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  الرحمن الرحيماهللا بسم 
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال "

  "....... أن تكون تجارة عن تراض منكم
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Ʈبر و القوة ال الذǐ ألǌمنŶ* Ǒ عز و جل*اƤǕير  حمد مǇ لǊ الشكر اǕوý وبادƏ ذǐ بدƇ أشكر و أ
ƴالمتواض ýذا العمǋ ǅتماǗ .  

وفقǊ  بƤوƫ مƱƮفǏالدكتور  مƴ أسمƵ ǏباراƘ الƛناƇ لǖستاذ المشرƻ توجǊ بالشكر و التقديركما أ
 ǉاƱƤ و سدد Ǌدرب Ÿو أنار ا Ǌليƍ بوƮما ي ýك Ǒف Ÿو المعرفة ا ǅدمة للعلƤ. 

Üوالمكونة مƤ Ǉيرة اǕساتذة الذيǇ تكونƵ ƘلǏ أيديǅǌ بكلية وجƨيý الشكر ƵǕضاƇ لجنة المناƿشة 
ƿ ǏلƵÜ ƾالحقوƴالمتواض ýذا العمǋ شةƿمنا ǅǌبول :  
* Ǉيƨال ǐرƨƵ الدكتور*  

*ǑلƵ جقوƈ الدكتور*   
  *الدكتورة لشƔǌ حورية *
* ƫوƤب ǏفƱƮالدكتور م*  

Ǒل ǅدƿ يحة وƮو الن Ǉبالعو Ǒأمدن Ǉم ýك Ǐلƍ بالشكر ǅأو  كما أتقد Ɣريƿ Ǉدة مƵبعيديد المسا.  

  
 



أ  

  ةمقدم
          
المƤتلفة  مǇ الناحية القانونية أǅǋ مƮادر اǙلتƨاÜǅ فمǚƤ ǇلǊ يتƍ ǅفراƷ المعامƘǚ ديعتبر العق         

فǑ اƤتيار الوسيلة التǑ مǚƤ Ǉلǌا يتǅ  التعبير  ƻبيǇ اǕشƤاÜ ƭ و اýƮǕ فǑ التعاƿد حرية اƱǕرا
 ǇƵرادةǗذا  اǋو Ü ǐدƿتعا ǅاƨوتنفيذ الت Ƈنشاƍ Ǒرادة ومبدأ فǗا ǇاƱمبدأ سل Ƙمقتضيا ƴم ƾما يتواف

Ü ƭاƤال Ǉدائرة القانو Ǒالرضائية ف  ǇƎذا فǌل ǏلƵ حقةǚالمت ƘوراƱر بالتƛƋالت ǅدائ Ǉد كاƿالتعا ǅاƲن
تقنياƘ اǙتƮاÜ ý فمنذ الƛورة الƮناƵية واǗنساǇ يستýƺ ما توƍ ýƮليǊ مǇ اƤتراƵاǗ Ƙبراǅ العقود 

و مƴ مƱلƴ القرǇ ..." المراسلة ÜالتلƺراÜ ƻالفاكسÜ الǌاتÜƻ المنيتاýك:" رƮƤǐوƮا فǑ الميداǇ التجا
والتǑ واكبǌا تƱور Üالواحد والعشريÜ Ǉ أمكǇ بذلǁ استýǚƺ أحدƚ ما توƮلƍ Ƙليƛ  Ǌورة المعلوماتية 

 العقود  ǗǅبراÜ  -اǙنترنƘ–اǙتƮاǇƵ ý بعد  Ǚسيما شبكة المعلوماƘ الدولية  ǋƘائý فǑ مجاý تقنيا
حديƛة ووسيلة اتƮاý يƌدǐ بنا ƍلǏ  اأو تنفيذǋا  Ü فالجمƴ بيǇ العقد مǇ جǌة و اǙنترنƘ كتكنولوجي/ و 

مفǌوǅ  العقد اǙلكترونǑ  الذǐ  يعتبر تƱبيقا متƱورا للتعاƿد ǇƵ بعد و يستجيƔ حقيقة لمبدأ السرƵة 
حيƚ تعتمد ǋاتǊ  (1)اǙلكترونية  ة التǑ تقتضيǌا الحياة التجارية Ü والذǐ يرتبǋ Ʊو اƤǓر بمفǌوǅ التجار

لكترونية تتمýƛ فǑ الكمبيوتر وشبكة اǙنترنÜ Ƙ فالتجارة ƵلǏ نƲاǅ معلوماتǑ أدواتǊ كلǌا ƍاƤǕيرة 
اǙلكترونية ارتبƘƱ ارتباƱا Ƶضويا وƛيقا بǌذǉ النقلة فǑ مجاý اǙتƮاǇƵ ý بعد واستƤداǋ ǅذǉ الشبكة 

ƱǕراƻ ا اƿتƮدƘ فǑ التكاليƻ بيƨǇماǇ والمكاÜ Ǉ ال واƤتƮرƘ ةالتǑ تجاوƘƨ الحدود السياسي
 ǇالمتعامليƘوأتاح ǅǌبين ýاƮتǙة اƵفسر Ü الميا مفتوحاƵ اƿسو ƘضحƋ Ǉة التجارية مƱنشǕلممارسة ا

 Ü لكترونيةǙا Ʊبر الوسائƵ ƘدماƤوال Ƙالمنتجا ýوتداو Ƈوشرا ƴسسة بيƌنشرة الم ƻتعري Ɣوحس
التǑ وفرتǌا ƛورة  ƘالتǑ تستƤدǅ  التقنيا ةالتجار: " اǙلكترونية Ǒǋ ةفالتجار العربية لضماǇ اǙستƛمار
ǙاƮتǙو ا ƘالمعلوماƘ نترنǙوشبكة اƘ Ƙللبيانا ǑلكترونǙا ýبر التبادƵ   Ǉماƨال ǐرƮنƵ ةƨمتجاو

 Ǉوالمكا ÜاƵاƱƿ ǑƱƺوتƘ  د جديدةƵواƿ ƴوتض Ǉالماليي ƇاƱالوس Ǐلƍ ئةƨالتج Ǒبائع Ǉديدة  مƵ
  .(2)" والتسجيý والتƨƤيǇ والتسليǅ وƹير ذلǁ  البيƘ ƴلعمليا

  ǁذل ǏلƵ Ƈوبنا ǇƎلكتروني فǙبر ةالتجارة اƵ اƱأنما ƘذƤات ƘنترنǙا Ü ديدةƵ  ƴالبضائ Ưكعر
بƋنشƱة التوƨيƴ والتوريد والوكالة التجارية Ƶبر اǙنترنƘ وممارسة  ǅوƍبراǅ العقود والقيا ƘوالƤدما

                                                 
مǇ اǕولǏ حيƚ تمتد  شمýالتǑ تعتبر أوسƴ نƱاƿا و أ E-BUSINESSتƤتلƻ التجارة اǙلكترونية ǇƵ اƵǕماý اǙلكترونية    (1) 

 ǋذǉ اƤǕيرة ƍلǏ سائر اǕنشƱة اǗدارية و اǗنتاجية و الƤدماتية و المالية و Ǚ تتعلƾ فقƱ بعƿǚة البائƴ بالƨبوƍ Ü Ǉذ تمتد لعƿǚة
ǌوǅ اƵǕماý بوكǚئǌا و موƲفيǌا و Ƶمǚئǌا Ü كما تمتد ƍلǏ أنماƱ أداƇ العمý و تقييمǊ و الرƿابة ƵليǊ و ضمǇ مف -الشركة-المنشƋة 

ǑلكترونǙا ǇميƋو شركة الت Ü ǑلكترونǙا ǁو البن Ƙتمƌالم ǑلكترونǙا ƴنƮلكترونية يوجد المǙتمتة  اƌالحكومية الم ƘدماƤو ال            .
  E-COMMERCE Û www.arablaw.orgالتجارة االلكترونية يونس ƵرÜ Ɣ :  انƲر

(2)  Ü Ǒو آفاق التجارة االلكترونيأحمد باش Ʋةواق  Üدارةǘنية لƱ26العدد : مجلة المدرسة الو  Ü2003ƭ Ü67 
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العقد اǙلكترونǑ ضمǋ ǇاتǊ  يدýƤوǙ Üستقباý والسياحة والتنقý الƤدماƘ المالية وƤدماƘ الحجƨ وا
ƱنماǕا Ü فǇمكاƎب ƠبƮƋ ƘوƮبال Ǌسلعت ǇƵ ǇǚƵǗالتاجر ا  ǏلƵ اǌرضƵ و Ü ورةƮوال Ǉلكيǌالمست
تƤذ مǇ يوالعقد اǙلكترونÜ Ǚ Ǒ  مǇ السلƴ والƤدماƘ المتاحة Ƶبر ǋاتǊ الشبكة ونǊما يريد ƤǙتيار

 ƘنترنǙلة وسيشبكة اǊبرامǗ  Ʊبفقǉمكانية تنفيذƍ ǁذل Ǉر مƛكǕوا ý  Ǉمƛبال Ƈالوفا ýǚƤ Ǉالكترونيا م
 Ưرƺذا الǌمعدة ل ýوسائ ƾريƱ ǇƵ اكالكترونياƿاƱبب ƾأو التسو ǑلكترونǙا ýالتحويƘ ǇئتماǙوأ ا 

Ƙ لƵǚتباراƘ العقد اǙلكترونǑ يمكǇ اƵتبارǉ العقد Ƶبر اǙنترن ǇƎف Ü لǌذا  استƤداǅ النقود اǙلكترونية
  .السابقة 

          ǇƍǕمية اǋاديةƮتƿǙلل ا Ƴمنتموضو ýجعǊ  Ǌفالƹƍ Ǉيمك Ǚ ملياƵ عاƿوا Üما يوفر ýǚƤ Ǉمǉ 
 ƾتسوي Ǉم Ƙاللشركاǌل لمنتجات Ơوو رب Ƙƿكذا لو ýالتقليƮتǙنتيجة ا ƾالتسوي ƻتكاليý  Ǉالمباشر بي

وانƤفاƯ التكاليƻ يƌدƍ ǐلǏ انƤفاÜ Ư مý الشركاƘ والمستǌلكيǇ  حيǙ ƚ يوجد وسƱاƇ فǑ التعا
 ǁلǌسعار بالنسبة للمستǕاÜǓو اǋ ǐالذýومشك ýالتنق ƇناƵ ǊنƵ ر  يوفرƤ وا ƘǚƮار المواƲنتǙ

Ɲمنت ƇلشراÜ Ǖسي ǁذل ýك Ǉ ǏلƵ النقر ǉرƮتƤǕشاشةيقونة ا ǏلƵ الكمبيوتر الموجودةÜ  ǁوكذل
 ǏلƵ ýوƮحدة المنو الجودةالح ýسعار بفضǕا ýأفض Ƙجعل ƘنترنǙالميا فاƵ بعدا Ǒتكتس Ǒافسة الت

 Ü المياƵ اƿالتجارة سو Ǉممام ýبرج ƴيدف Ǖ Ǒانونƿ Ɯبسيا ǊتƱحاǗ Ǉما القانو Ǉ دƿ التجارة ǅتقد ƾيعو
 .اǙلكترونية تƤلƻ اǓلياƘ القانونية التقليدية ǇƵ التعامý معǌا 

المتحدة فǑ لجنة  اǕمǅفقد اǋتمÜ Ƙ  يمǊ محاولة تنƲ مǇ أجƵýكسǊ التوجƵ Ǌالميا ولǌذا نجد اǋتماما 
ووضƴ الحدود الدنيا مǇ اǕماǇ اǙلكترونية  القانوǇ التجارǐ الدولǑ  بضرورة بحƚ موضوƳ التجارة

 ǑالالقانونÜ ýذا المجاǋ Ǒدولة ف ǐأ ƯوƤا لتǋتوافر Ɣدر واجƮأ ǁولذلƘ  تمادƵرارا باƿ الجمعية
بƮƎدار  Ǒاǋتǅ المجلس اǕوربكذلÜ  ǁ و1996سنةترونية القانوǇ النموذجǑ المتعلƾ بالتجارة اǙلك

 ǅƿر Ǌلكترونية  2000لسنة  31التوجيǙبالتجارة ا ƾلما أالمتعلƵƾد سبƿ Ǌولو  ن Ƴذا الموضوǋ ǅيƲتن
Ǚسيما التوجيǊ اǕوربǑ مýǚƤ Ǉ التوجيǌاƘ اǕوربية المتعلقة بالتعاƿد ǇƵ بعد بƱريقة ƹير مباشرة 

 ǅƿ07- 97ر .  
 الفرنسǑ القانوǇكƮǗ ýدار تشريعاƘ الكترونية دفƴ  بالعديد مǇ الدو ا السياƾ العالمǋǑذ       
ƾسنة  المتعل Ǒمƿاد الرƮتƿǙا Ǒقة فƛ2004بال Ü  ƾالمتعل Ǉبتكنولوجيا المعلوكذا القانو ƴيƿوالتو Ƙوما

ǐالذ ǑلكترونǙا ƘباƛǗا Ǉانوƿ ǏلƵ Ƙǚالتعدي Ưبع ǏلƵ ƭالن Ǌورد في Ǒالفرنس ǏلƵو Ü  ǎمستو
    معامƘǚ البǋامة فǑ المجاý التشريعǑ الƤاƱƿ  ƭعƘ أشواƱا مǇ فǌناǁ مǇ الدوýالدوý العربية 

  .راƘ العربية المتحدةواǗماكتونس ÜاǕردǇ : اǙلكترونية 
    Ǒائر  أما فƨالجÜوǑالدولية الت ƘاماƨلتǙا ǅا بحكǌبة منƹور Ǒالعالم ƜندماǙا اǌيفرض  ƾاللحا Ǒف

 اǅǚƵǗ واǙتƮاý واǙستفادة مǇ المƨايا التǑ تتيحǌا التجارة  ر فǑ مجاý تكنولوجياƘبركƔ التƱو



ج 

ƘنترنǙبر اƵ لكترونيةǙاÜ ýالمستقب Ǒبالتجارة مقبلة ف ƭاƤ Ǉانوƿ دارƮƍ ǏلƵ Ɣالقري           
د بشكý أو بƤƉر أح سنƘ بعƯ القوانيǇ والنƮوƭ التƱبيقية التǑ تمس Ƶلما أنǌا ƿدÜاǙلكترونية 

المواد المتعلقة بالجريمة  Ü Ƙ أوة كالقانوǇ الƤاƭ بموردǐ اǙنترنجوانƔ التجارة اǙلكتروني
 فمǚمƠ التجارة اǙلكترونية فÜ ÜǑأو تلǁ المتعلقة بالملكية الفكرية فƿ ǑانوǇ العقوباƘ اǙلكترونية

Ü  ǇǕ ممارستǌايعتبروǇ مƛاǙ واضحا ل اǙنترنƘ حيƚقدمƤ ǑدماƘ الجƨائر تتضƠ مýǚƤ Ǉ وجود م
  .ةتƨويد المƌسساƘ واǕفراد باǙنترنƘ يدýƤ فǑ نƱاƾ التجارة اǙلكتروني

ǅƹوات ر ýيعكس ميو Ǒالقانون ǅاƲالن Ǉأ Ưالمفتر Ǉم Ǌأنأن Ǚƍ ƴالمجتم Ƙواحتياجا Ƙاǋجا Ǉيمك Ǚ Ǌ
ýƨبمع Ǉنكو Ǉأ ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƋب Ǉيمك Ǚ Ǒارجية التƤال ƘيراƛƋالت ýفاƹƍ اǌنƵ ÜنفǙا Ǒالعالم Ɵفتا

وكذا  ÜباƵتبارǋا أحد المنƲماƘ العالمية التǑ تǌتǅ بتحرير التجارة رةوǌƲور المنƲمة العالمية للتجا
اكبة ǋذǉ لدوý موƵلǏ ا Ʊلƾ يحتǅ منÜ  الموضوƳ اوالتنƲيǅ الدولǑ لǌذÜ بموضوƳ التجارة اǗلكترونية 

 Ƈسوا ƘوراƱناحية  : الت ǇمǑا الفنǌالتقن( جانبǑ( نا Ǉأو م Ǒا القانونǌحية جانب.  
 Ǒا التقنǌناحية جانب Ǉما مƋف : Ü لكترونيةǙمة للتجارة اƵبالبنية التحتية الدا ǊليƵ ƾلƱفانتشارأو ما ي 

وƍمكانية الدƤوƍ ýلǏ  الكمبيوتر والبرامƝ أجƨǌةمنǌا توفر  أساسيةاǙنترنƘ يعتمد ƵلǏ توفر ƵناƮر 
ƘنترنǙية  اƨǋشر الجاƌبم  ǊليƵ ƠلƱƮميةأو ما يƿتقنية  الر ƳاƱƿ اǋتوفير ǏلƵ رǌيس Ǒوالت Ü

ǙاƮتǙوا ƘالمعلوماƘ Ü ف Ƙتحديا ýحو Ǒالدول ǐادƮتƿǙدافوس ا ǎمنتد ƠالƮل ƘدƵĈدراسة أ Ǒف
 ƘاƵمجمو Ǐلƍ العربية ýالدو ƻنيƮت ǅت ÜǑالعرب ǅالعال Ǒف ǅǚƵǗوا ƘǙاƮتǙور تكنولوجيا اƱت

ƚǚƛ : Ƙالكوي ýوتشم ƴور السريƱة التƵدة مجموƵاƮال ýة الدوƵو مجمو Üالعربية المتحدة ƘماراǗوا
 Ǉولبنا ǇردǕر واƮم Ǉم ǚك ýوالسعودية وتشمƾريƱ Ǒالسائرة ف ýة الدوƵومجمو  ǅالنمو وتض

Ü الذǐ يعتبر مقياساŹ مقارناŹ 2003ووفقا ƍلǏ مƌشر الجاƨǋية الرƿمية لعاÜ  ǅالمƺرƔ وƵماǇ وسوريا
 ƘǙاƮتǙمة البنية التحتية للمعلوماتية واƇǚوم ýماƵǕا ƇداǕ ميةƿلكترونية الرǗالبيئة ا ƴوض ǅلتقوي

 Ǌائمتƿ ǅتض ǐوالذ Üدولة ýك Ǒلكترونية فǗالتجارة ا ǅالحكومية وحج Ɲيتضم 60والبرام ǅل Üدولة Ǚƍ Ǉ
Ü و مƮر جاƘƇ فǑ )45(التǑ جاƘƇ فǑ المرتبة  السعوديةƚǚƛ دوƵ ýربية Ǒǋ المملكة العربية 

  . 58((1)(ǅƛ Ü الجƨائر التǑ جاƘƇ فǑ المرتبة )51(المرتبة 
                                                 

(1)  ƾادƮبد الƵ ýادƵ Ü Ʋمصر ومجتمƖالمعلوما: Ý هل يمكن تكرار التجربة الهندية  
     Ü18 /7 /2004   Ü www.ahram.org.eg   17العدد  

  
  

 
 



د  

فالتشريعاÜ Ƙ اǙلكترونية  المتعلقة بتنƲيǅ وحماية المعامƘǚالمƤتلفة القانونية  مǇ ناحية جوانبǌا أما
قانونǑ الذǐ يضمǇ استمرار التجارة اǙلكترونية وحماية حقوƾ اƱǕراƻ مدنيا وجƨائيا Ǒǋ اƱǗار ال

 Ưف ýǚƤ Ǉالنام ƘاƵƨالملكية الفكرية  ةجمالمنا ƾانونية متعددة كحقوƿ Ǉبميادي ƾتتعل Ǒوالت ǁذل ǇƵ
Ʊǖل ƘباƛǗا ýوسائ ƴم ýالتعام Ü لكترونيةǙالجباية ا ýلكترونية وكذا مشاكǙا ǅة و الجرائƵƨالمتنا ƻرا

ƴالدف ƾرƱو ƘنترنǙبر شبكة اƵ Ü امة والعقدفƵ فةƮلكترونية بǙالتجارة ا ǅيƲتن  ǑلكترونǙفة اƮب
  .ةترǁ مǇ رجاý القانوǇ ورجاý التقنييحتاƍ ƜلǏ جǌد مشƤاƮة 
      Ǉأ Ɲنستنت ƾومما سب ǙاƮتǙوا Ƙتكنولوجيا المعلوماƘ محد Ƙدƹ Ǒانونƿ ǅيƲتن ǐǕ دا رئيسيا
ƛيمý  التقنية Ǌاتǋ اǌتتيح Ǒالت ýالتعام Ǒة فƵالسر ƾنحق Ǐحت ƘاƵاƨحالة الن Ǒف Ǌليƍ ǅمرجعا يحتك

 ǎرƤة أǌج Ǉم Ƙǚالمعام Ǌاتǋ Ǌتحتاج ǐالذ Ǒالقانون ǇماǕوا Ü ةǌج Ǉورة مƱالمت ƴوض Ǐمما يعن Ü
حوý النƲاǅ يدور الذǐ موضوƳ بحƛنا لنǑ فǑ سياǊƿ القانونǑ كما ǋو الشǇƋ بالنسبة ǋذا المستجد التق

 ǑلكترونǙالعقد ا ǅيحك ǐالذ Ǒفالقانون Ü Ǐعلýسنحاو Ǒالمدن Ǉالقانو ǅأحكا Ƈضو  Ǉرية المقاربة بيƲالن
               وǑǋ أحد اǗشكاƘǙ التǑ يƱرحǌا التعاƿدلكترونÜǑالعقد اǙو العامة للعقد

ǑلكترونǙا .  
  : مفǌوǅ اليرتبƱ بǌا ǋذا منƱلقاƘ بر Ǒ تعتوالتوسنرتكƵ ƨلƵ ƚǚƛ ǏناƮر أساسية         
القلǋ Ɣذا اƤǕير يعتبر حيÜ  ƚاƱǗار العاǅ للعقد اǙلكترونǑ التجارة اǙلكترونيةاƵتبار : ýاǕو العنƮر

ترجمة ƿانونية Ü فǌو -  لǌذا ǋناǁ مǇ يƱلƵ ƾليƵ Ǌقد التجارة اǙلكترونية -النابƯ للتجارة اǙلكترونية 
ǚالسللت ǑارضƵ Ǒرادتƍ ǑƿƘدماƤوال ƴ)تجارية Ƙشركا (اǌالبيƱو)Ɣالƺال Ǒف Ǉلكيǌمست ( Ǌكما أن Ü

  .اǙلكترونية ǌƲرƘ أنواƳ جديدة مǇ العقود تƛير تساǙƌ فيما يتعلƾ بƱبيعتǌا القانونية  ةبǌƲور التجار
 التجارة اǙلكترونية تعد تƱبيقا لفكرة العولمة  حيƚ تمكǇ مستƤدميǌاف فكرة العولمة Ǒ :Üالƛان العنƮر

 Ǉدو ƘدماƤوال ƴالسل ƯرƵ Ǉم Ǉوتمك Ü Ƙالنفقا ýƿƋواحد وب Ƙƿو Ǒف ǅالعال ƾأسوا Ǐلƍ ýوƮالو Ǉم
ƨالتقيد بحاجǐ Ǉمƨال ǅƛ Ǉوم Ü ة والمسافةƿǚدية ا فالعƿا الناشئة لتعاǌنƵ حدود Ǒف Ƙليس Ǉالبا ما تكوƹ

 ǐوالمشتر Ƙالكوي Ǒف Ǉد يكوƿ ƴدولة معينة فالبائ– ǁلǌائ -المستƨالج Ǒرف ƛمǏلƵ رƛƌمما ي ǚ  Ǉماƨ
  . عقاد العقد وما ƿد ينجƵ ǅنǊ مǇ مشكلتǑ تحديد القضاƇ المƤتƭ و القانوǇ الواجƔ التƱبيƾو مكاƍ Ǉن

تحوý الدƵاماƘ تد ينفذ فǑ بيئة افتراضية رƿمية Ü باƵتبار أǋ Ǉذا العقد يبرǅ وƚ :ƿالƛال العنƮر 
Ƶبر دƵاماƘ  Ƙ تنساƵ Ɣبر شبكة اǙنترنƘالورƿية المستƤدمة بيƱ ǇرفǑ العقد ƍلǏ معلوماƘ وبيانا

ƍلكترونيةÜ  يةƿالور Ƙǚالمراس ǏلƵ تعتمد Ǚ التجارة ǉذǋ Ǉأ ǁلكترونيةذلǙا Ƙǚالمراس ǏلƵ ýمما  ب
  . اƛǗباƘو لدفƴيƛƌر ƵلƱ Ǐرƾ ا

  Ǉومǅƛ  ǅمعال Ơشكاليةتتضƍ ت Ǒوالت Ǒالمدن Ǉالقانو ǁفل Ǒيدور ف ǐنا الذƛبحǑف ƚبح:  

                                                                                                                                                         
  



ه  

الخصوصية مƲ إƙباتǈ و  تنفيذÛ Ǉفي مراحل إبرامǈ التي تنظم العقدألحكام العامة مدǌ توافق ا    
Ǉ العقد أǇ دنǑ فǑ شƋكاǇ لǖحكاǅ العامة التǑ تضمنǌا القانوǇ الم ƍذافيما أÞ  ǐ لǈ االلكترونية
ǋ ƔƵتستو Ǒالجديد ف Ʊدذا النمƿد  التعاƵالقوا ƻمكانية تكييƍ Ǒا المتاحةوبالتالǌويعƱوتÜ Ǉأ ǅأ 
  . ÞبتنƲيƤ ǅاǗ  ƭفرادǋامما يستلǅƨ تدýƤ المشرƳ  اǙلكترونية تتجاوǋƨاالƮƤوƮية 

فƱبيعة  ÜلوƮفǑاالتحليلǑ و يǇفǑ بحƛنا ƵلǏ المنǌج اƵتمدناقد ولǘجابة Ƶلǋ ǏاتǊ اǗشكالية ف 
 Ü ƚالبح Ǒمفتاحية ف ǅيǋتعتبر مفا Ǒالت ƘلحاƱƮالم Ưتحديد بع Ǒالتقنية تقتض ƳضافالموضوǗةبا 

Ǐلƍ  اǌƛلة المراد بحƋالمس ƯرƵ ƔلƱمر يتǕا Ǉأ)ǑلكترونǙالعامة للعقد الواردة ) العقد ا ǅحكاǕا ǏلƵ
 Ǒالمدن Ǉالقانو ǑفÜ ا لمعالجǌمتƇǚم ǎمد ƚتما  ةو بحǉيرƛ  ذا العقدǌلكترونية لǙية اƮوƮƤال.  

    Ǌائروبما أنƨبالج Ƴذا الموضوǌل Ǒتشريع ǅيƲيوجد تن Ǚ داƵ Ǉ05-10 القانو ýالمعد  ǅوالمتم 
         مما ƿد يجعý البحƚ نوƵا ما نƲريا ÜالمدنǑ الجƨائرǐ والذǐ أدرƜ التوƿيƴ اǙلكترونǇ Ǒلقانول

كاǇ الرجوƍ ƳلǏ التجارƔ التشريعية لبعƯ الدوý التǑ تعكسǌا ƿوانينǌا فǑ بم فمǇ اǋǕميةÜ وجامدا 
ýمراح ƻتلƤم  Ü Ƴلكترونية المتعلقة كالموضوǙا Ƙير المباشر التشريعاƹ مباشرة أو Ƴةبالموضو 

كذلǁ اǙستعانة  Ü و Ǖجý الوƿوƵ ƻند الحلوý التǑ وضعتǌالتعاƿد ǇƵ بعد النƮوƭ المنƲمة لك
  .باǓراƇ الفقǌية

   ǅفقد ت ǁذل ǏلƵ Ƈوبنا  Ƴالموضو ǅتقسيǏلƍ ǇليƮف :   
 ýƮالفýوǕب ا Ǉالمعنوǅوǌلكترون مفǙالعقد اǑ  ƚسحي ǅنقو  ƚالمبح ýǚƤ ǇمýوǕا  ƻتعري  Ʊبضب

 ýǚƤ Ǉم ǑلكترونǙللعقد اǑجرائƍ ƻتعري ƴوض  Ǉيمكننا م Ǌومعرفة محددات Ǉا ستكوǌديǋ ǏلƵ Ǒالت
فǑ المبحƚ الƛالǅƛ Ü  ƚ نقوǅ تƱرƾ للƱبيعة القانونية للعقد اǙلكترونǑ ن وفǑ المبحƚ الƛانÜ Ǒ الدراسة

 Ǒالت ǑلكترونǙالعقد ا ƭائƮƤ Ǉومعالجة ببيا ǅǌد لفǌاتمǑانƛال ýƮالف Ǒالقانونية ف ƘǙشكاǗ.   
مǚƤ ǇلǊ  نبحƚ المعنوǇ بƛƋر الƮƤوƮية اǙلكترونية ƵلǏ اǕحكاǅ العامة للعقدǑ ÜالفýƮ الƛانأما 

مƮƤ ƴوƮية العقد واƛǗباƘ  والتنفيذ اǗبراǅمدƍ ǎمكانية تƱويƴ اǕحكاǅ العامة للعقد فǑ مرحلة 
ǑلكترونǙا  Ǒفف Ǐلƍ ƾرƱنت ýوǕا ƚمرحلة  المبحǅبراǗو ا  ǏلƵ ƨنرك ǑالتراضǑلكترونǙا 

ƭاƮتƤǙالمتعلقة با ƘاƵƨوالمنا Ǒالقضائ  ÜǑلكترونǙالعقد ا Ǒف ƾبيƱالت Ɣالواج Ǉووالقانو ýنتناو 
 Ǒانƛال ƚالمبح Ǒحجية  تنفيذف Ǒف ƚنبح ƚحي  ǑلكترونǙا ƴالدف ýوسائ ƾريƱ ǇƵ ǑلكترونǙالعقد ا

أƤيرا فǑ المبحƚ الƛالƚ المتعلƾ  و ǅ التعاƿدǐ أǐ تبرئة ذمة المديÜ Ǉتلǁ الوسائý فǑ الوفاƇ باǙلتƨا
  . ƛƍǊباتفǑ للكتابة والتوƿيƴ اǙلكترونييǇ  الحجية القانونيةفǑ نبحƚ  العقد اǙلكترونƛƎ  ǑباƘب
  

 
 



 

 

  
  
  
  
  

  ƙƈر الخصوصية االلكترونية على األحكام العامة للعقد :الƙانيالفصل 
 
  
           Ǉƍ  Ǌذات Ǉير مƺي Ǚ  ǑلكترونǙالعقد با ƻƮو–  ǊƵوأنوا Ǌنماو   -أركانƍ   ردùمج

 ǇƵ وسيلة التعبير ƻǚتƤا Ɣبسب  ƻƮرادةوǗا  Ü  ƚùحي      ǑùلكترونǙد اùالعق Ǒùف Ǉوùتك
ƍية اƮوƮƤ Ǉوبيا Ü النفاذ لكترونية ýǚƤ Ǉم Ǉتكو ǑلكترونǙلعقد اǏلƍ   Ǒùالتقن Ǌبنيان ǅميƮ

 Ǒبيانوالفن ǅد  تƿ ƭائƮƤال Ǉجملة م Ɣيرت ǐالذýوǕا ýƮالف Ǒا فǌ  Ü  ýاوùفنح Ʊقاùسƍ  اǌ
          اƛǗبùاÜ  Ƙ اǗبùراǅ العقد فǑù مرحلùة    نǅƲت Ǒالعامة الت Ǖحكاǅا تƛƋيرǋا ƵلǏمعرفة مدǎ ل

 .حý بحƚ فǋ  Ǒذا الفýƮ وǋذا ما سيكوǇ م  Üو التنفيذ

    ýلك ƾرƱنت Ǉرضنا للعقد لƵ ǑوفǊأحكام  ǊلƮنف Ǉو ل ǚكام ǐالتقليد Ǐبالمعن ƚنبح Ǉولك
 ǑفǊأوج  Ǌية كونƮوƮƤالƍلكترونيا –  ƘنترنǙبر شبكة اƵ-Ü     ƚùالمبح Ǒùف ýنتناو ƚحي

Ʊريƾù الùدفƴ   تنفيذ العقد اǙلكترونǇùƵ Ǒ  وفǑ المبحƚ الƛانǑ  ǑاǕوƍ ýبراǅ العقد اǙلكترون
 ǑلكترونǙا ǊƮƮƤفن ƚالƛال ƚلكترونأما المبحǙالعقد ا ƘباƛǗǑ   .   

  
  
 
 
  
  
  
  

  
  
  



 

 

  
  .االلكترونيإبرام العقد  :األولالمبحث 

  
  

          ƘبحƮأǅبراƍ العقد مرحلة  ƘǙاƮتǙا Ƙبر تقنياƵ دƿور التعاǌƲ ƴةمƛسيما  الحديǙ
ǙاƘا نترنƨممي ǚللب حقǑالقانون ƚحÜ فƍ ǏعلƵ Ǉالوسيلةتبار أ Ǌاتǋ  بعدا دوليا Ǒتكتس ƔلƺيÜ

 ǏلƵ Ǒالدول ƴابƱلكالǙالعقد ا Ǒذاترونǌول Ü  ƠبƮأ ǅƨǚال Ǉالمرحلة م ǉذǋ دراسة ÜǇأي ƾيتعل 
 ƨماǇ ومكاǇ انعقاد العقدمشكلة تقليدية ƤاƮة بتحديد  اǕولƿ :ǏانونيتيǇ بمسƋلتيǇأساسا اǕمر 
الكǚسيكية  ƘالنƲريالǚستفادة منǌا Ǚسيما ý التقليدية الحلو ƍلǏتجƔ اǗحالة بوجƤ Ǌاƭ  وǋنا

Ü لدولةلالعقدية الحدود السياسية  تجاوƨ العƿǚةوالƛانية Ü )1(بيǇ الƺائبيǇ بالتعاƿدالمتعلقة 
 مشاكý تناƳƨ اƤǙتƮاƭ والقوانيǇيƛير ƿد مما Ü فاǙنترنƘ  جعلƘ مǇ التجارة سوƿا Ƶالميا 

ǑلكترونǙالعقد ا Ǒساسأحد المح فǕية للقاناور اƭاƤال Ǒالدول Ǉو.   
   ƍ ýوǕا ƔلƱالم Ǒف ƾرƱسنت ƚحيǏل ǑلكترونǙالعقد ا Ǒف ǇرادتيǗا ƾتواف  ýوالمسائ

لتراضǑ اǙلكترونǑ باƵتبارǉ الركǇ الذǐ تمسǊ مýǚƤ Ǉ التعرƯ ل العقد ƎبراǅالمرتبƱة ب
المحý فتنعدǅ فيǌما أما بالنسبة لركنǑ السبƔ و ƮƤÜوƮية العقد اǙلكترونǑ بشكý كبير

توافƾ ومكاǇ  نركƵ ƨلƨ ǏماÜǇ كما )ƮƤ  )2وƮياǋ Ƙذا العقد اǙلكترونƍ ǑلǏ حد كبير
ǑلكترونǙالعقد ا Ǒرادتƍ  ǉأو انعقاد ƭƮƤن ǅƛƔلƱل الم Ǒانƛال ǑلكترونǙالعقد ا ƘاƵƨمنا

 ƾبيƱالت Ɣالواج Ǉو القانو ƭتƤالم Ƈالمتعلقة بالقضا.  
  
  
  

                                                 
)1( La formation du contrat apparaît aujourd'hui comme un terrain d'analyse 

parfaitement connu qui ne mérite guère de retenir l'attention. Les recherches les plus 
fructueuses porteraient sur l'exécution du contrat.  Dès lors les difficultés soulevées, 
par le moment clé de l'échange des consentements ne devraient plus susciter un .
quelconque intérêt .Cependant, à la faveur du développement des nouveaux modes de 
communication qui mettent en œuvre les techniques de dématérialisation des 
échanges, la question classique de la formation du contrat entre absents retrouve une 
certaine vigueur.                                                                                                                                            
voir : Luc Grynbaum , contrats entre absents: les charmes évanescents de la 
théorie de l'émission de l'acceptation  , Recueil Dalloz , N :26, ,2003,P 1706           . 

                                                                                
)2( ƫمحمد أبوبكر العي ǇالحيƮال Ü  ƴمرجƾساب  



 

 

  رادتين في العقد االلكترونيتوافق اǕ :األولالمطلب 
  

       Ǒùùرادتƍ ƾùùد توافùùأو  العق  Ǒùùالتراض ƾابùùƱو تùùǋدùùالعق Ǒùùرادتƍ - ƔاùùيجǗا                 
ýلكترون -والقبوǙتبار العقد اƵوبا ÜǑ  ف Ǒدول ƴابƱ ذوǇƎ  Ǉالم ǅǌم  Ǉùم  ùة القانونيùةالناحي 

 Ü ǇرادتيǗا Ǉاتيǋ ƾتواف Ǉومكا Ǉماƨ المساتحديد ǉذǋ ƚوسنبح ýي فيمائǑل:     
        

 وصحتǈ يالتراضي اǕلكترون وجود :األوللفرƱ ا

            ǑلكترونǙا Ǒالعقد  التراض Ǒرادتƍ ƾابƱو تǋ-  ýوالقبو ƔيجاǗا–  Ǚ ذاǋو Ǒيكف 
شوبǌما ƵيƔ مƵ ǇيوƔ مǇ ذǐ أǋلية Ü سليمتيǙ  Ǉ تيǇ تƮادر اكونǗبراǅ العقد بǙ ýبد أǇ ت
ýمسائ Ǒǋو Ü رادةǗا ǊحتƮو ǉوجود ƚحي Ǉالعقد م Ǒف Ǒالتراض Ǉبرك ƾتتعل.  

  :وجود التراضي االلكتروني  /ƈوال
لمتعاƿديǇ وǋذا يùتǅ  العنƮر الجوǋرǐ الǅƨǚ لعملية ƍبراǅ العقد ǋو تبادý التراضǑ بيǇ ا      

ǑمليتƵ ýǚƤ Ǉم ƔيجاǗا ýوالقبو:    
فǑ العقد ويعرƵ ƻمومùا   اǕولǏ الƱƤوة اǗيجاƔيعتبر :  اǕيجاب في العقد االلكترونøي  -1

لشروƱ  اƿبوý التعاƿد وفق ƍلǏمƮ Ǉدر منƍ  Ǌرادةر جاƿ ǅƨاƴƱ الدǙلة ƵلǏ اتجاǊ ǉ تعبيƵلǏ أن
حتǏ يكوƍ Ǉيجابا يجƔ أǇ يكوǇ جاƨما وباتا و كامÜ ǚ ويكùوǇ   اǗرادةÜ والتعبير ǇƵ  معينة

 ýالمسائ ƴجمي Ǉتضم Ǐمت ǁرية المتعلقة بالعقد  والاكذلǋا لجوǌبولƿ ا بمجردǌينعقد ب Ǒت  Ƙتح
ƿانونيا كالنشùر   أƛرا اÜýƮǕ وليس مجرد دƵوة للتعاƿد Ǚ ترتƔ فƱ Ǒائلة المساƇلة القانونية  

ǇǚƵǗ1(وا(.  
1/ƈ-عناصر االيجاب في العقد االلكتروني:  

     Ǌالتوجي Ǒف ƇجاǑوروبǕا ǅƿبعد 97/70 ر ǇƵ دƿالتعا Ǒف ǁلǌبحماية المست ƾب المتعل ǇƋ
اǗيجاƍ  ƔليǊلتمكيǇ المرسý  الƨǚمةكý اتƮاǇƵ ý بعد يتضمǇ كافة العناƮر  :"Ǘيجاǋ Ɣوا

 ǇمǇد  أƿالتعا ýمجرد  مباشرة ويستبعديقب ƾاƱذا النǋ ǇمǇǚƵǗ2(."  ا(.  
مقوماƘ معينة وبياناƘ  توافرƘ فيǌا ƍذا ƍيجاباتكوǇ  أƮ ǇلƠفالعروƯ المتاحة Ƶبر الشبكة ت

ǌتوضيحية لحماية المستǁل  ǑلكترونǙتبرنا العقد اƵذا اƍ ǅǚƵǗا Ǒف ƾار الحƱƍ Ǒف ýƤذا يدǋو
 ǁǚǌستǙقود اƵ Ǉم–   ǊƮائƮƤ Ǒف ǁذل Ǉبيا ƾكما سب Ɣالƺال ýو الشكǋيعد   -و ǚف Ü

تبيǇ مƍ  Ǉذاالجارǐ التعامý بǌا Ü  اǕسعارالعرƯ مƴ بياǇ  أو اǇǚƵǗ أوالنشر  ƍيجابا
                                                 

 ƭƭ67  Ü68 حمد السنǌورÜ ǐ مرجƴ سابƵ Ü ƾبد الرƨاƾ أ )1(
)2(  ƭ Üƾساب ƴمرج Ü ارةƿ 14مولود 
 



 

 

 ýالحا ƻروƲبيعة المعامل أوƱ Ǉذا ة مƍ Ü وة معينةƱƤ أمر أو ǏلƵ دƿالتعا ƾيعل ýالمتعام Ǉأ
ǅǚƵƍ العمǙƍ Ƈǚ فاǙ ǇǚƵǗ يعنÜ Ǒ تحققƘ أكدƘ حسǅ اǕمر و ضرورة اǙلتƨاǅ بالعقد 

بƮƤائƭ معينة للمنتƝ أو الƤدمة لكنǙ Ǌ يشتمƵ ýلǏ العناƮر اǕساسية Ǘبراǅ العقد Ü  وƿد 
 Ưالبع ƔǋذǏلƍ Ǉأ  Ǉة بيƿيجالتفرǗا ƘنترنǙبر اƵ لكترونيةǙالعقود ا Ǒف ǇǚƵǗوا Ɣا

بالمقارنة بالعقود التقليدية ƤاƮة ƍذا تضمǇ اǇǚƵǗ العناƮر الجوǋرية والضرورية  ةƮعب
  . للعقد
ƵلǏù أǇ   2000قد نƭ المشرƳ التونسǑ فǑ الفýƮ اǕوý مƿ ǇانوǇ المبادƘǙ اǙلكترونية لو

        قود الكتابية مǇ حيƚ التعبير ǇùƵ اǗرادة وùƮحتǌا  العقود اǙلكترونية يجرƵ ǐليǌا نƲاǅ الع
و ƛƈارǋا و لكنǊ أدرǁ أǋمية العقد اǙلكترونǑ لذلǁ لǅ يكتƻ بالقواƵد العامة والشروƱ المتعلقة 

 ǁلǌدة أمور لحماية المستƵ Ʊاشتر ýب ƔيجاǗا –باǌبيان ƾد سبƿ  -)1(   
 Ɣيجاǘل Ǒالمكان ƾاƱبتحديد الن ǅيقو Ǉأ Ǉكما يمكǙ ƚبحي  ƔيجاǗا ýبƿ ذاƍ ǚƮينعقد العقد أ

  ǅللتسلي Ǒرافƺالج ƾاƱيحدد الن Ǉأو أ Ü Ǒرافƺالج Ǒالمكان ƾاƱذا النǋ ƜارƤ ǊنƱمو ƴيق ƭƤش
فينعقد العقد دوǇ أǇ يكوǇ البائƴ ملƨما بتسليمǙƍ Ǌ  فǑ اǕماكǇ التǑ تعǌد فيǌا بالتسليÜ ǅ وùƿد  

يضùيǋ  ƾذا الشùرƱ   و رǅƹ أÜ Ǉتجارة اǙلكترونية أشار ƍلǏ ذلǁ العقد النموذجǑ الفرنسǑ لل
Ǚƍ اديةƮتƿǙالناحية ا Ǉالتاجر م ýمƵ أماناأن Ǌل ƾيحق Ǌ  انونياƿÜة وأƮاƤ دƿ Ǉالقواني Ưبع Ǉ

 Ǉلكيǌتùحماية المس ǇƋبش ƭاƤا الǋورƮيودا وفقا لتƿ  أو ýا التعامǌر فيƲيح ƘǙحا Ǉتتضم 

)2(.  
 ǑلكترونǙا ƔيجاǗواǇد يكوƿ Ǐلƍ اǌا ش موجùالبا مƹ ذاǋو Ǉمحددي ƭاƤأو أش ƭƤ   Ǉوùيك

موجǌا ƍلǏ أشƤاƹ ƭير محدديǇ يكوǇ  أو Ü رونǑ أو Ƶبر برنامƝ المحادƛةƵبر البريد اǙلكت
 Ü Ɣالوي ƴƿبر مواƵǙƍ Ǉأ  Ɣيج ǊنƋب ǎير Ưالبع ǅدƵ   ƴùƿر مواùبƵ Ǌالموج Ưتبار العرƵا

الدولǑ للبضائƴ فǑ المادة  Ǉƴ البيبشÜ Ƌ فقد نƘƮ اتفاƿية فيينا الويƍ Ɣيجابا وƍنما دƵوة للتعاƿد 
واƵتبùرƘ   اǕشƤاƭنǊ يستلǅƨ فǑ اǗيجاƔ أǇ يكوǇ موجǌا ƍلǏ شƭƤ أو مجموƵة مǇ أ14

Ü ما لǅ يتضƠù   لموجǌة ƍليǅǌ بمƛابة دƵوة للتعاƿدأǇ العرƯ الذǐ يƤلو مǇ تحديد اǕشƤاƭ ا
Ǉرادة أƍ ƻراƱǕا  ƘǌاتجǏلƍ ƻǚƤ  ǁ3(ذل(.  
تجارǐ فقùد يتسùلǅ المنùتƻǙƈ Ɲ     ذا Ʊابƴالعقد اǙلكترونǑ باƵتبارǉ  يتفƾ مƿ ƴد ǋذالعý  و

 Ǉدو Ƈالشرا ƔلƱ ǏلƵ لكترونية بالموافقةǙا ýالرسائǇلوبة أƱالكمية الم Ǌلدي Ǉنتيجة نفاذ  يكو
 ǇوƨƤالم Ü أوǇأ  Ǉولك Ǌلدي Ǉادة   يكوùيƨة لùنتيج ǇǚƵǗا Ƙƿو ǊليƵ Ƙيد مما كانƨسعار أƋب

                                                 
)1(  Ü ƾساب ƴمرج Ü Ǒمحمد شلقام Ɣريƹ شحاتة ƭƭ86  Ü87. 
)2( ƭ  Üƾساب ƴمرج Üدǋمجا Ǉ77 أسامة أبو الحس .  

)3( Mostéfa Taritani et autres ,op-cit ,p220. 



 

 

نتيجùة لقيùاƯ    ǅيǅ البضاƵة ولكǇ بƋسعار ƹير مناسبة أو بùالتعوي الƱلƔ فيكوǇ ملƨما بتقد
عارضùيǇ  ة اليù لǌذا ƹالبا ما يلجƋù أƹلب Ü Ü وǋذا ما يعرضǊ لƤسارة كبيرة مسƌوليتǊ العقدية 

 ǇƵ ýالعدو Ǒف ǅǌبحق ƲحتفاǚلƔيجاǗارة   اùبƵ Ưالعر Ǉأ Ǐلƍ شارةǗأو ا ǇوƨƤنفذ الم Ǐمت
تجابة مستƤدǅ الشبكة تجعý منùǋ Ǌو الموجƔù والرسùالة    اس Ǉولǌذا فǇƵ)1( ÜƎ دƵوة للتعاƿد 

  .)2(اǗيجاƍ ƔليǊوالبائǋ ƴو الƱرƻ الموجƍ  ǊيجاƵƔبارة ǇƵ  يوجǌǌاالتǑ  اǙلكترونية
وجدƘ نية لدǎ المعلǇ فƍ  Ǒذاƍذ يمكǇ أǇ ينقلƍ Ɣلƍ ǏيجاƔ وذلǁ لكǋ Ǉذا التكييƻ ليس مƱلقا 

ǋوÜ ƾابƱم ýبوƿ ǊادفƮ ذا ماƍ بالعقد ƱرتباǙاǇǚƵǗا Ǉذا كاƍ ب  ذا Ʊفق Ǒيكتف Ǚ ǏلƵ Ʊƺالض
 ýشر القبوƌم)ǅفحة ال) نعƮ ǏلƵ الوارد Ɣا  ويùبم ýالعمي ǎلد Ƙالمعلوما ǅاƲويد نƨنما بتƍوÜ

    ǇùƵ دياùر جùا تعبǌأن Ǉكد مƋبعد الت Ǚƍ الكلمة ǉذǋ ǏلƵ Ʊƺبمجرد الض ýالقبو ýرساƍ ƴيمن
ýǋ أنƘ تريد فعǚ اǙشتراǁ فǑù  ( مبيوتررƹبتǊ فǑ التعاƿد ÜفيǌƲر لǊ بعد ذلƵ ǁلǏ شاشة الك

Üأو يكوǇ مýǚùƤ Ǉ  ) -مǚƛ–بنǁ المعلوماƘ وفقا لعناƮر اǗيجاƔ الموجǌة ƍليǁ مǇ المورد 
بƎùدراƜ الùرǅƿ السùرǁ     ǐاǙرتباƱ الفعلǑ بالعقد Üحيƚ يقوǅ العميý بدفƴ الƛمǇ الكترونيا وذل

ǚƛئتمانية مǙا ǊتƿاƱ3(لب(.  
اƿترǇ بميعاد  ƍذا ƹǙƍير ملǅƨ  اǗيجاƔ أǇ اvocationré: ýƮǕ اǕيجابالرجوƱ في -ب/1

 ƠريƮبيعة المعاملة أوƱ Ǉم ƭلƤيست Ǒأو)4( ضمن  ƻروƲ ǇمÜýالحا  Ƈو ما جاǋو Ǒف
        .مǇ القانوǇ المدنǑ الجƨائرǐ 63 المادة
Ƥلƭ ضمنيا يست أو  ميعادا ƮريحاتراǇ القبوƵ ýيǇ ميعاد ƍ ƿǙذا Ǚƍملƨما  يكوƔ Ǚ ǇفاǗيجا

Ʊوƍ  ýيجابǊملتƨما بالبقاƵ ƇلƔ  ǏالموجلƺائÜ Ɣ فيبقǏ  اǗيجاƮƔدر  ƍذامƱ Ǉبيعة المعاملة 
Ǚ يكùوǇ ملƨمùا    اǗيجاǇ Ɣضمنا Ü فƮ ǙƎراحة وǙ  مدة للقبوýلǅ تحدد  ƍذا أماǋ Üذǉ المدة 

فƎذا Ʈدر القبوý بعùد   Ƙƿ Ü شاƇأǐ و وƨ الرجوƳ فيǊ فǑيج ةمƛ ǇمƿائÜ ǅ و ƍيجاƔنǊ ولو أ
  .)5(ينعقد العقدƱ  Ǚ اǗيجاƔوقس

                                                 
)1( ceci n'est pas un  document contractuel" ,"ceci n'est pas un offre au sens juridique du terme  

"sans engagement de notre part", "ceci n' est qu'une invitation à des pourparlers"    voir : 
 Pierre Breese , op-cit ,P190 

)2(  ƭ  Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ265. 
 .ƭ35مرجƴ سابÜ ƾ باƮيرƾÜ ǐ محمد أحمد اǕفارو )3(
كما لو أƵلنƘ شركة رƹبتǌا فƍ ǑنشاƇ نƲاǅ معلوماتǑ داƤلǌا موجǌة ǋذا اǗيجاƍ ƔلǏ شركة أƤرǎ معنية متƮƮƤة  )4(

 Ǉماƛأ Ü Ƙالمعلوما ƾدراسة سو Ǐوال ǎدراسة جدو Ǐلƍ Ɯيحتا Ƴذا المشروǋ امةƿƍ Ǉأ ǁش ǚف Ü Ƙالمعلوما ǅاƲن Ǒف
فاروƾ محمد : رانÜ.        Ʋ أƛماƵƍ Ǉداد البرامƝ الƨǚمة للمشروƳ  وبالتالǑ تحتاƍ ƜلǏ فترة ƨمنية معقولةالكمبيوتر 

 .31باƮيرÜǐ مرجƴ سابƭ Ü ƾحمد اǕأ
)5( ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ68  Ǐلƍ71. 



 

 

 Ǉ يحùدد الموجƔù بدùƿة   وجƔ الƤروǇƵ Ɯ القواƵد العامة بǊ Ƌ فǑ اǗيجاƔ اǙلكترونǙƍǑ أن
بذلÜ ǁ وǙ شǁ أǋ Ǉذا  اǗيجاǇƔ يقوǅ بǅǚƵƎ الموجƍ ǊليǊ الوƘƿ الǅƨǚ لǚƮحية اǗيجاƔ وأ

ǁلǌحماية المست Ǐلƍ ƻدǌلكترونية وتوف يǙا Ƙǚا  واستقرار المعامùذا مǋو ýالتعام Ǒقة فƛر ال
الموجƔ ملتƨمùا     مǇ القانوǇ المدنǑ الفرنسǑ  مǇ  وجوƔ بقا1Ƈ/ 1369نƵ ƘƮليǊ المادة 

  :نǊ ماƨاý متاحا Ƶبر الشبكة بƎيجابƱ Ǌالما أ
art 1369/1 : " l' auteur de l'offre reste engagé par elle tant qu'elle est 
accessible par voie électronique de son fait " )1(   .      

Ɣ أǇ فيجù وباƵتبارǉ كذلǋ  ǁو اǗرادة الƛانية فǑ العقدالقبوý  :في العقد االلكتروني القبول-2
ƛأ ƜنتاǗ رفاƮباتا ومن Ǉفيكو ÜǑانونƿ د   رùالعق ǅبراƎùب ƔيجاǗا Ǌليƍ Ǌوج Ǉرضا م ǇƵ يعبر

Ǉ فيùǌا ƿائمùا  وأ   ǗيجùاƔ اǇ يƮدر فǑ المدة التǑ يكوǇ وأÜ  الموجƔبالشروƱ التƵ Ǒينǌا 
ǊابقƱيÜ   ƻتلƤي Ǚ القبووý لكترونǙاǑ أ ǎسو ǁذل ǇƵ بوسيلة الكترونية ǅيت Ǌن  Ǒفùمما يض

  :نتعرƍ Ưليǌا فيما يلƵ ǑليǊ بعƯ الƮƤوƮية 
فǑ بعƯ الدوý العربية للقبوý اǙلكترونǑ مǇù   ةقد تعرضƿ  ƘوانيǇ المعامƘǚ اǙلكترونيل 

Ƶ التعبير ƾرƱ ýǚƤǇ رادǗمعينا ا ǚشك Ǌتحدد ل ǅول Ü 2(ة(Ü   وادùالم Ưùبع Ǒف ƘƮا نǌلكن
ƵلǏ بعƯ اǗجراƇاƘ التǑ يمكǇ أǇ تتǅ حتǏ ينتƝ القبوý أƛرǉ القانونǑ مǇ باƮƤ ƔوùƮية  

 Ɣبا Ǉلكترونية  ومǙا Ƙǚرادة المعامǗا ǇƵ التعبير ƾيƛتوÜأ ǚƛفم  Ǒùف Ǒالتونس Ƴفرد المشر
  Ǒùùة التونسùùلكترونيǙا ƘǙادùùالمب Ǉانوùƿ نةùا 2000 سùùباب ƴùùيƿة والتوùùيقƛا بالوùùƮاƤ         

اǙلكترونÜ Ǒ وتǅ تعييǇ جǌاƘ معينة للتƋكد مƮ Ǉحة القبوý والشƭƤ القابÜ ý  لتƋكيد فاƵلية 
 ýذا القبوǋ)3(.  

2/ƈ- طرق التعبير عن القبول االلكتروني :ýالقبو ǇƵ التعبير ǅلكترون يتǙاǑ  برƵ ƻرƹ
  : بعدة Ʊرƾ الويƴ  Ɣمواƿ وأ اǙلكترونǑالبريد  أوالمحادƛة 

حد الرسائý أو نقý أو استقباý أو تنƨيý أبǊ يقƮد و :downloadingعن بعد التنزيل - *
البياناƵ Ƙبر اǙنترنƍ ƘلǏ الكمبيوتر الƤاƭ بالعميý كتƮميǋ ǅندسÜǑموسيقǑ أو  البرامƝ أو

                                                 
)1( Thibault verbiet, op-cit ,P117. 

)2( ƭƤيشت فيما ي ǚف ýالقبو ýرادشكǗا ǇاƱبيقا لمبدأ سلƱت Ǉمعي ýشك Ǌل Ʊأر ǏلƵ ƘƮن Ƙالتشريعا Ưبع Ǉأ Ǚƍ ة Ǌن
يجƔ أǇ يكوƍ Ǉرساý القبوý بنفس الƱريقة التǑ تǅ بǌا وƮوý اǗيجاÜƔ مýƛ القانوǇ التجارǐ اǕمريكǑ الموحد Ü وƍذا 

ƴالتاب Ƙالمعلوما ǅاƲن Ǐلƍ اǌرسالƍ Ɣيج Ü ýالقبو ýرساǗ وسيلة Ɣيحدد الموج ǅل  ƾندوƮ Ǉادة ما يكوƵ ǐوالذ Ɣللموج
ǑلكترونǙا ǉر.     بريدƲان     :  Ü ƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤƭ 268. 

)3( Ɣريƹ شحاتة  ƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǑ97محمد شلقام. 



 

 

ƠلƱƮكس مƵ وǋو Ü ƱƤال ǏلƵ ǉالعقد وتنفيذ ǅبراƍ Ǉيمك ƚحي Ǒسينمائ ǅفيل ýتحميupload 
 ǐيالذǑرسا عنǗاý)1(.  

 **-Ɩعلى االنترن ƭطلب معرو ƚاستمارة تتخذ شكل نموذ ƅمل  : ƚحي ƭƤالش ǅيقو
 ǊالموجǊليƍ ƔيجاǗا Ǌة بƮاƤية الƮƤالش ƘياƱالمع ǇبتدويÜ  يقونة بعدǕا ǏلƵ Ʊƺفالض

جý مǇ أ تحديد مكاǇ اƿǗامةالسرية ليس فعǚ محايدا Ü كتسجيý بعƯ المعƱياƘ الشƮƤية 
ǑلكترونǙا Ǌيعƿتو Ɯدراƍ أو Ü لبيةƱال ýئتمانية (استقباǙة اƿاƱالب ǅƿر ( ǇƵ ر للتعبيرǌƲكم

  :ا ما نستƤلǊƮ مǇ تعريƻ التوƿيƴ اǙلكترونǑ ذوǋبالقبوý  اǗرادة 
"….Une signature sous forme numérique intégrée , jointe ou liée 
logiquement à  des donneés, utilisée pour signifie son acceptation du 
contenu des données" )2(.  

  ǅو يتƔلƱال Ǉالمعروضة ضم ýانة القبوƤ ǏلƵ Ʊƺشاشة  الض ǏلƵ الكمبيوتر Ü  تبعاداùواس
ǐǕ ƋƱƤ  ƨاǌبالج ýفاƱǕا ƚبƵ و أونتيجةǌس Ü  يقونةǕا ǏلƵ Ɯدوƨالم Ʊƺتقنية الض ǅدƤتست

)double clic  ( اǌلǚƤ Ǉم ǅيت  ÜكيدتƋ ýأو القبو  ǊدمƵ)3(.  
 Ƶ(bon deلǏù الشاشùة   الشùراƇ  ب اǕمùر بتدويǇ وƛيقة  موجƍ ǊليǊ اǗيجاƔيقوǅ الƿد  كما 

commande (ǑيجابǙا Ǌكد سلوكƌمما ي Ü   دƿارة     أشاروùللتج Ǒùالفرنس Ǒوذجùالعقد النم
تضùمǇ  شترǐ يجƔù أǇ ت اǙلكترونية فǑ بندǉ السابƴ بعنواƿ Ǉبوý العرƍ ƯلǏ أǇ موافقة الم

 Ưر السلعة تحديدا لبعƮناƵأو    Ü ǅليùوالتس Ƈاùريقة الوفƱو Ǉمƛوال Ü اǌليƵ دƿدمة المتعاƤال
الشراƇ  أمر تƋكيدÜ وضرورة   اǗيجاƔتفاƾ القبوý مƍ ƴبعد البيÜ ƴ بǌدƻ ضماǇ  وƤدماƘ ما

يتحقƾ  بمجموùƵة   أǇيجƔ  بالشراƇ اǕمر وتƋكيدالقبوý  أǇكما ورد بالتعليƵ ƾلǏ ذاƘ البند 
 ǇوامرمǕبة  اƿالشاشة المتعا ƘفحاƮ ǏلƵ   ùارتب Ǒùا يعنùمم Üو   اùنح ǏùلƵ ǁلǌتùالمس Ʊ           

 ǅƨالقيمة القانونية جا ýحو ýƌالتسا ƟرƱنا يǋو Ü ذاǌكيدلƋل التýما لقبوƎف Ǉأ  ǚف Ǌبلƿ ýالقبو ǅيت
 Ǉانونية تكوƿ يمةƿ ǊلÜماƍو Ǉأ  ǅيت Ǚ ýالقبوǙƍ  دورƮكيدبƋبعي الت ýفيعتبر القبوÞǊن   

 ǙƍكاǇ البرنامǙ Ɲ يسùمƠ بانعقùاد العقùد     ƍذا : اǕوý فƋما :فروƚǚƛ  Ư تتضمǇ واǗجابة
وفيǊ يسمƠ البرنùامƝ   الƛانǑالفرƯ  وأماÜ  التƋكيدبƮدور  Ǚƍتǅ يكوǇ القبوƿ ýد فǚ  بالتƋكيد

د لمس القبوƿ ýد Ʈدر بمجر أǇمǇ القوý مفر  وǋنا Ǚالقبوý  تƋكيدعقاد العقد دوǇ اشتراƎ Ʊنب
 التƋكيùد يتضمǇ البرنامƝ ضرورة  أǇوǋو  وǋو وسƱ بينǌماÜ والفرƯ الƛالÜ ƚ القبوý أيقونة

                                                 
)1( Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ ƭÜƾساب ƴ133مرج 

)2( Pierre Breese,Op-cit ,PP195,196. 
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Ǉ اللمسة ƿ Ǒǋرينة ƵلǏ اǙنعقاد ولكنǌا ƿابلùة  Ü وǋنا يمكǇ القوý بƋولكنǙ Ǌ يمنƴ انعقاد العقد 
ƘباƛǗ  العكسƋدور كƮ ǅدƵ Ǉذ مƤيت ǇكيدƋت  ýأالقبو ǏلƵ ǚالتدلي ýبوƿ ýيقب ǅل Ǌدنƿ1(عا(.  
يوجǊ للشƭƤ القابýù   أǇوجƔ بƵ ǊلǏ التاجر العقد النموذجǑ الفرنسǑ شرƱا أ  أضاƻكما 

الشرƱ  اوǋذ )التسليƵ) ǅند تنفيذ العقد أƿ ǏƮƿبولǊ ويكوǇ كحد  تǅǚيƌكد لǊ اسلكترونيا ƍبريدا 
  .)2(بƛƎباتǊيتعلƾ  وƍنماليس ركنا فǑ العقد 

يجùد   أǇدƚ وƵند فتƠ البريد اǙلكترونǑ للشƿ ƭƤد يح :االلكترونيƖ في العقد السكو-ب/2
   .فýǌ يفسر سكوتƿ ǊبوǙ تجاريةƵÜروضا 

Ʋروƻ مǚبسùة مǇù    أحاƘƱ بƍ Ǌذاƹ Ǌير أن ƿوǙÜý ينسƔ لساكƘ  للقواƵد العامة فƎنǊ اƱبق
Ƥبوƿ الرضا فتعتبر ǏلƵ ýا يستدǌلǚǙ - Ƙبس  السكوǚالم–  Ǒǋو:   
  .العرƻ الجارǐ  أوƱبيعة المعاملة -*
  .السابƾ بيǇ المتعاƿديý Ǉالتعام-*
*- ǇتضمƔيجاǗا  Ǌوج Ǉمنفعة لمǊليƍ)3(.  

        ýحو Ʋتحف ǁناǋ  العقود Ǒبس فǚالم Ƙالسكو ÜلكترونيةǙا ƾريƱ ǇƵ دƿفالتعا
 ƍلǏيحتاƜ  أنƍǊلǏ يلعƔ العرƻ دورا مǌماÜ نƲرا  أǇمما يستبعد  ÜاǙنترنƘ حديƚ نسبيا 

ǐماد Ǉرك Ǉمعن   ركني Ǉو رك Ü دور Ǌل Ǉيكو Ǐحت ǐضافةوǗبا Ǐلƍ  ǐالتجار ƴابƱلبة الƹ
 ǑلكترونǙالعقد ا ǏلƵقوƵ اǌأن Ɣالƺمعاوضة دفال  Ǉمما يستبعد تضمƔيجاǗا  Ǌوج Ǉمنفعة لم

Ǌليƍ ذا عقود كǋو Ƴير  أمرالتبرƹƻلوƋم  ƘنترنǙا ǑفÜ  كو ƾالمسب ýالتعام Ưتياد فرƵا
Ǒمتجر افتراض ƴم ýبر الشبكة  التعامƵ Ǚلتفسير Ǒيكف Ǚبوƿ ƘالسكوÜ  كما Ǉأ  Ǒف ýالقبو

 Ɣلكترونية يجǙالعقود اǇأ  Ƴر معينة كنوƮناƵ Ǉأو السلعةيتضم  Ü ǅالتسلي Ü Ƈالوفا Ü دمةƤال
ƿد يعنƵ Ǒدǅ  وتƋكيد القبوǅ ýستǚباǙ اƿǗرارلة لمسƋ بتنƲيƿ ǅياǅ بعƯ القوانيƍ ǇلǏ باǗضافة

Ǚبوƿ بساǚم Ǉولو كا Ƙتبار السكوƵ4( ا(.  
  :مǇ القانوǇ المدنǑ 1369/2 وǋو ما ذƍ ƔǋليǊ المشرƳ الفرنسǑ فǑ المادة

Art 1369/2 du code civil :"le contrat proposé par voie électronique est 
conclu quand le destinataire  de l'offre après avoir eu la possibilité de 
vérifier le  détail de sa commande et son prix total, ainsi de corriger 

                                                 
)1(  Üƾساب ƴمرج Üدǋمجا Ǉأسامة أبو الحس ƭƭ 85 Ü86. 
)2( ƭ Üƾساب ƴمرج Ü ارةƿ 22مولود.  
)3( ƭÜ ƾساب ƴمرج Üǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ75. 
)4( ƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǑمحمد شلقام Ɣريƹ 109شحاتة  Ǐلƍ111. 
 



 

 

d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son 
acceptation'' )1(   

  :االلكتروني صحة التراضي/ ƙانيا
          Ǒيكف ǙǇأ  Ɣيج ýموجودا ب Ǒالتراض ǇيكوǇو أǋحيحا وƮ Ǉالما  يكوƱ ǁكذل Ǉكا

 ǐذ Ǉادرا مƮليةǋأ  Ǉتك ǅرادةولƍ د المتعحأƋمعيبة ك Ǉديƿأو تدليس ا Ʊلƹ اǌيشوب Ǉ–   Ǒùǋو
ǑلكترونǙالعقد ا Ǒا فǌƛور حدوƮالمت Ɣالعيو:  

والتǑ تعنينا فǑ  التƨاماÜƘتقرر ƵليǇ Ǌ تƛبƘ لǊ حقوƾ وتǚƮ Ǒǋحية الشǕ ƭƤ :األهلية-1
ǅذا المقاǋ ليةǋأ ƇداǕو  اǗ ƭƤحية الشǚƮ Ǒǋ      ƻرùƮالت ƾùريƱ ǇùƵ ƾùالح ýتعماùس
Ǒ2(القانون(.  

يƮعƔ  وبالتالǑ المتعاƿدةÜ لƱǖراƻ مادǐباƵتبار العقد اǙلكترونǑ يتǇƵ ǅ بعد دوǇ حضور 
 Ǉم ýك ǏلƵÜǇديƿكد المتعاƋية المتعا التƮƤش Ǉد مƿرƤǓا  اƮوƮƤو ǊùليتǋأÜددا   كماùƵ Ǉأ

ǅ الشƭƤ نùاÜ  ƭƿ فقد يستƤد  Ǉكبيرا مǇ مستƤدمǑ اǙنترنǅǋ Ƙ مǇ المراǋقيǇ وƺƮار الس
ƿلية أو فاǋǕا اǋالتاجد ƴد مƿالتعا Ǒف Ǌحد والديǕ رفيةƮة المƿاƱالنية  رالب Ǉحسýولح Ü   ǉذùǋ

 théorie de بنƲريùة الùƲاǋر   اùƤǕذ Ɣ التوسƴ فǑù  نǊ يجالمشكلة يرǎ جانƔ مǇ الفقǊ أ

l'apparence   :   
« en principe les parents ne sont pas tenus par les obligations nées des 
contrats conclus par leurs enfants mineurs , cependant en France , même à 
supposer qu’il  y'ait un vol  dans le cas ou un mineur soustrait la carte de 
crédit de ses parents , ces derniers seront tout de même tenus par le 
contrat conclu par leur enfant en vertu de la théorie de l'apparence (pour 
le fournisseur , l'enfant a toute les apparence du titulaire de la carte est 
donc d'un adulte) » )3(  

 ǕحداƤتلس القاƮر البƱاƿة اǙئتمانية  ƍذابالتالÜ  Ǒ ترجيƠ مƮلحة المǌنييǇ ضƠ مما سبƾويت
 ǊدوالديƤواست Ǒا فǌمǅبراƍ ت ƴقد مƵالنية جر ا Ǉحس Ǉكا Ǐللتاجر مت ƨفيجو ÜǇأ Ƌب ǁيتمس Ǉ

                                                 
)1( Luc Grynbaum , op-cit , P1708. 

Ƶقود اƹتناÜ Ƈ كالǌبة بالنسبة للموǋوƔ لƵ Ü Ǌقود ƍدارة ترد : د مǇ حيƚ أǋلية اǕداƍ ƇلǏ أƿساǅ أربعة تقسǅ العقو )2(
ƵلǏ الشǙ ƇǑستǚƺلǊ كعقد اǗيجارƵ Üقود تƮرƻ كالبيÜ ƴ وƵقود تبرƳ كالǌبة بالنسبة للواÜ Ɣǋ فمǇ كاǇ كامý اǋǕلية 

ǌƮƿنا Ǉكا Ǉأما م ƘرفاƮالت Ǌاتǋ ýلمباشرة ك ƠلƮو يǌا فǌلمباشرة بعض Ǚƍ ƠلƮي Ǚ دارة (اǗقود اƵو ƇتناƹǙقود اƵ
 ( ǚلية فǋǕا ǅمعدو Ǉكا Ǉوم  Ƴقود التبرƵ لقا لمباشرةƱم ƠلƮي Ǚو ÜƻرƮقود التƵ لمباشرة ǉوحد ƠلƮي Ǚو Ü

ƴربǕا ǅساƿǕا ǉذǋ Ǉم ǐلمباشرة أ ƠلƮر .  يƲبد انƵأ ƾاƨالرÜ ƾساب ƴمرج Ü ǐورǌحمد السن ƭ ƭ94 Ü95. 
)3( Olivier Hance, op –cit ,P 149 



 

 

 اǓبùاƇ مǇ مƮلحة Ǝ ǊنوبالتالǑ فƮÜاحبǌا  ǋذا القاƮر باستƤدامǋ Ǌذǉ البƱاƿة ƿد ǌƲر بمǌƲر
  .)1(القƮر أبنائǅǌمراƿبة  و حفاƵ ƲلǏ بƱاƿاتǅǌ المƮرفيةال
كùوǇ  لدورا ǋاما فǑ نƱاƾ العقود اǙلكترونية  اǗرادةتلعƔ نƲرية ƵيوƔ : اǕرادةعيوب -2
ǋالعقودا Ǌمبرمة ت Ƶƹ Ǉديƿالمتعا ǇرفيƱال Ǉالبا ما يكوƹ انيةƛ ةǌج Ǉة ومǌج Ǉبعد م Ǉ  رùي

 Ü انونيا و فنياƿ اديا وƮتƿا Ǉمتكافئي ǁلǌلحماية المست ƘرǌƲ Ǒة التƛالحدي ýالوسائ Ǒنƺت Ǚو– 
 ýالعدو ƾح– Ǖ  ÜاǌمالƵƍ ǇƵ ýالمتعام Ǉ–  Ǉنيا كاǌلكا أومǌدة      -مستùالم Ǉùتفيد مùسيس

المدة المسموƟ لǊ  المقررة لرفƴ دƵوǎ اǗبƱاý استنادا لعيƔ الƺلƱ مÜ ǚƛ وǑǋ تتجاوƨ بكƛير
ǁلǌالعقد بالنسبة للمست ǇƵ ýا العدوǌفي  Ǒكǚǌاست Ǒقد الكترونƵ ددƮذا كنا بƍ)2(Üو ýنتناوùس 

 ǑلكترونǙالعقد ا Ǒا فǌƛور حدوƮت Ǉيمك Ǒالت Ɣو  :العيو Ʊلƺفقد  التدليسكال ǅوùيق   ƴائùالب
Ü ƴالمبي ƇǑللش ƴƿالمو ǏلƵ ميةǋو Ƙمعلوما ƴبوض   ǉورùƮت ƔعƮفي ǉكراǗد   أما اùƿفالمتعا

 :يدýƤ الشبكة دوƍ Ǉكراǉ أو ƍجبار مǇ أحد 

ƈ-ا Ƨعة  :لتدليƿوا Ǉتدليسية أو كتما ƾرƱ ýباستعما Ƈللحقيقة سوا ƻالƤمر مƋب ƭƤالش ǅاǌيƍ
كما ǋو الشǇƋ فǑ تقديƍÜ  ǅذا ƛبƘ أǇ المدلس ƵليǊ ما كاǇ ليبرǅ العقد لو Ƶلǅ بتلǁ الواƿعة

ýƛم ƘدماƤستشارا :الǙاƘ  كحالة ƘنترنǙبر اƵ يقدتالتجارية ǅالمعلوأحد بن ǁ Ƙوما Ƙمعلوما
مما دفƴ  وأǋميتǌاÜ  بǌا ǌا ƮحيƠ ويكتǅ بعضǌا مƵ ƴلمǊبعض وضƴ المالǑ لشركة ماǇƵ ال

ضدǋا حكǅ بشǌر  Ʈدر البنƍ ǁلǏ منǋ Ơذǉ الشركة ƿرضا كبيرا ǅƛ يتضƠ أǋ Ǉذǉ الشركة
  .سǌمǌا المالية منƤفضة أأو أƍ   Ǉفǚسǌا

ƨة لعƮر حد السماƘ البارناƘ التجارية Ƶبر شبكة اǙنترنƘ أقد أƮبحƘ اǚƵǗل    
 ǏلƵ Ǌد تحرضƿ ýب ǁلǌالمست ǁسلو Ǒر فƛƌا تǌأساليب Ƴا وتنوǋانتشار ǅالمعلوماتية وبحك

Ü حقيقة Ǌليƍ Ɯيحتا Ǚ دمةƤ أو Ɲمنت ǏلƵ ýوƮد للحƿيرة  التعاƛوالتدليس ك ƫƺال ƾرƱو
ǚƵ ýا استعماǌمǋأ Ǉة  ومƵاومتنو ǅداƤر  أو استƤƈ ƭƤمة تجارية لش ǁير مملوƹ ƾاƱن ǅس

Ǌنش لƍ أو Ü Ǒمǋو ƴƿمو Ƈوالتدليا ƫƺرة الǋاƲ Ǉالحد م Ǉدور  سويمك Ʊتنشي ƾريƱ ǇƵ
 Ǒا فǌيتƿداƮا ومǌجديت ǇƵ ǐللتحر ƘنترنǙبر اƵ التجارية ƴƿالموا Ɣتتعق Ǒالت Ƙاǌالج

 Üýبر الشبكة التعامƵ Ǉتحذيرية للمتعاملي ýرسائ ýترس ƚحي ƴƿية الموƿداƮم ǅدƵ اǌل Ǉذا تبيƍ
 ýير مسجƹ أو Ǒمǋو Ǌأو أن ǎحدƍ ǎير مقيد لدƹ أو Ü مة العالمية للملكية الفكريةƲالمن ǎلد

ƾاƱالن Ƈأسما ýالمكلفة بتسجي Ƙ3(  الشركا(.  

                                                 
  .ƵƭÜ153بد العƨيƨ الجماÜý مرجƴ سابƾ دسمير حام )1(
 .72مرجƴ سابÜ  ƭ Ü ƾ المسƊولية االلكترونيةÜ محمد حسيǇ منƮور )2(
)3(  Ü ƾساب ƴمرج Ü ǅيǋابرا Ɵالد ممدوƤ ƭƭ141  Ü142. 
 



 

 

مقƮود ǋو الùذǐ يعيƔù اǗرادة   وǋو حالة تقوǅ بالنفس توƹ ǅǋير الواƴƿ والƺلƱ ال :الƸلط-ب
ǐرية  والذǋفة جوƮ Ǒف ƴيقÜ دƿالمتعا ƭƤش Ǒأو ف ǊليƵ دƿالمتعا ƇǑالش ǑفǇي وأýƮت  ǁذل

 ǅبعل ƱلƺرالƤǓد اƿاستقرار  -المتعا Ǒبة فƹرƘǚالمعام-   Ʊùلƺال Ƙذا Ǒùعا فƿوا Ǉيكو ǐالذ     
Ǌتبين ǊليƵ ýǌالس Ǉم Ǉأو يكو.  

    Ǉƍ حتراǙا ǅدƵ فةƮƻ Ǚالعقد ا Ǒبرة فƤال ǅدƵ أوǑتعد لكترون ýبوƿ Ǒريا فǋرا جوƮنƵ 
ياƇ الفنية ذاƘ التكنولوجيùا العاليùة   ادƵاƇ المتعاƿد الوƿوƳ فƹ ǑلƱ جوǋرƤ Ü ǐاƮة فǑ اǕش

  Ǉùم Ʊلƺال ýبوƿ ƔعƮفي Ü Ǒا القاضǌب Ǉيستعي Ǒالت Ǉالقرائ Ǉم Ǒǌف Ü الكمبيوتر Ɲبرام ýƛم
   Ʊùلƹ Ǒùد فƿالمتعا Ƴوƿو Ƙبƛ ذاƍ العقد ýاƱبƍ ýبوƿ ǏلƵ Ƈالقضا ǐويجر Ü ƭƮƤد متƿمتعا

أو فǑ ذاƘ المتعاùƿد   المƱلوÜ ƔللوفاƇ بالƺرƯ الكمبيوتر  Ɲجوǋرǐ مƵ ýƛدǅ مناسبة برنام
 Ɲبرنام ǏلƵ دƿيتعا Ǉبيعة العقد كمƱ Ǒأو ف ÜǊبرة لديƤال ǅدƵ Ƙبوƛك  ƴùبي Ǌمعتقدا أن Ƙمعلوما

حد المتعاƿديǇ أǇ الƱرÜ ƻ كذلƿ ǁد يتوǅǋ أنǊ مجرد ƍيجار أو ترƤيƭ باǙستعماǅƛ ý يتضƠ أ
ǌوم ǊبرتƤل Ǌد معƿالتعا Ǒف Ɣƹفير Ü Ǌلدي ƻمعرو Ƙمنتجا ǅيقد ǐر الذƤǓا Ǉأ Ơيتض ǅƛ Ǌارت

Ǌلتشاب ƻير معروƹ ƭƤش Ǌمع ýالمتعام    Ưرùيع ǐالذ Ɣالوي  ƴƿموا Ǌأو لتشاب Ü ƇسماǕا
Ɲ1( نفس المنت( .  

الذǐ أحدƛتƛ Ǌورة اǙتƮاƘǙ والمعلوماƘ يƌدǐ بنا ƍلǏ تùوفير الحمايùة    ǑالتƱور التكنولوجف
Ü اديةƮتƿǙالناحية الفنية وا Ǉم Ƈبرة سواƤ ýƿǕا ƻرƱفللǊل ƨيجو   ǅدùƵ نتيجة Ʊلƺبال ǁالتمس

أو بسبƵ Ɣدǅ تبƮرǉ بالدƿائƾ التكنولوجيùة والفنيùة    Ǒ بمحý التعاƿد وشروƱ العقدƵلمǊ الكاف
  .للمنتƝ أو الƤدمة المتعاƿد Ƶليǌا

   Ǒر فƛƌي Ǚ ǐالذ Ʊلƺو الǋ ǑلكترونǙد اƿالتعا Ǒف ǉدƮنق ǐالذ Ʊلƺا   والùنمƍرادة وǗوجود ا
ùƿد   الƺلƱ المانƴ والƺلƱ المادÜ ǐ وكلƺلƱ الذǐ يعيƔ اǗرادة يƤرǇƵ Ɯ نƱاƾ ايعيبǌا فقÜƱ و

 ƘùنترنǙبر شبكة اƵ ǇǚƵǗا Ǒلكترونية أو فǙالرسالة ا Ʒǚبƍ Ǒف Ʊلƺال ǇƋبش ýƌور تساƛي -
ارة يدƜ للسù 1000000نǊ يبيƴ سياراƘ مǇ نوƳ معيǇ بمبلƸ كǇƋ يعرƯ التاجر فǚƵƍ ǑنǊ أ

Ǚالرسالة ا Ǒف ƻتحري ƴيق Ǉالواحدة ولك  Ƹùمبل ƘنترنǙا ƴƿمو ǏلƵ ǇǚƵǗر اǌƲلكترونية في
100000  Ɯد– ƍ وǇ     Ǉويùتك Ǒùدور ف ǐأ Ǌùل Ǉيكو Ǚ Ǒماديا وبالتال Ʊلƺذا الǋ يبدو Ǉكا

  ǐادùالم Ʊلƺذا الǋ Ǉمر أǕحقيقة ا Ǒف Ǉولك Ü ǊحيحƮت ǅƨنما يلƍا وǌرأ بعد تكوينƱ ذƍ رادةǗا
وفǋ Ǒذǉ الحالة Ǚ  اǗرادةنقý تحريƻ فǑ رتƹ ƔلƱا Ƥƈر Ʊرأ بعد تكويǇ اǗرادة وǋو وجود 

 ǇرادتيǗا ƾابƱت ǅالمينعقد العقد لعد ƴيمن Ǚ ǁذل Ǉأ Ǚƍ ÜƔوج  Ƴالرجو Ǉل مƵ دمةƤ ǅمقد Ǐ
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Ǖ Ưبالتعوي ƘنترنǙا  Ǒùف Ɣأو لعي Ǌمن ƋƱƤ Ǐلƍ ƴرادة راجǗا ýنق Ǒف ƻأو التحري Ʊلƺال Ǉ
   .)1(  أجƨǌة الربƱ التǑ يستƤدمǌا

 Ʊانيالفرƙان ومكان انعقاد العقد زم: ال  
  

فǋ  Ǒامة Ƶ Ɣليǌا مǇ نتائƿ Ɲانونية تحديد ƨماǇ ومكاǇ انعقاد العقد لما يترت أǋميةتبدو        
 Ƴاƨوجود ن ýحا Ü ك Ü ǅيد التقادƵموا Ɣوحسا Ü ǁǚǌتبعة ال ýالملكية وتحم ýانتقا Ƙƿتحديد و

Ǌسǚفƍ رǌأش ǐا التاجر الذǌيبرم Ǒبالنسبة للعقود الت ǁوكذل  ƚليحيƵ اǋيرƮم ƻƿتوǏ  معرفة
القانوǇ واجƔ مكاǇ انعقاد العقد  Ü ويترتƵ ƔلǏ تحديد ƿبý فترة الريبة أو أƛناǋƇا وƘƿ انعقادǋا

ƾبيƱالت ƭتƤالم Ƈف)1(والقضا ǁكذلǇƎ  ǐالذ Ƙƿمعرفة الو ǊليƵ Ɣانعقاد العقد يترت Ǉماƨ تحديد
  .)3(نǑ اǙستǚǌكǑفǑ العقد اǙلكترو يحƾ فيǊ للمستǌلǁ العدوǇƵ ý التعاƿد

 Ǒف ƻتلƤمر يǕا ýǌف Üانعقاد العقد Ǉماƨ تحديد ƴيتب Ǉتحديد المكا Ǉدة العامة أƵالقا Ƙذا كانƍو
 ÞǊمانƨ تحديد ǇƵ العقد Ǉمكا ƻتلƤفي ÜǑلكترونǙد اƿالتعا.  

 ƘرياƲبالن Ƙسمي ǁانعقاد العقد ولذل Ǉومكا Ǉماƨ لة تحديدƋواحدا لمس ǚح ǅتقد ƘرياƲن ǁناǋ
 Ƥ67ذ المشرƳ الجƨائرǐ بǌذا التǅƨǚ  فǑ المادة وƿد أƹلƔ التشريعاƘ تƤƋذ بǌا أ –ة اǕحادي

ǐائرƨالج Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉم-  Ü تحدد Ǒالت Ǒǋ ا العقدǌانعقد في Ǒة التƲاللح Ǉأ Ǐبمعن        
Ƥذ بنƲرية العلǅ بالقبوý وبالتالǑ لحƲة العلǅ بالقبوǑǋ ý لمشرƳ الجƨائرǐ أمكانÜ Ǌ فمǚƛ ا

   . سǌا التǑ تحدد مكاǇ انعقاد العقدنف
ǁناǋو  ƘرياƲة نƛحدي "école dualiste  " لةƋمس Ǉبي ýƮتف Ǉماƨ Ǉلة مكاƋانعقاد العقد ومس

 Ǉبي Ǒحتم ǅƨǚت ǁناǋ فليس ǉانعقادǇلتيƋالمس Ǌا الفقيǋيدƌوي Ümalaurie  ريةƲذ بنƤƋفيÜ
 ǅǚاستýالقبو)théorie de réception   ( انعقا Ǉماƨ دير لتحديدƮرية تƲون Ü د العقد
ýالقبو)  (théorie de l'émissionالعقد Ǉلتحديد مكا)4(.  

    ǑلكترونǙار العقد اƱƍ Ǒف ǎير Ǉم ǁناǋ د العامة فيماƵمة القواƇǚم ǅدƵب ƾلة يتعلƋمس
 Ǉبي ǅƨǚانعقاد العقد  تحديدالت Ǉماƨو Ǉمكا ƚحي Ü ƔعƮي ƴƿالوا Ǒبيئة ف Ǒف ǅƨǚذا التǋ
Ǖ ƘنترنǙا ǇلكترونǙا ƴƿالمو ǏلƵ ýوƤالد ƴيƱد يستƿالمتعا ƻرƱالǑ  ǉبريد ǏلƵ أو

  اǙلكترونǑ  مǇ أǐ مكاǇ فǑ العالÜ ǅ واƤǕذ بǌذا التǅƨǚ سيƌدƍ ǐلǏ تشابǁ العƿǚاƘ القانونية
Ü اǌليƍ Ǉينتمو Ǒير التƹ الدولة Ǉانوƿ Ǐلƍ ƻراƱǕا ƳضوƤدا و Ǌبرامƍ ǅد تƿ العقد Ǉأ ǅƹر ýƤ

                                                 
)1(  Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ ƭƭ142 Ü145. 
 83السنǌورÜ ǐ مرجƴ سابƭ Ü ƾ  دحمƵبد الرƨاƾ أ )1(
)3(  ƭ Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ294 

)4( Luc Grynbaum , op-cit , P 1707 
 



 

 

Ƶقدا مƴ شركة مƮرية مقرǋا فǑ مƮر مƮرǐ برƍ ǅذا أ: مƛاý ذلǁ حدود الدولة Ü و
Ü أǐ أǇ العقد داýƤ حدود الدولة  ƘمتƮƮƤة فƤ ǑدماƘ معينة Ʊ ǇƵريƾ شبكة اǙنترن
 Ǉبي ǅƨǚذنا بالتƤذا أƎف Ü ǇرييƮم Ǉديƿالمتعا ǇرفيƱوالÜانعقاد العقد Ǉماƨو Ǉتحديد مكا ǏلƵو

ýبالقبو ǅلƵ دƿ Ɣالموج Ǉأ Ưد فر Ǐبمعن ǑلكترونǙا ǉبريد ǏلƵ ýƤ وǋحدود الدولة و ƜارƤ
Ʋرية أǇ مكاǇ انعقاد العقد ǋو فمقتضǋ Ǐذǉ النÜ  )أ.ǅ.الو(ǙياƘ المتحدة اǙمريكيةمǚƛ مǇ الو

و المكاǇ الذǐ تǅ فيǊ تحديد ƨماǇ انعقاد العقد المكاǇ الذǐ يوجد فيǊ الموجÜ Ɣ أ ǕنǊ )أ.ǅ.الو(
نǙ Ǌ يسرƵ ǐلǏ لكترونية ذاƘ الƱابƴ الدولǙƍ Ǒ أالعقود اǙكاǋ Ǉذا المنƾƱ يستقيǅ مÜǇƎ  ƴ ف

  .)1( - حالة المƛاý السابƾ –العقود التǑ تمƘ داýƤ حدود الدولة 
 ǚالمعام Ǉوانيƿ ƘذƤد أƿوƘ  Ǒالنموذج Ǉالقانو ǁلكترونية العربية وكذلǙا– ýونستراǙا- 

Ü ففƮلƘ بيǇ القواƵد التǑ -عقد Ƶدǅ التǅƨǚ بيǇ مكاǇ وƨماǇ انعقاد ال–بنƲرية اƨǙدواجية 
مƿ ǇانوǇ  18نجد أǇ المشرƳ اǕردنǑ  فǑ المادة ف الƨماÜ Ǉ  تحكǅ المكاǇ والقواƵد التǑ تحدد

تبنيا اتجاƵ ǉدǅ التǅƨǚ  17/4المعامƘǚ اǙلكترونية والمشرƳ اǗماراتǑ فǑ نƭ المادة 
  . )2(مƿ ǇانوǇ اǙونستراý 15متƛƋريǇ بنƭ المادة 

  : د زمان انعقاد العقدتحدي/ ƈوال
Ƥ ǇلƮنا Ƶند تعرضنا لƮƤائƭ العقد اǙلكترونǑ مǇ حيƚ كونƵ Ǌقدا سبƾ وأقد ل      

 أǇبƋنƵ Ǌلينا حاضريÜ Ǉ  أو Ǌ تعاƿد بيƹ ǇائبيǇيفǊ مǇ حيƚ أنيمبرما ǇƵ بعد Ü وبالتحديد تك
   : Ƶبر المحادƛة أوموƴƿ ويƔ  أوريد الكترونǑ لمستعملة بنفرƾ بيǇ الوسائý ا

 -ƿياسا ƵلǏ الǌاتƻ-والƮوƘ والكتابة Ü أو نقý الƮوƎ Ƙذا أتاƟ اǙنترنƘ نقý الƮورة ف
 Ǉحاضري Ǉد بيƿتعا ǅأما Ǉتحفنكوƍحكما د Ǌمجلس العقد في Ü Ǉحاضري Ǉد بيƿالتعا ǅأحكا ƾبƱفت

مǇ الضرورǐ  مǇ حيƍ  ƚذا Ʈدر اǗيجاƔ ليسÜ -مǇ القانوǇ المدنǑ الجƨائرǐ 64المادة  –
الوÜ Ƙƿ حتƍ Ǐذا  Ǉبوý فورا بý يجوƨ أǇ يتدبر الƱرƻ اƤǓر أمر التعاƿد بعضا مأǇ يكوǇ الق

ǇيƱحيحا بشرƮ Ǌبولƿ Ǉويكو Ü ǁذل ýفع ýالقبو ǏلƵ ǅƨقد العƵ: Ǉأ  Ǉديƿالمتعا Ǉم ǚك Ǐيبق
 Ʊمجلس العقد وسق Ưر انفƤƈ ƇǑش Ǐلƍ ماǌمن ǐأ ƻرƮذا انƎف Ü بالعقد ǚƺمنش      

 Ü ƔيجاǗالموجوا Ǐيبق Ǉأ Ǐلƍ Ǌيجابƍ ǏلƵ Ɣýدر القبوƮي Ǉ3(أ(.  

                                                 
)1(  ÜǑمحمد شلقام Ɣريƹ شحاتة ƭ Ü ƾساب ƴ140مرج Ǐ144ال. 
  .Ü225 وÜ Ƙ195ƭمرجƴ سابƭ Ü  ƾلورنس محمد Ƶبيدا )2(
)3(  Ü ƾساب ƴمرج Üǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ ƭƭ71 Ü72. 



 

 

فنكوǇ أماǅ تعاƿد بيƿ -  Ǉياسا ƵلǏ المراسلة–أما ƍذا استƤدǅ اǙنترنƵ ƘلǏ نحو يتيƠ الكتابة 
 ƘرياƲالن Ǐلƍ ƴذا ما يجعلنا نرجǋو Ü Ǉائبيƹية التǌالفقǑ  ǅلة تحكƋمس Ǉومكا Ǉماƨ انعقاد

  .ƻ التشريعاƘ اǙلكترونية منǌا ونرǎ موƿونسقǌƱا ƵلǏ العقد اǙلكترونÜ ÜǑ)1(  العقد
 ǇƵ التعبير ýنق ǅرادةيتǗأبالكترونيا  ا ǏلƵ Ʊƺرالضƨ الكمبيوتر ƨاǌج Ơار لوحة مفاتي ǇƵ

لدǎ  الكمبيوترجǌاƍ  ƨلǏلكترونية تýƮ اƘ كǌربائية يتǅ تشفيرǋا بومضاƱƍ Ƙريƾ تردد
 ýالمرسǊليƍ  لكترونيةǙا Ƙالومضا ýوƮو ƣتحديد تاري ƔعƮويǏلƍ ƻرƱر الƤǓا Ƈو بناÜ

برƵ ǅند العقد اǙلكترونǑ فýǌ يعتبر ƿد أ يƛور التساýƌ حوý وƍ ƘƿبراƵǅلǏ النƲرياƘ الفقǌية 
Ǘالرسالة ا ýوƤدƔبالموج ƭاƤالكمبيوتر ال ǅاƲن ýلكترونية المتضمنة القبو  ýƮندما يƵ أو

لمعلوماƘ القبوý نƲاǅ الكمبيوتر الƤاƭ بالموجƔ ويسجلǌا Ü أو Ƶندما يýƮ القبوý نƲاǅ ا
 Ɣبالموج ƭاƤالǗبا ǅا و يقوǋا وتفسيرǌا ومعالجتǌليƵ ƳǚƱÞ د بƮويقƘالمعلوما ǅاƲن : ǊنƋب

أو استǚمǌا أو تƨƤينǌا أو تجǌيǋƨا  النƲاǅ الذǐ يستƤدǗ ǅنشاƇ رسالة البياناƘ أو ƍرسالǌا
 ƴƿالموا Ǒلكترونية فǙبالنسبة للعقود ا Ƙالمعلوما ǅاƲن ýƛويتم ÜرƤƈ Ǌوج ǐأ ǏلƵ المنتشرة

ǑلكترونǙالبريد ا ǇناويƵبر الشبكة وƵ)2(.  
فǑ  أƤرǎشركة ƍ ǏلƱ ǇƵريƾ شبكة اǙنترنƍ  Ƙيجابا أرسلƘ فرنساشركة فǑ  أǇفمǚƛ لو 
ǋذا العرƿ ƯائýǚƤ ǅ  أǇالكمبيوتر بƛمǇ معيÜ Ǉ وذكر  أجƨǌةتعرƵ Ưليǌا بيƴ  الجƨائر
Ƴلكترونية  أسبوǙالرسالة ا ýوƮو ƣتاري ǇمǊليƍ Ƶو Ü ýوƮند وƔيجاǗا اǌليƍ  الشركة Ƙوافق

متý  ǏوƵلمƘ بالموافقة ǋ Üنا يƛور التساƌ فرنسيةالالشركة  ƍلǏووƮلƘ الرسالة Ü  جƨائريةال
Þ ينعقد العقد Ɣجابة وتتجاذǗريا اƲالن ýƌذا التساǋ ǇƵƘ يةǌالتالية الفق:  

                                                 
يحتƝ أنƮار ǋذǉ النƲرية أǇ العقùد ينعقùد بمجùرد    :   déclaration de l’acceptationنظرية إعǘن القبول  )1(

ǋذǉ النƲرية تتفƾ مƴ متƱلباƘ الحيùاة  ǇǚƵƍ القبوƵ ýمǚ بالقواƵد العامة فǑ أǇ العقد ǋو Ƶبارة ǇƵ توافƍ ƾرادتيÜ Ǉ و
  التجارية 

تشترƱ باǗضافة ƍلǇǚƵƍ Ǐ القبوý أǇ يكùوǋ    Ǉذǉ النƲرية expédition de l’acceptation نظرية تصدير القبول
 Ɣالموج Ǐلƍ ǚفع Ǌƛيبع ǐأ  ǉديرƮبت ýالقبو Ǌدر منƮ Ǉم ǅاƿ ذاƍ Ǚƍ ǁكذل Ǉيكو Ǚائيا وǌن ǇǚƵǗذا اǋ  

أنƮار ǋذǉ النƲرية يروǇ أǇ القبوǙ ý يكوǇ نǌائيا بتƮديرréception de l’acceptation  : ǉ القبولنظرية استǘم 
   ƍذ يمكǇ استردادǉ وǋو فǑ الƱريƾ وبالتالǙ Ǒ يسترد ƍ Ǚƍذا تسلمǊ الموجƔ وǋنا ينعقد العقد

وƵ ƻندǋا Ǖ Üنǌا Ǒǋ المتفقة ǋذǉ النƲرية التǑ يجƔ الوinformation de l’acceptation  :ƿ لنظرية العلم بالقبو
 Ǌب Ɣالموج ǅلƵ Ʊتشتر ýب Ü Ɣالموج Ǐلƍ ǊولƮأو بو ǉديرƮأو بت ǊنǚƵƎب ýالقبو Ǉم Ǒتكتف Ǚ Ǒǌف Ü د العامةƵالقوا ƴم
 Ǒǋو Ǌب ǅالعل ǏلƵ رينةƿ Ǚƍ ليس Ɣالموج Ǐلƍ ýالقبو ýوƮوو Ü اǌب ǅند العلƵ Ǚƍ رƛا اǌليƵ Ɣيترت Ǚ رادةƍ ýك Ǉشا Ü

 Ƙباƛƍ ýد   - العكس تقبƿالمادة و Ǒف ýبالقبو ǅالعل Ɣǋمذ Ƴتمد المشرƵ67ا ǐائرƨالج Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉم-          
 . Ƶ ƭƭ81  Ü82بد الرƨاƾ أحمد السنǌورÜǐ مرجƴ سابÜ ƾ : انƲر

)2( Ü ƾساب ƴمرجÜ ǅيǋابرا Ɵالد ممدوƤƭ303. 
 



 

 

 العقد اǙلكترونǑ  اƍǅبرلحƲة  ǇƵǇ القبوý فƎ اƱǇǚƵǗبقا لنƲرية : نظرية إعǘن القبول -1
         أǇالتǑ تتضمǇ القبوý دوǇ  ةǑǋ اللحƲة التǑ يحرر فيǌا القابý الرسالة اǙلكتروني

Ǌ يمكǇǚƵƍ Ǉ القبوý اǙلكترونÜ Ǒ وفقا لǌذǉ النƲرية Ʊ ǇƵريÜ ƾ ويضيƻ البعƯ أنيƮدرǋا 
 ýالقاب ǅياƿبالنقر  ǏلƵيقونةǕالشاشة  ا ǏلƵ ǁة لذلƮƮƤالمok/  accept  ǉديرƮت ǅدƵو
القبوý  أǇاǙلكترونÜǑ حيƚ  البريدƮفحة  أƵلǏالموجود فStop   ǑتاƟ التوƻƿ فبالنقر ƵلǏ م

  .القبوǇǚƵƍ  ýوسيبقǏ بذلǁ فǑ مرحة ǇƵ سلƱة القابý لǇ يƤرƜ فǋ Ǒذǉ الحالة 
ƤروƜ  العقد يعد مبرما منذ لحƲة ǇƎفوƱبقا لنƲرية تƮدير القبوý : نظرية تصدير القبول - 2

ǙلكترونǑ مقدƤ ǅدمة افǑ سيƱرة الوسيƱ دƤولǌا  ية ƵلǏ القبوý ولة اǙلكترونية المحتوالرسا
ÜƘنترنǙالرسالة  ا ýوƮو Ʊيشتر ǙوǏلƍ ǑلكترونǙالبريد ا ƾندوƮ  ƴƿمو Ǒالموجود ف

ونǑǋ Ǒ تلǁ اللحƲة ولحƲة تƮدير القبوý فǑ العقد اǙلكتر ÜاǙنترنƘالموجƵ ƔلǏ شبكة 
بƵ ýلǏ اǕيقونة المƮƮƤة للقبوƵ ýلƮ Ǐفحة الويƔ مǚƛ أو Ƶلƨ  Ǐر القا التǑ يضƱƺ فيǌا

ǑلكترونǙحالة البريد ا Ǒف ýرساǗما اƍ  ǏلƵ Ɯدوƨالم Ʊƺتقنية الض ƾوفÜيقونةǕكيد  أو اƋت
 ǉدارƮƍ ƾالساب Ƈأمر الشرا-confirmez bien votre commande -  ǅديƵ ƠبƮي Ǚƍ و

 Ü رƛǕا Ǌموج Ǐلƍ ǉديرƮوت ƔيجاǗو ا ǁبذل Ǉأ Ǉيمك Ǒǋ رية جديدةƲن Ƈاƨƍ Ǉنظرية نكو
 .)1( تصدير تƉكيد القبول

نƲرية تƮدير القبوý مƮدر للتواǇƨ بيǇ أƱراƻ العقد حتǙ Ǐ يكوǇ  يرǎ بعƯ الفقǊ أǇ و
الموجƔ فǑ حالة اǗيجاƔ المحدد المدة ǋو المسيƱر ƵلƵ Ǐملية تكويǇ العقد ƮƤوƮا Ƶند 

Ǒتقن ýلƤ ƚالرسال حدو ýوƮو Ǒف Ü أو Üýالقاب ƾاƱن ǇƵ ƜارƤ ýلƤذا الǋو Ɣالموج Ǐلƍ ة
ملƨما القابý فǚ يمكǇ أǇ يكوǇ اǙلكترونية الرسالة  فǑ مضموǇحالة وجود ƿرƮنة وتƺيير 

 .  )استǚمǌا(Ǚƍ فǑ الحالة التǑ تǅ تƮديرǋا بǌا وليس وƮولǌا الرسالة مضموǇ ب
On peut estimer que la théorie de l’émission de l’acceptation est 
préférable dans les contrats à distance conclus  par internet afin d’ éviter 
que le pollicitant ne soit considéré comme seul maitre du système. )2(  

الوƘƿ  فǑ لو وƮلƘ رسالة القبوƍ ýلǏ مقدƤ ǅدمة اǙنترنƘ ولǅ تƍ ýƮلǏ الموجƔو بموجبǌا 
وضيƠ ذلǁ نفترƯ مǚƛ أǇ الموجƿ Ɣد حدد ǗيجابǊ فترة ƨمنية تنتǑǌ فǑ تماǅ المحدد Þ ولت

الساƵة الواحدة مساÜ Ƈ وأرسý الموجƍ ǊليǊ اǗيجاƿ Ɣبولƿ Ǌبý الموƵد المحدد ولكǇ لوجود 
ƵيƔ تقنǑ فǑ شبكة اǙتƮاƿ Ü ƘǙاǅ مقدƤ ǅدمة اǙنترنƘ بتوƮيý الرسالة ولكǇ بعد الميعاد 

                                                 
)1( Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ ƭ302. 

)2( Luc Grynbaum , op_cit ,P1707.   



 

 

الموجƔ ملǅƨ بƎبراǅ العقد وǇ  ǙفƎالواحدة  مساÜ Ƈ فýǌ ينعقد العقد Ƶ  Þة المحدد  أǐ بعد السا
  .)1(يكوǇ أمامǙƍ Ǌ الرجوƵ ƳلǏ مقدƤ ǅدمة اǙنترنƱ Ƙبقا لقواƵد المسƌولية

العقد اǙلكترونǑ ينعقد  فǇƎ القبوý -وƮوý–ستƍ ǅǚوƱبقا لنƲرية : القبول ستǘمإ نظرية-3
Ʈندوƍ  ƾلǏاللحƲة التǑ تýƮ فيǌا الرسالة المتضمنة القبوý مýǚƤ Ǉ البريد اǙلكترونƵ Ǒند 

ǑلكترونǙالبريد ا ýوالقاب Ɣالموج Ǉمسبقا بي ǊليƵ ƾتفاǙا ǅت ǐوالذ Ü Ɣبالموج ƭاƤال  Ǐحت
العقد  ƍبراǅلحƲة  أǇنجد ف Üولǅ يقǅ الموجƔ بفتƠ الرسالة و اƵ ƳǚƱǙليǌا والعلǅ بمضمونǌا 

Ǚالرسالة ا ýوƤة دƲلح Ǒǋ Ƙلكترونية المحتوية ليس ǏلƵ دمةƤ ǅرة مقدƱسي Ǒف ýالقبو
  .الموجƍ  ƔلǏاǙنترنÜƘ بý لحƲة وƮولǌا 

اƤǕذ  Ǒ حقý البريد اǙلكترونǑ وذلǇǕ ǁبعƯ الفقǊ تƱبيƾ نƲرية استǅǚ القبوý ف ديƌي    
 ýالقبو ǇǚƵƍ ريةƲبن ǇƎفÜالموجƔ ي Ǚال Ǉم Ǉر مكƨ ǏلƵ Ʊƺيض ǅل ǊنǕ ýالقاب ýبقبو ǅعل

Ǘاýرسالة القبو ƚيبع ǅول ýرسا  ƚورحيƛنا  تǋƋلة مسƘباƛǗا Ü  ديرƮرية تƲذ بنƤǕند اƵو
العقد ينعقد القبوý  استǅǚنƲرية  وبتƱبيƾ لموجÜ Ɣالقبوƿ ýد تضيƴ الرسالة وǙ تƍ ýƮلǏ ا

ǑلكترونǙالبريد ا ƾريƱ ǇƵ  Ɣبريد الموج Ǐلƍ ýالقبو Ǉتتضم Ǒالرسالة الت ýوƮة وƲلح Ǉم
Ƶ رƲالن Ưƺب ǉبريد Ǉلعنوا Ɣالموج Ɯدراƍو Ü ƴلƱي ǅا أو لǌليƵ ƴلƱا Ɣالموج Ǉكو Ǉ

لǅ يƱلƵ ƴليǌا يتحمý تبعة  ǇجƔ فƎاǙلكترونǑ تعد ƿرينة تقبƛƍ ýباƘ العكس ƵلǏ اƳǚƱ المو
  Ǌمالǋƍ)2(.  
ƿةو الواƲلح Ǉبي ƾفار ǐيوجد أ Ǚ Ǌأن ƴ  ǊولƮوو ýدير القبوƮد تƿالتعا ǇƋش Ǒف  ǑلكترونǙا

Ǚ يوجد أǐ فاƨ ýƮمنǑ يذكر بينǌما Ü فعملية تƮدير  ƍذ -الة وجود Ƥلý تقنǙƍǑ فǑ ح –
 ýالقبو ƘنترنǙبر شبكة اƵ ǊولƮيذوو Ǚ انية يكادƛال Ǉم Ƈƨج Ǒف ǅتتǇكما أ Ü ة الرسال كر

 ýƮت Ǉلكترونية حيǙاǏلƍ  ƾندوƮ Ɣللموج ǑلكترونǙا البريد اǋاسترداد Ǉيمك ǙǐƋب  ýحا
 ǇمýحواǕال ا ǅويقو Ü Ƙƿيعتبر و ǐالذ ƣانية والتاريƛيقة والƿة والدƵبالسا Ƙƿالو ýبتسجي ƴƿمو

  .)ƍ )3براǅ العقد 
Ǉ العقد اǙلكترونǑ ينعقد فǑ اللحƲة والمكاƎ Ǉحسǋ Ɣذǉ النƲرية ف: نظرية العلم بالقبول-4 

 ýذا القبوǌب ǅيعل Ɣالموج Ǉأ ƚوحي ÜƔيجاǗا Ǌليƍ Ǌوج Ǉم ýبوƿ Ɣالموج Ǐلƍ ماǌفي ýƮي ǐالذ
لتواǇƨ بيǇ ويرǎ البعƯ أǋ Ǉذǉ النƲرية تحقƾ ا ÜيǇ يقرأ الرد ƵلǏ جǌاƨ الكمبيوترح

Ɣلحة الموجƮم  ýوالقاب ǁǚǌستǙا Ǉوانيƿ ǊتƮƤ ƚلكا حيǌير مستƤǕذا اǋ Ǉذا كاƍ ةƮاƤ
بمƨايا فǑ مواجǌة الموجƔ كالحƾ فƍ ǑرجاƳ المنتÜ Ɲ ومƛ Ǉمة فǚ بد مǇ مراƵاة مƮلحة 

                                                 
)1(  ƭ Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ295  Ǐلƍ298 
)2( ƭ Üƾساب ƴمرج Üǅǋبر ýيƵسماƍ ý63نضا 
)3(  ƭ Üƾساب ƴمرج Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ306. 



 

 

ويضيÜ ƻ)1(وǇ ملƨما Ǚƍ بعلمǊ بقبوý الƱرƻ الموجƍ ǊليǊ اǗيجاƔالموجǋ Ɣو اƤǓر فǚ يك
 Ưالبع Ǉتيار أƤƍƔيجاǗا Ǌليƍ Ǌالموج)ýر  )القابƱاƤالم Ǌيحمل Ǌموافقت Ƹكوسيلة لتبلي Ƙنترنǚل

 Ǌوج Ǉم ǅبعل ýالقبو ýاƮات Ǉار لحيƲنتǙا ǊليƵ Ɣذا يجǌل Üالرسالة ýوƮو ƻتكتن Ǒالفنية الت
Ǌليƍ)2(.  
جعنا ƍلǏ موƻƿ التشريعاƘ اǙلكترونية فǋ Ǒذا الƮدد نجد أنǌا أƘƱƵ حرية وƍذا ر       

ƿانوƵ Ǉدǅ اǙتفاƾ نجد أǇ  وفǑ حالة ÜللمتعاƿديǇ فǑ اǙتفاƵ ƾلǏ تحديد ƨماǇ انعقاد العقد 
أوجƔ اƳǚƱ الموجƵ ƔلǏ رسالة البياناƘ اǙلكترونية اǕردنǑ لمعامƘǚ اǙلكترونية ا

الة اǙتفاƵ ƾلǏ نƲاǅ معلوماǙ Ƙستǅǚ الرسالة ǅƛ تƍ ǅرسالǌا ƍلÜ Ǐ فǑ حللقبوý   المتضمنة
ǉتحديد ǅت ǐالذ ǅاƲير النƹ ǇƎالرسالة ف ǉذǋ ǏلƵ Ɣالموج ƴلƱا Ǐمت Ǌأن ǐأ Üتاريƣ  ǊƵǚƱا

 ƣيعد تاريǅبراƍ   العقدÜ Ǉوفا مƤ ǁذ بذلƤندما أƵ وǋوǇير  أƹ ريقةƱب ýƮو ýالقبو Ǉيكو
أو حدوƤ ƚلý فǑ الشبكة أƛناƍ ƇليƇ Ǌة الرسالة المرسلة Ʈحيحة كعدǅ تمكǇ الموجƔ مƿ Ǉرا

نƲاǅ  تحديدƍرساý الرسالة وǋو بذلǁ يكوƿ Ǉد أƤذ بنƲرية العلǅ بالقبوǙƍ Ü ý أنǊ فǑ حالة 
ذلƍ  ǁلǏمعلوماƘ لتسلǅ رسائý المعلوماƘ فتعتبر الرسالة ƿد تǅ تسلمǌا Ƶند دƤولǌا معالجة 
   .)3(بنƲرية استǅǚ القبوýنجد أǇ المشرƳ اǕردنǑ أƤذ النƲاÜ ǅف

 Üýبالقبو ǅرية العلƲبن Ǒالتونس Ƴذ المشرƤكما أǇوبما أ  ǅلƵ ƘباƛǗ ǚدلي ǁيمل Ǚ ýالقاب
ǊلمƵ ǅدƵ ǑƵيد ǇƋب Ɣة للموجƮالفر ǑƱمما يع Ü بالعقد Ǌامƨوالت ýبالقبو Ɣالموج      

Ǐلƍ ƻروƲال ǊتƵذا دƍ Ü ýبالقبو Üǁذل  ýرساƎب ǅيقو Ǉأ Ɣالموج ǏلƵ Ɣأوج Ǌكد أنƌرسالة ت
 ǅتسل ǅǚا باستǌلǚƤ Ǉم ýالقاب ǅليعل Ɣالموج ýبƿ Ǉا مǌليƵ عاƿمو Ǉيكو Ǉوأ Ǌب ǅلƵو ýالقبو

 Ɣلƹأ Ǌذ بƤƋذا ما يǋو Ü Ǌب ǅوالعل ýمالقبو ÜƘداƿالتعا Ƈناƛأ ƘنترنǙشبكة ا ǑدمƤست  ƚحي
 اƤǕيرفقة ǋذا العقد اǙلكترونǑ بعنواǇ البائƴ وفǑ تاريƣ موا ينشƵ ":ƋلǏ أنǊ 28 الفƭýƮ ن

 ǏلƵ ǇرفاƱال ƾيتف ǅما ل ǁلǌة للمستǌيقة الكترونية ممضاة وموجƛة وƱلبية بواسƱال ǏلƵ
 ǁذل ƻǚƤ")4(.  

  :العقد اǕلكتروني إبراممكان / ƙانيا  
يƤضƴ تحديد مكاǇ انعقاد العقد لقواƵد ƤاƮة بǊù   فƹ ǑياƔ اتفاƤ ƾاƭ بيƱ ǇرفǑ العقد   
تƵ ǅبر فضاƍ ƇلكترونǑù  يلرسالة اƍرساý و استقباý ذلǁ أǇ ومرد ƨǊ Üمان فƮلة ǇƵ تحديدمن

Cyber-Space Ǒعوبة فƮ مما يوجد  Ǉتحديد مكاǅبراƍ  ǑلكترونǗو العقد ا Ü  ýƌور التساƛي
                                                 

)1(  ÜǑمحمد شلقام Ɣريƹ شحاتةƭ Ü ƾساب ƴ136مرج. 
)2( Ǖمحمد أحمد ا ƾفاروƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǐيرƮ65با. 
  .52داÜ Ƙ مرجƴ سابƭ Ü ƾ لورنس محمد Ƶبي )3(
)4(  Üƾساب ƴمرج Üýالجما ƨيƨبد العƵ سمير حامد ƭ ƭ138 Ü139. 



 

 

 ýتداد بمحƵǙا ýامةحوƿƍ  ǁلǌالمستǅاستل ǐالذ Ǉالمكا ǅأ Ü ǅلƵ ا  أو Ɣùالموج Ǌفي Üýوùلقب  ǅأ
 Ɣالوي ƴƿمو ýتسجي ǇمكاÞ  

فǑù   مكاƍ Ǉبراǅ العقد اǗلكترونǑù وضƠ القانوǇ النموذجǑ للتجارة اǗلكترونية  لقد         
 يتحدد بالمكاǇ الذǐ يقƴ فيǊ مقùر الرسالة اǗلكترونية  ƍرساýأǇ مكاǇ "حيƿ ƚرر  15/4المادة 
ýمƵ  Ɛا المنشǌمǚاست Ǉمكا Ǉو أ Ü ýالمرس ýمƵ مقر Ǌفي ƴيق ǐالذ Ǉو المكاǋ Ǌليƍ  ǅùما ل Ü

برǅ فǊ  Ǒù فǇƎ العقد اǗلكترونǑ يكوƿ Ǉد أو ƵليÜ "المرسƍ ýليƵ Ǌلƹ Ǐير ذلǁ يتفƾ المنشƐ و 
 Ü Ǌليƍ ýالمرس ýمƵ مقر Ǌفي ƴيق ǐالذ Ǉالمكا  ƴبƱبال ǁد     و ذلùƿا التعاùرفƱ ƾùيتف ǅùا لùم 

Üǁذل ƻǚƤ ǏلƵ ǑلكترونǗما  اǌل ƨيحددا مكانافيجو Ǉر  أƤƈتفاǙباƾ ما فيماǌبين   ùأن ǏùلƵ Ǌ
 Ǉأو مكا ýرساǗا ǇمكاǅǚستǙ1("ا(.   

فقùد   أƵماÜýللمرسƍ ýليǊ أكƛر مǇ موǇƱ  أوكاǇ للمنشƐ ولكƿ Ǉد يƛور التساýƌ بƮدد ما ƍذا 
 Ǉيكو Ǌلǚƛم ǑƵر فرƤƈ و Ǒرئيس ýمƵ مقرÜ الحالة ǉذǋ Ǒريعتد بمق ف  ýالعمƾƛوǕة   اùƿǚƵ

قر العمý مب أوƮلة بموضوƳ العقد Ü  اǕكƛروتنفيذǉ أǐ بالتعاƿد اǙلكترونǑ  المتعلقةبالمعاملة 
 Ɛللمنش ýمƵ وجود مقر ǅدƵ لحالة Ǒالنموذج Ǉالقانو Ưكما تعر Ü Ǒأوالرئيس  ýالمرس Ǌليƍ  

  ).Ɣ/15المادة  (المعتاد اƿǗامةنǊ يعتد بمحý حيƿ ƚرر أ
مكùاǇ   ولوجيا الداƵمة لنƲاǅ المعلومùاƘ أǐ مكاǇ وجود المعداƘ والتكن Ǚ يعتبر مقر Ƶمý و

ƘنترنǙدمة اƤ ǅتواجد مقد  ÜǇكما أ Ɣالƺال Ǒو التاجر فǋو Ɣالموج ǅداƤاست    ƾاùƱالن ǅùاس
domain name )2( Üأو  Ǉببلد معي Ʊيرتب Ǒبريد الكترون ǇنواƵتسج أو ǑلكترونǙا ƴƿللمو Ǌيل

 ǏلƵ رينةƿ Ɛينش Ǚ Ü Ǉبلد معي ǎلدǇأ   Ǉاويùحالة العن ǚƛفم Ü البلد ǁذل Ǒيوجد ف ǊملƵ Ǉمكا
مùƮر ƍ   Üلƍ Ǐشارة  )eg (لداǇ معينة Ü مýƛ العنواǇ المنتǑǌالمرتبƱة بƋسماƇ نƱاƾ ترتبƱ بب

مقùر   أǇستراليا فǌذǉ ليسƿ Ƙرينة ƵلǏ أ ƍلǏتشير  )au (والمملكة المتحدة  ƍلƍ Ǐشارة ) uk(و
Ǚ يمكǇù اƵتبùارǉ   كترونǑù  لǙالبريد ا ƵنواǇ أو Ʊاƾناسǅ ال أǇالبلد Ü ذلǁ    العمý فǋ Ǒذا

بعƯù الشùركاƘ    أǇفقد نجùد   Üحد ƱرفǑ العقدر Ƶمý أالوƲيفǑ للمكاǇ المادǐ لمقالنƲير 
 ƴƿموا ýǚƤ Ǉم ƘدماƤو Ƙمنتجا Ưتعر Ƙليميةالمتعددة الجنسياƿƍ  الشبكة ǏلƵ تلفةƤم ýتحم

Ƈأسما  Ǚ ببلد Ʊترتب ƾاƱيوجدن  ýمƵ اǌفي Ǒكما أنالمعن Ü ǊǇيمك   Ưرùƺبسلعة ما ب ƲحتفاǙا
  .النƱاƾ  بƋسماƇلة ƹير الدوý المرتبƱة تكوǇ واƿعة فǑ دو أǇ يمكǇالتوƨيƴ لمنƱقة معينة 

                                                 
)1(  ÜǑǌمحمد الجنبي ƟممدوÜ Ǒǌالطبيعة القانونية للعقد االلكترونيمنير محمد الجنبيÛس ƴامرجƭ Ü ƾ33ب.  
)2(  ƾاƱالن ǅاس :Ƈأسما ƾوتلح Ü Ɣالوي ƴƿا موǌب Ǐيسم Ǒة التƨالممي ƻحرǕة اƵمجمو ǚƛب ƾاƱالنƚ  مضافة ƻأحر

  Üedu ) أƵماƵ ýامة(com  Ü:  و تشمý أسماƇ النƱاƾ فǑ الو ǅ أ ما يƋتdomain suffix    Ǒتشير ƍلǏ شبكة معينة 
  Ü وتƤتلǙ ƻحقاƘ أسماƇ النƱاƤ ƾارƜ) حكومة(  Ü gov) مƌسساǙ Ƙ تستǌدƻ الربorg Ơ (  Ü) مƌسساƘ تعليمية(

 .225دانييƨ ýيليوكس Ü ترجمة ǋانǑ مǌدÜ ǐ مرجƴ سابƭ Ü ƾ   :انƲر.          Ɣ الموƴƿ الجƺرافǑالو ǅ أ حس



 

 

 Ưالبع Ɣǋد ذƿوǏلƍ مكان Ɣالموج ýمƵ تبار مقرƵاا ǅبراǗ لǙالعقد ا Ǉيمك Ǌكما أن Ü Ǒكترون
ƍýتماد محƵ امةƿƍ  Ǉكمكا ǁلǌالمستǅبراǗ  ƻǚƤ ǏلƵ رفا العقدƱ ƾيتف ǅما ل ǑلكترونǙالعقد ا

ǁذل  ǁش Ǚو ÜǇأ  ǁذل ƻدǌيǏلƍ رحمايƱال ǊفتƮب Ǌالعقد ت Ǒف ƻالضعي ƻ)1(.  
  

  :يمنازعاƖ إبرام العقد االلكترون :الƙانيالمطلب 
  

الواƴƿ العملǑ بǇƋ الشركاƘ التجارية والƮناƵية تبرƵ ǅقودا وƮفقاƵ Ƙبر  يǌƲر          
شبكة اǙنترنƘ مƴ مستǌلكيǇ وتجار مǇ مƤتلƻ أنحاƇ العالÜ ǅ مما ƿد يجعý العƿǚة العقدية  

المناƵƨاƘ ك ƿد تƛور مناƵƨاƘ بمناسبة ƍبراǅ العقد اǙلكترونÜǑو ا تتضمƵ ǇنƮرا أجنبي
ردة ضمǇ مناƵƨاƘ المتعلقة بالشروƱ التعسفية الواقود اǙلكترونية Üالالمتعلقة ببǇǚƱ الع

Ǚلكترونية امناƵƨاƘ المتعلقة بحجية أو Ʈحة أو سǚمة الرسائý ال Üةالنموذجي العقود
 ýوƮيد حƵا ومواǌا وتلقيǋدارƮƍو ǁذل Üƨالمتعلقة بتالمنا ƘاƵ ƻراƱالعقد                    نفيذ أ

Ǘǌاماتƨلتǅ  Ü ƜارƤ ƘدماƤلل Ǒوالتنفيذ الفعل ƴللبضائ ǐالماد ǅالمتعلقة بالتسلي ƘاƵƨالمنا         
ƱƤال Ü  أوǑلكترونǙا ƴالدف Ƙالمتعلقة بعمليا ƘاƵƨ2(المنا( Ü جو Ƴتنو ýƲ ǑفƘنسيا  ǇƱو موا

 ƻراƱأǚاالعǌƱة العقدية وارتباƿ رƛكƋدولة  ب Ǉورمƛت  ƾتتعل ýمشاكƭاƮتƤǙا Ƴƨبتنا       
Ǉالقواني Ƴƨملي و تناƵ تعتبر Ǒعبة  ةالتƮضرورية و ǅياƿ ýحا Ǒة بيفƵƨمناǇ  العقد ƻراƱأ

ǑلكترونǙلاƍ Ƴالرجو Ǌالفق ýد حاوƿوÜǏ  Ǉة والقانوƮتƤد العامة لتحديد المحكمة المƵالقوا
 ƾبيƱالت ƔوتكواجǑلكترونǙية العقد اƮوƮƤ ƴا مǌييف.  

                       
  في العقد االلكتروني القضاƅ المختص: الفرƱ األول

 
          Ǘ القانونية ǅƲالبية النƹ ƔلƱتت Ưالمعرو Ƴاƨا بالنǌمحاكم ƭاƮتƤا وǌليƵ  دùنƵ

ƭاƤ ƾوجود اتفا ǅدƵ )ǅالتحكي Ǐلƍ Ƈاللجو Ʊبي) كشر Ʊلة تربƮ ة أوƿǚƵ ذا العقد وجودǋ Ǉ
 أǇ أوƿƍ  ÜليمǌاƵ ǉلǏ تنفيذ أو ƍبراǅيجرǐ و بيǋ Ǉذǉ الدولة Ü كǇƋ    محاكمǌا ǏالمعروƵ Ưل

تحديد القضاǇƎ  Ƈلǌذا فيحمý جنسيتǌا Ü   أو ǋذǉ الدولة ƿƍليǅالعقد مقيƵ ǅلǏ  أƱراƻحد يكوǇ أ
   .)3(المƤتƭ يكوǇ وفقا لضوابƿƍ Ʊليمية أو شƮƤية

                                                 
)1( Ü ǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤ Ü ƾساب ƴمرجƭ309.  
)2(  ÜŸمر سعد اƵالدولية Ɩحل النزاعاǇالقانو Ǒف Ƙمحاضرا Ü جامع ÜǑائر ةالدولƨالج Ü 2005Ü  ƭ206. 
)3(  ƭ Üƾساب ƴمرج ÜǑالروم Ǉ84محمد أمي. 
 



 

 

يƌيùد الفقǊù اùƤǕذ    : ي االختصاص بمنازعاƖ العقد االلكترونøي  الضوابط العامة ف / ƈوال 
فǑ مجاý العقود  بالقواƵد التǑ تحكǅ اƤǙتƮاƭ القضائǑ الدولǑ بالنسبة لعقود التجارة الدولية

  :Ƶليǌا الƱابƴ الدولǑلƺلبة نƲرا اǙلكترونية 
1- ǈو اختصاص محكمة موطن المدعى عليƈ  محلǈإقامت:  

محكمة موǇƱ المدǏƵ  أماǊǅ يمكǇ رفƴ الدƵوǎ اƤتƮاƭ المحاكǅ أن فǑ العامةالقاƵدة       
 ǊليƵأو  ýمحǊامتƿƍ  و ماǋراستقو  ǏلƵ Ǒوالدول ǑلƤالدا Ƙالمرافعا Ǉانوƿ ǊليƵأساس Ǉأ 

  .)Ƶ  )1ليǊالذǐ يسعǏ للمدǏƵ المدǋ ǑƵو  الديǇ مƱلوƔ وليس محموý و
يتفƾù الفقǊù    : -االختيøاري االختصøاص   -اختصاص المحكمة التي تم االتفاق عليها -2

 ǏلƵ المقارنة Ƙمكانيةوالتشريعاƍ ƾتفاǙا  ǇبيƻراƱǕا  ùتقري ǏلƵة    رùلمحكم ƭاùƮتƤǙا
ǎرƤأ  ǊليƵ ǏƵالمد ǇƱا موǌƮاƮتƤدائرة ا Ǒف ƴيق Ǒالمحكمة الت ƻǚƤأو  ýمح Ǌùامتƿƍ –

Ƌك ƠريƮ ýبشك ƾيتف ǇƻراƱǕالعقد ا ƔلƮ Ǒيقة أو  فƛو Ǒتمستقلة  فƤǙا ýجع ǏلƵ ƭاƮ
Ƌك Ǒضمن ýلمحكمة معينة أو بشك ƴيرف Ǉا ǉواƵد ǑƵلمدǅأما ǎحدƍ  ǏƵيحضر المد ǅƛ ǅالمحاك

Ü ويجùرǐ   -يدفƴ بعدǅ اƤتùƮاƭ المحكمùة    أǇاشر فǑ موضوƳ الدƵوǎ دوƵ ǇليǊ و يب
   :توافر Ƶدة شروƱ منǌا أƛرǊǉ يلǅƨ كǑ ينتƝ اǙتفاƵ ƾلǏ اƤǙتƮاƭ القضاƇ والفقƵ ǊلǏ أن

Ǚ Ǉ وأ ƵليùǌاÜ ة بيǇ النƨاƳ المƱروƟ والمحكمة التǑ تǅ اǙتفùاƾ  ضرورة توافر رابƱة جدي
ƫƹ ǏلƵ ƾتفاǙا ǐوƱ2(ين(.   

          تنفيøذ العقøد    ƈو إبøرام اختصاص محكمة محøل   –االختصاص االحتياطي والنوعي/ ƙانيا  
ƭاƮتƤǙذا اǋ Ǖ ǑƱاحتيا ǏƵالمد ǇƱمحكمة مو ƭاƮتƤا Ʊو ضابǋ ýƮǕا Ǉ ÜǊùليƵ أو 

 ƱتالضابƤǙاÜǐيار ǇƋش Ǒف ǊنǕ ǑƵو نوǋالدولية العقود  و.  
بالùدƵوǎ  العقùد  ƍبراǅ التǑ يقƴ فǑ دائرة اƤتƮاǌƮا  رǅ العقد اƤتƘƮ المحكمةأب Ǝذاف      

 ƜارùƤال Ǒف ǉواجبا تنفيذ Ǉالعقد نفذ أو كا Ǉكو ǇƵ رƲالن Ưƺالعقد ب ǇƵ والناشئة Ü  ǅراùبƍ 
 ƾتواف Ǐالعقد بمعنƔيجاǗا ýاو  والقبو Ƙلما كان ƚحي Ǉم Ǉائبيƹ Ǉلكترونية مبرمة بيǙلعقود ا

 Ǉالمكا ƾو ولقد تناولنا فيما سب Ü ǑلكترونǙة انعقاد العقد اƲدد  اتحديد لحùا يتحǌلǚƤ Ǉم Ǒلت
 Ǉومكا Ǉماƨǅبراƍ   فالعقد    Ɣاùيجǘدر لùƮالم ƻرùƱال ǐأ Ɣالموج ƻرƱمحكمة ال ƭتƤت

Ƴاƨالن Ǒر فƲبالن ǊلمƵ Ǐلƍ ýالقبو ýƮندما يƵ(*)وبالت Ü ǑنالƎفǊ    Ƴوùالرج Ǉيتعي Ǐùلƍ   ذاùǋ
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)2(  Ǌنفس ƴالمرج Ü ƭƭ74 Ü75. 

(*) ǐائرƨالج Ƴالمشر ǉتجاǗ بالنسبةǏتبن ǐحادية الذǕرية اƲما  الن ýبالقبو Ɣالموج Ǌفي ǅيعل ǐالذ Ǉبالمكا Ǉفالعبرة تكو
  ǁير ذلƺب Ǒيقض ƾأو اتفا ƭيوجد ن ǅل. 



 

 

اƵتبار مقر Ƶمý الموجƔ مكùاǗ Ǉبùراǅ العقùد    يمكǇ و لمكاǇ لتحديد اƤǙتƮاƭ القضائǑا
  .كترونǑ فǇƎ لǅ يوجد محƿƍ ýامتǊ العادية اǙل
بƮرƻ النƲر ǇùƵ مكùاǇ    ولة تنفيذ اǙلتƨاماƘ التعاƿدية يمكǇ أǇ تƤتƭ المحاكǅ فǑ د كما
ǅبراƍ ت Ǒف ƴويرج Ü دية العقدƿالتعا ƘاماƨلتǙتنفيذ ا Ǐحديد معنǏلƍ   داùمسترش Ǒالقاض Ǉانوƿ
         Ü فدفƴ الƛمƱ ǇùƵ Ǉريƾù بƱاùƿاƘ اǙئتمùاǇ    وƱبيعة العقد وƵاداƘ التجارة  اƱǕراƻبنية 

 ǅوتقدي ƴالبائ Ǐلƍ ǑلكترونǙا اǌمƿر Üبية أو  أوƱستشارة الǙا ǅدالقانونية يعتقدي  Ǒتنفيذا للعقد ف
     .منǌا وينعقد اƤǙتƮاƭ لمحاكǅ دولتǊ بلد المستفيد

محكمùة مùوƍ    ǇƱلǏù يعود  ƭاƤǙتƮا ǇƎنƍ Ǌذا تعلƾ اǕمر بعقود استǁǚǌ الكترونية فǙƍ أ
 ǁلǌأوالمست  ýمحǊامتƿƍ روجاƤ  Ǒد العامة فƵالقوا ǇƵ   ةùالعام Əادùوالمب ǅالمحاك ƭاƮتƤا

Ƙالمرافعا Ǉاة لقانوƵمرا Ɣوج ƚحي ÜǅوƮƤال Ǉو المساواة بيǋو  ƻالضعي ƻرƱال ǁلǌالمست
 ǉالعقد وموارد ǑفǊمكاناتƍو  Ǌل Ơتتي Ǚ Ǒادية التƮتƿǙاǇأ   ǑùارضƵ التجار ǏلƵ ǉواƵد ƴيرف

 ƴدماالسلƤوالƘ  ƘنترنǙبر شبكة اƵبر وƵ ǇالمنتشريƇأنحا    Ǉدو ýوùد يحùƿ المعمورة مما
Ǌƿحقو ǏلƵ ǊولƮ1(ح(.  

المتعلقة باƤǙتƮاƭ  27/9/1968وكسý اتفاƿية بر ƍليǊنفس اǙتجاǉ الذǐ ذǋبƘ  وǋو       
حيƵ ƚالجƘ اƤǙتƮاƭ العاÜ  ǅذ اǕحكاǅ فيما يƭƤ المواد المدنية والتجارية القضائǑ وتنفي

Ü واƤǙتƮاƭ المتعلƾ بمحكمùة محýù   17واƤǙتƮاƭ اƤǙتيارǐ فǑ المادة  2Üلمادة اǑ ف
ǅبراƍ  أوالعقد ǉالمادة تنفيذ Ǒ5/1 ف Ü تمادƵا Ǉد يمكƵالقوا ǉذǋا وǋ ذاƍ  Ǉمبرما   العقدكا  Ǉيùب

 ǇنييǌمB2B)(  Ü أماƭاƮتƤǙالعقود  ا ƭƤأفيما ي Ǉيكو Ǒا التǌرفيƱ لكاحدǌا  -مستùياسƿو
Ü حيƚ نƘƮ فùǋ Ǒذا السùياƍ 15    ƾلǏ 13المواد فيعود فيƍ ǊلƵ (B2C)-  ǏلǏ ذلƵ ǁقود

 أوƵ ǅرƯ العقد تقدي ƍبراǅسبƍ  ƾذامحكمة موǇƱ المستǌلǑǋ ǁ المƤتƮة  أƵǇلǏ  13المادة 
ǇǚƵƍ  ǁلǌالمست ǇƱدولة مو Ǒوأف ǅاƿ ǁلǌالمست ǇýماƵǕمة  باƨǚالǅبراǗ     ǁùتل Ǒùد فùالعق
ƱنǊ أو محكمة محكمة مو أماǅيرفƴ دƵواǉ  أǇللمستǌلǁ  أƵǇلǏ  14كما نƘƮ المادة  Üالدولة

ÜǊليƵ ǏƵالمد ǇƱر موƤǓا ƻرƱال ǁيمل Ǚ Ǉحي Ǒف-Ǒنǌالم-  Ǚƍ ǁلǌالمست ǏلƵ ǎوƵد ƴرف
ǅأما ǇƱمحكمة مو ǁلǌالمست Ǌاتǋ ǇƵ ýƨالتنا ƨيجو Ǚو ÜǅحكاǕا Ǚƍ تƎبƾفا  ǁمشتر Ʊوبشرو

فùǋ Ǒùذǉ    الضùعيƻ حماية للمستǌلǁ الƱرƻ  اǕحكاǅولعý فǋ Ǒذ15Ü  ǉوفقا للمادة  ƤاƮة
  .)2( ودالعق
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)2( Tanguy Van Overstraeten , op-cit , PP  377 -383  . 



 

 

القواƵد العامة  ةƤتƮاƭ القضائǑ بمراƵااǗ يتحددبالنسبة للمشرƳ الجƨائرǐ أما    
ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية  مÜ9 Ǉ 8اƇ الوƱنǑ المنƮوƵ ƭليǌا فǑ المواد ƤǗتƮاƭ القض

ǐائرƨ1(الج(ÜاƵمرا ƴةم  Ǉ11و 10المادتي  ƭاƤ Ǌلبوج ƭاƮتƤǗا ǅيƲتن Ǒف Ǉما مادتيǌكون
 ýمجا Ǒف Ǒالدول ǑالقضائƘاماƨلتǙدية  اƿالمادة فالمالية والتعا Ǐ10بمقتض  " Ǐحت Ǒأجنب ýك

المحاكǅ الجƨائرية لتنفيذ  أماǅائر يجوƨ أǇ يكلƻ بالحضور لǅ يكǇ مقيما فǑ الجƨ ولو
ƘاماƨلتǙا  ǐائرƨج ƴائر مƨالج Ǒا فǌليƵ دƿتعا Ǒالت.  

ƍ ǅيقد Ǉأيضا أ ƨقود كما يجوƵ ǇƋائرية بشƨالج ǅالمحاك Ǐأل ƴم Ǒبلد أجنب Ǒا فǌبرم
Ǉائرييƨج".  

الجƨائرية بشǇƋ يجوƨ تقديǅ كý جƨائرǐ للجǌاƘ القضائية " نǊ أƵلǏ  11وتنƭ المادة 
Ƙاماƨبلد  الت Ǒا فǌليƵ دƿتعاǑأجنب  Ǒأجنب ƴم Ǉولو كا Ǐحت . "  

  
  على العقد االلكتروني القانون الواجب التطبيق:الفرƱ الƙاني

  
مما يجعƮ ýعوبة تجاوƨ حدود المكاÜ Ǉي ƘاǙنترن شبكةƵ ǇƍرƯ السلƴ والƤدماƵ Ƙبر      

Ƌو بلد المنشǋ ýǋ Ưالعر Ǉتحديد مكا ǑفÜ ا ǅأƘنترنǙدمة اƤ ǅأو مقد Ƴƨلتاجر المو              
Ü دمةƤالسلعة أو ال Ǒمتلق ǁلǌالمست ǅذا ف  أǌولƾبيƱالت Ɣواج Ǉلة تحديد القانوƋمس ǇƎ  ǏلƵ

  :اتجاǋيǇ العقد يتجاذبǌا
وية لقانوǇ دولة يعتقد بǇƋ اǕول : )م ƈ الو(تتزعمǈ الوالياƖ المتحدة االمريكية  االتجاǇ األول*

 Ǒنǌالم )ƻ2() المحتر(Ü Ǒيعن ǁلǌدولة المست Ǉانوƿ ýتفضي Ǉسيما وأǙ ǊƱتيسيرا لنشا ǁوذل
 Ʊلية نشاƵفا Ǉدو ýدولة مما يحو ýك Ǒلية فƤالدا Ǉا القوانيǋدرƮيرة مƛك ƘقباƵ يجادƍ

  .دولة كƨ ýبوǇ يتعامý معǊ حيƚ يكوǇ مجبرا ƵلǏ معرفة ƿانوǇ–التجارة اǙلكترونية 

                                                 
)1(  ǅƿمر رǕ66ا  Ǒف Ƣرƌادر  08/06/1966المƮال Üǅوالمتم ýالمعد ǐائرƨالمدنية الج ƘاƇجراǗا Ǉبقانو ƾالمتعل

  .Ü :09/06 /1966 الƮادرة بتاري47ƣبالجريدة الرسمية Ƶدد 
)2( Pour les transactions B2B les gouvernements doivent au minimum garantir,  et idéalement 

promouvoir , la liberté contractuelle pour le choix de la loi applicable et de la juridiction 
compétente . 
Pour les transactions B2C les pays doivent adapter leur droit de la consommation au 
commerce électronique et d’en assurer  une reconnaissance mutuelle internationale, le 
principe du pays d’établissement principal du marchand ou prestataire devrait prévaloir. 

 Jèrome Huet, Commerce éléctronique : loi applicable et règlement de   voir  : 
litiges, La semaine Juridique , édition JCP ( Juris-classeur  périodique ) N :41, 1999, P 1602 

 



 

 

* ǈاني وتتزعمƙال Ǉوي: دول االتحاد األوربياالتجاǇأ ǎر  Ǉلقانو Ǉتكو Ǉأ Ɣفضلية يجǕا
          بيǇ الدوý أƵضاƇ اǙتحاد  B2Cدولة المستǌلǁ سواƇ فيما يتعلƾ بالعقود اǙلكترونية 

نǊ يƺدو مǇ أاǕوربÜ Ǒ أو بيǇ دولة مǋ Ǉذǉ الدوý والدوý اƤǕرƤ ǎارƜ اǙتحاد Ü وǙسيما 
 ǑقƱير المنƹǁلǌالبة المستƱم Ǉالقواني ýبك ǅلماǗبا.  

كǚ اǙتجاǋيǇ لǇ يكوǇ لǊ وجود فǑ الواƴƿ العملÜ Ǒ ورƹبة فǑ بǇƋ حمد بدر ويرǎ أسامة أ 
 ƴƿاحبة الموƮ الشركة ǇƵ ادرƮالشبكة ال ǏلƵ ƔيجاǗا Ǉيتضم Ǉبد أǙ ǁلǌحماية المست

Ǉالقانو ǐالقرار  التجار Ǉويكو Ƴاƨر النƲبن ƭتƤالم Ƈوالقضا ƾبيƱالت Ɣالواج Ǉƍ ǁلǌللمست
ǇƵ ƚأو بح ƾواف Ƈشا Ǒر فƤƈ ƯرƵ رƤƈ ƴƿ1( مو(.  

       Ǉالعقود الدولية لقانو ƳضوƤ ǏلƵ القانونية ǅƲالن ƴرادةتجمǗا  Ü ǐالذ Ǉالقانو ǐأ
 ǉتارƤيƻراƱǕراحة  اƮما  مناأو ضǌالعقد بما يوفر ل ǑرفƱ Ƙعاƿذا احتراما لتوǋوÜǇماǕا 

 ǑالقانونÜ ة العقƿǚالع ƻراƱأ ǇǕ ǅǋ درديةƿǕا  ǐالذ Ǉتيار القانوƤوا ǅǌلحتƮتحديد م ǏلƵ
ƾيتف  ǏلƵ Ǉيعي ǐالمشتركة و الذ ǅǌالحƮومǅبراƍ  ةوتنفيذƿǚ2(العقدية  الع(Üدƿكرس وƘ  ذاǋ

  : مǇ اتفاƿية روما للقانوǇ الواجƔ التƱبيƾ 3/1اǙتجاǉ المادة 
« le contrat est régi  par loi choisie par les parties qui doit être exprès , ou 
résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances 
de la cause  ». )3(   

        الƱابƴ الدولǑ لƺلبةƵلǏ كافة العقود اǙلكترونية المبدأ ينƱبƾ ذاƿ Ƙياسا ƵلǏ ذلǁ و    
Ü ويمكǇ أǇ يتǅ ذلǁ بعد اǗبراǅ العقد   ƍǅبراÜ ويتǅ اƤتيار ƿانوǇ العقد Ƶادة Ƶند Ƶليǌا 

ýتعدي ƨند التنفيذ ويجوƵ Ƴاƨوبمناسبة الن Ǘذا اǋ تيارƤ Üو ƍ Ǉأ Ǉيمك Ǉللقانو ƻراƱǕتيار اƤ
والقرائǇ المستمدة منÜ Ǌ مýƛ تƤويý محكمة اƘ العقد ومǚبس ýيستشƻ ضمنا مƲ Ǉروƻ الحا

 Ƴاƨالن Ǒر فƲمعينة النÜ Ƈملة الوفاƵ Ü التنف Ǉ4(يذ مكا(  
  ƻراƱǕتيار اƤا Ɣياƹ حالة Ǒتيار القانووفƤبا Ǒالقاض ǅيقوǇ Ʊالت Ɣفكرة واج ǏلƵ Ƈبنا ƾبي

 Ǒالقاض Ƌنا يلجǋ ÜƇداǕذا اǌب  Ǉالمدي ƻرƱلل ƭاƮتƤǙا ǑƱتع Ǒالت ƨالممي ƇداǕاǏلƍ 
 ǇيƱا أتوǌفي Ɲينت Ǒالدولة الت Ǒالعقد ف ƔلƹارƛǓا  ýمجا Ǒوف Ü اǌانونƿ ƾبƱالعقود القانونية وي

مركƨ الشركة  أودولة التǑ بǌا مقر المميƨ والتوƱيǇ فǑ  اǕداƇيكوǇ  أǇيƺلƔ اǙلكترونية 
ففƵ Ǒقد البيƴ يكوǇ اǕداƇ المميƨ فǑ العقد ǋو أداƇ البائƴ وǋو نقý الملكيةÜ  Üمقدمة الƤدمة 

                                                 
 .  Ü237 مرجƴ سابƭ Ü ƾ حماية المستهلƿ في التعاقد االلكترونيÜ أسامة احمد بدر )1(
)2( Ǖمحمد أحمد ا ƾفاروƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǐيرƮ115با. 

)3( Pierre Breese , op- cit , P 354. 
)4(  ÜورƮمن Ǉولية االلكترونيةمحمد حسيƊالمس ƭ ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü422  Ü423. 



 

 

 ǑقدوفƵ  Ƙالمعلوما ǁبن Ǒف ǁشتراǙو اǋ ýالمقاو Ƈيعتبر أداƇداǕبي اƱو Ü ƨد المميǌيع Ǉأ Ǒع
 .)1(فǑ ضوǋ Ƈذا القانوǇ يمارس نشاǕ ǊƱنƍǊلƿ ǏانوǇ دولة المǌنǑ تنƲيǅ العƿǚة العقدية 

     Ǉأ Ǚƍنحو توفير حماية Ǌتتج Ƙالتشريعا Ɣلƹمعينة أ ǁلǌللمست Ü ƾفيما يتعل ƘƲد تحفƿ
لقانونية فيستبعد Ǉƍ كاǇ مǇ شƋنǊ أǇ يƌدƍ ǐلǏ حرماǇ المستǌلǁ مǇ الحماية ا ÜبقانوǇ اǗرادة

 ǐالعاد ǊنƱا موǌب Ǒالدولة الت Ǉانوƿ Ǒف Ǌالمقررة لÜ Ǉكا Ǐمت ǁوذلǅبراƍ  Ǒف Ǌد سبقƿ العقد
 ƭاƤ ƯرƵ ǅا تقديǌفي ǅيقي Ǒالدولة الت ǉذǋأو ǇǚƵƍ  ǅاƿ دƿ ǁلǌالمست Ǉوكا ÜƘاƇجراǗبا 

فǑ العقد وحيǇ نƱبǋ  ƾذǉ القواƵد ƵلǏ حماية المستǌلǋ ǁذا العقد Ǘ  Üبراǅالضرورية الƨǚمة 
Ü فمǚƛ فǑ العقود التǑ اǙلكترونƵ Ǒبر اǙنترنÜ Ƙ بوƮفǊ الƱرƻ الضعيƻ فǋ Ǒذǉ العقود 

 ýمح Ǒف Ǌاستقبال ǅيت Ưفالعر Ü ǑلكترونǙالبريد ا ƾريƱ ǇƵ ƘدماƤوال ƴالسل ƯرƵ اǌفي ǅيت
معلǇ بǊ اƿǗامة العادية للمستǌلÜ ǁ متǏ كاǋ Ǉذا اƤǕير ƿد دƍ ýƤلǏ موƴƿ البريد اǙلكترونǑ ال

         ƵرƯ السلعة أو الƤدمة Ü ويتƮور حƮوǋ ýذا الفرƯ حيǇ يقوǅ البائƴ أو مورد السلعة 
ǚƵƍنية لذاƘ بلد                   أو  أو الƤدمة بƎرساý رسالة الكترونية ذاƱ Ƙبيعة دƵائية

 Üǁلǌالمستǁلǌالمست Ǌفي ǅيقي ǐالبلد الذ Ǐلƍ تحديدا Ǌنية توجǚƵƍ فحةƮ ǅمƮكما يعد   أو ي Ü
العقد اǙلكترونǑ وƛيƾ الƮلة بقانوǇ دولة محý اƿǗامة العادية للمستǌلǇƍ Ü ǁ كاǋ Ǉذا اƤǕير 
 ǏلƵ ǊلبƱ ýيسج ǇƋالدولة ك ǉذǋ Ǒالعقد ف ǅبراǗ مةƨǚالضرورية وال ýماƵǕا ƴبجمي ǅاƿ دƿ

تعبئة ƿسيمة الƱلƔ يقوǅ ب أوÜ  اǙلكترونǑ شبكة اǙنترنÜ Ƙأو يقبƍ ýيجاƔ البائƴ بƱريƾ البريد
وƍرسالǊ للبائƴ أو المورد ففǋ Ǒذا الفرƯ تعد أفعاý القبوý الƮادرة ǇƵ المستǌلǁ ذاƿǚƵ Ƙة 

 Ü Ǌامة العادية بالنسبة لƿǗا ýدولة مح Ǉبقانو ýدولة مح Ǉذا فالعبرة بقانوǌامةولƿǗالعادية  ا
 ýوالتحاي ƫƺا للƵلكترونية درǙالتجارة ا Ǒف ǁلǌللمست ƾبيƱحماية نحو ت ƾتحق ýدو Ǉوانيƿ

 ǁلǌالمادة .)2(ضعيفة للمست ƭن Ǒف Ƈو ما جاǋ5و ƾبيƱالت Ɣالواج Ǉية روما للقانوƿاتفا Ǉم:   
art 5 de la convention de Rome : « le choix par les parties de la loi 
applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la 
protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays 
dans lequel il a sa résidence habituelle , si la conclusion du contrat a été 
précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite , ou d’une 
publicité , et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes 
nécessaires à la conclusion du contrat »  )3(.  

                                                 
)1( Ǖمحمد أحمد ا ƾفاروƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǐيرƮ65با. 
)2(  Ü ǐƨحجا Ǒبيوم Ɵبد الفتاƵ م الكمبيوترƏنترنالتجارة االلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جراǕواƖ Û 

 ƭ Ü ƾساب ƴ319مرج  Ǐلƍ322.  
)3( Pierre Breese , op – cit ,  P 353. 



 

 

      ǐائرƨالج Ƴبالنسبة للمشر ƭن Ǉ18 المادةفم  ǐائرƨالج Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉم ƝنستنتǇأ 
 ƳالمشرǏƱƵولوية أǕا  ǇرادةلقانوǗبشر ا ƱǇتكو Ǉأ  Ǉديƿلة حقيقية بالمتعاƮ Ǌل             

                الموǇƱ المشترǁ أو الجنسية ƿانوǇ وفǑ حالة Ƶدƍ ǅمكاǇ ذلǁ يƱبÜƾبالعقدأو 
                وفǑ حالة Ƶدǅ توافر ذلǁ فيرجƍ ƴلǏ القاƵدة اǙحتياƱية وǑǋ محÜ ýركةالمشت

 Ǉأ Ǉيمك Ǚ Ǒوبالتال Ǒالتراض Ǌفي ƚيحد ǐالذ Ǉالمكا Ǒف ǅيت ǅبراǗا ýوتحديد مح Ü ǅبراǗا
Ü ýو القبو ƔيجاǗا ǇرفاƱال Ǚيتباد Ǉبعد أ Ǚƍ العقد ǅبراƍ ƾد  يتحقƵالقوا Ǐلƍ Ƈاللجو Ǌومن

لتحديد مكاƍ Ǉبراǅ العقد ƤاƮة ƍذا  حد النƲرياƘ الفقǌية التǑ سبƾ بيانǌا التǑ تحكمǌا أ امةالع
ƍذا كاǇ القاضǑ الجƨائرǋ ǐو :ǋو تعاƿد بيƹ ǇائبيÜ Ǉ فمǑ  ǚƛاƵتبرنا أǇ العقد اǙلكترون

 ǐومشتر Ü فرنسا Ǒف ǅالمقي ƴالبائ Ǉبي ǅمبر Ǒالكترون ƴقد بيƵ ýحو Ƴاƨن Ǒف ƭتƤالم
Ü ǐائرƨبالقب ج ǅرية العلƲأوفوفقا لن Ǒالت ý المادة Ǒف ǐائرƨالج Ƴا المشرǌذ بƤ67  Ǉم

ا فرنس ƍلǇǏ القابý أرسƿ ýبولǇ Ǌ الفرنسǋ Ǒو المƱبǕ ƾالقانو ǇƎالقانوǇ المدنǑ الجƨائرÜǐ ف
Ǌ وفقا Ǝنǋو المƤتÜ ƭ ف كاǇ القاضǑ الفرنسƍ Ǒذاما ليعلǅ بǊ الموجƔ وǋو البائÜ ƴ أ

ƿانوǇ الدولة التǑ يرسý فيǌا  ƤǇƎذ بǌا محكمة النقƯ الفرنسية فالتǑ تƋلǚتجاǋاƘ الحديƛة 
 ýالقبوǐو الذǋ ǐائرƨالج Ǉالقانو ǐرية  أƲوفقا لن ǑلكترونǙا ƴقد البيƵ ǅيحكýرساƍ 
ý1(القبو(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ƻنية شريǋƭ160  Ü161. 



 

 

ƙااللكتروني:  انيالمبحث ال Ʋتنفيذ العقد االلكتروني عن طريق الدف 
           

Ƶقود المعاوضة التǑ محلǌا توريد تنƲيƵ ǅلƹ ǏلƔ التشريعاƘ اǙلكترونية رƘ أƿتƮا       
المقاولة Ü وباƵتبار ǋذǉ العقود مǇ العقود الملƨمة لجانبيǇ  تقديƤ ǅدمة كعقد سلƴ كعقد البيƴ أو

ǇرفيƱال ǚمتقابلة لك Ƙاماƨالت Ɣالسلعة: فترت ǅبتسلي  Ɲأو المنت ƴالبائ ǅاƨدمة  وأ  التƤال Ƈأدا
ƛمǇ السلعة أو نƲير أداƇ الƤدمة بدفƴ  –المستǌلƹ ǁالبا –والتƨاǅ الƱرƻ اƤǓر ÜمƱلوبة منǊال
Ü  ǏلƵ تباروƵا Ǉأ ǇاƵذǗا ǊليƵ Ɣلƺي ǑلكترونǙف العقد ا Ǉالعادة ما يتضم ǏلƵ Ưعر

 ýجاƈو Ü ǉيدƵوموا ƴالبائ ǏلƵ ƜحتجاǙوكيفية ا ǉيدƵوموا ǅالتسلي ýيƮتفا ýك ƘنترنǙا
لذلǁ سوƻ نتناوÜ  ý)1(فǚ يملǁ المشترƹ ǐير الرضوƍ Ƣليǌا  Ü  المƱالبة بǊ الضماǇ وكيفية

 ƴبالدف ǅاƨلتǙو اǋا  وǌمǋأ–Ƈالوفا-  Ƈالوفا ýمجا Ǒية فƵنقلة نو ƾيعتبر بح ǊنǕ ǑلكترونǙا
  . باǙلتƨاماƘ التعاƿدية

 -أو شركاƘ أفرادا-المتƨايد لǖشƤاý  ƭفمƴ التقدǅ التكنولوجǑ فƵ Ǒالǅ اǙنترنƘ واƿǗبا 
 ǑلكترونǙا ƴالكمبيوتر والمعلوماتية انتشر الدف ǏلƵÜ  ǇƵ ر للتعبيرǌƲكم ǅدƤاست ƚحي

مǇ جǌة Ü وكوسية لتنفيذ أƛر مǇ اƛǓار القانونية للعقد وǋو  اǙرادة  واǙلتƨاǅ الفعلǑ بالعقد
و  ƛ ÜانيةالوفاƇ بالمبلƸ النقدǐ مقابý السلƴ والƤدماƘ التǑ تحƵ ýƮليǌا المتعاƿد مǇ جǌة 

وǑǋ  ويكوǇ المقابƵ ýادة نقودا ÜفǑ العقد المنتƝ أو الƤدمة ƵنƮر جوǋرǐ تحديد مقابýيعتبر
Ü المالية Ƙǚتسوية المعام Ǒالتقليديو الوسيلة الرئيسية ف ƾرƱبال ƴالدف ǅد يتƿة  ƾريƱ ǇƵ

 ýشك Ǒسيولةالنقود ف  Ü ǁشيكفأو بوسيلة بديلة كالشي ýالعمي ýة ايرسƿاƱالب ǅƿأو ر  ǇƵ البنكية
 ýالوسائ ǉذǋ Ǉولك Ü Ǌحساب Ǉم Ǉمƛال ƳاƱتƿا ǅا يتǌلǚƤ Ǉوم Ü البريد أو الفاكس ƾريƱ

سبƾ اǗشارة لذلǁ فǑ– Ǒ تتسǅ بالǚماديةÜتماشǏ وبيئة العقد اǙلكترونǑ التالمادية Ǚ ت
 ǑلكترونǙالعقد ا ƭائƮƤ- Ü  يةƿالور Ƙǚالمعام ǎتتوار ƚحي ÜǏتتماش Ǚ ية  كماƮوƮƤو

رǅƿ  ةفضƵ ǚلǏ أنǌا تنƱوƵ ǐلǏ مƤاƱر تتعلƾ بفƯ سري لتجارة اǙلكترونية وǑǋ السرƵةÜا
 ƔالحساÜ بيعة الƱ ƴم ƾسداد يتف Ɣأسلو Ǐلƍ الحاجة ƘرǌƲ ناǋ ǇومǑلكترونǙعقد ا  Ǚ Ǐحت

واتجƘǌ النقود لتكوǑǋ Ǉ اƤǕرÜÜ            ǎفǌƲر الدفƴ اǙلكترونǑذاتǊ عرýƿ التƱور اƿǙتƮادǐي
ƍترونية لكÜ ƴالدف ǅاƲن Ǉفم ǎرƤǕ مرحلة Ǉور مƱتت ǎرƤǕا Ǒǋو ǅداƤاست Ǐلƍ ƘاƿاƱبالب

Ǚفتراضية-لكترونية النقود اǙا- ǑلكترونǙا ƴالدف ǅوǌمف Ǉببيا ƚذا المبحǋ ýǚƤ Ǉم ǅوسنقو 
  .للدفƴ اǙلكترونǑ مýǚƤ Ǉ المƱلƔ الƛانǑالقانونية  مýǚƤ Ǉ المƱلƔ اǕوý وبياǇ الحجية

  

                                                 
)1(   ýحكام القانون المدني  وحرية التعاقدنوارة حمليƈ معادلة بين Û التعاقد االلكتروني Û ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü255. 



 

 

 مفهوم الدفƲ االلكتروني: طلب األولالم  
  

وكذلǁ فǑ مستوǎ ودرجة تƱورǋا فǑǌ تƤتلƻ فǑ شكلǌا واƿتƮادية  Ʋاǋرة حضارية تعتبر النقود        
والتقدÜ ǅ لذا ƹǙرو أǇ استƤدمƘ بعƯ مǇ مجتمƤǓ ƴر فتتقدǅ أنواƳ النقود كلما حقƾ المجتمƴ مستوǎ أƵلǏ مǇ التنمية 

 –دنية فǑ حيýƲ Ǉ البعƯ اƤǓر يعيƫ فýƲ Ǒ اƿتƮاد المقايضة النقود المع ƘاƿǙتƮاديا
ǅƛ فǑ مرحلة أكƛر تƱورا ǌƲرƘ النقود التجريدية   -النقود السلعية الƨراƵية و الحيوانية 

 Ǒف ƘدماƤو ƴسل Ǉم Ǌورة ما تساويƮ Ǒا الشرائية فǌوتƿ ǐيمة نقدية أƿ ǎا سوǌليس ل Ǒالت
المراحý السابقة وما أسفر ƵنǊ التƱور مƵ Ǉدǅ  ة جاƵ ƘƇلǏ أنقاƯالسوÜ ƾ وǋذǉ المرحل

الحاÜ ýƮ وƨǙاý التƱور مستمرا ليمد بǚƲلƵ ǊلǏ النقود وǋو  ƿدرتǌا ƵلǏ مƇǚمة التƱور
التقدǅ المذýǋ فƵ Ǒالǅ اǙتƮاƘǙ و التكنولوجيا المرتبƱة بǊ وما أدƍ ǎليǊ كý ذلǁ مǇ تƱور 

Ʊت ǅƨور يستلƱذا التǋلكترونية وǙالتجارة ا ǑفƘاƵكيفية تسوية المدفو Ǒورا فÜ  ناǋ Ǉوم
  .(1)الدفƴ اǙلكترونǑ وǋوǌƲرƘ الحاجة ƍلǏ أسلوƔ سداد يتفƾ مƱ ƴبيعة التجارة اǙلكترونية 

  تعريف الدفƲ االلكتروني: الفرƱ األول 
Ưرƺذا الǌالمعدة ل ýالوسائ ƻتعري ýǚƤ Ǉم ǑلكترونǙا  ƴللدف ƻتعري ƻنستش Ǉأ Ǉيمك:  

تحويý اǕمواý بوسائý  :"مƿ ǇانوǇ المعامƘǚ اǙلكترونية اǕردنƵ ǑلǏ أǇ 25جاƇ فǑ المادة 
ƴالدف ƇجراǗ الكترونية يعتبر وسيلة مقبولة".  

 ةأما بالنسبة لقانوǇ المبادƘǙ والتجارة اǙلكترونية التونسǑ فقد Ƶرƻ وسيلة الدفƴ اǙلكتروني
ýƮالف Ǒف Ǒانƛال Ǌا    منǌأن                 

" Ǒالوسيلة التƴالدف Ƙبعمليا ǅالقيا Ǉا مǌاحبƮ Ǉبر الشبكة العمومية  تمكƵ بعد ǇƵ المباشر
ýاƮتǚ(2)  "ل .  

 ƨجوا Ǐلƍ Ƈالوفا Ǉالعاشر بعنوا ǉبند Ǒلكترونية فǙللتجارة ا Ǒالفرنس Ǒالعقد النموذج ƭكما ن
 Ǉة نقود الكترونية أو أƲة حافƱرفية أو بواسƮة مƿاƱبب Ƈالوفا ǅيت Ǉما أƎة فƛǚƛ ƾرƱب Ƈالوفا

 ǅالتسلي Ǐلƍ Ƈالوفا ýجƌ(3)ي   
     ǐائرƨالج Ƴالمشر Ǐلƍ Ƴالمادة بالرجو ƘƮ69ن Ǉم Ưالنقد والقر Ǉانوƿ(4)  ƻتعري ǏلƵ

   ýوسائ  

                                                 
(1)  Ü ƾالƤبد الƵ أحمد ƭ Ü ƾساب ƴ120مرج.  
 .Ü202 وƭ 197سابƭ Ü ƾ  اÜ Ƙمرجƴلورنس محمد Ƶبيد (2)
(3)  ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü دǋمجا Ǉ99أسامة أبو الحس.  
(4)  ǅƿمر رǕب 11 -03ا ƾيتعلƯالنقد والقر Ǒف Ƣرƌالم Ü26/08/2003ددƵ 52الجريدة الرسميةÜ  Ǒادرة فƮال

27/08/2003. 



 

 

  Ǒكما يل ƴالدف ": ýتعتبر وسائ ƴما دفǌم ýأموا ýتحوي Ǉم ƭƤش ýك Ǉتمك Ǒالت ƘدواǕا ýك
  ." أو اǕسلوƔ التقنǑ المستعمý  سندǇ اليك
 02- 05بموجƔ القانوǇ  الجƨائرǐ تجارǐبالرجوƍ ƳلǏ التعديý اƤǕير فǑ القانوǇ ال و

 Ǒف Ƣرƌ2005/ 6/2الم  Ǒف ƴوالدف Ɣالسح ƘاƿاƱب Ǐلƍ شارةǗا ƚالƛال ýƮالف Ǉفقد تضم Ü
   .(1)24مكرر 543و 23مكرر543المواد 

و ǙÜ يوجد نƭ تشريعǑ ينǋ ǅƲذا اǕسلوƔ مǇ الدفƴ أǐ الدفƴ اǙلكترونǑ  وادوƵدا ǋذǉ الم
بيǇ مƮدر  Ƶ Üقد Ƶقود Ʊ ǇƵريƾ سمƠ بمƇý الفراƷ التشريعǑتلجƋ البنوƍ ǁلǏ اتفاƿاƘ ت

مƵǇ  Ǉقد بيǇ البنǁ والتجار المنƤرƱيو مǇ جǌة Ü) العميý(وحامý البƱاƿة )البنǁ(البƱاƿة 
  .(2)جǌة ƛانية

  ýمواǖل ƴالسري ýدمة التحويƤ ƾريƱ ǇƵ ýمواǖل ǑلكترونǙا ýوسيلة التحوي Ǐلƍ ضافةǗبا
)western union  (.  

Ƶ ƇلǏ ما سبƾ فǇƎ المتعاملوǇ فƱƍ Ǒار التجارة اǙلكترونية أǐ أƱراƻ العقد اǙلكترونǑ وبنا
 ƘاƿاƱأو بالب ýمواǖل ǑلكترونǙا ýالتحوي Ǐلƍ Ƈاللجو ƾريƱ ǇƵ ǅǌاماتƨسداد الت ǅǌيمكن

ƮƤوƮا Ʊ ǇƵريƾ محفƲة النقود اǙلكترونية التÜ  Ǒالبنكية أو Ʊ ǇƵريƾ النقود اǙلكترونية
  :لدفƵ ƴبر اǙنترنÜ Ƙ وسيƋتǑ بيانǌا فيما يلǑا ة الحقيقية التǑ تجسدالƮورتعد 
جود موƴƿ لبنǁ و ǋذǉ الوسيلة فترƯت: عن طريق التحويل االلكتروني الدفƲ االلكتروني/ƈوال

 ýالتحوي ƇجراƎب ǁللبن Ơويسم ýدار أمر التحويƮƎب Ǌل Ơبر الشبكة يسمƵ Ɣالحسا ƔاحƮ
معيǇ مǇ حساƔ المديƍ ǇلǏ حساƔ الدائÜ Ǉ فالمشترǋ ǐنا ليس بتحويý مبلÜ  Ƹ وتتǅ الكترونيا 

لتǑ يتǅ مǚƤ Ǉلǌا الديǊ بƱاƿة يتǅ مǚƤ Ǉلǌا بƱريقة مباشرة الدƤوƍ ýلǏ الشبكة اǙلكترونية 
ǌمر الجǕا ǁيمل ǐنما الذƍو ǑلكترونǙا ƴةالدف ǑلكترونǙا ƴملية الدفƵ دارةƍ ǏلƵ ǅتقو Ǒالت 

 ǁادة البنƵ Ǒǋ(3)و.   
Ǒùǋ البƱاùƿاƘ البǚسùتيكية      ):النقود البǘستيكية(طريق البطاقاƖ البنكية  الدفƲ عن/اƙاني

 VisaوالمƺناƱيسية التǑ تƮدرǋا البنوǁ لعمǚئǌا للتعامý بǌا بدǙ مǇ حمý النقودÜ وأشǌرǋا 

Card  وMaster Card.  وAmerican Express  Üو  ǁتيùسǚالب Ǉيلة مƱمست ƘاƿاƱب Ǒǋ
ارƵ ƨلǏù وجǊù   بشكý بù  )العميý(المƮدرة لǌا وشعارǋا وتوƿيƴ حاملǌاتحمý اسǅ المƌسسة 
Ǌا واسمǌمƿة ورƿاƱالب  ƣوتاري Ǌحساب ǅƿا  ورǌحيتǚƮ ƇاǌانتÜ   Ǉùة يمكùƿاƱالب ǉذǋ Ɣوبموج

  لحاملǌا سحƔ المبالƸ النقدية مƘǙƈ Ǉ السحƔ الƤاƮة 
                                                 

(1) ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü Ǉحسي ǁ386مبرو. 
 .101جƴ سابƭ Ü ƾجوǋر بǇ رجداÜ ý مر (2)
  .104باƮيرÜ ǐ مرجƴ سابƭ Ü ƾ أحمد اǕروƾ محمد فا (3)



 

 

Ü أو أǇ (1)دقùو أو الموƳƨ اǓلǑù للن  ATM(automated machine teller)بالنقود كƋجƨǌة 
Ƶدة أنواƳ مǋ Ǉذǉ البƱاùƿاǁ   ƘوǋناÜ(2)نǑاǙلكترويقدمǌا كƋداة وفاƇ للسلƴ والƤدماƘ فǑ العقد 

ǇئتماǙا ƘاƿاƱا بǌمǋأ )Credit Card( : داماƤر استƛكǕا Ǒǋو Ǒ99حوال  ƴùƿموا Ǉبالمائة م
 ائتمانيا Ü حيƚù  يمنƠ فيǌا البنǁ لحاملǌا تسǌيÜǚو  ǇالويƔ تقبý الدفƱ ǇƵ ƴريƾ بƱاƿة اǙئتما

 ƘدماƤوال ƴالسل ǏلƵ ýوƮا للحǌاستعمال ƴيƱيست–  ǑƱتع Ǚ Ǒالت Ƈالوفا ƘاƿاƱكس بƵ ǏلƵ
للعميý ائتمانا فǑ حيǇ أǇ بƱاƿة اǙئتماǇ تعǑƱ العميý ائتمانا فتتعǌد بالتسديد فǑù مواجùǌة   

مùا   بسداد  Ü ويتولǏ البنǁ السداد ǅƛ Ü يقوǅ الحامý -التاجر حتǏ فǑ حالة Ƶدǅ وجود رƮيد 
دفعǊ البنǁ مƴ الفوائد ýǚƤ أجý متفƵ ƾليÜ Ǌ وǙ تمنƠ البنوǋ ǁذǉ البƱاƿاǙƍ Ƙ بعùد التƋكùد    

Üوǋذǉ البƱاƿاƘ منǌا ما (3)أو Ƶينية مǇ مƇǚة العميý أو الحƮوý منƵ ǊلǏ ضماناƘ شƮƤية 
ماý فǑ كý الدوǋ ýو محلǙ Ǒ يتجاوƨ استعمالǊ حدود الدولة ومنǌا ما ǋو ƵالمƮ ǑالƠ لǚستع

  . (4)كالبƱاƿة الذǋبية

نتيجة :   electronic Money) االفتراضية(النقود االلكترونية الدفƲ عن طريق/ ƙالƙا
 Ɯتحتا ǑلكترونǙا ýا فعملية التحويǌبيان ƾسب Ǒالت ƴالدف ýوسائ ǇƵ ǅتنج Ǉأ Ǉيمك Ǒالت Ɣللعيو

ƿ Ǉبý موƲفǑ البنÜ ǁ باǗضافة ƍلǏ وƱ Ƙƿويý لحيǇ وƮوý أوامر التحويý والتعامý معǌا م
 ýا مكلفة بالمقارنة بقيمة محǌد يجعلƿ مما ýدمة التحويƤ ýمقاب Ǒضافية فǗا ƻاريƮالم Ǐلƍ
 Ǉم ýد تنتقƿ ƘاƿاƱالب ǅاƿأر Ǉأ ƘاƿاƱبالب ƴريقة الدفƱ ǏلƵ Ɣكما يعا ÜǊب Ǐالموف ǅاƨلتǙا

لÜ Ǐ كذلǁ فǑǌ تقوƵ ǅالمستǌلƍ ǁلǏ التاجر بشكƹ ýير مشفر مما يجعلǌا Ƶرضة  للقرƮنة
Ǖ ǁلǌالتاجر والمست Ǉقة بيƛال ǅƛ Ǉوم Ƈǚالعم ƘاƿاƱب ǅاƿرƋب Ʋالتاجر سيحتف Ǉ مكانيةƍ ةƇساƍ

حساباتÜ ǅǌ ومǋ Ǉنا ǌƲرƘ النقود  امǌا Ʊ ǇƵريƾ السحƹ Ɣير المشروƳ مǇاستƤد
Ƙ نقود مادية كالدينار اǙلكترونية التǑ تجسد حقا الدفƴ اǙلكترونƵ Ǒبر اǙنترنÜ Ƙ وǑǋ ليس

 Ǉا مǌنقل ǅيت ǅاƿأر ǇƵ بارةƵ Ǒǋ نماƍو Ü ية والنقديةƿالور Ƙǚالعم Ǉم ǁير ذلƹر وǙوالدو
 Ƙبƛالم ƔلƮال ƭالقر ƾريƱ ǇƵ ƴبالبائ ƭاƤالكمبيوتر ال Ǐلƍ ǐبالمشتر ƭاƤالكمبيوتر ال

  كوǋ ǇذƵ ǉلǏ جǌاƨ الكمبيوتر Ü ويحýƮ المشترƵ ǐلǏ النقود اǙلكترونية مǇ البنǁ وت
                                                 

(1)  Ǉبي Ʊو رب Ɲمكانية دمƍ ƚلبح ƻارƮة تكنولوجيا المƵالتكنولوجيا ومجمو Ƙشركا Ưبع ýبƿ Ǉود مǌج ýتبذATM 
وأǇ  ةفǑ القياǅ بالتجارة اǙلكتروني ƘواǙنترنƘ وموƴƿ البنÜǁ وƍذا حدǋ ƚذا يستƱيƴ المستǌلكوǇ أǇ يستƤدموا الماكينا

 ǅǌلبنوك ǑلكترونǙا ƴƿالمو ýǚƤ Ǉر مرونة مƛنحو أك ǏلƵ رفيةƮالم ǅǌمالƵدوا أƌر  .يƲأح :ان ƴمرج ÜƾالƤبد الƵ مد
 ƭ Üƾ513ساب. 

(2) Ü ǅǋبر ýيƵسماƍ ýنضا  ƭÜ ƾساب ƴ86مرج 
(3) Ü ورƮمن Ǉمحمد حسي Ûƿالتقليدية واللكترونية والدولية وحماية المستهل Ʋحكام البيƈ ƴساب مرجƭ Ü ƾ412. 
(4)  Ü ǐƨحجا Ǒبيوم Ɵبد الفتاƵالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية ƭ Ü ƾساب ƴمرجÜ108. 
 



 

 

مƨƤوƍ ǇلكترونǑ «  :فǌا البنǁ المركǐƨ اǕوروبǑ بƋنǌاƵرÜŇ وƿد (1)العمƹ Ƙǚالبا فئاƺƮ Ƙيرة
لمتعǌديƹ Ǉير مǇ أƮدرǋاÜ انقدية ƵلǏ وسيلة تقنية يستƤدǅ بƮورة شائعة للقياǅ بمدفوƵاƘ لقيمة 

 Ƈجراƍ ندƵ Ǒبنك Ɣوجود حسا Ǐلƍ الحاجة Ǉداة محمولة مدفودوƋك ǅدƤفقة وتستƮةالƵ Ź(2)» مقدما.  
              تƤتلƮ ƻور النقود اǗلكترونية وأشكالǌا تبعاŹ للوسيلة التǑ يتǅ مǚƤ Ǉلǌا تƨƤيǇ القيمة    

   :التكنولوجيةالنقديةÜ وكذلǁ وفقاŹ لحجǅ القيمة النقدية المƨƤونة ƵلǏ تلǁ الوسيلة 
الشǑƮƤ للعميý مƵ  ýǚƤ ǇلǏ القرƭ الƮلƔ للكمبيوتر فقد يتǅ تƨƤيǇ الوحداƘ اǙلكترونية

النقود (وǋذا ما يعرƻ بالنقود الرƿمية )البنوƵ ǁادة(ة مƮدرة ǋذǉ الوحداƘلجǌبرنامƝ تسلمƍ ǊليǊ ا
الƱريقة أǇ يبرǅ اتفاƾ بيǇ العميý والبنǁ يحýƮ بمقتضاǉ العميƵ ýلǋ ǏذÜ ǉ وتفترƯ ) الشبكية

Ǉبي Ɲالبرنام Ʊويرب Ü Ǌب ƭاƤالكمبيوتر ال ǏلƵ Ǌبتƛي Ɲبرنام  Ǒوالكمبيوتر الرئيس ýكمبيوتر العمي
 ýبتحوي Ǌل Ơيسم ǐالذ Ɲذا البرنامǋ ýǚƤ Ǉمباشرة م Ǌحساب ƴم ýالعمي ýيتعام ƚبحي ǁللبن

Ǐلƍ Ǒالبنك Ǌحساب Ǒالموجودة ف ýمواǕا  Ƙوحدا ƴالسل Ǉماƛسداد أ Ǒا فǌليستعمل Ǌالكترونية متاحة ل
الشبكة ǅƛ Ü يسجý البرنامƝ كý متƮليǇ بǌاتǏ Ǌ شبكة اǙنترنǇǕ Ƙ كǚ الكمبيوتريǇ والƤدماƵ Ƙل

   .لشراƇ والمبالƸ التǑ دفعǌا العميƵýملياƘ البيƴ وا
ƵلǏ بƱاƿة ذكية تشبǊ الكمبيوتر الƺƮير حيƚ تسجý الوحداƘ اǙلكترونية تƨƤيƿ Ǉد يكوǇ و 

اناƵ Ƙليǌا البياناƘ الشƮƤية لƮاحƔ البƱاƿة والمعلوماƘ و اǕرƮدة المالية التǑ يمتلكǌا وبي
 ƘدماƤوال ƴالسل Ǉماƛا وأǌب  ǅاƿ Ǒالت Ƙالعمليا ǇƵ لةƮمف  ÜǊل ǐالسر ǅƿا والرǋسدد Ǒذا ما التǋو

Ǚلكترونية ƤارƜ شبكة اǙنترنƘ ايعرƻ بمحفƲة النقود اǙلكترونية ويمكǇ استƤداǅ محفƲة النقود 
off-line ǎمستو ǏلƵ   ةƨǌأجATM     ƘنترنǙبر شبكة اƵ أوon-line  ýƮيت ƚحي Əالقار

 Ǒالت ƘدماƤأو ال Ƙالمنتجا ǁلǌتار المستƤي Ǉة الذكية بالكمبيوتر وبعد أƿاƱالب Ǌفي ƴتوض ǐالذ
ƴƿموا Ǉا مǌشرائ Ǒف Ɣƹير  ƘنترنǙا ǏلƵ Ƙالشركا ǅة ويتƿاƱالب ýǚƤ Ǉم ƴأمر الدف ǑƱيع

   .(3)السداد بفضý القارƏ الموجود بالكمبيوتر
  خصاƏص الدفƲ االلكتروني:  الفرƱ الƙاني
            ǇƎذا فǌول Ü ǑلكترونǙالعقد ا Ǒف Ǉمƛبال Ƈوسيلة للوفا ǑلكترونǙا ƴيعتبر الدف

 ǑلكترونǙالعقد ا ƭائƮƤو ǅƇǚتت Ǉبد أǙ ƴذا الدفǋ ƭائƮƤ :  
نǊ وسيلة مقبولة مǇ جميƴ الدوÜ ý مǚƤ ǇلǊ يتǅ أǐ أ:  الطبيعة الدولية للدفƲ االلكتروني*

ǚالمعام Ǒف Ƙاتسوية الحساباƤشǕا Ǉبي Ƙƭ  بر شبكةƵ ƴالدف ǅيت ƚحي Ü ǅالعال Ƈبر أنحاƵ
                                                 

(1)  ƭ Üƾساب ƴمرج ÜǑالروم Ǉ80محمد أمي. 
(2) )  Ü ýلكترونيةنوارة حمليǕيرها النقود اƙالتي ت ƖشكاالǕا  Ƙتح ýبجامعة جيج ǑنƱو Ǐملتق Ǒف Ƙلة ألقيƤمدا Ü

 .ƭ Ü3   2006فيفرÜ1 -2  ǐ  جامعة جيجÜý لدفƴ فǑ القانوǇ التجارƵǐنواǇ وسائý ا
(3)  Ü ǅناƹ محمد ƻمحفظة النقود االلكترونيةشري Ü سكندريةǗا Ü دار الجامعة الجديدة Ü2007 ƭ Ü120 



 

 

ويتǅ الدفƴ ر الدفƴ وفقا لمعƱياƘ الكترونية Ü اǙنترنƘ بتبادý المعلوماƘ الكترونيا وƱƵƍاƇ أوام
ǇسلوبيǕحد اƋب ǑلكترونǙذا ال: اǌة لƮƮƤنقود الكترونية م ýǚƤ Ǉم ýǚƤ Ǉأو م Ü Ưرƺ

  . (1)البƱاƿاƘ البǚستيكية
Ʊƍ Ǒار ما يسمǏ بالƮيرفة وǋذا ف: ورة وجود نظام مصرفي يتولى إدارة هاتǈ العمليةضر*

Ü والتǑ توفر ƵلǏ العميý التنقƍ ýلǏ البنÜ ǁ وكذلǁ ) الƮيرفة Ƶبر اǙنترنƘ(اǙلكترونية 
ƹير ضرورÜ ǐ وبذلƍ ǁجراƵ ƇملياƵ ƘلATM   Ǐتجعý مǇ استƤداǅ الموƳƨ اǓلǑ للنقود 

عرƯ مýǚƤ Ǉ موƿعǊ ياǙنترنƘ ودƤوý البنƍ ǁلǏ  مǇ أساليبǌامستوǎ محلǑ ودولÜ Ǒ و
  .(2)كتحويý اǕمواý  و التسديد اǙلكترونǑ للفواتير : ƤدماƘ الƮيرفة اǙلكترونية 

  : أǋمǌا Ǉكما برƘƨ مƌسساƘ أوجǌاƘ متƮƮƤة تǌتǅ بǌذا المجاý الحيوǐ فǑ الحياة اƿǙتƮاديةÜ وم
Ü مƌسسة ماستر    Visa International Service Associationمƌسسة الفيƨا العالمية 

Ü باǗضافة ƍلǏ مƌسسة    Master Cards International Organizationكارد الذǋبية 
American Express (3) Ü ƨمتياǙوا ƭيƤاحبة الترƮ العالمية تعتبر Ƙسساƌالم ǉذǌف

ƌسسة الفيƨا Ƶ Ǒǋبارة للعǚمة الموجودة ƵلǏ البƱاƿاƘ فǑǌ مالكة لحقوƾ الترƤيƭ فمǚƛ م
ǇƵ اتحاد بنوǁ والمƌسساƘ المالية المƮدرة للبƱاƿاƘ فǑǌ تمنƠ البنوǁ ترƤيƮا بƮƎدار 
البƱاƿاƘ المƮرفية ملتƨمة فǑ ذلǁ باللوائƠ المعموý بǌا فǑ المƌسسة Ü مقابý رسوƵ ǅضوية 

 ƨمتياǙمة اǚƵ ةƿاƱدر للبƮالم ǁالبن ƴفيض Ü ƇضاƵǕا ǁالبنو Ǉم– ƛال ƇضفاǗ ýالتعام Ǒقة ف
ƍلǏ جانƔ الشعار الƤاƭ بالبنǁ مǚƛ فيƨا البنǁ اǋǕلǑ المƮرÜ ǐ وتتولǏ المƌسساƘ  -معǌا

مانحة الترƤيƭ تحديد نوƵية البƱاƿة واǗشراƵ ƻلǏ تƮنيعǌا فǑ مƮانƴ معتمدة منعا 
ǅƨلوبة ويلتƱالم ƘاƿاƱدار البƮǗ Ƈǚالعم ƴد مƿبالتعا Ǌل ƟرƮالم ǁالبن ǅويقو Ü ويرƨللت 

أǐ دفƿ ƴيمة  Ü كما يلتǅƨ بسداد ديوǇ العميý ابتسليǅ الرǅƿ السرǐ لƮاحƔ البƱاƿة شƮƤي
 ýيƮلتح ýالعمي ǏلƵ ǁالبن ƴيرج ǅƛ Ü ةƿاƱالب ǅداƤا باستǌليƵ ýƮيح Ǒالت Ü Ƙالمشتريا

 Ü يرƤƋت Ƙراماƹ Ưير تفرƤƋحالة الت Ǒوف Ü ةƿاƱالب Ƴنو Ɣة حسƵالمدفو ƸالمبالýƮوتتح 
ǌئǚمƵ Ǉم ǁأو الفقد البنو ƻحالة التل Ǒة فƿاƱالب ýستبداǙ ǅة ورسوƿاƱلتجديد الب ǅرسو ǏلƵ ا

ƿ(4)ةأو السر   
                                                 

 Ü  Üƭ408 مرجƴ سابƾوالدولية وحماية المستهلƈ Û ƿحكام البيƲ التقليدية وااللكترونية محمد حسيǇ منƮور  (1)
(2) ƻƮار محمد منƱتÜ ري و الصيرفة االلكترونيةƏالنظام المصرفي الجزا Ü نسانيةǗا ǅمجلة العلو ƿالعدد ر Üǅ 2  /

Ǉيضر بسكرة 2002جواƤ جامعة محمد Ü ƭ Ü189  
(3) Ü Ǉلية محمد سحنوǑالنظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود ا  ÜÜ نسانيةǗا ǅمجلة العلو ƿالعدد رǅ 4 
/ ǐ2003ما  Üيضر بسكرةƤ جامعة محمد Ü  ƭ72 Ü73  . 

(4) Ü يبةǋ أبو ǎااللكتروني نجو Ʋضة العربية   التوقيǌدار الن ÜÜ رةǋالقاÜ2002  ƭ Ü68  Ǐلƍ70. 
 



 

 

 الحجية القانونية لوساƏل الدفƲ االلكتروني: المطلب الƙاني
  

        ǑلكترونǙا ƴالدف ýحجية وسائ Ǉƍ ƚمحاولة العب Ǉالوسيلة م Ǌاتǋ ǇميƋت ǎبمد Ʊترتب
رونية أƹلبǌا ذا Ʊابƴ تجارǐ وتتمƯƤ فǑ النǌاية ǇƵ اǙلتƨاǅ وبما أǇ العقود اǙلكتÜ بǌا 

 Ǌذمت Əيبر Ƹذا المبلǌب Ƈالوفا Ǒلكترونية  فǙللنقود ا Ǉالمدي ǅداƤاست ýǌف ǐنقد Ƹبمبل Ƈبالوفا
 Ǒفيما يل ǇلتيƋالمس ýوسنتناو Ü  ÞǇالدائ ǉاتجا:  

 Ʊااللكتروني:  األولالفر Ʋمين الدفƉت  
بǌدƻ اǙستيƵ ƇǚلǏ معلوماƘ مالية مýƛ أرƿاǅ  يكوǇ ئý الدفǇƍƴ التعدƵ ǐلǏ وسا        

وتتمǋ ýƛذǉ الƱرƾ فƾ  Ǒالموجود ƵلǏ البƱاƿة وتاريƣ اǙستحقا ǅبƱاƿاƘ اǙئتماǇ واǙس
 Ǉم ƴƿأمحاكاة الموا Ǉم Ƙلمبيعا Ɣوي ƴƿتقليد مو ýǚƤ  المالية Ƙالمعلوما ǏلƵ ýوƮالح ýج

   .ƍ(1)لƵ ǏملياƘ القرƮنة  ةǗضافالƤاƮة ببƱاƿاƘ الدفƴ اǙلكترونÜ Ǒ با

ولǌذا فǇƎ وسائý الدفƴ اǙلكترونǑ التǑ تعتبر أدواƘ التجارة اǙلكترونية Ǚ توǙƍ ƾƛ بواسƱة 
Ǒǋو Ǚة أƛالحدي ƘباƛǗا ƾرƱ لكترونǙا ƴيƿالتوǑ سبي Ǚوý  Ǌب Ǚƍ اǋتمادƵا أو اǌتمامǗ -  

ƵلǏ الرǅƿ السرǐ الذǙ ǐ يعلǅ بǙƍ Ǌ حيƚ يجمƴ بيǇ جميƴ البƱاƿاƘ البǚستيكية اƵتمادǋا 
كما Ƶرفتǌا ايرنسƈ Ƙند يونƸ النقود اǙلكترونية فǐ(2)  Üالعميý والذǐ يعتبر البديý للتوƿيƴ اليدو

Ǒǋ": ميƿالر ƴيƿوالتوا ƘǙة البروتوكوƵفعليا  ةمجمو ýتح Ǉلكترونية أǙللرسالة ا Ơتتي Ǒالت
       .         (3)"محý تبادý العمƘǚ التقليدية

يتǅ اللجوƍ ƇلǏ وسائý أماǇ فنية لتوفير الƛقة بيǇ  ةاǗلكتروني ةلتيسير واƨدǋار التجارف       
 ƴالدف Ǒالوسيلة ف ǁفعالية تل Ǉوضما Ǉالمتعاملي ƴالدف ƘدماƤ ǅتقد Ǒة التǌالج Ǐوتتول

ة مشفرة الدائǇ والمديǇ أƱراƻ العملية التǑ تتǅ بƱريق داǙلكترونǋ Ǒذǉ المǌمة حيƚ يتǅ تحدي
Ü ويتƵ ǅمý أرشيƻ مýǚƤ Ǉ برنامƝ معد لذلǁ بحيǙ ƚ يǌƲر الرǅƿ البنكƵ ǑلǏ الشبكة 

 ǅاƲن ǊليƵ ƾلƱذا ما يǋو Ü ريقةƱال ǉذǌا بǌليƵ Ɣالسح ǅيت Ǒالت Ƹللمبال Ǌليƍ Ƴالرجو ýǌيس
ǋ ƾذا Ü حيƚ يحق -secure electronic transaction –SETاǓمنة ةالمعامƘǚ اǙلكتروني

 ǅاƲاالنǌمǋأساسية أ Ƙدة ضماناƵ  التكامليةintégrité- -  الرسالة المرسلة Ǉأ Ǉضما Ǐبمعن
 Ƙتشفير البيانا ýǚƤ Ǉم ǎوسرية المحتو ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ƾريƱ ǇƵ الرسالة المستقبلة Ǒǋ

                                                 
(1)  ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǅǋبر ýيƵسماƍ ý128نضا. 
  .54جوǎ أبو ǋيبة Ü مرجƴ سابƭ Ü ƾ ن (2)
(3)  ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ýرجدا Ǉر بǋ83جو . 



 

 

اǙئتماÜ Ǉ ويقوǅ  والتحقƾ مǇ شƮƤية البائƴ وشƮƤية ƮاحƔ بƱاƿة  –محتوǎ الرسالة –
   .(4)ةاƇاƘ المالية وƱƤƍار الƱرفيǇ بƎتماǅ المعامýالبنǁ باتƤاذ اǗجر

   Ǉكا Ƈسوا ƘنترنǙشبكة ا Ǒف ǐوالمشتر ƴالبائ Ǉبي ƴالدف ƇجراǗ Ʊستعانة بوسيǙا ǅد يتƿو
Ü ǇئتماǙا ƘاƿاƱلكترونية أو ببǙبالنقود ا ƴشية الدفƤ اƿرǕا ýوƱت Ǒنة التƮالقرǅ  السرية

 ƘاƿاƱيكلب ƚبحي Ü ǇئتماǙاǎرƤة  أǌج Ǉم Ǉبوƨال ǁالتاجر وبن ǁبن Ǉا بيƱوسي Ǉ(1)و.  
 Ʊاني الفرƙااللكتروني في الوفا: ال Ʋل الدفƏحجية وساƅ  

تساǙƌ يتعلƾ بمدǎ اƵتبار الدفƴ  حجية وسائý الدفƴ اǙلكترونǑ فǑ الوفاƇتƛير          
ƠحيƮال Ǐدفعا بالمعن  ǑلكترونǙا  Þ بالم ǑلكترونǙا ƴالدف ǏلƵ ƨلكترونية وسنركǙة اƲحف

ƘنترنǙبر اƵ ƴا  تجسد حقيقة الدفǌنǕ ǅƛ Ǉتبار  ومƵا ǎمد Ǉلكترونية مǙا Ƙالوحدا ýانتقا
نǊ ليس دفعا وبالتالǑ ذمة العميý أǅ أ بالمعنǏ الƮحيƠ وبالتالǑ تبرƏ االعميƍ ýلǏ التاجر دفع
  . Þ  يƍ ǇلǏ أǇ يتǅ تحويلǌا ƍلǏ نقود حقيقيةتبقǏ ذمتǊ مشƺولة بالد

 "la question consiste à savoir si la transmission d’unités e-cash de l’acheteur au 
vendeur devrait être considérée comme une exécution provisoire ou comme une 
exécution en soi , ce qui au niveau juridique introduit une différence importante : dans 
le second cas , l’obligation est éteinte , dans le premier elle ne l’ est pas , le 
bénéficiaire recevra simplement une nouvelle créance à l’égard de débiteur et 
l’obligation ne prend fin que lorsque le créancier est définitivement satisfait par l’acte 
provisoire"(2) 

   :انتقال الوحداƖ االلكترونية ليƧ دفعا بالمعنى الصحيƞ:االتجاǇ األول
حسǋ Ɣذا اǙتجاǉ فǇƎ التنفيذ مƘƿƌ فǚ يبرأ العميý مǇ دينǊ كلية Ƶ Ǚƍند تحويý أو رد        

أǐ بالتسليǅ الفعلǑ للنقود الحقيقية  Ü ويماýƛ أنƮار ǋذا  ƍلǏ نقود حقيقية ةالوحداƘ اǙلكتروني
ǉتجاǙا  ƘاƿاƱبالب ƴالتجارية والدف ƾوراǕبا ƴالدف Ǉلكترونية وبيǙة النقود اƲبمحف ƴالدف Ǉبي

Ü فالدفƴ والسداد بǌذǉ الƱرƾ اƤǕيرة Ǚ يكوǇ نǌائيا ƍ Ǚƍذا استوفǏ المستفيد حقǊ  ةالبǚستيكي
 ƘاƿاƱالب Ǒف ýو الحاǋ بيعيا  كماƱ اƮƤبنكا أو ش Ǉكا Ƈسوا ǊليƵ Ɣأو المسحو Ǉالمدي Ǉم

لبǚستيكية حيǙ ƚ تتƵ ǅملية السداد ƍ Ǚƍذا وافƵ ƾليǌا البنǁ وتǅ تحويý المبلƍ ƸلǏ حساƔ ا
  (3).التاجر

 
 

                                                 
 .Ü  Üƭ411 مرجƴ سابƈ Ûƾحكام البيƲ التقليدية وااللكترونية والدولية وحماية المستهلƿ محمد حسيǇ منƮور  (4)
(1)  ýنضاƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǅǋبر ýيƵسماƍ123. 

(2) Michael Abels , le commerce sur internet , moyens de paiement et risques   afférents , Revue de 
droit des affaires internationales (RDAI), Forum européen de la communication,Paris , N :3 /1998 , P 
355 

(3) ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǅناƹ محمد ƻ122شري 



 

 

   :اللكترونية يعد دفعا بالمعنى الصحيƞنتقال الوحداƖ اا :االتجاǇ الƙاني
    ǅǋأ Ǉƍ  ǁلǌالمست Ǉأ Ǐبمعن ƾالمسب ƴفكرة الدف ǏلƵ اǌيامƿ ƴالدف Ǒالوسيلة ف Ǌاتǋ ƨما يمي
ƱلكترونيةيǙا Ƙالوحدا Ǉشح Ɣا  لǌدامƤستǙ ǁة بعد ذلƨǋجا Ǉتكو Ǒالت Ƙالوحدا ǉذǋ ýمقاب ƴويدف

فǑ سداد ƛمǇ السلƴ والƤدماƘ المعروضة ƵلǏ اǙنترنÜƘ ومǋ Ǉنا تقدǅ فكرة الدفƴ المسبƾ ضمانة 
  ǉ. (1)للتاجر المتعامý معǕ ǊنǊ سيƱمئƍ ǇلǏ حسǇ تنفيذ المستǌلǙ ǁلتƨامǊ  دوǇ أǇ  يƤشƵƍ Ǐسار

لنقود اǙلكترونية بقوة ƍبراƇ اتفاƿية Ǖنǌا نشƘƋ باǙتفاƾ بيǇ تتمتƴ ا حسǋ Ɣذا اǙتجاǉو 
 ýدر والعميƮالم)ǁلǌة  )المستǌج Ǉو م Üدر وƮالمǇا مǌيقبلون Ǉالتجار الذي Ǉدد مƵ ةǌج 

Ü Ü ǎرƤأƚحي  ƚǚƛ ǅلقة  تضƺدائرة م ýǚƤ Ǉم ƘنترنǙبر اƵ ǑلكترونǙا ƴالدف ýمƵ ǅيت
Ʊأ ǐالتاجر الذ Ü لكترونيةǙا Ƙبالوحدا ƘدماƤوال  ƴيمة السلƿ ƴيدف ǐالذ ǁلǌالمست ǅǋو ƻرا

Ǒالت ƘدماƤوال ƴالسل ýمقاب Ƙالوحدا Ǌاتǋ Ǐيتلق  Ü  اǌدمƿ  يراƤلكترونية وأǙدر النقود اƮم 
ƿǚƵة التاجر بالمستǌلƿǚƵ Ü ǁة المستǌلǁ بالمƮدرÜ : ومƿǚƵ  ƚǚƛ ǅƛ ǇاƘ  )البنƵ ǁادة(

ǚƵ النقود ǅداƤاست ǇƵ الناشئة Ƙاƿǚللع Ǒالقانون ƻويعد التكيي Ü درƮة التاجر بالمƿ
 Ǒف ǅاƨلتǙبا Ƈالوفا Ǒا فǌحجيت ǎلمعرفة مد Ưا البعǌا ببعضǌƱرتباǙ راƲما نǌلكترونية مǙا

 Ü ǑلكترونǙوالعقد ا Ǉالقانو ǁفل Ǐلƍ اǋرد Ǐلƍ Ǒالمدن Ǉالقانو Ǒف Ǌالفق Ǉم Ɣجان Ɣǋد ذƿ
  Ǒالتشريعية المدن ƭوƮالن Ƈضو Ǒا  فǌيلǋƋمكانية تƍ Ǒالمتاحة وبالتال Üاǌǌفشب  ǅƲالن Ƙبذا

وسنتƱرÜ ƾ (2)و تلǁ التǑ تحكǅ اǙشتراƱ لمƮلحة الƺيرالحƾ القانونية التǑ تحكǅ حوالة 
بالقدر الذǐ يبيǇ مدǎ اƵتبار الدفƴ  لتنƲيǅ التعاƿدǐ للعƿǚاƘ الناشئة ǇƵ الدفƴ اǙلكترونǑل

 :وسيƋتǑ بياǇ ذلǁ فيما يلÜ Ǒ ومǅƛ Ǉ بياǇ حجيتǙ Ǌلكترونية دفعا بالمعنǏ الƮحيƠ بالنقود ا
  

  :والمصدر) المستهلƿ(العǘقة بين العميل / 1
       ƺا مبلǌلكترونية ويسلمǙدر النقود اƮت Ǒسسة التƌالم Ǐلƍ ǁلǌالمست Ɣǋايذ  ýالما Ǉم

وحداƘ اǙلكترونية Ü فيرتبƱ معǌا أǐ شحǇ ال فǑ مقابý تسلمǊ مǚƛ لمحفƲة نقود الكترونية
ǇرفيƱال ǚك ǏلƵ Ƙاماƨالت ǊليƵ Ɣبعقد تترت  Ü ǅير بتسليƤǕذا اǋ ǅƨدر يلتƮة المǌج Ǉفم

المحفƲة جاƨǋة لǚستƤداǅ ويمكǇ المستǌلǁ مƱƤƍ Ǉارǉ وƍبǊƹǚ فǑ حالة فقداǇ وسرƿة 
يتمكǇ المƮدر مÜ  Ǉ حتǏ)المستǌلǁ( المحفƲة  والذǐ يعتبر التƨاما ƵلƵ Ǐاتǋ ƾذا اƤǕير 

تنبيǊ التجار المتعامليǇ معǊ  برفƯ أƵ ǐملياƘ وفاƇ تستƤدǅ فيǌا المحفƲة المسروƿة أو 
  .(3)المفقودة  

                                                 
(1) ƭÜ ƾساب ƴمرجÜ ǅناƹ محمد ƻ44شري 
(2) ǐƨحجا Ǒبيوم Ɵبد الفتاƵ Üالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية Üƾساب ƴمرج Ü115 
(3)  ƻشري ƭ Üƾساب ƴمرجÜ ǅناƹ ا  134محمدǋوما بعد 



 

 

Ƶقد مǇ يعتبرǉ بيǇ  لشحǇ الوحداƘ اǙلكترونية وƿد تنوƘƵ اǓراƇ فǑ تحديد الƱبيعة القانونية 
ƴبي  ƾأو حوالة ح:   
بيƴ فǌذا نتيجة تشبيǌǌا ببƱاƿاƘ الǌاتƻ النقاý فالمستǌلǁ يدفƴ نقود  Ƶقد بالنسبة لمǇ يعتبرǉ أما

حقيقية ويتسلǅ بƱاƿة ǗجراƇ المكالماƘ الǌاتفية وǋو نفس الشƇǑ بالنسبة لمحفƲة النقود 
 Ǒة  الذكية الموجودة فƿاƱالب Ǒا فǌلكترونية ويشحنǙا Ƙالوحدا ǐيشتر ýفالعمي Ü لكترونيةǙا

يƤتلƻ مƴ جوǋر Ƶقد البيƴ الذǐ يقوƵ ǅلǏ نقý ملكية شƇǑ أو حƾ مالǑ المحفƲة Ǚƍ Ü أǋ Ǉذا 
 ýبƿ ƴللبائ Ƙكان Ǒالت ýǚƺستǙوا ýستعماǙوا ƻرƮة التƱا سلǌمع ýو تنتق ǐالمشتر Ǐلƍ
 Ǐرد ما تبق Ǌيمكن ýلكترونية فالعميǙة النقود اƲمحف Ǒف ǁذل ƻǚƤ ǏلƵ مرǕالملكية وا ýانتقا

 Ƈƨج ƾنفاƍ بعد Ƙالوحدا Ǉا مǌدر  منƮالم Ǉوبي Ǌا بينǌليƵ ƾمدة متف ýǚƤ Ǌوالتاجر يمكن Ü
المƮدرة  أǇ يرد الوحداƘ اǙلكترونية التǑ وƮلƍ ƘليǊ فǑ مقابý السلƴ والƤدماƍ ƘلǏ الجǌة

  .ويƤƋذ النقود الحقيقية 
  ýالعمي ƠالƮدر لƮذمة الم ǏلƵ لكترونية ديناǙا Ƙالوحدا Ǉتبر شحƵا Ǉم ǁناǋ ةƲفمحف

Ǚالنقود اƾحوالة الح ǇƋا شǌنƋلكترونية  ش ƍ درƮالم ǉتجا Ǌحق ýأحا ýالعمي ǇƋفك Üا Ǐل Üلتاجر
 Ǉأ Ǌل ƨيجو ǚف Ü للتاجر ǑلƮǕا Ǉدر المديƮيعتبر الم Ǒوبالتال ƔلƱ Ƈالسداد سوا Ưيرف

ýالعمي Ǌمن Ü Ƈنقود حقيقية الوفا Ǐلƍ Ƙيمة  الوحداƿ ييرƺالتاجر ت Ǌمن ƔلƱندما يƵ أو Ǚƍ و Ü
 Ǐمت ǁا كذلǋتبارƵا Ǉويمك Ü المدنية Ǌوليتƌمس Ƙتولد Ǉدرة الحوالة بيƮة المǌالج Ƙبلƿ

ýالعمي )ǁلǌالمست (Ü ةƲالمحف ǏلƵ  لكترونيةǙا Ƙالوحدا Ǉند شحƵ ما تجدر والتاجر Ǉأ Ǚƍ
 Ǉأ Ǌليƍ شارةǗما ا ƴلكترونية ودفǙا Ƙباسترداد الوحدا ƘǙالحا ƴجمي Ǒف ǅƨدر ملتƮالم

بلǌا مǇ  نقود حقيقية ƍلǏ التاجر و ǋذا اǙلتƨاǅ مبنƵ ǑلǏ أساس ƍتفاƾ يجمƴ بيǇ الجǌة يقا
أǇ يتمسǁ ) المديǇ(حيǙ ƚ يستƱيƴ المƮدر Ƶ ǙلǏ أساس حوالة الحƾوالتاجر  المƮدرة 

Ǉالتاجر الدائ ǉاتجا)Ǌل ýالمحا ( Ǉللمدي Ǉالممك Ǉم Ǉكا Ǒالت Ɣوالعيو Ƴبالدفو
ǑلƮǕا)ǁلǌالمست (ǁالتمس  Ǒف ǇƋو الشǋ كما Ǉللدي Ɛالمنش ǑلƮǕالعقد ا ǇǚƱكب Ǌǋا اتجاǌب

  ƾالتجارة  (1)حوالة الح Ǒǋو ǑلكترونǙبيئة العقد ا  ƴم ǅƇǚيت Ǚ دƿ الحوالة ǅأحكا ýفنق Ü
 Ü  ǇئتماǙة واƵالسر ǏلƵ ǅتقو Ǒلكترونية  والتǙاǅƛ Ǉال وم ǅƨǚال Ǉفم ƻالتكيي Ǒف ƚبح

  .Ʈدر والتاجر القانونǑ للعƿǚة بيǇ الم
  :العǘقة بين المصدر والتاجر /2

     ýالتعام Ǉيقبلو Ǉدد التجار الذيƵ يادةƨ ǏلƵ ǁالبنو ƭتحرÜلكترونيةǙة النقود اƲو بمحف
 الذǐ يتǅ مǇ جانƔ العميÜýو بالمحفƲةǋذǉ العƿǚة فƍ Ǒلƨاǅ التاجر بقبوý الوفاƇ تبرƨ أǋمية 

                                                 
(1) Üǅناƹ محمد ƻمرج شريƴ ƭ Üƾ115ساب  Ǐلƍ118  



 

 

ونية ƍلǏ نقود حقيقية Ü حيǙ ƚ يجوƨ لǊ اǙمتناƳ والتƨاǅ المƮدر بتحويý  الوحداƘ اǙلكتر
 ýالعمي ýبƿ Ǉما مǌنƵ رƱƤالم Ǉة والفقداƿحالة السر Ǒف Ǚƍ ǁذل ǇƵ(2) ƇǑو نفس الشǋو Ü

بالنسبة للبƱاƿاƘ البǚستيكية فالتƨاǅ المƮدر بدفƿ ƴيمة الفواتير التƨاǅ أƮلǑ وǙ يتبƵ ƴقد 
 ǚف ýالتاجر والعمي Ǉبي ǑلكترونǙا ƴالبي Ǒف ƭأو نق ƔيƵ ǐأ ǇƵ Ǚوƌدر مسƮالم Ǉيكو

 Ǉم Ƈالوفا ǇƵ ƯتراƵǙا Ǌل Ǉيمك  Ǚ ǐالذ ýا العميǌليƵ ýƮيح Ǒالت ƘدماƤأو ال ƴالبضائ
ƾاƱالب Ǉة وفقداƿالسر Ǒدا حالتƵ در للتاجر فيماƮما  (1)ةالمǌنƵ Ƹ(2)المبل.  

     ƻتكيي Ǉدر والتاجر  يمكƮالم Ǉة بيƿǚالع ƱشتراǙواÜ يرƺلحة الƮلم Ʊا اشتراǌأن ǏلƵ
ƿأحد المتعا Ǌفي Ʊقد يشترƵ يرƺلحة الƮلمǓد اƿالمتعا ǏلƵ Ʊو المشترǋو Ǉد ديǌو المتعǋر وƤ

ƵلǏ أǇ يكوǇ للمشترƱ مƮلحة  Üالمنتفƴو ǋو حقا مباشرا لƱرƛ ƻالƚ أجنبǇƵ Ǒ العقد 
ƱشتراǙذا اǋ Ƈورا Ǉية  مƮƤش .Ʈلم ƱشتراǙا Ʊشرو ǇƎف Ǌومنƺلحة الǑ(3)ر :  

*ƴالمنتف ǅباس Ǚ Ǌباسم Ʊد المشترƿتعا.  
* ƴمباشر للمنتف ƾح Ʊاشترا.  
  .للمشترƱ مƮلحة شƮƤية فǑ اǙشتراƱ للƺير*

  : ومǅƛ Ǉ محاولة  ƍسقاǋ Ʊذǉ الشروƵ ƱلǏ  العƿǚة بيǇ المƮدر والتاجر
ýد والعميǌالمتع ǅحك Ǒوالتاجر ف Ʊالمشتر ǅحك Ǒدر فƮيعتبر الم)ǁلǌف) المست              ǅحك Ǒ

ƴالمنتف  Ǉلكترونية مǙا Ƙبالوحدا Ƈالوفا ýبقبو Ǌمƨالتاجر ويل ƴم Ǌدر باسمƮد المƿيتعا ƚحي Ü
 Ǉيكو ýوالعمي Ü ýمباشر للعمي ǑƮƤش ƾتقرير ح ǅƛ Ǉوم Ǌذمت Ƈبراƍ Ǒوبالتال ýالعمي Ɣجان

فƲة واستعمالǌا Ü و بعد ذلƵ ǁند Ʈƍدار المحراǅ اǙتفاƾ بيǇ المƮدر والتاجر أمحددا وƍ Ƙƿب
فكƵ ýميý يشترǐ محفƲة يكوƿ Ǉد تǅ تعيينǊ فǑ تلǁ اللحƲة Ü  والمƮدر لǊ مƮلحة مادية 
مƍ Ǉلƨاǅ التاجر وتتمýƛ فƿƍ Ǒباý العمƵ ƇǚلǏ استƤداǅ محافƲ النقود اǙلكترونية مما يƨيد 

بǊ يمكǇ أǇ يلǅƨ التاجر Ƶليǌا Ü ويستمد العميý حقا مباشرا بموج تحýƮمولة التǑ ينسبة الع
Ǌمن Ƈالوفا ýبقبو Ǌد معƿالتعا ýبƿ ذا ماƍ حالة Ǒف  ýالعمي ǏلƵ ƴيرج Ǉللتاجر أ ƨكما يجو Ü

بكافة الدفوƳ التǑ تنشǇƵ Ƌ العƿǚة التǑ تربǊƱ بالمƮدر كفسƵ ƣقدǉ مƴ المƮدر Üأو انتǌائǊ و 
  .Ƶ ǉ(4)دǅ تجديد

                                                 
(2)  ƭ ÜǊنفس ƴا 141المرجǋوما بعد 
المعدý للقانوǇ التجارǐ الجƨائرǐ مƍ ƴضافة حالتيǇ  02-05مǇ القانوǇ  2مكرر 543وǋذا ما ذǋبƍ ƘليǊ المادة  (1)

 .387مبروǁ حسيÜǇ مرجƴ سابƭ Üƾ:  انƲر .         يدوǋما تسوية القضائية أو ƍفǚس المستف
 .109سابƴ ƭ Üƾنضاƍ ýسماƵيý برÜǅǋ مرج (2)
(3) ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ224. 
(4) Üƾساب ƴمرج Üǅناƹ محمد ƻشريƭ  ƭ128 Ü129. 
 



 

 

مǇ اǙتفاǙ ƾ مǇ القانوǇ  مستمدة Ǚلكترونيةلنقود اومما سبƾ نستنتƝ أƿ Ǉوة ƍبراƇ ا        
Ü و أǇ وبالتالǙ Ǒ تسرǙƍ ǐ فǑ مواجǌة أƱراƻ العƿǚة أǐ المستǌلǁ والمƮدر والتاجر

 ƘǙالحا ƴجمي Ǒائبا فƮ Ǉيكو Ǚ دƿ Ǒالمدن Ǉالقانو ǁفل Ǐلƍ اǋمحاولة رد ýƤتد ǑƵمما يستدÜ
ǑلكترونǙا ƴالدف ǅيƲانونية لتنƿ ƭوƮبن Ƴس المشرƌوم Ǌالقانونية سات ƇبراǗوة اƿ Ɣيكتس Ǐحت

  .التǑ تتمتƴ بǌا النقود الحقيقية حماية لمƮالƠ  أƱراƻ العقد اǙلكترونǑ والتجارة اǙلكترونية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  يإƙباƖ العقد اǕلكترون: المبحث الƙالث
  
الùدليý   وƿƍامùة  Ƙيرǎ بعƯ الفقǌاƇ بǇƋ مشكلة العقد اǙلكترونǑ تتعلƾ أساسا باƛǗبùا       

Ǉ الحƾ مجرد مǇ الدليý يƮبƵ Ơند المناƵƨة ǅ حياة الحƾ ومعقد النفƴ منÜ Ǌ وأƿوا فالدليǋ ýو
 Ƈسوا ǅوالعد Ǌفي Ǉومكا Ǉماƨ ƚحي Ǉم ǑلكترونǙالعقد ا ǅبراƍ ýفمسائ Üنƍ Ǉأ Ǉعقاد العقد  يمك

                    اùƿد ǇùƵ بعùد   تجد لǌا حلوǙ مýǚƤ Ǉ تƱويƴ القواƵد التقليديùة التǑù ألفناùǋا فǑù التع    
)Üƻاتǌالمراسلة  ال (Ü   Ǉانوùد القùƵواƿ  ƴويƱت ýǚƤ Ǉم ƾبيƱالت Ɣواج Ǉالقانو ƚحي Ǉو م

Ǒالدول   ƭاƤير  )1(الƹ ƘاماƵالد Ǉجديد م Ƴبنو ýالتعام Ɵأتا ƚالحدي Ǒور التكنولوجƱفالت Ü
تتناسƔ مƱ ƴبيعùة   électronique) (supportالمادية يƱƮلƵ Ơليǌا بالدƵاماƘ اǙلكترونية 

المعامƘǚ اǙلكترونية التǑ تجرǎ بوسائƱ الكترونية كبديý للدƵامة الورƿية Ü مما كاǇ لǊ أƛرا 
 ƘباƛǗد اƵواƿ ǏلƵ فبا)2(مباشرا Üالتكنو ǉذǌستعانة بǙ لوجياƠبƮرادة  أǗا ǇƵ و التعبير ýتباد

 ýوالقبو ƔيجاǗا ǅلكترونيةيتǙا ýالرسائ ƾريƱ ǇƵ  أو   ƻرùا يعùة  ب مùلكترونيǙة اùالكتاب  
  Ǒانونùر القƛǕا Ɣترت Ǐا حتǌمرسل Ǐلƍ الرسالة ǁسناد تلǗ ا كوسيلةǌليƵ ǑلكترونǙا ƴيƿوالتو

 Ƙǚمينا للمعامƋت ǁوكذل Ü اǌبمضمون ǅاƨلتǙو اǋاو Ǉدو ýيحو ýابشكǌƿتراƤ .  
  ǊليƵو Ʊالكتابة يرتب Ǒومǌيقا بمفƛا وƱارتبا ǑلكترونǙالعقد ا Ƙباƛƍ  ƴيƿاوالتو ǉتبارƵبا Ʊلشر

 Ǒالكتاب ýالدلي Ǒف ǑساسǕا Üال ǑƵمما يستد   ǐدùالتقلي ýكùالش Ǉبي Ǉوميǌالمف Ǉذيǋ Ǒف ƚبح
)Ǒƿالور  (Ǖ ماǌابليتƿ ǎومد ǑلكترونǙواǙيعاد Ǉ   اùيفيƲوéquivalence fonctionnelle) 
فýùƲ Ǒù   الùدليý  مǇ حيƿƍ ƚامة  support – papierلكتابة والتوƿيƵ ƴلǏ الدƵامة الورƿية ا

Ü الحالية ƘباƛǗد اƵواƿتƵا ƚحي Ǉم ǐأ Þ ǚا أو كامƮƿنا ǚما دليǋبارÜ   اسùسǕذا اùǋ ǏلƵو
الكتابة بùيǇ الدƵامùة الورƿيùة     المƱلƔ اǕوý نتناوý فǑ حيǋƚ ƚذا المبح فǑنقسǅ دراستنا 

ƱلƔ الƛالƚù  أما فǑ المÜ التوƿيƴ اǙلكترونǑالمƱلƔ الƛانǑ نتناوý  وفǑالدƵامة اǙلكترونيةÜ  و
 ýستعانة بالكتابة نتناوǙا ƾاƱنǇلكترونييǙا ƴيƿوالتو .  

  

                                                 
   .21مد حساǅ محمود لƱفÜǑ مرجƴ سابƭ Üƾمح )1(

)2(    les 3 principaux obstacles juridiques  à la mise en place de systèmes probatoires adaptés 
au commerce électronique : 
*la fréquente exigence d'un document écrit. 
* L'importance accordée dans certains modes de preuve à la signature manuscrite.                
 *  La célèbre règle :" nul ne peut se préconstituer de preuve à soi –même .  
 Voir :     Frédérique Dupuis toubol , Commerce électronique comment en apporter la 
preuve , Revue de droit des affaires internationales (RDAI), Forum européen de la 
communication,Paris : (RDAI) N :3 /1998 , P332     .   

 



 

 

  الكتابة  بين الدعامة الورقية والدعامة االلكترونية: المطلب األول 
  

المرتبة اǕولǏ فƛƍ ǑباƘ التƮرفاƘ القانونية Ǚسيما العقود  ƮƤوùƮا   تحتý الكتابة          
ǌالش Ǒقة الكافية فƛتوافر ال ǅدƵ ǅأماƘباƛǘديما   -ادة كوسيلة لùƿ اǌليƵ ýالمعو Ƙا كانǌأن ǅƹر
النقÜ ƭ كǇƋ تعوǋƨا الدƿة  ƍ Üýذ يمكǇ أǇ تعتريǌا Ƶوام -فǑ وƘƿ كانƿ Ƙد ƹلبƘ فيǊ اǕمية

أو أǇ تكوǇ شǌادة ƨور Ü وǋنا اكتسƘ  الكتابة بعد انتشارǋا   ƿوة و حجية أكبùر  مقارنùة   
 ƘباƛǗا ýوسائ Ǒƿببا )ǇالقرائÜ ودǌالش ǇاليميÜ (.  

       Ǒالكتاب ýالدلي ǏلƵ المحرر للتعبير Ʋلف ǅدƤال ويست Ƙباƛǘمعد لÜ روالمحر    Ǉوùد يكùƿ
  ƭƤùأو ش ǅاƵ ƻƲمو ǉبتحرير ǅيقو Ǉأ Ǌفي Ʊفيشتر Ǒما المحرر الرسمƋرفيا فƵ رسميا أو

فƱƍ Ǒار اƤتƮاǊƮ الموضوǑƵ والمكانƱ Ǒبقا لǖوضùاƳ  )  الƤبير مǚƛ(مكلƻ بƤدمة Ƶامة 
يكتسǑù حجيùة المحùرر    فƎذا تƤلƻ أحد ǋذǉ الشروÜ  Ʊنونية المقررة تحƱ Ƙائلة البǇǚƱالقا

يحتوƵ ǐلǏ توƿيƴù  فمتǏ احتوƵ ǎلǏ توƿيعاƘ أƮحاƔ الشÜ ǇƋوأما المحرر العرفǑ  Ǒالعرف
   Ǉاùذا كƍو Ü ǐترùوالمش ƴالبائ ƴيƿتو Ɣوج Ǉما لجانبيƨالعقد مل Ǉذا كاƎف Ü ǊليƵ و حجةǋ Ǉم

فالتوƿيǋ ƴو الشرÜ Ʊ  )1(لوديعة ƹير المƋجورة وجƔ توƿيƴ المودƵ Ƴندǉ ملƨما لجانƔ واحد كا
ǕنǊ أساس نسبة المحرر ƍلƮ ǏاحبǊ فƎذا لǅ يكǇ المحرر موƿعا  Ǒلجوǋرǐ فǑ المحرر العرفا

 Ǉالمدي ƱƤمكتوبا ب Ǉذا كاƍ بالكتابة Ƙبوƛمبدأ ال ǏلƵ ƘباƛǗا Ǒف Ǌيمتƿ ƘرƮتƿ2(ا(  .  
نقýù البيانùاƘ    اǙنترنƘ أƮبƠالعلمǑ و ǌƲور الكمبيوتر وشبكة  مƴ اƨدياد التقدǅ و        

والمعلوماƘ وƍرسالǌا يتǅ الكترونيا فǑ شكý سلسلة مǇ الرموƨ واǕرƿاǅ والتǑ تتƵ ǅلǏ دƵامة 
أو ما يسمǏ بالمحرراƘ اǙلكترونية التǑ تعتبر كوسيلة ƛǗبùاƘ العقùد    ماديةÜالكترونية ƹير 
 Ü  ǑلكترونǙا  ýƌور تساƛالحجية القانونية وي ýحوƘالمحررا Ǌاتǌل  ǑفƘباƛǗا  Þ  

لƛǘباƘ بالكتابùة ƵلǏù دƵامùة     Ƙالتشريعا بعƯ مدǎ استجابة يلƍ ǑلǏسنتƱرƾ فيما      
ƍ محاولة Ǒلكترونية فǗǚƤلكترونيستǗالكتابة ا ýبوƿ Ʊشرو ƭة ƘباƛǗا Ǒا فǌلǚƤ Ǉم.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 640وكذلƭ ǁ 617وكذلƭ ǁ 611حمد السنǌورÜ ǐ مرجƴ سابƵ ƭ Ü ƾبد الرƨاƾ أ )1(
)2( Ü Ǒااللكتروني محمد بودال Ʋالتوقي  Üدارةǘنية لƱ26 العدد:  مجلة المدرسة الو Ü2003 سنة   ƭ Ü51. 



 

 

  دعامة االلكترونيةلƙǖباƖ بال Ɩمدǌ استجابة التشريعا: الفرƱ األول
  

        ýǚƤ Ǉذا مǋعا تشريعيا وƿلكترونية واǙالكتابة ا ƘبحƮلقد أƍ    Ǉùد مùالعدي ƻراùتƵ
  : القوانيǇ بحجيتǌا القانونية

 اƤǕيùر  يقوùǋ ǅذا : 1996 ةلقانون النموذجي لǔمم المتحدة المتعلق بالتجارة اǕلكترونيا-1
Ʊ Ǉريƾ تحليý اƹǕراƯ و الوƲائƻ التǑù  الوƲيفƵ Ǒ )التعادƵ)ýلǏ أساس تبنǑ نƝǌ النƲير

  ƚùبحي Ü لكترونيةǗالتجارة ا Ƙتقنيا ýǚƤ Ǉم ƾتتحق ƻالكتابة التقليدية و كي Ǐلƍ Ɣتنس Ƙكان
ƾا الورǋيوفر Ǒية التƿوƛو المو ǇماǕتوفر نفس ا Ǉأ Ǉيمك.   

و ƿابليتǌا منƵ ǊلǏ أنǙ Ǌ تفقد المعلوماƘ مفعولǌا القانونǑ أو Ʈحتǌا أ 5حيƚ جاƇ فǑ  المادة 
لبيانùاƘ فǑù   حجية رسùائý ا   9أƿرƘ المادة و  ÜياناƘفيذ لمجرد أنǌا جاƘƇ فǑ رسالة بللتن

ƘباƛǗاÜ  المواد ƘƮد نƿ 6كما  Ü7  Ü8  ǐالذ ǑساسǕتحديد المعيار ا ǏلƵ Ǌمن  ǉوفرùت Ɣيج
Ǒتستوف Ǐحت Ƙرسالة البيانا Ǒأ ف ýبوƿ ƚحي Ǉا الكتابة التقليدية مǌب ǅتقو Ǒالت ƻائƲا الوǌرافƱ
وكùذلǁ   وضماǇ سǚمة المعلوماƘ مǇ التعùديý أو التحريƻù    باǙلتƨاǅ الوارد بǌذǉ الرسالة

 Ƙالبيانا ýرسائ ǏلƵ الوارد ǑلكترونǗا ƴيƿالتو Ǒا فǋتوافر Ɣالواج Ʊد  الشروùتحدي ƚحي Ǉم
Ü ƴƿالمو ƭƤوية الشǋ  ƾùفيما يتعل ǑيفƲير الوƲالن Ɲǌن ǏلƵ ƘƮد نƿ المواد ǉذǋ Ǉذا تكوǌوب

  .و مساواتǌا بالمحرراƘ التقليدية اǋيǅ الكتابة والتوƿيƴ فبم
وجƔù أǇ  اƤǕذ بمنƝǌ النƲير الوƲيفǑ حيƚ أƿد اƵتمد القانوǇ النموذجǑ معيارا مرنا Ƶند و 

يولǏ اǋتماǅ بالتسلسý الǌرمǑ الراǇǋ الƤاƭ بمقتضياƘ الشكý الذǐ يحدد مستوياƘ متميƨùة  
 Ǒƿية المحرر الورƿوƛمو ǇمÜين Ǚ ǚƛفم Ǉبي ƱلƤال Ǒƺبƍ Ɣمكتو ýشك Ǒف Ƙالبيانا ǅتقدي Ʊشترا

الكتابة الرسمية  ǅƛالكتابة الموƿعة  ƍشتراƱوǋو أدنǏ شرƱ ومقتضياƘ  -مبدأ ƛبوƘ بالكتابة  –
  .)1(وǑǋ أشد Ʈرامة 

يشǌد الفقǌاƇ للقانوǇ الفرنسǑ بƋنǊ السباƾ لوضƴù مقاربùة  واƿعيùة    :  لمشرƱ الفرنسيا -2
Ǘمشكلة ا ýوشاملة لح Ƙباƛƍ لكترونياÜمرحلة أو Ǒف ƻرƵ فقد    ƻدùǌة بùبالكتاب ƘاùبƛǗا Ǐل

Ǌالمادة تضمين ýǚƤ Ǉلكترونية مǙ1316 الكتابة ا Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉم   Ǒùا يلùكم":   ƘاùبƛǗا
ǑƱƤة م أو الƵمجمو ýبالكتابة ك ƘباƛǗاǇ    ƨوùأو رم ǎرùƤشارة أƍ أو أية ǅاƿأو أر ƻأحر

Ƶند Ʊلبǌا Ü مǌما كانƘ الدƵامة أو وسùيلة اǙتùƮاý    تكوǇ ذاƘ دǙلة يمكǇ حفǌƲا وƿراƇتǌا
  ." المتبادلة 

redéfinition de la preuve littérale : art 1316 du code civil français " la 
preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères , de 

                                                 
)1(  ÜǑǌمحمد الجنبي ƟممدوÜ Ǒǌد االلكترونيالطبيعة القانونية للعقمنير محمد الجنبي ƴمرج Ü ƭ  Ü ƾ45ساب Ǐ47ال. 



 

 

chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d'une signification 
intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de 
transmission" .)2(                                                     

حوامý الكتابة بيǁ  Ǉولǅ يتقيد نƭ المادة بدƵامة أو حامý معيǇ ويمكǇ أǇ تƤتلƻ تبعا لذل
        محرر الورǑƿ واǙلكترونǑ كاƿǕراƭ اللينة والمضƺوƱة أو أية وسائƱ الكترونية ال

أƤرÜ ǎ فǚ ينƲر Ƶندئذ ƍلǏ وسيلة اǙتƮاý أو تبادý تلǁ البياناƘ أو الكتاباƘ بقدر ما ينƲر 
ƍلǏ مفǌومية الكتابة وƿابليتǌا للقراƇة التǑ تحفƲ بشكƈ ýمǇ ودائǅ مƍ ƴمكانية التƮرƻ فيǌا 

Ʊا بǌب ýǙستدǙا واǌ1( لب(Ü المادة ƘƮ1316/1كما ن Ƈضو Ǒف Ǒالفرنس Ǒالمدن Ǉالقانو  Ǉم
 ǅƿر Ǉالقانو Ǒف Ǉير المتضمƤǕا ý2000-  230التعدي Ǒادر فƮ2000/ 3/  13ال   ƾالمتعل

ǑلكترونǙا ƴيƿوالتو Ƙلتكنولوجيا المعلوما ƘباƛǗا Ǉانوƿ ƟǚƮƎلكترونية  بǙالكتابة ا Ǉأ ǏلƵ
ولة فǑ اƛǗباƘ بنفس الحجية المعƱاة للكتابة ƵلǏ دƵاماƘ ورƿية بشرƱ أǇ يكوǇ تكوǇ مقب

 Ǉتضم ƻروƲ Ǒف ǅد تƿ اǌƲحف Ǉيكو Ǉأ Ʊا وبشرǋدرƮأ ǐالذ ƭƤتحديد الش ǇمكاǗبا
  .)2( كمالǌا

art 1316/1" l'écrit sous forme électronique est admis en preuves au même 
titre que l'écrit sur support–papier , sous réserve que puisse être dument 
identifiée  la personne  dont il émane ,et qu 'il soit établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité "")3(  

 Ǉلقانول متمǅوال عدýالم 10-05 القانوǇفǑ تبنǏ الكتابة اǙلكترونية  :لمشرƱ الجزاƏريا-3
Ǒالمادة  المدن ƭن ýǚƤ Ǉمكرر 323م " :ƻحرو ýتسلس Ǉبالكتابة م ƘباƛǗا Ɲينت         

 Ǒالوسيلة الت Ƙما كانǌم Ü ǅوǌمف Ǐمعن Ƙذا ƨأو رمو ƘماǚƵ أو أية ǅاƿأو أر ƻاƮأو أو
  ."تتضمنǌا Ü وكذا Ʊرƍ ƾرسالǌا 

كاƛǗباƘ بالكتابة ƵلǏ لشكý اǙلكترونǑ فǑ ايعتبر اƛǗباƘ بالكتابة "  1مكرر  323وكذا المادة 
  Ǒùة فƲمعدة ومحفو Ǉتكو Ǉوأ ÜاǋدرƮأ ǐالذ ƭƤوية الشǋ Ǉكد مƋمكانية التƍ Ʊبشر ƾالور

    ." .Ʋروƻ تضمǇ سǚمتǌا 

                                                 
)2( Juris-classeur  périodique, projet de  loi portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relatif à la signature électronique, La semaine Juridique , 
édition JCP ( Juris-classeur  périodique ) , N :37,1999 , P 1410. 

  .Ü27 Ü28 مرجƴ سابƭ ƭ Üƾ مولود ƿارة  )1(
)2(  Ü ýنديƿ االلكترونيسعيد السيد Ʋدار الجامعة الجديدة للنشر التوقي ÜÜسكندريةǗا Ü 2004 ƭ Ü15 

)3( Juris-classeur  périodique ,projet de  loi portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relatif à la signature électronique, La semaine Juridique , 
édition JCP ( Juris-classeur  périodique )  , N :37 , 1999 , P 1411 

 



 

 

بشǇƋ المعامƘǚ  2002سنة 2مƿ ǇانوǇ رǅƿ   1/  12جاƇ فǑ المادة  : المشرƱ اǕماراتي-4
Ǚ يحùوý دوƿ Ǉبùوý الرسùالة أو التوƿيƴù     :"نƵ  ǊùلǏ أ بƎمارة دبǑ ةو  التجارة  اǙلكتروني

ليسùا   اǙلكترونǑ كدليƛƍ ýباƘ لمجرد أǇ الرسالة أو التوƿيƿ ƴد جاƇ فǑ شùكý الكترونǑù أو  
 ùلكترونǙا ƴيƿالرسالة أو التو  ǉذǋ Ƙذا كانƍ ǁوذلÜ ǑلƮǕما اǌشكل Ǒأو ف ǇلييƮأǑ   ýùأفض

مǇ  2وجاƇ فǑ الفقرة Ü  "ذǐ يستشǌد بǊدليý يتوƴƿ بدرجة معقولة أǇ يحƵ ýƮليǊ الشƭƤ ال
يكوǇ للمعلوماƘ اǙلكترونية ما تستحقǊ مǇ حجية فǑ اƛǗباÜ Ƙ وفǑ تقدير   :"نǊنفس المادة  أ

  :الحجية يعǏƱ اƵǙتبار لما يلǋǉ  Ǒذ
*- ǅت Ǒريقة التƱال ǏلƵ ýمكانية التعويƍ ǎا تنفيذمدǌب  Ǉر مƛواحدة أو أك  ýاùƤدǗا ƘاùمليƵ       
    .اǗرساýأو التجǌيƨ أو التƨƤيǇ أو التقديǅ أو  اƇاǗنش أو
*- Ƙمة المعلوماǚس ǏلƵ ةƲالمحاف Ǒف ƘدمƤاست Ǒريقة التƱال ǏلƵ ýمكانية التعويƍ ǎمد  
  .)1("مدƍ ǎمكانية التعويƵ ýلǏ مƮدر المعلوماƍ Ƙذا كاǇ معروفا  -*
  

  الشروط القانونية للكتابة االلكترونية: الفرƱ الƙاني
  

     ǚƤ Ǉمƿرضنا لمواƵ ýƻ   Ƈتقراùوباس Ǉيمك ÜلكترونيةǙالكتابة ا Ǉم Ƙالتشريعا ƻتلƤم
     Ƙرراùمح Ǒùف Ʒرùتف Ǒùلكترونية التǙالقانونية للكتابة ا Ʊالشرو Ǐلƍ ƭلƤن Ǉا أǌƮوƮن

ولكƿ Ǉبý الƤوƯ فǑ ذلǁ نشير ƍلÜ ǏوالتǑ يمكǇ أǇ تقوǅ بوƲائƻ الكتابة التقليدية  Üالكترونية
نوǇ وƿضاÜ Ƈ حتǏ تƌدǐ الكتابة بƮفة Ƶامة وƲيفتǌا القانونية Ǚ سيما ما استقر ƵليǊ فقǌا وƿا

 Ǉتكو Ǉأ Ɣيج  ƚالقانونية وتحديدا العقود حي ƘرفاƮالت Ƙباƛƍ Ǒ2(: ف(  
  .بحيƚ تدý البياناƘ المدونة ƵلǏ مضموǇ التƮرƻ القانونlisible  :ǑمقروƇة -
- ýالتعدي ǅدƵ Ǉضماirréversibilité  :ضافة أوالǗبا Ƈسوا   ƻراùƱأ Ǒùقة فƛال ƨليحو ƻحذ

 Ǒالقانون ƻرƮالت.  
-ýاستمرارية الدلي durabilité  :   Ƙاùبƛ Ǉمùتض ǅائƵد ǏلƵ ýالكتابة كدلي Ǉتدوي ǅوƨل Ǐبمعن

  .ǋذǉ الكتابة بشكý مستمر بحيƚ يمكƱǕ Ǉراƻ التƮرƻ الرجوƍ Ƴليǌا ƍذا لǅƨ اǕمر 
  : وƵليǊ سنقوǅ بƎسقاǋ ƱاتǊ الشروƵ ƱلǏ الكتابة اǙلكترونية 

لقùانوǇ  اǇùƵ اǗرادة Ü و  رتمýƛ الكتابة أسلوبا للتعبي:  ƈن يتضمن الدليل كتابة مقروƅة/ ƈوال
ǚشك Ʊتشتر ǅة لƺة   واللùالكتاب Ǉفيمك Üاǌب Ɣيكت Ǒأو  الت Ü اǌليƵ Ɣيكت Ǒالمادة الت Ǒمعينا ف

                                                 
)1( ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ƘبيداƵ 221لورنس محمد . 
)2(  ǎأبونجو  Ü يبةǋƾساب ƴمرج ƭ Ü29. 



 

 

ƵلƵ   ǏùلǏ الورƾ أو الجلد أو الƤشÜƔ ويمكǇ أǇ تكوǇ الكتابة بالمداد السائý أو الجùاƻ  أو 
ǊاحبƮ Ǐلƍ نسبة المحرر Ƙبوƛ وǋ Ǉالقانو ǊلبƱما يت ýلة الكاتبة وكǓ3(  ا(Ü ǐو لقد استقر الرأ

المحرر ýƵ الورƾ بý يتسƴ ليشمý  ةفǑ الفقǊ والقضاƵ ƇلƵ Ǐدǅ اƿتƮار المفǌوǅ القانونǑ لكلم
 ǏلƵ Ƈسوا Ɣو مكتوǋ ما ýية أو الكترونية كƿامة ورƵ1(د(Ü لكترووǗتعتبر الكتابة ا  ǁذلùنية ك

ادية بý و ƿد تكوǇ متǏ كانƘ مفǌومة Ü فالبياناƘ اǗلكترونية رǅƹ أنǌا تكوǇ فƮ Ǒورة ƹير م
Ǌأن Ǚƍ الك مشفرة ǅداƤا باستǌتƇراƿ  Ǉت يمك ƚùالتشفير بحي ǁف ƾريƱ ǇƵ مبيوتر   Ǒùف ƠبùƮ

ƘباƛǗا Ǒانونية فƿ حجية Ǒتكتس Ǒة  و بالتالƇمقرو Ƙورة بياناƮ)2(.   
لكǑ تحقƾ الكتابة اǗلكترونية وƲيفتǌا فǑ اƛǗبùاƘ يجƔù   :  تابة ودوامهااستمرار الك/ ƙانيا
ƍ ǇيƨƤالت Ƈسو Ɣبسب ƻابلة للتلƿ يرƹ لكترونيةƍ ƘاماƵد ýستعماÜ    ةùمكانيƍ Ǐùلƍ افةùضǗبا

    ǊولùƮأ Ǒùف ýديùالتع Ǚيير وƺالت Ǌيلحق Ǚ نحو ǏلƵ ǑلكترونǗبالمحرر ا ƲحتفاǙاÜ  ǅتùو ي
Ǘالمحرر ا Ƙبمعلوما ƲحتفاǙالعقد ا Ʊشرو Ǉتتضم Ǒالت Ƙالمعلوما ýاƤدƍ ƾريƱ ǇƵ Ǒلكترون

بعد أǇ يتǅ معاينùة   ÜوتƨƤينǌا كما Ǒǋ و بما تحتويǊ مǇ نƮوƭ و تواƿيƈ ƴليا فǑ الكمبيوتر
Ü  و يمكǋ  Ǉùذا المحرر Ʊ ǇƵريƾ شاشة الكمبيوتر وتƨƤينƵ ǊلǏù أسƱùوانة مƺناƱيسùية   

ƍ يقة وƛالو ƳابقةاسترجاƱم Ǉا تكوǌنƵ ƣنس ƜراƤست ýƮǖل Ü نذكر Ǉدد أƮذا الǋ Ǒف Ǉويمك
    Ƙاùار المعلومùانتش ƴùتنتشر م Ƙبدأ Ǒلكترونية و التǗا Ƙبالمحررا ƲحتفاǙا ýوسائ Ưبع

  : المعالجة بواسƱة الكمبيوتر
تعتبر مǇ أكƛر الوسائý المتداولة فǑ تƨƤيǇ البياناƘ و استرجاǌƵا ويتǅ  :اƿǕراƭ المرنة *

 )CD (لحواسيƔ وذلǁ لسǌولة استƤدامǌا و تداولǌا Ü و يعتبراستƤداǋ ǅذǉ اƿǕراƭ فǑ كافة ا
يتميƨ بسعتǊ التǑ  كماƿرƵ ƭلǏ شكý دائرǐ يحتوǐ فǑ داƤلƵ ǊلǏ شريƱ مƺناƱيسÜǑ وǋو 

 ǐالعاد ƭالقر ƾكما تفو Ǉمعاو ƨاǌبوجود ج Ǚƍ ǊليƵ الكتابة Ǉيمك Ǚو Ʊة فقƇللقرا Ǌأن
  .ة اƛǗباƘأكƛر أمانا فǑ اƵتبارǉ دليǚ مǇ أدل Üللكتابة

* ƔلƮال ƭالقرhard disk :  ƭالقر ǅويتس Ü الكمبيوتر ƨاǌج Ǒف ƭذا القرǋ يوجد
سرƵتǊ  لƛǏيرة ƍ Üضافة ƍالƮلƔ بقدرتǊ العالية فǑ التƨƤيǇ التǑ تفوƾ اǕنواƳ اƤǕرǎ الك

مما يجعلǊ أسرÜ  Ƴالعالية فǑ تسجيý و استرجاƳ البياناƘ كونǊ مرتبƱا بالجǌاƨ ارتباƱا أساسيا
 Ǉم ƾلƱي ǁلذل ƨاǌالج ƴم Ǚƍ رƤƈ Ǐلƍ Ǉمكا Ǉم Ǌتحريك Ǉيمك Ǚ Ǌكما أن Ü المرنة ƭراƿǕا

 Ƙابƛال ƭالقر ǊليƵ.  
                                                 

 .Ü27 مرجƴ سابƭ Ü ƾ لƱفǑ ساǅ محمودمحمد ح )3(
)1( ǅيǋبراƍ محمد  Ü ǏمولموسƉوالم Ʋالشحن االلكترونية بين الواق Ɩسندا ƴيƨدار الجامعة الجديدة للنشر والتو Ü Ü

 .Ü 2005 ƭ Ü87اǙسكندرية
 .Ƶ  ƭ199بد العƨيƨ الجماÜ ý مرجƴ سابÜ ƾ دسمير حام )2(



 

 

*ƘنترنǙولة  :اǌلس ǁذل ÜƘالمعلوما Ʋحف Ǒدمة فƤالمست ýر الوسائƛأك Ǉم ƘنترنǗتعد شبكة ا
ƨاǌج ǐأ ýحم Ǉدو Ǉا مǌلǚƤ Ǉم Ƙالبيانا Ƴشبكة ا.استرجا Ǐلƍ ýوƤالد ýǚƤ Ǉفم ùنترنǗƘ   

و الدƤوƵ ýلǏ الموƴƿ الƤاƭ و ƍدƤاý رمƨ التعريƻ الشÜ ǑƮƤ يتǅ حفƲ و استرجاƳ كافùة  
المعلوماƘ التǑ يريدǋا الشƭƤ دوǇ الحاجة ƍلǏ القياǅ بتƮرفاƍ Ƙضافية Ǚƍ Ü أǋ Ǉذǉ الوسيلة 

تعùرƯ  تعاƔ بعدǅ اǕماƍ Ǉذا لǅ يتǅ اتƤاذ كافة وسائý اǕماǇ فǑ حفƲ البياناǇǕ Ü Ƙ الشبكة ت
  .)1(فǑ كƛير مǇ اǕحياƍ ǇلƵ ǏملياƘ القرƮنة و سرƿة المعلوماƘ أو تدميرǋا

يحتوǐ المحرر اǗلكترونƵ ǑلǏ تعييǇ اسǅ وǋوية اƱǕراƻ مýǚƤ Ǉ :  فاتعيين األطر/ ƙالƙا
 Ǉتقنيتي :ǑلكترونǗا ƴيƿود   التوùالعق Ǉأم Ǉمما يضم Ü ǑلكترونǗا ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒو مقدم

Ǉ أǐ تعديý فǑ الموضوƳ فǌذǉ الوسائƹ ýير ƿابلة لƤǚتراƾ أو التƨوير تمنƵ Ơبر الشبكاƘ دو
ǁتل Ǉم ƴأوس Ƙالمحررة ضمانا  ǊاحبƮنسبة المحرر ل Ǒف ƾالور ǏلƵ)2(  ƘدماùƤ فمقدمو Ü

التƮديƾ اǙلكترونǑ وǑǋ جǌاƘ ناشƱة فǑ ميداǇ توƛيƾ المعامƘǚ اǙلكترونية تقوǅ بƮƎدار 
 Ǒلكترونية التǙا Ơذا    المفاتيùǋ ǁùو فÜ اùǌليƵ ƴيƿلكترونية والتوǙا Ƙǚا تشفير المعامǌيمكن

 ǅكما تقو ÜǊدر منƮ Ǉم Ǐلƍ Ǌونسبت ƻرƮحة التƮ تفيد ƾديƮالت Ƙاداǌدر شƮوت Ü التشفير
بتعقƔ المواƴƿ التجارية التǑ تعرƯ منتجاƘ وƤدماƹ Ƙير مشروƵة وترسý رسائý تحذيرية 

ǋذǉ المواÜ ƴƿكما تلعƔ دور الوسيƱ بùيǇ اùƱǕراƻ   للمتعامليǇ معǌا تنبǊ فيǌا بعدǅ مƮداƿية 
جمƴ المعلوماƵ Ƙنǅǌ والتدƿيƾ فيǌا والتحقƾ مǋ Ǉويتǅǌ وأǋليùتǅǌ  تقوǅ ب وÜالمتعاƿدة ǇƵ بعد 

  .)3(العقود  Ǘبراǅالقانونية 
  
 

  التوقيƲ االلكتروني : طلب الƙانيالم
  

جامƿ  ƴانونǙƍ ÜǑ أنǙ Ǌ يوجد تعريƻ فǑ اƛǗباƿ  Ƙيƴ يمýƛ حجر الƨاويةرǅƹ أǇ التو         
ƴيƿستا للتوǕا ǊنƵ برƵو ماǋذو) larrieu( ǅاƨلتǙا Ǉأ Ǌبقول    Ǚƍ Ǉانوùالق Ǌيفرض  Ǚ اليد ƱƤب

  .)Ƶ)1رفية وƿضائية ةفǑ حاƤ ƘǙاƮة Ü ولكنǊ يعتبر بمƛابة ƿاƵد
      Ǌتتج Ǒالكتاب ƴيƿالتو ƻية نحو تعريǌالفق Ƙكافة التعريفا  ƨùتمي Ǒية التƱƤمة الǚالع ǊنƋب

محùرراƘ  شƭƤ الموƴƿ سواƇ كاǇ باǗمضاƇ أو بالƤتǅ أو ببƮمة اƮǗبÜƴ و تكوƵ ǇلǏù ال 
 Ü مادية ƘاماƵد ǐية أƿاموس روبير الورƿ Ǒو ذكر ف)Robert(    وùǋ ƴùيƿالتو Ǉأ Ǒùالفرنس

                                                 
)1(  Ü ƾساب ƴمرج Ü ƘبيداƵ لورنس محمد ƭƭ84  Ü85. 
 .Ü30 مرجƴ سابƭ Üƾ مولود ƿارة  )2(
 .Ƶ321بد العƨيƨ الجماÜ ý مرجƴ سابƭÜƾ  دسمير حام )3(
)1( ƭ Ü ƾساب ƴمرج Ü ǑفƱمحمود ل ǅ31 محمد حسا.  



 

 

     Ɣùا كتùم ƾدùƮ و ƾورùال Ǉحة مضموƮ كدƌلي ƴƿا الموǌية يضعƱƤ ية أوƮƤمة شǚƵ              
   .)2(و ƿƍرارǉ بتحمý المسƌولية و التƨامǊ بما جاƇ فيǌاÜبǌا 

       و ƵلǏ ذلǁ فالتوƿيƴ يمýƛ العǚمة الƱƤية أو اǗشارة التǑ يضùعǌا الموƵ ƴùƿلǏù المحùرر    
 Ǌب ǅاƨلتǙأو المستند و اÜ    ƴùƿية الموùƮƤش ǏùلƵ Ǚدا Ǉيكو Ǉأ Ǚƍ ƴيƿالتو Ǒف Ʊيشتر Ǚ و

)signature de la personne(  Ǌùذات ƴƿالمو Ǉالمستند م ǏلƵ ƴيƿالتو ƴيوض Ǉأ Ɣذا يجǌو ل
  .فالتوƿيǚƵ ƴمة شƮƤية أو مǇ اǕمور اللƮيقة بالشÜ  ƭƤأǐ بفعý يدǙ ǉ مǇ شƤƈ ƭƤر

تƮرƿ ƻانونǑ معùيǇ  وجود فبالنسبة للورƿة الرسمية يشترƱ فيǌا أǇ تحتوƵ ǐلǏ بياناƘ تفيد 
الشǋ ǇƋذا باǗضافة ƍلƮ Ǐدورǋا مǇ موƻùƲ   كما يشترƱ أǇ تتضمǇ توƿيƴ ذوÜǐأǐ كتابة 

ǅاƵ.  
   Ǒùف ýƤدùيت Ǉأ Ǉفراد دوǕا Ǉم ƴƿدر و توƮت Ǒالت ƾوراǕا Ǒǌة العرفية فƿأما بالنسبة للور

 Ʊيشتر ǅفل Ü ǅاƵ ƻƲا موǋتحرير ǎة العرفية سوƿحة الورƮل Ǉالقانو  ƴùيƿوجود كتابة و تو
 Ƙوجود بيانا ǐمكتوبة أ Ǉمعي Ǒانونƿ ƻرƮوجود ت Ƙبƛت ƴيƿالتو ƔاحƮ Ǌب ǅƨيلتÜ  ǅùكما ل

    ƱùƤب Ƙùكتب Ƙاùالبيان Ǉتكو Ǉأ ƨا فيجوǌعƿيو Ǉم ƱƤب Ǉتكو Ǉالكتابة أ Ǒف Ǉالقانو Ʊيشتر
ƴƿر  الموƤƈ ƭƤش ƱƤأو بÜ  وǋ ة العرفيةƿحة الورƮ Ǒف ǊليƵ ýذا فالمعوǌالذي و ل Ʋالتوقي

الكƛير مǇ الفقǊ أǇ  لذا يرÛǎ نسب إليǈ الورقة و يلتزم بما جاƅ فيها يشترط ƈن يصدر ممن ت
و Ǉƍ كانƹ Ƙيùر موƿعùة فǚù     العرفية التوƿيƴ يعتبر الشرƱ الجوǋرǐ الوحيد لƮحة الورƿة

  .)3(المديǇ بƍ ƱƤذا كانǙƍƘ تƮلƠ حتǏ كمبدأ ƛبوƘ بالكتابة 
المعامƱ ǇƵ Ƙǚريƾ الكمبيùوتر Ü اǕمùر    ƍبراǅ وتنفيذاستƤداǅ الوسائƱ اǙلكترونية فǑ و ب 

Ü فتƠ المجاý أماǅ التوƿيƴ اǙلكترونǑù  وشار اǕشكاý اǙلكترونية فǑ التوƿيƴ الذǐ أدƍ ǎلǏ انت
تƿ ǅƨǚانونǑ بيǇ التوƿيƴ وتحريرǉ بƱƤ اليد Ü بý يمكǇù أǇ يكùوǇ    فلǅ يعد ǋناǁ داƳ لوجود

Ǌويتǋ Ƙالما حددƱ ƴƿالمو ƭƤش ǇƵ لة مادياƮداة منفƋب Ü    ǏùلƵ ýديùتع ýƤفرنسا أد Ǒفف
فƵ Ǒبارة التوƿيƴ بƱƤ اليد لتƮبƠ التوƿيƴ بواسƱة الشƭƤù  المدنǑ مǇ القانوǇ  1326المادة 

  ƴùيƿالتو Ʊرب ǅدƵ ǐأ ÜǑلكترونǗا ƴيƿو التو ǑƱƤال ƴيƿالتو Ǉة بيƿتفر ýك ƇاƺلǗ محاولة Ǒف
كý وسيلة تقوǅ بوƲيفتǑ التوƿيƴ وǋما تعييùƮ Ǉاحبǌا وانùƮراƻ   فولǌذا Ü)1(الƴ  ǑƱƤبالتوƿي

  .)2(اوƵ ƴƿليǊ تعتبر توƿيع ƍرادتƍ ǊلǏ اǙلتƨاǅ بمضموǇ ما
  

                                                 
)2( ƭÜ ƾساب ƴمرجÜ يبةǋ أبو ǎ38نجو. 
)3(  ƭ Ü ƾساب ƴمرجÜǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ619 ƭ ا 640وǋوما بعد 
 .154نƮيراÜƘ موجƴ سابƇǚƵ ƭ Üƾ محمد Ƶيد  )1(
)2( ƴشانة ربيƤ  Üقانون  Ɩااللكتروني با Ʋضرورة ملحةالتوقي Û28 /4/2003  ÜƾدمشÜdamascusbar.Org www 



 

 

  تعريف التوقيƲ االلكتروني : الفرƱ األول
  

 Ǒفيما يل ƾرƱنتǏلƍ ƴيƿالتو ƻتعري ǑلكترونǙانونا اƿ  اǌوفق:        
التشريعاƘ اǙلكترونية التǑ تعنǏù   نجد أǇ مƤتلƻ : تعريف التوقيƲ االلكتروني قانونا: ƈوال 

  :عƘ تعريفا للتوƿيƴ اǙلكترونǑبتنƲيǅ معامƘǚ التجارة اǙلكترونية وض
الصادر عن لجنøة األمøم المتحøدة    (*)2001قانون النموذجي للتوقيƲ االلكتروني لسنة ال-1

بياناƘ فǑù شùكý   : " بƋنǊ أ /2فǑ المادة  التوƿيƴ اǙلكترونƵ Ǒرƻ: للقانون التجاري الدولي
Ʊا منǌة بƱا أو مرتبǌليƍ أو مضافة Ƙرسالة بيانا Ǒمدرجة ف Ǒالكترون ǅدƤتست Ǉأ ƨويجو Üقيا

ƿموافقة المو Ǉولبيا Ƙرسالة البيانا Ǐلƍ بالنسبة ƴƿوية الموǋ Ǉلتعييƴ   واردةùال Ƙالمعلوما ǏلƵ
          ƵلǏù بيانùاƍ Ƙنشùاƨ    ƇشƭƤ حùائ : " تعريƻ الموƴƿ بƋنǊ " د " وƿد ورد فǑ الفقرة " فيǌا

Ƥالش ǇƵ ما بالنيابةƍو Ü Ǌنفس ǇƵ الةƮǕما باƍ ƻرƮويت Ü ƴيƿتو Ǌلƛيم ǐالذ ƭ  ")3(.  
اص باǕطøار المشøترƿ   الخø 1999/ 13/12الصادر في   1999-93التوجيǈ األوربي -2
 ƴللتوƿيù  تعريƻù مƨùدوùǋ  Ɯذا التوجيǊù     مǇ 2جاƇ فǑ نƭ المادة  : لتوقيƲ االلكترونيل

 ǑلكترونǙياƿبالتو ýوǕا ƾيتعل Üƴ Ʊالبسي ǑلكترونǙا)ǐالعاد(Ǒف ǏولǕو الفقرة اǋارة  :" وùبƵ
Ƶ ƘياƱقيا بمعƱمن Ʊترتب Ǒالكترون ýشك Ǒف ƘياƱأو مع Ƙمعلوما Ǉƍ ǅدƤتست ǎرƤلكترونية أ

  .  "كوسيلة ƿǗرارǋا
 ƻوأما التعريǋو Ǒانƛي الƿالتوƴ  نفس Ǉانية مƛالفقرة ال Ǒف ǅالمتقد ǑلكترونǙالمادةا  ƚبحي:   

*-  ǇƵ Ǌا لƨوممي ƴƿوية الموǋ تحديد ǏلƵ ادراƿ Ǉيكوǉيرƹ.  
*-   Ƌباسينش ƴƿرة الموƱسي Ƙتقنية تح ƘاƇجراƍو ýوسائ ǅداƤت.  
*-ƍƘياƱللمع ƾحǙ ýمحاولة تعدي ǐأ ǇƵ ƻبالكش Ơريقة تسمƱب ǑلكترونǙبالمحرر ا ǊƱرتبا  

Ƙأو المعلوما.  
حد مقدمƤ ǑدماƘ التوƛيƾ والذǐ يناƱ بǌا التحقƾ مǇ نسبة التوƿيƍ ƴلǏ اƵتماد التوƿيƴ مǇ أ-*

  .)ƿ)1يƴ الكتابǑ فǑ اƛǗباƮƘاحبǊ ويكوǇ لǊ نفس ƿيمة التو
Ǒف Ƈ5المادة  وجا ǑوربǕا Ǌنفس التوجي Ǉم: ǅاƨلƍ Ƌب ƇضاƵǕا ýالدو  Ǉوùيك Ǉأ ǏلƵ ýتعم Ǉ

Ʊ ǇƵريƾ مقùدمùƤ ǑدماƘ التùƮديƾ    (لتوƿيƴ اǙلكترونǑ المتقدǅ المستند ƍلǏ شǌادة توƛيƾل

                                                 
يمǋ ýƛذا القانوǇ مجموƵة مǇ القواƵد التǑ ينبƵ ǑƺلǏ الدوý اƵǕضاƇ فǑ اǕمǅ المتحدة أǇ تضعǌا فǑ اƵǙتبار Ƶند (*)

 .والتواƿيƴ اǙلكترونية Ƙوضƿ ƴوانيǇ جديدة بشǇƋ تنƲيǅ المعامǚ تعديƿ ýوانينǌا الحالية أو
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)1(  Ǒمحمد بودال Ü  ƾساب ƴمرجƭ Ü ƭ 55  Ü56.  



 

 

ǑلكترونǙا( ýǚƤ Ǉم ǉدارƮƍ ǅيت ǐوالذ   ǇاùمǕة واùقƛال Ǌل Ǉتضم ƘتقنياÜ ة   نùس الحجيùف
 Ƈالقضا ǅأما ƘباƛǗا Ǒف ǐالعاد ƴيƿالقانونية للتو.  

التوƿيƴ اǗلكترونǑ  الفقرة الƛانية مǇ نفس المادة توجǊ الدوý اƵǕضاƍ ƇلƵ Ǐدǋƍ ǅدار ƿيمةأما 
 ƘباƛǗا Ǒف  Ǉأ Ǒذا يعنǋ و Ü ǅالمتقد ǑلكترونǗا ƴيƿالتو Ʊمستوفيا لشرو Ǉيك ǅل Ǉƍ Ǐحت

 ƴيƿبحجية التو ƻتراƵǙبحجية ا ƻتراƵǙا ƴم ǎيتساو Ǚ الحالة ǉذǋ Ǒف ǐالعاد ǑلكترونǗا
التوƿيƴ اǗلكترونǑ المتقدÜ ǅ و ƵلǏ الƱرƻ المتمسǁ بǊ أǇ يقيǅ الدليƵ ýلǏ جدارة التقنية 

Ƈنشاƍ Ǒدمة فƤير المتقد  المستƹ ǑلكترونǗا ƴيƿدار التوƮƍ وǅ )Ʊ2()البسي(.  
Art.05 de directive 93/1999 du parlement européen et du conseil du 
13/12/1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 
: «  les états membres veillent à ce que les signatures électroniques 
avancées basées sur un certificat qualifié et créé  par un dispositif sécurisé 
de création de signature : 
Répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données 
manuscrites ou imprimées sur papier. 
Soient  recevables comme preuves en justice . ». 
Alinéa 2 du même article : «  les états membres veillent à ce que 
l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient 
pas refusées à une signature électronique au seul motif que : 
La signature se présente sous forme électronique  
au qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié. 
au qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire 
accrédité de services de certification .  
au qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de 
signature .» )3(  

التǑ  مǇ القانوǇ المدنǑ الفرنسǑ 1316/4فǑ المادة  جاƇ  : تعريف المشرƱ الفرنسي-3
  2000 – 230سƘ  المبدأ المƌسس للتوƿيƴ اǙلكترونǑ فǑ فرنسا  فǑ ضوƇ القانوǇ كر

 Ǒف Ƣرƌ3/2000/ 13الم   ƴيƿوالتو Ƙلتكنولوجيا المعلوما ƘباƛǗا Ǉانوƿ ƟǚƮƎب ƾالمتعل
ǑلكترونǙا:   

" 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………………………….                          
          Lorsqu'elle est électronique , elle consiste en l'usage d'un procédé 
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle 

                                                 
)2( ƇǚƵ ÜƘيراƮيد نƵ محمد ƭ Üƾساب ƴ153مرج. 
 .42سابƭ Üƾ مرجÜ ƴ مولود ƿارة  )3(
 



 

 

s'attache  . La fiabilité de ce procédé est présumé , jusqu'à preuve 
contraire , lorsque la signature électronique est créée , identité du 
signature assurée et l'intégrité de l'acte garantie , dans des conditions 
fixées par décret en conseil d'état." )1(                                                          

الذǐ يحدد ǋوية مǇ يحتƝ بƵ ǊليǊ  وǋالتوƿيƴ الضرورǙ ǐكتماý التƮرƻ القانونǑ ومنǊ ف
وƵندما يكوǇ التوƿيÜ ƴ لتƮرƻ ويعبر ǇƵ رضا اƱǕراƻ واǙلتƨاماƘ الناشئة ǋ ǇƵذا ا

 ƴƿالمو ƻرƮبالت ǊلتƮ Ǉتضم ƚبحي Ü ƭƤمنة لتحديد الشƈ وسيلة ǅداƤاست Ɣالكترونيا يج
 ƴيƿالتو ƴبمجرد وض  Ü ƻالƤم ýيوجد دلي ǅالوسيلة ما ل ǉذǋ Ǉأما Ưويفتر Ü ǊليƵ
 Ʊبالشرو ǁوذل ƻرƮمة التǚس Ǉويضم Ü ƴƿالمو ƭƤالش Ǌيتحدد بموجب ǐالذ ǑلكترونǙا

  . )2( يدǋا بمرسوǅ يƮدر مǇ مجلس الدولةدالتǑ يتǅ تح

بùالتوƿيƴ   -دوǇ تفùƮيý   -المشùرƳ الجƨائùرƻ   ǐاƵتùر : تعريف المشرƱ الجزاƏري-4
مǇù القùانوǇ    1مكùرر   323 ةبالكتابة اǙلكترونية فǑ الماد ƻاǙلكترونǑ مýǚƤ Ǉ اƵǙترا

يعتùد  :" ..... الجƨائùرǐ   مǇ القانوǇ المùدنǑ  2/ 327المدنǑ الجƨائرÜ ǐ ونƭ فǑ المادة 
     ." أǉǚƵ  1مكرر 323بالتوƿيƴ اǙلكترونǑ وفƾ الشروƱ المذكورة فǑ المادة 

ùƿانوǇ المعùامƘǚ   فǑù  جاƇ  تعريƻ التوƿيƴù اǙلكترونǑù   :  تعريف المشرƱ األردني-5
 ǑردنǕلكترونية اǙالمادة  2001ا ýǚƤ Ǉ2م   Ǌمن " :    ƻروùة حùيئǋ ذùƤتت Ǒالت Ƙالبيانا        

  Ǒوئùأو ض Ǒمƿأو ر Ǒالكترون ýمدرجة بشك Ǉا وتكوǋيرƹ أو Ƙشاراƍ أو ƨأو رمو ǅاƿأو أر
   ƴابùƱ اùǌا ولǌة بƱا أو مرتبǌليƵ أو مضافة Ƙرسالة معلوما Ǒلة فƛمما ǎرƤوسيلة أ ǐأو أ
يسمƠ بتحديد ǋوية الشƭƤ الذǐ وƿعǌا وتميƹ ǇƵ ǉƨيرǉ مǇ أجý توƿيعǊ وبƺرƯ الموافقùة  

 Ǌمضمون ǏلƵ" المادة ولقد ƭن Ǒف Ƈ31جا    ƴùيƿالتو Ǒùا فǋتوافر Ɣالواج Ʊالشرو ǏلƵ Ǌمن
 ǑلكترونǙا معتمدة أو مقبولة تجاريا:" اǌدمة أنƤالمست ƾيƛالتو ƘاƇجراƍ ƾبيƱنتيجة ت Ǉذا تبيƍ      

 Ǒبما يل ƻƮذا اتƍ قاƛمو ǑلكترونǙا ƴيƿفيعتبر التو ƻراƱǕا Ǉا بيǌليƵ أو متفقا :  
                                                 

)1( Ǐلƍ شارةǗالمادة  تجدر ا ǉذǋ ƾبيƱالمحدد لكيفية ت ǅالمرسو Ǉو  أǋ: ǅ2001-272المرسو  ƣ30/3/2001بتاري 
ǅƿر ǅوكذا المرسو Ü ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ƙبيانا Ǉحماية وأم ǇƋبش ǅحكاǕد و اƵالقوا Ǉيتضم ǐ2002  - 535الذ  

 ƣالمنتجا 18/4/2002بتاري ƯرƵ Ǉبحماية وأم ƾالمتعلƘ د نƿو Ƙمة المعلوماƲالمادة وأن ƘƮ2  ǅالمرسو Ǉ30/3م /
2001  :  

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu' à preuve contraire 
lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un 
dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette 
signature repose l'utilisation d'un certificat électronique qualifié". Voir:  
 Thierry Aballéa , signature éléctronique  , quelle force  pour la présomption         
légale ? ,   Recueil Dalloz  , N :31 , 09/09/2004 , P2236. 

 .Ü210 مرجƴ سابƵƭ Üƾبد العƨيƨ الجماý دسمير حام )2(



 

 

  .باǊƱ بالشƮ ƭƤاحƔ العƿǚة رتبƎ تميƨ بشكý فريد-*
*-ǊاحبƮ ƭƤبش ƻكافيا للتعري Ǉكا.   
*-  ǊرتƱسي Ƙوتح ƭƤة بالشƮاƤ ýبوسائ ǉƌنشاƍ ǅت.  
*-   Ǉدو Ǌùيعƿد توùالقيد بع ǏلƵ ýتعدي ƇجراƎب Ơتسم Ǚ ورةƮب Ǌب ƾيتعل ǐالذ ýبالسج Ʊارتب

 ƴيƿالتو Ǒيير فƺت ƚحداƍ". )1(.  
 يكوǇ موƛقùا  أǇالقانونية ƵلǏ التوƿيƴ اǙلكترونǑ  وƿد اشترƱ المشرƳ اǕردنǗ ǑسباƷ الحجية
 ƾيƛتو Ƙاداǌدر شƮة معتمدة تǌج ýبƿ Ǉم-     Ǒùف ǅدùالمتق ǑùلكترونǙا ƴيƿالتو ǐƨو يواǋو

 ǑوربǕا Ǌو ما -التوجيǋو Ü     يةƵوùالموض Ʊروùالش Ɣùجان Ǐلƍ ا شكلياƱشر ǉتبارƵا Ǉيمك
ǁذل Ƈورا Ǉد مƮيق Ǉوكا  Ü Ǌحد ذات Ǒف ƴيƿلا المتعلقة بالتو    ƔحاùƮأ ƠالùƮم ǏùلƵ Ʋحفا

ƴيƿتعتبر مفتوح و التوا Ǒوالت ƘنترنǙبر اƵ لكترونيةǙا Ƙǚةحماية المعام   ýùمما يجع ƴللجمي
  .)ǋ)2ذǉ الشبكة Ƶرضة لعملياƘ القرƮنة 

مجموùƵة مƵ :"   Ǉùرƻ الفقǊ التوƿيƴ اǙلكترونǑ بƋنǊ  :فقها تعريف التوقيƲ االلكتروني/ƙانيا
قنية  التǑ يتيƠ استƤدامǌا Ʊ ǇƵريƾ الرموƨ أو اǕرƿاǅ أو الشفراƘ اǗجراƇاƘ أو الوسائý الت

  ."ƤǗراǚƵ Ɯمة مميƨة لƮاحƔ الرسالة المنقولة الكترونيا 
ǊنƋب Ƈاǌأحد الفق ǊرفƵ ة     :"وكماùƮƮƤالمت Ƙاùيئǌال ǎدùحƍ ǇƵ درƮير يƺƮ Ǒمƿر ƻمل

Ü ǐر العقارǌالش ǅاƲن ýƛالحكومة تماما م ýبƿ Ǉا مǌب ƻالمستقلة ومعتر   ǅتùي ƻذا الملǋ Ǒوف
الشǌùادة   ƇتƨƤيǇ اǙسǅ وبعƯ المعلوماƘ الǌامة اƤǕرǎ مýƛ الرǅƿ التسلسلǑ وتاريƣ انتùǌا 

   .)3("ومƮدرǋا
 ǊنƋب ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ƻرƵ د    :" كماùبتحدي Ơمùتس Ǒùالتقنية الت ƘاƇجراǗا Ǉة مƵمجمو

ǐالذ ƻرƮذا التǋ Ǉبمضمو Ǌبولƿو ƘاƇجراǗا ǉذǋ ǊنƵ درƮت Ǉية مƮƤش   ƴùيƿدر التوƮي
 Ǌ1(  ."بمناسبت(.  

  
  صور التوقيƲ االلكتروني: الفرƱ الƙاني 

  
                                                 

 .Ü198 و189ƭمرجƴ سابƭ Üƾلورنس محمد عبيدات  ،  )1(
)2( ÜƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ  Üƾساب ƴمرجƭ124.  
 .Ü39 مرجƴ سابƭ Üƾمولود ƿارة  )3(
 
استيعابا للتƱوراƘ التكنولوجية التǑ يمكǋ Ǉذا التعريƻ أكƛر وضوحا و ǇƋيرǎ الدكتور لورنس محمد ƵبيداƘ ب )1(

لورنس محمد  : انƲر.       ǅ بǌا ǋذا النوƳ مǇ التوƿيعاƘوǌƲورǋا فǑ المستقبƍ ýضافة Ǘبراǉƨ للوƲيفة التǑ يق
Ü ƘبيداƵ  Ü ƾساب ƴمرج ƭ127.  



 

 

         ǇماǕتبعا لدرجة ا ǁوكذل Üاǌب ǅيت Ǒريقة التƱتبعا لل ǑلكترونǙا ƴيƿور التوƮ ƻتلƤت
ǉورƮ ǅǋدمة و أƤالوسيلة التقنية المست ǏلƵ تعتمد Ǒقة المتوافرة التƛوال :  

يتƵƍ ǅداد التوƿيƴ الرƿمǑù مsignature numérique:     ýǚùƤ ǇùالتوقيƲ الرقمي / ƈوال
   Ʊùنم Ǉùأو المحرر م ƴيƿا التوǌب ýيتحو Ǒو الت Ƙريتماƹاللو ǅداƤرياضية و باست ƘǙمعاد
     Ǚƍ ةƇروùا المقǌتƺيùƮ Ǐùلƍ اǋدùيعي Ǉحد أǕ Ǉيمك Ǚ معادلة رياضية و Ǐلƍ الكتابة العادية

ǁة بذلƮاƤالمعادلة ال Ǌلدي ǐالذ ƭƤ2(الش(.  
سùرية  بدور مǅǌ فǋ Ǒذا المجاý وǋو ما يضمLa cryptographie   ǇنƲاǅ التشفير  قوǅوي

Ǒمƿالر ƴيƿبر الش ويوفر التوƵ المنعقدة Ƙǚللمعام ǇماǕقة و اƛبكة   الùش ýùƛالمفتوحة م Ƙبكا
التǑ يتǅ تبادلǌا لبياناƘ امنƴ الƺير مǇ الدƤوý والتقاƱ رسائƍ  ýلǏيǌدƍ ƻجراǌ  ƇواǗنترنÜƘ ف
ýǚƤ Ǉة   مùƮاƤال Ƙالبيانا Ưأو بع Ǉائتما ƘاƿاƱب ǅاƿأر Ǉتتضم Ƙكان Ƈسوا ƘنترنǙشبكة ا

                 Ƙاùالبيان Ưùة بعƿرùس ǅتùفقد ي Ü ýوالقبو ƔيجاǗا Ʊارتبا ýǚƤ Ǉم ǅيبر ƻسو ƻرƮبت
 Ǒوبالتال Ü ǁذل Ƈة جراƿǚالع ǑرفƱسائر مادية أو معنوية لƤ Ǐلƍ ǐدƌا مما يǌليƵ ƳǚƱǙأو ا

حمǑ البياناƘ مǇ وƮولǌا مشوǋة ƍلǏ الƱرƻ اƤǓر فǌو يسعƍ ǏلǏ وƮوý رسالة فالتشفير ي
  )3(سليمة مǇ أƤ ǐلý واƵتداƇ الƺير ƵلǏ بياناتǌا 

ƛالƚù  رونÜǑ فقد وجدƘ الحاجة ƍلƱ Ǐرƻ ولضماǇ اǕماǇ فǑ التشفير الƤاƭ بالتوƿيƴ اǗلكت
ة مƤتƮة يكùوǇ لùǌا سùلƱة    فǑ التجارة اǗلكترونية يكوǇ محƛ ýقة اǕفرادÜ و يتمýƛ فǋ Ǒيئ

ǑلكترونǗا ƴيƿالتو ƾيƛار و توǌشƍ أو ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒمقدم  ǑùلكترونǙارة   - اùشǙا ƾبùس
  .    )4(-اليǌا

يقوǋ ǅذا النƲاƵ ǅلǏ اƵتماد الƮفاƘ والƤواƭ الفيƨيائية لǘنسùاǇ  : التوقيƲ البيومتري/ ƙانيا 
الجƇƨ الموجùود Ƥلƻù    -العيǇ  كالبƮمة ƨƿ Üحية : التǑ يفترƯ أǇ تƤتلƻ مƍ ǇنساƤǓ Ǉر

Ü نبرة الƮوÜ Ƙ حيƚ يتǅ تƨƤيǇ الƤاƮية المƤتارة ƵلǏ جǌاƨ الكمبيùوتر وذلǁù     -القرنية 
  ýùالعمي Ƙوسما ƘفاƮ ابقةƱبم ǁوذل Ü ƴيƿحة التوƮ Ǉم ƾللتحق Ǌويعاد فك Ü التشفير ƾريƱب

  .المستƤدǅ للتوƿيƴ مƴ الƮفاƘ المƨƤنة 
يتǅ استƤداǅ القلǅ اǙلكترونǑ بكتابة الشƭƤ لتوƿيعƵ ǊلǏù  :  رونيبالقلم االلكت Ʋالتوقي/ ƙالƙا  

  ùر لùǌƲفي Üالكمبيوتر ƨاǌمعينة بج Ơمفاتي ǏلƵ Ʊƺبالض ǅكد يقوƋوبعد الت Ü شاشة الكمبيوترǊ 
   Ǌùدون ǐذùال ƴيƿالتو ǏلƵ ƾير موافƹ رƤǓا Ǒوف ƾما كلمة موافǋحداƍ Ǒف Ü Ǉمربعي   ǏùلƵ

                                                 
)2( ƭ Ü ƾساب ƴمرجÜ ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ38. 
)3( ƾساب ƴمرج Ü ƘبيداƵ لورنس محمد Ü  ƭ135. 
 .ƿ73نديÜ ýمرجƴ سابƭ Ü ƾ دسعيد سي )4(



 

 

 ƾمواف ƴمرب ǏلƵ Ʊƺذا ضƎف Ü ماالشاشة ýبك Ü ريقة التشفيرƱب Ǌيعƿتو ǇيƨƤوت Ʋحف ǅت   Ǌùفي
 ǅالقل Ʊƺودرجة ض Ʊودوائر ونقا ƘاƇوانحنا ƘاƇالتوا Ǉ1(م(.  

  
  الحجية القانونية للتوقيƲ االلكتروني: الفرƱ الƙالث

  
رأييÜǇ  الرأǐ  كترونǑ فǑ اƛǗباƘ انقسƍ ǅلǇƍǏ موƻƿ الفقǊ بالنسبة لحجية التوƿيƴ اǗل        

 ǅل ýوǕا ǅل ǊنƎف Ǒو بالتال  ƴيƿالتو ýيفة و شكƲو Ǉبي ƾيفرǑƱأية حجية  يع Ǌل ƴيƿتد بالتوƵوا
   Ǉوƺبùيس ǅùǌف Ǒو بالتال ÜǊوشكل ƴيƿيفة التوƲو Ǉوا بيƿفر Ǒانƛال ǐالرأ ƔحاƮبينما أ ǐالتقليد
حجية ƵلǏ التوƿيƴ اǗلكترونƵ ǑلǏ اƵتبار ƿيامǊ بنفس وƲائƻ التوƿيƴ التقليدǐ مǇ تحديد ǋوية 

لتǅƨ و رضائǊ بمضموǇ ما وƵ ƴƿليǊ  و بالتالǑ يعتبروǇ التوƿيƴ اǗلكترونǑ شكǚ مƤتلفùا  الم
 ǐالتقليد Ǌومǌبمف ƴيƿالتو ǇƵ)2(Üس ƚǚƛ ýǚƤ Ǉلة مƋالمس ǉذǋ ƚبح ýنحاوƱنقا Ǒǋ:  

يوضƴ التوƿيƴ فǑù المحùرر مǇù     : مدǌ تحقيق التوقيƲ االلكتروني ألشكال التوقيƈ / Ʋوال
 Ǌذات ƴƿالمو ƭƤو الشÜرƤƈ ƭƤش ǐأ Ǉم Ǚ ǉيد ýبفع ǐأ Ʋلف " ǉيد ýفع " ƴيƿتو ýليشم ƴيتس

و Ǉƍ كاǇ يجوƨ أǇ يùتǅ التوƿيƴù   . مǊ الƤاƭدǉ مباشرة أو ببƮمة أƮبعǊ أو بƤتالشƭƤ بي
 ǅتƤال ƔاحƮ بموافقة Ǉيكو Ǉأ Ʊر شرƤƈ ƭƤة شƱبواس ǅتƤبال ǉرƲن Ƙùوتح  ǑùǋوÜ  Ǉùم

  : للتوƿيƴ –التقليدية –اǕشكاý المعروفة 
*Ǖاƅالمعتاد للكتابة :  مضا ýالشك Ǐلƍ لةƮب Ƙيم Ǚ ǚشك ƘذƤات ƱوƱƤال Ǉة مƵو مجموǋو

حبÜ Ǌ وƮادرا بý اتƤذ شكǋ ǚندسيا مميƨا  Ü ويشترƱ فǑ اǗمضاƇ أǇ يحدد شƮƤية Ʈا
Ǉ يكوǇ بقلǅ أيا كاǇ نوǊƵ  ويوضƹ ƴالبا فǑ نǌاية المحرر للتعبير Ƶ ǇƵنƹ ǇƵ Ǚ ǊيرÜ ǉ وأ

  .كý ما ذكر فيǊ اǗرادة واǙلتƨاǅ ب
وǑǋ رسǅ الجلد الذǐ تǌƲر ƵليƱƤ ǊوƱ وتعرجاƘ تƤتلƻ مǇ أƮبƤǓ ƴر ومǇ  :البصمة *

مƱ Ǉرƾ التوƿيƴ ذاƘ القدرة ƵلǏ تحديد ǋوية الشƭƤ الموÜ ƴƿ لƮعوبة  ÜفǑǌشƤǕ ƭƤر 
ǇنساǗا ƘماƮب Ǒف Ǌالتشاب .  

وƵ ǐلǏ مǇ الƤشÜ Ɣ يحتا ويƮنƹ ƴالباستƤدمƘ للتوƿيƴ  وǋو مǇ أƿدǅ الوسائý التǑ: الختم*
ǊاحبƮ ǇنواƵنة وǌوم  ǅ1(.اس(.  

                                                 
)1( Ü يبةǋ أبو ǎنجو  Ü ƾساب ƴمرج ƭƭ50  Ü51. 
)2( ƭ Ü ƾساب ƴموج ÜƘبيداƵ 158لورنس محمد. 
)1(  ƭ Ü ƾساب ƴمرج  ÜƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ60  Ǐلƍ63. 



 

 

    مǇ القانوǇ المدنƿ Ǒبý تعديý  327فǑ المادة المشرƳ الجƨائرǐ  أƍ ǇلǏ اǗشارةوتجدر  
05-10  ƻيعتر Ǉيك ǅلǙƍ  مة بعدƮبالب ƴيƿحة التوƮر بƿأ ǅƛ ƇمضاǗباÜýيقر  التعدي ǅول

ǋو ǉويرƨولة تǌذا ربما لسǋو ǅتƤبال ƴيƿماأو التو Ɣلƹ Ƈاǌالفق Ǌليƍ Ɣǋ2( ذ(.  
 Ǉجديدا م ǚيعد شك ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ǉذا كاƍ ة معرفة فيماƱالنق ǉذǋ ýǚƤ Ǉم ýسنحاو

 ýأشكاƴيƿالتوÛ ǉتبارƵا Ǉيمك ǅأ Ǉبي مƿ Ǉأو م ÜƇمضاǗا ýبيƿý Þ ǅتƤال ýبيƿ Ǉأو م ÜمةƮالب  
اǙلكترونية فƮ Ǒورǋا المƤتلفة  Ƙناالبيا  ýبالنسبة لǘمضاǇƍ Ƈ التوƿيƴ اǙلكترونǑ يعد مƿ Ǉبي
و بالتالǙ Ǒ يمكǇ أǇ تعتبر ùǋذǉ البيانùاÜ   ƘالتǑ تستƤدǅ الرموƨ والحروƻ والتشفير وƹيرǋا 

ƇمضاƍÜ Ǖ  ƭƤùا للشƨمعينا ممي ǚذ شكƤلتت ƭƤا الشǋتارƤي Ǒبالكتابة الت Ǉيكو ƇمضاǗا Ǉ
 ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ǒف ƾيتحق Ǚ ذا ماǋوÜورة التƮدا الƵ ما  ǅùالقل ƾريƱا بǌب ƴيƿالتو Ǉيكو Ǒ

ǑلكترونǙاÜ ورة كبيرةƮا بǌدامƤذا انتشر استƍ اǌانونيا بƿ ترافاƵا ƨستحو ǑوالتÜ  كد وجودƋوت
ǊاحبƮ Ǐلƍ Ǌنسبت Ǒف ƴيƿذا التوǌب Ǉالمتعاملي ǎقة لدƛال ǐا وتقوǌحمايت ýوية تكفƿ Ƙتقنيا.  

دد شƮƤية الموÜ ƴùƿ أمùا التوƿيƴù    أما بالنسبة للبƮمة فǑǌ  تترǁ أƛرا ماديا يستƱيƴ أǇ يح
 ǉورƮ ƴجمي Ǒف ǑلكترونǙفاƵا Ǉيمك ǚ ƍ ذاƍ Ǚƍ Ü مةùƮالب ýبيƿ Ǉم ǉتبار   ƴùيƿا التوùتبرنƵ

  Ǐùلƍ  ýƤيد Ǉأ ƭƤذا أراد شƎف Ü ǑلǓا ƻراƮال ýمجا Ǒمة فƮالب ǅدƤيست ǐالذ ǐالبيومتر
بما ǋو مǊ   ǇƨùƤحد أƮابعƵ ǊلǏ الشاشة ومقارنتǊ يƱلƔ منǊ وضƴ أƎننƲاǅ الƮراƻ اǓلǑ ف

تƱابقا تتǅ العملية وǙƍ فǚ يمكǇ ذلǁ وƵليǊù يمكǇù اƵتبùار     ǇƎفǑ ذاكرة الƮراƻ اǓلÜ Ǒ ف
التوƿيƴ اǙلكترونǑ مƿ Ǉبيý البƮمة وǙ مانƴ مǇ اƵǙتراƻ بǊù مƴù مǚحùƲة أǇ اǕجƨùǌة     

ǐسر ǅƿر ýاƤدƍ ƔلƱتت ýمة بƮبالب ǑتكتفǙ.      
 ǅتƤتبر  فقدبالنسبة للƵياƿالتو Ưالبع    ƘاùƿاƱالب Ǒùف ǐرùالس ǅƿالر ǏلƵ ǅالقائ ǑلكترونǙا ƴ
Ǉ العمليùة  يمارس بƱƤ اليد وأ ǋذا التوƿيǇ Ǚ ƴمƿ Ǉبيý الƤتǅ واستدƵ ýلǏ ذلǁ بƋ البǚستيكية

Ǚ Ǌ يƮدƎ ƾنمترتبة ƵلǏ استƤداǋ ǅذا التوƿيƴ تترجǅ كتابة ƛانية Ü فƎذا اƵتبرنا ذلƮ ǁحيحا فال
 ǑلكترونǙا ƴيƿور التوƮ ƴجمي ǏلƵǙ ذƍ    ƨùممي ǅùرس ǇƵ بارةƵ ǅتƤفال Ü ǁذل ǅتعمي Ǉيمك

  ǅائùالق ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ƻǚƤ ǏلƵ Ü ةƿالور ǏلƵ ǊبعƱبالحبر و ǊمسƱ را ماديا بعدƛأ ǁيتر
   Ǉùيمك Ǚو ǇدميƤتùالمس ýك ýبƿ Ǉرا واحدا مƛالشاشة أ ǏلƵ ǁيتر ƚحي Ü ǐالسر ǅƿالر ǏلƵ

 Ǌيضع ǐالذ ƭƤالش ýبƿ Ǉم Ǚƍ ǅƿذا الرǋ أو  معرفة ǁالبن ýبƿ Ǉ1(م(.  
   Ʊروùلش Ǌùتحقيق ǎمد Ǒف ƚذا ما يجعلنا نبحǋجديدا و ǚيعتبر شك ǑلكترونǙا ƴيƿفالتو ǊليƵو

ƴيƿالتو ƻائƲوو :  

                                                 
)2(  Ü روƨمحمد رضا أƾساب ƴمرجƭ Ü6. 
)1( Ü ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ ƭ Ü ƾساب ƴ61مرج Ǐ63 ال. 



 

 

  :مدǌ تحقيق التوقيƲ االلكتروني لشروط التوقيƙ/Ʋانيا  
  : نǊ مǇ شروƱ التوƿيƴ مǇ المستقر ƵليǊ أ

مميƨùة   –ƱƤيùة أو بيومتريùة   –مة أǐ أǇ يكوƈ  :ǚƵ Ǉن يكون عǘمة مميزة للشخص-1
 Ǉأ ǉورƮ ƴبجمي ǑلكترونǙا ƴيƿللتو Ǉويمك Ü ǅتƤ ÜƇمضاƍ ÜمةƮب ǉيرƹ ǇƵ ƴƿية الموƮƤلش
  ǏùلƵ ǅيقو Ǉذا كاƍ ةƮاƤ Ǒمƿالر ƴيƿفالتو Ü ا أحدǌفي Ǌيشارك Ǚ ƭƤة للشƨمة مميǚƵ يعتبر

 Ǉمفتاحي–  ƴƿالمو Ǚƍ Ǌيعلم Ǚ ƭاƤو ǅاƵ– أ ƴيƱيست ǊدامƤند استƵو  ƴùيƿالتو Ǉم ƾيتحق Ǉ
 ýبفضǑلكترونǙا ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒالت مقدمǑ  Ǉناƛا Ǌيتشاب Ǉأ Ǉيمك Ǚو Ü ƴيƿحة التوƮ كدƌت

بنفس الرǅƿ السرǐ داýƤ النƲاǅ الواحد Ü أما التوƿيƴ البيومترǐ يقوƵ ǅلǏ الƮƤائƭ الذاتيùة  
نǑ فǌو مýƛ اǗمضاƇ للشƭƤ الموƴƿ التǑ يتميƨ بǌا ƹ ǇƵيرÜ ǉ وكذلǁ التوƿيƴ بالقلǅ اǙلكترو

    Ǒùف ǇƨùƤالم ƇاùمضǗا ƾابƱ ذاƍ Ǚƍ  ǉƨانجا Ǉيمك Ǚو ǉيرƹ ǇƵ ƭƤالش ƨتميي Ǒف ǐالعاد
   .)2(الكمبيوتر

رر يشترƱ فǑ التوƿيƴ أǇ يتýƮ بùالمح : واضحا ومستمرا  اتصال التوقيƲ بالمحرر اتصاال-2
ùƱ Ǌواý الفتùرة   مستمرا ويمكǇ حفǇ Ʋ يكوǋ Ǉذا اǙتƮاƵýلǏ نحو Ǚ يمكǇ فƮلƵ ǊنÜ Ǌ وأ

 ýاƮات Ǌمع ƾيتحق Ƙباƛǘالمعد ل  Ǒƿالمحرر الور ǏلƵ ƴيƿفالتو ƘباƛǗا Ǒف ǊدامƤستǙ منيةƨال
حدǋما ƵلǏù اùƤǓر Ǚƍ  بƎùتƻǚ    وكيميائيا بحيǙ ƚ يمكǇ معǊ فýƮ أالتوƿيƴ بالمحرر ماديا 

يمكǇù كشùفǊ   ما  الوƛيقة  Ü أو ƍحداƚ تعديý كيميائǑ للحبر ومادة اǕوراƾ المستƤدمة Ü وǋو
  ùلǋللو Ǉùو أمر يمكǋو ÜبرةƤال ýǋƋستعانة بǙوا Ü رةƲةبالمنا    Ǖ ǉورùƮت ǅدùƵ ǏùولǕا Ǉ

  Ü ةùالكتروني ǅائƵد ǏلƵ Ƙومعلوما Ƙوبيانا ƨرمو ýذ شكƤلكترونية تتǙا Ƙالمحررا  Ǉùويمك
ولكǇ أمكǇ التƺلƵ ƔلǏù ذلǁù باسùتƤداƛÜ     ǅر مادǐ يدƵ ýليǌاƍدƤاý التعديƘǚ دوǇ حدوƚ أ

ماتية تعمƵ ýلǏ تشفيرǉ ومƛ Ǉمة تحƮينǊ مǇ العابƛيÜ Ǉ كما يمكǇ اǙستعانة فǑù  برامƝ معلو
 ýذا المجاǋǑلكترونǙا ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒبسرية  مقدم ƘرفاƮالت ǉذǋ ýƛم Ʋتحف Ǉأ Ǉيمك Ǒالت

Ǉ1(وأما(.  
   Ǉùا الكتابة مǌل ƴضƤت Ǒالت  Ʊللشرو ƴضƤي Ǒالكتابة وبالتال ýأشكا Ǉم ǚشك ƴيƿكما يعد التو

 ƚحي ǑلكترونǙا ƴيƿمر بالنسبة للتوǕا ǁوكذلÜمباشر ýبشك ǊتƇراƿو ǊليƵ ƳǚƱǙاÜ ǁو  يترǌف
Ƶ اǌتƇراƿ Ǉتلفة يمكƤم ƘبياناǇ     ǏùلƵ درةùا القùǌل Ɲود ببرامƨالكمبيوتر الم ǅداƤاست ƾريƱ

ما ƍلǏ لƺة اǗنساÜ Ǉ وأ 0و 1يǇ رǅƿ القراƇة وترجمة لƺة اǓلة التǑ تتكوǇ مǇ توافƾ وتبادý ب
يƚ اǙستمرارية فƋمكǇ التƺلƵ ƔلǏ ذلǁ  بواسƱة دƵاماƘ الكترونية ƿد تفùوƾ الùورƾ   مǇ ح

                                                 
)2( ÜǊنفس ƴالمرج  ƭƭ64 Ü65. 
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سبƾ اǗشارة ƍلǏ ذلǁù فǑù الكتابùة     –الحشراƘ لسوƇ التƨƤيǇ  الذǐ يتƉكý بفعý الرƱوبة أو
  .)2(  -اǙلكترونية 

د ǋوية Ǉƍ أǅǋ وƲائƻ التوƿيƴ تحدي  :مدǌ تحقيق التوقيƲ االلكتروني لوظاƏف التوقيƙ / Ʋالƙا 
Ü وسنبحƚ فǑù مùدǎ تحقيƾù التوƿيƴù      الشƭƤ الموÜ ƴƿ و رضاǉ باǙلتƨاǅ بمضموǇ العقد

 ƻائƲالو Ǌاتǌل ǑلكترونǙا.  
1- Ʋال : تحديد هوية الشخص الموق ǅأحكا Ǒالقانونية الواردة ف ƭوƮالن Ǒفف   Ǒùد العرفùعق  

 Ƙندما بينƵ يفةƲالو ǉذǌا 327المادة  نجد ذكرا ل Ǉالقانو Ǉالمعدلة م  ǐرùائƨالج Ǒلمدن Ǉأ " :
ǊبعƮƍ مةƮب ǊليƵ ƴأو وض Ǌعƿأو و Ǌكتب Ǉادرا ممƮ Ǒالعقد العرف  ǅراحة ما لƮ و ينكرǋ ما

 Ǌليƍ Ɣمنسو....." Ü فعبارة ما Ɵبوضو Ƙأشار Ǌليƍ Ɣو منسوǋ ýتد ƴيƿريقة التوƱ Ǉأ Ǐلƍ   و
حديùد ǋويùة   تحدد ǋوية الشƭƤ الموƴƿ وǋو مǇ أǅǋ الوƲائƻ التǑ يقوǅ بǌا التوƿيƴù فǑù ت  

  . اƱǕراƻ المتعاƿدة
لة تتعلƾ باƛǗباƘ لتقليدية كاǇ التƋكد مǇ الǌوية أýƿ أǋمية Ǚ يƛار Ǚ Ǚƍحقا فǑ مسƋففǑ العقود ا
 Ƴاƨند النƵ– تراƵǙاƯ  ǅاƨلتǙتنفيذ ا ǇƵ–  Ǐلƍ Ɣينس Ǐحت ƴيƿالتو Ǉم ƾالتحق ǑƵمما يستد

 ýالعوام Ǉالعديد م ýƤفتتد Ü ǊاحبƮ ة اكƱالسل ýƤتد  Ǉùلك Ü ويةǌال ƘاƿاƱدار بƮƍ Ǒلعامة ف
يفترƯ الدراية المسبقة بǌذا العالǅ اǙفتراضǑ   -اǙنترنƵ–  ƘلǏ مستوǐ الشبكاƘ المفتوحة 

   Ƙاداǌùالش ǅلùيس ǐالذ ƾادƮير المƺكال Ü ǊليƵ Ǌابتƿا وحيدا يمارس  رƮƤادة ما نجد شƵ ذƍ
المعùامƘǚ اǙلكترونيùة Ü    بùة ƿراماǙلكترونية ويضمƮ Ǉحة ومƱابقة التواƿيƴ اǙلكترونية و

  ǏلƵ Ǒمƿسيما الرǙ ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ǒادة فƵ ƴƿالمو ƭƤتحديد ش Ǒور فيعتمد فùأم ƚǚƛ   
Ü ( Ü الشǌادة اǙلكترونيùة  -مقدمƤ ǑدماƘ التƮديƾ اǙلكترونǑ-الموÜ ƴƿ السلƱة التوƛيقية ( 

حتƍ  Ü  ǏùلǏ السلƱة التوƛيقيùة ƵليǊ أǇ يتقدǅ بƱلÜ Ɣ فالشƭƤ  الذǐ يريد أǇ يوƴƿ الكترونيا 
  ǅاùƵ Ɵمفتا ƇنشاƎة بƱالسل ǅتقو Ǌذات Ƙƿالو Ǒف Ü السرية Ǌفي Ưيفتر ǐا الذƮاƤ مفتاحا Ǌتسلم
   Ǐùلƍ ƴùƿمو ƔاƱƤ ýرساƍ Ǒف Ɣƹذا رƎف Ü ادة الكترونيةǌش Ǌب ƾيلح ǐوالذ ƭاƤ رƤƉب ƴيتب

حيƚ يسùتعيÜ  Ǉتوƛيقية المرسƍ ýليǊ يجƔ أǇ يرفقǊ بالشǌادة اǙلكترونية المسلمة مǇ السلƱة ال
 Ɣوƹالمر ƭƤالش Ǐلƍ Ǌويرسل ƔاƱƤذا الǋ لكتابة الرسالة مما يشفر ƭاƤال Ɵبالمفتا ýالمرس

Üم Ǌمǚاست ǎولدƵƍ Ǌشفرت ǁبف ǅيقو Ǌليƍ  ýالمرس Ǉ    ǐذùال ýùللمرس ǅاùالع Ɵالمفتا ǏلƵ تمادا
شƭƤ مùƮدر  يكوǇ مرفقا بالƱƤاÜ ƔفƎذا كاǇ المفتاحيǇ سرييǇ تǅ حý الشفرة والتƋكد مǇ ال

 ƔاƱƤ1(ال(Üǚƛم ǁة   فالبنوùنتيج ƫƺال Ǉلكترونية مǙالتجارة ا Ǒف Ǉحماية المشاركي ǏلƵ ýتعم

                                                 
)2( ÜƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ  Üƾساب ƴمرج ƭƭ65 Ü66 . 
 .Ü ƭ ƭ44 Ü45 مرجƴ سابÜƾ  مولود ƿارة )1(



 

 

   ǐƨائùة حùويǋ ǏلƵ ǁبن ýد كǌتكنولوجيا التشفير يش ǅداƤفباست Ü يةƮƤالش Ƙوياǌال ǅداƤاست
 ǐƨائùوية حǋ Ǉيتحققوا م Ǉأ Ǌو حساباتƨحائ ǊلǚƤ Ǉم ƴيƱيست Ʊكوسي ýويعم Ǌلدي Ƙالحسابا 

ǎرƤǕا ǁالبنو Ǒف Ƙ2(الحسابا(.  
           فالتعبير ǇƵ اǗرادة يمكǇ أǇ يكùوǇ بùاللفƲ  : التعبير عن إرادة الموقƲ ورضاǇ بااللتزام -2

  Ü رفاƵ شارة المتداولةǗقةأو بالكتابة أو باƛوال ǇماǕا ýوسيلة مقترنة بوسائ ýو ك   Ǉأ Ǉùيمك
ýتنا  ƻتراƵǙا  Ǒا فǌبحجيتƘباƛǗا  Üو نفǋوǑلكترونǙا ƴيƿمر بالنسبة للتوǕس ا Ü   ýاùد يقƿو

 ǊاحبƮ ǇƵ ماديا ýƮمنف ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ǉأýالقو Ǉويمك Ü  Ǉأ  ƇاùمضǗوا ǅتƤمة والƮالب
يمكǇ الحƮوƵ ýليǊ أيضا منفƮ ǇƵ ýƮاحبÜ Ǌ كما الƤتǅ  رǅƹ أǇوجدƘ لǌا اƵترافا تشريعيا 

وتتحقÜ ƾ)3( شƭƤ نائǅ أو مƺشƵ ǑليǊوالبƮمة يمكǇ وضعǌا ƵلǏ محرر مƍ ǇبǌاÜ ǅ بسǌولة 
يمكǇ أǇ تتعرǋ Ưذǉ البƱاùƿة   حيƚ التوƿيƴ الموجود ƵلǏ البƱاƿاƘ البǚستيكية فǋǑذǉ الحالة 

أǇ يƱƤر البنǁ أو الضياƳ وتستعمý مƹ Ǉير Ʈاحبǌا  ǋ Üنا يجƵ ƔلǏ حامý البƱاƿة   للسرƿة
 . )4(حتǏ يوƻƿ التعامý بالبƱاƿة

 
  

  اق االستعانة بالكتابة والتوقيƲ االلكترونييننط : المطلب الƙالث
يعد البريد اǙلكترونǑ وشبكة الويƔ مناƾƱ استƤداǅ للتوƿيƴ اǙلكترونÜ Ǒ فالبريùد             

اǙلكترونǑ وسيلة للتعاƿد اǙلكترونǑ مƍ ýǚƤ Ǉرساý واستقباý الرسالة اǙلكترونيùة موƿعùة   
          استƤداǅ التوƿيƴ الرƿمǑ أو التوƿيƴ بالقلǅ اǙلكترونǑù يمكǇ بالƱريقة التǑ تناسƔ المتعاƿديÜ Ǉف

 ǉيرƹ أو ǐالبيومتر ƴيƿأو التوÜ    ùيƿة والتوùالكتاب ǅداƤتùقود الكترونية باسƵ Ƌتنش Ǒوبالتالƴ 
وƿد أƮبحǋ ƘاتǊ الوسيلة تستعمý كƛيرا فƍ Ǒبراǅ العقود Ƶبر اǙنترنƘù مǇù    يÜǇ اǙلكتروني

نيا Ü وƵليǊ فǇƎ التوƿيƴ اǙلكترونƤ ǑاƮة الرƿمǑ مدƵما بشǌùادة  ýǚƤ تبادý البياناƘ الكترو
    ǅاƨلتǙاùب Ǌùرادتƍ ǇùƵ د والتعبيرƿية المتعاƮƤش Ǉم ƾالكترونية وسيلة فعالة وناجحة للتحق

 ǑلكترونǙبر البريد اƵ الرسالة المرسلة Ǉبمضمو.  
لباحƵ   ǇùƵ ƚùندما يدýƤ الشƭƤù ا ýƵ مستوǎ شبكة الويƔ يستƤدǅ التوƿيƴ اǙلكترونǑ و 

شبكة فيجد السلعة المنشودة تحديدا فǑ الǚئحة الحد الشركاƵ ƘلƤ Ǐدمة ƍلǏ موƴƿ أ بضاƵة أو
 Ǒالعقد النموذج ǅأما Ǌر الموافقة ليجد نفسƨ ǏلƵ ǁلǌالمست Ʊƺويض Ü الشاشة ǏلƵ رǌƲت Ǒالت
الموضوƵ ƳلǏ الويƔ والمتضمǇ للشروƱ العقدية ويحتوǋ ǐذا النموذƵ ƜلƵ ǏبùاراƘ تفيùد   

                                                 
 .512حمد Ƶبد الƤالÜƾ مرجƴ سابƭ Üƾ أ )2(
)3(  Üƾساب ƴمرج ÜǑفƱمحمود ل ǅمحمد حساƭ35.  
)4(  ƭ Ü ƾساب ƴمرجÜ ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ45. 



 

 

Ü ويتǅ التعاƿد ƵلǏ الويƍ Ɣذا وافƾ الشǙ /no ( ƭƤ ( أو رفضǊ ) yes/ نعǅ (قبوý التعاƿد ب
ƵلǏ اǗيجاƔ الذƵ ǐرضǊ الموجƔ بالضƱƺ بالمƌشر المتحرƵ ǁلǏ الƤانة المƮƮƤة للعقùد  
المعروƵ ƯلǏ شاشةالجǌاÜ ƨ وحتǏ يستكمý العقد ƿدرتƵ ǊلǏ اƛǗباƘ فƎنǊ يتǅ وضƤ ƴانùة  

الرǅƿ السرǐ الƤاƭ ببƱاƿتǊ اǙئتمانية كتوƿيƴ أو كوسيلة للùدفÜ ƴويمكǇù    يضƴ بǌا المتعاƿد
مقدمƤ ǑدماƘ التƮديƾ ( أيضا استƤداǅ الشǌادة الرƿمية التǑ تƮدرǋا الشركاƘ المتƮƮƤة 

ǑلكترونǙا(    ǅوùر ويقùƤǓة اùويǋ Ǉم ǇرفيƱال ǚكد كƋيت Ǒلك ƴƿوبالمو ƭاƤشǕبا ƻللتعري
 Ǒمƿالر Ǌيعƿتو ǅداƤباست ƭƤالش  ƾùريƱ ǇƵ العقود ǉذǋ Ʋالعقد وتحف Ǉمضمو ǏلƵ للموافقة

    .)1(سجƘǚ منƲمة تمكǇ المنتƝ أو المƨود بالرجوƍ Ƴليǌا  
   ǊليƵلكترونية والكتابوǙالكتابة ا Ǉبي ǑيفƲالو ýار التعادƱƍ Ǒية  ةوفƿالور  Ǉùأمك  ƘاùبƛǗا

              التǑù سùبƾ  نيùة  لشùروƱ القانو ƍذا اسùتوفǏ ا المحرر اǙلكترونǑù  اǙحتجاƜ بو الكترونيا
 ƤاùƮة ابة اǙلكترونية مǇ بعƯ العقود د الكتاستبعا -فýƲ Ǒ ما يسمƠ بǊ القانوÜǇ و  بيانǌا
ǁشكلية  تل ƔلƱتت Ǒمعينةالت ÜǑلكترونǙالعقد ا ǅبراƍ ƾاƱن Ǒف ǁذل Ǉبيا ƾد سبƿو-.  
     Ǚا ƘباƛǗ ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ýبوƿ Ǉدو ýيحو ƴيوجد مان Ǚ Ǌكما أن Ǒدية فƿالتعا Ƙاماƨلت

Ǖنǌا ذاƿ Ƙوة أكبر مǇ الشǌادة والقرائǇ   مǇ باƔ اǕولÜ ǏالحاƘǙ التǙ Ǒ تشترƱ فيǌا الكتابة 
 Üكما Ǉأ ǑلكترونǙا ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒمقدم Ƙاǌج Ɣياƹ)ǚƛائر مƨالج Ǒالبنية  )ف ǅǋتبارƵبا

Ü قضائية الفتية فǋ Ǒذا المجاýالممارسة الالعقود Ƶبر الشبكة ÜوفǇ  ýƲ Ǒالتحتية الداƵمة Ǖما
ƵلǏ مبدأ فǑ حدود اǙستƛناƇاƘ الواردة  Ǚƍ الكتابة والتوƿيƴ اǙلكترونييǇ دسمƠ باƵتماƿد Ǚ ي

Ǒالقانون ýƲ  Ǒبالكتابة ف ƘباƛǗا Ɣوجو Ǒالمدن ƘباƛǗا Ƙاƿاتفا ýƲ Ǒأو ف Ü.  
  

   الستƙناƅاƖ الواردة على مبدƈ الوجوب بالكتابةافي ظل : الفرƱ األول
 ƨتجي Ǉالقانو ƭوƮن Ǒير الكتابة فيما يلƺب ƘباƛǗا Ǒالمدن: Üالمواد التجارية Ǒف ƘباƛǗحرية ا

ýاستحالة الدلي Ü بالكتابة Ƙبوƛ مبدأ.  
  : التجارية داوفي الم مبدƈ حرية اƙǕباƈ/ Ɩوال
وǇ مǇ القان 333 المادةƵليǊ وƿد نƘƮ  اƛǗباÜƘيسود فǑ المعامƘǚ التجارية مبدأ حرية     

ǐائرƨالج Ǒير المواد التجارية: " المدنƹ Ǒف  ǏلƵ Ǌيمتƿ يدƨت Ǒالقانون ƻرƮالت Ǉذا كاƍ
القيمة فǚ تجوƨ البينة فƛƍ ǑباƘ وجودǉ أو انقضائǊ ما لǅ  ددÜ Ɯ أو كاƹ Ǉير محد 100.000

 ǁير ذلƺب ƭيوجد ن". 

                                                 
)1(  Ü ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵƭ Üƾساب ƴ57مرج Ü58. 



 

 

Ƙ التجارية فǑ العƿǚا و مƴ مراƵاة النƮوƭ القانونية باستƛناƇ النƮوƭ الƤاƮة      
فƎنǊ فǋ Ǒذǉ الحالة وانƿǚƱا مÜ  ǇالتǑ تجرǐ بمناسبة تسيير أƵمالǅǌ المحضة بيǇ التجار و

نƲرا لما تقتضيƱ Ǌبيعة ǋذǉ التƮرفاƘ مǇ السرƵة  Üومبدأ حرية اƛǗباƘ فǑ المواد التجارية 
ر اجالتالقانوǇ التجارƵ ǐندما فرƵ ƯلÜ Ǐ فوالبساƱة ولما تستƺرǊƿ مǇ وƮƿ Ƙƿير لتنفيذǋا 

لتحرير   المعامƘǚ بدƿة وانتƲاǅ فǚ يكوǇ  بحاجة فيǌا كý تر التجارية التǑ يسجýمسǁ الدفا
Ü العقود ǅبراǗ Ƙمحررا ƘباƛǗا ƾرƱ ما بكافةǌد بينƿالتعا ýوƮح Ƙباƛƍ ǇرفيƱلل ƨجا

ائý المعروفة كالبينة و القرائÜ Ǉ وƿياسا ƵلǏ ذلƍ ǁذا كاƱ Ǉرفا العƿǚة العقدية استƤدما الوس
 ƘباƛǗا ǅǌل ƨلكترونية جاǙا Ƙوالمحررا Ƙالبيانا ýأو تباد ƘنترنǙالعقد كا ǅبراƍ Ǒة فƛالحدي
بǌذǉ الوسائÜý وǋذا ما يمكǇ أǇ يƱبƵ ƾلǏ العقود اǙلكترونية فǑ حالة التجارة اǙلكترونية 

Ǉنييǌالم Ǉ1(  بي( Üوالكيف ƘاƇجراǗا Ǉة مƵمجمو ǏلƵ العقد ƻراƱأ ƾالتفقد يتف Ƙيا Ɣيج Ǒ
Ü ففý  Ǒ تبادý وƍرساý وحفƲ الوƛائƾ المتعلقة بمعامǚتǅǌ التجارية Ƶليƍ ǅǌتباǌƵا مǇ أج

 ƾالعƿǚاƘ التجارية المتبادلة يتقيد اƱǕراƻ باتفاƿاتǅǌ المƱƌرة لتلǁ المعامƘǚ كما يمكǇ اǙتفا
ǏلƵ وÜǅǌالمتداولة فيما بين ýالرسائ Ǉيجا أƍ الناحية القانونية Ǉتعتبر م Ǒالت ýبوƿو Ɣك ƇاƱƵƎ

 Ǒتفاƾ اƱǕراƵ ƻلǏ التبادý اǙلكترونة لكý رسالة Ü وƵلǋ Ǐذا اǕساس فƎرǅƿ أو ǚƵمة معين
Ƙباƛǘل ýكدلي Ǌبولƿو Ü القائمة ƘباƛǗد اƵواƿ Ǌب Ơتسم ǐبالقدر الذ Ǚƍ الحجية Ǉا مǌل ǑƱيع Ǚ

  .)1( أو ƍذا تعلƾ اǕمر بمادة تجارية كƎجاƨة القانوǇ اƛǗباƘ بƺير الكتابة
حد الƱرفيǇ تاجرا وكاǇ التùƮرƻ بالنسùبة ƍليƍ    Ǌùذا كاǇ التƮرƻ مƤتلƱا كǇƋ يكوǇ أأما  

التƮرǗ ƻشباƳ حاجاتǊù الشùƮƤية         تجاريا محضا وكاǇ الƱرƻ الƛانǑ مدنيا Ü ويقوǅ بǌذا
- ƘنترنǙا Ǒف Ɣالƺال ƴابƱو الǋدمة  –وƤلل Ưرفا مدنيا والعارƱ  دمةƤال Ǒمتلق Ǉيكو ƚبحي

Ü فمبùدأ حريùة    )العقود اǙلكترونية فǑ حالة التجارة اǙلكترونية بيǇ مǌنǑ ومسùتǌلǁ (تاجرا
اƛǗباƘ يƱبƵ ƾلǏ الƱرƻ المدنǑ بحيƚ يحƾ لǊ اƛǗباƘ بكافة الƱرƾ فǑ مواجùǌة التùاجر   

بعكس التاجر الذǐ يعتبر التƮرƻ تجاريا بالنسبة لÜ Ǌومنǌا اǙستعانة بالمحرراƘ اǙلكترونية 
لتƮرǇƵ ƻ النùƮاÜ  Ɣ بحيƍ ƚذا ƨادƿ Ƙيمة االمدنǑ د  بالقواƵد العامة فǑ القانوǇوƵليǊ التقي

 ǊليƵ المقرر Ǒتقدير القانون Ǒف Ƴالموضو Ǒاضƿ Ǐلƍ ǁذل Ǒف ƴضƤوي Üبالكتابة ǊباتƛƎب ǅيقو Ǉأ
 Ǒالتقن ǇماǕلكترونلاǙلمحرر اǑ  ƻوالتحري ƚالعب Ǉقة مƛ Ǉم Ǌب ƴما يتمت ǎومد Ü)2(.     

                                                 
)1( ƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜƘبيداƵ 109لورنس محمد. 
 . Ü ƭƭ31  Ü32 مرجƴ سابƿ Ü ƾارة  مولود )1(
 . Ü111 110ورنس محمد ƵبيداÜƘ مرجƴ سابƭ ƭ Ü ƾ ل )2(



 

 

والذǐ  يعنǑ وجود ورùƿة   (*)أما فيما يتعلƾ بمبدأ الƛبوƘ بالكتابة :الƙبوƖ بالكتابةمبدƙ / ƈانيا
ǋ Ǉذǉ الورùƿة جعýù   مǇ شǇƋ يكوÜ Ǉ وأكوǋ Ǉذǉ الورƿة Ʈادرة مǇ الǇ ǅƮƤ توأÜمكتوبة 

Ǒالقانون ƻرƮوجود الت  ýحتماǙا Ɣريƿ)3(Ü  وǁناǋ   أ ƇاƵتدùاس Ǉأ ǎرùي Ǉم Ǌالفق Ǉد  مùح
يرǉ أو رفضǊ اǗجابة ǇƵ سƌاý معيǇ أو تƤلفǊ فǑ المùƛوý أمùاǅ   الƮƤوǅ أماǅ القضاƇ بتقر

  .)4(القضاƇ يعد بمƛابة مبدأ ƛبوƘ بالكتابة 
  ǐيناد Ǌالفق Ưبع ýذا ما جعǋبوǌل ƴرر   ذالتفسير الموسùمح ýùك ǏلƵ ƾبƱين ƚا المبدأ حي

   ǋر أùǌƲذا تùǌول Ü اùǋيرƹ لكترونية أوǙا ƘلبياƱأو ال ǑلكترونǙكالبريد ا Ü Ǒة  الكترونùمي
اǕرشيƻ أو الحفƲ اǙلكترونǑ والرجوƍ ƳليǊ متǏ  اƿتضǏ اǕمرÜ  فǌذǉ التƮرفاƘ القانونيùة  

ǉا ضدǌب ǁيتمس Ǉم ƴنƮ Ǉالمكتوبة تعد م .  
 Ƌالمس ǉذǋ Ƙيرƛد أƿلة بشوƋ     ةƨùǌأج Ǉùود مùالنق Ɣحùس Ǒرفية فƮالم ƘاƿاƱالب ǅداƤاست Ǉ

وƵ ýملية السحƔ ذاتǌا Ü أو مقدار بيǇ البنǁ والعميý ح ƳالƮراƻ اǓلÜ Ǒ وفǑ حاƿ ýياǅ نƨا
Ǌ يكفƵ  ǑلǏ المƌسسة المƮرفية ƛǗباƘ مùا تدƵيǊù أǇ تقùدǅ تسùجيƎ     ǚنالمبلƸ المسحوƔ ف

 فƎنǊù التǑ تمƘ بواسƱة جǌاƨ الكمبيوتر Ü ولما كاǇ الجǌاƨ تحƘ سùيƱرة البنǁù   ملياƘ للع
رنسùية لǅù   نǙ Ǌ يجوƨ لشƭƤ أǇ يƱƮنƴ دليǚ لنفسƹ ÜǊير أǇ محكمة النقƯ الفيفترƯ أ

  ƇاùكتفǙبحجية كاملة وا Ɣملية السحƵ ƔاحƮي ǐالذ ǑلكترونǙا ƴيƿللتو ƻتراƵǙا Ǒتتردد ف
Ü ƻ كما أǇ ابجǌاƨ الƮر ƾالملح Ǉ واƴƿ التسجيƵ ƘǚلǏ الكمبيوترالتƿ Ǒدمǌا البنǁ م ةباǕدل

  .جيƨ اƵǙتماد Ƶلǋ Ǐذǉ التسجيƘǚ اǙتفاƾ المبرǅ  بيǇ البنǁ والعميý ي
 ƚذا ما حدǋ المالية  Ƙالشركا ǎحدƍ Ǉأ Ǒا فǌائعƿو ƭƤضية تتلƿ Ǒف )Credicas (  Ƙùامƿ

فرنǁ فرنسǑ  وƿامƘ السيدة بسحƔ المبلƸù  4000بمبلƿ ƸدرBrisson(  ǉ(بفتƠ اƵتماد للسيدة 
فقùدمÜ  Ƙة Ƶملية السحƔ يلمýǚƤ Ǉ أجƨǌة السحƔ اǓلية Ü  ولما Ʊالبتǌا الشركة أنكرƘ العم

رفضsete(   Ƙù (لكǇù محكمùة   ÜورǑƿ المستƤرƜ مǇ الجǌاƨ الشركة نسƤة مǇ الشرائƱ ال
  Ǒùف  Ǌمونبيلي ƻستئناǙأما محكمة  ا Ü Ǌامتƿأ Ǒالت Ǒǋ ýدلي Ǐلƍ تستند Ǒالشركة الت ƘاƇاƵاد

 Ǒادر فƮا الǌ1987/ 04/  19حكم    ǅùل ǁùالبن Ǉأ ǅبحك Ʊالشرائ ǉذǋ Ƙبلƿو ǅالحك Ƙƺأل Ü
العميلة Ü التǑ  أƘƱƵ  أمر بالسحƔ فسùجý  مǇ البنǁ وعǌا لنفسƍ Ǌنما تǅ ذلǁ بتدýƤ كý يƮن

Ü ǁذل ýك Ʊذا الالشريǋالفرنسيةو Ưمحكمة النق Ǌ1( قرار أيدت(.  

                                                 
  .وحƮر مجاƵƍ ýمالǊ فǑ العقود الرسمية 1مكرر 326بدأ الƛبوƘ بالكتابة فǑ المادة تعرƯ المشرƳ الجƨائرǐ لم (*)

)3( ƭ Ü ƾساب ƴمرج ǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵ725. 
 .Ü33 مرجƴ سابƭ Ü ƾمولود ƿارة  )4(
ƭ Ü261 Ü مرجƴ سùابÛ  Ü  ƾ التعاقد االلكتروني Û معادلة بين ƈحكام القانون المدني  وحرية التعاقدحمليý نوارة  )1(

262. 



 

 

الحجية القانونيùة  وأضفƤƈ  Ƙر فƿ Ǒرارمحكمة النقƯ الفرنسية ƿد ذǋبƘ فǑ نفس اǙتجاǉ  و
 :ƵلǏ مستƤرجاƘ الكمبيوتر

Cour de cassation 1re  civ 13 /7/2004 : 
La compagnie d’aviation- Air France- avait refusé de procéder à 
l’enregistrement de deux de ses clients en raison de leur arrivée tardive au 
comptoir, assurant que la compagnie n’avait pas satisfait à sa prestation 
en raison de la pratique de sur- réservation, les clients engagèrent à son 
encontre une action en responsabilité contractuelle . déboutés de leur 
demande par la  cour d’appel , ils répondent aux juges du fond une 
mauvaise application du droit de la preuve . 
Tout d’abord, les clients affirment que le listing rassemblent l’ensemble 
des opérations d’enregistrement  n’étaient pas une preuve admissible car 
il était produit unilatéralement par la compagnie. s’appuyant sur la règle 
générale en vertu laquelle : « nul ne peut se procurer une preuve à lui-
même » , le pourvoi ne faisait que reprendre une jurisprudence constante , 
.....la cour rejette cependant  le pourvoi , on pouvait déjà lire sous la 
plume du Doyen Carbonnier : «  le rejet des preuves autoconstituées 
n’est pas, d’ailleurs, absolu : là ou les présomptions sont admissibles , 
une preuve unilatérale pourra être  retenue , et pesée , en tant que 
présomption» )2( . 
.  

الفرنسƵ Ǒند اǙستحالة شǌيرة فǑ القضاƇ القاƵدة ال : ƈو فقدǇ االستحالة من صنƲ الدليل/ƙالƙا
Ü واǙستحالة تعنǑ وجود مانƴ )1( حد بالكتابة ƤǗراƜ التƮرفاƘ القانونية ǇƵ الكتابة Ǚ يلتǅƨ أ

Ǉدو ýيحو ǐة     مادùكحال Ǒùأدب ƴانùأو م Ü ةùارئƱال ƻروƲكحالة ال  ýدلي ǏلƵ ýوƮالح    
Ǌفي Ǌل ýƤد Ǚ Ǒأجنب Ɣبسب Ǒالكتاب ýوكذا حالة فقد الدلي Ü القرابة Ǌƿأو احترا Ǌتƿ2(كسر(.  

 Ü المادة Ǌب ƘƇذا ماجاǋ336و ǐائرƨالج Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉود يجو: "  مǌبالش ƘباƛǗأيضا ا ƨ
  :فيما كاǇ يجƛƍ ƔباتǊ بالكتابة 

*Ǒكتاب ýدلي ǏلƵ ýوƮالح Ǉدو ýيحو Ǒأو أدب ǐماد ƴذا وجد مانƍ.   
*Ǌفي Ǌيد ل Ǚ Ǒأجنب Ɣلسب Ǒالكتاب ǉسند Ǉذا فقد الدائƍ"..  

Þذا المبدأǋ Ǐلƍ يستندوا Ǉأ ǑلكترونǙالعقد ا ƻراƱǕ Ǉيمك ýǌف  
Ǉرأيي ǁناǋ ƾذا السياǋ Ǒف:  

                                                 
)2( Dalloz ,valeur probante d’un listing informatique–, cass 1re  civ 29 / 06/2004 , Recueil  

Dalloz , n :29 ,2004 , P 2086. 
 .ƭ37 سابÜƾمرجƿ ƴارةÜ  مولود )1(
 .733رƨاƾ أحمد السنǌورÜ ǐمرجƴ سابƭ Ü ƾلƵبد ا )2(



 

 

ǇǕ التعاƿد Ƶبر اǙنترنǙ Ƙ يشكý مانعùا   وǋو الرأǐ الذǐ يرفƯ تƱبيƾ المبدأ  الرƈي األول
 Ǒكتاب ýدلي ǏلƵ ýوƮالح Ǉة      ماديا مùيƿة الورùالكتاب Ǉيùب ǑيفƲوùال ýادùأساس التع ǏلƵ

واƤǕذ بǌذا المبدأ يعنǑ أƿ Ǉبوý التوƿيƴù   والذǐ أƿرتǊ العديد مǇ التشريعاÜƘ واǙلكترونية  
بحجيتǊù  يقùر  ونǑ أمر جواǐƨ يرجƍ ƴلǏ تقدير القاضÜ Ǒ فýƲ Ǒ وجود نƮ ƭريƠ اǙلكتر
  . )3(اƛǗباÜƘ وǋو ما يعنǑ مƤالفة القاضǑ للقانوǇ واجتǌادǉ فǑ وجود النƭ فǑ  القانونية

ƈاني ماƙي الƈة   - الرùة التحتيùوجود البني ǅدƵ ýƲ Ǒة فƮاƤ الناحية العملية Ǉم ýو مقبوǋو
Ü فكيƻ يحýƮ الذǐ تعاƿد مƴ موƴƿ اǕماƨوǇ لبيƴù الكتǙ-   Ɣùلكترونيةالكافية لدǅƵ التجارة ا
Ǒالكتاب ýالدلي ǏلƵ(Amazon.com )Ü فا   Ǉأ Ɣùيج Ǒابùالكت ýالدلي ǏلƵ ýوƮالح Ǉم ƴلمان

ƿالمتعا Ǉيتمك ƚبحي ƴموس ýديفسر بشك  ǅت ǐبتة للعقد الذƛفحة المƮال ƣنس Ǉم ƘنترنǙبر اƵ
  .)ƛǘ)4باƵ ƘلǏ أساس ƿياǅ المانƴ المادǐ وتقديمǌا ل ÜبينǊ وبيǇ الƱرƻ اƤǓر

  
  : نطاق االستعانة بالكتابة االلكترونية في اتفاقاƖ اƙǕباƖ: الفرƱ الƙاني 

          Ǒف ƘباƛǗا Ƙاƿاتفا ƾاƱيتحدد نƚǚƛ   ةùدلة المقبولǕتحديد ا ǏلƵ ýتعم Ǉما أƎأمور ف
ادة أو ƹيرǋا مƱ Ǉرƾ اƛǗباƘ فƵ  Ǒùلƿ Ǐبوý الشƾ ǌفǑ اƛǗباƘ حيƚ يقوǅ اƱǕراƻ باǙتفا

ة تقتضǑù أǇ البينùة   الحاƘǙ التǑ يجƔ فيǌا الكتابة  Ü أو تحديد ƇƔƵ اƛǗباƍ Ü Ƙذ أǇ القاƵد
ƇƔƵ Ǉ اƛǗباƘ يقƵ ƴلƵ Ǐاتƾ مǇ يدƻǚƤ ǑƵ الƲاǋر ƹير متعلقة بالنƲاƵ ǅلǏ مǇ ادǏƵ وأ

         عينùة لùǌا حجùة Ǚƍ أǇ يƛبƘù    اƵتبار أدلة م Ü مýƛالعاǅ وبالتالǑ يجوƨ اǙتفاƵ ƾلǏ مƤالفتǌا
Ǉمعي ýدلي ǏلƵ حجية معينة ƇضفاƎتلفة كƤالم ƘباƛǗأو تحديد حجية أدلة ا Ü العكسÜ  ǁذل Ǉوم

ǗلكتروناǙا Ƙالمحررا Ǉأ ǏلƵ ƾتفا ƘباƛǗا Ǒعة فƱاƿ ا حجيةǌية ل.  
 انوǇ اƛǗبùاƘ ولمعرفùة مùدƿ   ǎد تنƱوǐ اتفاƿاƘ اƛǗباƵ ƘلǏ مƤالفة Ʈريحة لنƮوƿ ƭو

Ǚبد أǇ نعرƻ أƿ ǇواƵد اƛǗباƘ تنقسƍ ǅùلƿ Ǐùسùميƿ Ü ǇواùƵد ƍجرائيùة وƿواùƵد       ƿ Üبولǌا
يرسǇ  ǅù المشرƵ ƳلǏ اƵتبارǋا  مǇ النƲاǅ العاǕ ǅفƋما اǗجرائية فǌناƍ ǁجماƳ   :موضوƵية

Ƈالقضا ƾمتعلقة بسير مرف Ǒǌف Ǒالتقاض ƘاƇجراƍ اǌديǋ ǏلƵ.)1(    
يƛور اǗشكاý فǑ المواد التجارية ƮƤوùƮا  اƵǕمùاǙ   ý :  أما بالنسبة للقواƵد الموضوƵية

وفǑù  المùواد   Üحد اƱǕراƻ مدنيا ý فǑ اƵǕماý المƤتلƱة أيǇ يكوǇ أب Ü التجارية المحضة
 ƘباƛǗا  ƱشتراǙ انوناƿ المحدد ƔاƮالن Ǌفي  ǅاƨلتǙيمة اƿ ƨتتجاو Ǒ100 -المدنية الت Ɯد ƻأل

                                                 
 .26سابƴ ƭ Üƾسعيد السيد ƿنديÜý مرج )3(
)4( ƭ Ü ƾساب ƴمرجÜ ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵ103.  
 
)1(  ƾساب ƴمرجÜ ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵÜƭ 109 Ǐ111ال . 



 

 

 Ǉبالنسبة للقانو Ǒالمدنǐائرƨتش -الج ƚبقا  حيùمس ƾتفاǙا ƻراƱǖل ƨيجو ýǌالكتابة  ف Ʊتر
  ƘاùبƛǗد اƵواƿ Ǉأ ýǋ ǐأÞƘباƛƍ كوسيلة ǑلكترونǙوالمحرر ا ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ýبوƿ ǏلƵ
 Þ اǌالفتƤم ǏلƵ ƾتفاǙا ƻراƱǖل ƨفيجو ǁكذل Ƙليس ǅا أǌالفتƤم ƨيجو ǚف ǅالعا ǅاƲبالن ƾتتعل                   

Ǌ فǑ كý مǇ مƮر وفرنسا أǇ القواƵد الموضوƵية لƛǘباƘ أǐ تلǁ المتعلقùة  مǇ المستقر Ƶلي
   ǅاùالع ǅاùƲبالن ƾùتتعل Ǚ ǊƿرƱو ǊبئƵو ƘباƛǗا ýبمحÜ  الùوبالتǑ     ǏùلƵ ƾاùتفǙا ƨوùيج             

  Ǒùف Ü Ǌفي Ƴƨالمتنا ƾالح Ƙباƛƍ دƵبقوا ƾالمتعل ƾتفاǙا ǇǚƱبب ýالقو Ưƿالتنا Ǉفم Ü اǌالفتƤم
ƱǕا ǁيمل Ǉحي ƾذا الحǋ ǇƵ ýƨحرية التنا ǅǌأنفس ƻراÜ ƾالحقو ǇƵ ýƨفراد التناǖل ƨذا جاƎف

Ǉ يƱ ýرƾ اƛǗباƘ المتعلقùة بùǌا Ǖ Ü  أو تعديلǌا فيجوƨ لǅǌ مǇ باƔ اǕولǏ اǙتفاƵ ƾلǏ تعد
 ƾالح ǏلƵ يسمو Ǚ ý2(الدلي(.  

      :     ينااللكتروني على الكتابة االلكترونية والتوقيƲ مدǌ انطباق القاعدة*
      Ʊشرو Ǉيتضم ǅل ƘباƛǗا Ǒف ǑلكترونǙا ƴيƿالتو ýبقبو Ǒالقاض ƘباƛǗا ƾاتفا Ǉذا كاƍ

  ذلǁ اǙتفاƾ يعد جائƨا ǇƎتعسفية أو مƤالفة Ʈريحة لمبدأ مǇ مبادƏ اƛǗباƘ المستقر ƵليǊ ف
Ǉƨمتوا ƨمرك Ǒف ƭاƤأش ƾتفاǙا ƻراƱأ Ǉكما لو كا Ǚأو مقبو.  

الحاý فǑ اتفاƾ البنوǋ  ǁو ما بيǇ أƱراƻ فǑ مراكƨ مƤتلفة كماƿائ ƾلكƍ Ǉذا كاǇ اǙتفا 
ÜƇǚفراد المتعاملي والعمǕا ýƨتنا Ǒالفة تقضƤم Ʊشرو Ǉوتضم Ưبع ǇƵ ǁالبنو ƴم Ǉ

  .ƿرǋا لƿ ǅǌانوǇ اƛǗباÞ Ƙ فýǌ القاضǑ ملǅƨ بقبوǋ ýذǉ اǙتفاƿاÞ Ƙالحقوƾ التǑ أ
  :   سلطة القاضي في التعديل*

            فǑù اƛǗبùاƘ فيمùا    يǇيتفقوƵ Ǉلƿ Ǐبوý الكتابة و التوƿيƴ اǙلكتùروني رǅƹ أǇ اƱǕراƿ ƻد 
نƍ Ǌذا كاǇ اǙتفاƾ يتضمǇ شروƱا تعسفية ومƤالفة ƮǕوý اƛǗباƘ فالقاضƹ Ǒيùر  Ǚƍ أÜنǅǌ بي

 ƾتفاǙا ƨويجو  ǅالعا ǅاƲير متعلقة بالنƹ يةƵد الموضوƵالقوا Ƙذا كانƎف  Ü ƘباƛǗا ýبقبو ǅƨمل
حد اùƱǕراƻ مǇù   اƾ يجƔ أǙ Ǉ يذƍ ƔǋلǏ حد حرماǇ أمونǌا Ǚƍ Ü أǋ Ǉذا اǙتفبƻǚƤ مض

الذǐ يقضǑ بƿƎرار العميý حامý البƱاƿة  ƾتفاكاÜǗ أو ضمنا  حقǊ فǑ اƛǗباƵ Ƙموما Ʈراحة
 ýƱبا Ʊذا الشرǌف Ü العكس Ƙباƛƍ ýيقب Ǚ عاƱاƿ ǚدلي ǁالبن Ƙوبيانا Ƙǚتبار سجƵستيكية اǚالب

يعنǑ حرماƮ ǇاحƔ البƱاƿة مƛƍ ǇùبùاƘ   مما  مƱلقة ƵلǏ مستنداƘ البنǕ  ǁنǊ يضفǑ حجية
  Ǒùالتقاض Ǒف Ǌحق Ǉم Ǌيحرم Ǒوبالتال Ƙباƛǘية وسيلة لƋب ǁة البنǌمواج Ǒف Ǌƿ1(حقو(Ü  دùƿو

  Ǉيùنيǌالم Ǉالعقود المبرمة بي Ǒف Ƙذا وردƍ التعسفية Ʊالشرو ýبيƿ Ǉم ƘاƿتفاǙا ǉذǋ ƘتبرƵا
Ǉلكيǌ2(والمست(.   

                                                 
)2( Üýحكام القانون المدني التعاقد االلكترونينوارة حمليƈ وحرية التعاقد معادلة بينÜ ƾساب ƴمرج Ü ƭƭ262  Ü263 
 .ƭƭ117 Ü118 سابƇǚƵƴ Üƾ محمد Ƶيد نƮيراÜƘ مرج )1(
)2( ƭ Ü ƾساب ƴمرج ÜǑ63محمد بودال. 



  الخاتمة
  

       Ǉالمقاربة بي ƚذا البحǋ ýǚƤ Ǉحاولنا مǅحكاǕا العامة  ا ǅƲنùت Ǒد التùلعق    ýùمراح Ǒùف
ǊبرامƍÜ ǉو  تنفيذǊباتƛƍ  Üما ت Ǉوبي ǉيرƛيةƮوƮƤلكتروني الǗة اǊالتالية ل Ɲالنتائ Ǐلƍ لناƮد توƿوÜ .  

1-ƍǊبرامƍ ǅيت ǐو العقد الذǋ ǑلكترونǙالعقد ا Ǉ  و/ǉبر ش أو تنفيذƵ ƘنترنǙبكة ا ƻو التعريǋو
 Ǒف Ǌليƍ ناƮلƤ ǐالذ ǑجرائǗاǑلكترونǙللعقد ا ƴومان ƴجام ƻتعري Ɣياƹ ýƲذاǋوÜ    ǏùلƵ ادùتمƵǙبا

جاÜ  ƇوالذǇƵǐ بعد  اƱǕر العامة التǑ يدور فيǌا ǋذا المفǌوǅ وǋما تحديدا التجارة اǙلكترونية والتعاƿد
ǌيمƲالقانونية الدولية و امتن ƭوƮالن ǑالقوافǇالمقارنة ني Ü و  ǁكذل ƇراǓستعانة باǙباǌيةالفقÜ   وùǌف

ǐادƵ قدƵ  Ǌأن Ǚƍ   دùبع ǇƵ ýاƮتǚبر شبكة دولية مفتوحة لƵ ýوالقبو ƔيجاǗا Ǒƿǚت ýǚƤ Ǉم Ƌينش
"ƘنترنǙا"  ǑلكترونǙبر البريد اƵ ماƍأوÜ ةƛالمحاد ƻرƹ برƵ Ǉيمك Ǉمعي ƴƿيارة موƨ ƾريƱ ǇƵ أو Ü

 ƨكمرك ǉتبارƵا ǐبكة  اتجارùر شùبƵ Ǉلكيǌالمست ǏلƵ ƘدماƤوال ƴالسل Ưلعر Ǒفتراض   Ü ƘùنترنǙا
  .بواسƱة الموافقة ƵلǏ العقد النموذجǑ المعد 

2-  Ǉƍ شارة المتداولةǗأو بالكتابة أو با Ʋباللف Ǉد يكوƿ رادةǗا ǇاƱلمبدأ سل ǙماƵƍ  رادةǗا ǇƵ التعبير
أو ما يƱƮلƵ ƠليǊù   اǙلكترونيةرسالة الونǋ Ǒو ومǌƲر التعبير ǇƵ اǗرادة  فǑ العقد اǙلكترƵÜرفا  

وǋذا ما تǅ اǗشارة ƍليƵ Ǌند تنùاوý نùƱاƾ   يسمƠ بǊ القانوÜ  Ǉ ولكǇ فǑ حدود ما بالكتابة اǙلكترونية
  .ƍبراǅ العقود اǙلكترونية

ƍلǏ نƲرا لكونǊ مبرما ǇƵ بعد باǗضافة  Ǉƍ تكييƻ العقد اǙلكترونǑ أمر مǅǌ مǇ الناحية القانونية -3 
Ƶقود التجارة حوý (لبعƯ العقود التǌƲ ǑرƘ باƨدǋار التجارة Ƶبر اǙنترنƘ والمركبة  الƱبيعة التقنية

يوفر نوƵا مǇ اǕماǇ القùانونǑ مÜ   Ǉù ومحاولة وضǋ ƴاتǊ العقود فǑ سياƾ العقود المسماة   )الشبكة
      ùم Ǉيùد معùة بعقùƮاƤال ǅاùحكǕد أو اùالعامة للعق ǅحكاǕا Ǐلƍ ǅحتكاǙا ýǚƤ   Ǌùاة كونùƵمرا ƴ             

Ʋرا لعدǅ وجود تكافƌ بيƱ ǇرفǑù العقùد   ن ƵلǏ العقد اǙلكترونƺ ǑلƱ Ɣابƴ اǗذƵاǇكما ي  كترونيا ƍÜل
وǋنا تبرƨ حاجة العقد اǙلكترونǕ ǑحكاƵ ǅقود اǗذƵاƵǗ Ǉادة  أو اƿǙتƮادية  الفنية ةسواƇ مǇ الناحي

ǊرفيƱ Ǉبي ǐالعقد Ǉƨالتوا.  
:  جملة مǇ الƮƤائƭد باǙلكترونǙ Ǒ يƺير مǇ ذاتǊ أǐ أركانǊ وأنواƍ ǊƵنما يرتǇƍ Ɣ وƻƮ العق -4

 ǑلكترونǙا Ʊوجود الوسي Ü بعد ǇƵ ǅقد مبرƵ وǌف)   ƘùنترنǙبكة اùبش ýƮو)الكمبيوتر المت Ü ةùلبƹ 
 ǑكǚǌستǙوا ǐالتجار ƴابƱال ǊليƵƭائƮƤال Ǌاتǋو Ü  Ƙدǌدو مƵساƘ   ةùالقانوني ƘǙشكاǗا ǅǌف Ǒف

 Ǒالت ýمراح Ǒف ǑلكترونǙا العقد اǋيرƛيÜǊبرامƍ ǉو تنفيذ  Ǌباتƛƍو   ýùƮالف Ǒùدراسة ف ýمح Ƙكان Ǒالت
Ǒانƛال.  



5-ƍǇ    Ǉيùرادتƍ ǇùƵ التعبير Ǉديƿالمتعا ǇرفيƱال ýقد بتبادƵ ǐأ ýƛم Ǌلƛم ǅيت ǑلكترونǙالعقد ا
التعبير ǇƵ وƵ Üنǌا  التعبير ƍذا تǙƍ ǅمتƱابقتيÜ Ǉ فاǗرادة باƵتبارǋا مكونا للرضا ليس لǌا ƿيمة ƿانونية 

  . توافقǌماب والقبوý وانعقاد العقد يكوǇ اǗيجاƔيكوǇ مýǚƤ Ǉ  اǗرادة
 ƔيجاǗادر تعبير  فاƮ ǇƵرادةƍ أ منفردة Ǉم ýجǅبراƍ  Ǉقد معيƵأ Ǌل Ǉيكو Ǐوحت Ü Ǒانونƿ رƛ

ر ƿانونǑ يلƱ ǅƨرفǑ مجرد دƵوة للتعاƿد ليس لǌا أǐ أƛ فƺير ذلǁ كاǇ وجاƨما اǙبد أǇ يكوǇ كامǚ بات
وƵلÜ   ǏùوأǇ يتǅ تحديد مدة معينة لǘيجاƱ ǇǕ Ɣبيعة المعاملة Ƶبر اǙنترنƘ تقتضǑù ذلÜ    ǁùالعقد 

بعƯù  اǙلكترونǑù   اǗيجاǙ Ɣبد أǇ يتضمǇ المبرمة ǇƵ بعدعقود الالعقد اǙلكترونǑ مǇ أǇ اƵتبار 
وتنويرا ǗرادتÜ Ǌ كما يتمتƴ المستǌلƿ ǁد عالƱرƻ المتǌذا ااǅǚƵǗ للحƾ فǑ ا لتكريسالبياناƘ التفƮيلية 

  .بحƾ العدوý فǑ مواجǌة المǌنǑ نƲرا لعدǅ اǗمكانية الفعلية لمعاينة السلعة المتعاƿد Ƶليǌا 
 Ǌلقبول ƔيجاǗا Ǌليƍ Ǌكيد الموجƋت Ɣيج Ǌأن Ǐلƍ لناƮننا توƎف ÜǑلكترونǗالعقد ا Ǒف ýوبالنسبة للقبو

ƾريƱ ǇƵ ǁأيقونة الق وذل ǏلƵ Ʊƺالض Ǉمرتي ýكيد وأبوƋت Ƈمر بالشراǕا ǉدارƮƍ ƾالساب  Ǌرسالƍو Ǐلƍ
ƔيجاǗا Ǌليƍ Ǌرادة الموجƍ ǇƵ التعبير Ǒف ǁالش ǐلتفاد ǁوذل Ɣالموج  Üاليد ƇاƱƤوأ  Ǌلوكùس Ƙبƛمما ي

Ƙيستبعد السكو ǅƛ Ǉوم ǑيجابǙبس    اǚالمýالقبو ǇƵ ريقة للتعبيرƱك.    
وفǑ حاƵ ýدǅ وجود اتفاÜ ƾديد ƨماǇ توافƾ اǗرادتيƍ Ǉƍ Ǉبراǅ العقد اǙلكترونǑ يقتضǑ تح -6

ǇƎف ǇرفيƱال Ǉبي Ƌلةمس ǇرادتيǗا ƾتواف Ǉمƨ تحديد Ǉبي Ɣتجاذ ýمح Ǐية تبقǌالفق ƘرياƲدير  (النùƮت
ýبالقبو ǅالعل Ü ýالقبو ǅǚاستÜ ýالقبو(Üو Ɣلƹأ Ǌلكترونية تتجǙا Ƙالتشريعا   ƴùم ƾتتواف ýحلو Ǒتبن Ǐلƍ

مƵƍ ƴماý نƲرية العلǅ بالقبوý فǑ (استǅǚ القبوý مýǚƤ Ǉ اƤǕذ بنƲرية ÜونƮƤǑوƮية العقد اǙلكتر
ǇǕ Ü فýƲ Ǒ التعاƿد Ƶبر اǙنترنǙ Ƙ مجاý للحديǇƵ ƚ وجùود فاƨ ýùƮمنǑù بùيǇ     )حاƘǙ معينة

Ǌير أنƹ ÜǅǚستǙدير واƮل الت ǏريةيبقƲن  ýدير القبوƮد   تùالعق ǑرفƱ Ǉبي Ǉƨالتوا ƾتحقي Ǒا فǌميتǋأ
اý حدوƤ ƚلý تقنƤ ǑارǇƵ Ɯ نƱاƾ القابÜýحتǙ Ǐ يكوǇ الموجǋ Ɣو المسùيƱر ƵلƤ   ǏùاƮة فǑ ح

Üكما استقر التعامý فǑ شبكة اǙنترنƘ توجيǊ اƿǗرار باǙستǅǚ مǇ الموجÜƔù مǇù   المرحلة التعاƿدية  
 ýبالقبو ǊلمƵ Ƙباƛƍ ýأج .  

7-  ǇƍلكترونǙية العقد اƮوƮƤǑ   دùانعقاد العق Ǉومكا Ǉماƨ د تحديدƵواƿ Ǉبي ýƮالف Ǒتقتض
يمكǇ الدƤوƍ ýليǌا مǇ أǐ مكاǇ فǑ العالǅ وǋذا التƿ ǅƨǚد يƌدƍ ǐلǏ تشابǁ اǕنƲمة القانونية   ƘفاǙنترن

 ýƲ Ǒة فƮاƤ ة العقديةƿǚالع ǅتحك Ǒمكانيةالتƍ   ياùجنس Ǉùم ƭاƤأش Ǉقود بيƵ ǅبراƍƘ   ǇƱواùأو م
لعƿǚة التعاƿدية ƵنƮرا أجنبيا مما يƛير تناƳƨ القوانيǇ واƤǙتƮاÜ ƭ وǋو مùا  ومنǊ تضمǇ ا ÜمƤتلفة

ضùوابƱ  كƵƎمùاý  دوليùةÜ  فǑ شǇƋ العقود الوالنǅƲ القانونية الفقǊ  بما استقر ƵليǊ  ةيستدǑƵ اǙستعان
 ƍلǏ توفير حماية للمستǌلǁ اǙلكترونǑ فǑ مواجùǌة اتجاǉ أƹلƔ الفقƿƍ Ǌليمية أو شƮƤية Ü مƴ مراƵاة 

 Ǌدولت Ǉانوƿ ƾبيƱوت Ǌدولت ǅلمحاك ƭاƮتƤǙانعقاد ا ýǚƤ Ǉالتجارية  م Ƙالشركا.  



8- ǑلكترونǙالعقد ا ǇƍǇم  Ǒريا فǋرا جوƮنƵ Ǉمƛال ƴقود المعاوضة و يعتبر دفƵد   ذتنفيùالعق
Ǒ اǙلكترونÜ  Ǒ ومǅƛ Ǉ كاǙ Ǉبد مƤ Ǉلƾ وسائý للدفƴ تتǅƇǚ مƴ الƱبيعة ƹير المادية للعقد اǙلكترون

والتǑ تعتمد ƵلǏ تقنية التوƿيƴ اǙلكترونǑ كوسيلة أماǇ فنيةÜ  ÜةكالبƱاƿاƘ البǚستيكية والنقود اǗلكتروني
ǑلكترونǙالعقد ا Ǒف Ǉمƛبال  Ƈالوفا Ǒية فƿاتفا Ƈبراƍ بقوة ýالوسائ Ǌاتǋ ƴوتتمتÜ   دورا ǁوùالبن Ɣتلع Ǉأي

 Ǒذا  فǋالعقد و ǑرفƱ Ǉبي ƴملية الدفƵ ǅتماƍ Ǒرئيسيا  ف  ýùوك ǁالبن Ǉانونية سابقة بيƿ ƘاƿǚƵ ارƱƍ
 ƻرƱ.  

    9-   Ǉƍ الكتابة Ǒǋ Ǚر استعماƛكǕالوسيلة ا Ü الرضا ǇƵ للتعبير  ƾحقو Ʋا تحفǌلكون ƻراƱǕا
ƿالمتعا Ƴاƨحالة الن Ǒحجة ف Ǉوتكو Ü الكمبيوتر و بدة Ǒف ýƛالمتم ǑلكترونǙا Ʊو شبكة  وجود الوسي

 ƘنترنǙاƘبحƮأ Ü بيئة العقد  ǑلكترونǙميةاƿو ر Ü  Ƙالكتابةانتقل ƍ ǎرƤǕا Ǒǋ Ǉونية لكترلتكو ǇƵ
 ƾريƱةرسالال Ǚر اولكترونية اǌƲم Ǒǋ ǇƵ ولتعبير ÜǑلكترونǙالعقد ا Ǒرادة فǗا Ǒǋ  اǌليƵ ýالمعو 
  . العقد اǙلكترونǑ فǑ مجاƛƍ ýباƘ واضحا  مما كاǇ لǊ أƛرا   لكترونياÜالعقد المبرƍ ǅفƛƍ ǑباƘ  أيضا

الورǑƿ بý يتسƴ  حررƵلƵ Ǐدǅ اƿتƮار المفǌوǅ القانونǑ للكتابة ƵلǏ الم Ƈقد استقر الفقǊ والقضال
         Ü ولǌا نفس حجية الكتابة العادية متǏ كانƘù مقùروƇة ومفǌومùة     ةليشمý الكتابة ƵلǏ دƵامة الكتروني

 تابة اǙلكترونية والورƿيةبيǇ الك التعادý الوƲيفǑأو ما يسمǏ بو محفوƲة بشكǙ ý يƺير مǇ مضمونǌا 
 Ǒالكتاب ýر الدليƮناƵ Ǉم Ǒانƛر الƮو العنǋ ƴيƿتبار التوƵوبا Üيعدف ǅل Ǔو اǋ رùƤ    ǏùلƵ راùƮمقت

ǑƱƤال ƴيƿالتو  ǑلكترونǙا ƴيƿر التوǌƲو Üالكمبيوتر و ǅداƤالعقودفباست ǅبراƍ Ǒف ƘنترنǙا    Ǉùم Ǉاùك
Ʊبيعة ǋاتǊ الوسيلة بمقتضاǋا يكوǇ التوƿيƴù  حديƛة للتوƿيƴ تتǅƇǚ مý  ƴالضرورƍ ǐدƤاƱ ýرƾ ووسائ

ƨسرية أو رمو ǅاƿرƋمعينة  ب ƻأأو حرو Ǐلƍ ناƮلƤو Ü    ƻائùƲبالو ǅاùƿ Ǐùمت ǁكذل ǉتبارƵا Ǉيمك Ǌن
 ƴيƿتو ǐأ Ǒا فǋتوافر ƔلƱالمت Ǒǋوƴƿية الموƮƤتحديد ش  ǉورضا ƴƿرادة الموƍ ǇƵ و التعبيرǅاƨلتǙبا 

 Ǉذا بتوافر جملة مǋاو ǇماǕا ƘلباƱلفنيةمت    ùلكترونيǙارة اùة للتجùمƵالبنية التحتية الدا ýƛتم Ǒةوالت  
 مما يسمƠ بتوƛيƾù التعبيùر   بوجود مƌسساƘ تقدƤ ǅدماƘ التƮديƾ اǙلكترونǁ Ǒكتقنية التشفير وكذل

 ǑلكترونǙرادة اǗا ǇƵÜ و  ǅƛ Ǉحجية م ǑلكترونǙا ƴيƿالتو Ɣانونية يكتسƿ ǑفƘباƛƍ ǑلكترونǙالعقد ا.  
     

تùنƘ   ǅƲالدوý التǑ لǅ تسǇ لحد اǇǓ تشريعا العقد اǙلكترونǑ فǑ أƍǇلǏ مما سبƾ بيانƤ  Ǌلƭون    
 Ƴذا الموضوǋ–  ǚƛائر مƨالج–  ƚا  حيùمم ǑلكترونǙا للعقد اƮاƤ يماƲتن ǐائرƨالج Ƴيفرد المشر ǅل

كùاǅ  اǕح يمكǇ تƱويƴù  وفǑ مرحلة أولية للعقد Ü  الواردة فǑ النƲرية العامة لǖحكاǅيƤضعƵ Ǌموما 
التǑ تتعلƾ بجانƔ تكوينǊ أǐ الشƾù المتعلƾù   ونقƮد تلǁ  فǑ القانوǇ المدنǑ  العامة التǑ تحكǅ العقد

Ǉائبيƹ Ǉد بيƿد المتعلقة بالتعاƵالقوا ýماƵƍ ýǚƤ Ǉم ǑلكترونǙا ǑبالتراضÜ    دùƵواƿ ƻùومحاولة تكيي
 ƭاƤال Ǒالدول Ǉا القانوǌستفادة منǙة ال  واùالقانوني ƘǙكاùشǗا ýمتلح     ƭاùƮتƤǙا Ƴƨاùة بتنùعلق

 ÜǇوالقواني ǑلكترونǙالعقد ا ƘباƛƎب ƾالمتعل ƾالش ƭƤفي  أما فيما ي   Ǒùاحة التùبالمس Ǉنستعي Ǉأ Ǉمك



 Ǉا القانوǌأتاح Ǒالمدن)ƘباƛǗمبدأ حرية ا Ǉالقانو Ǒف ǐالتجار Üبالكت Ƙبوƛ مبدأ   Ǉùتحالة مùسǙا Ü ابة
 ýالدلي ƴنƮ( Ǚا ƴيƿستعانة بالكتابة والتوǚل  ǉرادùفƍ ǅƨǚال Ǉم ƠبƮالمساحة أ ǉذǋ ƜارƤو Ü Ǉلكترونيي

 ƭاƤ Ǒتشريع ǅيƲبتنÜسيما فيǙب ƾما يتعلÜ ǑلكترونǙا ƾديƮالت ƘدماƤ Ǒمقدم ǁمروكذلǕبة   اùبالنس
ǑلكترونǙتنفيذ العقد ا ýمجا Ǒف ǑلكترونǙا ƴللدف Ǉأي ýذا المجاǋ Ǒدورا رئيسيا ف ǁالبنو ƔتلعÜ   اùمم

ǑƵان يستدƿ Ƈبنا ƴوض ǑدارةونǗ  رùائƨالج Ǒف ǁة      البنوùة والقانونيùالفني Ʊوابùدد الضùدف يحùللƴ  
 ÜǑلكترونǗا  ǉوانفراد ǑلكترونǙية العقد اƮوƮƤ Ǐنا تتجلǋو  Ǖا ǇùƵ ة  مستقلةƮاƤ ǅحكاƋب  ǅاùحك

                                                     . التǑ تنǅƲ العقود بƮفة Ƶامة
   
  



Ʋمة المراجƏقا 

   :المراجƲ باللƸة العربية/ƈوال 
                 القوانين-1
قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية الجƨائرǐ المعدý ب المتعلƾ 08/06/1966المƌرƢ فǑ  66اǕمر رǅƿ /أ -1

1966/ 09/06 :الƮادرة بتاري47Ü ƣالرسمية Ƶدد  ةوالمتمÜǅ الƮادر بالجريد  
2-Ɣ/ ǅƿمر رǕ58- 75ا  Ǒف Ƣرƌا1975سبتمبر 26الم Üƾب لمتعل ýالمعد ǐائرƨالج Ǒالمدن Ǉالقانو

ǅوالمتم Üادر بالجريدƮدد  ةالƵ 78الرسمية ƣادرة بتاريƮ30/09/1975:ال. 

:الكتب-2  
2-ƈ/الكتب العامة:  
1.  ÜǑالشافع ǅسال ǐادǌبد الƵ مي والقانون جابرǘسǕا ǈالعقد في الفق ƧالوضعيمجلÜ  دار الجامعة

 .2001اǗسكندريةÜ  للنشرÜالجديدة 

2.  Ü ǐورǌأحمد السن ƾاƨبد الرƵلتزامǘالوجيز في النظرية العامة ل  Ü سكندريةǗا ƻة المعارƋمنش Ü
2004. 

  المƮريةÜالǌيئة القومية لدار الكتƔ والوƛائÜ  ƾالمدنيةشرƝ العقود التجارية و  مرادÜالفتاƵ  Ɵبد. 3
 ÜسكندريةǗسنة نشر( ا Ǉبدو(.  

:المتخصصة الكتب /ب-2  
1.  Üمةǚس ǅبد الكريƵ ضة  القانون الدولي الخاص النوعيأحمدǌدار الن Ü ǏولǕبعة اƱال Ü

 .)Ɣ س Ǉ(العربية Ü القاǋرة 

. 2 Üدǋمجا Ǉأسامة أبو الحسƖخصوصية التعاقد عبر االنترن Üرةǋالقا  Üضة العربيةǌدار الن Ü2000.  

 .)Ɣ س Ü Ü)Ǉدار النǌضة العربيةÜ القاǋرةوالقانونالوساƏط المتعددة بين الواقƲ حمد بدرÜ أسامة أ .3

4. __________Ü في التعاقد االلكتروني ƿحماية المستهل ÜسكندريةǗا Üدار الجامعة الجديدة للنشر Ü
2005.  

5.  Üǅيǋبراƍ Ɵالد ممدوƤÛإبرام العقد االلكتروني  Ü سكندريةǗا ÜǑ2006دار الفكر الجامع . 

6.  Ü يليوكسƨ ýفي التجارة االلكترونية المرشد األساسيدانيي  Ü ýالجم ǐدǌم Ǒانǋ ترجمة Ü
 Ü  رةǋالقا Ü العربية ýة النيƵ2003مجمو  ..  

7.  Üýنديƿ االلكترونيسعيد السيد Ʋالتوقي ÜسكندريةǗاÜ دار الجامعة الجديدة للنشر Ü2004.  



8.  Üýالجما ƨيƨبد العƵ ةسمير حامدƙاالتصال الحدي Ɩالتعاقد عبر تقنياÜǏولǕبعة اƱال Ü  ضةǌدار الن
 Üرةǋالقا Ü2006العربية. 

9.  ÜǑمحمد شلقام Ɣريƹ العربيةشحاتة Ɩالتعاقد االلكتروني في التشريعا  Ü ضة العربيةǌدار النÜ
 Ü رةǋ2005القا. 

10.  Ü ǅناƹ محمد ƻمحفظة النقود االلكترونيةشري  ÜسكندريةǗا Ü دار الجامعة الجديدة للنشر Ü
2007. 

11.  Üǐƨحجا Ǒبيوم Ɵبد الفتاƵم التجƏارة االلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرا
ƖنترنǕالكمبيوتر وا ÜسكندريةǗا ÜǑدار الفكر الجامع ÜǏولǕبعة اƱال  Ü2006 .  

12. ________________ Üالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية ǅاƲن ÜýوǕا Ɣالكتا Ü
Ɣدار الكت Üا المدنيةǌلكترونية وحمايتǙالتجارة ا ÜرƮم Ü 2007القانونية. 

13.  Ü ƘيراƮيد نƵ محمد ƇǚƵƖباƙǕااللكتروني في ا Ʋقافة للنشر  حجية التوقيƛدار الÜ Ü
 ǇماƵÜ ƴيƨوالتو)ǇردǕا ( Ü2005. 

14.  Ü ǐيرƮباǕمحمد احمد ا ƾفاروƖعبر شبكة االنترن Ɩفي قواعد المعلوما ƿعقد االشترا  Ü
  ÜسكندريةǗا Ü 2002دار الجامعة الجديدة للنشر.  

15.   Ü Ǉحسي ǁي مبروƏاالجتهاد القضا Û النصوص التطبيقيةÛ ريƏالقانون التجاري الجزا
 . Ü2006 الƱبعة الƤامسة Ü دار ǋومة للƱباƵة والنشر  والتوƨيÜ ƴ الجƨائرÜ  والنصوص المتممة

16.  Ü Ǐموس ǅيǋبراƍ مولمحمدƉوالم Ʋالشحن االلكترونية بين الواق Ɩدار الجامعة الجديدة سندا Ü
 Ü سكندريةǗاÜ ƴيƨ2005للنشر والتو.  

17.  ÜǑالروم Ǉالنظام القانوني للتحكيم االلكترونيمحمد أمي   Ǒامعùر الجùدار الفك Ü  ǏولǕبعة اƱال Ü
 Ü  سكندريةǗ2006ا .  

18.  ÜǑفƱمحمود ل ǅااللكترونيةمحمد حسا Ɩǘطار القانوني للمعامǕا Ü)دار ن Ǉشربدو( Üرةǋالقا Ü
2002.  

19.  Üǅاسƿ Ǉالتعاقد عن بعدمحمد حس Ü إشارة إلى قواعد Ʋة تحليلية في التجربة الفرنسية مƅقرا
  .2005اǗسكندريةÜ   للنشرÜدار الجامعة الجديدة  Üاألوربيالقانون 

20.  ÜورƮمن Ǉولية االلكترونيةمحمد حسيƊالمس  Ü سكندريةǗا Ü دار الجامعة الجديدة للنشر Ü
2003.  

Ü دار الفكر وااللكترونية والدولية وحماية المستهلƈ Û ƿحكام البيƲ التقليدية ___________  .21
 Ü سكندريةǗا Ü  Ǒ2006الجامع.  

22.  Ü Ǒربƺالم ǇوضيƵ Ɣةمحمد نجيƙل المستحدƏالتعاقد بالوسا Ƨسƈ  Ü ضة العربيةǌدار الن Ü
 Ü رةǋ2006القا.  



23.  ÜǑǌمحمد الجنبي ƟممدوÜ Ǒǌدارالطبيعة القانونية للعقد االلكترونيمنير محمد الجنبي Ü  الفكر
 Ü سكندريةǗا Ü  Ǒسنة نشر(الجامع Ǉبدو(.  

24. ___________________________ Üااللكترونية Ɩالشركا ÜǑدار الفكر الجامع Ü
 ÜسكندريةǗ2005ا.  

25.  Üيبةǋ أبو ǎااللكترونينجو Ʋالتوقي Üرةǋالقا Üضة العربيةǌدار الن Ü2002.  
26.  Üǅǋبر ýيƵسماƍ ýنضاÛحكام عقود التجارة االلكترونيةƈ د Üƴيƨقافة للنشر والتوƛار ال

ǇماƵ)ǇردǕا ( Û 2005.  
27.  ÜرƱاƤ حمد ǐدار عقود المعلوماتيةنور Üƴيƨالدار العلمية الدولية للنشر والتو ÜǏولǕبعة اƱال Ü

 ǇماƵ  Üƴيƨقافة للنشر والتوƛال)ǇردǕا ( Ü2001. 

28.  ÜƘبيداƵ المحرر االلكترونيلورنس محمد Ɩباƙي إƨقافة للنشر والتوƛدار ال ÜǇماƵ Üƴ)ǇردǕا  (
Ü2005.  

  :الرساƏل الجامعية -3
1. Ü ýرجدا Ǉر بǋوالتجارة االلكترونيةجو Ɩاالنترن Ü حالة استيراد الكتاب في جامعة سعد دحلب

Ü رسالة مقدمة لنيý شǌادة الماجستير Ü فرƳ التسيير Ü كلية العلوǅ اƿǙتƮادية و Ƶلوǅ  البليدة
 .)شورةƹير من( Ü 2001التسيير Ü جامعة الجƨائر 

2.  Ü روƨمحمد رضا أƖباƙǕل اƏااللكتروني كوسيلة من وسا Ʋادة  التوقيǌش ýلني ƜرƤمذكرة ت Ü
Ü   2007- 2006الماجستير فǑ القانوǇ الƤاÜ ƭجامعة أبǑ بكر بلقايد تلمساÜ  Ǉ السنة الجامعية 

  ).ƹير منشورة( 

3. Ü ƻنية شريǋالقانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي  ǏلƵ ýوƮمذكرة مقدمة للح Ü
 Ü ائرƨجامعة الج Ü داريةǗا ǅوالعلو ƾكلية الحقو Ü وليةƌالعقود والمس Ƴفر Ü ادة الماجستيرǌش

2003 Ü )ير منشورةƹ .( 

4- Ɩالمقاال:  
1- Ü Ǒأحمد باش Û و آفاق التجارة االلكترونية Ʋدارةواقǘنية لƱالعدد  مجلة المدرسة الو Ü26  Ü

2003 .  
2- Ü Ǒمحمد بودال Ʋااللكترونيالتوقي Ü دارةǘنية لƱالعدد  مجلة المدرسة الو Ü26  Ü2003 .  
3- Ü Ǉليةمحمد سحنوǑالنظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود ا  ÜÜ نسانيةǗا ǅالعدد  مجلة العلو

 ǅƿ4ر  ǐماÜ2003 بسكرة Ü يضرƤ جامعة محمد Ü.  



4- Ü ارƱت ƻƮري و الصيرفة االلكترونية النظام المصرفيمحمد منƏالجزا ÜنسانيةǗا ǅمجلة العلو  Ü
 ǅƿ2العدد ر  Ǉجوا Ü2002 يضر بسكرةƤ جامعة محمد Ü.  

5-Ɩالمحاضرا:  
 Ü Ÿمر سعد اƵالدولية Ɩحل النزاعا  Üائرƨجامعة الجÜ  Ǒالدول Ǉالقانو Ǒف Ƙمحاضرا Ü2005 .  1-  

:Ɩ العلميةلتقياالم-6  
1- ÜƾالƤبد الƵ أحمد  Ûوالتجارة االلكترونية ƿالسنوالبنو Ǒتمر العلمƌالم ýماƵأƔكتا Ǒمنشور ف ǐ 
 ÛواƿǙتƮادية Ü كلية الحقوƾ جامعة بيروƘعنواǇ الجديد فǑ أƵماý المƮارƻ مǇ الوجǌتيǇ القانونية ب

  ÜƘبيرو Ü يةƿالحقو Ɣحل Ƙمنشورا  Ü  انيةƛبعة الƱ2002ال.  
2-Ü ارةƿ رادة في مولودǕالتعبير عن اÛلة عقود التجارة االلكترونيةƤمدا Ǒف Ƙألقي  ýحو Ǒدول Ǐملتق
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 ملخص

           ƍýƵر التفاƛ ƚحد ǐشبكة  الذ ƘرǌƲ ƘǙاƮتǙوا Ƙتكنولوجيا المعلوما Ǉبي           
ƘنترنǙا  ÜǇمكƋف  Ƙالتجارية للشركاǅǌدماتƤو ǅǌلمنتجات Ɲا الترويǋبرƵ  Ǉم ýنتقاǙمشقة ا ýتحم Ǉدو

أسواƾ أǇ يƍ ýƮلǏ كý  المستǌلǁ بƎمكاǇ وبالتالǑ أƮبÜ Ơوالماýالجǌد والوƘƿ  موفريǇبلد ƤǓر 
ǅالعال  Ưالعرو ýǚƤ Ǉالتجارية م ǏلƵ ائلةǌالال ýب Ʊذا فقǋ ليس Ü شبكةƘدمƤاست  ƘنترنǙشبكة ا

اǕداة التǑ تعتبر العقود اǙلكترونية ب أو ما يƱƮلƵ ƠليǊوتنفيذǋا  مǚƤ Ǉلǌا ƍبراǅ العقوديتǅ وسيلة ك
         المعلوماتية التǑ تمد بǚƲلǌا ƵلǏ نƲاǅ و ƨƍاǋ Ƈذǉ الƛورة ÜاǙلكترونية  للتجارةالقانونية 

اƇ القانوÜǌ Ǉ حاوý فقÜ و فǑ محاولة Ǘيجاد نوƳ مǇ اǕماǇ القانونǑ للمعاملة Ƶبر الشبكة التعاƿد 
 ƴويƱت ýǚƤ Ǉم ǑلكترونǙالعقد ا ǅيƲيجاد مساحة لتنƍ Ǒالمدن Ǒالعقد ف ǅƲتن Ǒالعامة الت ǅحكاǕا

 مرحلة اǗبراǅحيƚ تتسÜ  ǅلتتماشǏ مƮƤ ƴوƮية العقد اǙلكترونǑ اتǊ مراحƍ ýبرامǊ وتنفيذǉ وƛƍب
يتǅ نقý التعبير ǇƵ اǗرادة الكترونيا رǅƹ اǙنفƮاý أيÜ  ǇبƺياƔ العƿǚة المباشرة بيǇ أƱراƻ العقد

يƛير مشكلة تحديد ƨماǇ ومكاǇ انعقاد  و Üتجاوƨ الحدود السياسية للدولةمما ƿد ي ÜالمكانǑ لƱرفǑ العقد
باستƤداǅ تنفيذ العقد اǙلكترونǑ فيما يƭƤ أما و Üومشكلة تناƳƨ اƤǙتƮاƭ القضائǑ والقوانيÜǇعقد ال

ǑلكترونǙا ƴمة الدفƲلكترونية  أنǙستيكية و النقود اǚالب ƘاƿاƱتعتبر كالب Ǒوالتǁكذل  ǇƵ وسيلة للتعبير
Ǘرادة واǗبالعقد ا Ǒالفعل ƱرتباǊاتǋ حجية Ǒف ƚالبح ǑƵدر  فيستدƮم ǇƵ ƚوالبح Ƈالوفا Ǒف ýالوسائ

ƍ وةƿوÜ اǌية ح برائƿالور ǅائƵالد ýلكترونية محǙا ǅائƵالد ýحلو ƴالعقد فم ƘباƛƎب ƾفيما يتعل ǅيت ƚي
ƍ ýرادة بشكǗا ǇƵ التعبير ƠبƮوأ ÜǑلكترونǙا  ƴيƿلكترونية و التوǙالكتابة ا ýǚƤ Ǉم Ǒلكترون

 Ǒو السند القانونǋ ǑلكترونǙمما المحرر ا Ü Ƴاƨحالة الن Ǒف ƻراƱǕا ƾحقو  ǊلǚƤ Ǉم Ƙبƛت ǐالذ
يستدǑƵ البحƚ فǑ الحجية القانونية للكتابة اǙلكترونية والتوƿيƴ اǙلكترونييǇ فƛƍ ǑباƘ العقد 

ǑلكترونǙا.  

ƤاƮة وأǇ العديد مǇ الدوý كفرنسا ƍ ÜحاƱة ǋذا الموضوƳ بسياƿ ƜانونǑباƘ مǇ الضرورǐ لقد   
مقتضياƘ تماشيا مƴ ال ƿÜد سنƘ تشريعاƘ مستقلة تحكǅ المعامƘǚ اǙلكترونية  اƘواǕردǇ واǗمار

  . Ʈ1996دور القانوǇ النموذجǑ لǖمǅ المتحدة حوý التجارة اǙلكترونية  سنة واستجابة لالعالمية 



Résumé 

    L’apparition d’internet a transformé la planète en  un petit village où  les 
distances  kilométriques ont été  raccourcies pour devenir un espace 
électronique. Ce résultat de la jonction réalisée entre les évolutions des 
systèmes d’information et de communication , a eu  un effet sur la diffusion 
des contrats électroniques ; la conclusion et /ou l’exécution des contrats par le 
biais d’internet , considérée comme instrument juridique du  commerce 
électronique , compte parmi les nouveaux thèmes juridiques discutés 
actuellement , au niveau international (UNICITRAL), au niveau européen, et 
même au niveau de quelques pays arabes. Le législateur algérien  n’est pas 
vraiment engagé dans ce domaine, sauf si on prend en considération la  
reconnaissance de la signature électronique comme  premier pas . 

         Le contrat électronique ou le contrat en ligne, dont l’objet est la vente de 

biens et de services, est défini comme le contrat conclu par l’intermédiaire 
d’un réseau de télécommunication, c’est une technique qui permet aux 
consommateurs hors des lieux habituels de réception de la clientèle de 
commander un produit ou de demander la réalisation d’un service. 

    Le contrat électronique se distingue par certains nombres de caractères , 
c’est un contrat conclu à distance où les parties ne sont pas physiquement 
présentes et peuvent se trouver dans deux pays différents, ce qui  peut poser 
des difficultés de  la détermination du moment et du lieu physique de la 
formation  du contrat et la loi qui le régit.  

 Cela  fait appel aux règles valables en général pour les contrats à distance, aux 
règles du droit international privé , et la possibilité d’adapter ces règles 
existantes aux nouvelles questions, car la sécurité juridique du contrat 
électronique sur Internet, implique que soient clairement fixées les règles de 
juridiction compétente  et de loi  applicable. 

      Le contrat électronique signifie aussi la dématérialisation des relations 
juridiques entre client (consommateur souvent) et commerçant, ce qui conduit 

à un bouleversement surtout au niveau du mode de paiement et de preuve . 
     La sécurité est le principal problème de paiement électronique car Internet 
est un réseau ouvert et  il est beaucoup plus facile d’effectuer des opérations 



frauduleuses (piratage), c’est la raison pour laquelle il faut s’assurer que le 
système de paiement est sécurisé, et il faut donc empêcher la modification des 

messages par  des signatures  numériques. Les banques jouent un rôle très 

important dans la perfectibilité de ce mode de paiement et œuvrent pour qu’il 
ait les mêmes propriétés que le système de paiement traditionnel, alors les 
consommateurs trouvent leur  intérêt dans le commerce électronique, tout en 
ayant la certitude de ne pas risquer leur argent, cette barrière sera franchie et  
le commerce électronique entrera  dans la culture de consommation. 
       La valeur probante d’un document électronique exige qu’il y’est une 
équivalence fonctionnelle  entre l’écrit d’une façon général et l’écrit 
électronique. Sachant que la signature est un élément essentiel dans la preuve 
littérale, la signature électronique sécurisée par un système de  cryptographie, 
doit présenter les mêmes conditions avantageuses de la signature manuscrite 
basée sur la détermination de l’identité du signataire et l’expression de sa 
volonté . 
             Nous entamons une nouvelle ère appelée nouvelle économie qui 
s’articule autour de la globalisation de l’économie, et l’exploitation des 
nouvelles technologies, et le commerce électronique est le fruit de tous ces 
développements technologiques et le moteur de cette nouvelle économie 
l’Algérie est appelée  à s’insérer dans la mondialisation, elle devra déployer des 
efforts nécessaires afin de favoriser ce nouveau commerce pour se mettre en 
phase avec les réalités internationales. 

 

 

 




