنرتنت وتطوير اإلقتصاد الرقمي

                                                                        
 .www.mptic.dz  ،91/09/7092 ،91:90تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ،املوقع اإللكرتوين لوزارة الربيد و  -9

2 وكيبيديا املوسوعة احلرة ، -  https://ar.wikipedia.org  7-  ،01/07/7092  ،91:12.  
3 استغالل ،املتضمن املوافقة على رخصة إقامة و  7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  102-91املرسوم التنفيذي رقم  - 1 

اتصاالت اجلزائر "شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة 
.01،ص  7091ديسمرب  07، مؤرخة يف  90ر ،عدد .، ج"للهاتف النقال   

،املتضمن املوافقة على رخصة إقامة واستغالل  7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  109-91املرسوم التنفيذي رقم  - 1
الوطنية لإلتصاالت " شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة 

.11،ص  7091ديسمرب  07، مؤرخة يف  90ر ،عدد .، ج"اجلزائر   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86


 

 

 :متطلبات إعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر: الفرع الثاني 

واقع حمتوم يفرضه اإلنتقال إىل اقتصاد السوق واإلنتشار السريع إلستعمال  أصبح تفعيل التجارة اإللكرتونية

التجارة يف حتسني  هذه تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ،وميكن حصر اإلحتياجات الرئيسية لتطوير واعتماد

كذا تشجيع البحث العلمي يف هذا اجملال ،و و وتوسيع البنية التحتية لشبكة اإلنرتنت ،وتشجيع استخدامه 

 .حتديث القوانني والتشريعات املتعلقة باستخدام التكنولوجيات احلديثة

 :تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكة اإلنترنت: أوال

       من املتطلبات الرئيسية لتفعيل التجارة اإللكرتونية ،هي توفري بنية حتتية قابلة للتوسع والتفاعل مع 

                 مثل ذلك يف إنشاء شبكات رئيسية لإلنرتنت ختدم التطورات التكنولوجية والعلمية ،ويت

                       ولتحقيق ذلك، التطبيقات اإللكرتونية مع ضمان احلماية التقنية للتعامالت اإللكرتونية

               أو إلغائها خاصة فيما يتعلق بالولوج إىل  من الضروري ختفيض تعريفة اإلتصاالت الداخلية    فإنه 

 .2شبكة اإلنرتنت ،وذلك لتعميم استخدام التجارة اإللكرتونية، ووضع هذه الشبكة يف متناول اجلميع

 

 

                                                                                                                                                                             
1 ،املتضمن املوافقة على رخصة إقامة واستغالل  7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  102-91رقم  املرسوم التنفيذي -9 

أوراسكوم تيليكوم اجلزائر "شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة 
.97،  ص 7091ديسمرب  07، مؤرخة يف  90ر ،عدد .، ج"  

بدون دار فرح منصور ،التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب الوضع الراهن واآلفاق ،كتاب العلوم والتكنولوجيا يف الوطن العريب الواقع والطموح، -7
  .109،ص  7007نشر ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل 

  



 

 

 :تشجيع البحث في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: ثانيا

كما أن السيطرة   إن استخدام اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر مرهون بانتشار املواقع باللغة العربية ،

على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حيتاج إىل تأهيل عايل املستوى وحبوث متخصصة يف هذه التكنولوجيا 

خاصة منها املتعلقة بالبحوث يف جماالت حتسني أداء حمركات البحث العربية وكذا تطوير الربجميات التطبيقية 

ساسية مع احمليط احمللـي خاصــة فيمــا يتعلق بأمن الشبكات ،وكذا العربية، وأقلمة التجهيــزات والربجمــيات األ

 .التوسع يف تطوير بعض التطبيقات اإللكرتونية األساسية مثل التعليم والتدريب عن بعد

 : تحديث القوانين والتشريعات واإلجراءات: ثالثا

ة هلا ،وذلك عن طريق اعتماد قوانني امللكية يتطلب الولوج يف التجارة اإللكرتونية ،توفري اإلطار واحلماية القانوني

الفكرية ووضع اآلليات املناسبة لتفعيل ذلك ،وفتح جمال املنافسة يف قطاع تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 

وتوسيع تبادل املعلومات وحتريره قدر اإلمكان، باإلضافة إىل ذلك جيب إضفاء احلماية القانونية والثقة جلميع 

 .سيساعد على تقليل عملية النصب واإلحتيال من خالل سن قواعد صارمة لتفادي ذلك املتعاملني، مما

 :استقطاب المستثمرين األجانب وتطوير الخدمات المصرفية: رابعا

يقصد بذلك مستثمرين من دول رائدة يف جمال التجارة اإللكرتونية ،من أجل تبادل اخلربات وتكوين اإلطارات 

ومحاية وأمن املواقع بتوفري فرتات تدريبية يف اخلارج ،وإلستقطاب هذه اإلستثمارات يف جمال تصميم الربجميات 

جيب تطوير اخلدمات املصرفية ذات مستوى أمان متطور بوضع الضوابط وتسهيل التعامل املصريف عن بعد، 

 .وكذا اعتماد التوقيع اإللكرتوين واحلفاظ على سرية املعامالت املصرفية عن طريق تشفريها

 



 

 

 :الصة الفصلخ

على الرغم من التطور امللحوظ الذي تشهده التجارة اإللكرتونية ،واعتمادها من قبل العديد من الدول 

 .،الزالت اجلزائر تعاين صعوبة التكيف معها 

ومبا أن شبكة اإلنرتنت هي مبثابة البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية ، قامت اجلزائر بتقنني نشاط مزودي 

نرتنت أوال ، وبعدها اعرتفت حبجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات من خالل تعديل نصوص خدمات اإل

القانون املدين وكذا القانون ، وإلضفاء طابع األمان على هذا األخري ، أصدر املشرع قانونا متعلق بتنظيم 

 ضمن القانون مهام مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين  ، إىل جانب إدراج وسائل الدفع اإللكرتوين

 . التجاري

فاجلزائر وباإلضافة إىل اصدارها جملموعة من التشريعات فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،قامت بإطالق 

العديد من املشاريع اهلدف منها ترقية وتطوير الدولة إلكرتونيا ،كإطالقها ملشروع اجلزائر اإللكرتونية والشبكة 

ائر التكنولوجية، وإعادة تسمية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ، البحثية األكادميية وإنشاء احلظ

 .باإلضافة إىل إطالق مشرعي اجليل الثالث والرابع مؤخرا

وعلى الرغم من ذلك فالزالت اجلزائر تعاين تأخرا كبريا السيما يف جمال البنية التحتية لإلتصاالت ،مما حال 

فيها ،إىل جانب العديد من العقبات والعراقيل اليت تعرتض منو هذه التجارة،  دون توسع التجارة اإللكرتونية

وهلذا جيب عليها النهوض بإقتصادها وذلك هبدف مواكبة التطورات احلاصلة يف العامل وفتح اجملال أمام 

فعها استقطاب اإلستثمارات األجنبية املتخصصة يف جمال التجارة اإللكرتونية ،كما عليها عصرنة أنظمة د

 .اإللكرتونية من خالل وضع خطط ونظام قانوين حيدد كيفيات محايتها

 



 

 

 :خاتمةال

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة التطرق ملوضوع النظام القانوين للتجارة اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري 

ل فيه عرب العامل، ونظرا واملقارن، حبيث أن موضوع التجارة اإللكرتونية يعد مفهوما حديثا أصبح شائعا التعام

حلداثتها كان من ضروري اجياد اطار قانوين هلا ينظم معامالهتا وهو ما دفعنا لتسليط الضوء على اجلانب 

 .القانوين للتجارة عرب اإلنرتنت

وألن شبكة اإلنرتنت هي مبثابة البيئة اليت تربم فيها معامالت التجارة اإللكرتونية ، قمنا بالتطرق إىل هذه 

بكة بتبيان مفهومها ،وظائفها وخدماهتا اليت تساعد يف امتام الصفقات التجارية اإللكرتونية كخدمة الربيد الش

 .اإللكرتوين واحملادثة املباشرة

كما تطرقنا إىل التعاريف الفقهية وتعريف املنظمات الدولية والتشريعات الداخلية للدول األجنبية منها والعربية 

 .ونية ،حيث الحظنا عدم وجود تعريف شامل هلاملصطلح التجارة اإللكرت 

ويعد العقد اإللكرتوين أبرز صورة تتمثل فيها التجارة اإللكرتونية والذي تعرضنا إىل تعريفه، وبيان أهم 

خصائصه وأنواعه، واجراءات ابرامه، وخلصنا إىل أن أهم ما مييزه عن باقي العقود التقليدية  أنه يتم باستخدام 

 .نية وينعقد دون احلضور املادي لطرفيهدعائم الكرتو 

من املخاطر تتجلى  جمموعة على ينطوي فإنه العقد يقدمها العقد اإللكرتوين ألطراف اليت التسهيالت ورغم

 ملركزه العقدية العالقة طريف أحد استغالل إمكانية احلقيقيني، وكذلك ألصحاهبا والقبول اإلجياب نسبة يف مدى

 .القوي



 

 

ديد زمان ومكان إبرام العقد اإللكرتوين، تعد من أهم املشاكل اليت يثريها التعاقد اإللكرتوين كما أن مشكلة حت

عرب شبكة اإلنرتنت السيما وأن القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية  والتوجه األورويب بشأن التجارة 

ا مما أدى إىل إختالف التشريعات اإللكرتونية ، مل حيدد أي منهما زمان ومكان إبرام هذا العقد حتديدا صرحي

 .يف تبين مفهوم موحد لتحديد وقت ومكان إبرامه

لقد عنيت معظم املنظمات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية بتأطري املبادالت التجارية اإللكرتونية عن 

ديل قوانينها القائمة  طريق اصدار تشريعات مستقلة ختص التجارة اإللكرتونية، أو عن طريق تشريعات جزئية بتع

ومن اجلهود الدولية اليت حاولت وضع اطار قانوين هلذه التجارة ،تطرقنا إىل جهود جلنة األمم املتحدة لقانون 

التجارة الدولية اليونسرتال اليت قامت بإعداد جمموعة من املبادئ األساسية املوجهة لتنظيم املعامالت 

والذي تعد قواعده مبثابة   9119نموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية لسنة اإللكرتونية منها قانون األونسرتال ال

األساس الذي أخذت به غالبية التشريعات املقارنة،  وقانون األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات 

الذي أكد ما جاء يف القانون النموذجي اخلاص بالتجارة اإللكرتونية من حيث اإلعتداد  7009اإللكرتونية 

 .لتوقيع اإللكرتوين با

كما اختدت العديد من الدول من القانون النموذجي اخلاص بالتجارة اإللكرتونية الذي وضعته جلنة األمم 

خاصة ، املتحدة للقانون التجاري مصدرا هلا عند سن أو تعديل تشريعاهتا الداخلية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية

اقة يف اصدار قوانني لسد الفراغ التشريعي الناتج عن التطور اهلائل يف تشريعات الدول األجنبية بإعتبارها  السب

اجملال املعلومايت ،وباملقابل فإن الدول العربية واليت عانت من تأخر ملحوظ يف جمال تنظيم التجارة اإللكرتونية، 

ية واملبادالت بدأت باستدراك ذلك مبحاوالهتا إلصدار تشريعات تساهم نوعا ما يف تنظيم مسألة املعلومات

التجارية اإللكرتونية وذلك يف ظل وجود رصيد البأس به من اجلهود التشريعية لبعض الدول يف هذا اجملال منها 

 .دولة اإلمارات العربية املتحدة ، تونس و مصر واجلزائر



 

 

لدول الزالت على الرغم من التطور امللحوظ الذي تشهده التجارة اإللكرتونية ،واعتمادها من قبل العديد من ا

 .اجلزائر تعاين صعوبة التكيف معها 

ومبا أن شبكة اإلنرتنت هي مبثابة البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية  قامت اجلزائر بتقنني نشاط مزودي 

خدمات اإلنرتنت أوال ، وبعدها اعرتفت حبجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات من خالل تعديل نصوص 

علق بتنظيم مهام مقدمي ضفاء طابع األمان على هذا األخري أصدر املشرع قانونا متالقانون املدين ، وإل

حيدد كيفيات حفظ الوثيقة  917-99، كما أصدر مرسوما تنفيذيا حتت رقم  ديق اإللكرتوينصخدمات الت

 . إىل جانب إدراج وسائل الدفع اإللكرتوين ضمن القانون التجاري   املوقعة  إلكرتونيا

باإلضافة إىل اصدارها جملموعة من التشريعات فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،قامت بإطالق العديد فاجلزائر و 

من املشاريع اهلدف منها ترقية وتطوير الدولة إلكرتونيا ،كإطالقها ملشروع اجلزائر اإللكرتونية والشبكة البحثية 

الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ، باإلضافة  األكادميية وإنشاء احلظائر التكنولوجية وإعادة تسمية وزارة

 .إىل إطالق مشرعي اجليل الثالث والرابع مؤخرا

وعلى الرغم من ذلك فالزالت اجلزائر تعاين تأخرا كبريا السيما يف جمال البنية التحتية لإلتصاالت مما حال دون 

لعراقيل اليت تعرتض منو هذه التجارة على توسع التجارة اإللكرتونية فيها ،إىل جانب العديد من العقبات وا

 :صعيد العريب بصفة عامة، وعليه نقرتح بعض التوصيات

  أو اضافة بعض  ،وليس تنظيم جانب من جوانبها،وضع قانون مستقل خاص بالتجارة اإللكرتونية

 .التعديالت على القوانني األخرى

 تكبة عرب شبكة  اإلنرتنت واجلرائم املرتكبة يف حق اخلاصة باجلرائم املر  اجلزائرية تفعيل القوانني العقوبية

 .وسائل الدفع االلكرتونية



 

 

  ضرورة اصدار املشرع اجلزائري لنصوص جزائية جترم فعل اإلعتداء على سرية املراسالت اإللكرتونية

 .بصورة حمددة

  العربية دعم وتشجيع كافة األنشطة اليت هلا صلة بتطوير التجارة عرب اإلنرتنت ، وتسخري الدول

 .إلمكانياهتا من أجل توفري بيئة عمل مناسبة هلذه األنشطة

 تكريس التعاون بني الدول العربية يف وضع مبادئ وقواعد موحدة متعلقة باملعامالت اإللكرتونية. 

  ضرورة توفري الثقة واألمان على معامالت التجارة اإللكرتونية ، وذلك لتشجيع األشخاص على

 .يق انشاء هيئات خمصصة لذلك، عن طر اإلقبال عليها

 بيوتر وشبكة اإلنرتنت وذلك لفهم مبرجمة دورات تدريبية لرجال القضاء متعلقة بالتعامل مع الك

 .معامالت التجارة اإللكرتونية واستيعاهبا ، مع انشاء قضاء متخصص للنظر يف منازعاهتا

 صاالت ،وتشجيعها ماديا انشاء مراكز وهيئات وطنية متخصصة يف جمال تقنية املعلومات واإلت

 .ومعنويا بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعلمية

  تشجيع اإلستثمارات احمللية وجذب رؤوس االموال األجنبية لإلستثمار إلقامة صناعات داعمة للبىن

 .التحتية الالزمة لتطبيق التجارة اإللكرتونية ولتطوير قطاع تقنية املعلومات واإلتصاالت 

 البحوث اجلامعية اليت تتناول التأطري القانوين للتجارة اإللكرتونية ،وذلك لإلستفادة من اإلستعانة ب

 .لإلطالع على املشاكل احملتملة احلدوث ومناقشتها وحماولة تفاديهاو جتارب الدول املتقدمة ، 

 واطنني اإلسراع يف التجسيد الكلي ملشروع احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر، اليت توفر اخلدمات للم

عرب شبكة اإلنرتنت بسرعة وفعالية ،وهو ما سيؤثر اجيابيا يف النهوض بالتجارة اإللكرتونية وزيادة الوعي بأن 

 .التعامل الكرتونيا ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة حتمية فرضتها التطورات التكنولوجية الراهنة

 رع على أرض الواقعاإلسراع يف انشاء هيئة التصديق اإللكرتوين اليت نص عليها املش. 



 

 

  املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ، واضافة مواد حتمي املستهلك  01/01ضرورة تعديل القانون

 اإللكرتوين

  ضرورة تطوير النظام املصريف اجلزائري ،وذلك بتجسيد التحويل اإللكرتوين لألموال وتعميم وسائل

 .تلف األفرادالدفع اإللكرتوين مع ضمان احلفاظ على سرية و حقوق خم

   توجيه اهتمام البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية للتعامل اإللكرتوين وتعميم استخدام بطاقات

 .اإلئتمان

 

  "وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين" 
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 .7002مصر، واألنرتنت، دار الكتب القانونية، 

عبد الفتاح بيومي حجازي ،التجارة عرب اإلنرتنت ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل -   

،7001 . 

عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الكتب القانونية، -        

 .7002مصر ، 

ل الديريب ،حممد صادق امساعيل ،اجلرائم اإللكرتونية ،دراسة قانونية قضائية مقارنة ،املركز القومي عبد العا – 19
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 .7001الثانية، 
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 .7000،مصر ،
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 .7001ىل، األو 

فاتن حسني حوى، املواقع اإللكرتونية وحقوق امللكية الفكرية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، األردن،  – 21

 .7090الطبعة األوىل، 

فرح منصور ،التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب الوضع الراهن واآلفاق ،كتاب العلوم والتكنولوجيا يف  -90

 .7007الطموح،بدون دار نشر ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل الوطن العريب الواقع و 

فريد النجار، اإلقتصاد الرقمي واإلنرتنت، واعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكرتونية، الدار  – 99

 .7002اجلامعية، مصر ،

 .7097زائر ،لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية ،دار هومه ،اجل - 97
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حممد إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة اإلكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة  - 91

 .7099الثانية، 

األولية حلقوق املؤلف واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  حممد أبو بكر، املبادئ  - 92

 .7002القاهرة، مصر، 



 

 

حممد أمني الشوابكة ،جرائم احلاسوب واإلنرتنت ،اجلرمية املعلوماتية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،  - 99

 .7001األردن ،الطبعة األوىل ،

ي، التعاقد بوسائل اإلتصال احلديثة مع الرتكيز على البيع بواسطة التليفون، مطبوعات حممد السعيد رشد - 92
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 .7009حلقوقية،بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،ا
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 .7007مصر، 
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، التوقيع (التشفري)هتا، محايتهاحممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، أركاهنا، إثبا - 22
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 .7002عمان،

مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر  – 21

،7009. 
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 .7090، مصراإللكرتونية، دار الكتاب احلديث، 
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 .7009دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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 .7091مصر، 



 

 

هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة االلكرتونية عرب األنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  – 11
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 .7097مصر، الطبعة األوىل، 
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 :أطروحات الدكتورا    -ج   

أجمد عبد الفتاح أمحد حسان، مدى احلماية القانونية حلق املؤلف،دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يف القانون  .9

 .7001اخلاص، كلية احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 



 

 

ية ، رسالة دكتوراه يف احلقوق ،كلية إميان مأمون أمحد سليمان ،اجلوانب القانونية لعقد التجارة اإللكرتون .7

 .7009احلقوق، جامعة املنصورة ،مصر ،

بشري عامر ،دور اإلقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك ،دراسة حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه يف  .1

 ،امعة اجلزائرالعلوم اإلقتصادية ،ختصص نقود ،مالية وبنوك ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،ج

7097. 

بن دريس حليمة، محاية حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري ، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص،  .1

 .7091جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

لوم حشماوي حممد، اإلجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة اإلقتصادية، أطروحة دكتوراه يف الع .2

 .7009اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

حامق ذهبية ،اإللتزام باإلعالم يف العقود ،أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،  .9

7001  . 

لية ومقومات إقامتها يف الوطن حسني شنيين ،التجارة اإللكرتونية كخيار اسرتاتيجي للتواجد يف األسواق الدو  .2

العريب ،واقع وحتديات ،أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،ختصص إدارة أعمال ،كلية العلوم اإلقتصادية 

 .7091والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،

دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  حوحو ميينة، عقد البيع اإللكرتوين، دراسة مقارنة، أطروحة .1

7097. 

خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم  .1

 .7097السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 



 

 

رتونية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص صاحل شنني ،احلماية اجلنائية للتجارة اإللك .90

 .7091،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر ،

 ،عايض راشد عايض املرى، مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلديثة  يف إثباث العقود التجارية .99

 .9111،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ، القاهرة ، مصر 

 دراسة املدين، القانون إطار يف اإللكرتوين للتعاقد قانونية جوانب يونس، الفتاح علي عبد عمرو .97

 .7001مقارنة، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة عني الشمس، كلية احلقوق، مصر،

توراه،  حممد سعيد أمحد امساعيل ،أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكرتونية ،رسالة دك .91

 .7002كلية احلقوق، جامعة عني مشس ،مصر ،

خملويف عبد الوهاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، رسالة دكتوراه يف احلقوق، ختصص قانون  .91

 .7097األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حاج خلضر، باتنة، اجلزائر، 

اإلتصال اإللكرتوين ،دراسة مقارنة ،رسالة مراد حممود يوسف مطلق، التعاقد عن طريق وسائل  .92

 .7002دكتوراه يف القانون ، كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ،مصر ، 
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 .7090راهيم ،اجلزائر ،علوم اإلعالم واإلتصال ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة دايل ب

ناصر محودي، النظام القانوين لعقد البيع الدويل اإللكرتوين املربم عرب اإلنرتنت، رسالة دكتوراه، كلية  .92

 .7001احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

بكة نور خالد عبد احملسن العبد الرزاق ،حجية احملررات والتوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات عرب ش .91

 .7001اإلنرتنت، أطروحة دكتوراه يف القانون ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ،مصر ،



 

 

يوسف زروق ،حجبة وسائل اإلثبات احلديثة ،أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق  .91

 .7091والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر ،

 :رسائل الماجستير      -د

أمداح، التجارة اإللكرتونية من منظور الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، جامعة احلاج  أمحد .9

 .7009خلضر، باتنة، اجلزائر، 
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 .7091القانون اخلاص ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،

ة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون بن غرايب مسية، عقود التجارة اإللكرتونية ومنهج تنازع القوانني، رسال .1

 .7001التعاون الدويل، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

بوالفول هارون، التجارة اإللكرتونية وضرورة اعتمادها يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية،  .2

سيري، جامعة بن يوسف بن خذة ،اجلزائر، ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم الت

7001 . 

بوباح عالية، دور اإلنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، دراسة حالة قطاع اإلتصاالت، رسالة ماجستري يف  .9

العلوم التجارية، ختصص تسويق، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

7099. 

لتحكيم اإللكرتوين كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكرتونية، رسالة لنيل شهادة بوديسة كرمي، ا .2

 .7097املاجستري يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 



 

 

تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونية الدولية، رسالة ماجستري يف احلقوق،  .1

 .7099اجلزائر، ون األعمال، كلية احلقوق، جامعة ختصص قان

خلوي نصرية، احلماية القانونية للمستهلك عرب اإلنرتنت، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة  .1

 .7091مولود معمري،كلية احلقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو ،اجلزائر، 

ا يف البلدان العربية، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، رباعي أمينة، التجارة اإللكرتونية وآفاق تطوره .90

 .7002ختصص نقود ومالية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

رجاء نظام حافظ بين مشسه، اإلطار القانوين للتحكيم اإللكرتوين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف  .99

 .7001ة، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطني، القانون اخلاص، جامعة النجاح الوطني

رشيد عالم، عوائق تطور التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب، دراسة حالة اجلزائر، رسالة ماجستري  .97

 .7090يف إدارة األعمال، فرع جتارة إلكرتونية، األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، اململكة املتحدة، 

كلية   ،مد ،الرقابة القضائية على تدابري الضبط اإلداري ،رسالة ماجستري يف القانون العامزعداوي حم .91

 .7002احلقوق والعلوم السياسية ،حامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر ،

مسية دميش، التجارة اإللكرتونية، حتميتها وواقعها يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية،   .91

 .7099إلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، كلية العلوم ا

شهرزاد عبيدي، معايري تقييم جودة مواقع التجارة اإللكرتونية، دراسة إستطالعية لبعض مواقع  .92

التجارة اإللكرتونية ملؤسسات جزائرية، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ختصص تسويق، جامعة احلاج 

 .7001، اجلزائر، خلضر، باتنة

طمني سهيلة، الشكلية يف عقود التجارة اإللكرتونية، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون،  .99

 .7099جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 



 

 

ملا عبد اهلل صادق سلهب، جملس العقد اإللكرتوين، رسالة ماجستري يف القانون، كلية الدراسات  .92

 .7001بلس، فلسطني، الوطنية، نا العليا، جامعة النجاح

مللوم كرمي، اإلثبات يف معامالت التجارة اإللكرتونية بني التشريعات الوطنية والدولية، رسالة  .91

 .7099ماجستري يف قانون التعاون الدويل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

 محاية امللكية الفكرية، رسالة ماجستري حممد إبراهيم الصايغ، دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف .91

 .7097، 9يف القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

مرزوق نور اهلدى، الرتاضي يف العقود اإللكرتونية، رسالة ماجستري يف قانون املسؤولية املهنية، جامعة  .70

 .7097مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

التجارة اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت، دراسة حالة توجه املؤسسات اجلزائرية حنو  مزغيش مجال، .79

التجارة اإللكرتونية، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 

 .7007اجلزائر، 

، دراسة مقارنة بني التجربة  مقروس كمال، دور املشروعات املشرتكة يف حتقيق التكامل اإلقتصادي .77

األوروبية والتجربة املغاربية، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص اإلقتصاد الدويل، كلية العلوم 

 .7091اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 

اإللكرتونية، رسالة ماجستري يف القانون الدويل  نايت اعمر علي، امللكية الفكرية يف إطار التجارة .71

 . 7091لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

واقد يوسف، النظام القانوين للدفع اإللكرتوين، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، جامعة  .71

 .7099مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 



 

 

حيي يوسف فالح حسن، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، رسالة ماجستري يف القانون اخلاص،  .72

 .7002جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطني، 

 :وبحوث مقاالت ،تقارير ونشرات ،مداخالت   -ه  

 :المقاالت     

اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم، جملة  ابراهيمي عبد اهلل، عياش قويدر، آثار إنضمام .9

 .7002، ماي، 07اقتصاديات مشال افريقيا، العدد 

 .7090، 02أمحد بن عيشاوي،أثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مؤسسات األعمال،جملة الباحث،العدد  .7

ملوقع اإللكرتوين، أمري حيدر ،الدفع اإللكرتوين من حيميه ،مقال منشور على ا .1

http://www.onislam.net 

إيناس مكي عبد نصار، التفاوض اإللكرتوين دراسة مقارنة يف ظل بعض التشريعات العربية املعاصرة، جملة  .1

 .7091، 01، العدد 79جامعة بابل،العلوم اإلنسانية، اجمللد 

الوهاب ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة التنمية ،جملة الباحث بن تركي زينب ،بن بريكة عبد  .2

 .7090، 02،عدد 

 02       بوشول فائزة ،عماري عمار ،واقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب واجلزائر ،جملة الباحث ، عدد .9

،7002. 

لة العلوم اإلقتصادية وعلوم حسني رحيم ،نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي ،جم .2

 .7001، 07التسيري ،جامعة سطيف ،العدد 

حليمة بن حفو، الرتاضي يف العقد اإللكرتوين، جملة االمالك، العدد املزدوج السادس، املطبعة والوراقة  .1

 .7001الوطنية، مراكش، املغرب، 

http://www.onislam.net/


 

 

ها عن سوء استخدام شبكات خالد حامد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية لناشري اخلدمات التقنية ومقدمي .1

   07 العدد التواصل اإلجتماعي، جملة رؤى اسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 

 .7091، مارس 

خليفي مرمي ،اإللتزام باإلعالم اإللكرتوين وشفافية التعامل يف جمال التجارة اإللكرتونية،جملة دفاتر  .90

 .7099رابع ،جانفي السياسة والقانون ،العدد ال

رباحي أمحد ،الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوين ،جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية  .99

 .7091،جوان  90،قسم العلوم اإلقتصداية والقانونية ،العدد 

، رابح عرابة ،دور تكنولوجيا اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف عصرنة اجلهاز املصريف اجلزائري .97

 .7097، 01األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ،العدد 

اإللكرتوين ،جملة دفاتر السياسة والقانون ( التصديق )زهرية كيسي ،النظام القانوين جلهات التوثيق  .91

 .7097،العدد السابع، جوان 

اإلبتكار شريف غياط ،حممد بوقموم ،حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها يف تطوير اإلبداع و  .91

ديسمرب           ، 09باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حالة اجلزائر ،جملة أحباث إقتصادية وإدارية ،العدد 

،7001. 

شنيين حسني، واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف كل من اجلزائر ،مصر  .92

 .7099،لسنة 01احث ،عدد دراسة مقارنة ، جملة الب 7090-7000واإلمارات خالل الفرتة 

نية   صليحة بن أمحد ،آثار املسؤولية املدنية الناشئة عن إخالل املتفاوض بالتزامه بالتفاوض حبسن  .99

 .7091،جانفي  90، جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد 



 

 

احلقوق  عابد فايد عبد الفتاح فايد ،الكتابة اإللكرتونية يف القانون املدين ،الفكرة والوظائف ،جملة .92

 .7001،مصر ،يوليو ، 91جلامعة حلوان، دار الكتب القومية ،العدد 

عبد اإلله حممد النوايسة ،مدى توفري محاية جزائية للتوقيع اإللكرتوين ومعطياته يف القانون األردين،   .91

 .7090،أفريل ، 07،العدد  07دراسة مقارنة ،اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ،اجمللد 

عبد الباسط عبد الصمد الشاوي، إبرام العقود عرب شبكة اإلنرتنت، جملة العلوم اإلقتصادية، العدد  .91

 .7001، جانفي 71

املعلومات والبيانات الصحيحة )عدنان ابراهيم سرحان، حق املستهلك يف احلصول على احلقائق  .70

 .7097، نوفمرب 01، جملة املفكر، العدد (عن السلع واخلدمات

دي العبيدي ،قواعد إسناد الرسالة اإللكرتونية إىل املنشئ يف قانون املعامالت والتجارة علي ها .79

، 21اإللكرتونية اإلمارايت ،جملة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،اجلامعة اإلمارات العربية املتحدة ، العدد 

 .7091أفريل 

ة يف اقتصاد املعرفة ،املقومات عيسى خليفي ،كمال منصوري ،اندماج اقتصاديات البلدان العربي .77

،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر ،جوان  01والعوائق، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،العدد 

،7009. 

 02فائزة بوشول ،ليلى قطاف ،واقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب واجلزائر، جملة الباحث، العدد  .71

،7002. 

النظام القانوين للعقد اإلداري اإللكرتوين، جملة اجلامعة اإلسالمية فيصل عبد احلافظ الشوابكة،  .71

 .7091للدراسات اإلقتصادية واإلدارية، اجمللد احلادي والعشرون، العدد الثاين، غزة، فلسطني، جوان 



 

 

 قارة مولود، اإلطار القانوين للتوقيع والتوثيق اإللكرتونيني يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية، .72

مقال منشور يف موقع املنشاوي للدراسات والبحوث، 

http://www.minshawi.com/other/mawlood.htm 

كريستيان إلياس كاملريي ،عقود التجارة اإللكرتونية يف القانون التونسي ، مقال متوفر على املوقع  .79

 http://www.chawkitabib.infoاإللكرتوين 

حممد امحد احلمادي ،عمر عبيد الغول ،اخلدمات الذكية يف التشريعات والقوانني ،جملة ديب القانونية  .72

 .7091، ديسمرب 99، العدد 

ائر الفرص والتحديات ،متوفر على حممد بن بوزيان ،عائشة بلحرش ،التجارة اإللكرتونية يف اجلز  .71

 http://www.tas-wiki.com/tw411.html املوقع ،

، 02موسى سهام، حتليل تنافسية املتاجر اإللكرتونية، دراسة حالة موقع أمازون،جملة الباحث، عدد  .71

7001-7090. 

ملتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع، مقال منشور يف الصفحة فليشتنر، إتفاقية األمم ا.هاري م .10

الرمسية ملكتب املسائل الرمسية لالمم املتحدة، 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_a.pdf. 

جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، العدد هال احلسن ،تصديق التوقيع اإللكرتوين ،  .19

 .7090األول، 

أو  Web Wrap Agreementوفاء عبد اهلل حمسن حسن املنجومي، العقود اإللكرتونية،  .17

Click Wrap Contracts ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي  ،

www.abahe.co.uk. 

http://www.minshawi.com/other/mawlood.htm
http://www.chawkitabib.info/spip.php?article596
http://www.tas-wiki.com/tw411.html
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_a.pdf
http://www.abahe.co.uk/


 

 

 01    وهيبة عبد الرحيم ،وسائل الدفع التقليدية يف اجلزائر ،الوضعية واآلفاق ،جملة الباحث ،عدد .11

،7099. 

يزيد أنيس نصر، التطابق بني القبول واإلجياب يف القانون األردين واملقارن، جملة احلقوق، الكويت،  .11

 .، بدون سنة01العدد 

 :التقارير والنشرات     

الدويل لإلتصاالت عن حالة التعاون بني البلدان النامية يف جمال تكنولوجيا املعلومات  تقرير اإلحتاد -9

 /. http://www.ituarabic.orgواإلتصاالت ،املوقع الرمسي لإلحتاد الدويل لإلتصاالت ،

ة يف ،نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت للتنمي( األسكوا)اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا  -7

 . 7090، 91غريب آسيا ،العدد 

 :المداخالت والبحوث    

ابراهيم الدسوقي ابو الليل ،إبرام العقد اإللكرتوين يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت والقانون املقارن، املؤمتر  .9

-79دة، العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، ديب ،اإلمارات العربية املتح

 .7001أفريل  71

الزهراء ناجي ،التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية املدنية والتجارية ،املؤمتر العلمي  .7

إىل  71املغاريب األول حول املعلوماتية والقانون ،أكادميية الدراسات العليا ،طرابلس ،املنعقد يف الفرتة من 

 .7001أكتوبر  71



 

 

عبد احلق ،حوحو مصطفى ،دور إقتصاد املعرفة يف احلد من البطالة ،حالة اجلزائر ،املؤمتر العاملي  العشعاشي .1

-1التاسع لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي ،النمو والعدالة واإلستقرار من منظور إسالمي ،،اسطنبول، تركيا،

 .7091سبتمرب  90

ادي واالجتماعي، تعريف التجارة االلكرتونية اللجنة اإلحصائية، منظمة األمم املتحدة، اجمللس اإلقتص .1

 .7007مارس  01-02وقياسها، الدورة الثالثة والثالثون، 

خرية مقطف ،املعامالت اإللكرتونية يف جمال الصفقات العمومية ،امللتقى الوطين السادس حول دور قانون .  .2

ماي  70ارس ،املدية ،اجلزائر ،حيي ف.الصفقات العمومية يف محاية املال العام ،كلية احلقوق ،جامعة د

7091. 

العربية       رأفت عبد العزيز غنيم ،دور جامعة الدول العربية يف تنمية وتسيري التجارة اإللكرتونية بني الدول .9

 .7007،منشور جلامعة الدول العربية ،نوفمرب 

ليج العربية ودوره يف سليمان بن حممد الشدي، اجلانب التشريعي والقضائي يف دول جملس التعاون لدول اخل .2

( التجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية)مؤمتر املعامالت اإللكرتونية دعم التعامالت والتجارة اإللكرتونية، 

 .7001ماي  70و91،     أبو ظيب ، اإلمارات، يومي 

امالت اإللكرتونية علي هادي العبيدي ،زمان انعقاد العقد اإللكرتوين يف التشريع اإلمارايت ، مؤمتر املع .1

 .7001ماي  70و91، أبو ظيب ، اإلمارات، يومي ( التجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية)

عبد اهلادي النجار ،بطاقات اإلئتمان والعمليات املصرفية اإللكرتونية ، مؤمتر، اجلديد يف أعمال املصارف  .1

 .7007بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان،  من الوجهتني القانونية واإلقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة

عالوي حممد حلسن ،موالي خلضر عبد الرزاق ،آليات التجارة اإللكرتونية كأداة لتفعيل التجارة  .90

العربية البينية، امللتقى العلمي الدويل الرابع حول، عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد 



 

 

يف اجلزائر ،عرض جتارب دولية ،معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي  التجارة اإللكرتونية

 .7099أفريل  72و 79خلميس مليانة ،

عيسى دراجي، حتديات التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية، امللتقى الدويل الرابع حول عصرنة  .99

ارة اإللكرتونية يف اجلزئر، عرض جتارب دولية، معهد نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية واشكالية اعتماد التج

 .7099أفريل  79،72العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي، مخيس مليانة، اجلزائر، يومي 

فارس مسدور ،كمال رزيق ،التجارة اإللكرتونية وضرورة اعتمادها يف اجلزائر يف األلفية الثالثة  .97

ل اإلقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،اجلزائر ،يومي ،امللتقى الوطين االول حو 

 .7007ماي  77و 79

فضيلة عاقلي ،اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية وواقع استخدامها يف الدول العربية ،حالة اجلزائر  .91

وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف ،امللتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية 

 ،.اجلزائر-املركز اجلامعي خبميس مليانة-اجلزائر ،عرض جتارب دولية ، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 .7099 أفريل 72و    79 يومي

زائر فريد كورتل ،واقع التجارة اإللكرتونية بالبلدان العربية وسبل تطويرها ،إشارة خاصة حلالة اجل .91

جوان /،امللتقى العلمي الدويل األول حول الشفافية وجناعة األداء لإلندماج يف اإلقتصاد العاملي ،اجلزائر ،ماي

7001. 

قارة مولود، شكل التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية، امللتقى الدويل حول التوجه  .92

 .7009أفريل  71،71سان، التعاقدي للتصرفات القانونية، كلية احلقوق، جامعة تلم



 

 

قورين حاج قويدر، كتوش عاشور، دور اإلعتماد املستندي يف متويل التجارة اخلارجية،جالة مؤسسة  .99

SNVI امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على اإلقتصاديات واملؤسسات النامية،  جامعة ،

 .7009نوفمرب  77،79بسكرة، اجلزائر، يومي 

الطبيعة القانونية ملسئولية مزود خدمات التصديق يف قانون املعامالت والتجارة كامران الصاحلي،  .92

التجارة اإللكرتونية، احلكومة )، مؤمتر املعامالت اإللكرتونية 7009لسنة ( 9)اإللكرتوين اإلمارايت رقم 

 .7001ماي  70و91، أبو ظيب ، اإلمارات، يومي ( اإللكرتونية

يات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،مشروع اجلزائر اإللكرتونية منري احلمزة ،آليات واسرتاتيج .91

منوذجا، املؤمتر األول لإلدارة اإللكرتونية ،حنو إدارة إلكرتونية فعالة للمجتمع اجلماهريي، طرابلس ،ليبيا، من 

 .7090جوان  01إىل  09

الثقافة وضرورة املرافقة ،جتربة وكالة منرية سالمي ،التوجه املقاواليت للشباب يف اجلزائر بني متطلبات  .91

الوساطة والضبط العقاري وجتربة احلظرية التكنولوجية باجلزائر ،امللتقى الوطين حول اسرتاتيجيات التنظيم 

أفريل  91-91ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر، 

7097 . 

وى الرقمي العريب ،برجمياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته ،اللجنة اإلقتصادية نبيل علي ،مسح للمحت .70

،متوفرة على املوقع الرمسي للجنة اإلقتصادية   7090واإلجتماعية لغريب آسيا ،اإلسكوا ،مارس ،

 .http://www.escwa.un.orgواإلجتماعية لغريب آسيا، اإلسكوا ،   

نعيمة حيياوي ،التجارة اإللكرتونية وآثارها على إقتصاديات األعمال العربية ،امللتقى العلمي الدويل  .79

اجلزائر ،عرض     الرابع حول، عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف

http://www.escwa.un.org/


 

 

أفريل  72و 79ركز اجلامعي خلميس مليانة ،جتارب دولية ،معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،امل

7099. 

 :والقوانين الدولية المعاهدات،اإلتفاقيات  -ر

،  متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية 9119اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية، -1

-http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral

cisg/trt_uncitral_cisg.pdf 

موقع األنسيرتال  ،  متوفرة على 9110 اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع،. -7

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-

a.pdf 

متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،   9119اتفاقية اإلنرتنت األوىل لسنة  -3

wo033.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs ، 

، متوفرة على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 9119رتنت الثانية لسنة اتفاقية اإلن -1

wo034.pdf-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs 

،                            7002طابات اإللكرتونية يف العقود الدولية،إتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخل  -2

موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية متوفرة على  

،

p?file_id=201672http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.js

 ، 

 ، http://www.wtoarab.orgمسودة نص إعالن كانكون الوزاري، موقع منظمة التجارة العاملية،   -9

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-cisg/trt_uncitral_cisg.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-cisg/trt_uncitral_cisg.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo033.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=201672
http://www.wtoarab.org/


 

 

، منشورات األمم 9119قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية مع دليل التشريع  -2

 .7000املتحدة،

 .7009يرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية، قانون األنس -1

، منشورات األمم 7007قانون األونسيرتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل مع دليل إشرتاعه وإستعماله    -1

 .7001املتحدة، 

 . (A/CN.9/509)الوثيقة الرمسية للجمعية العامة  -90

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.113)الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الوثيقة رقم  -99

 :قانونية الوطنيةالنصوص ال -و

املتعلق بتحديد  7000أوت  02املوافق  9179مجادى األوىل عام  02مؤرخ يف  01-7000القانون رقم  -9

 09،مؤرخة يف  11القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

 .7000أوت 

،املعدل واملتمم لألمر رقم   7001نوفمرب  90املوافق  9172رمضان  72املؤرخ يف  92-01رقم  القانون -7

املتضمن قانون العقوبات ،اجلريدة الرمسية  9199يونيو  01املوافق  9119صفر  91املؤرخ يف  99-929

 . 7001نوفمرب  90، املؤرخة يف 29،العدد 

املعدل واملتمم لألمر رقم  ،7002فيفري  09املوافق  9172ذي احلجة  72املؤرخ يف  07-02القانون رقم  -1

واملتضمن القانون التجاري ،اجلريدة  9122سبتمرب  79املوافق  9112رمضان   70املؤرخ يف  22-21

 .7002فيفري  01،مؤرخة يف  99الرمسية،العدد 



 

 

عدل واملتمم لألمر ،امل 7002جوان  70املوافق  9179مجادى األوىل  91املؤرخ يف  90-02القانون رقم  -1

واملتضمن القانون املدين املعدل  9122سبتمرب  79املوافق  9112رمضان  70املؤرخ يف  21-22رقم 

 .7002جوان  79،مؤرخة يف  11واملتمم ،اجلريدة الرمسية،العدد 

،يتعلق حبماية املستهلك 7001فرباير سنة  72املوافق 9110صفر عام  71مؤرخ يف  01-01القانون رقم  -2

 .7001مارس  01،املؤرخة يف  92مع الغش،اجلريدة الرمسية، العدد وق

،يتضمن القواعد  7001أوت سنة  02املوافق  9110شعبان عام  91مؤرخ يف  01-01القانون رقم  -9

 12اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

 .7001أوت  99،املؤرخة يف 

املتضمن حتديد القواعد  7092فرباير  09املوافق  9119ربيع الثاين عام  99مؤرخ يف  01-92القانون رقم  -2

 .7092فرباير  90،مؤرخة يف  09العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

واملتضمن القانون املدين  9122سبتمرب  79فق املوا 9112رمضان عام  70املؤرخ يف  22/21األمر رقم  -1

 . 9122سبتمرب  10،مؤرخة يف  21اجلزائري املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية ،العدد 

، املتعلق حبقوق 7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -1

 .7001يوليو  71،املؤرخة يف  11عدد املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اجلريدة الرمسية ،ال

،املتعلق  7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  09-01األمر رقم  -90

 .7001يوليو  71،املؤرخة يف  11بالعالمات،  اجلريدة الرمسية ،العدد 

،املتعلق  7001 يوليو سنة 91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  02-01األمر رقم  -99

 .7001يوليو  71،املؤرخة يف  11برباءات اإلخرتاع،  اجلريدة الرمسية ،العدد 



 

 

،املتعلق  7001يوليو سنة  91املوافق  9171مجادى األوىل عام  91املؤرخ يف  01-01األمر رقم  -97

 .7001يوليو  71،املؤرخة يف  11حبماية التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ،  اجلريدة الرمسية ،العدد 

املتعلق بالنقد  7001أوت  79املوافق  9171مجادى الثانية عام  72املؤرخ يف  99-01األمر رقم  -91

 .7001أوت  72،مؤرخة يف  27والقرض، اجلريدة الرمسية ،العدد 

،مؤرخة يف  21املتعلق مبكافحة التهريب،اجلريدة الرمسية ،العدد  7002أوت  71املؤرخ يف  09-02األمر  -91

     .7002أوت   71

،املتضمن  7090أكتوبر  02املوافق  9119شوال عام  71املؤرخ يف  719-90املرسوم رئاسي رقم  -92

 .7090سبتمرب  02،مؤرخة يف  21تنظيم الصفقات العمومية ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

املتضمن  9111أوت  72املوافق لـ  9191مجادى االوىل  01املؤرخ يف  722-11املرسوم التنفيذي رقم  -99

أوت  79،املؤرخة يف  91ضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنت واستغالهلا ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

9111. 

املعدل  7000أكتوبر  91املوافق لـ  9179رجب  99املؤرخ يف  102-7000املرسوم التنفيذي رقم  -92

شروط  و كيفيات إقامة  املتضمن ضبط 9111أوت  72املؤرخ يف  722-11للمرسوم التنفيذي رقم 

 .7000أكتوبر  92،املؤرخة يف  90خدمات اإلنرتنت واستغالهلا، اجلريدة الرمسية ،العدد 

املتعلق  7002ماي  10املوافق  9171مجادى األوىل عام  91مؤرخ يف  997-02املرسوم تنفيذي رقم  -91

كية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات بنظام اإلستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسل

 .7002جوان  02،مؤرخة يف  12املواصالت السلكية والالسلكية ،اجلريدة الرمسية ،العدد 



 

 

،املتضمن إنشاء  7001مارس  71املوافق  9172صفر عام  01املؤرخ يف  19-01املرسوم التنفيذي رقم  -91

،مؤرخة  91دد تنظيمها وسريها ،اجلريدة الرمسية، العدد الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها وحي

 .  7001مارس  71يف 

،املتضمن املوافقة  7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  102-91املرسوم التنفيذي رقم  -70

ت على رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصال

، مؤرخة يف  90اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال ، اجلريدة الرمسية ،العدد "الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة 

 . 7091ديسمرب  07

،املتضمن املوافقة  7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  109-91املرسوم التنفيذي رقم  -79

الت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصالت على رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواص

 07، مؤرخة يف  90، اجلريدة الرمسية ،العدد "الوطنية لإلتصاالت اجلزائر " الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة 

 . 7091ديسمرب 

وافقة ،املتضمن امل 7091ديسمرب  07املوافق  9112حمرم  71املؤرخ يف  102-91املرسوم التنفيذي رقم  -77

على رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواصالت 

 07، مؤرخة يف  90، اجلريدة الرمسية ،العدد "أوراسكوم تيليكوم اجلزائر "املمنوحة لشركة الالسلكية للجمهور 

 .7091ديسمرب 

، حيدد كيفيات  7099ماي  02املوافق  9112رجب  72املؤرخ يف  917-99املرسوم التنفيذي رقم  -71

 .7099ماي  01، مؤرخة يف 71 العدد، اجلريدة الرمسيةحفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا، 

 :النصوص القانونية األجنبية -ي



 

 

، املتعلق بتنقيح بعض الفصول من جملة  7000جوان 91املؤرخ يف  ،7000لسنة  22القانون عدد  -9

 .11د ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، العدد اإللتزامات والعقو 

، املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكرتونية، الرائد 7000أوت  01، مؤرخ يف 7000لسنة  11القانون عدد  -7

 .91، العدد 7000أوت  99الرمسي للجمهورية التونسية،

الرائد الرمسي للجمهورية املعلوماتية،  املتعلق بالسالمة 7001فرباير 01املؤرخ يف  7001لسنة  2القانون عدد  -1

 .7001فرباير  01، الصادر بتاريخ 90التونسية، العدد 
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 12............................................................العقد اإللكرتوين ذو طابع دويل: انياث
 19..........................................العقد اإللكرتوين يتم باستخدام الوسائط اإللكرتونية: ثالثا
 19...................................فاءالعقد اإللكرتوين هو عقد خاص من حيث اإلثبات والو : رابعا

 11.............................................................أنواع العقد اإللكرتوين: الفرع الثالث
 11..........................................................................عقد فض العبوة: أوال
 11......................................................................غطعقد القبول بالض: ثانيا

 10.....................................متييز عقد التجارة اإللكرتونية عن العقود األخرى: املطلب الثاين
 10...................قدمتييز عقد التجارة اإللكرتونية عن باقي العقود بالنظر إىل وسيلة التعا: الفرع األول

 10....................................................ليديمتييز العقد اإللكرتوين عن العقد التق: أوال
 11...............................................متييز التعاقد اإللكرتوين عن التعاقد عرب اهلاتف: ثانيا
 11........................................طريق التلفزيون وين عن التعاقد عنمتييز التعاقد اإللكرت : ثالثا
 19...............................تلكس والفاكسمتييز التعاقد اإللكرتوين عن التعاقد عن طريق ال: رابعا

 11.....................................وجمتييز التعاقد اإللكرتوين عن التعاقد عن طريق الكتال: خامسا
 11................................لكرتونيةمتييز عقد التجارة اإللكرتونية عن عقود البيئة اإل: الفرع الثاين

 11...........................................................نرتنتعقد الدخول إىل شبكة اإل: أوال
 900...................................................................عقد اإلجيار املعلومايت: ثانيا
 909.............................................................عقد إنشاء املتجر اإلفرتاضي: ثالثا
 909..............................................................عقد خدمة املساعدة الفنية: رابعا

 907...........................................إجراءات إبرام عقود التجارة اإللكرتونية: املبحث الثاين
 901...........................................................مرحلة ما قبل التعاقد: املطلب األول

 901........................................................تعريف التفاوض اإللكرتوين: الفرع األول
 902.........................................................أركان التفاوض اإللكرتوين: الفرع الثاين

 902................................................حتديد السلع واخلدمات املراد التعاقد بشأهنا: أوال
 902.........................................................................ضو وثائق التفا: ثانيا
 902...........................................................روحةاإلختيار بني العروض املط: ثالثا



 

 

 901................................................لكرتوينقواعد ومبادئ التفاوض اإل: الفرع الثالث
 901.........................................................................اإللتزام بالتعاون: أوال
 901..............................................................حبسن نية اإللتزام بالتفاوض: ثانيا
 901...............................................................م اإللكرتويناإللتزام باإلعال: ثالثا
 901............................................................اإللتزام باحملافظة على األسرار: رابعا

 990..............................................................اإللتزام بالنصح واإلرشاد: خامسا
 990..................................................................مرحلة التعاقد: املطلب الثاين
 990................................................كرتونيةالرتاضي يف عقد التجارة اإلل: الفرع األول

 997......................................................................كرتويناإلجياب اإلل: أوال
 997................................................................جياب اإللكرتوينتعريف اإل: 9
 991.................................................................شروط اإلجياب اإللكرتوين: 7
 991......................................ب واضحا وموجها لشخص معنيجيب أن يكون اإلجيا –أ 

 992.......................................................جيب أن يكون اإلجياب باتا وهنائيا –ب 

 992..............................................................جيب أن يكون حمدد الثمن -ح
 999..............................................................صائص اإلجياب اإللكرتوينخ: 1
 999...........................................................اإلجياب اإللكرتوين يتم عن بعد –أ 

 999...............................................ويناإلجياب اإللكرتوين يتم عرب وسيط إلكرت  –ب 
 999..........................................................اإلجياب اإللكرتوين إجياب دويل –ج 
 992..............................................................حتديد لغة اإلجياب اإللكرتوين: 1
 991...................................................ينحتديد النطاق املكاين لإلجياب اإللكرتو : 2

 991.......................................................................القبول اإللكرتوين: ثانيا
 970.................................................................تعريف القبول اإللكرتوين: 9
 979..................................................................وط القبول اإللكرتوينشر : 7
 979......................................................اب ال يزال قائماصدور القبول واإلجي –أ 

 977................................................................مطابقة القبول لإلجياب  –ب 



 

 

 971..........................................................طرق التعبري عن القبول اإللكرتوين: 1
 972.................................................صحة الرتاضي يف عقد التجارة اإللكرتونية: ثالثا
 979..................................................................................الغلط : 9
 971.................................................................................التدليس: 7
 910........................................................................اإلستغالل والغنب: 1
 919..................................................................................هااإلكر : 1

 917...........................................احملل والسبب يف عقد التجارة اإللكرتونية: الفرع الثاين
 917..........................................................اإللكرتونيةاحملل يف عقد التجارة : أوال
 911............................................................شرط الوجود أو القابلية للوجود: 9
 911........................................................أن يكون احملل معينا أو قابال للتعيني: 7
 912...................................................................أن يكون احملل مشروعا: 1

 912.......................................................السبب يف عقد التجارة اإللكرتونية: ثانيا
 912................................................زمان ومكان إبرام العقد اإللكرتوين: الفرع الثالث

 911.............................................................زمان انعقاد العقد اإللكرتوين: أوال
 911.......................................................................نظرية إعالن القبول: 9
 910......................................................................نظرية وصول القبول: 7
 910......................................................................نظرية تصدير القبول: 1
 919.......................................................................نظرية العلم بالقبول: 1

 919.............................................................إللكرتوينمكان إبرام العقد ا: ثانيا
 912..............................................................................خالصة الفصل

 919.............................القانوين للتجارة اإللكرتونية يف التشريعات املقارنة إلطارا: الباب الثاين
 912..............................لكرتونيةالتشريعات الدولية والوطنية املنظمة للتجارة اإل: الفصل األول
 911..............................لتجارة اإللكرتونيةالتنظيم التشريعي الدويل واإلقليمي ل: املبحث األول
 911...................وى املنظمات الدوليةاإللكرتونية على مستالتنظيم القانوين للتجارة : املطلب األول

 911..........................................ي الدويلجلنة األمم املتحدة للقانون التجار : الفرع األول



 

 

 920.........................9119كرتونية لسنة قانون اليونسرتال النموذجي اخلاص بالتجارة اإلل: أوال
 929.........................7009وين لسنة قانون اليونسرتال النموذجي اخلاص بالتوقيع اإللكرت : ثانيا
 990..................اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية: ثالثا

 999...........................................ويل للبضائعاتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الد: رابعا
 999............................................................املنظمة العاملية للتجارة: الفرع الثاين

 991.......................................................خلدماتاإلتفاقية العامة للتجارة يف ا: أوال
 991............................................تفاقية اجلوانب التجارية املتعلقة بامللكية الفكريةا: ثانيا
 920..............................................................يا املعلوماتاتفاقية تكنولوج: ثالثا
 929...........................................اإلعالن الوزاري بشأن التجارة اإللكرتونية العاملية: رابعا

 927.........................................ملية للتجارةاإلجتماع الوزاري الرابع للمنظمة العا: خامسا
 921................................................منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية: الفرع الثالث

 921..........................................................اإللكرتونيةالعاملي للتجارة املؤمتر : أوال
 922.................................................................’’منتدى باريس’’ مؤمتر: ثانيا
 922..............................إللكرتونيةالقانون وسياسة املنافسة يف إطار التجارة ا’’ اجتماع : ثالثا

 929....................................................املنظمة العاملية للملكية الفكرية : الفرع الرابع
 922..............................9119محاية حق املؤلف يف إطار إتفاقية اإلنرتنت األوىل لسنة : أوال
 919.................9119كرية يف إطار إتفاقية اإلنرتنت الثانية للحقوق اجملاورة محاية امللكية الف: ثانيا
 917.....................ةجهود أخرى للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف جمال التجارة اإللكرتوني: ثالثا

 911.................................................ويل لإلتصاالتجهود اإلحتاد الد: الفرع اخلامس
 919.................التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية على مستوى املنظمات اإلقليمية: املطلب الثاين
 912...........................................اسيفيكمنظمة التعاون اآلسيوية ملنطقة الب:الفرع األول
 911..............................................................غرفة التجارة الدولية: الفرع الثاين

 910.................................................................اإلحتاد األورويب: الفرع الثالث
 911..............................................................جامعة الدول العربية: الفرع الرابع

 911........................................تتأسيس جملس الوزراء العرب لإلتصاالت واملعلوما: أوال



 

 

 912.......................................ماتتأسيس منتدى األعمال العريب لتكنولوجيا املعلو : ثانيا
 911......................................تأسيس املنظمة العربية لتكنولوجيا اإلتصال واملعلومات: ثالثا

 911.......................................كرتونيةالتنظيم التشريعي الوطين للتجارة اإلل: املبحث الثاين
 700.....................................نيةتنظيم التشريعات األجنبية للتجارة اإللكرتو : املطلب األول

 700.............................................التجارة اإللكرتونية يف القانون الفرنسي: الفرع األول
 700..................املتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتوقيع اإللكرتوين 710-7000القانون رقم : أوال
 701.................................الرقمي ادبشأن الثقة يف اإلقتص 222-7001القانون رقم : ثانيا
 790...................................رياتاملعدل املتعلق باملعلوماتية واحل 92-21القانون رقم : ثالثا
 799................................................جرمية التسجيل غري املشروع للبيانات اإلمسية: 9
 791.........................................جرمية تغيري الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات اإلمسية: 7
 791.................................................جرمية اإلفشاء غري املشروع للبيانات اإلمسية: 1

 792.............................................اإلجنليزيالتجارة اإللكرتونية يف القانون : الفرع الثاين
 791..............................التجارة اإللكرتونية يف قانون الواليات املتحدة األمريكية: الفرع الثالث
 777.......................................ونيةتنظيم التشريعات العربية للتجارة اإللكرت : املطلب الثاين
 777..............................................التجارة اإللكرتونية يف القانون التونسي: الفرع األول

 772.................................9111أوت  07املؤرخ يف  9111لسنة  11القانون عدد : أوال
 779...............................7000جوان  91يف  املؤرخ 7000لسنة  22القانون عدد : ثانيا
 772................................7000أوت  01املؤرخ يف  7000لسنة  11القانون عدد : ثالثا
 719................................7001 يفيفر  01املؤرخ يف  7001لسنة  2القانون عدد : رابعا

 719...........................7001 ديسمرب 19املؤرخ يف  7001لسنة  11نون عدد القا: خامسا
 717...................7002فيفري  91املؤرخ يف  7002لسنة  91القانون التوجيهي عدد : سادسا

 711..............................................يتاإلماراالتجارة اإللكرتونية يف القانون : الفرع الثاين
 711................7007اخلاص باملعامالت والتجارة اإللكرتونية لسنة ( 7)قانون إمارة ديب رقم : أوال
 719.................7009بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية لسنة ( 9)القانون اإلحتادي رقم : ثانيا
 711................................7097لسنة ( 2)تقنية املعلومات رقم قانون مكافحة جرائم : ثالثا



 

 

 710.............................................التجارة اإللكرتونية يف القانون املصري: الفرع الثالث
 719...................................7009مشروع قانون املعامالت اإللكرتونية املصري لسنة : أوال
 711..............................املتعلق بتنظيم التوقيع اإللكرتوين 7001لسنة  92القانون رقم : ثانيا

 711..............................................................................خالصة الفصل
 729.....................لتجارة اإللكرتونية وواقع استخدامها يف اجلزائرالتجربة التشريعية ل: الفصل الثاين

 727......................................اجلزائراإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية يف : املبحث االول
 727........................تنظيم نشاط مقدمي خدمات اإلنرتنت والتصديق اإللكرتوين: املطلب األول

 727.......................شروط وإلتزامات مقدمي خدمات اإلنرتنت يف التشريع اجلزائري: الفرع األول
 721.................................................الشروط القانونية إلقامة خدمات اإلنرتنت: أوال
 721................................................................................الرتخيص: 9
 721.........................................................................املقصود بالرتخيص: أ

 722................................................................ية للرتخيصالطبيعة القانون: ب
 729.....................................................شخص معنوي خاضع للقانون اجلزائري: 7

 721.......................................................إلتزامات مقدمي خدمات اإلنرتنت: ثانيا
 721.........................................................................اإللتزامات العامة: 9
 721..................................................................ات العامةمساعدة السلط: أ

 721............................................حفظ املعلومات أو املعطيات املتعلقة حبركة السري: ب
 799........................................................................اإللتزامات اخلاصة :7
 799..........................................................................اإللتزامات التقنية: أ

 797....................................................................اإللتزامات غري التقنية: ب
 791.................تنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين يف التشريع اجلزائري: الفرع الثاين

 791................................................مفهوم مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين: أوال
 792..................................................روط ممارسة نشاط التصديق اإللكرتوينش: ثانيا
 791..............................................التزامات مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين: ثالثا
 791.........................................................................امةاإللتزامات الع: 9



 

 

 791.................................................اإللتزام بإصدار شهادات التصديق اإللكرتوين: أ
 729..........................................لكرتويناإللتزام بإيقاف وإلغاء شهدات التصديق اإل: ب

 727.......................................التقنية ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتويناإللتزامات : 7 
 721......................................................................اإللتزامات األخالقية: 1

 722..............................................مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين: رابعا
 721...................................زائرياملعامالت اإللكرتونية يف القانون اخلاص اجل: املطلب الثاين
 721.......................................مظاهر املعامالت اإللكرتونية يف القانون املدين: الفرع األول

 721.......................................................إللكرتوين يف القانون املديناإلثبات ا: أوال
 721........................................................الكتابة اإللكرتونية يف القانون املدين: 9
 719.......................................................الشروط القانونية للكتابة اإللكرتونية -7
 719.......................................................................إمكانية قراءة الكتابة: أ

 717...................................................التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها: ب
 711.......................................................ظ وعدم القابلية للتعديلإمكانية احلف: ج
 711.............................................................................إمكانية احلفظ-
 712.......................................................................عدم القابلية للتعديل -

 719.......................................................................التوقيع اإللكرتوين: ثانيا
 711.........................................................التوقيع اإللكرتوين يف القانون املدين: 9
 710...................................................01-92لكرتوين وفقا للقانون التوقيع اإل: 7
 710...................................................................وينتعريف التوقيع اإللكرت : أ

 710..........................................................................التوقيع اإللكرتوين-
 719................................................................التوقيع اإللكرتوين املوصوف -
 717.......................................منه آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف والتحقق: ب
 717......................................................املوصوف يع اإللكرتوينآلية إنشاء التوق: 9
 711.................................................آلية التحقق من التوقيع اإللكرتوين املوصوف: 7

 711.............................مظاهر املعامالت اإللكرتونية يف القانون التجاري اجلزائري: الفرع الثاين



 

 

 712.................................................................رتوينوسائل الدفع اإللك: أوال
 712............................................................تعريف وسائل الدفع اإللكرتوين: 9
 712..............................................................اإللكرتوين أنواع وسائل الدفع: 7
 719........................................................................إللكرتوينالتحويل ا: أ

 719.................................(....................النقود البالستيكية) البطاقات الذكية : ب
 719.....................................................................بطاقات السحب اآليل-
 719.........................................................................بطاقات الشيكات-
 719.............................................................................طاقات الدفعب-
 712...........................................................................بطاقات اإلئتمان-
 712....................................................................بطاقات اخلصم الشهري-
 712...........................................................................البطاقات الذكية-
 711..........................................................................ملوندكسبطاقات ا-
 711.....................................................................الشيكات اإللكرتونية: ج
 711.........................................................................ونيةالنقود اإللكرت : د

 711.....................................ين يف القانون التجاري اجلزائريتطبيقات الدفع اإللكرتو : ثانيا
 101.......................................واقع استخدام التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: املبحث الثاين

 101................................معوقات عدم اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: املطلب األول 
 101............................................إلجتماعيةالعوائق التقنية، التكنولوجية وا: الفرع األول

 101..........................................................ضعف البىن التحتية التكنولوجية: أوال
 102.....................................معضعف ثقافة التقنية والوعي اإللكرتوين بني أفراد اجملت: ثانيا
 109...............................املعلومات قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة يف جمال تقنية: ثالثا
 102......................................................للغةاألمية يف شكلها العام وحاجز ا: رابعا

 101..................................................................العوائق التجارية: الفرع الثاين
 101..................................ملؤسساتعدم توفر حوافز ممارسة التجارة اإللكرتونية لدى ا: أوال
 101..........................ضعف التوجيهات واملساعدات الالزمة للتحول للتجارة اإللكرتونية : ثانيا



 

 

 190.......................................................العوائق القانونية والتشريعية: الفرع الثالث
 191.........................................رآفاق اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائ: املطلب الثاين
 191..............................اإللكرتونيةلة اجلزائرية يف جمال تطوير التجارة جهود الدو : الفرع األول

 191...............................................................مشروع اجلزائر اإللكرتونية : أوال
 191............................تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف اإلدارة العمومية: 9
 192....................................تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف الشركات: 7
 192........تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال تطوير آليات وحوافز استفادة املواطنني من جتهيزات وشبكات:1
 199...............................................................رقميلدفع تطوير اإلقتصاد ا: 1
 199...........................تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة: 2
 192..................................................................تطوير الكفاءات البشرية: 9
 191..........................................................ارإلبتكتدعيم البحث، التطوير وا: 2
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 النظام القانوني للتجارة اإللكترونية في التشريع الجزائري والمقارن
 :ملخص الدراسة

انبثق عنها نوع جديد من  شهدت السنوات األخرية ثورة هائلة يف جمال اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،
التجارة تتم عرب شبكة اإلنرتنت مسيت بالتجارة اإللكرتونية، فنتيجة  لظهور هذا النوع من التجارة اليت تتم 
بشكل الكرتوين، كان من الضرروي اجياد اطار قانوين ينظم التعامالت اليت تتم من خالهلا ، فمن خالل 

 هلا يف ظل التشريعات املقارنة عموما ويف التشريع اجلزائري بصفة دراستنا هاته سنقوم ببحث اإلطار القانوين
 .   خاصة

 

    Le système  juridique du commerce électronique dans les législations 

Algérienne et comparée 

Résumé : 

Les dernières années ont connu une révolution en matière de 

communication et de technologies de l’information. Cette révolution a 

généré une nouvelle sorte de commerce qui s’établit à travers l’internet, et 

qui a pris l’appellation de « commerce électronique ». 

Suite à cela, il a été nécessaire voire obligatoire de mettre en place un 

système juridique, qui réglemente les opérations électroniques effectuées  

dans le cadre de ce commerce. 

A travers cette recherche, nous allons traiter l’aspect juridique du 

commerce électronique en vertu des législations comparées en 

général, et de la législation Algérienne en particulier. 

   The legal system of electronic commerce in Algerian and comparative 

legislation 

 

Abstact: 

The last few years have seen a revolution in communication and 

information technology. This revolution has generated a new kind of 

commerce that is established through the Internet, and which has become 

known as "e-commerce". 

Following this, it was necessary to set up a legal system, which regulates the 

electronic operations carried out in the course of this trade. 

Through  this  research, we will deal with the legal aspect of e-commerce 

under comparative legislation in general and Algerian legislation in 

particular. 


