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 مقدمة:

لقد شهد العالم قفزة نوعية في مجال المعلوماتية و اإلتصال و ذلك بظهور       

مية ، و أبرزها شبكة االنترنيت، مما ما يعرف بشبكات اإلتصال أو المعلومات العال

على العالقات اإلجتماعية و الثقافية و اإلقتصادية لحياة األفراد و الجماعات إنعكس 

الحياة و أسلوب التفكير و طريقة التصرف ، و ذلك نتيجة إلى تغيير نمط  و أدى

إذ أصبح يتم إبرام العقود المعامالت لم تكن معروفة من قبل، ظهور نوع جديد من

على شبكة األنترنيت في عالم إفتراضي يتجاوز الحدود الجغرافية للدول و ال 

 .ي لألطراف يشترط الوجود الماد

سيلة من وسائل التجارة اإللكترونية بإعتباره و يعتبر العقد اإللكتروني أهم و 

و هو ما يطرح عدة إشكاالت و مبرما في بيئة إفتراضية ال تعترف بالحدود 

تساؤالت تتعلق أساسا بمدى إمكانية تطبيق القواعد العامة عليه خاصة و أن 

على التوقيع اإللكتروني إال أنه لم ينظم أحكامه  تبنيهالمشرع الجزائري و رغم 

 ف بعض التشريعات العربية.خال

و نظرا لتزايد معامالت التجارة اإللكترونية فقد سارع المجتمع الدولي إلى 

الدولي بإعتماد وضع قواعد لتنظيمها ، إذ قامت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

كقانون مرجعي  1996قانون األونيسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية عام 

نه الدول في وضع تشريعاتها الداخلية ، و بالنتيجة لذلك فقد حاولت الدول تستفيد م

إستيعاب هذا النوع الجديد من التعاقد ، و ذلك بسن قوانين من شأنها تنظيم هذه 

بعض الدول قامت بوضع تقنين خاص  أنالمسألة ، و في هذا الصدد نجد 

في حين إكتفى البعض  بالمعامالت اإللكترونية على غرار تونس ، مصر و األردن

 واآلخر بإدخال تعديالت على النصوص القائمة على غرار المشرع الفرنسي 

سلك نفس مسلك المشرع الفرنسي إذ قام بتعديل القانون  الذيالمشرع الجزائري 

مكرر و  323و ذلك بإضافة نص المادتين  05/10المدني بموجب القانون رقم 

 . 327و تعديل المادة  1مكرر  323
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و مسألة اإلنعقاد و ما يترتب و لعل أهم ما يطرح بخصوص العقد اإللكتروني ه

خاصة مسألة تحديد زمان و مكان العقد باعتبار أن تبادل التعبير عن اإلرادة ، هاعن

يكون بوسائل إلكترونية و بين أطراف ال  يجمعهم مجلس عقد واحد و في أغلب 

ات و اإلشكاالت التي تثيرها لكون اإلثب األحيان من دول مختلفة باإلضافة إلى مسألة

أن العقد اإللكتروني ال يقوم على دعامة ورقية على النحو المتعارف عليه في 

 مختلف األنظمة هذا فضال على مسألة التوقيع اإللكتروني و كيفية قبوله في اإلثبات.

و تعتبر هذه اإلشكاالت من أهم األسباب الموضوعية التي تدفع بالباحث إلى 

محاولة إزاحة الغموض عنها و توضيح الرؤيا لتسهيل مسألة التصدي للنزاعات 

 التي تثور بشأنها.

و تأسيسا عليه فإن أهمية دراسة اإلشكاالت التي يثيرها إنعقاد العقد اإللكتروني 

و      تتمثل أساسا في التعريف بهذه التقنية الجديدة و األحكام الخاضعة لهاو إثباته 

و    تطبيق النصوص القانونية الحاليةحل النزاعات التي تثار بشأن نية مدى إمكا

 مختلف اإلشكاالت التي تثيرها هذه المسألة.تحديد مدى الحاجة لوضع قوانين تغطي 

و على هذا األساس فإن موضوع بحثنا ينحصر في دراسة مسألة إنعقاد العقد 

يق أهداف علمية و و تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحقاإللكتروني و إثباته 

أخرى عملية ، فأما األهداف العلمية فإنها تتمثل أساسا في دراسة هذه التقنية الجديدة 

على ضوء التطور التشريعي ووضع اإلطار القانوني الذي يحكمها في حين أن 

األهداف العملية ترمي إلى وضع أسس و أحكام للحاالت التي لم يرد عليها النص أو 

كثر من تأويل لتكون دليال للمشرع يمكن اإلستناد عليه في سن تلك التي تحتمل أ

 أحكام لتنظيم هذه المسألة و للقاضي في حال طرح النزاع عليه.

بالطريقة التقليدية ال يثير أي إشكال بحكم أنه يتم وفقا و إذا كان إبرام العقود 

ليس كذلك ألحكام قانونية واضحة و بطريقة متعارف عليها منذ القديم فإن األمر 

بالنسبة للعقود اإللكترونية سواء من حيث وسيلة إبرامها أو من حيث وسيلة تنفيذها 

أو من حيث طرق إثباتها، خاصة و أن المشرع الجزائري قد إعترف بحجية التوقيع 

اإللكتروني و عادل بين الكتابة العادية والكتابة اإللكترونية إال أنه لم ينص على 
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ا لإلعتداد بها و هو ما يشكل فراغا قانونيا ، و بالتالي فإن الشروط الواجب توافره

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يتعلق أساسا بمدى إمكانية تطبيق القواعد 

القانونية الراهنة المتعلقة بإنعقاد العقود و إثباتها على العقود اإللكترونية ؟ و بعبارة 

ي األحكام القانونية الواردة في التشريع الجزائري جميع اإلشكاالت أخرى : هل تغط

سيما تلك المتعلقة بتبادل التعبير عن اإلرادة و الناتجة عن إبرام العقود اإللكترونية 

بتحديد زمان و مكان العقد و ما يترتب عليها من تحديد تاريخ بدء اإللتزامات و 

ا هي الشروط الواجب توافرها لقبولها و متحديد اإلختصاص القضائي و التشريعي 

و فيما إذا كان يجوز إبرام جميع  لعقود اإللكترونيةلالحجية  منحفي اإلثبات و 

 العقود بالطريق اإللكتروني أم أن ذلك محصور فقط في فئة معينة؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية فقد إستعملنا المنهج الوصفي التحليلي و ذلك بتحليل 

ني الراهن و مدى مواكبته للتطور التكنولوجي الهائل،باإلضافة إلى الوضع القانو

المنهج المقارن و ذلك من خالل دراسة إتجاه المشرع الجزائري بالمقارنة مع باقي 

 الدول ، و ذلك وفقا للخطة التالية :

 تمهيدي: مفهوم العقد اإللكتروني.الالفصل 

 يان طبيعته.المبحث األول : التعريف بالعقد اإللكتروني و ب

 المطلب األول : تعريف العقد اإللكتروني .

 الفرع األول : التعريف الفقهي للعقد اإللكتروني.

 الفرع الثاني : التعريف القانوني للعقد اإللكتروني.  

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني.

 الفرع األول: العقود اإللكترونية عقود إذعان .

 .العقود اإللكترونية هي عقود تفاوضية:ثانيالفرع ال

المبحث الثاني : خصائص العقد اإللكتروني و تمييزه عن عقود البيئة 

 اإللكترونية.

 المطلب األول: خصائص العقد اإللكتروني.

 الفرع األول: العقد اإللكتروني هو عقد مبرم بوسيلة إلكترونية
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 عن بعد العقد اإللكتروني هو عقد مبرم :الفرع الثاني

 العقود اإللكترونية بين الطابع التجاري و المدني :الفرع الثالث

 العقود اإللكترونية عقودا دولية:الفرع الرابع

 المطلب الثاني : تمييز العقد اإللكتروني عن عقود البيئة اإللكترونية.

 عقد الدخول إلى الشبكة:  :الفرع األول

   .إليواء(عقد الظهور على الشاشة ) ا :الفرع الثاني

  .عقد إنشاء المتجر اإلفتراضي:الفرع الثالث

 .: إنعقاد العقد اإللكترونيالفصل األول

 .األول : التراضي في العقود اإللكترونية المبحث 

 .: التعبير عن اإلرادةالمطلب األول

 . األول : صور التعبير عن اإلرادة رعالف

 .قد اإللكتروني وسائل التعبير عن اإلرادة في العالفرع الثاني :

  .في العقد اإللكتروني اإلرادتينالثاني : تطابق  مطلبال

 .في العقد اإللكترونياألول : اإليجاب  رعالف

 .الثاني : القبول في العقد اإللكتروني رعالف

 .إسناد اإلرادة اإللكترونية الفرع الثالث : 

 .تحديد زمان ومكان  انعقاد العقد المبحث  الثاني : 

 األول : تحديد زمان إنعقاد العقد اإللكتروني.المطلب 

 الفرع األول: كيفية تحديد زمان اإلنعقاد.

 .أهمية تحديد زمان إنعقاد العقد اإللكتروني :الفرع الثاني

  .الثاني : تحديد مكان انعقاد العقد اإللكتروني مطلبال

 .إنعقاد العقد اإللكترونيالفرع األول : كيفية تحديد مكان 

 .أهمية تحديد مكان إنعقاد العقد اإللكتروني :لثاني الفرع ا

  .الفصل الثاني:إثبات العقد اإللكتروني

 .المبحث األول : عناصر المحررات اإللكترونية
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 : الكتابة اإللكترونية . األولالمطلب 

  تعريف الكتابة اإللكترونية.  الفرع األول:

 الفرع الثاني : شروط الكتابة المعدة لإلثبات.

 مطلب  الثاني : التوقيع اإللكتروني. ال

 الفرع األول: تحديد مفهوم التوقيع .

 الفرع الثاني: أنواع التوقيع اإللكتروني 

 شروط التوقيع اإللكتروني .الفرع الثالث : 

 المبحث الثاني: القيمة القانونية للعقود اإللكترونية.

 المطلب األول : نطاق اإلثبات بالعقود اإللكترونية

 .مفهوم الشكلية :ع األولالفر

موقف التشريعات  المقارنة من مسألة الشكلية في العقود  :الفرع الثاني

 .اإللكترونية

 ة الشكلية في العقود اإللكترونية.موقف المشرع الجزائري من مسأل:الثالثالفرع 

 المطلب الثاني : حجية العقود اإللكترونية. 

  .أطرافها الفرع األول : حجية العقود العرفية بين

 الفرع الثاني : حجية العقود العرفية بالنسبة للغير. 
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 : مفهوم العقد اإللكتروني.تمهيديال فصلال

 كذا و به خاص مدلول و تعريف إعطاء يقتضي اإللكتروني العقد مفهوم تحديد إن      

 تتمثل التي العقد هذا خصوصية على بالتركيز ذلك و األخرى العقود بعض عن تمييزه

 بها يتمتع التي ساسيةاأل  الخاصية إلى باإلضافة بها، ينعقد التي الطريقة في أساسية بصفة

 . بعد عن تبرم التي العقود إلى ينتمي باعتباره العقد هذا

 تعريف األول نتناول في مبحثينإلى  الفصل  هذا تقسيم المجال هذا في الدراسة منا تقتضي

 هذا خصائص في حين نتناول في الثانيو ما يترتب عليه من تحديد طبيعته القانونية  العقد

 .عن عقود البيئة اإللكترونية و ما يميزه العقد

 .و بيان طبيعته العقد اإللكترونيبتعريف الاألول :  المبحث

نظرا لخصوصية العقد اإللكتروني من حيث أنه عبارة عن عقد يبرم بين متباعدين 

المواثيق الدولية و  فيبإستخدام وسائط إلكترونية ، فقد إختلفت التعاريف المقترحة له 

ثم و الفقه و بناءا عليه سوف نتعرض ألهم التعاريف بنوع من اإليجاز القوانين المقارنة 

 نتطرق لدراسة طبيعته القانونية .

 . تعريف العقد اإللكتروني األول : المطلب

إن إرتباط العقد اإللكتروني بالتجارة اإللكترونية أدى إلى تنظيمه على المستوى الدولي 

على هذا األساس سوف نتناول التعريف  قبل أن يتم ذلك على المستوى الداخلي ، و

 له. القانونيثم  التعريف الفقهي للعقد اإللكتروني 

 .التعريف الفقهي للعقد اإللكتروني الفرع األول :

نظرا للتطور السريع الذي طرأ على مفهوم العقد اإللكتروني فقد ظهرت العديد من       

النظر إلى التجارة اإللكترونية فهناك  التعريفات للعقد اإللكتروني تختلف بإختالف وجهة

 1ثم تنفيذ ، من يعرفها بأنها عمليات اإلعالن و التعريف للبضائع و الخدمات

ثم سداد القيم الشرائية ، ت إبرام العقود للشراء و البيع لتلك البضائع و الخدمات لياعم 

ات التي تربط عبر شبكات اإلتصال المختلفة سواء كانت األنترنيت أو غيرها من الشبك

 بين البائع و المشتري.

                                                 
، دار وائل للنشر و التوزيع  2006عة األولى التراضي في العقود اإللكترونية عبر شبكة األنترنيت ، الطبأمانح رحيم أحمد  ،  -1 

 .43، ص
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بر الشبكات عاإللكترونية في تلك التي تتم  ا يعاب عن هذا التعريف هو حصر العقودو م

عبر باقي الوسائل األخرى كالهاتف و  مبرمةال العقودرغم أنها أوسع من ذلك إذ تشمل 

 1التلكس.

ني بأنه إتفاق يتالقى فيه هذا و قد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف العقد اإللكترو    

و ذلك بوسيلة مسموعة ،  اإليجاب و القبول على شبكة دولية مفتوحة لإلتصال عن بعد

ن يمرئية ، و بفضل التفاعل بين الموجب و القابل ، إال أن هذا التعريف ناقص إذ لم يب

 النتيجة المترتبة عن إلتقاء اإليجاب بالقبول و هي إحداث األثر القانوني.

نطوي على تبادل للرسائل بين يالعقد الذي  فه جانب من الفقه األمريكي بأنه ركما ع

البائع و المشتري و التي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا و معالجة إلكترونيا و تنشئ 

  2إلتزامات تعاقدية.

و مما سبق يمكن تعريف العقد اإللكتروني بأنه العقد الذي يتالقى فيه اإليجاب و القبول 

دام التبادل اإللكتروني للبيانات و بقصد إنشاء إلتزامات خشبكة إتصاالت دولية بإست عبر

 تعاقدية .

و يدخل في نطاق العقد اإللكتروني اإلتصاالت و الرسائل و البيانات اإللكترونية المتبادلة 

 3بين المتعاملين اإلقتصاديين .

لكتروني هو ذلك الذي يعرفه صفة عامة يمكن القول بأن التعريف الشامل للعقد اإلبو  

على أساس خصوصيته المتمثلة بصفة أساسية في الطريقة التي ينعقد بها ، دون إغفال 

 أهم صفة فيه بإعتباره من العقود التي تبرم عن بعد.

فالعقد اإللكتروني هو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة   

ما على شبكة االتصاالت و المعلومات بقبول مطابق له إلكترونية سمعية أو مرئية أو كليه

صادر من الطرف القابل بذات الطريق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب 

 .4الطرفان في إنجازها 

                                                 
 .43، ص المرجع السابقأمانح رحيم أحمد  ، -1 
 .15اإلسكندرية، ص –، الدار الجامعية 2008، طبعة خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المستندات اإللكترونية  -2 
 .16المرجع السابق ، ص نفس-3 
أشغال الملتقى الوطني األول : القانون و قضايا الساعة ، النظام العقد اإللكتروني ، ، الصعوبات التي يثيرها  جبار جميلة -4 

 .4، ص  2008مارس  11و  10و 09القانوني للمجتمع اإللكتروني ، المركز الجامعي خميس مليانة عين الدفلى ، أيام 



مفهوم العقد اإللكتروني                                                                              الفصل التمهيدي             

8 

 

   .التعريف القانوني للعقد اإللكتروني : الثانيالفرع 

نا التطرق إلى تقتضي ممن الناحية القانونية إن دراسة تعريف العقد اإللكتروني     

المفهوم الذي قدمه له المشرع الدولي ثم دراسة ما كرسته الدول في أنظمتها القانونية 

 الداخلية من تعاريف للعقد اإللكتروني.

 :التعريف الوارد في المواثيق الدولية أوال/

يعتبر القانون النموذجي لألمم المتحدة حول التجارة اإللكترونية أهم وثيقة دولية عرفت 

إللكتروني ، هذا باإلضافة إلى التعاريف الواردة في المواثيق األوربية وهو ما العقد ا

 سوف نتعرض له فيما يلي:

لقد إكتفى القانون النموذجي حول التجارة  :1 التعريف الوارد في القانون النموذجي -1

على أنه ب منه  -2اإللكترونية بتعريف تبادل البيانات اإللكترونية ، إذ نص في المادة 

يراد بمصطلح تبادل البيانات اإللكترونية نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر 

 بإستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات .

و المالحظ في هذا المجال بأن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد حددت 

بحيث يشمل جميع ون تحديدا واسعا األنشطة التجارية التي يجب أن ينطبق عليها هذا القان

، و تضم العالقات التعاقدية ذات الطابع التجاري 2المسائل الناشئة عن العالقات التجارية

عدة معامالت من بينها المعاملة التجارية لتوريد أو تبادل السلع ، إتفاق التوزيع ، 

  3اإلستثمار ، األعمال المصرفية ....

تعتبر األنترنيت الوسيلة الوحيدة إلتمام عملية التعاقد ، بل و طبقا لهذه المادة فإنه ال 

، ضافة إلى ذلك فقد أضاف هذا القانون التلكس و الفاكس على سبيل المثال ال الحصراإلب

                                                 
ذا طبيعة موضوعية و ذاتية خاصة بالعمليات لقد إعتمدت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قانونا نموذجيا  -1 

مادة تناولت كافة الجوانب القانونية لتلك  17، و هذا القانون يحتوي على  1996اإللكترونية التي تتم عبر  الشبكة الدولية عام 

عض المجاالت ، المعامالت بدءا من تحديد المصطلحات و مرورا بشروط و ضوابط اإلستخدام و إنتهاءا بنموذج للتطبيقات في ب
و يهدف هذا القانون إلى إيجاد مجموعة من القواعد الموحدة المقبولة دوليا تكون مرشدا للدول عند إصدارها القوانين أو إعادة 
النظر فيها ، بغية تذليل الصعوبات القانونية التي تحول دون إستعمال وسائل اإلتصاالت اإللكترونية في التجارة الدولية ، و 

القانون أيضا مبادئ توجيهية للمتعاملين عند إبرام إتفاقاتهم ، و يتضح من ذلك أن هذا القانون ينطوي على نوعين  يتضمن هذا
من النصوص القانونية ، األولى نصوص إلزامية تتعلق بالتطبيق العام للقانون و الثانية نصوص تكميلية ال تنطبق على معامالت 

أمير فرج يوسف، عالمية التجارة مخالف. لمزيد من التفصيل أنظر في هذا الصدد  األفراد إال في حالة عدم  وجود إتفاق
 .164، ص 2009عقودها و أساليب مكافحة الغش اإللكتروني ، المكتب الجامعي الحديث  ،اإللكترونية 

 .12ص ، القاهرة ، ، المكتبة األكاديمية 2001، طبعة إبراهيم العيسوي ، التجارة اإللكترونية  -2 
منشورات الحلبي  ،2006الطبعة األولى  محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للتجارة و اإلثبات اإللكتروني في العالم ، -3

 .300، ص ، بيروت ، لبنان للحقوق
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منه على أنه يراد  2و ذلك في تعريفه لرسالة البيانات إذ نص في الفقرة أ من المادة 

أو تخزينها  أو إرسالها أو استالمهاإنشاؤها بمصطلح رسالة بيانات المعلومات التي يتم 

بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

تبادل البيانات اإللكترونية أو البريد اإللكتروني  أو البرق ، أو التلكس ، أو النسخ 

 .البرقي

ق البرلمددان األوربددي إلددى لقددد تطددر :التعريففف الصففادر لففن البرلمففان األوربففي -2

بالتعاقدد والمتعلدق   07-97رقدم األوربدي من التوجيه  2تعريف التعاقد عن بعد في المادة 

كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات أبرم بدين إذ عرفه بأنه :" عن بعد وحماية المستهلكين

لددذي مددورد و مسددتهلك فددي نطدداق نظددام بيددع أو تقددديم الخدددمات عددن بعددد ، نظمدده المددورد ا

إلبرام العقد أو تنفيذه "، و قد تم تعريف يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر لإلتصال عن بعد 

تقنية اإلتصال عن بعد في نفس النص على أنها كل وسيلة يمكدن أن تسدتخدم إلبدرام العقدد 

  1بدون وجود مادي للمورد أو للمستهلك.

عن  عبارة عن تعاقد بحكم أنها يةالعقود اإللكترون ن خالل هذا التعريف يتضح لنا بأنم

في نفس المكان و الزمان فإنها تدخل بعد بين شخصين دون تزامن وجودهما المادي 

 ضمن التعريف الذي تبناه البرلمان األوربي في التوجيه المذكور أعاله.

 

 

 

 :في القوانين الداخلية ةريف الوارداالتع ثانيا/

د الساعة و رغم التطور التكنولوجي الحاصل و لم يبادر المشرع الجزائري و إلى ح     

سياسة العولمة المنتهجة إلى وضع قانون ينظم مسألة التعاقد اإللكتروني و األحكام 

المطبقة عليه بخالف بعض الدول العربية و مثالها تونس و األردن ، و بناءا عليه فإنه و 

، و في  الشريعة العامة بإعتباره 2في غياب قانون خاص يتعين الرجوع للقانون المدني

                                                 
اء ، دفعة  برني نذير ، العقد اإللكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري  ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقض -1 

 . 6ص  2006
 .متممالمعدل و الو المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -2 
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من القانون المدني بأنه   54هذا الصدد فقد عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 

"إتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء 

ما"، و بالتالي فإن العقد وفقا للقانون الجزائري هو توافق إرادتين أو أكثر إلحداث أثر 

 .1نوني معينقا

و على خالف المشرع الجزائري فقد عرف المشرع األردني في قانون المعامالت 

من قانون المعامالت اإللكترونية بأنه اإلتفاق  2اإللكترونية العقد اإللكتروني في المادة 

 الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كليا أو جزئيا.

لى من قانون التجارة اإللكترونية  بأنه كل أما المشرع المصري فقد عرفه في المادة األو

تفاوض بشأنه أو تبادل وثائقه كليا عقد تصدر فيه إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم ال

 أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني.

و ما تجدر اإلشارة إليه هو أن المشرع التونسي لم يعرف العقد اإللكتروني في قانون 

رونية التونسي ، إال أنه نص على أن المبادالت اإللكترونية المبادالت و التجارة اإللكت

  2هي التي تتم بإستعمال الوسائل اإللكترونية.

و في هذا السياق يمكن القول بأن التعريف الذي أورده المشرع األردني قابل للتطبيق     

،  على المدى البعيد و يتماشى مع التطور اإللكتروني و إكتشاف وسائل أخرى لإلتصال

لسنة  85من قانون المعامالت األردني رقم  2في المادة ذلك أنه عرف العقد اإللكتروني 

العقد الذي ينعقد بإستعمال الوسائط اإللكترونية و  بأنه 11/12/2001المؤرخ في  2001

وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو دام خذكر بأن الوسائل اإللكترونية هي كل تقنية إلست

و بالتالي فإنه لم يحصر  3سائل مشابهة في تبادل المعلومات و تخزينهاضوئية أو أية و

الوسائط اإللكترونية في تلك الموجودة في الوقت الراهن و إنما ترك المجال مفتوحا 

 إلعتبار كل وسيلة تتوفر على الخصائص الواردة في التعريف كوسيط إلكتروني.

 

 لكتروني.الثاني : الطبيعة القانونية للعقد اإل المطلب
 

                                                 
 .38دار الكتاب الحديث ، ص ، 2003طبعة  محمد صبري السعدي ، النظرية العامة لاللتزامات ، -1 
 .28ص المرجع السابق ،أمانج رحيم أحمد ،  -2 
 .181د خالد جمال رستم ، المرجع السابق ، صأنظر محم -3 
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رض لوصف العقد اإللكتروني بصفة عقود اإلذعان اإختلفت آراء الفقهاء بين مؤيد و مع

 ، و يمكن جمع  هذه اآلراء في إتجاهين:

 الفرع/ األول: العقود اإللكترونية لقود إذلان .

فيه القابل بشروط مقررة عقد اإلذعان هو العقد الذي يسلم   تعريف لقد اإلذلان :أوال/

، و ذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري  يكون وجب و ال يقبل مناقشتهاالميضعها 

النطاق في شأنها و هو التعريف محل إحتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة 

 الذي إستقر عليه أغلب الفقه.

و   و مقتضى هذا التعريف أن عقد اإلذعان يستلزم أن تتوافر فيه ثالثة شروط مجتمعة  

خدمة ال يستطيع هي أن يتعلق العقد بسلعة ضرورية تمس مصلحة حقيقية ، و تكون 

من محتكر وحيد أو  ولة ، و أن تكون محل إحتكار سواءالمستهلك أن يستغني عنها بسه

من عدد قليل من المحتكرين لهذه السلعة ، الذين يقومون بتحديد سعر بيعها باإلضافة إلى 

 1 روط اآلخر دون مناقشته.بششرط أن يسلم أحد الطرفين 

التطور في الحياة اإلقتصادية المدنية ، فالنشاط المتزايد في الحياة و هذا العقد جاء نتيجة 

و بأقل   اإلقتصادية أدى إلى زيادة هائلة في العقود التي يجب أن تبرم في أقصر وقت 

شروطها و  جهد مما يترتب على ذلك وجود عدد كبير من العقود إنفرد الموجب بتحديد

 إستحال النقاش فيها عند إبرامها.

في تحديد فكرة و بالنظر إلى المفهوم الحديث لعقد اإلذعان فإنه يميل إلى عدم التشدد 

يشترط تعلق العقد بالسلع و الخدمات الضرورية أو أن تكون هذه  إذ العقود اإلذعان 

ن العقد قد تم تجهيزه السلع أو الخدمات محل إحتكار فعلي أو قانوني بل يكفي أن يكو

أي مناقشة للشروط الواردة  به ، مسبقا بواسطة أحد المتعاقدين ) الموجب( بحيث ال تقبل 

في موقع يتفوق فيه على الطرف اآلخر من حيث المقدرة أو أن يوجد أحد طرفي العقد 

اإلقتصادية أو الخبرة المهنية ، و قد تطور هذا المفهوم ليستوعب ضرورات حماية 

 2 معات اإلنتاجية الضخمة.لك من أجل مواجهة المجتهالمس

                                                 
 .41ص  ،، عدم وجود سنة النشر دار المناهج  ، لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية  -1 
نجاح ماجستير في القانون تحت إشراف د/ أكرم داود ، جامعة ال مذكرةلما عبد هللا صادق سلهب ، مجلس العقد اإللكتروني ،  -2 

 .56ص  www. Forum.palmoon.net،2008الوطنية ، كلية الدراسات العليا فلسطين 
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جانب من الفقه إلى القول بأن  : يذهب أسباب إلتبار العقد اإللكتروني لقد إذلانثانيا/

العقود اإللكترونية هي عقود إذعان إستنادا إلى كون هذه العقود تعد سلفا و يستقل بفرض 

دون تفاوض أو مشاركة من شروطها و إمالء بنودها طرف واحد ، و هو الموجب 

الطرف اآلخر بحيث ال يكون أمام هذا األخير سوى قبول هذه الشروط كلية دون تعديل 

 1 أو مساومة .

و في هذا الصدد فإن المشرع الجزائري لم يعرف عقود اإلذعان بذاتها و إنما عرفها  

ليم لشروط بآلية إنعقادها إذ نص على أنه يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التس

 2مقررة يضعها الموجب و ال يقبل مناقشة فيها.

و يبرر هذا اإلتجاه رؤيته بالنسبة للعقد اإللكتروني المبرم عبر األنترنيت إلعتباره عقد 

إذعان بكون أن القابل " الموجب له" ال يملك إال الضغط على عدد من الخانات المتاحة 

ت ، موافقا على المواصفات التي يرغب األنترني ىأمامه و الخاصة بموقع الموجب عل

بها و الخاصة بالسلعة و الثمن المحدد سلفا ، فهنا القابل ال يملك خيار الموافقة أو الرفض 

و ال حتى مناقشة الموجب أو طلب تعديل أي من المواصفات المذكورة أو حتى 

 3 المفاوضة عليها ، فالمتاح له هو قبول األمر برمته أو رفضه كليا.

رتيبا عليه فإن العقود اإللكترونية حسب هذا الرأي تشكل دائما عقود إذعان ، حتى في و ت

حال إبرامها بين مهنيين ) محترفين( فالزبون ال يملك إال اإلذعان للعقد المفروض فإما 

 أن يقبله أو أن يرفضه مع إحتمال خطر ما سيكون.
4 

هو التفاوض القائم خاصة في  على هذا الرأي أنه تجاهل أمرا هاما و ما يؤخذو لكن 

حالة التعاقد عبر البريد اإللكتروني ، فيمكن للموجب أن يرسل عرضه عبر البريد 

اإللكتروني فيرد عليه القابل ببريد إلكتروني آخر يرفض العرض أو يفاوضه على ثمن 

 5 السلعة ، و من هنا يبدأ التفاوض بين الطرفين.

                                                 
دار الجامعة الجديدة للنشر ،  2006طبعة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ، ، صالح المنزالوي  -1 

 .25، ص اإلسكندرية.
 .الجزائريمن القانون المدني  70إرجع للمادة  -2
 .59لما عبد هللا صادق سلهب ، المرجع السابق ، ص -3

4. Philipe Le Tourneau , contrats informatiques et électroniques, cinquième édition , dalloz 

paris2008, p296. 
 .الجزائريمن القانون المدني  70إرجع للمادة  -5
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 :تفاوضية ي لقودالعقود اإللكترونية ه/الثاني الفرع

ودا تفاوضية يتعين قبل دراسة أسانيد الرأي الذي إعتبر أن العقود اإللكترونية هي عق   

 لتعريف التفاوض اإللكتروني و تحديد طبيعة المسؤولية أثناء هذه الفترة.علينا التطرق 

و              اإلقتراحات والمساومات يعرف التفاوض بأنه تبادل :تعريف التفاوض أوال/

 الطرفينالمكاتبات و التقارير و الدراسات الفنية و اإلستشارات القانونية التي يتبادلها 

ليكون كل منهما على بينة من أمره و هي من أفضل األشكال التي تحقق مصلحة 

 .1األطراف و تبين ما قد يسفر عنه اإلتفاق من حقوق و إلتزامات

ق اإليجاب النهائي للعقد و تكون عبارة قبل العقدية مرحلة تحضيرية تسبفالمفاوضات 

عن مجرد عروض ، إذ أن المفاوضات تنتهي بمجرد صدور اإليجاب على إعتبار أن 

، حلة التفاوض بوجود عنصر اإلحتمالض على العقد مقدمة لإليجاب ، و تتميز مروالتفا

م فال يشترط وصول طرفي العقد إلى إتفاق ، فإما أن تصل هذه المفاوضات إلى إبرا

العقد و بالتالي تنتهي الفترة قبل العقدية و إما أن تصل إلى طريق مسدود تنتهي عندها 

 2 المفاوضات.

يمتاز التفاوض على العقد بعدة خصائص يمكن   التفاوض للى العقد : خصائصثانيا/

 إجمالها في النقاط التالية:

لم به ، ذلك أنه التفاوض على العقد يكون ثنائي الجانب على األقل ، و هذا أمر مس -

يتم بين شخصين أو أكثر إما بالنقاش و الحوار وجها لوجه و إما بطريق المراسلة 

، و في هذا المجال فإنه  تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتصور التفاوض في حال 

التعاقد مع النفس ، و ذلك ألن التفاوض يقوم باألساس على تقريب وجهات النظر 

 3 ربة.المختلفة و المصالح المتضا

تبقى      التفاوض على العقد تصرف إرادي، ذلك أن إرادة األطراف المتفاوضة  -

حرة طيلة مرحلة المفاوضات ، فلكل طرف الحرية في اإلستمرار              أو  

 اإلنسحاب ، و مرد ذلك هو إنطباق مبدأ حرية التعاقد على العملية التفاوضية.

                                                 
 .49لما عبد هللا صادق سلهب ، المرجع السابق، ص -1 
 .50نفس المرجع السابق، ص -2 
دار الثقافة للنشر و  ،  2006الطبعة األولى  بشار محمود دودين ، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة األنترنيت ، -3 

 . 90التوزيع  عمان ، ص 
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و العطاء ، حيث يتعاون األطراف فيما بينهم يقوم التفاوض على التبادل و األخذ  -

على تقريب وجهات النظر ، و يتم ذلك عن طريق تبادل العروض و المقترحات 

من خالل إجراء التعديل في بحيث يقوم كل طرف بتقديم تنازالت من جانبه 

الشروط  و المطالب التي جاء بها ، و ذلك حتى يتم التوصل إلى نوع من التوازن 

الطرفين المتعارضة ، فإذا لم يكن هناك مجال أو قابلية للنقاش أو  بين مصالح

 1 التنازل فليس هناك أية عملية تفاوض.

التفاوض على العقد ذو نتيجة إحتمالية ، ذلك أن النتيجة الطبيعية للتفاوض على  -

العقد هي أن يتم إبرام العقد المتفاوض عليه ، و ذلك بأن ينجح الطرفان في 

تفاق نهائي بشأن جميع الشروط الجوهرية في العقد ، ثم يقومان التوصل إلى إ

         بإبرام العقد بشكل نهائي عن طريق تبادل اإليجاب و القبول المتطابقين

بالتوقيع على وثيقة العقد ، و مع ذلك تعتبر هذه النتيجة إحتمالية قد تتحقق و قد ال 

ة إلى إبرام ذلك العقد فعال ، تتحقق ، فليس كل تفاوض على العقد يؤدي بالضرور

 2 .لتفاوض إلى ال شيءو إنما قد ينتهي ا

 طبيعة المسؤولية أثناء مرحلة التفاوض:ثالثا/ 

حول طبيعة المسؤولية التي تنشأ عن اإلخالل بأي إلتزام في لقد ثار خالف كبير     

، ديةأي األول إلى أنها مسؤولية عقمرحلة التفاوض إلبرام العقد ، حيث ذهب الر

الفقيه األلماني أهرنج ، و الذي أسس رأيه على أساس "  هو وصاحب هذا الرأي

نظرية الخطأ عند تكوين العقد" على إعتبار أن الخطأ في مرحلة التفاوض هو خطأ 

ترتب على  ة العقدية تطبق على مرتكبه  سواءعقدي ، و بالتالي فإن أحكام المسؤولي

ى إلى بطالنه ، مما يرتب الحق في طلب التعويض هذا الخطأ عدم إنعقاد العقد أو أد

ضمان لكل محاولة إلبرام العقد أين يتعهد كل  وجود عقد إذ افترض الفقيه اهرنج، 

أثناء المحاولة بأن ال يأتي من جانبه ما يؤدي إلى إعاقة التعاقد أو بطالن طرف 

 3 .العقد

                                                 
 .91نفس المرجع السابق ، ص -1 
 .92نفس المرجع السابق ، ص -2 
 .52السابق، ص لما عبد هللا صادق سلهب ، المرجع -3 
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ادية غير ملزمة و ال أما الرأي الثاني فذهب إلى إعتبار أن المفاوضات أعمال م

يترتب عليها في ذاتها أثر قانوني ، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضات دون أية 

مسؤولية ، و هو غير مطالب بتقديم مبرر إلنسحابه ، و بالتالي ال يترتب على 

الطرفين أي إلتزام ، فالعدول عن التفاوض ال يكون سببا للمسؤولية إال إذا كان 

تتنافى مع األمانة و حسن النية أو تشكل  أو صدرت منه أفعاال اإلنسحابفي متعسفا 

سلوكا خاطئا ، ففي هذه الحالة تعتبر المسؤولية تقصيرية على أساس الخطأ الثابت و 

 1 .يقع على المتضرر عبئ  إثبات الخطأ 

و بدراسة هذه اآلراء يتضح لنا أن الرأي األرجح هو الذي إعتبر المفاوضات أعماال 

ر ملزمة و ال مرتبة ألي أثر قانوني ، و بالتالي فإن العدول عنها ال يرتب مادية غي

أية مسؤولية إال إذا كان مصحوبا بتعسف أو سوء نية ، فعندها تترتب مسؤولية 

تقصيرية على أساس الخطأ الثابت ، و يكون عبئ إثباته على المتضرر ، كما أنه من 

ب على اإلخالل بأي إلتزام في المرحلة الصعوبة بمكان األخذ بالرأي األول الذي رت

التفاوضية مسؤولية عقدية و ذلك ألن عقد الضمان الذي إفترض إهرنج وجوده و 

الذي رتب على أساسه الخطأ العقدي هو إفتراضي ، ضمني و غير ملموس ، و 

 2 بالتالي ال يمكن اإلعتماد عليه لتحديد طبيعة المسؤولية .

يتجه أنصاره إلى القول أن   إللكتروني لقدا تفاوضيا:أسباب إلتبار العقد ا رابعا/

على  هذا العقد لكون أن عملية المساومة تسودالعقود اإللكترونية ليست عقود إذعان 

إختالف أنواعه ، حيث أن الموجب له ال يقتصر دوره على مجرد الموافقة على 

ي منتج أو مورد الشروط المعدة سلفا بل له كمستهلك مطلق الحرية في التعاقد مع أ

آخر إذا لم تعجبه الشروط المعروضة ، فإذا كان إبرام العقد عن طريق األنترنيت 

فإنه يمكن للموجب له اإلنتقال من موقع إلى آخر و إختيار ما يشاء و ترك ما يشاء 

ذلك أن الفقه إستقر على تعريف عقد  ، 3مما يعني أن الرضائية تسود هذا العقد

لم فيه أحد الطرفين و هو المذعن بشروط يمليها الطرف سالذي ياإلذعان بأنه العقد 

                                                 
 53نفس المرجع السابق، ص -1 
 . 54لما عبد هللا صادق سلهب ، المرجع السابق،  ص -2 
 .60نفس المرجع السابق، ص -3 
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اآلخر و ال يسمح بمناقشتها فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل إحتكار 

و تكون المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون العرض موجها ، قانوني أو فعلي

 1.و بشروط واحدة و لمدة غير محدودةللكافة 

لألسباب ه الشروط على العقود اإللكترونية يتضح لنا عدم توافرها و بإعمال هذ

 :التالية

بالنسبة لشرط أن يسلم فيه أحد الطرفين بشروط الطرف اآلخر فإن العقد  -

و التي اإللكتروني يماثل العقد التقليدي و أن اإلختالف الوحيد يكمن في وسيلة إبرامه 

و بالتالي عدم قدرة المستهلك على معاينة  من نتائجها عدم اإللتقاء المادي للطرفين

المنتج معاينة دقيقة بصورة مادية ، إال أن مسألة المعاينة قد تتحقق في العقود 

اإللكترونية حيث يمكن للمستهلك أن يطلب من المورد تصوير المنتج تصويرا ثالثي 

لك اللجوء األبعاد ، و من خالله تتضح مواصفات المنتج و أبعاده ، كما يمكن للمسته

 إلى وسيط لمراقبته و التأكد من جودته.

فيما يتعلق بقبول العقد اإللكتروني دون مناقشته فإنه ال يوجد ما يمنع إجراء  -

أو القبول كما في  مفاوضات بين المستهلك و المورد ، مع إحتفاظه بحقه في الرفض

 العقد التقليدي ، و له كل الحرية في ذلك.

رة فإنه ال يمكن توافره في جميع أو معظم عقود المستهلك فيما يخص شرط الضرو -

اإللكترونية ، ذلك أن التعاقد يتم عادة عبر األنترنيت و أن هذه األخيرة تعتبر بوابة 

يدخل من خاللها المستهلك إلى أسواق العالم ، إضافة إلى أن حالة الضرورة تختلف 

اني كذلك، إضافة إلى أن من شخص إلى آخر فما يراه األول ضرورة ال يراه الث

التجارة اإللكترونية توفر البدائل الالزمة حيث تجد نفس السلع معروضة في أكثر من 

 محل تجاري إفتراضي.

أما شرط اإلحتكار على شبكة األنترنيت فهو أمر نادر ، ذلك أن شبكة األنترنيت  -

دماته خهي شبكة عالمية ال تعترف بالحدود الجغرافية و تتيح لكل مورد عرض 

                                                 
 طبعة  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية اإللتزام بوجه عام ، مصادر اإللتزام ، -1 

 .229لجامعات المصرية بالقاهرة ، صدار النشر ل،  1952
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، و في لسلعة ما على مستوى العالم نادر و بالتالي فإن فرض توافر اإلحتكاروسلعه،

 حالة توافره فإنه يلزم معه توافر باقي شروط عقد اإلذعان.

و لما كان الثابث أن المستهلك يكون دائما هو الطرف الضعيف في عقود التجارة  

قوى ، فإن هذه المسألة يمكن اإللكترونية و أن المورد أو الشركة هي الطرف األ

 1 معالجتها تشريعيا لحماية المستهلك.

و في رأينا أنه ال يمكن إضفاء صفة اإلذعان على العقود اإللكترونية ، ذلك أنه أحيانا 

فاوض و أحيانا أخرى ال تكون الشروط الموضوعة من طرف الموجب قابلة للنقاش و الت

حسب  اتين الصفتين يختلف من عقد آلخرو بالتالي فإن إضفاء إحدى هتكون كذلك،

 األحوال.

و إذا كان تعريف العقد اإللكتروني محل آراء مختلفة للفقهاء و دارسي القانون فإن ذلك 

مرده أساسا لخصائصه التي يتميز بها عن باقي العقود و هو ما سوف نتعرض له في 

 الثاني.  المبحث

 

 .تمييزه لن لقود البيئة اإللكترونيةو  الثاني : خصائص العقد اإللكتروني بحثالم

إنطالقا من التعريفات التي أعطيت للعقد اإللكتروني  نجد أنه يتميز  عن العقود     

إال أنه و بالرغم من ذلك فإنه  الكالسيكية بمجموعة من الخصائص تمنحه طابعا خاصا،

إللكترونية و هو ما مع بعض العقود المبرمة في البيئة ا يقد يختلط مفهوم العقد اإللكترون

 .يقتضي منا تمييزه عن هذه العقود

و على هذا األساس سوف نتناول في الفرع األول خصائص العقد اإللكتروني لنخصص  

 .لتمييزه عن عقود البيئة اإللكترونيةالفرع الثاني 

 

 .األول: خصائص العقد اإللكتروني المطلب

                                                 
 .43و 42لزهر بن سعيد ، المرجع السابق ، ص -1 
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يلة إلكترونية ، و يتم إبرامه بين متعاقدين العقد اإللكتروني بأنه عقد مبرم بوسيتميز     

التي سوف نتناولها فيما  1متباعدين ، كما يغلب عليه الطابع التجاري و هي الخصائص

 يلي:

 .العقد اإللكتروني هو لقد مبرم بوسيلة إلكترونية الفرع األول:

و ة،لكترونيإبرامه بوسيلة إإن أهم ما يميز العقد اإللكتروني عن غيره من العقود هو     

و الالسلكية      اإلتصال المختلفة السلكية اتالتي يعتبر جهاز الحاسوب المتصل بشبك

من أهمها ، و لما كان من الصعب حصر جميع  وسائل اإلتصال  خاصة مع التقدم 

التعاقد عن طريق  بدراسة و ذلك  العلمي فإنه يتعين علينا أن نتعرض بالدراسة ألهمها

أهم وسائل إبرام العقد اإللكتروني و أكثرها من طة األولى بإعتبارها األنترنيت في النق

 .شيوعا ثم نتطرق إلى دراسة التعاقد بوسائل اإلتصال األخرى

  أوال/التعاقد لن طريق شبكة األنترنيت:

 :  تعريف األنترنيت -1

و    ( Interهي كلمة أنجليزية تتكون من مقطعين : األول )( Internet)أنترنيت كلمة     

و   ( net( و معناه التواصل و الترابط أما الثاني )Inteconnectionهو إختصار لكلمة )

   (  و معناه الشبكة و بالتالي فإن الترجمة الحرفية لألنترنيتnetworkهو إختصار لكلمة )

هي الشبكة البينية ، فاألنترنيت إذا تعني ترابطا بين شبكات ، حيث تتكون من عدد كبير من 

بكات الحاسب اآللي المترابطة و المتناثرة في أنحاء العالم ، و يحكم ترابط تلك األجهزة و ش

 تحادثها بروتوكول موحد يسمى ) بروتوكول تراسل األنترنيت (.

في حقيقتها ماهي إال مجموعة من أجهزة الحاسب اآللي و على ذلك فإن شبكة األنترنيت 

تصالها معا عبر كوابل األلياف الضوئية و التي تتحاور مع بعضها البعض من خالل إ

وسائل اإلتصال الشبكي ، و من ثم  ة و األقمار الصناعية و غيرها منالخطوط التليفوني

يمكن تعريف األنترنيت بأنها عبارة عن شبكة إتصاالت دولية متصلة بشبكات المعلومات 

لمي و المكتبات العلمية و مراكز البحث العالدولية في شتى بقاع األرض و بنوك المعلومات 

                                                 
، بل إن له خصائص  التي سوف يتم دراستها في هذا المجال فقط ال تنحصر خصائص العقد اإللكتروني في الخصائص  -1 

وقيع عليه ..... و هي الخصائص التي سوف و كيفية التبإعتباره يتم على دعامة إلكترونية أخرى تتعلق أساسا بطريقة تحريره 
 .و ما بعدها من هذه المذكرة 81، إرجع إلى الصفحة  تكون محل دراسة في الفصل الثاني
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لكبرى و غيرها  في عالم متشابك و متداخل ال تعرف له نهاية و ال بداية ، و الشركات ا

فهي عبارة عن كم هائل من المستندات المحفوظة  في شبكة الحاسوب تتيح ألي شخص و 

ألية جهة اإلطالع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاص آخرين ، و قد وضعت 

( و الذي يقوم بدوره بتنظيم hypertextبأسلوب تكنولوجي يطلق عليه النص المحوري )

 1 البيانات و المعلومات تلقائيا مما يساعد على إستعادتها بيسر و سهولة.

شبكة عندما ظهرت  1992و قد بدأ إستخدام هذه الشبكة في المعامالت التجارية سنة 

، أين كانت   www( و يرمز لها إختصارا بـworld  wide web)اإلتصاالت العالمية 

المعامالت تجري عن طريق المراسالت عبر البريد اإللكتروني ثم تطورت ليصبح هذه 

 . webعرض السلع و الخدمات يتم من خالل شبكة المواقع 

     و يجب التفرقة بين التعاقد عبر األنترنيت و التعاقد عبر شبكة األنترانيت 

intranet  و اإلكسترانيتextranet  عبارة عن  ، ذلك أن شبكة األنترانيت هي

سلسلة من شبكات المعلومات يمتلكها مشروع مؤسسة واحدة ، و التي تكون داخلية 

محدودة النطاق تتصل ببعضها البعض داخل نفس المكان أو تكون شبكات واسعة 

، أما شبكة اإلكسترانيت فهي حزء من تتصل ببعضها البعض بأماكن مختلفةالنطاق 

م إتاحة إستخدامها ألشخاص خارج المؤسسة و شبكة األنترانيت الداخلية إال أنه ت

 2فروعها.

و إذا كانت شبكة األنترنيت على هذا القدر من األهمية فإنه ال يمكن إستعمالها إال 

بالدخول إليها بأحد األجهزة المخصصة لذلك و المتمثلة أساسا في جهاز الكمبيوتر و 

 الهاتف المحمول.

 :ثانيا/ التعاقد بوسائل اإلتصال األخرى

بداية ظهر جهاز المينيتل في فرنسا  في  :   minitelالتعاقد بواسطة جهاز المينيتل -1

الثمانينات ، و هو جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر و لكنه صغير الحجم نسبيا و 

                                                 
مندى عبد هللا حجازي ، التعبير عن اإلرادة عن طريق اإلنترنيت و إثبات التعاقد اإللكتروني وفقا لقواعد الفقه اإلسالمي و  -1 

 .5دار المناهج للنشر و التوزيع ،ص ،  2010 طبعة القانون المدني،
 .26دار المطبوعات الجامعية  اإلسكندرية ،  ص،  2004طبعة محمد أمين الرومي ، التعاقد اإللكتروني عبر األنترنيت ،  -2 
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يتكون من شاشة صغيرة و لوحة مفاتيح تشتمل على حروف و أرقام قريبة الشبه بلوحة 

 مفاتيح الكمبيوتر.

على  و يعتبر جهاز المينيتل وسيلة إتصال مرئية حيث تنقل الكتابة من جهاز آلخر    

   1.الشاشة دون الصور ، و يلزم لتشغيله أن يوصل بخط الهاتف

التلكس هو جهاز إلرسال المعلومات عن طريق طباعتها و  :telexالتعاقد بالتلكس  -2

ملحوظ بين إرسال المعلومات  إرسالها مباشرة ، و ذلك دون أن يكون هناك فاصل زمني

  2و إستقبالها.

و يوجه التلكس من المرسل إلى المستقبل على شبكة خاصة مراقبة من مركز رئيسي 

وسيط و محايد يحدد هوية المتراسلين و يكفل إستعداد الجهاز المستقبل  لإلتصاالت

  3العملية . لإلستقبال ، و يؤرخ

رسائل لمدة سنة،وهذا ما يوفر األمان لكونه و يحتفظ المركز بما يدل على تبادل ال 

دم قعن طريق مركز اإلتصاالت ، و الذي ي يوفر عناصر اإلثبات عند وجود النزاع

 .افة إلى قيامه بالحفظ لمدة معينةلخدمة البريد الموصى عليه ، باإلض ةخدمة مشابه

غش فإن رقم و إذا كانت الرسالة التلكسية غير موقعة من العميل مما قد يؤدي إلى ال

يؤكد مصدرها، و قد أقر التلكس الذي يظهر على رأس الرسالة  و في نهايتها 

  4القضاء الفرنسي بحجيتها في اإلثبات.

و في رأينا أن التلكس له حجيته في اإلثبات ذلك أن ظهور الرقم على الرسالة قرينة على 

 كسها .أنها صادرة من صاحب الرقم إال أنها قرينة بسيطة يجوز إثبات ع

يعد جهاز الفاكس جهازا لإلستنساخ ، إذ ينقل الرسائل  التعاقد بجهاز الفاكس:  -3

و يالحظ هنا ،  5بطريقة إلكترونية إلى المرسل إليه طبقا ألصلها الموجود لدى المرسل

أن هناك فاصال زمنيا للرد على المرسل ، و قد أقرت الغرفة التجارية لمحكمة النقض 

كدليل إثبات مادام محتوى الوثيقة يمكن نسبته إلى من أنشأه مع إمكانية الفرنسية بالفاكس 

                                                 
 .84ر ، ص، دار الجامعة الجديدة للنش 2008، طبعة أحمد سليمان ، إبرام العقد اإللكتروني و إثباته  مأمونإيمان  - 1 
األردن ، ص ،مان عالمكتبة القانونية  ،  2002طبعة  أحمد خالد العجولي ، التعاقد عن طريق األنترنيت ، دراسة مقارنة ، -2 

59 . 
 .84أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص مأمونإيمان  -3 
 .85المرجع السابق ، ص نفس ، أحمد سليمان مأمونإيمان  -4 
 . 77، المرجع السابق ، ص أمانح رحيم أحمد   -5 
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التحقق منه ، و قد إشترطت محكمة النقض الفرنسية لقبول الفاكس في اإلثبات أن يحتوي 

الفرنسي  على توقيع المرسل أو نائبه ، و قد صدرت هذه األحكام قبل صدور القانون

ى بين جميع أنواع الكتابة بإختالف الوسائط الخاص بالتوقيع اإللكتروني،والذي ساو

 1مادامت مقروءة و مفهومة و يمكن نسبتها لمن صدرت عنه.المدونة عليها 

يتميز جهاز الهاتف بسرعة اإلتصال و سهولة اإلستخدام ، و يكون  التعاقد بالهاتف : -4

عديالت لقد تطور الهاتف العادي و أدخلت عليه ت،  2التعاقد عن طريقه فوريا و مباشرا

فظهر ما يعرف بالهاتف المرئي،و الذي يمكن صاحبه من الكالم مع شخص آخر و 

مشاهدته في نفس الوقت،ويعد من أكثر وسائل اإلتصال الفورية فاعلية و إنتشارا في 

 .3العالم المتطور

: إن إعتبار العقد اإللكتروني من العقد اإللكتروني هو لقد مبرم لن بعد الفرع الثاني/

المبرمة عن بعد يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد الخاصة التي ال نجد لها مثيال في  العقود

العقود المبرمة بالطرق التقليدية ، فاألمر يكون سهال بالنسبة للعقود التي تبرم بالحضور 

المادي لألطراف ، إذ يسمح ذلك بالتحقق من تطابق اإلرادتين و سالمة الرضاء و تحديد 

، و في  4انه و أدلة اإلثبات و التوقيع هذا بخالف التعاقد عن بعدتاريخ التصرف و مك

ما  1990هذا الصدد فقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة بجدة في مارس 

يجمعهما مكان واحد و ال يرى أحدهما اآلخر و ال يلي: " إذا تم التعاقد بين غائبين ال 

هما الكتابة أو الرسالة ، و ينطبق ذلك على يسمع كالمه ، و كانت وسيلة اإلتصال بين

البرق و التلكس و الفاكس و شاشات الحاسب اآللي ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند 

 5وصول اإليجاب إلى الموجه إليه و قبوله".

و في رأينا أنه و رغم التباعد المكاني للطرفين إال أن ذلك ال ينفي الوجاهية في العقد 

ل الوسائل السمعية البصرية ، و بالتالي فإن اإلشكال الذي يطرح نفسه خاصة عند إستعما

                                                 
 .86أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص  مأمونإيمان  -1 
 .87المرجع السابق ، ص  نفس  -2 
 .14، ص المرجع السابقمحمد أمين الرومي،  -3 
 .41، صدار الكتب القانونية، مصر ،2002، طبعة  أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر األنترنيت -4 
 .113اإلسكندرية ، ص ، دار الفكر الجامعي 2007، طبعة ال الحديثة فعت الجمال ، إنعقاد البيع بوسائل اإلتصإبراهيم ر -5
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يتعلق أساسا بمكان إنعقاد العقد و مدى إمكانية التحقق من أهلية الطرف اآلخر ووثائقه و 

 أسانيده .

في نفس  رةو قد جرى الفقه على التمييز بين اإلتصاالت المتبادلة بين األطراف الحاض   

و إستقر على أن عقود التجارة ، اإلتصاالت المتبادلة عن بعد  المكان و الزمان و

كل اإللكترونية تنتمي إلى عقود التفاوض عن بعد ، و يقصد بالعقود التي تبرم عن بعد 

 1عقد يتم دون حضور مادي متزامن للمتعاقدين بإستخدام تقنية اإلتصال عن بعد.

قبل تحديد فيما إذا كان : جاري و المدنيالعقود اإللكترونية بين الطابع الت الفرع الثالث/

التمييز بين  العقد اإللكتروني ينتمي إلى طائفة العقود التجارية أو المدنية ينبغي أوال

 يخضع ألحكام خاصة به سواءالعقود التجارية و العقود المدنية ، خاصة و أن كال منهما 

 . من حيث اإلبرام أو الشكل أو اإلثبات

ري بأنه ذلك العمل الذي يتعلق بالوساطة في تداول الثروات و و يعرف العمل التجا

يهدف إلى المضاربة و تحقيق الربح شريطة صدوره في شكل مقاولة في الحاالت التي 

 .2 ينص فيها القانون على ذلك

و في هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف العمل التجاري بذاته و إنما عرفه 

وعة األعمال التي تدخل تحت كل صنف ، إذ صنفها إلى األعمال بأنواعه ، و حدد مجم

التجارية حسب موضوعها و األعمال التجارية حسب شكلها و األعمال التجارية 

 3بالتبعية.

يميز بين األعمال التجارية المنفردة و األعمال التجارية بطريق  فإنه الفقه أماو 

 مال التجارية المختلطة.اإلحتراف و األعمال التجارية بالتبعية و األع

فأما األعمال التجارية المنفردة فإنها تلك األعمال التي تعتبر تجارية بمجرد ممارستها 

، حتى لو باشرها مرة واحدة، و أما األعمال التجارية بغض النظر عن صفة القائم بها 

تاجر بطريق اإلحتراف فإنها تلك األعمال التي ال تعتبر كذلك إال إذا مورست من قبل 

على وجه اإلحتراف ، في حين نجد أن األعمال المختلطة ال تشكل نوعا جديدا من 

                                                 
 .21، صالمرجع السابقصالح المنزالوي ،  -1 
 .49، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية، ص 2006طبعة  ، علي البارودي ، محمد السيد الفقي ، القانون التجاري -2 
 .و المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75األمر رقم من  3،2ن4نظر المواد أ -3 
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تعتبر تجارية لطرف و  إال أنه، األعمال التجارية و إنما هي أحد األعمال السابق ذكرها 

آخر ، و يترتب على ذلك إزدواجية القواعد القانونية التي يخضع لها العمل مدنية لطرف 

على من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة له ، و تطبق  ق القواعد المدنيةالمختلط ، حيث تطب

 . 1القواعد التجارية على من يعد العمل تجاريا بالنسبة له

و بمطابقة العقد اإللكتروني على مختلف أنواع األعمال التجارية يتضح لنا بأن العقد    

 نه كما قد يكون مدنيا.اإللكتروني قد يكون تجاريا بحسب موضوعه و أطرافه و الهدف م

: إختلفت آراء الفقهاء حول مفهوم الصفة /العقود اإللكترونية لقودا دوليةالفرع الرابع

الدولية للعقود اإللكترونية التي تتم عبر الشبكة العالمية لإلتصاالت ، و لعل مرد ذلك هو 

ة اإللكترونية و إختالفهم حول مدى إمكانية توطين العالقات القانونية التي تتم عبر الشبك

 التي تتخطى الحدود الجغرافية للدول ، و يمكن جمع هذه اآلراء في إتجاهين:

 نوعين من العقود التي تتم عبر شبكة األنترنيت :يفرق بين   اإلتجاه األول -

العقود التي يكون أحد أطرافها مقيما في دولة و مورد خدمات اإلشتراك في الشبكة  -أ

شركة تكنولوجيا معالجة البيانات و إدخالها و تحميلها عبر  مقيما في دولة أخرى و

 الشبكة مقيما في دولة ثالثة ، فهذه العقود هي عقودا دولية .

العناصر السابقة في دولة واحدة ، فهذه العقود ال  العقود التي تتركز فيها جميع -ب

 تثير إشكالية الطابع الدولي من عدمه.

إلتجاه بأن الطابع الدولي هو الغالب في العقود اإللكترونية : يرى هذا ا اإلتجاه الثاني -

أيا كان نوعها تأسيسا على أن الشبكة اإللكترونية تعد تجسيدا حقيقيا لفكرة العولمة ، و 

من ثمة يصعب توطين المعامالت القانونية التي تجري في إطارها ، إذ ال خالف حول 

 .ستخدم في تحديد دولية العقود دولية تلك العالقات لتوافر المعايير التي ت

و في الحقيقة فقد أثبت الواقع العملي أن الحدود الفاصلة بين العقد الدولي و العقد 

 االداخلي على شبكة األنترنيت قد سقطت ، فكل العقود التي تبرم على الشبكة هي عقود

داخلية  دولية ، إذ ال يمكن إعمال التفرقة بين هذه العقود إلى عقود دولية و عقود

                                                 
 .28،30،29صالح المنزالوي ، المرجع السابق ، ص -1 
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خاصة في حالة إبرامها أثناء التنقل من دولة إلى أخرى ، أو التواجد في مكان ال 

 1يخضع لسيطرة دولة ما كأعالي البحار مثال.

القول أن العقود اإللكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية هي عقود تتم  ةو خالص    

ع ذلك فإنها تتميز بإمكانية عن بعد دون الحضور المادي ألطراف العقد ، إال أنها و م

و  تبادل الحوار بين أطراف العقد ، إضافة إلى أنها قد تكون تجارية أو مدنية ، و أنه 

مع ذلك فإنه يصعب إعمال معيار التمييز بين العقود الدولية و الداخلية على هذه 

  .العقود

 .ةتمييز العقد اإللكتروني لن لقود البيئة اإللكتروني : الثاني المطلب

العقد اإللكتروني أو عقود التجارة اإللكترونية ليست هي الوحيدة التي تبرم في البيئة 

أخرى تتم في هذا المحيط و تكون مرتبطة بالعقد  ااإللكترونية ، فهناك عقود

العقد،     اإللكتروني و متالزمة معه ، بحيث تكون هي األساس الذي يرتكز عليه هذا 

ها تلك العالقات العقدية المتنوعة التي تنشأ لتحقيق العقد و بالتالي يمكن القول بأن

، و يطلق عليها البعض عقود الخدمات اإللكترونية  اإللكتروني دون أن تكون محال له

 ، و سوف نتناول فيما يلي أهم هذه العقود.

: في البداية تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد / لقد الدخول إلى الشبكةالفرع األول

صور عديدة مثلما يوجد العديد من متعهدي احد لعقد الدخول ، و إنما توجد نمودج و

، فعقد الدخول إلى الشبكة هو العقد الذي يحقق الدخول إلى الشبكة من الناحية 2الدخول 

للعميل الفنية ، و بمقتضى هذا العقد يتيح مقدم خدمة الدخول إلى شبكة األنترنيت 

شبكة ، و بالتالي فإن اإللتزام الرئيسي لمتعهد خدمة الوسائل التي تمكنه من الدخول لل

الدخول هو إتاحة اإلتصال بشبكة األنترنيت و ذلك لقاء أجر،و يمكن لعقد الدخول إلى 

الشبكة أن يتضمن إلتزامات مكملة مثل اإللتزام بتوريد المواد الضرورية لإلتصال ، و 

ماذج عقد الدخول إلى الشبكة إما ، و نجد أن مختلف ن اإللتزام بصيانة و تطوير الشبكة

أن تكون لمدة محددة أو غير محددة ، و على ذلك فإنه بإتمام عقد الدخول يكون للعميل 

                                                 
 .37-36-35صالح المنزالوي ، المرجع السابق ، ص  -1 
 . 44لزهر بن سعيد ، المرجع السابق ، ص -2 
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و يقع على عاتقه المحافظة على شبكة األنترنيت يمارس فيه نشاطه،موقع محدد على 

 1سرية رموز و كلمات  المرور الخاصة به.

و الغرض من هذه الخدمة هو مساعدة العميل  بخدمة الخط الساخن ، و هناك ما يسمى

، و ذلك عن لتسوق عبر الشبكة و إبرام العقودمستخدم شبكة األنترنيت في عملية ا

طريق تذليل المشاكل الفنية التي قد يواجهها أثناء تواجده على الشبكة ، و يالحظ أن 

بإعتبارها أحد  2ةاإلشتراك في هذه الخدمة قد يكون أثناء إبرام عقد الدخول إلى الشبك

، و قد يتوالها المشروع الذي يسوق سلعته بنود ذلك العقد و قد يبرم إتفاق خاص بها 

 . أحد من الغير لحساب هذا المشروع أو خدمته كما قد يتوالها

و يالحظ أن إلتزام متعهد الوصول ) عقد الدخول إلى الشبكة( هو إلتزام بتحقيق     

يثور التساؤل حول طبيعة إلتزام متعهد الوصول بضمان  ، و 3نتيجة و ليس ببذل عناية

 . جودة اإلتصال بالشبكة و عدم إنقطاع اإلتصال بها

هناك من الفقه الفرنسي من يرى أن إلتزام متعهد الوصول بجودة اإلتصال بالشبكة هو 

 إلتزام بتحقيق نتيجة ، و هناك من الفقه المصري من يرى وجوب التفرقة بين أمرين:

األول : إذا كان متعهد الوصول له السيطرة الكاملة على العوامل الفنية التي  األمر

تؤثر على جودة اإلتصال فهنا إلتزامه هو إلتزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية مثالها 

حالة تولي جهة اإلتصاالت الهاتفية تقديم خدمة الدخول على األنترنيت فهنا تتحمل 

 مسؤولية جودة اإلتصال.

مر الثاني : إذا تدخلت عناصر أخرى ال يستطيع متعهد الدخول السيطرة عليها األ

بمفرده، بحيث تؤثر على جودة اإلتصال مثل مدى جودة اإلتصاالت بصفة عامة في 

يكون إلتزام متعهد الخاص بالعميل، فهنا  المنطقة التي يقع بها جهاز الحاسب اآللي

 .4نتيجةالوصول إلتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق 

                                                 
 .45السابق ، ص  نفس المرجع -1 
، دار الكتب القانونية ، مصر ، المحلة الكبرى ، ص  2007، طبعة محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني  -2 

47. 
 .47محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني ، المرجع السابق، ص  -3 
 . 38نفس المرجع السابق ، ص  -4 
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و هو عقد يبرم بين من يرغب   / لقد الظهور للى الشاشة ) اإليواء(:الفرع الثاني

أن يكون له موقعا أو عنوانا على شبكة األنترنيت و بين من يقدم الخدمة ، و قد يشمل 

هذا العقد األجهزة و األدوات اإللكترونية الالزمة و قد يقتصر على مهمة الترخيص 

ادي يمكن طالب الخدمة من الظهور على الشاشة بموقع يميزه عن بإستعمال فراغ ال م

 غيره من المواقع.

كصفحة  و يكون الظهور على الشاشة إما بشكل مباشر من خالل إسم و عنوان مستقل 

مستقلة و إما من خالل جزء كصفحة داخلية على موقع موجود أصال و ظاهرة على 

 .أو غيرها....( Msnأو  Yahooالشاشة مثل ) 

لمثل هذا التعاقد فيما إذا كان يكيف على و قد إختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية 

أنه من قبيل عقود الخدمات أم من قبيل العقود التي تقع على البرامج  كالبيع واإليجار 

 والمقاولة؟

فذهب البعض إلى إعتبارها من قبيل عقود اإليجار للمعلوماتية التي ترد على     

عقود الخدمات التي توفر قبيل معلوماتية و ذهب البعض إلى إعتبارها من  خدمات

و تم تكييفها على أنها من عقود المقاولة،اإلشتراك في قواعد المعلومات عبر الشبكة و 

يذهب فريق آخر إلى إعتبارها من عقود البيع لبعض الحقوق المالية الواردة على 

 البرامج.

لشاشة ريقات أنه يجب التفرقة بين نوعي الظهور على او يرى الدكتور عمر خالد ز   

فإذا ما كان طلب الظهور مباشرا و مقتصرا على حجز موقع فإن العالقة بين المورد 

إذا كان الطلب متضمنا الموقع مع  هنا و الطالب هي من باب  شراء الموقع ، و

ما كان الظهور إذا  أماالبرنامج الذي يساعد على الظهور فإننا بصدد عالقة مقاولة ، 

على الشاشة من خالل موقع آخر فال يعدوا أن يكون إيجارا لمساحة إفتراضية ، مع 

التمييز فيما إذا كان الطلب متضمنا تقديم البرنامج مع الظهور فيمكن القول بأنه عقد 

 1 إشتراك و يتعين تصنيفه تحت باب عقود المقاولة.

                                                 
، دار الحامد للنشر و التوزيع  2007الطبعة األولى ر خالد زريقات، عقود التجارة اإللكترونية ،عقد البيع عبر األنترنيت عم -1 

 .85،86، صعمان ، األردن، 
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اإلفتراضي هو خدمة إلكترونية  المركز ضي: لقد إنشاء المتجر اإلفترا/الفرع الثالث

يتم الدخول إليها عبر شبكة األنترنيت و مفتوحة لكل مستعمليها و تسمح للتجار بعرض 

 :سم المراكز اإلفتراضية إلى قسمينسلعهم أو خدماتهم على العمالء من خاللها، و تنق

أنه يسمح لزائر إلتخاذ إجراء معين ، إال  يمكن الدخول إليه دون الحاجة  األول:

 الموقع باإلطالع عليه فقط و التعرف على السلع و الخدمات المعروضة دون أن يتمكن

 من شرائها و يتعين عليه إذا أراد الشراء أن يدخل للقسم الثاني.

يمكن الدخول إليه إال بعد إتباع إجراءات معينة تستهدف التحقق من  فإنه ال : أما الثاني

، و تتلخص في أن يذكر رقم بطاقته اإلئتمانية من أجل  شخصية الزائر و تسجيله

أجل إعتماد التصرفات التي تيسير الوفاء كما يجب أن يتبنى توقيعا رقميا من 

الدخول  فإذا تمت هذه اإلجراءات إستطاع الزائر لمواقع التجارة اإللكترونيةيبرمها،

المركز و التعاقد على إلى صفحات البيع لمختلف المحالت التجارية التي يتكون منها 

، و يجب عليه بعد ذلك أن يقدم نفسه مستخدما المنتجات أو الخدمات التي يرغب بها

 1 الكود الخاص به كلما أراد الدخول إلى هذا المركز.

و عقد إنشاء المتجر اإلفتراضي هو من عقود الخدمات اإللكترونية و يطلق عليه 

خدمة أو صاحب المركز بالسماح للمشارك قد المشاركة و فيه يلتزم مقدم العالبعض 

بفتح متجر إفتراضي في المركز التجاري اإلفتراضي و ذلك بأن يرخص له بإستخدام 

برنامج خاص يتيح له ممارسة األعمال التجارية على شبكة األنترنيت نظير مقابل 

 مالي يدفعه إلى صاحب المركز اإلفتراضي.

بعض األحكام التي تستهدف تنظيم مسؤولية و يتضمن عقد إنشاء المتجر اإلفتراضي  

تنظيم و طرفيه بشأن بعض المسائل الضرورية و منها إحترام التشريعات السارية

 2 على محتويات المتجر و ضمان إحترام الطرفين لألعراف التجارية. ةالرقاب

                                                 
 . 33محمد أمين الرومي ، المرجع السابق ، ص  -1 
 . 34نفس المرجع السابق ، ص  -2 
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 : إنعقاد العقد اإللكترونيلفصل األولا

لذلك احل التي ينعقد بها أي عقد آخر،ال شك أن العقد المبرم إلكترونيا يمر بنفس المر    

عقد التقليدي و الشروط التي أوجبها القانون له إضافة إلى وجب أن يتوافر أركان ال

الصدد فقد نص المشرع  و في هذا،  1إستيفاء بعض ما قد يفرضه القانون إلنعقاد العقد

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين من القانون المدني على أنه  59الجزائري في المادة 

 التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص القانونية.

الفصل في و إذا كان العقد اإللكتروني ينعقد بمجرد تبادل اإلرادتين فإن تنفيذه و 

اشئة عنه مرتبطة بتحديد زمان و مكان اإلنعقاد شأنه في ذلك شأن العقود النزاعات الن

التقليدية و هو ما يتعين معه التطرق بالدراسة للتراضي في العقود اإللكترونية في 

  الثاني . المبحثاألول ثم لتحديد زمان و مكان إنعقاد العقد اإللكتروني في  المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .105ص،  المرجع السابق،  دودينبشار محمود  -1 
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 .اضي في العقود اإللكترونيةاألول : التر المبحث 

طرفي العقد على  تييعتبر التراضي أساس العقد و قوامه و يقصد به توافق إراد    

إحداث األثر القانوني المقصود منه ، و بالتالي يتعين وجود إرادة تتجه إلى إحداث أثر 

 ) الفرع1عنها عن طريق التعبيرإلى العالم الخارجي  و ذلك بخروجهاقانوني معين 

 .األول( و أن تتطابق مع إرادة أخرى )الفرع الثاني( 

 التعبير عن اإلرادة :المطلب األول

المقصود من التعبير عن اإلرادة هو مختلف الوسائل التي يتم بواسطتها إخراجها الى      

حيز الوجود الخارجي، و يقتضي وجود التراضي في العقود اإللكترونية توافر اإلرادة 

 .2و اتجاهها الى إحداث أثر قانوني معينلدى المتعاقد 

تتمثل صور التعبير عن اإلرادة في الطريقة التي يعبر بها المتعاقدين عن إرادتهما  و     

و تأسيسا ،خر بإرادتههي ما يستعمله المتعاقد إلعالم الطرف اآل أما وسائل التعبير عنها

 إلىير عن اإلرادة ثم نتطرق عليه فإنه يتعين علينا أن نتناول في البداية صور التعب

 وسائل التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني .

 . : صور التعبير عن اإلرادة األول رعالف

الصور هي الموقف الذي يتخذه المتعاقد إزاء العقد سواء كان إيجابيا أم سلبيا أما  إن    

 المتعاقد األخر. إلىالوسائل فهي الطرق المادية المستعملة في نقل هذه اإلرادة 

من القانون المدني على صور التعبير عن  60لقد نص المشرع الجزائري في المادة      

  3اإلرادة و الذي إما أن يكون صريحا أو ضمنيا 

يكون التعبير صريحا إذا قصد صاحبه إحاطة الغير علما به  : التعبير الصريح/ أوال

المظهر وبعبارة أصح يكون كذلك إذا كان  باتخاذ مظهر يدل داللة مباشرة على ما يريده

                                                
 .80محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص-1 
ويقصد باإلرادة أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه ولهذا ،  ن التعبير عن اإلرادة يتطلب وجود إرادة ثم التعبير عنهاإ -2 

لتمييز فالشخص  فاقد اإلدراك يعتبر عديم اإلرادة ، أما التعبير عن اإلرادة فهو المظهر السبب ربط القانون بين اإلدراك و ا
  84 -82صبري السعدي المرجع السابق ص محمد هذا الصدد  يالخارجي لها ... أنظر ف

باإلشارة المتداولة عرفا  أن التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أوعلى الجزائري من القانون المدني  60تنص المادة  - 3 

 كما يكون بإتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه .
 و يجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.
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كان كالما أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك مظهرا موضوعا في ذاته  الذي اتخذه سواء

و مثال التعبير الصريح في العقود  1للكشف عن اإلرادة بحسب المألوف بين الناس 

ت أو عبر اإللكترونية عرض البائع لبضائع على موقعه اإللكتروني على شبكة اإلنترني

المتاجر االفتراضية مع بيان مواصفاتها وأسعارها و أيضا نقر المشتري على خانة 

 . 2( في العقد النموذجي المرسل إليه من البائع  okالقبول ) 

يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا اتخذ صاحبه مظهرا يدل  : التعبير الضمني/ ثانيا

لك عن طريق استنباط التعبير عن اإلرادة بطريقة غير مباشرة على مقصوده ويكون ذ

من أفعال يقوم بها الشخص ال تعد بذاتها تعبيرا مباشرا عن اإلرادة إال أنها  تكشف عن 

ومن أمثلة التعبير الضمني عن اإلرادة في العقد اإللكتروني قيام المشتري  3تلك اإلرادة

لسري لبطاقته بتحميل برنامج معروض على شبكة اإلنترنيت أو إرسال الرقم ا

 . 4البائع بعد أن يختار البضاعة المعروضة لغرض شرائها  إلىاإللكترونية 

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن التعبير عن اإلرادة الضمني و الصريح لهما نفس القيمة     

بشرط أال يكون هناك اتفاق سابق  الجزائري من القانون المدني 60القانونية طبقا للمادة 

ين على ضرورة التعبير الصريح ، إال أن اإلشكال يثور في القيمة القانونية بين الطرف

 للسكوت وفيما إذا كان يعتد به أم ال.

ال يصلح للتعبير عن اإلرادة سواء تعلق  سلبيافي الحقيقة فإن السكوت باعتباره وضعا  

ى ذلك في األمر باإليجاب أو بالقبول ومع ذلك فقد أورد المشرع الجزائري استثناءا عل

 أن السكوت يعتبر قبوال في حالتين :  اعتبرمن القانون المدني  أين  68المادة 

  حالة ما إذا لم يرفض اإليجاب في وقت مناسب و كانت طبيعة المعاملة أو العرف

 بالقبول االتجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريح

إبرام عقود البيع مع تاجر التجزئة من خالل أحد   ي اعتادتاجر الجملة الذ و مثالها ،

المتاجر االفتراضية على الشبكة و اعتاد معه على أن يرفض تاجر التجزئة صراحة 

                                                
 .86صري السعدي، المرجع السابق ،  ص محمد  - 1 
  .92ص  سابق ،، المرجع ال أمانج رحيم أحمد 2 
 .87ص ، المرجع السابق ،صري السعدي محمد  - 3 
 92ص  ، المرجع السابق ،أمانج رحيم أحمد  4 
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ماال يريده من خالل البريد اإللكتروني ويسكت عما يريده فهنا سبق التعامل بينهما 

 . 1ينشىء فرضا يبرر افتراض القبول في حالة السكوت

 اتصال اإليجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو حالة كون اإليجاب لمصلحة من  حالة

الجملة الذي اعتاد على إبرام عقود البيع مع  وجه إليه ومثال التعامل السابق حالة تاجر

تاجر التجزئة أما بخصوص كون اإليجاب لمصلحة من وجه إليه فإنه ولما كانت أغلبية 

تجارية يقصد من ورائها الربح فإنه ال يتصور أن يكون  العقود اإللكترونية هي عقود

 .2اإليجاب في مصلحة من وجه إليه 

وإذا كان بعض من الباحثين يرى بأن السكوت بصفة عامة ال يكفي للتعبير عن     

إذا كان السكوت ال أنه فإننا وعلى خالف هذا الرأي نرى  3القبول في العقود اإللكترونية 

إلرادة باعتبار أن التعبير هو المظهر المادي الخارجي لإلرادة إال أنه بر تعبيرا عن اتيع

يمكنه في حاالت معينة الداللة على اإلرادة الباطنية ذلك أن الطبيعة الخاصة للعقد 

من القانون المدني الجزائري  68اإللكتروني ال تحول دون إمكانية  تطبيق نص المادة 

 حاالت الواردة في هذه المادة قبوال .عليه وبالتالي اعتبار السكوت في ال

 

 وسائل التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني :: رع الثانيالف

إن إبرام العقود اإللكترونية يتم باستعمال عدة وسائط إلكترونية أهمها شبكة االنترنيت     

عبر وهو ما يتعين معه التطرق لدراسة صور التعبير اإللكتروني في العقود المبرمة 

 شبكة اإلنترنيت ثم صور التعبير باستعمال الوسائط األخرى .

 

 

 التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عن طريق اإلنترنيت :   /أوال

                                                
 .167ص   ، المرجع السابق ،أمانج رحيم أحمد  - 1 
 168ص   المرجع السابق ، نفس - 2 
عقود اإللكترونية ألن شبكة اإلنترنيت وفرت عن القبول في ال يريكفي للتعب ال قد أن السكوتأحمد يرى األستاذ أمانح رحيم  - 3 

ة و متنوعة للتعبير عن اإلرادة بصورة صريحة وسهلة كما أن القضاء يعتمد في هذا المجال على األعراف المتبعة متعددوسائل 
 .168ص   أحمد ، المرجع السابق ،في إبرام العقود اإللكترونية ....أنظر أمانح رحيم 
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أو   E-mailقد يتم التعبير عن اإلرادة الكترونية عن طريق البريد اإللكتروني     

أو ما يسمى بنظام أو عن طريق المحادثة  web siteعن طريق موقع اإلنترنيت 

 التخاطب عبر االنترنيت :

 : التعبير عن اإلرادة عبر البريد اإللكتروني -أ

و   المقصود بالبريد اإللكتروني هو تبادل الرسائل بين األطراف بطريقة الكترونية      

نظر عادة للبريد اإللكتروني على أنه المكافئ للبريد العادي وهو ما يؤدي الى إمكانية ي

قواعد الخاصة بالبريد العادي ألنه عند وضع الرسالة داخل صندوق البريد ال تطبيق ال

 . 1يمكن استردادها و األمر نفسه بالنسبة للبريد اإللكتروني

وتكمن أهمية البريد اإللكتروني في ربط التواصل بين األشخاص دون أن يتحقق لهم     

 الوجود المادي و الفعلي .

أحد األشخاص فالبد من معرفة عنوانه  إلىيد اإللكتروني ولكي تتم عملية إرسال البر 

  ويتكون عنوان البريد اإللكتروني من ثالثة أجزاء األول هو اسم الدخول و الثاني عالمة

 .2سم الحقل لذلك الشخص إو الثالث @ 

د التعاقد بهذه الوسيلة أن يكون لديه برنامج للبريد يري وتشترط في الشخص الذي     

ني يدرج ضمن البرامج التي يحتويها جهاز الكمبيوتر الخاص به وأن يتبع بعض اإللكترو

الخطوات الالزمة لكي يصبح متمتعا بهذه الخدمة وذلك بكتابة عنوان المرسل إليه في 

وبذلك  سالالخانة المخصصة لذلك ثم كتابة موضوع الرسالة ثم الضغط على أمر اإلر

 . 3رسل إليه على الشبكة تكون الرسالة قد أدرجت تحت عنوان الم

ولما كان معظم المتراسلين عبر البريد اإللكتروني يقعون في عدة دول مختلفة فقد     

د لتجنب احتمال أي لبس أو غموض حول وقت وزمان حوجب اعتماد نظام زمني مو

 .    GMT   4اعتماد توقيت غرينتشتم إبرام العقد اإللكتروني ولذلك 

 : site -web ة عبر الموقع التعبير عن اإلراد -ب 
                                                

 .129ص  دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، 2006طبعة  ، إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ، خالد ممدوح إبراهيم - 1 
 .130ص  المرجع السابق ، نفس 2 
 .9-8ص ، المرجع السابق ،أسامة أبو الحسن مجاهد  - 3 
 .131ص المرجع السابق ،،إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ، خالد ممدوح إبراهيم   - 4 
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يعتبر الموقع وسيلة من بين وسائل االتصال التي تقدم عبر شبكة اإلنترنيت وهو      

 .1الوسيلة األكثر استخداما في االتصاالت عبر الشبكة 

كل مكان يمكن زيارته على شبكة المعلومات العالمية التي  web-siteويقصد بـ      

يشار إليه بأحرف  انا خاصالكل من هذه المواقع عنو ،الماليين منها على حتوي ت

 بات و االختصار الذي يقوم مقام العنوان العادي أو رقم الهاتف ، وتتميز هذه العناوين بالث

ضي زيارة أحد هذه المواقع تحرير هذا العنوان تاالستمرارية على مدار الساعة و تق

التي يمكن من خاللها الوصول الى للدخول عليه وبعدها تظهر الصفحة الرئيسة للموقع 

 .2الصفحات األخرى 

كن أن يتم مويمكن أن يعبر عن اإلرادة إما بالكتابة أو النقر على زر الموافقة كما ي

التي أصبحت متعارف عليها بين مستخدمي شبكة  رموزباستخدام بعض اإلشارات و ال

 .3االنترنيت مثل إشارة وجه مبتسم أو وجه غاضب 

 :  عن اإلرادة عن طريق المحادثة التعبير -ج 

يستطيع مستخدم االنترنيت عبر برنامج المحادثة التحدث مع شخص أخر في وقت       

واحد عن طريق الكتابة بالطبع ، ويشترط لتشغيل نظام المحادثة أن يكون الطرفان 

م يسويقوم هذا البرنامج بتقالكمبيوتر المزودة بخدمة المحادثة أجهزة  بأحدمتصلين 

الصفحة الرئيسة الى جزئيين حيث يقوم أحد األطراف بكتابة أفكاره على شاشة جهازه 

الشخصي في الجزء األول وسيرى في الوقت نفسه ما يكتبه الطرف األخر على الجزء 

الزمني لتبادل األفكار بين  رتعاصالوتوفر هذه الوسيلة ، الثاني من صفحة البرنامج 

 الطرفين.

األحيان إضافة كاميرا رقمية تسمح بأن يشاهد كل متعاقد الطرف  وقد نجد في بعض    

 . 4األخر فيصبح التعاقد هنا عن طريق المحادثة و المشاهدة معا 

                                                
 .131ص المرجع السابق ، نفس 1  
 9ص ، المرجع السابق ،أسامة أبو الحسن مجاهد  - 2 
  132-131 المرجع السابق ، ص،إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ، د/خالد ممدوح إبراهيم  3 
 .132ص المرجع السابق ،،إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ، خالد ممدوح إبراهيم  4 
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ن بعضهم دون يشاهيوفي هذه الحالة نكون أمام مجلس افتراضي لكون أن المتعاقد    

نحو المفصل وهنا يمكن أن يكون التعبير صريحا أو ضمنيا على ال، البعض مباشرة 

 .1أعاله

 :صور التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة بالوسائل اإللكترونية األخرى /ثانيا

وسررائل التعاقررد اإللكترونرري وهمررا دراسررة وسرريلتين مررن علررى  لمجررالانقتصررر فرري هررذا     

 التيلكس والفاكس.

 :التعبير عن اإلرادة بواسطة التيلكس  -أ

ومات بطريقة طباعتهرا وإرسرالها مباشررة، وعردم يعتبر التيلكس جهازا إلرسال المعل

وجود فارق زمني بين المرسل والمستقبل إال إذا تم اإلرسال ولم يكرن هنراك مرن يررد فري 

نفس الوقت، وبذلك يقترب من التعاقد عن طريق األنترنيت في أنه يمكن أن يكرون فوريرا 

عرن ر عرن اإلرادة دون حاجة لمرور فاصرل زمنري برين اإليجراب والقبرول، ويكرون التعبير

 2دون غيرها من وسائل اإلتصال الفوري.طريق التيلكس بالكتابة 

  :التعبير عن اإلرادة بواسطة الفاكس -ب

هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكرن بره نقرل الرسرائل والمسرتندات المخطوطرة    

والرسرائل علرى باليد والمطبوعة بكامل محتوياتها نقال مطابقا ألصلها، فتظهر المسرتندات 

، ويتميز 3زمني للرد على المرسل الفارق الجهاز فاكس آخر لدى المستقبل، ويالحظ هنا 

 هذا الجهاز بالسرعة وضمان وصول الرسائل والمستندات وسهولة اإلستعمال.

ويمكرن أن يكررون التعاقرد عبررر األنترنيررت مطابقرا للتعاقررد عبررر الفراكس إذا كرران إرسررال     

أن  الفراكس فري واألنترنيرت برين فررق الن مريك جهراز الكمبيروتر، و المستندات عن طريق

األول فوريرا ومباشررا دون الحاجرة إلرى فاصرل زمنري برين فري يكرون التعبير عرن اإلرادة 

يكرون بكرل الوسرائل الصرريحة والضرمنية،  هراعن اإليجاب والقبول، إضافة إلى أن التعبيرر

                                                
 .48ص ، المرجع السابق ،مد خالد العجولي أح 1 
 .19، ص المرجع السابقبرني نذير ،  -2 
 .49د العجولي، المرجع السابق، ص أحمد خال 3
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ــــاالت وصرل جهـــرـاز الهراتف مرع الفراكس الفاكس فال يكون إال بالكتابة ماعدا حفي  أما

 .1خيرة بالكالم أو بالكتابةألبجهاز واحد، حيث يمكن التعبير في هذه الحالة ا

 في العقد اإللكتروني  اإلرادتينالثاني : تطابق  مطلبال

وهو ما يعرف بتبادل الطرفين  يطابقهيتطلب انعقاد العقد أن يتالقى اإليجاب بقبول       

من القانون  59عن اإلرادة طبقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة للتعبير 

 .2المدني

وبناءا عليه فإنه يتعين علينا التطرق بالدراسة لكل من اإليجاب و القبول مع التركيز       

 .3على ما يتميز به كل منهما في صورته اإللكترونية 

 األول : اإليجاب اإللكتروني  رعالف

جاب هو التعبير األول عن إرادة المتعاقد يصدر من الموجب متضمنا عزمه اإلي      

 له . هالنهائي على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموج

وألن اإليجاب يترتب عليه انعقاد العقد بمجرد اقترانه بقبول مطابق له فيتعين أن       

خاصة طبيعة العقد يتضمن اإليجاب العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه وبصفة 

 .4وشروطه األساسية 

 

ويخضع اإليجاب اإللكتروني بحسب األصل للقواعد العامة التي تنظم اإليجاب       

بوسائط يتم فرد ببعض األحكام الخاصة به كونه نالعادي التقليدي ومع ذلك فإنه ي

 .الكترونية

عن اإلرادة الصادر  باتلعلى ما ذكر أعاله فإن اإليجاب هو ذلك التعبير ا اوتأسيس      

 حداث أثر قانوني أال وهو إبرام عقد معين .إمن طرف أحد المتعاقدين بقصد 

                                                
 . 49أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  - 1
 
بير عن إرادتها المتطابقتين من القانون المدني الجزائري على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التع 59تنص المادة   -2 

 دون اإلخالل بالنصوص القانونية .
، الدليل اإللكتروني ، إبرام العقد اإللكتروني في ضوء أحكام القانون اإلماراتي و القانون المقارنأبو الليل الدسوقي إبراهيم - 3 

 .www.arablawinfo.com 15للقانون العربي ص 
 .16المرجع السابق ، ص  نفس - 4 
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 64،  63،  62،  61وقد نص المشرع الجزائري على أحكام اإليجاب في المواد       

عنه وأصبح  استقلصدر عن الموجب  تىوبحسبه فإن اإليجاب م، من القانون المدني 

 غائبين.أم بين  ن التعاقد بين حاضرينملزما له سواء كا

 

ألحكام اإليجاب في هذه الحالة : يخضع  يين غائبين التعاقد اإليجاب في حالة /أوال

صدر عن الموجب يبقى  تىمن القانون المدني وبالتالي فإن اإليجاب م 63و 62المادتين 

و كانت أ مدة له ملزما له باستثناء حالة اإلشارة في اإليجاب الى خالف ذلك أو تحديد 

 .1المعاملة أو ظروف الحال تقتضي أجال معينا ةطبيع

وترتيبا عليه فإن األثر القانوني لإليجاب يترتب حتى في حالة وفاة الموجب أو فقده       

أهليته قبل وصول اإليجاب الى علم من وجه إليه باستثناء حالة ما إذا تضمن اإليجاب 

ة تقتضي زوال اإليجاب مع زوال األهلية أو وفاة كانت طبيعة المعاملأو خالف ذلك 

 .2الموجب 

ل التعاقد بين غائبين في العقد اإللكتروني حالة اإليجاب عن طريق يويعتبر من قب      

البريد اإللكتروني و الموجه الى شخص معين مع عدم وجود اتصال مباشر معه بالكتابة 

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن هذا ،  webباإلضافة الى حالة اإليجاب عبر شبكة المواقع 

األخير ال يختلف كثيرا عن اإليجاب الصادر عبر الصحف و المجالت و القنوات 

 .3لعرض السلع و توصليها الى المنازل  ةالتلفزيونية المخصص

                                                
عين أجل للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى إنقضاء هذا األجل و  إذاعلى أنه  من القانون المدني  63تنص المادة  - 1 

 قد يستخلص األجل من ظروف الحال ، أو من طبيعة المعاملة.
ه التعبير عن اإلرادة أو فقد أهليته و التي تنص على أنه إذا مات من صدر من الجزائريمن القانون المدني  62المادة  أنظر - 2 

قبل أن ينتج التعبير عن اإلرادة أثره ، فإن ذلك ال يمنع من ترتب هذا األثر عند إتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا مالم يتبين 
 العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

ظرية ناألثر بإختالف ال يختلفو ، ين تبين نظري يفرقون الفقهاءبخصوص أثر الموت أو فقد األهلية على التعبير على اإلرادة فإن 
التعبير ينتج  أهليته قبل أن هوفاة الشخص أو فقدفي حالة  فإنه  ة فإنه وطبقا لهانفأما نظرية اإلرادة الباط، المشرع  هاايتبنالتي 

وبهذا اليترتب عليهما أي أثر أما نظرية ، سواء فإن الحكم يقضي  بسقوط اإلرادة و التعبير عنها على  حد ال، عن اإلرادة أثره 
ينفصل عن صاحبه ، و يصبح له كيان مادي ، و بالتالي فإن هذا  فإنه و بمجرد صدور التعبير عن اإلرادة ة اإلرادة الظاهر

 .110سابق ، صأنظر في هذا الصدد بشار محمود دودين ، المرجع الالوجود المادي يبقى حتى لو مات صاحبه أو فقد أهليته ....
من القانون المدني الجزائري يتضح و أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظرية اإلرادة الظاهرة إال أنه لم  62و بالرجوع إلى المادة  

 يأخذها على إطالقها و إنما أورد عليها إستثناءات على النحو المفصل أعاله.
   .73صي ، المرجع السابق ، أحمد خالد العجول -3 
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، الى التعاقد  وةاإليجاب الصادر عبر شبكة المواقع مع الدع ختلطوكثيرا ما ي      

 هالى التعاقد العرض الذي يتقدم به شخص للتعاقد دون أن يحدد عناصرويقصد بالدعوة 

وشروطه أما اإليجاب فهو التعبير عن إرادة باتة ويتضمن جميع عناصر العقد 

 .1األساسية

ختلف بحسب ما إذا كان توبناءا عليه فإن اإلعالنات الموجهة عبر المواقع        

مجرد بعض العناصر دون  تفلو تضمن ، برامهللعناصر األساسية للعقد المراد إ ةمتضمن

 حول موضوع العقد . فاوضللت ةمجرد دعو تاألخرى كان

نتائج قانونية فائقة  إلىالتعاقد يؤدي  إلىأم دعوة  اإيجاب اإلعالن  ما إذا كانبين والتمييز 

ب يتتمثل أساسا في انعقاد العقد في حالة القبول من عدمه وبالتالي ترت، األهمية 

 .3على عاتق الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ التزاماته  2ؤولية العقدية المس

 

 

 

 : اإليجاب في حالة التعاقد بين حاضرين/ثانيا

من القانون المدني الجزائري على أحكام اإليجاب في حالة  64لقد نصت المادة       

ن إذا تم وحسب النص القانوني فإن التعاقد يعتبر بين حاضري، حاضرين بين التعاقدين 

 في مجلس عقد واحد يجمع الطرفين أو عن طريق الهاتف أو بأي طريق مماثل .

والمالحظ أن المشرع الجزائري لم يحصر وسائل التعامل التي يمكن اعتبار التعاقد       

العتبار أن أية وسيلة تجمع بين الطرفين  ابواسطتها بين حاضرين إذ ترك المجال مفتوح

من التعاقد بين حاضرين ، وترتيبا عليه فإنه يمكن اعتبار أن التعاقد مماثلة للهاتف تجعل 

                                                
بإعتبار أن وظيفة هذه ، و التعاقد هو فارق وظيفي  فاوضهب جانب من الفقه الى أن الفارق بين اإليجاب والدعوة الى التيد -1 

 بخالف اإليجاب، بقصد إكتشاف من تكون لديه رغبة مقابلة ، في التعاقد  تهن رغبعن صاحبها م اإلعالناألخيرة هو مجرد 
، م قابل للتحول الى عقد متكامل األركان بمجرد إعالن من يوجه إليه عن قبوله محدد المعال عروشالذي يرمي الى صياغة م

 . 287ص ، المرجع السابق ، ، إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنةلمزيد من التفصيل أنظر خالد ممدوح إبراهيم 
 .11- 10ص ، المرجع السابق ، محمد خالد جمال رستم  2 
اإلبجاب بالقبول أصبح العقد  متى إقترنن وجود العقد مع إخالل أحد الطرفين بالتزاماته وبالتالي المسؤولية العقدية عتنتج  -3 

ؤولية تترتب المسفي حالة إخالل أحد الطرفين بالتزاماته الجزائري ، و من القانون المدني  106شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 
ي نصت على أنه : في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوفي أحد المتعاقدين من القانون المدني و الت 119 طبقا للمادة العقدية 

 في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك.إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض  بعد بإلتزامه جاز للمتعاقد اآلخر
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بواسطة التلكس و البريد اإللكتروني في حالة الكتابة مع االتصال و التعاقد عن طريق 

المحادثة أو التخاطب عبر االنترنيت يعتبر تعاقدا بين حاضرين ويخضع ألحكام المادة 

 من القانون المدني الجزائري. 64

من القانون المدني الجزائري على أنه : "إذا  64و في هذا الصدد فقد نصت المادة       

صدر اإليجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن الموجب 

يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، و كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى 

 .آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل

غير أن العقد يتم ، و لو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد 

 ينفضعدل عن إيجابه في الفترة ما بين اإليجاب و القبول ، و كان القبول صدر قبل أن 

 مجلس العقد".

اإلنترنيت أو عن  روعلى هذا األساس فإن اإليجاب الصادر عن طريق التخاطب عب      

ن واحد دون تحديد أجل القبول ملزم للموجب آق البريد اإللكتروني مع االتصال في طري

إذ يتعين على المتعاقد األخر أن يبدي قبوله فورا و إال يتحلل الموجب ، فقط لحظة إبدائه 

ن إيجابه في الفترة ع بدل عن عدول الموجيباستثناء حالة عدم وجود ما ، من إيجابه 

و القبول فهنا يكفي أن يصدر القبول قبل انفضاض مجلس العقد الممتدة بين اإليجاب 

 يعتد به وال ضرورة لصدوره فورا. حتى

 

 : القبول في العقد اإللكتروني الثاني رعالف

القبول هو الرد اإليجابي على العرض ، و الذي يتضمن الموافقة بتصريح يحمل هذا    

إذا تطابق مع اإليجاب ، ذلك أن كل رد المعنى ، إال أنه ال يؤدي إلى إبرام العقد إال 

إبرام العقد إال إذا قبله  إلىيعتبر إيجابا جديدا و ال يمكنه أن يؤدي يختلف عن اإليجاب 

 1 الموجب.

                                                
1 - Brahim Lahraoua , le commerce électronique au regard des principes généraux des contrats , 
mémoire présenté en vue  d'obtenir le D.E.S.A, université abd elmalek essaadi département de droit 
privé, Tanger;2004/2005, p24, 06/05/2006 disponible sur: webmaster @ memoireonline. Com. 
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يعرف القبول بأنه تعبير بات عن اإلرادة يصدر ممن وجه إليه اإليجاب برضاه      

 القبول توافر الشروط المتعلقة  بإبرام العقد بالشروط الواردة في اإليجاب ، ويشترط في

كما يجب أن يصدر ، حداث أثر قانوني و التعبير عنها إبوجود اإلرادة و اتجاهها الى 

 .1لإليجاب مطابقة تامة  ااإليجاب مازال قائما وأن يكون مطابق عندما يكونالقبول 

ير عن القبول لم يحدد طريقة معينة للتعبالجزائري  وطبقا للقواعد العامة فإن المشرع    

بل إنه قد نص على ، إذ أجاز المشرع للمتعاقد أن يعبر عن إرادته بالقبول بأية وسيلة ، 

 .2اعتبار السكوت قبوال  فيها حاالت القبول الضمني والحاالت التي يمكن

أن القبول يمكن أن يتم صراحة أو ضمنا فإن الغالب أن يتم و إذا كان األصل العام      

روني صراحة ، إذ يصعب مع هذا النوع من القبول أن يتم ضمنا ، فهو يتم القبول اإللكت

عن طريق أجهزة و برامج إلكترونية تعمل آليا و هذه األجهزة ال يمكنها إستخالص أو 

 إستنتاج إرادة المتعاقد.

و يتم القبول اإللكتروني عادة عن طريق الضغط على األيقونة المخصصة إلعالن     

بول بجهاز الكمبيوتر ، كما يمكن أن يتم بالعديد من الطرق األخرى منها الموافقة و الق

القبول عن طريق هاتف األنترنيت أو غرف المحادثة أو البريد اإللكتروني ، فاألصل 

العام أن القبول و بإعتباره تعبيرا عن اإلرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة و بأية طريقة طالما 

أو إتخاذ أي موقف ، كاإلشارة الشائعة اإلستعمال ، القبول كانت كافية لإلفصاح عن هذا 

 3آخر ال تدع ظروف الحال شكا في داللته على حقيقة المقصود منه.

التجارة اإللكترونية  تقنياتحديثة ابتكرتها  اقالقبول الصريح فهناك طر إلىإضافة     

ر عن القبول من خالل ومنها التعبي، وهي طرق لم تكن مألوفة من قبل في العالم المادي 

قيام القابل بإرسال معلومات بطاقة االئتمان الخاصة به الى الموجب أو أن يقوم بتنزيل 

شراء  في عقود  بعد كما  عن أو تحميل المنتجات اإللكترونية عبر شبكة االنترنيت

ك األفالم ....ويتم ذل   ( أو برامج الحاسوب اآللي أو الكتب أو الجرائد أو CD) أقراص 

                                                
 159ص ،، المرجع السابق أمانج رحيم أحمد  - 1 
من القانون المدني على النحو الذي  68و 60لم يحدد المشرع الجزائري وسيلة للقبول و بالتالي فإنه  يخضع ألحكام المادتين  - 2 

 فصلناه أعاله.
 23ص ، المرجع السابق ،إبراهيم الدسوقي أبو الليل   -3 
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عادة بتحميل ما تحتويه هذه المنتجات ونقله من مصدره الى الحاسوب الشخصي 

 1. للمشتري

وسيلة فإنه يكون بإستعمال  webفإذا كان القبول يتم من خالل الموقع اإللكتروني    

معلوماتية ، فالمستعملون يستقبلون مختلف المعلومات عن طريق شاشة العرض وبعدها 

الذي يتم إرساله إلى المورد عن طريق الضغط على األيقونة  يتم ملئ نموذج الطلب و

المخصصة لذلك ، و على كل فإن القبول يتم عادة بالضغط بإستعمال فأرة التأشير على 

ok   بنعم أو موافق ، و السؤال الذي يطرح في هذا المجال يتعلق بالقيمة القانونية

 للضغط على األيقونة.

ترتبط بمدى صحة اإللتزام، و هنا ينبغي الرجوع إلى إن اإلجابة على هذا التساؤل 

و طبقا للنظرية العامة للعقد فإن القبول يجب أن يكون واضحا ،  ، القواعد العامة للعقود

و      ، فأما الوضوح فلكونه يفترض العلم المسبق بمحتوى العقدبسيطا ، حرا و صريحا

مسألة رض تشكل إيجابا جديدا ، أما أما البساطة فذلك مرده أن كل إجابة مختلفة عن الع

حرا فذلك لكونه ال يمكن إكراه أي شخص على القبول بالعقد في حين أن شرط كونه 

 2 الصراحة لكونه ال يمكن أن ينتج القبول عن السكوت.

 

و بتطبيق النظرية العامة للعقود يتضح لنا أنه ال يمكن أبدا إعتبار النقر أو الضغط على 

 قبول واضح ، بسيط ، حر و صريح.األيقونة كمظهر ل

و مع ذلك فإنه في المجال العملي يمكن إعتبار أن التعبير عن اإلرادة قد تم عندما يؤكد 

 3 الزبون طلبه بالضغط على األيقونة المخصصة لذلك و إرسال بياناته البنكية.

 سترالليونمن مشروع اتفاقية ا 10وفي هذا الصدد نصت الفقرة األول من المادة       

سائل البيانات أو رللتعاقد اإللكتروني على جواز التعبير عن اإليجاب و القبول باستخدام 

تدابير أخرى تبلغ الكترونيا بطريقة يقصد بها التعبير عن اإليجاب وعن القبول بما في 

                                                
 . 160ص ، المرجع السابق ، يم أحمد حأمانج ر 1 

2 - Brahim Lahraoua ,op.cit.,p31. 
3 - Brahim Lahraoua ,op.cit.,p31. 
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ذلك على سبيل المثال ال الحصر لمس أو ضغط زر أو مكان معين على شاشة الحاسوب 

 .1رفان على خالف ذلكما لم يتفق الط

إذا كانت بعض التشريعات قد تضمنت النص على هذه المسألة فإن اإلشكال يثور و     

بخصوص التشريعات التي سكتت عن اإلشارة الى صحة التعبير عن القبول من خالل 

كمبدأ عام فإنه في حالة عدم النص على  ،  النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز الحاسوب

لتعبير عن القبول من خالل النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز الحاسوب عدم صحة ا

يتعين الرجوع الى القواعد العامة و التي ال تمنع ذلك باستثناء حالة النص على شكلية 

 .2معينة 

ونظرا لإلشكاالت التي تطرحها مسألة النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز        

ا عن غير قصد ولضغط على أيقونة القبول خطأ أو سهالحاسوب من احتمال أن يأتي ا

فإن بعض البرامج اإللكترونية التي تعرض التعاقد تتطلب بعض اإلجراءات التي تؤكد 

  3أو الرد ، أيقونة القبول  منها تكرار الضغط على، هذا القبول للتيقن من صحة إجرائه 

 

بة عن بعض األسئلة التي توجه أو اإلجا ، بالقبول برسالة عن طريق البريد اإللكتروني

 الى القابل أو كتابة بعض البيانات الخاصة التي تظهر على شاشة جهاز الحاسوب.

والواضح من خالل هذه اإلجراءات أنها ترمي الى تأكيد القبول و جعله في صورة      

حتى و التأكد من رغبته في القبول وإبرام العقد ،أكثر فعالية يمنح القابل فرصة للتروي 

 . 4إذا تم منه بالشكل أو باإلجراء المطلوب كان معبرا عن إرادته الجازمة في القبول 

 إسناد اإلرادة اإللكترونية الثالث :  رعالف

تحقق اإليجاب و القبول وإنما يتعين اقترانهما  ال يكفي إلبرام العقد اإللكتروني      

و يثير تقابل اإلرادتين الكثير من وتقابلهما  بما يحقق اإلرادة المشتركة للمتعاقدين 

                                                
 .162ص  ، المرجع السابق ،  أمانح رحيم أحمد 1 
إلنعقاده و هنا يعتبر الشكل ركن من أركان العقد إذ ينص القانون في بعض المجاالت على ضرورة صب العقد في شكل معين  2 

من القانون المدني  1مكرر  324لمادة د الناقل لملكية عقار ....أنظر االعق يترتب على تخلفه بطالن العقد بطالنا مطلقا ، و مثاله

 الجزائري.
 .24ص  ، المرجع السابق ،  ي أبو الليلقإبراهيم الدسو -3 
 .24ص  ، المرجع السابق ،  ي أبو الليلقإبراهيم الدسو -4 
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المسائل القانونية و السيما ما يتعلق منها بإسناد اإلرادة اإللكترونية سواء اإليجاب أو 

القبول ، ذلك أن توسط األجهزة اإللكترونية في إعالن المتعاقد رغبته وإرادته في التعاقد 

لى شخص لم تصدر منه أو إلكترونيا قد يؤدي الى وقوع غش و احتيال بإسناد اإلرادة ا

التالعب في مضمونها وهو ما يؤكد الحاجة الى التحقق من إسناد اإلرادة الى الشخص 

 . 1الذي تنسب له و التحقق من مضمونها و حقيقتها

وتظهر أهمية دراسة إسناد اإلرادة الى من صدرت عنه في حالة التعبير عن اإلرادة       

 تتم بين أطراف متباعدة جغرافيا .بواسطة رسالة البيانات ذلك أنها 

ويتطلب األمان في تبادل رسائل البيانات أن يقوم المرسل إليه بإشعار المنشئ       

همية هذا الموضوع فإنه يتعين دراسته بالتطرق الى ألونظرا ، باستالمه لرسالة البيانات 

 مسألة إسناد رسالة البيانات و اإلشعار باستالمها.

من المشاكل التي تبرز في العقود التقليدية المبرمة في بيئة :  لة البياناتإسناد رسا / أوال

ورقية هي مشكلة إنكار العقد من قبل أحد طرفيه أو كليهما باعتبار أن التوقيع الموجود 

إال أن هذه المشكلة تبدوا أكثر تعقيدا  ، يعود للشخص الذي ينكره الالعقد مزور و على 

لتي تبرم فيها العقود من خالل  رسالة البيانات ويتم التوقيع عليها في البيئة اإللكترونية ا

الكترونيا من خالل التوقيع اإللكتروني إذ يمكن أن يقوم أي شخص بإرسال رسالة بيانات 

 .باستخدام التوقيع اإللكتروني لشخص أخر

ها فقد وضعت مختلف التشريعات من أنشأ إلىسناد رسالة البيانات ونظرا ألهمية إ 

النموذجي  يونسترالفي هذا المجال فقد خصص قانون ال، وضوابط يمكن االعتماد عليها 

هذه المادة أن رسالة البيانات صادرة  إعتبرتالى إسناد رسالة البيانات إذ  منه 13المادة 

عن المنشئ إذا كان هو من أرسلها بنفسه أو أرسلت من طرف شخص له صالحية  

أو أرسلت من خالل  2 ياقانونيا أو نائبا اتفاق نائباكان  التصرف نيابة عن المنشئ سواء

                                                
 27ص  المرجع السابق ، نفس  -1 
عن إرادته بنفسه ، فالعقد بغير إرادته ال ينعقد ، و لكن يمكن أن يحل شخص آخر محل األصل أن يعبر الموجب أو القابل  -2 

حل إرادته محل إرادة األصيل ، هذا النائب قد يكون نائبا قانونيا يعينه المشرع بنص تعنه يمثله في التعاقد و المتعاقد فيكون نائبا 
ائبا قضائيا يعينه القاضي مثل الوصي و الحارس ، و قد يكون نائبا قانوني كاألب في واليته على مال إبنه القاصر و قد يكون ن

بدون سنة إتفاقيا يتلقى نيابته من العقد كالوكيل.... لمزيد من التفصيل أنظر د/ محي الدين إسماعيل علم الدين ، نظرية العقد ، 
 187دار الكتاب الحديث القاهرة ، صنشر ، 
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،  1معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا لحساب المنشئ  نظام

ن هذه المادة فإنه يفترض صدور الرسالة عن المنشئ حتى ولو لم موطبقا للفقرة الثالثة 

كتروني الذي يعمل نيابة عنه و تصدر عنه شخصيا أو عن وكيله أو عن الوسيط اإلل

 باسمه وذلك في حالتين :

المنشئ  إتجاه   إتباعهإذا قام المرسل إليه بتطبيق إجراء سبق وأن تم االتفاق على  -1

 ل التأكد من أن الرسالة صدرت عن المنشئ .جأل

إذا كانت الرسالة التي وصلت الى المرسل إليه ناتجة عن إجراءات و تصرفات قام  -2

حكم عالقته ببع للمنشئ أو من ينوب عنه أو من أي شخص آخر تمكن بها شخص تا

بالمنشئ أو من ينوب عنه من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشئ إلثبات أن رسالة 

بغض النظر فيما إذا كان هذا الشخص قد توصل الى  فعال البيانات صادرة عنه 

المرسل إليه سيء النية وهو  إال إذا كان، استخدام هذه الطريقة بصورة مشروعة أم ال 

ل عناية معقولة أن استخدام تلك الطريقة غير مشروع ذيعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بب

 2 وتم من قبل أجنبي.

من قبل المنشئ ونفي  3وهذه القرينة هي قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس    

 4 نسبة الرسالة له في حالتين :

ليه إشعارا من المنشئ يفيد بأن تلك الرسالة لم تكن صادرة عنه إذا استلم المرسل إ -أ

أموره ، فإذا تدبر بشرط أن تتاح للمرسل إليه فترة أمنية معقولة لكي يستطيع من خاللها  

                                                
 .110ص ، أحمد ، المرجع السابق أمانح رحيم  1 
 111ص نفس المرجع السابق ،  - 2 
القرينة القانونية هي وسيلة يلجأ إليها المشرع ليفرض بها ثبوت أمر لم يقم عليه دليل ، و ذلك عن طريق اإلستنباط من ثبوت  -3 

، عبئا بالغا حدا من ، و يغلب أن يلجأ المشرع لهذه الوسيلة في حاالت يبدوا فيها عبئ إقامة الدليل على أمر معين  أمور أخرى
جز غالبا عن النهوض به ، و يظهر من ذلك أن القرينة القانونية ليست دليال من األدلة التي يثبت بها يعالصعوبة يجعل المدعي  

المدعي دعواه ، و إنما هي قاعدة يعفي بها المشرع المدعي في ظروف معينة من عبئ اإلثبات كله أو بعضه و ذلك بأن يلقي 
سليمان مرقس ، الوافي ى عليه عبئ إثبات العكس بإعتباره مدعيا خالف الظاهر فرضا..... لمزيد من التفصيل أنظر على المدع

، 1991 الطبعة الخامسةلة المطلقة، في شرح القانون المدني ، أصول اإلثبات و إجراءاته في المواد المدنية ، الجزء األول : األد

 .111و110، ص، القاهرة دار الكتاب الحديث 
القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية  من القانون المدني على أن:" القرينة  337نص المشرع الجزائري في المادة  و قد

 طريقة أخرى من طرق اإلثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".
 111ص ق ، أحمد ، المرجع الساب أمانح رحيم - 4 
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كان المرسل إليه مثال هو مورد بضائع في عقد التوريد فإنه يحتاج الى وقت زمني ينظم 

  .إنتاجه حسب مقتضى الحال

و يعفى فقط ، شعار ثار القانونية المترتبة قبل اإلآليبقى المنشئ مسؤوال عن ا وهنا      

وذلك حماية الستقرار المعامالت و توفير الثقة و  اإلشعارالمترتبة بعد  اآلثارمن 

 األمان.

ل عناية معقولة أو باستخدام إجراء متفق ذببإذا كان المرسل إليه يعلم أو بإمكانه العلم  -ب

المجال أن رسالة البيانات ليست صادرة عن المنشئ بل إن الشخص الذي  عليه في هذا

 . 1أرسلها هو شخص أجنبي وقام باستخدام غير مشروع للوسيلة المستخدمة 

 :/ اإلشعار باستالم رسالة البياناتثانيا

يستخدم نظام اإلشعار باالستالم على نطاق واسع في مجال التجارة اإللكترونية       

ذا هوجد  قدو، و العقود اإللكترونية المبرمة عبر شبكة االنترنيت خصوصا بشكل عام 

النظام بهدف تحقيق المزيد من األمان و الثقة في التبادل اإللكتروني لرسالة البيانات من 

 جهة و التثبت من وصول الرسالة الى المرسل إليه من جهة أخرى .

بإشعار المنشئ باستالمه لرسالة البيانات  يتطلب هذا النظام من المرسل إليه أن يقوم      

أو بموجب شرط ه اءأثن منه سواء بموجب اتفاق بين المنشئ و المرسل إليه قبل التبادل أو

 . 2المنشئ مسبقا مع رسالة البيانات ذاتها ضعهي

توقف ترتيب رسالة البيانات ي ن هذا الشرط يعتبر شرطا واقفا إذوترتيبا عليه فإ      

إرسال اإلشعار بتلقيها الى على إنشاء االلتزام أو تعديله أو إنهائه من انوني ألثرها الق

 ايعتبر معلق طالمنشئ وهو ما يؤدي الى القول بأن العقد اإللكتروني في وجود هذا الشر

 .3وهو إرسال اإلشعار واقفعلى شرط 

وسيلة  ةيويتم اإلشعار عن طريق أي إجراء أو إبالغ من جانب المرسل إليه وبأ      

حالة وجود االتفاق بين الطرفين على طريقة أو شكل معين  ستثناءكانت لالتصال بإ

 لإلشعار.
                                                

 .112ص المرجع السابق ، نفس - 1 
  113ص  المرجع السابق ، نفسأحمد ، أمانح رحيم  2 
 .114ص المرجع السابق ، نفس 3 
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اإلشعار باالستالم يجوز للمنشئ أن يرسل إشعار  يتلقبوفي حالة  عدم وجود شرط       

الحقا للمرسل إليه بضرورة إرسال اإلشعار ويحدد له وقتا معقوال للرد و في حالة عدم 

للمنشئ معاملة رسالة البيانات و كأنها لم ترسل أصال هذا فضال عن طلب  رده يحق

 1 التعويض إذا كان لذلك محل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحديد زمان ومكان  انعقاد العقدالثاني :  المبحث 

ينعقد العقد بصفة عامة في اللحظة الزمنية التي يقترن فيها القبول باإليجاب سواء       

 .غائبين (  بين أو حكميا ) التعاقد (التعاقد بين حاضرين )كان االقتران حقيقيا 

تحديد زمان و مكان العقد من أهم المسائل و الصعوبات التي يثيرها العقد  و تعتبر مسألة 

اإللكتروني إذا يترتب على تحديدها تحديد وقت بدء تنفيذ االلتزامات و المحكمة 

 المختصة و القانون الواجب التطبيق.

 .العقد اإللكتروني نعقادول : تحديد زمان إاأل لمطلبا

و  يعتمد تحديد زمان التعاقد اإللكتروني أساسا على تحديد طبيعة مجلس العقد     

للتطرق لجميع اإلشكاالت التي من شأنها أن تثار بهذا الصدد يتعين دراسة كيفية تحديد 

 ) الفرع الثاني(.زمان العقد ) الفرع األول( ثم دراسة أهمية تحديد زمان العقد 

 .الفرع األول: كيفية تحديد زمان اإلنعقاد

                                                
 115ص نفس المرجع السابق ، 1 
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غائبين مكانا إال في و تعاقدا بين حاضرين زمانا  أن التعاقد اإللكتروني هوانتهينا الى    

حالة التعاقد غير اللحظي إذ يكون العقد بين غائبين زمانا و مكانا كما في حالة التعاقد عن 

 .  1غير مباشرة أو غير لحظية  طريق البريد اإللكتروني بصفة

إنعقاد العقد اإللكتروني في زمان وترتيبا عليه فإنه يتعين التطرق بالدراسة لمسألة    

حالة التعاقد بين غائبين بإعتبار أن التعاقد بين حاضرين ال يثير أي إشكال بخصوص 

 نين سواءهذا المجال و موقف القوازمان العقد ، و ذلك بدراسة اآلراء الفقهية في 

 أو الدولية.  الداخلية

 :موقف الفقه /أوال

بإستثناء حاضرين من حيث الزمان  بين العقد اإللكتروني هو تعاقد كما سبق البيان فإن  

حالة التعاقد غير اللحظي كالتعاقد بإستعمال البريد اإللكتروني و هنا يثور السؤال 

رسالة اإللكترونية المتضمنة وقت إبرامه ، فهل يعتبر قد أبرم عند دخول ال بخصوص

القبول نظام الكمبيوتر الخاص بالموجب أم عندما يصل القبول نظام الكمبيوتر الخاص 

بالموجب و يسجلها الكمبيوتر أم عندما يصل القبول لنظام المعلومات الخاص بالموجب 

 .2ويقوم باإلطالع عليها ومعالجتها و تفسيرها 

النظريات حول هذه المسألة الى عدة مذاهب يمكن  لقد اختلفت اآلراء و تشعبت      

 إجمالها في أربع نظريات :

القبول للموجب  إعالن:طبقا لهذه النظرية فإن العقد يتم بمجرد  نظرية إعالن القبول -1

مطابق لإليجاب دون حاجة الى علم الموجب  3ويتم هذا التوافق بمجرد صدور قبول 

ساسها في القانون في أن العقد ينعقد بمجرد تطابق بالقبول من عدمه و تجد هذه النظرية أ

ومن مزايا هذه النظرية توافقها مع ما تقتضيه الحياة التجارية من السرعة في ، اإلرادتين 

التعامل إال أن ما يؤخذ عليها هو صعوبة إثبات وقت إعالن القبول هذا فضال على أن 

 .4 ن وجه إليه القبولإعالن اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا وصل الى علم م

                                                
  . 18، ص  في  الفصل التمهيدي من هذه المذكرة خصائص العقد اإللكتروني مزيد من المعلومات أرجع إلىل -1 
 .290ص  المرجع السابق ،إبرام العقد اإللكتروني ،، وح إبراهيمخالد ممد 2 
 296ص  المرجع السابق ، نفس -3 
 .178ص  أحمد ، المرجع السابق ، أمانح رحيم -4 
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فإنه يمكن القول أن لحظة إعالن القبول التي تعتمدها هذه النظرية بموجب هذه النظرية  و

بإعتبارها اللحظة التي ينعقد فيها العقد هي مثال اللحظة التي يحرر فيها من وجه إليه 

ا على أو هي اللحظة التي يضغط فيهاإليجاب رسالة إلكترونية تعبر عن قبوله لإليجاب 

األيقونة المخصصة للقبول ، أما بشأن العقود التي تبرم عن طريق البريد اإللكتروني فإن 

يعلن فيها القابل اللحظة التي يمكن القول بإنعقاد العقد فيها وفقا لهذه النظرية هي تلك التي 

 .1إرادته بالقبول حتى قبل قيامه بالضغط على زر اإلرسال

لنظرية يؤدي الى زيادة تعقيد المشاكل الناتجة عن التعاقد ونجد أن األخذ بهذه ا      

اإللكتروني إذ غالبا ما يلجأ القابل الى إنكار صدور القبول منه خاصة مع عدم ثبوت 

إضافة الى أنه ال يمكن اعتبار مجرد كتابة الرسالة قرينة على علم ، إرسال القبول فعال 

معامالت لجورة من قبل التشريعات المنظمة لالموجب بها ولهذا السبب فإن هذه النظرية مه

 . 2اإللكترونية

: تشترط هذه النظرية إضافة الى إعالن القبول تصديره حتى  نظرية تصدير القبول -2

وطبقا لهده ،وذلك بأن يرسل القبول فعال الى الموجب، يكون نهائيا ال يمكن الرجوع فيه 

سالة اإللكترونية المحتوية على النظرية فإن العقد يعتبر مبرما منذ لحظة خروج الر

القبول و دخولها في سيطرة الوسيط اإللكتروني و ال يشترط وصول الرسالة الى 

 .  3صندوق البريد اإللكتروني الموجود في موقع الموجب على شبكة االنترنيت 

وفي هذا المجال ال يمكن األخذ بهذه النظرية في مجال التعاقد اإللكتروني ألن       

صدور رسالة البيانات المتضمنة القبول ال يعني وصولها فعال الى نظام مجرد 

نه من الممكن أن تتعرض الى أذلك  المعلومات للمرسل إليه أو لمورد خدمة االتصال 

كما يمكن أال  ، التلف أو عدم تسلمها من قبل نظام المعلومات التابع للشخص المعني

مما يؤدي الى عدم  4صورة غير صحيحة يعمل النظام  المعلوماتي أصال أو يعمل ب

هذا من جهة ومن جهة أخرى قد ال ، تحقق واقعة اإلرسال و بالتالي عدم انعقاد العقد 

                                                
 .79، صاإلسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ، 2005طبعة بعد ، محمد حسن قاسم ، التعاقد عن -1 
 .179ص  ع السابق ،أحمد ، المرج أمانح رحيم - 2 
  .297ص  المرجع السابق ،إبرام العقد اإللكتروني ،،  خالد ممدوح إبراهيم -3 
 .180ص  أحمد ، المرجع السابق ، أمانج رحيم 4 
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يملك الموجب نظاما خاصا به للمعلومات مما يدفعه الى االستعانة بمورد خدمة االتصال 

بدوره بإرسالها الى الذي يستلم رسالة البيانات نيابة عن المرسل إليه ويقوم مورد الخدمة 

صندوق البريد اإللكتروني للمرسل إليه مما يثير التساؤل فيما إذا كان العقد منعقدا وقت 

إرسال رسالة البيانات من القابل الى مورد الخدمة أم لحظة إرسال مورد الخدمة الرسالة 

الرسالة  فإذا اعتمدنا هذه النظرية فإن العقد ينعقد وقت إرسال مورد الخدمة،الى الموجب

 .1الى الموجب

طبقا لهذه النظرية فإن وقت انعقاد العقد هو وصول الرسالة  : نظرية وصول القبول -3

وذلك بأن يصبح نهائيا وال  ، الفعلية عليها سيطرتهالمتضمنة القبول الى الموجب أي 

 يمكن للقابل استردادها وهنا ينعقد العقد سواء علم الموجب بالقبول أم ال.

 

أنصار هذه النظرية أن من مزاياها توزيع المخاطر بين الموجب و القابل  ويرى      

إذ يتحمل الموجب المسؤولية سواء علم بالقبول أم لم يعلم به ألن العقد   2بصورة عادلة 

، إال أن السؤال الذي يطرح نفسه   3ينعقد بوصول القبول ويعد ذلك قرينة على العلم به

رد خدمة االنترنيت وليس الى الموجه إليه في الوقت هو حالة وصول الرسائل الى مو

 المحدد.

يذهب البعض الى أن الموجب في هذه الحالة ملزم بالعقد وال يكون أمامه إال       

 الرجوع على مقدم خدمة االنترنيت طبقا لقواعد المسؤولية.

لذين يعلم : حسب هذه النظرية يتم التعاقد في الزمان و المكان النظرية العلم بالقبول -4

فيهما الموجب فعال بقبول القابل بأن يطلع على الرسالة اإللكترونية المتضمنة لقبوله 

ويعلم بما تضمنته ذلك ألن القبول إرادة و التعبير عن اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا اتصل 

 بعلم من وجه إليه .

                                                
 .181ص  المرجع السابق ، نفس - 1 
 297ص  المرجع السابق ، إبرام العقد اإللكتروني، ، خالد ممدوح إبراهيم 2 
 182ص ، المرجع السابق ، أحمد أمانج رحيم  3 
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ول الى الموجب ولما كان العلم الحقيقي قد يكون صعب اإلثبات فإن وصول القب      

يعتبر قرينة على العلم به ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس إذ يستطيع الموجب إثبات عدم 

 .1علمه بالقبول رغم وصوله 

 : / موقف  المشرع الجزائري و القوانين المقارنة ثانيا

 موقف القانون الجزائري: -1

من  67إذ نص في المادة يالحظ أن المشرع الجزائري قد أخد بنظرية العلم بالقبول       

القانون المدني على أنه يعتبر التعاقد مابين الغائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين 

 يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

يهما وصل إليه ف الذيويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان       

 القبول.

وترتيبا عليه فإنه يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد أعتبر أنه في حالة غياب       

وصول القبول هو  االتفاق فإن زمان العلم بالقبول هو وقت انعقاد العقد و أعتبر أن زمان

المشرع فيما إذا كانت هذه  وضحولم ي ،  انعقاد العقد زمان العلم به و بالتالي زمان 

 تشكل قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس أم قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العكس. ضيةالفر

بأن افتراض يمكن القول بتطبيق قواعد العدالة  و نحن نرى في هذا المجال بأنه       

م في مكان وزمان وصوله يشكل قرينة بسيطة تعفي القابل ت العلم بالقبول قد نالمشرع أ

 .إثبات عكسها للتملص من المسؤوليةموجب ولكنها ال تمنع الموجب من من إثبات علم ال

ونجد أن معظم التشريعات المنظمة للمعامالت و التجارة اإللكترونية وضعت أحكاما       

كما ،وقت تسلمها من المرسل  إليهو ن المنشئ موقواعد لتحديد وقت إرسال البيانات 

اإللكترونية العقود  ة بتحديد زمان انعقادوضع البعض من هذه التشريعات حلوال خاص

 بذاتها.

  : موقف القوانين المقارنة-2

لحظة لقد تباينت مواقف التشريعات باألخذ بأي من النظريات السالفة الذكر لتحديد        

 . القبول و التي يتحدد بها وقت انعقاد العقد
                                                

 298ص  المرجع السابق ،إبرام العقد اإللكتروني ،،  خالد ممدوح إبراهيم - 1 
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بواسطة البريد العادي  مبرمةالففي بريطانيا يؤخذ بنظرية اإلرسال في مجال العقود       

في حين يؤخذ بنظرية وصول القبول بشأن وسائل االتصال األخرى و التي يندرج تحتها 

 .1أو الوصول االستالمالفاكس و التلكس ، وفي كندا يؤخذ بنظرية  تيوسيل

في هذا فالمالحظ أن التقنين المدني الفرنسي لم يتضمن أي نص عام أما في فرنسا    

هو األمر الذي يأسف له جانب كبير من الفقه الفرنسي ، و الذي يرى أنه ال بديل  الصدد و

بين غائبين  2عن الحل التشريعي لمسألة تحديد الوقت الذي يصبح فيه العقد تاما حين يعقد

بصفة عامة ، و ذلك بالنظر ألهمية النتائج العملية التي ترتبط بهذا التحديد  و هنا كان 

 سي أن يتصدى لحل مشكلة تحديد زمان إنعقاد العقد كلما عرضت عليه.على القضاء الفرن

و قد ترددت أحكام محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن بين إعتبار تحديد وقت إنعقاد 

العقد مسألة واقع تخضع لقاضي الموضوع و بين إعتبارها مسألة قانون ، فبعد أن كانت 

ها على أنها مسألة قانون ، و أخذت في ذلك تعتبرها مسألة واقع عادت إلى النظر إلي

و ذلك بموجب حكم إعتبره الفقه من أحكام المبادئ إذ قضت  3بنظرية تصدير القبول

محكمة النقض بأنه في حالة عدم وجود إتفاق مخالف يصبح العقد تاما ليس بتسلم من 

 4 صدر عنه اإليجاب لقبول من وجه إليه و إنما بتصدير هذا األخير للقبول.

من القانون المدني على اعتبار أن التعاقد بين  01/ 97وفي مصر فقد نصت المادة 

ما لم يوجد نص  5ا الموجب بالقبول مغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيه

مشروع  جوفي مجال المعامالت اإللكترونية فقد عال  ،أو اتفاق يقضي بخالف ذلك 

ة المصري مسألة زمان انعقاد العقد اإللكتروني المبرم عبر قانون التجارة اإللكتروني

شبكة االنترنيت في الشق األخير من المادة الثانية منه وذلك ضمن القواعد المتعلقة 

بتنازع القوانين من حيث المكان إذ نص على أنه يعتبر العقد قد تم بمجرد تأكيد وصول 

لكترونية المصري قد تبنى حل يختلف و المالحظ أن مشروع قانون التجارة اإل ، القبول

عن الحلول المعروفة الواردة في النظريات الخاصة بمعالجة زمان انعقاد العقد و المتمثل 

                                                
 .160ص ،  المرجع السابقعمر خالد زريقات، - 1 
 .83، ص  المرجع السابقمحمد حسن قاسم ، د/  2 
 .84محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص - 3 
 .85المرجع السابق ، ص نفس - 4 
 .160ص ، المرجع السابقعمر خالد زريقات، - 5 
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أي في اللحظة التي يستلم فيها القابل تأكيدا من الموجب  1في تأكيد وصول القبول 

الرسالة التأكيدية الى بوصول القبول إليه وبالتالي ينعقد العقد في اللحظة التي تدخل فيها 

 نظام معالجة المعلومات للقابل حتى ولو لم يطلع القابل على مضمونها.

خامسة ألنه يحتاج  ةوبالتالي فإن هذا الحل الذي انتهجه المشرع المصري يمثل نظري     

الى إعالن القبول و تصديره ووصوله الى الموجب وعلم هذا األخير به وإعالم القابل 

 .2ل بوصول القبو

من القانون المدني على أنه إذا كان المتعاقدين ال  101أما في األردن فقد نصت المادة 

يضمهما حين العقد مجلس عقد واحد  فيعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين 

وبالتالي فإن المشرع األردني قد أخد  3صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق مخالف 

 ن .بنظرية اإلعال

 : القانون الدولي موقف /ثالثا

لقد أخذت االتجاهات الحديثة في االتفاقيات الدولية الخاصة بالعقود بنظرية         

للبيوع الدولية لسنة  فييناتفاقية مثالها إوصول القبول في حالة التعاقد بين غائبين ، و

د الدولي لتوحيد ومبادئ عقود  التجارة الدولية الصادرة في روما عن العه،  19864

الصادر عن  (54/03/6 ) بينما نجد القرار رقم،  1994قواعد القانون الخاص لسنة 

مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته السادسة قد نص على 

و    يجمعهما مكان واحد و ال يرى أحدهما اآلخر معاينة أنه إذا تم التعاقد بين غائبين ال

 -السفارة ) الرسول ( ال بينهما الكتابة أو الرسالة أوكالمه وكانت وسيلة االتص سمع ال ي

ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب الى الموجه  -وهذا ينطبق على الكمبيوتر

 . 5إليه وقبوله

                                                
  .195ص أحمد ، المرجع السابق ، رحيم  مانج أ - 1 
 .196ص  أحمد ، المرجع السابق ،  أمانج رحيم - 2 
 .161رخالد زريقات المرجع السابق ص عم - 3 
ين وهي مما قد التتناسب مع البيوع عبر اإلشارة إليه هو أن هذه اإلتفاقية التطبق بشأن البيوع مع المستهلك روما تجد - 4 

على سبيل اإلستدالل لموضوع تحديد وقت القبول ليس إال إال أن اإلشارة إليها ، نترنيت و التي تبرم في معظمها مع مستهلكين األ
ص  ، جع السابقالمر،دد عمر خالد زريقات صلمزيد من التفصيل أنظر في هذا ال.... كمسألة خالفية فيما بين التشريعات الوطنية

162. 
 .103ص  ية ، المرجع السابق ،من المستندات اإللكترونأ،خالد ممدوح إبراهيم  - 5 
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 وقت إرسال 15/1في المادة فقد حدد القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية  أما       

رسائل البيانات بأنه وقت دخول الرسالة نظاما للمعلومات خارج سيطرة منشئ الرسالة 

ومن ثمة فإن إرسال رسالة البيانات يتم فعال عند دخولها نظام معلومات ال يخضع 

لم وذلك كله ما ه ،أو سيطرة الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عن  لسيطرة المرسل

 1وهو ما يفهم منه أن هذه ، إليه على خالف ذلك  يوجد اتفاق بين المرسل و المرسل

 يقومو،وبالتالي يجوز االتفاق على مخالفتها آمرةاألحكام مكملة إلرادة المتعاقدين وليست 

بوقت إرسال و استقبال رسالة البيانات على فكرة دخولها نظام المعلومات  دمعيار االعتدا

 لرسالة أو من أرسلها نيابة عنه .لسيطرة منشئ ا و الذي يتعين أن يكون غير خاضع 

وقد عرف القانون النموذجي نظام المعلومات بأنه النظام الذي يستخدم إلنشاء رسائل       

 البيانات أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجه أخر.

شبكة بر ع تشرةويتمثل نظام المعلومات بالنسبة للعقود اإللكترونية في المواقع المن

 2.وعناوين البريد اإللكتروني  األنترنيت

 ولتحديد وقت استالم رسالة البيانات وفقا للقانون النموذجي يتعين التمييز بين حالتين: 

 حالة تعيين المرسل إليه نظام معلومات/ ىالحالة األول : 

ة فإن العقد الستالم الرسالة اإللكتروني  إذا قام المرسل إليه بتعيين نظام معلومات      

اإللكتروني يبرم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة اإللكترونية نظام المعلومات المعين أو 

وقت استخراج المرسل إليه للرسالة اإللكترونية إذا أرسلت الى نظام معلومات تابع 

 .3نهيللمرسل إليه ولكن ليس هو الذي تم تعي

 نظام معلومات محددحالة عدم تعيين المرسل إليه / الحالة الثانية: 

الستالم الرسائل اإللكترونية في حالة عدم تعيين المرسل إليه لنظام معلومات محدد       

العقد اإللكتروني منذ لحظة دخول رسالة القبول نظام  يبرموطبقا للقانون النموذجي  فإنه

 .4معلومات تابع للمرسل إليه ، وال يشترط في هذه الحالة علم المرسل إليه

                                                
 .107ص  ية ، المرجع السابق ،من المستندات اإللكترون، أخالد ممدوح إبراهيم  -1 
 .107ص   المرجع السابق ، نفس 2 
 .108 ص المرجع السابق ، نفس 3 
 109ص   المرجع السابق ، نفس - 4 
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 .أهمية تحديد زمان إنعقاد العقد اإللكتروني ي:فرع الثانال

تكمن أهمية تحديد زمان إنعقاد العقد اإللكتروني في التفرقة بين المرحلة ما قبل وجود 

ترتيبه آلثاره ، و بالتالي فإن تحديد زمان إنعقاد العقد يترتب  أيالعقد و مرحلة وجوده 

 يلي: عليه جملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما

 

 حق العدول على القوة اإللزامية للعقد:أثر  / أوال

و إليجاب بالقبول فإنه ينعقد العقد،بمجرد إقتران ا : في العقود اإللكترونية حق العدول -1

من ثمة يصبح تنفيذه ملزما لطرفيه و ال يجوز ألي منهما الرجوع عنه ، و هو ما يعرف 

 .1بالقوة الملزمة للعقد

من القانون المدني  106الجزائري على القوة الملزمة للعقد في المادة و قد نص المشرع 

الجزائري و التي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين ،ال يجوز نقضه و ال  تعديله إال 

 بإتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون.

يه معرفة الوقت الذي من خالل هذه المادة يتضح لنا أن تحديد زمان إنعقاد العقد يترتب عل

أصبح فيه العقد ملزما للطرفين ، و بالتالي وجوب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه دون أن 

يكون ألحدهما الحق في تعديله أو العدول عنه دون موافقة الطرف اآلخر، إال أن القول 

م أنه بذلك و إعمال القوة الملزمة للعقد اإللكتروني من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلك بحك

ليس له اإلمكانية لمعاينة السلعة و اإللمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد ، و هو ما أدى 

، و بالتالي منح المستهلك حق نقض العقد بعد  إلى القول بضرورة تمتعه بحق العدول

 إنعقاده بإرادته المنفردة .

و القرانون األمريكري  و في هذا الصدد فقد نصت العديد من التشريعات ، كالقانون الفرنسي

 و القانون اإلنجليزي على حق المستهلك في العدول في العقود اإللكترونية  

، و تختلف هذه الفترة من قانون إلى آخر، فأمرا التشرريع الفرنسري فقرد  1خالل فترة السماح

من تقنين اإلسرتهالك علرى أنره : " يحرق للمشرتري فري كرل عمليرة  121/26نص في المادة 
                                                

 .272 ص ، المرجع السابق ، ،إبرام العقد اإللكترونيخالد ممدوح إبراهيم  - 1 
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تراري  تسرلمه ، سرواء إلسرتبداله أو د إعادة المنتج خالل سبعة أيام كاملة تبدأ من بيع عن بع

 . إلسترداد ثمنه دون مسؤولية أو نفقات فيما عدا تكاليف الرد

هرذا الحرق بموجرب  1997مراي 20الصرادر بتراري   7/97كما قرر التوجيه األوربري رقرم 

ب أن يررنص فيره علررى أحقيررة منرره و التري نصررت علررى أن كرل عقررد عررن بعرد يجرر 6/1المرادة 

أ مررن ترراري  اإلسررتالم بالنسرربة المسررتهلك فرري العرردول خررالل مرردة ال تقررل عررن سرربعة أيررام تبررد

للمنتجات و السلع ، و مرن تراري  إبررام العقرد أو مرن تراري  كتابرة المرورد لإلقررار الخطري 

م بإلتزامره بالنسبة للخدمات ، و تصل هذه المدة إلى ثالثة أشهر إذا تخلف المورد عرن القيرا

 . 2بإرسال إقرار مكتوب يتضمن العناصر الرئيسية للعقد

و رغم تقرير القانون لحق المستهلك فري ممارسرة حرق العردول إال أن ذلرك قرد ال يجردي    

، و ذلك إذا تم إرسالها بالبريرد العرادي نفعا في بعض الحاالت ، مثل عقود برامج الحاسب 

الف ، أو إذا تم إرسالها إلكترونيا إلى ذاكرة الحاسب و قام العميل بفض األختام و نزع الغ

 .اآللي الخاص بالمستخدم

و إذا كان كل من القانون الفرنسي و التوجيره األوربري قرد إتفقرا علرى حرق العردول ، إال أن 

أوسع إذ تضمن حق المستهلك في  له مجاال وضع  التوجيه األوربي الخاص بالبيع عن بعد

و الخدمات بخالف القانون الفرنسي الرذي قصرر حرق العردول العدول بخصوص المنتجات 

 .3على المنتجات فقط دون الخدمات

منره  30أما القانون التونسي الخاص بالمبادالت التجارية اإللكترونية فقد نص فري المرادة   

 يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل تحتسب : أنه :" على

 من تاري  تسلمها من قبل المستهلك. بالنسبة إلى البضائع

 .4بالنسبة للخدمات بداية من تاري  إبرام العقد 

 و يتم اإلعالم بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .

                                                                                                                                              
 .272 ص المرجع السابق ، نفس  -1 
 .274 ص ، المرجع السابق ، ،إبرام العقد اإللكترونيخالد ممدوح إبراهيم  - 2 
 ص ،اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي 2009طبعة  ، ة،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونيخالد ممدوح إبراهيم  - 3 
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في هذه الحالة يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلرى المسرتهلك فري أجرل عشررة أيرام 

بضاعة أو العردول عرن الخدمرة ، و يتحمرل المسرتهلك المصراريف عمل من تاري  إرجاع ال

 الناجمة عن إرجاع البضاعة".

اء ومن خالل هذا النص يتضح لنا أن المشررع التونسري قرد مرنح للمسرتهلك حرق العردول سر

تعلق األمر بسلعة أو بخدمة إال أنه لم يترك األمر على إطالقره و إنمرا نرص علرى الحراالت 

من نفس القانون و تتمثرل هرذه  32لمستهلك العدول عن العقد في المادة التي ال يجوز فيها ل

 فيما يلي :الحاالت 

عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل إنتهاء أجل العدول عن الشرراء و يروفر البرائع  -

 ذلك .

ال يمكرن  بمنتجراتإذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب خاصيات شخصية أو تزويرده  -

 أو الفساد إلنتهاء مدة صالحيتها .ها أو تكون قابلة للتلف إعادة إرسال

عند قيام المستهلك بنزع األختام عن التسرجيالت السرمعية أو البصررية أو البرمجيرات و  -

 المعطيات اإلعالمية المسلمة أو نقلها آليا.

 .1شراء الصحف و المجالت -

قانونيرة لحرق العردول فقرد رجرع قصد تحديد الطبيعة ال :الطبيعة القانونية لحق العدول -2

الكثيررر مررن الفقهرراء إلررى بعررض األنظمررة  القانونيررة الترري تتشررابه معرره مثررل : البيررع بشرررط 

عررد والتجربرة ، البيرع مررع خيرار العردول ، البيررع المعلرق علرى شرررط واقرف أو فاسر  ، و ال

 .2بالتعاقد

 ارتضاهقد الذي و يرى جانب من الفقه أن حق العدول هو إعطاء المستهلك مكنة فس  الع

بينمرا يرذهب ى مبردأ سرلطان اإلرادة فري العقود،علر لى عجلة ، وهو برذلك يعتبرر إعترداءاع

جانب آخر من الفقه إلرى أن حرق العردول هرو مهلرة قانونيرة معقولرة للتفكيرر و ذلرك حمايرة 

 للمستهلك من التسرع في إبرام العقد.

                                                
 .174محمد خالد جمال رستم، المرجع السابق ، ص 1 
 .133 ص ، المرجع السابق ، ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونيةخالد ممدوح إبراهيم  2 
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لمتضررمن حررق المسررتهلك فرري فرري حررين يرررى جانررب آخررر مررن الفقرره أن العقررد اإللكترونرري ا

العدول هو عقد غير الزم ، فهو يعتبرر فري الواقرع عقردا نافرذا إلنعقراده صرحيحا و بالترالي 

المسررتهلك ، إذ يسررتطيع منتجررا آلثرراره القانونيررة ، و لكنرره يتضررمن حررق العرردول لمصررلحة 

 1 العدول عنه وفقا لنظرية العقد غير الملزم ألحد طرفيه.

يترتب على إنعقاد العقد وجوده من الناحية القانونية و بالتالي بدء  سريان المواعيد:/ ثانيا

 أو بممارسة بعض الدعاوى.ما تعلق منها بالتقادم  به سواءسريان المواعيد الخاصة 

  التقادم: -1

و تكمن أهمية تحديد زمان العقد في تحديد تاري  بدء سريان ميعاد التقادم بالنسبة للدعوى 

منجزا فإن ميعاد التقادم يبدأ من وقت إعالن القبول وفقا لنظرية  ، فإذا كان اإللتزام

 2 اإلعالن و من وقت العلم بالقبول وفقا لنظرية العلم.

 دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائن:  -2

حالته المالية إلى بيع  ساءتالمقصود بدعوى عدم نفاذ التصرف أنه قد يعمد المدين إذا 

ت لكي يخفي ثمنها عن دائنيه أو يعمد لمجرد النكاية بدائنيه إلى أمواله الظاهرة كالعقارا

محاباة الغير من أقاربه أو أصدقائه بأن يبيعهم ماله بثمن بخس أو يهبهم إياه... فالدعوى 

البولصية هي تلك الدعوى التي يمنحها القانون للدائن ضد مدينه الذي يتصرف غشا 

التصرفات الصادرة عن مدينه في مواجهته إذا  إضرارا به ، و تهدف إلى إقرار عدم نفاذ

و إنقاص ضمانه    كان المدين قد لجأ إلى هذه التصرفات بغرض اإلضرار بحق الدائن

 3 العام.

 .197إلى  191و قد نظمها المشرع الجزائري في سبع مواد من 

شرع و تكمن أهمية تحديد زمان إنعقاد العقد في حساب أجل تقادم الدعوى إذ نص الم    

من القانون المدني الجزائري على تقادم هذه الدعوى بإنقضاء  197الجزائري في المادة 

جانب هذا التقادم  إلىثالثة سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، و 

                                                
 .134 ص ، المرجع السابق ، ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونيةإبراهيم خالد ممدوح  - 1 
 .131ص لما عبد هللا صادق سلهب، المرجع السابق ، - 2 
نتار خليفة ، الدعوى البولصية في القانون المدني الجزائري ) دعوى عدم نفاذ التصرف( ، مذكرة التخرج لنيل إجازة  -3 

 .4، ص2004/2007، السنة  15للقضاء ، الدفعة  المدرسة العليا
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سنة من تاري  صدور التصرف و ذلك  15القصير فقد نص على تقادم طويل بعد إنقضاء 

 1 .حتى ال يظل التصرف معلقا

إضافة إلى ذلك فإن أهمية تحديد زمان العقد تكمن أيضا في كونه في دعوى عدم نفاذ    

التصرف في حق الدائن ال يستطيع هذا األخير الطعن في عقد صدر من مدينه إضرارا 

بحقه إال إذا كان هذا العقد متأخرا في التاري  عن الحق الثابت له في ذمة مدينه ، فلو أن 

ي ذمة المدين في الفترة مابين إعالن القبول و العلم في العقد المراد الطعن هذا الحق ثبت ف

 2 فيه فإنه يجوز الطعن فيه تبعا لنظرية العلم و ال يجوز تبعا لنظرية اإلعالن.

لقد نص المشرع الجزائري في : من حيث الزمان القانون الواجب التطبيق/ تحديد  الثاث

أنه ال يسري القانون إال على ما يقع في المستقبل و ال من القانون المدني على  2المادة 

 .3يكون له أثر رجعي 

القانون الواجب التطبيق على العقد هو القانون الذي كان نافذا وقت  و تأسيسا عليه فإن

اإلنعقاد ، فإذا صدر قانون جديد مثال يعدل من شروط اإلنعقاد فإنه ال ينطبق على العقود 

 4 .و هنا تكمن أهمية تحديد زمان اإلنعقاد هالتي تمت قبل العمل ب

 

 

 

 

 

 : الثاني : تحديد مكان انعقاد العقد اإللكتروني مطلبال

العقود اإللكترونية عادة بين شخصيين ال يجمع بينهما مكان واحد وبالتالي فإنها  تتم     

 تعتبر تعاقدا بين غائبين من حيث المكان دائما.

                                                
 .37نتار خليفة ، المرجع السابق، ص 1 
 .131ص لما عبد هللا صادق سلهب، المرجع السابق ، 2 
 .من القانون المدني الجزائري 2أنظر المادة  - 3 
 .132ص  لما عبد هللا صادق سلهب، المرجع السابق ، - 4 
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ن إبرام العقد في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات وتكمن أهمية تحديد مكا      

باإلضافة إلى القانون الذي  الناتجة عن العقد سواء كانت تتعلق بإبرام االتفاق أو أثاره

 .1يحكم النزاع

وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق أساسا بكيفية تحديد مكان إبرام العقد       

ذلك وهو ما  منوقوانين المعامالت و التجارة اإللكترونية اإللكتروني وموقف الفقه 

 اإلجابة عنه فيما يلي: تولىسوف ن

 : كيفية تحديد مكان اإلنعقاد.الفرع األول 

نظرا لصعوبة تحديد مكان العقد فيما إذا كان مكان العلم بالقبول أو مكان صدور     

علينا دراسة األمر من خالل موقف القبول أو المكان الذي يتفق عليه الطرفين فإنه يتعين 

  الفقه و اإلتجاهات التشريعية في هذا المجال.

 :موقــــف الفقـــه  / أوال

فهل ، لقد اختلفت المواقف الفقهية و التشريعية في أخدها بأي األماكن المحتملة      

مكان هو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول أم المكان الذي صدر فيه القبول أو ال

فإذ أخذنا بالمبدأ األول فيكون مكان العقد هو المكان الذي ، الذي يتفق عليه المتعاقدان 

يستلم فيه الموجب رسالة البيانات وإذا أخدنا بالمبدأ الثاني فإنه يكون مكان العقد هو 

غير أنه ما يالحظ في حالة العقود  ،  المكان الذي يرسل منه القابل رسالة البيانات

اإللكترونية أن الموجب قد يرسل إجابة من موطنه األصلي أو من مكان عمله أو من 

مكان إقامته المعتاد ثم يتلقى القبول في مكان آخر غير ذلك الذي يزاول فيه نشاطه 

 اإلصدار حيث يمكن أن يقبل الموجب له أثناء تواجده لمكانكذلك الشأن بالنسبة 

مما يؤكد على الخصوصية البالغة لهذه  ةخارج أماكن نشاطه أو إقامته المعتاد

 .2المسألة

أساسا في النظريات الثنائية لتحديد مكان انعقاد تتمثل ن الحلول القانونية المطروحة إ    

"  هو شيفالي يالعقد في العالم المادي ومن أشد مؤيدي هذه النظريات األستاذان "مالوور
                                                

ص ،  بيروت ، لبنان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع2005 ات المحرر اإللكتروني، الطبعة األولىلورنس محمد عبيدات ، إثب  - 1 
52. 

 .168ص ، المرجع السابق ،عمر خالد زريقات  2 
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ذا االتجاه الحديث بصفة أساسية على أحكام القضاء الفرنسي الذي يوصف بأنه ويعتمد ه

قضاء ذو طابع  واقعي ويفصل بين مسألة زمان العقد و مسألة مكان انعقاده ويقدم لكل 

 .1منهما حال يختلف عن األخر 

يه أن مكان العقد ليس هو المكان الذي يعلم ف" هو شيفالي ي"مالوورويرى األستاذين       

الموجب بالقبول كما جاء في نظرية العلم بالقبول بل توصل األستاذ " مالوري " الى أن 

أحكام القضاء الفرنسي استقرت على األخذ بنظرية تصدير القبول و التي تقضي بأن 

مكان انعقاد العقد هو المكان الذي يصدر فيه القبول مبررا ذلك على أساس أنه ال يجوز 

على التقاضي بعيدا عن محل  التعبير عن اإلرادةلم يصدر عنه  إجبار المتعاقد الذي

بعيدا عن محل إقامته هو من صدرت عنه المبادرة  ىبل إن الذي يجب أن يقاض 2إقامته 

التعاقدية وفي نفس االتجاه يرى األستاذ " شيفاليه " بأن مكان العقد هو المكان الذي 

 يصدر فيه القبول.

عقد اإللكتروني في المكان الذي يصدر فيه القبول وفي ضوء ذلك ينعقد ال     

فهنا ينعقد العقد في المكان  هاإللكتروني فإذا استخدم القابل رسالة البيانات للتعبير عن قبول

 الذي أرسلت منه الرسالة المتضمنة للقبول وهو مكان القابل.

  :موقف قوانين المعامالت و التجارة اإللكترونية / ثانيا

العربية التي صدرت  التشريعاتالنموذجي وبعض  ليونسترالوع الى قانون ابالرج      

بشأن التجارة اإللكترونية نجد أنها عالجت تحديد مكان إبرام العقد وذلك بتحديدها مقر 

وتم اعتبار مكان إرسال الرسالة اإللكترونية هو  (الموجب)عمل منشئ الرسالة ومستلمها 

هو مكان أو مقر عمل المرسل  المهالمنشئ ومكان استالمكان الذي يقع فيه مقر عمل ا

إليه وذلك في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد النطاق المكاني من قبل طرفي العالقة 

 .3العقدية باعتبار أن لهما الحرية التامة في تحديده

رال يونستمن قانون ال 15/4وفي هذا الصدد نصت الفقرة الرابعة من المادة      

بشأن التجارة اإللكترونية على أنه " ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على  النموذجي
                                                

 .200ص  ،المرجع السابق أحمد ، أمانج رحيم 1 
 .201ص  ، المرجع السابق نفس - 2 
 53ص  ، المرجع السابق ،  عبيداتس محمد نلور 3 
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و  ، ذلك يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ غير

إذا كان للمنشئ أو ، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه 

ق عالقة ثكان مقر العمل هو المقر الذي له أو ر عمل واحدالمرسل إليه أكثر من مق

أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة أما إذا لم يكن ، بالمعاملة المعنية 

 .1الى مقر إقامته المعتاد" فإنه يشار للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل

أن العقد اإللكتروني ينعقد في قد اعتبرت  داخليةالتشريعات ال أن أغلب إلىإضافة      

دون إعطاء أية أهمية لمكان  الموجبالمكان الذي يقع ضمن النطاق اإلقليمي لمقر عمل 

نظام المعلومات الذي تم تلقي الرسالة من خالله كون هذا النظام عالميا ال يمكن حصره 

 .2ضمن مكان محدد 

بحرين للمعامالت اإللكترونية بأنه من قانون مملكة ال 14من المادة  4إذ نصت الفقرة       

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك فيما بين المنشئ و المرسل إليه فإن السجل اإللكتروني 

في المكان الذي  هتسلم تم ويعد أنه المنشئالى المكان الذي يوجد فيه مقر عمل  يعد مرسال

 .3يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه

نفس األحكام التي  بنىكة البحرين للمعامالت اإللكترونية قد توالمالحظ أن قانون ممل      

ال النموذجي للتجارة االلكترونية سواء بخصوص مكان العقد أو ليونسترتبناها قانون ا

 4.بخصوص مقر المنشئ أو المرسل إليه

األردني في الفقرة )ب( وهو نفس النهج الذي أنتهجه قانون  المعامالت اإللكترونية       

قانون إمارة دبي للمعامالت و التجارة اإللكترونية في الفقرة ) أ( من المادة و  18المادةمن 

 . 5منه  4

وإذا كان األمر كذلك بخصوص القوانين التي نظمت قواعد التجارة اإللكترونية فإنه       

يها تجدر اإلشارة الى أن هذه القاعدة أساسا مستمدة من األحكام العامة للقانون إذ نصت عل

   أغلب القوانين المدنية للدول التي أخذت بنظرية العلم بالقبول في مجال التعاقد بين 

                                                
 .308ص  تم ، المرجع السابق ،محمد خالد جمال رس  - 1 
 .53دات المرجع السابق ص يلورانس عب - 2 
 .203ص  أحمد ، المرجع السابق ، أمانج رحيم - 3 
 .204ص ، المرجع السابق  نفس  -4 
 .205 ص، المرجع السابق أحمد ، أمانج رحيم   5 
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من القانون المدني الجزائري  67إذ نصت المادة ، و مثالها التشريع الجزائري  غائبين

على أنه " يعتبر التعاقد قد تم ما بين الغائبين في المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ما 

 يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .لم 

ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما       

 القبول .

وترتيبا عليه نجد أن المشرع الجزائري قد أعتبر أن مكان العقد في حالة التعاقد بين       

ن وصول القبول هو ام قرينة على أن مكاالغائبين هو مكان علم الموجب بالقبول ، وأق

، و لكن اإلشكال الذي يثور في هذا الصدد هو أن هذا الحكم  يصعب  مكان العلم به 

تطبيقه في حال التعاقد بين غائبين بالوسائل اإللكترونية ، نتيجة صعوبة إثبات مكان علم 

ة المختصة و الموجب بالقبول ، و هو ما يفتح الباب لوقوع نزاعات بخصوص المحكم

تجعل من القضاء عاجزا عن إيجاد المرجع القانوني مما يتعين معه في مثل هذه الحاالت 

من قانون اليونسترال  15/4اإلجتهاد لحل النزاع و األخذ بالحل الوارد في المادة 

و التي إعتبرت أن مكان إستالم رسالة البيانات هو  النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية

إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من وأنه  لذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه المكان ا

أو مقر ، ق عالقة بالمعاملة المعنية ثمقر العمل هو المقر الذي له أوفإن  مقر عمل واحد

فإن  مقر عمل و أنه في حالة عدم وجودالعمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة 

  ة المعتاد.المكان هو مقر اإلقام

 36،37،39فقة مع ما ورد في المواد و ما تجدر اإلشارة إليه هو أن هذه األحكام متوا   

من القانون المدني الجزائري بخصوص الموطن ، ذلك أن المشرع الجزائري قد إعتبر 

من القانون المدني أن موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه  36في المادة 

أنه في حال عدم وجود سكنى يقوم محل اإلقامة العادي مقام الموطن و أنه  الرئيسي ، و

المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو  فإنمن القانون المدني  37و طبقا للمادة 

 المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة .موطنا خاصا بالنسبة إلى المعامالت يعد حرفة 

لجزائري قد إعتبر كمبدأ عام أن مقر اإلقامة وتأسيسا على ذلك يتضح لنا أن المشرع ا

الرئيسي هو الموطن القانوني للشخص و أنه في حالة عدم وجوده يتم األخذ بمقر اإلقامة 
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العادي ، و أنه و مع ذلك فإنه في األمور المتعلقة بالتجارة فإن مكان ممارسة هذه 

تجارة ، إضافة إلى ذلك فقد التجارة يعتبر موطنا خاصا لجميع المعامالت المتعلقة بهذه ال

 39أجاز المشرع الجزائري إختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين في المادة 

 من القانون المدني إال أنه إشترط إثبات ذلك كتابة.

 أهمية تحديد مكان إنعقاد العقد اإللكتروني: / الفرع الثاني

تتم بين أشخاص متواجدين في دول نظرا لخصائص العقود اإللكترونية فإنها غالبا ما     

مختلفة و هو ما يجعل العالقة التعاقدية مرتبطة بقوانين دول متعددة و هو ما يثير التساؤل 

بخصوص القانون الذي يحكم العالقة التعاقدية  ، و على صعيد آخر فإنه قد يحدث و أن 

يتطلب من الدائن  طبقا لشروط العقد و هو ما يمتنع أحد الطرفين عن التنفيذ اإلختياري

و هو ما يفترض معه تحديد المحكمة   1اللجوء إلى القضاء إلجبار المدين على التنفيذ

المختصة بنظر النزاع ، و تأسيسا عليه فإنه يتعين علينا دراسة المحكمة المختصة بنظر 

 .النزاع ثم التطرق للقانون الواجب التطبيق 

 العقد اإللكتروني: المحكمة المختصة للفصل في منازعات / أوال

لقد إختلف الفقه في تحديد المحكمة المختصة في حال وجود إختالف مكاني بين     

الخصوم و محل الدعوى ، و ذهب أغلبية الفقه إلى أن القاضي المختص هو قاضي 

المدعي ألنه في الغالب هو المستهلك و هو الطرف األضعف في العقد فكان من المناسب 

  .2ما إتفق عليه الطرفين و محل التنفيذ حمايته مع مراعاة

طبقا ألحكام و يتم حل إشكالية المحكمة المختصة إما من طرف قواعد القانون الداخلي    

 .3القانون الدولي الخاص أو من طرف القواعد اإلتفاقية المضمنة في المعاهدات الدولية

                                                
و التجارية هو نشاط يمارس بواسطة الجهاز القضائي في الدولة و هو يرمي  التنفيذ الجبري القضائي في المواد المدنية -1 

الدائن على حقه في مواجهة مدينه ، و هو  بهذا  المعنى له ثالثة أركان ال يقوم إال بتوافرها تتمثل في : السند التنفيذي ،  لحصول
أنظر نبيل إسماعيل عمر ، أصول التنفيذ الجبري في أطراف التنفيذ  و المحل الذي يجري التنفيذ عليه....لمزيد من التفصيل 

 .   29و 24، صللطباعة و النشر ، بيروت، الدار الجامعية 1996، الطبعة األولى المواد المدنية و التجارية 
، 01/02/7200عبد هللا بن إبراهيم بن عبد الناصر ، العقود اإللكترونية ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  بتاري   -  2 

WWW.Faqhia.Com.   03/05/2008، بتاري. 
3 - Thibault Verbiest , Le nouveau droit du commerce électronique , Larcier ;imprimé en 
Belgique,p174 .  
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ني على ضوء أحكام و لمعرفة المحكمة المختصة للفصل في منازعات العقد اإللكترو

لقواعد القانون يتعين علينا دراسة القواعد العامة في تحديد المحكمة المختصة ثم التطرق 

   .اإلختصاص في العقود اإللكترونية

 القواعد العامة:  –أ 

، كأن عندما تتضمن الدعوى عنصرا أجنبيايطرح موضوع اإلختصاص القضائي الدولي 

أو ى يتناول حقا موجودا في الخارج،يكون موضوع الدعو يكون أحد الطرفين أجنبيا أو أن

عمال قانونيا تم في أراضي دولة أجنبية أو حادثا وقع في الخارج ، و هنا تقوم قواعد 

 1اإلختصاص الدولي بتحديد الدولة التي يعود إلى محاكمها حق النظر في الدعوى.

ن وضع المشرع إلختصاص هي مو من المسلم به أن القواعد المنظمة لتنازع ا

فهو يحدد إختصاص المحاكم الوطنية كما يحدد بصورة غير مباشرة إختصاص الوطني،

اص تخليه عن اإلختصاص ، ذلك أنه يقوم بتحديد اإلختصب و ذلكالمحاكم األجنبية 

، و تعتبر قواعد اإلختصاص الدولي 2كان داخليا أم دوليا القضائي للمحاكم الوطنية سواء 

الحاالت التي يختص تلف عن قواعد اإلسناد ، ذلك أنها تحدد مباشرة قواعد موضوعية تخ

بنظرها دون أن تهتم بتحديد القضاء األجنبي لعدم جدوى ذلك بإعتبار أن  القضاء الوطني 

القضاء األجنبي ال يخضع للقواعد التي يصدرها مشرع آخر تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على 

ه الحال في قواعد تنازع القوانين التي تحدد إختصاص إقليمها، و هذا خالفا لما هو علي

القانون الوطني و إختصاص القانون األجنبي ، و مرد هذا اإلختالف هو أنه في تنازع 

فإن القانون المشار إليه القوانين إذا ما أعطت قواعد اإلسناد اإلختصاص إلى قانون أجنبي 

 ها العالقة إلى قانون أجنبي سواء المحكمة التي تسند قواعد إسناد 3سوف يطبق من قبل

قبل مشرع الدولة التابع لها القانون بذلك أم لم يقبل به ، إال أنه إذا ما أعطي اإلختصاص 

 .4إلى محكمة أجنبية فإنها ال تعمل بأوامر مشرع أجنبي

                                                
 لبنان،، بيروت ، ، منشورات الحلبي الحقوقية  2009 ، الطبعة األولىإلياس ناصيف ، العقد اإللكتروني في القانون المقارن  -1 

 .312ص
،دار  2005ة طبع، ، دراسة مقارنةحلول الوضعية في القانون األردنيحسن الهداوي ، تنازع القوانين ، المبادئ العامة و ال -2

 .233، صعمان األردنالثقافة للنشر و التوزيع 
 .234المرجع السابق ، صنفس  -3 
 .234السابق ، صنفس المرجع  -4 



 د اإللكترونيإنعق اد العق                                              الفصل األول                                                         

 

65 
 

و عندما يعرض النزاع على محكمة في دولة معينة ينطوي على عنصر أجنبي،يتوجب    

المحاكم الوطنية و هذا إختصاص يحدد أوال فيما إذا كان النزاع يدخل في  على القاضي أن

ما يعبر عنه باإلختصاص القضائي الدولي ، فإذا تبين للقاضي أن المحاكم الوطنية هي 

المختصة ، تعين عليه أن يحدد أيا من هذه المحاكم هي المختصة دون غيرها و هذا ما 

 .1اإلختصاص الداخلي يعبر عنه بقواعد اإلختصاص الخاص أو

إلى التشريع الجزائري نجده قد نص على قواعد اإلختصاص القضائي الدولي و بالرجوع 

 41، إذ نص في المادة من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  42و  41في المادتين 

على أنه : "يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى و لو لم يكن مقيما في الجزائر أمام 

 جهات القضائية الجزائرية لتنفيذ اإللتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .ال

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية الجزائرية بشأن إلتزامات تعاقد 

 عليها في بلد أجنبي مع جزائريين."

ري أمام الجهات فقد نصت على أنه :" يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائ  42أما المادة 

 بشأن إلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي."القضائية الجزائرية 

 و من إستقراء أحكام هاتين المادتين يمكن إبداء المالحظات التالية:

للفصل في الدعاوى التي  أن المشرع الجزائري جعل إختصاص القضاء الجزائري -

و بالتالي فقد ترك الخيار للمعني باألمر للجوء إلى  تتضمن عنصرا أجنبيا جوازيا ،

 .     القضاء الجزائري من عدمه

أنه و حماية من المشرع للمواطنين الجزائريين فقد منح الحق لكل جزائري بغض  -

النظر عن محل إقامته  برفع دعواه ضد أي أجنبي لحمله على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية 

 في بلد أجنبي.تم إبرام العقد في الجزائر أو  يين سواءتعاقد عليها مع جزائرالتي 

فإنه يجوز للمتعاقد  أنه و على صعيد آخر فإنه في حالة تعاقد جزائري في الخارج -

 كان جزائريا أم أجنبيا أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائري.اآلخر سواء 

 : قواعد اإلختصاص في العقود اإللكترونية -ب 
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و  لعقد في المعامالت الدولية تحديد المحاكم المختصة في دولة ما يجوز ألطراف ا     

ذلك بإدراج بند في العقد يولي اإلختصاص لمحاكم دولة معينة ، كما يجوز لهم إدراج في 

و هنا  -و هو اإلتجاه الغالب في العقود التي تتسم بالطابع الدولي  – 1العقد بند تحكيمي

، إال أن اإلشكال يثور في حالة عدم إتفاق ة كليةيخرج النزاع من والية القضاء بصف

 . الطرفين على المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

 

 حالة إتفاق الطرفين على المحكمة المختصة : -1

لقد جرى التعامل في معظم األنظمة القانونية المعاصرة ، على أنه في العقود ذات الطابع 

ية محكمة دولة معينة لحل نزاع قائم أو الدولي يجوز لطرفي العقد اإلتفاق على وال

محتمل و لو كان هذا النزاع  يخرج أساسا من إختصاص المحكمة المتفق على واليتها 

وفقا للقواعد العامة لإلختصاص ، و هذا ما أخذت به معاهدة بروكسل السارية في دول 

 2 .اإلتحاد األوربي

فين على منح اإلختصاص لمحكمة طرالو طبقا لنظام بروكسل فإنه إذا تم اإلتفاق بين 

دولة عضو و كان أحدهما على األقل لديه موطن في دولة عضو فتكون هذه المحكمة 

من نظام بروكسل فإنه ال يمكن  23هي الوحيدة المختصة بنظر النزاع ، و طبقا للمادة 

كيد منح اإلختصاص إال إذا أبرمت بصفة كتابية أو بصفة شفهية مع التأ باتفاقيةاإلعتداد 

 3 .ذي تعود عليه الطرفين في تعاملهما على ذلك كتابة ، أو وفقا للشكل ال

كما إعتبر نظام بروكسل أن شرط منح اإلختصاص القضائي في حالة اإلتفاق المبرم 

 4بصفة مباشرة عن طريق األنترنيت صحيحا إذا تم تأكيده عن طريق البريد اإللكتروني.

                                                
يعرف التحكيم على أنه تسوية نزاع بإتفاق  اآلراء و بمعرفة قضاة من نوع خاص ، و هو نمط يختلف عن العدالة عن طريق  -1 

القضاء، فالقاضي الخاص أو المحكم يتم تعيينه و دفع أجره من قبل األطراف بخالف قضاة الدولة ، و التحكيم طبقا للرأي الغالب 
عالمي يختلف عن الوساطة و التوفيق ، ذلك أن الوسيط يحاول أن يتولى المفاوضات بين األطراف وصوال إلى قرار في الفقه ال

في حين أن المحكم يفصل في النزاع ، و يصدر قراره  بالتسوية  اقتراحايقبلونه ، أما التوفيق فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك و يقدم 
موافقتهم عليه من عدمه.... لمزيد من التفصيل أنظر في هذا الصدد إيهاب السنباطي  و هو قرار ملزم لألطراف بغض النظر عن
 .305،304ص  بدون مكان نشر، دار الجامعة الجديدة ،،  2008طبعة ، الموسوعة القانونية للتجارة اإللكترونية، 

 .314إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص -2 
3 - Thibault Verbiest , op cit ,p177 .  
4 - Thibault Verbiest , op cit ,p178 .  
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على مسألة إتفاق الطرفين على منح اإلختصاص و قد قام  المشرع الجزائري بالنص 

من قانون اإلجراءات المدنية  45اإلقليمي لجهة قضائية غير مختصة ، إذ نص في المادة 

و اإلدارية على أنه يعتبر الغيا و عديم األثر كل شرط يمنح اإلختصاص اإلقليمي لجهة 

 .1قضائية غير مختصة إال إذا تم بين التجار

المشرع الجزائري قد سار في هذا المجال على نفس نهج المشرع و المالحظ أن    

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي على أن كل  48الفرنسي ، إذ نصت المادة 

شرط  يخالف بصورة مباشرة أو غير مباشرة قواعد اإلختصاص المكاني يعتبر كأن لم 

ذلك فإن الرأي السائد في الفقه  ، و معيكن بإستثناء العقود التي يكون أطرافها تجارا

 .2المحاكم يرى عدم إعمال هذا النص في مجال المعامالت الدوليةالفرنسي و في إجتهاد 

و ال يثير قبول اإلختصاص الضمني مشكلة خاصة في العقد اإللكتروني ، ألن هذا      

قبول يعني القبول مستمد من الواقع ، ذلك أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة 

المدعي إلختصاصها ضمنا ، و مثول المدعى عليه أمامها و سيره في إجراءات التقاضي 

دون أن يدفع باإلختصاص قبل مناقشة الموضوع يعني قبوله الضمني بهذا اإلختصاص ، 

و المقصود بالكتابة في هذا باإلختصاص فمفاده وجود شرط مكتوب،أما القبول الصريح 

 18تعديال على المادة رونية ، و قد أدخل مجلس اإلتحاد األوربي المجال هو الكتابة اإللكت

من معاهدة بروكسل لتتالءم مع طبيعة العقد اإللكتروني ، فاعتبر في حكم الكتابة كل ما 

تطبيقا لذلك يمكن إعتبار و يمكن اإلحتفاظ به بصورة دائمة،و ينقل بالطريقة اإللكترونية ،

حا إذا تم تأكيد ذلك برسالة إلكترونية ، على أن شرط إختيار اإلختصاص القضائي صحي

تحفظ هذه الرسالة في ذاكرة جهاز المتعاقد على نحو يسمح باإلطالع عليها فيما بعد ، أما 

 طبع الرسالة على سند ورقي و اإلحتفاظ بها فال يعتبر سندا كافيا .

 :طرفين على تحديد المحكمة المختصةحالة عدم إتفاق ال -2

إتفاق الطرفين على منح اإلختصاص للفصل في المنازعات الناشئة عن  في حالة عدم

إما تطبيق القواعد الدولية المكرسة في فإنه يتم  لمحكمة معينة العقد اإللكتروني

                                                
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 45أنظر المادة  -1 
 .314إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص  -2 
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تطبيق قواعد اإلختصاص الداخلي المعاهدات و اإلتفاقيات وفي حالة عدم وجودها يتم 

 .على النزاع

 :تطبيق المعاهدات و اإلتفاقيات  

ذ نص إتحتل المعاهدات و اإلتفاقيات الدولية في الجزائر مكانة هامة في النظام القانوني 

ات الدولية على القوانين سمو المعاهدمنه على مبدأ  132في المادة   1996 دستور

دون أن تسمو على القانون العضوي لكون هذا األخير يخضع إلجراءات خاصة و  العادية

من الدستور و يخضع للرقابة المسبقة للمجلس  123ادة مجاالت محددة بموجب الم

المعاهدة و على هذا األساس فإن  ،الدستوري و بالتالي فهو بمثابة قانون تكميلي للدستور 

 1 .مكانة وسطى بين الدستور و القوانين العضوية و بين القوانين العاديةتحتل 

و الذي دخل حيز   22/12/2000المؤرخ في  44/2001و نجد أن نظام بروكسل رقم 

الخاصة باإلختصاص القضائي و تنفيذ القواعد قد وضع  01/03/2002التنفيذ بتاريخ 

جاء نظام بروكسل و ما تجدر اإلشارة إليه هو أن ،  األحكام في المواد المدنية و التجارية

تم النص على ، و مع ذلك فإنه  27/09/1968بدال عن إتفاقية بروكسل المؤرخة في 

و   رار في تطبيق إتفاقية بروكسل في عالقة الدانمارك بين الدول األعضاء اإلستم

 2 . 2002مارس  01بخصوص الدعاوى المقدمة قبل 

من و بدراسة األحكام التي جاء بها نظام بروكسل نجده قد حدد اإلختصاص القضائي 

ستبعاده إلمتياز التقاضي   .خالل تحديده لإلختصاص العام و اإلختصاص الخاص وا 

                                                
 .الجزائري 1996من دستور  132أنظر المادة  -1 

2 - Philipe Le Tourneau , op cit , p 306 



 د اإللكترونيإنعق اد العق                                              الفصل األول                                                         

 

69 
 

 اإلختصاص العام : -

من نظام بروكسل فإن معيار اإلختصاص العام يحدد بإقليم موطن المدعى  2طبقا للمادة 

عليه فهنا يكفي أن يكون المدعى عليه مقيما بإقليم دولة متعاقدة بغض النظر عن جنسيته 

 ، و هو ما يؤكد إستبعاد إمتياز التقاضي .

ح اإلختصاص القضائي إلقليم دولة ما على و نكون بصدد إمتياز التقاضي عندما يمن

من نظام بروكسل في البداية إمتياز  3أساس جنسية أحد الطرفين ، لقد إستبعدت المادة 

التقاضي ، و بالتالي يفترض أنه ال يمكن مرافعة األشخاص المقيمين على إقليم دولة 

 عضو أمام محاكم دولة أخرى عضو إال بتطبيق أحكام نظام بروكسل .

و في في دولة عضو ،  أن اإلشكال يثور في حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه إال

من نظام بروكسل على أنه في حالة كون المدعى عليه  4هذا الصدد فقد نصت المادة 

ليس له موطن في إقليم دولة عضو فإن المدعي يستفيد من إمتياز التقاضي لدولة موطنه 

1 مهما كانت جنسيته.
 

 خاص:اإلختصاص ال -

فإن المحكمة المختصة للفصل في النزاع هي محكمة من نظام بروكسل  5/1طبقا للمادة 

 المكان الذي تم إبرام التصرف فيه أو المكان الذي يتم فيه التنفيذ.

                                                
1. Thibault Verbiest , op cit ,p176 .  
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و يصعب تحديد مكان تنفيذ اإللتزام المتنازع عليه عندما يكون التنفيذ على شبكة 

في لحظة مج ، فهل يتعلق األمر بمكان وجوده األنترنيت ، مثال في حالة تحميل البرا

 1 .التنفيذ أو بمكان موقع جهاز الحاسوب

تميز القواعد العامة بين السلع و توريد الخدمات ، فعندما يتعلق األمر بالسلع فإن مكان 

التنفيذ يكون بمكان تسليم السلع ، أما عندما يتعلق األمر بتوريد الخدمات فيكون مكان 

ان توريد الخدمات ، و بالتالي فإنه على فرض التنفيذ على المباشر عن التنفيذ هو مك

طريق األنترنيت فإن المحكمة المختصة هي محكمة المكان الذي تم فيه تلقي المعطيات 

2 . المحملة و ليس محكمة مورد المعطيات المرسلة.
 

 

 :تطبيق قواعد القانون الداخلي  

    من قانون اإلجراءات المدنية  42و  41لمادتين المشرع الجزائري في القد نص     

و اإلدارية على إختصاص القضاء الجزائري للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود 

مبرمة بين جزائري و أجنبي سواء كانت مبرمة في الجزائر أو في بلد أجنبي ، و سواء 

 رفعت الدعوى من طرف جزائري أو من طرف أجنبي .

ى أحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري يتضح لنا بأن و بالرجوع إل   

 40إلى  37المشرع الجزائري قد نظم أحكام اإلختصاص اإلقليمي الداخلي في المواد من 

على المبدأ العام في اإلختصاص اإلقليمي، في حين نص في  37منه ، إذ نص في المادة 

من قانون  40عض المواد أما المادة على اإلختصاص اإلقليمي في ب 38المادة 

اإلختصاص اإلقليمي الحصري  و الذي ال فقد تضمنت اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

 يجوز مخالفته.

المبدأ العام في اإلختصاص اإلقليمي: بصفة عامة ، و في حالة عدم نص القانون  -

ى على إختصاص إقليمي خاص فإن اإلختصاص يؤول إلى محكمة موطن المدع

                                                
1. Thibault Verbiest , op cit ,p185.  
2. Thibault Verbiest , op cit ,p176 .  
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 إلختصاص يؤول إلىاو في حالة كون هذا األخير ليس له موطن معروف فإن ،عليه

الجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، و في حالة إختيار موطن فإن 

و هذا مالم ينص  اإلختصاص يؤول إلى الجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار

 .1القانون على خالف ذلك

يعات دول العالم على أن عقد اإلختصاص لمحكمة موطن المدعى و تكاد تجمع تشر

عليه يرجع إلى أن األصل هو براءة الذمة ، و من ثمة فعلى من يطالب خصمه بشيء 

أن يسعى إلى أقرب محكمة له ، إذ القول بغير ذلك معناه إجبار البريء على اإلنتقال 

 2 إلى مكان قد يبعد عن موطنه للدفاع عن نفسه.

قصد تيسير األمر على المتقاضين فقد ذهبت معظم  تصاص اإلقليمي الخاص: اإلخ -

، و بالرجوع إلى التشريعات إلى تحديد إختصاص إقليمي خاص في بعض المواد 

أحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري نجده قد نص على اإلختصاص 

الدعاوى المختلطة يعود منه ، إذ نصت على أن  39اإلقليمي الخاص في المادة 

اإلختصاص فيها إلى محكمة مقر األموال ، و دعاوى تعويض الضرر ينعقد 

 3 إختصاص النظر فيه لمحكمة وقوع الفعل الضار......

و من خالل دراسة هذه المادة يتضح لنا بأن المشرع الجزائري قد أقر إختصاص إقليمي 

العام المنصوص عليه في المادة  خاص في بعض المواد دون أن يحد من تطبيق المبدأ

و يكون        و بالتالي فإن إختيار الجهة القضائية الفاصلة في النزاع يعود للمدعي 37

بالتالي الدفع بعدم اإلختصاص اإلقليمي المثار من طرف المدعى عليه مردودا حتى و لو 

لخاص ، ذلك أن كان المدعي قد رفع دعواه طبقا للقاعدة العامة و لم يأخذ باإلختصاص ا

قد حددت اإلختصاص الخاص بصفة إضافية و لم تجعله خروجا عن القاعدة  39المادة 

 العامة.

المدعي مجبرا فيها اإلختصاص اإلقليمي الحصري: و مفاده أنه هناك حاالت يكون  -

على رفع دعواه أمام جهة دون سواها ، و بالتالي يمكن إعتبار أن اإلختصاص 
                                                

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 37أنظر المادة  -1 
 .141منشورات الحلبي الحقوقية ، ص،  2008طبعة نبيل إسماعيل عمر ، قانون أصول المحاكمات المدنية ،  -2 
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 39أنظر المادة  -3 
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قاعدة العامة ، و في هذا الصدد فقد نص المشرع الجزائري الحصري خروجا عن ال

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على الحاالت التي ترفع فيها  40في المادة 

الدعوى أمام محكمة معينه دون سواها و مثالها المواد العقارية و التي يتعين أن ترفع 

ز أمام المحكمة التي وقع في دائرة أمام المحكمة الواقع فيها العقار ، و مواد الحج

 1 إختصاصها الحجز .....

إال أن السؤال الذي يثور في هذا الصدد هو : إذا كان المشرع الجزائري قد نص 

بعبارة" دون سواها " فهل يعني  40على اإلختصاص اإلقليمي الحصري في المادة 

اء نفسه ، و في حالة ذلك أنه من النظام العام و يتعين على القاضي مراقبته من تلق

أم أنه ليس من النظام ما إذا تبين له أن المدعي قد خالفه يقوم بإثارته من تلقاء نفسه 

 العام و بالتالي ال يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل تقتضي منا دراسة طبيعة الدفع بعدم اإلختصاص 

 نجد أن من النظام العام أم ال، و في هذا المجال اإلقليمي و فيما إذا جعله المشرع 

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  47قد نص في المادة المشرع الجزائري 

على أنه يجب إثارة الدفع بعدم اإلختصاص اإلقليمي قبل أي دفاع في الموضوع أو 

تصاص اإلقليمي دفع بعدم القبول ، و مؤدى ذلك أنه ال يمكن إعتبار الدفع بعدم اإلخ

من النظام العام لعدم وجود نص صريح  40في الحاالت المنصوص عليها في المادة 

، و بالتالي ال يجوز للقاضي إثارته من 2بذلك بخالف الدفع بعدم اإلختصاص النوعي

تلقاء نفسه ، إال أن الفرق بين اإلختصاص اإلقليمي الخاص و اإلختصاص اإلقليمي 

المواد التي نص فيها القانون على إختصاص إقليمي  أنه في الحصري يكمن في

خاص فإنه في حالة قيام المدعي برفع الدعوى طبقا للقاعدة العامة يكون دفع المدعى 

عليه بعدم اإلختصاص اإلقليمي غير مقبول ألن اإلختيار يعود للمدعي  ، أما في 

قدم المدعى المواد التي نص فيها المشرع على اإلختصاص الحصري فإنه إذا ما 

عليه دفعا بعدم اإلختصاص اإلقليمي يتعين على القاضي أن يجيبه بإعتبار أن النص 

                                                
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 40أنظر المادة  -1 
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 36أنظر المادة  -2 
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قد حصر اإلختصاص في جهة معينة دون سواها و هذا بخالف اإلختصاص 

 الخاص.

و نجد أن أحكام التشريع الجزائري في هذا المجال تتطابق في مجملها مع أحكام 

منه على أنه يمكن للمدعي  42، إذ نصت المادة  قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي

ه و نفي جميع المواد تبليغ المدعى عليه للحضور أمام محكمة إقامة هذا األخير ، و أ

من نفس القانون فإنه يمكن للمدعي في مواد العقود مرافعة المتعاقد  46طبقا للمادة 

 كان تنفيذ توريد للشيء أو م معه أمام الجهة القضائية لمكان التسليم الفعلي 

 1.الخدمات

و لقد أعطى القانون المدني الفرنسي إمتياز التقاضي بالنظر للجنسية فقط ، إذ نصت 

من القانون المدني على أن األجنبي حتى و لو لم يكن مقيما في فرنسا  14المادة 

يمكنه رفع دعواه أمام المحاكم الفرنسية ألجل اإللتزامات التي تعاقد عليها في بلد 

من القانون المدني الفرنسي فقد نصت على أن  15مع الفرنسيين، أما المادة  أجنبي

كل فرنسي يمكنه رفع دعواه أمام محكمة فرنسية ألجل إلتزامات تعاقد عليها في بلد 

 أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي .

و بالنتيجة لذلك فإنه في حالة سكوت الطرفين و عدم إتفاقهما على تعيين محكمة 

ينة مع عدم وجود إتفاقية دولية تحظر إمتياز التقاضي فإن الجنسية الفرنسية مع

وحدها تكفي لمنح اإلختصاص للجهات القضائية الفرنسية سواء بالنسبة للمدعي أو 

 2 . المدعى عليه و هذا مع مراعاة اإلتفاقيات الدولية

 :القانون الواجب التطبيق /ثانيا

لواجب التطبيق في العقد اإللكتروني نظرا لطبيعته التي غالبا ما تثار مسألة القانون ا   

المسائل المتعلقة بالشكل و تتضمن عنصرا أجنبيا و في هذا المجال وجب التمييز بين 

 المسائل المتعلقة بالموضوع بخصوص القانون الواجب التطبيق.

 : و الشكل المسائل المتعلقة باإلجراءات -1

                                                
1. Thibault Verbiest , op cit ,p174 .  
2. Thibault Verbiest , op cit ,p175 .  
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تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات من  : فيما يخص اإلجراءات -أ

أقدم المسائل التي تم حسمها في إطار القانون الدولي الخاص إذ تم إخضاعها لقانون 

، و ما تجدر اإلشارة إليه هو أن أغلب التشريعات الداخلية قد كرست هذه القاضي 

 ، وفي 1لقانون الوطنيااإلجراءات  بالتالي القانون الواجب التطبيق على جعلتالقاعدة و 

مكرر من   21هذا الصدد فقد سار المشرع الجزائري على هذا النهج و نص في المادة 

قواعد اإلختصاص و اإلجراءات قانون القانون المدني الجزائري على أنه يسري على 

هذه  ، إال أنه و رغم وضوح 2الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات

القاعدة إال أن التفرقة بين المسائل التي تدخل في إطار اإلجراءات فتخضع لقانون 

القاضي و بين المسائل التي ال تعد كذلك و بالتالي ال تخضع لهذا القانون قد أثارت جدال 

واسع المدى في القانون الدولي الخاص إذ إمتد الخالف ليشمل األساس القانوني لهذه 

هو فكرة النظام ذهب جانب من الفقه إلى إعتبار أن أساس هذه القاعدة ، إذ  3القاعدة 

العام في حين ذهب جانب آخر إلى أن أساس هذه القاعدة يرجع إلى كون قواعد 

اإلجراءات قواعد تنظيمية لسلطة عامة ، فهي ترسم للسلطة القضائية طريق آداء 

ال وفقا للقواعد المقررة في قانون وظائفها و ال يمكن أن تقوم سلطة عامة بآداء وظيفتها إ

 الدولة.

لقد كانت القاعدة العامة المعتمدة منذ القديم تقضي بإخضاع  :فيما يخص الشكل -ب

العقد من حيث شكله إلى قانون مكان إبرامه ، و لكن هذه القاعدة أخذت تتطور بإتجاه 

 ذ بمكان العقد فقط إعتماد قانون موطن أحد المتعاقدين ، فالقانون الفرنسي لم يعد يأخ

إذ نصت 5و هذا تطبيقا إلتفاقية روما  ،4لتحديد القانون الواجب التطبيق على الشكل 

من هذه اإلتفاقية على أنه في حاالت إبرام العقد على المباشر بين أشخاص  9المادة 

                                                
حفيظة السيد الحداد ، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ، الكتاب الثاني ، اإلختصاص القضائي الدولي و   -1 

 .223، ص بيروت ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2009، طبعة تنفيذ األحكام األجنبية 
 الجزائري. المدني قانون ال من مكرر 21أنظر المادة  -2 
 .224حفيظة السيد الحداد ، المرجع السابق  ، ص -3 
 .203إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص  -4 
لوضع  1980جوان  19لقد تبنى مجلس الدول األعضاء في مجلس التعاون اإلقتصادي األوربي إتفاقية روما المحررة بتاري   -5 

و التي تم إدخالها في النظام القانوني الفرنسي الداخلي التعاقدية  االلتزاماتواجب التطبيق على قواعد عامة لتعيين القانون ال
 .Thibault Verbiest , op cit ,p190أنظر في هذا الصدد :  28/03/1991بموجب مرسوم 
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يقيمون بدول مختلفة يتم تحديد صحة العقد من الناحية الشكلية إما طبقا للقانون الذي 

ه األطراف أو طبقا لقانون إحدى الدول التي يتواجد بها األطراف لحظة إبرام العقد تاريخ

.1  

من القانون المدني على خضوع  19نص في المادة  فقدالمشرع الجزائري  أما   

التصرفات في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه ، كما يجوز إخضاعها 

ين أو قانونهما المشترك أو للقانون الذي يطبق على لقانون الموطن المشترك للمتعاقد

 2 أحكامه الموضوعية.

شكك في جدوى هذه القاعدة فيما يتعلق  الفقهاءأن بعض  إليه و ما تجدر اإلشارة    

بالعقود اإللكترونية ، ألن هذه العقود ال تعتبر في األساس عقودا رسمية و بالتالي فإنه ال 

ترونية لنقل المعلومات شكال بالمفهوم القانوني ، و هو ما أدى يمكن إعتبار الوسيلة اإللك

بالبعض إلى القول بأنه و لتفادي هذه اإلشكاالت يتعين اللجوء إلى إبرام المعاهدات 

  الدولية.

 المسائل المتعلقة بالموضوع: -2

لعقد من تتبع معظم األنظمة القانونية نظاما ثنائيا لتحديد القانون الواجب التطبيق على ا   

الطرفين بخصوص القانون  حيث موضوعه ، و هنا يتم التفرقة بين حالة وجود إتفاق بين

 لتطبيق و حالة عدم وجود إتفاق.الواجب ا

في هذه الحالة  :الطرفين بخصوص القانون الواجب التطبيقحالة وجود إتفاق بين  -أ

، إلتفاق صريحا أو ضمنياكان ا تفق على تطبيقه بين الطرفين سواءيتم تطبيق القانون الم

و المقصود بقانون اإلرادة هو القانون الذي يتم اإلتفاق  و هو ما يسمى بقانون اإلرادة ،

الطرفين و بالتالي يسموا إتفاق األطراف على القانون بإعتبار أن القانون  بإرادة عليه 

زءا من العقد المختار يستمد قوته الملزمة من اإلتفاق ، كما أن القانون المحدد يشكل ج

                                                
1. Thibault Verbiest , op cit ,p192 .  

 الجزائري. المدني قانون المن  19أنظر المادة  -2 
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و في هذا المجال قد يتم اإلتفاق  ، 1بإعتبار أن أحكام هذا القانون إندمجت مع شروط العقد

 إتفاق ملحق بالعقد أو عند تنفيذه .ذلك بموجب عند إبرام العقد كما قد يكون بين الطرفين 

 فاألطراف يمكنهم إختيار قانون يحكم العقد ككل أو فقط جزء منه ، و هذا اإلختيار

يمكن أن يكون صريحا كأن يتم إدراج بند تعيين القانون المطبق على العقد أو ضمنيا 

 2 يمكن إستنتاجه من أحكام العقد أو من ظروف الحال.

و ذلك بأن يتضمن  صريحاو األصل أن يكون اإلتفاق بشأن القانون الواجب التطبيق 

تفاق الحق مستقل ، كما قد يكون العقد بندا صريحا بهذا الشأن أو يتم إدراج هذا البند في إ

أما حفظ مضمونه بطريقة تضمن سالمته، اإلتفاق بسند إلكتروني و هنا يجب أن يتم

قانون الواجب التطبيق فإنه يستمد من ظروف الواقع و على تحديد ال الضمنياإلتفاق 

 مالبساته طبقا للقواعد العامة ، لكونه مسألة واقع يترك تقديرها لقاضي الموضوع،

إنطواء العقد على شرط مانح لإلختصاص القضائي لمحاكم دولة معينة قد يعني رغبة ف

  .3الطرفين في تطبيق قانون هذه الدولة على العقد 

و يتجه الفقه الغالب إلى عدم إشتراط أن يكون القانون المختار على صلة حقيقية 

را من غيره بالنسبة لما بالعقد،فقد يختار الطرفين قانون دولة معينة لمجرد أنه أكثر تحر

 4 يتضمنه من شروط لصحة التعاقد اإللكتروني.

من  4/1طبقا للمادة : التطبيق الواجب حالة عدم وجود إتفاق بشأن تحديد القانون -ب

، و التي تعتبر القانون الوضعي في دول اإلتحاد األوربي ،فإنه 1980روما لسنة  ةمعاهد

قرينة على أن قانون الدولة به ، و قد أقام هذا النص يخضع العقد إلى القانون األكثر صلة 

األكثر صلة بالعقد هو قانون موطن المتعاقد المدين باآلداء األكثر أهمية ، و قد أخذت بهذا 

 من القانون الدولي الخاص الفيدرالي السويسري . 117الحكم صراحة المادة 

                                                
موكة عبد الكريم ، مقال بعنوان القانون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولي اإللكتروني ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني  -1 

 . 197، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ص2/2010، عدد 
2. Thibault Verbiest , op cit ,p192 .  

 .123إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص -3 
هشام صادق ، مقال بعنوان القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ، مجلة الدراسات القانونية صادرة عن  -4 

  16، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية2004كلية الحقوق جامعة بيروت ، العدد األول 
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المنقول ، فتعتد بموطن البائع  المتعلقة ببيع 15/06/1978أما معاهدة الهاي المؤرخة في 

المعتاد أو مقر شركته ، التي تلقت الطلب كقاعدتي إسناد في حالة عدم تحديد القانون 

 .1الواجب التطبيق من قبل المتعاقدين

من القانون المدني  18المادة  فيو المالحظ أن المشرع الجزائري قد كرس هذه األحكام 

المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة بهما أو الجزائري إذ نص على تطبيق القانون 

بالعقد ، و أنه في حالة عدم إمكانية تطبيقه فيتم تطبيق قانون الموطن المشترك أو الجنسية 

 المشتركة ، و في حالة عدم إمكانية ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد.

بأن المشرع قد قيد ا من القانون المدني الجزائري يتضح لن 18و من إستقراء نص المادة 

و بالتالي يمكن القول أن المشرع إرادة المتعاقدين في إختيار القانون الواجب التطبيق 

 الجزائري قد أوجب إلعمال قانون اإلرادة توافر الشروط التالية:

 : ويكون كذلك إذا تضمن عنصرا أجنبيا . أن يكون العقد دوليا -

: األصل أنه يتعين أن يكون على العقد الدولي التعبير على القانون الواجب التطبيق -

، و ذلك صريحا  اإللكترونيةالدولية التقليدية أو  سواءالتعبير عن اإلرادة في العقود 

 18بإتخاذ أحد األشكال الكتابية التي ينص عليها القانون الداخلي ، و بالعودة إلى المادة 

التعبير عن اإلرادة أو الشكل الذي من التقنين المدني نجد بأن المشرع لم يحدد طريقة 

 قد أخذ بالحالتين في التعبير عن تتخذه و من ثم يمكن القول بأن المشرع الجزائري 

  2 اإلرادة سواء كانت صريحة أو ضمنية.

لقد قيد المشرع الجزائري وجود صلة حقيقية بين قانون اإلرادة و المتعاقدين أو العقد: -

قانون الواجب التطبيق على العقد الدولي من خالل إستعماله األفراد في تحديد المن حرية 

السالفة الذكر لمصطلح )صلة حقيقية ( ، إذ ألزم األطراف بإختيار قانون  18في المادة 

من التقنين  18له صلة حقيقية بهم أو بالعقد عكس ما كان عليه الحال قبل تعديل المادة 

 3المدني . 

                                                
 .223إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص -1 
 .197المرجع السابق ، ص هشام صادق ، نفس -2 
 .198نفس المرجع السابق ، ص ،موكة عبد الكريم  -3 
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هذه الصلة فإنه و رغم إختيار الطرفين للقانون إال أن  و بالتالي فإنه في حال إنعدام 

القاضي ال يستجيب لرغبة الطرفين و ال يطبق قانون اإلرادة و إنما يطبق قانون الموطن 

المشترك أو الجنسية المشتركة ، و في حالة عدم وجود موطن مشترك و عدم إشتراك 

 . 1إبرام العقدمحل  المتعاقدين في جنسية واحدة فإنه يتم تطبيق قانون

                                                
 الجزائري. المدني قانون المن  18أنظر المادة  -1 
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  .إثبات العقد اإللكتروني:لفصل الثانيا

اإلرادة في شكل العقود توافر الرضائية دون الحاجة الى إفراغ  النعقاداألصل أنه يكفي      

في مختلف األزمنة الى عمدت التشريعات فقد  إال أنه ونتيجة لصعوبة إثبات ذلك، معين 

ف أن المحررات الكتابية ومن المعرو ،1 ضرورة إفراغ إرادة الطرفين في محرر كتابي

إذا كان المشرع قد ضبط مسألة المحررات ف، نوعين محررات رسمية ومحررات عرفية 

وليدة الثورة  باعتبارها االلكترونيةبصفة عامة فإن اإلشكال يكمن في المحررات 

 عنه. الغني بها المعلوماتية وأصبح التعامل

اكبة التطورات إذ قام بإدخال التوقيع نتيجة لذلك فقد حاول المشرع الجزائري موو      

 فيبالنص على قبوله في اإلثبات دون التفصيل فيه أو  واكتفىاإللكتروني كتقنية جديدة 

 القيمة القانونية للكتابة اإللكترونية .

 وبناءا عليه فإنه يتعين علينا التطرق بالدراسة  الى المحرر اإللكتروني بعناصره      

 .)المبحث الثاني( تناول حجيته في اإلثباتثم ت )المبحث األول(

  .المحررات اإللكترونيةعناصر  : األول المبحث

أصبحت منصبة  بل فكرة المحرر تقتصر فقط على مفهومها التقليدي السائدلم تعد       

 على المحرر الكتابي و اإللكتروني على حد السواء.

يعرف و ، عين أن يتضمن توقيع مصدرهامال في اإلثبات يتكولكي يكون السند دليال       

 االلتزامإرادته نهائيا الى  وانصرافكل وسيلة تقوم بوظيفة تعيين صاحبه  بأنهالتوقيع 

   2بمضمون ما وافق عليه .

في  االلكترونيةبة افإن دراسة المحرر اإللكتروني تقتضي منا دراسة الكت من ثمة و      

 . المطلب الثانيي و التوقيع اإللكتروني ف المطلب األول

 

                                                
بنت بعض النظم القانونية مبدأ حرية اإلثبات في  حين تبني البعض األخر إلثبات إذ تتلفت التشريعات في تحديد مبادىء القد إخ - 1 

، إيمان مأمون أحمد سليمان   من التفصيل في هذا الخصوص راجع مبدأ اإلثبات المقيد ومن أمثلته المشرع الفرنسي ، لمزيد
 . 175المرجع السابق  ص 

إذ أوجب اإلثبات بالكتابة عندما تزيد قيمة التصرف عن انون المدني في القأما المشرع الجزائري فقد تبنى مبدأ اإلثبات المقيد 
من القانون  30و مبدأ اإلثباث الحر في القانون التجاري طبقا للمادة  من القانون المدني الجزائري 224دج طبقا للمادة  100.000

 . الجزائري التجاري
 . 422ص ، المرجع السابق  ودين ، بشار محمود د  -2 
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 .ية الكتابة اإللكترون : األول المطلب

و المعامالت، تعتبر الكتابة بصفة عامة من أهم طرق اإلثبات لما توفره من إستقرار في    

عادة على دعائم ورقية فإن األمر يختلف بخصوص الكتابة  تقومإذا كانت الكتابة العادية 

بها صعبا مما يستدعي تدخل المشرع لتنظيم اإلثبات اإللكترونية و هو ما يجعل من اإلثبات 

لكترونية ثم بيان إذا كان األمر كذلك فإنه يتعين علينا التطرق بالتعريف للكتابة اإلبها، 

          شروطها.

   الفرع األول :  تعريف الكتابة اإللكترونية. 

على تجسيد الكالم بواسطة  الكتابة وسيلة لنقل الكالم ، و ذلك لكونها تقنية تعمل تعتبر     

آثار تترك على دعامة ، فالنص الكتابي يعتبر محادثة عن بعد بإعتبار أن الكتابة تترجم ما 

نفكر به و ما نقوله ، و تفترض الكتابة إستعمال الشخص لوسائل بهدف تحديد بوضوح ما 

عن شيء ة نفكر به على دعامة ، و تعرف الدعامة بأنها وسيلة وجود الكتابة و هي عبار

 1مادي يترجم و يثبت اللغة.

فهوم جديد ظهر على الساحة مإن دراسة الكتابة اإللكترونية تقتضي منا دراستها ك     

 .التشريع الجزائري بصفة خاصة بصفة عامة و فيية في التشريعات المقارنة تالمعلوما

هولة حفظها الكتابة بصفة عامة من أوثق وسائل اإلثبات ويرجع ذلك لس عتبروت      

وبالتالي فإن حالة نشوب نزاع بين طرفي العالقة التعاقدية،مكان الرجوع إليها في إوبالتالي 

 يتعين معهوهو ما ، و الرضا من الطرفين  االتفاقات ببة هي وسيلة إعداد دليل  إلثاالكت

اس تحديد مفهومها في إطار وظيفة الكتابة و الدور الذي تؤديه في اإلثبات وليس على أس

 . 2نوع الوسيط الورقي بالمفهوم التقليدي 

وقد عرف الفقه المحرر اإللكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج       

ة أو صوتية أو وسيلة يا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقميل أو تستقبل كلسأو تخزن أو تر

 أخرى مشابهة .

                                                
1 - Elisabeth Joly- Passant,L'écrit confronté aux nouvelles technologies , 2006 , Librairie Générale De 
Droit et de Jurisprudence , E.J.A Paris , p25 et s.  

  .181إيمان مأمون أحمد سليمان المرجع السابق ص  - 2 
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في أن كال منهما  يتماثالنرين اإللكتروني و الورقي وترتيبا عليه فإن كال المحر      

 يتماثالنينطوي على مجموعة من الرموز تعبر عن حقيقة التصرف المبرم بين طرفيه كما 

د إليه يد تكل منهما تم فحوىفي أنه قد يكون لهما الصفة الرسمية أو العرفية كما أن 

 .1لحماية باالمشرع 

الكتابة تابة العادية تكون على كيان مادي ملموس بخالف إال أنهما يختلفان في كون أن الك

 .2اإللكترونية و التي تكون على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية 

المقصود بالكتابة  (وستراليقانون ال)للتجارة اإللكترونية  النموذجيد القانون روقد أو      

 ةر اإلطالع على البيانات الواردتيس شمل رسالة البيانات إذاأشار إلى أنها تإذ اإللكترونية 

مها بالرجوع إليها الحقا وبالتالي فإن أية وثيقة ينطبق عليها هذا افيها على نحو يتيح استخد

 المفهوم تعد كتابة .

ي يتم /أ من نفس القانون رسالة البيانات بأنها المعلومات الت2هذا و قد عرفت المادة       

ها و تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة المإنشاؤها أو إرسالها أو إست

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية أو البريد اإللكتروني أو 

 البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.   

 ت اإلثبامن التقنين المدني الفرنسي على أن  1316وفي هذا الصدد فقد نصت المادة     

أو اإلثبات بالكتابة ينتج عن تتابع للحروف ، للخصائص ،لألرقام ، ولكل رمز أو  الخطي

 . 3شارة مخصصة لعالمة مفهومة واضحة أيا ما كان دعامتها وشكل إٍرسالها إ

   

                                                
 . 190ص ، المرجع السابق ، إيمان مأمون أحمد سليمان  - 1 

  2 - محمد حسين منصور ، اإلثبات التقليدي و اإللكتروني ، طبعة 2009 ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، ص272  .
و المتضمن تكييف قانون اإلثبات  2000مارس  13المؤرخ في  230 – 2000رقم نالقانولقد تم تعديل القانون المدني الفرنسي ب - 3

ط بالالتوقيع اإللكترونالي ، و قالد أدخالل هالذا القالانون أحكامالا عامالة علالى اإلثبالات الكتالابي و الكتابالة الخاص بتكنولوجيا اإلعالالم و المالرتب
 اإللكترونية ، يمكن تلخيص األحكام الكبرى القانونية في خمس نقاط :

 أدخل تعريف اإلثبات الكتابي بصفة مستقلة  عن الدعامة الخاصة به. -
 مة اإللكترونية و اإلثبات الكتابي على الدعامة الورقية.المعادلة بين اإلثبات الكتابي على الدعا -
 معيار قواعد اإلثبات و سلطة القاضي للفصل في نزاعات اإلثبات.إقرار شرعية  -
 التعريف الوظيفي للتوقيع العادي و للتوقيع اإللكتروني. -
 اإلعتراف بالتصرف الرسمي المثبت على دعامة إلكترونية. -

Pour une explication détallée ; Elisabeth Joly- Passant,L'écrit, op.cit.,p15. 
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إلثبات عن لتعريفا موسعا  نىهذا النص أن المشرع الفرنسي قد تب ويتضح من خالل  

على الدعامة  ع الكتابة سواء على الدعامة الورقية أوطريق الكتابة ليشمل كل أنوا

 .1اإللكترونية 

مسألة العقود اإللكترونية قد وضعت مفهوما للكتابة  نظمتونجد أن التشريعات التي     

اإللكترونية كما هو األمر في القانون المصري إذ أورد تعريف الكتابة في قانون التوقيع 

وف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت على اإللكتروني وعرفها بأنها كل حر

 قابلةي داللة طتع ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة و ة أويدعامات الكترونية أو رقم

أما المشرع اإلماراتي فقد أورد تعريفا للمعلومات اإللكترونية في قانون ، لإلدراك 

ائص الكترونية في شكل نصوص المعامالت و التجارة اإللكترونية بأنها معلومات ذات خص

 .2أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب ألي أو غيرها

حول موقف المشرع  ادور أساسيوبناءا على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح نفسه       

 الجزائري من مسألة الكتابة اإللكترونية .

ية وإنما أدخل تعريف الكتابة المشرع الجزائري على الكتابة التقليدلم يقتصر        

 323المعدل للقانون المدني إذ نص في المادة  10 -05اإللكترونية بموجب القانون رقم 

على أن الكتابة هي تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية من القانون المدني مكرر 

 ها .عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها و طرق إرسال

 وءالكتابة حسب المشرع الجزائري يتعين أن تكون بشكل مقرفإن هذا النص ل و طبقا   

قانونية يتعين تكون له حجية  ومفهوم وبالتالي إذا ورد التصرف في شكل مشفر فإنه حتى 

 فك التشفير ليصبح مقروءا وقد عبر عنها المشرع الجزائري بأنها " ذات معنى مفهوم ".

و القانون قد أجمعا على أن الكتابة هي كل ما له معنى مفهوم بغض النظر  و إذا كان الفقه

عن دعامته سواء أكانت ورقية أم إلكترونية فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحور أساسا 

حول الشروط الواجب توافرها في الكتابة لقبولها كدليل إثبات و هو ما سوف نتناوله فيما 

 يلي.

                                                
 .188ص ، المرجع السابق ، إيمان مأمون أحمد سليمان 1
 .189ص  المرجع السابق ، نفس - 2
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 .كتابة المعدة لإلثباتشروط ال :الفرع الثاني 

 مكرر من القانون المدني الجزائري يتضح لنا بأن 323نص المادة  استقراءمن       

للتعديل ، هذا باإلضافة الى  المحرر الكتابي يجب أن يكون مقروءا ومستمرا وغير قابال

ومعبرا عن رضائه ، وإذا كان المشرع  شخصيته توقيعه من المتعاقد توقيعا داال على 

لم ينص على  بصريح النص فإنه  يةالمقروئية واالستمرار يلجزائري قد نص على شرطا

شرط عدم القابلية للتعديل إال أن هذا الشرط يفهم من طبيعة المحرر في حد ذاته فإذا كان 

يمكن االستناد عليه في اإلثبات ، وسوف نتناول فيما يلي شروط  قابال للتعديل فإنه ال

 ه :نما التوقيع سوف ندرسه في حيالمحرر اإللكتروني أ

 :أن يكون المحرر الكتابي مقروء أوال/

يجب أن يكون المحرر الكتابي واضحا ذا داللة مفهومة لدى الغير ، فالكتابة      

، و هذا  اإللكترونية المشفرة ال يمكن أن تشكل دليال إال إذا أصبحت مفهومة لدى األطراف

حرر ورقي أو إلكتروني ، ويشترط أن يكون بلغة مفهومة مكتوبا على مالدليل يمكن تقديمه 

 1 للطرفين ، فإن صيغ بلغة أجنبية عنهما إستعانا بالترجمة.

بأنها ذات  عند تعريفه للكتابة شرط مقروئية الكتابةلقد عبر المشرع الجزائري عن و     

أي محرر ومنحه ب االعتدادا بديهيا إلمكانية طشر المقروئيةمعنى مفهوم ..." ويعتبر شرط 

فإن   موز تعبر عن الفكر و القولكانت الكتابة عبارة عن رإذا  ذلك أنهالحجية القانونية ، 

كانت المحررات المكتوبة يتم  ، و من ثمة فإنه إذاقراءتها هو تعبير عن وجودها الفعلي 

اسب قراءتها بالعين المجردة فإن المحررات اإللكترونية يتم قراءتها من خالل جهاز الح

و الرموز المستخدمة الى لغة مقروءة وبالتالي  اآللةو الذي يتدخل مباشرة لتحويل لغة  اآللي

 فإنها تكتسب ذات الحجية المقررة للمحررات المكتوبة رغم وجودها على دعامة الكترونية

وقد أصدرت في هذا الصدد المنظمة الدولية للمواصفات و المقاييس )اإليزو( المواصفة ،  2

شترط أن تتم قراءة ي فإنه اللما ورد فيها ووفقا ،   ISO 6760صة بالمحررات الخا

                                                
 ، جامعة فرحات عباسقارة مولود ، التوقيع اإللكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  -1

  .16، ص2004سطيف 
، دار  2007، طبعة  لكتروني في ضوء التشريعات العربية و اإلتفاقيات الدولية، النظام القانوني للتوقيع اإل فهميخالد مصطفى   -2 

 . 82ص ،  ةالجامعة الجديدة اإلسكندري
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 . 1آلة  باستخدامأن تتم القراءة بطريق غير مباشر  المحرر من اإلنسان مباشرة و إنما يمكن

فال يمكن لإلنسان  اآللةرونية بلغة تالمحررات اإللكترونية يتم تدوينها على الوسائط اإللكف

الذي  اآلليباشر و إنما يتعين أن يتم ذلك بإيصال المعلومات في الحاسب قراءتها بشكل م

 .2الى اللغة المقروءة لإلنسان  اآللةيته ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة ذيجري تغ

 :الكتابة استمرارية ثانيا/

 هاواستمرارالكتابة أن يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه  استمرارية نيتع    

فإذا كان الوسيط الورقي يوفر هذه الخاصية فإن  ، بحيث يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة ،

 ، كالشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل، اإلشكال يقوم بصفة خاصة في الوسيط اإللكتروني

شدة التيار الكهربائي  اختالفبمجرد  تلفم بدرجة حساسية عالية إذ يمكن أن تستت ذلك أنها

 ققحو يترتب على ذلك عدم ت ، الشديد في درجة حرارة تخزين هذه الوسائط الفاالختأو 

يتحقق فيها عنصر وسائط الكترونية متطورة  باستخدامذلك  تم تجاوزإال أنه  ،هذا الشرط 

بتلك المعلومات  االحتفاظحيث يمكن ، عليها  تم تدوينهبالنسبة لما  االستمراريةالثبات و 

و الحريق أو رة األوراق التي تتأثر هي األخرى بعوامل الزمن ألمدة طويلة قد تفوق قد

 .3الرطوبة أو الحشرات 

 :عدم قابلية الكتابة للتعديل ثالثا /

أو التغيير أو المحو أو غير  طيعتبر أي تعديل في المحرر الكتابي التقليدي سواء بالكش      

المشرع  اعتبروقد هذا ،  4بات  حجيته وقيمته في اإلثه ذلك من العيوب المادية التي تفقد

لعقد الرسمي حجة ورد في ا من القانون المدني أن ما 4مكرر  324الجزائري في المادة 

وإذا كان القانون المدني قد أسقط الحجية على العقد الرسمي في حالة حتى يثبت تزويره،

جوع الى أحكام بوت تزويره إال أنه لم يعرف التزوير و لم يوضح معناه وبالتالي وجب الرث

 .العقوبات لتعريف التزوير اإلجراءات المدنية و اإلدارية و قانون قانون

                                                
 .192ص  ، المرجع السابق ، إيمان مأمون أحمد سليمان - 1 
 .193 ص  المرجع السابق ، نفس -2 
 .194ص المرجع السابق ، نفس - 3 
  . 86ص  ، المرجع السابق ،خالد مصطفى فهمي  4 
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من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على أن اإلدعاء بالتزوير  179نصت المادة  لقد 

ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو 

 ات مزورة له ، و قد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع له .إضافة معلوم

التزوير في المحررات الرسمية أو منه  216أما في قانون العقوبات فقد عرفت المادة 

 العمومية بأنه يتم بإحدى الصور التالية:

 تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع. -

أو إدراجها في هذه أو نصوص أو التزامات أو مخالصات  اتفاقات اصطناع -

 المحررات فيما بعد .

الشروط أو اإلقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه إضافة أو إسقاط أو  تزييف  -

 . إثباتهالتلقيها أو المحررات 

فإن تزوير المحررات يتمثل في تغيير الحقيقة في  هذين التعريفين الى  واستنادا      

ويشترط في المحرر الذي  ، 1أن يسبب ضررا المحرر بإحدى هذه الطرق تغييرا من شأنه 

يعد  شكل الكتابة أو العبارات الخطية  وبالتالي ال يتخذيصلح ألن يكون محال للتزوير أن 

وتأخذ الكتابة معنى واسعا ، مثال  صوتيةمحررا كل ماهو غير مكتوب كالتسجيالت ال

هذه الكتابة مكونة خر سواء كانت به المعنى من شخص آل نتقلو رمز يأيشمل كل عالمة 

لو لم تكن من نوع الحروف المعروفة ومتفق عليها  اصطالحيةمن حروف أم من عالمات 

 . 2ال كما التهم مادة المحررزختاإل  كاألرقام ورموز الشفرة ورموز

وإذا كانت المحررات الورقية التي يمكن أن يعتد بها تكون غير قابلة  للتعديل أو     

عليه فإن هذا الشرط  داالدوث ذلك من شأنه أن يترك أثرا ظاهرا أن ح باعتباراإلضافة 

 يتحقق كذلك في الوسيط اإللكتروني إذ يمكن حفظ المحررات اإللكترونية عليه بشكل ال

فهناك مثال المفتاح الخاص ، خالل وسائل وأساليب عدة  وذلك من،  يقبل التبديل أو التعديل

يمكن التدخل فيه  ضا نظام النص الثابت و الذي الالمحمي بوسائل تقنية متطورة وهناك أي

 .3أو تعديله وغير ذلك من أساليب الحماية 

                                                
للطباعة و النشر و التوزيع ،  ، دار هومة  2004، طبعة الجزء الثاني  ،في القانون الجنائي الخاص زالوجي،بوسقيعة أحسن  1 

 .239ص ، الجزائر 
 240ص  ، المرجع السابقنفس  - 2 
  217ص  المرجع السابق ،،  تزريفا عمر خالد 3 
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من القانون المدني أن 1مكرر  323ر في المادة بونجد أن المشرع الجزائري قد إعت      

اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد 

 ية الشخص الذي أصدرها .من هو

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن مجرد الكتابة سواء كانت بالوسيلة التقليدية أو           

تأكد من هوية الشخص بالوسيلة اإللكترونية ليس لها أية قيمة في اإلثبات إال إذا أمكن ال

على السند أو  والتأكد من هوية الشخص المتعاقد تكون بواسطة توقيعه الذي أصدرها ،

المحرر ذلك أن التوقيع بصفة عامة يعبر عن طبيعة الشخص الصادر عنه وهويته و 

 . 1بمضمون ما وقع عليه  االلتزام إرادته في التعبير إلى انصراف

ثير إشكاالت تانت مسألة التوقيع التقليدي واردة على دعامات ورقية وبالتالي ال وإذا ك 

وبناءا ، ة اإللكترونية للشخص الصادرة عنهد آلية لنسبة الكتاباألمر إيجا استلزممعقدة فقد 

 عليه ظهر ما يعرف بالتوقيع اإللكتروني وهو ما سوف نتناوله فيما يلي.

  .التوقيع اإللكتروني : الثاني المطلب 

تكفي ألن  كما هو الشأن بالنسبة للمحررات الورقية فإن الكتابة اإللكترونية وحدها ال      

ع شرط بها عليه فالتوقي االحتجاجلم تكن موقعة ممن يراد  يال كامال لإلثبات ماتكون دل

نسب الكتابة الى صاحبها وهو الذي يعطي المحرر قيمته جوهري للمحرر ألنه هو الذي ي

 في اإلثبات.

وللوقوف على حقيقة التوقيع ووظيفته في المحررات اإللكترونية يتعين علينا تحديد      

ع بصفة عامة ثم التطرق بالتعريف للتوقيع اإللكتروني و تحديد صوره وهو ما مفهوم التوقي

 .هذا المطلبفي سوف نتناوله 

 

 .تحديد مفهوم التوقيع  :الفرع األول

ن تحديد مفهوم التوقيع اإللكتروني يقتضي منا التطرق لتعريفه أوال ثم بيان شروطه و هو إ

 ما سوف نتناوله فيما يلي:

 :وقيع بصفة عامةتعريف الت /أوال

                                                
 .12ص   ، المرجع السابق،خالد مصطفى فهمي 1 
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ها في يللتوقيع رغم األهمية الكبرى التي يكتس الم يرد في التشريع الجزائري تعريف      

التشريعات  إلىوبالرجوع  ،الموقع  إلىأساس نسبة المحرر أو الكتابة  اإلثبات لكونه

المقارنة نجد أن المشرع المصري و الفرنسي على غرار المشرع الجزائري لم يتطرق 

عريف التوقيع رغم وجود قانون متعلق باإلثبات بخالف القانون الجزائري و الذي الى ت

 .1أدمج وسائل اإلثبات في القانون المدني 

الناس أن يستعملوها للتعبير  اعتادالعام للكلمة إشارة مخطوطة ويعني التوقيع بالمعني       

قيع على الورقة يتضمن عن موافقتهم على أعمال أو تصرفات محددة و بالتالي فإن التو

يشترط أن يكون التوقيع  و ال ، و إقراره كدليل إثبات كامل واعتمادهمعنى قبول محتواها 

صمة األصبع أو بصمة الختم ذلك أنه يعتبر بيدويا ، إذ يمكن أن يكون باإلمضاء  أو ب

المصدر القانوني إلضفاء الحجية على المحرر و نسبته الى صاحبه ، ويقصد بمفهوم 

 . 2لتوقيع باإلمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ا

وفي هذا الصدد فقد عرف الفقه التوقيع بأنه كل عالمة شخصية خاصة مميزة         

 االلتزامأو ببصمته أو بأي وسيلة أخرى على مستند إلقراره و  باسمها الشخص يضعه

 .3بمضمونه

أو  كامال االسممخطوطة بيد من تصدر منه ويشمل فهو الكتابة الباإلسم فأما اإلمضاء       

مختصرا كما يشمل كل عالمة يختارها الشخص  لنفسه ليعبر بها عن صدور المحرر منه 

وسيلة ميكانيكية تستخدم لطبع توقيع  أما الختم فهو ، 4بمضمونه  االلتزاموإقراره له و ، 

 اختصاربأي أن يكون الشخص هو المطبوع بل يجوز  اسمالشخص وال يشترط أن يكون 

في حين أن بصمة اإلصبع هي األثر الذي يتركه إصبع الشخص ، عليه الشخص  اعتادقد 

 اثنينر أن تتشابه لدى دو خطوطا ين نقوشاعلى المحرر نتيجة دبغه بلون ظاهر مما يكون 

 .5من البشر 

                                                
 7ص  ، المرجع السابق ،خالد مصطفى فهمي  1 
 .9ص ،المرجع السابق  نفس 2 
 .243ص ، المرجع السابق ، إيمان مأمون أحمد سليمان  3 
 .   244ص  ،المرجع السابق نفس 4 
 .244ص  ،سابقالمرجع ال،ت قاعمر خالد زري 5 
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اللة على أن يحقق الد يشترط في التوقيعالى التعريف  المذكور فإنه  استنادا و      

الشخص التعامل به  اعتيادشخصية صاحبه ويميز هويته و ذلك من خالل النظر في 

كتوقيع يتميز به عن غيره من الناس بشكل يقطع الشك ويقرب الى اليقين بأن هذا إشارة 

الى شخص معين ،كما يشترط في التوقيع أيضا الديمومة في األثر بأن يترك أثرا مستمرا 

ما يجب أن يكون مرئيا ومقروءا أو ظاهرا و صادرا عن الشخص ال يزول مع الوقت ك

به فال ينفع  االحتجاجبه عليه وأن يرد في نفس المحرر المراد  االحتجاجذاته المراد 

 . 1بملحق قهوروده في صفحة أخرى أو الحا

 324وإذا كان المشرع الجزائري لم يتطرق لمفهوم التوقيع إال أنه نص في المادة       

مة وهذا على خالف المشرع الفرنسي من القانون المدني على التوقيع وعلى البص 2 مكرر

بتوقيع الختم بحجة  ذو الذي أخد فقط بالتوقيع المتمثل في اإلمضاء دون البصمة و لم يأخ

 .2يسمح بالتعيين الدقيق لشخص الموقع  أنه ال

قيد بشروط عندما يتعلق ورغم أن المشرع الجزائري قد أخد بالبصمة إال أن ذلك م      

من القانون المدني أن يتم  2مكرر  324فترض طبقا للمادة ااألمر بالعقد الرسمي إذ 

التوقيع على العقد من طرف األطراف و الشهود إال أنه في حالة ما إذا كان بين األطراف 

بين في يعرف أو ال يستطيع التوقيع فإنه يتعين على الضابط العمومي أن ي أو الشهود من ال

 أخر العقد تصريحاتهم بهذا الخصوص ثم يضعون بصماتهم .

و وضع  ة بمجرد التوقيعيأما فيما يخص المحرر العرفي فإن المشرع منحه الحج      

 .3شتراط عدم معرفة األطراف للتوقيع أو عدم قدرتهم على ذلكاالبصمة دون 

ن باإلمضاء كما يجوز أن يكون وترتيبا عليه فإن التوقيع في القانون الجزائري يكو      

بالبصمة و بالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بموقف المشرع الجزائري من 

 التوقيع اإللكتروني .

                                                
 .245المرجع السابق ص  نفس 1 
 االقتضاءالجزائري على أنه توقع العقود الرسمية من قبل األطراف و الشهود عند  من القانون المدني  2مكرر  324المادة  تنص 2 

 ، و يؤشر الضابط  العمومي على ذلك في آخر العقد .
ال يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا و إذا كان من بين األطراف أو الشهود من ال يعرف أو 
 الشأن و يضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر.

 . الجزائري من القانون المدني 327أنظر المادة  3 
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لقد واكب المشرع الجزائري التطورات ونص على التوقيع  و في هذا الصدد     

 .ق له فيما يليو هو ما سوف نتطر  1من القانون المدني  327اإللكتروني في المادة 

 .تعريف التوقيع اإللكتروني  ثانيا/

التوقيع اإللكتروني في القانون المدني إال أنه لم  تقنيةلقد أدخل المشرع الجزائري       

ه من خالل ا دراسته وضبطينيضبط مفهومه كما لم يحدد صوره وهو ما يفرض عل

 الفقهية في هذا الصدد. اآلراءالتشريعات المقارنة و 

موحد المتعلق القانون النموذجي التسترال يونوفي هذا الصدد فقد عرفه قانون ال      

مدرجة في رسالة  إلكتروني / أ بأنه بيانات في شكل02بالتوقيع اإللكتروني في المادة 

يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع ، إليها أو مرتبطة بها منطقيا  ةبيانات أو مضاف

ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة ،  بالنسبة لرسالة البيانات

 .2تالبيانا

من التقنين المدني الفرنسي المعدلة بقانون  1316/4كما عرفه القانون الفرنسي في المادة   

بأنه :) التوقيع الضروري إلتمام التصرف  230/2000التوقيع اإللكتروني الفرنسي رقم 

وقعه ، ويعبر عن رضائه بااللتزامات التي تنشأ عن هذا القانوني الذي يميز هوية من 

التصرف وعندما يكون إلكترونيا فيجب أن يتم باستخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية الموقع 

  .3 وضمان صلته بالتصرف الذي وقع عليه

 4-1316المطبق للمادة  272/2001و لقد صدر عن الحكومة الفرنسية المرسوم رقم    

و الذي أدخل  31/03/2001مدني و المتعلق بالتوقيع اإللكتروني بتاريخ من القانون ال

 4-1316تصورا جديدا للتوقيع اإللكتروني إلى جانب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

من القانون المدني ، و طبقا للمرسوم فإن التوقيع اإللكتروني هو عبارة عن معطيات تنجم 

، و هو ما يجعله يقوم على  عالقة الموقع بالتصرف عن إجراء يتضمن تحديد هوية و

                                                
المعدل والمتمم  2005ان جو 20المؤرخ في  05/10التوقيع اإللكتروني بموجب القانون رقم لقد أدخل المشرع الجزائري تقنية  1 

 للقانون المدني .
  68ص  ،بيروت لبنان، ، دار وائل للنشر  2007، طبعة  حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات، يوسف أحمد النوافلة  2 

  

   awjo.nethttp://www.l ، معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية ،فراس فاضل الشطي ،إبرام العقد اإللكتروني  - 3 
 .28، ص 11/08/2011
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المعايير التالية: أنه خاص بالمرسل إليه ،  أنه تم وضعه بوسائل تمكن من حفظه تحت 

رقابة الموقع الحصرية ، أنه يربط العالقة مع التصرف بشكل يجعل من غير الممكن 

                    .1تعديل التصرف

حروف أو أرقام أو رموز  يئةي فقد عرفه بأنه البيانات التي تتخد هالمشرع األردنأما       

أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أية وسيلة 

بتحديد  حافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمأخرى مماثلة  في رسالة معلومات أو مض

أجل توقيعه و بغرض الموافقة على  هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من

 مضمونه.

من قانون التوقيع اإللكتروني بأنه ما  1/1أما المشرع المصري فقد عرفه في المادة       

شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها  ذيوضع على محرر الكتروني ويتخ

 .2ويكون له طابع منفرد ويسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره 

 مبالتوقيع اإللكتروني إال أنه لم يق اعترافهأما المشرع التونسي فإنه و بالرغم من       

حداث التوقيع أو ابتعريفه تعريفا مباشرا وإنما نص عليه من خالل تعريف منظومة 

اإلمضاء و التي عرفها بأنها مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة 

ن هذا فإإضافة الى ،  من التدقيق  في اإلمضاء اإللكتروني  نتمكمن المعدات التي 

يتعلق بهذا التوقيع من خالل  فيماالمشرع التونسي حدد الضوابط و األسس و الضمانات 

  عليه وحدد ضوابط إصدار شهادات المصادقة  تدقيقإحداث منظومة التوقيع ومنظومة ال

على اإلمضاء بهدف تحقيق هذه و ما يجب توافره من قبل مقدمي خدمات المصادقة 

التوقيع  استخداموالتي تكفل موثوقية و أمن  رجوةالوسائل و اإلجراءات لألهداف الم

    . 3اإللكتروني 

ها التشريعات في مختلف تالتعاريف التي تضمنمختلف  باستقراء وبصفة عامة فإنه و      

تكون من رموز أو حروف أو على أن التوقيع اإللكتروني ي اتفقتالدول يتضح لنا وأنها 

 .4أرقام أو أصوات كما أن الفقه يتفق أيضا مع هذه التعريفات

                                                
1-  Elisabeth Joly- Passant,L'écrit, op.cit.,p252. 

 .68ص ، المرجع السابق ،يوسف أحمد النوافلة 2 
 .127ص  ، المرجع السابق،  داتيمحمد ع رنسلو  3 
 .69ص  ،المرجع السابق، يوسف أحمد النوافلة  4 
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للتوقيع اإللكتروني و التي يمكن  اريفوعلى هذا األساس فإن الفقه قام بإدراج عدة تع      

 .يمها الى طائفتين من حيث ما أوردتهستق

لتركيز على الكيفية و الطريقة التي فأما الطائفة األولى من هذه التعريفات فقد قامت با    

دون بيان الدور أو الوظيفة التي يقوم بها التوقيع شأ من خاللها التوقيع اإللكتروني ين

ومن ،وهي تحديد هوية الشخص وبيان موافقته و التزامه بما جاء في المحرر ، اإللكتروني

ت محددة تؤدي في النهاية بين هذه التعريفات تعريف التوقيع اإللكتروني بأنه إتباع إجراءا

 اءات هو البديل للتوقيع التقليدي.فيكون مجموع هذه اإلجر، الى نتيجة معينة معروفة مقدما 

فقد ركزت على كيفية إنشاء التوقيع اإللكتروني على  اريفأما الطائفة الثانية من التع  

المجال  ةتارك، ت أنه مجموعة من اإلجراءات التقنية من غير تحديد لهذه اإلجراءا اعتبار

على تحقيق هوية الموقع و التعبير عن إرادته  لها القدرةألي إجراءات قد تستجد و تكون 

 اريفبالموافقة على مضمون المحرر اإللكتروني الذي تم وضع التوقيع عليه ومن هذه التع

ية تعريف التوقيع اإللكتروني بأنه مجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخص

 ،1من تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته

التعريف أقرب التعريفات من حيث الوضوح في كيفية تكوين التوقيع إذ يبرز ويعتبر هذا 

المجال  فاتحاله و  لفةكيفية قيام التوقيع تاركا للتشريعات القيام بتحديد الصور المخت

وجية التي يمكن ظهورها مستقبال إَضافة الى الوظيفة التي يمكن أن يقوم للتطورات التكنول

، وإذا كان األمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص   2بها التوقيع 

 .مايلي يتعلق أساسا بصور التوقيع اإللكتروني وهو ما سوف نتناوله في

 أنواع التوقيع اإللكتروني : الفرع الثاني

ختلف صور التوقيع اإللكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيع و من حيث ت      

درجة التقنية و مستوى ما تقدمه من ضمان وذلك بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها 

و تأمينها و التقنيات المستعملة فيه إذ قد يتخذ تقنية حروف أو أرقام أو رموز كما قد يكون 

 .و عبارة عن وحدات ضوئية أو رقميةلعادي أمجرد نسخ للتوقيع ا

                                                
 . 127ص ،المرجع السابق ، دات بيمحمد عرنس لو 1 
 128ص ، المرجع السابق  نفس 2 
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و تأسيسا على ما ذكر أعاله يمكن القول بأن التوقيع اإللكتروني قد يكون في إحدى الصور 

 ة: التالي

  :التوقيع اليدوي أوال/

نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير بالماسح  فيتتمثل هذه الصورة     

إضافة هذا التوقيع له لمنحه  دهذه الصور الى الملف الذي يرا الضوئي  ) سكانير ( ثم نقل

يمكن حمل التوقيع اليدوي على أية دعامة إلكترونية متحركة يستعين ، كما  1الثقة و التأكيد 

بها الموقع كذلك في طبع المحررات الورقية ، و تظهر مكتوبة كأصلها الخطي و يفضل 

 .2نترانيت و شبكات األكستراناتإستخدامه في الشبكات األكثر أمانا كاأل

القلم  باستخدامطريقة أخرى للتوقيع اليدوي  وذلك  استعمالإضافة الى ذلك فإنه يمكن    

اإللكتروني ، إذ في هذه الحالة يقوم الشخص بالتوقيع على جهاز الحاسب اإللكتروني 

خاصة ب أليا ذا مواصفات سقلم إلكتروني خاص وهو ما يستوجب جهاز حا باستخدام

وهنا يتم حفظ صورة لتوقيع الشخص  ، التوقيع من شاشته لتقاطنه من أداء مهمته في اكتم

، وعندما يقوم بإرسال مستند موقع بخط يده عن طريق القلم  اآلليفي ذاكرة الحاسب 

اإللكتروني يتم المضاهاة بين التوقيع المرسل و التوقيع المخزن بذاكرة الحاسب ويتم 

ها من ذالى حركة القلم اإللكتروني و األشكال التي يتخ باالستنادتوقيع التحقق من صحة ال

، و يحتاج  أو التواءات أو غير ذلك من سمات خاصة بالتوقيع الخاص بالموقع انحناءات

جهاز حاسب آلي ذي مواصفات خاصة تمكنه من آداء مهمته  إلىالتوقيع بالقلم اإللكتروني 

تحقق من مطابقته للتوقيع المحفوظ في ذاكرته ، كما أنه في إلتقاط التوقيع من شاشته و ال

 يحتاج إلى جهة توثيق إضافية.

و يالحظ أن جهاز الحاسب اآللي يكون محمال ببرنامج خاص له وظيفة مزدوجة تتمثل في 

 .3 خدمة إلتقاط التوقيع و خدمة التحقق من صحة التوقيع

اإللكتروني يفوق في الصعوبة تزوير وإذا كان تزوير هذه الصورة من صور التوقيع       

يوفر أي  التوقيع على المستندات الورقية لدقة التقنية إال أنه ومع ذلك فإن هذا التوقيع ال

                                                
 . 254عمر خالد زريقات المرجع السابق ص  1 
 .58قارة مولود ، المرجع السابق ، ص  2 
دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، ، 2004طبعة عبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة ،  - 3 

 .400و 399ص
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سهولة إستعمال صورة التوقيع في حالة التوقيع لصورة من صور األمان و الثقة و ذلك 

و إستعمال     الضوئي  بالقلم اإللكتروني أو إعادة تصوير توقيع الشخص بإستعمال الماسح

هذا التوقيع على أي وثيقة ونسبتها لصاحب التوقيع وبالتالي يصبح باإلمكان عمليا إصطناع 

 . 1مستندات في مواجهة صاحب التوقيع دون علمه بها 

 .يومتريالتوقيع الب ثانيا/

المميزة لكل شخص كبصمة  الفيزيائية هذه الصورة على العالمات تعتمد      

أو غيرها من المميزات التي يتمتع بها ، صمة شبكة العين أو الصوت أو الشفاه ب،األصبع

 . 2، هذه الطرق يمكنها أن تؤدي وظيفة التعريف بالشخص بكل أمان و ثقة  الشخص

رغبته في إنشاء التعاقد ، فمثال تأكيد يمكن إستخدام هذه الخواص لتمييز هوية الشخص و 

و عند رغبته في ، و بصمة شبكة العين في جهاز صبع المستخدم أإيتم تخزين بصمة 

إجراء أي عملية ما عليه إال الضغط بأصبعه على شاشة الحاسب إشارة منه لموافقته على 

إجراء العملية وإذا تطابقت بصمته في الشاشة مع البصمة المخزنة داخل الجهاز يتم 

 . 3الموافقة على إجراء العملية بينهما 

الطريقة أنها تحتاج الى تكاليف عالية وجهد كبير حتى يمكن التعامل على هذه  ويؤخذ      

 .4بها على أساس الموثوقية 

و يتم التحقق من شخصية المستخدم أو المتعامل مع هذه الطرق البيومترية عن طريق      

إدخال المعلومات إلى الحاسب اآللي مثل الفأرة و لوحة المفاتيح التي تقوم بإلتقاط  أجهزة

ة دقيقة لعين المستخدم أو صوته أو يده أو بصمته الشخصية و يتم تخزينها مشفرة في صور

                                                
 .74ص  ، المرجع السابق، د النوافلة يوسف أحم 1

2- Didier Gobert et Etienne Montero , la signature dans les contrats et les paiments 

électroniques:l'aproche fonctionnelle ,commerce electronique: le temps des certitudes,delta beyrouth 

2001,p59. 

                  
 .77ص ، المرجع السابق ، ر خالد زريقاتعم -  3

            4  -نفس المرجع السابق ،  ص 256 
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ذاكرة الحاسب اآللي ، ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات المستخدم مع هذه الصفات المخزنة ، 

 .1و ال يسمح له بالتعامل إال في حالة المطابقة

يف بمصدر التوقيع فإنه ال يضمن و بصفة عامة إذا كان التوقيع البيومتري يسمح بالتعر    

 2 بالضرورة التعبير الصريح عن التراضي.

و  هب الدكتورة إيمان مأمون أحمد سليمان الى أنه ورغم دقة هذا التوقيع و الثقة ذت و    

األمان اللذين يمنحهما إال أنه يؤخد عليه بأنه قد يكون محل تزوير إذ يمكن تسجيل بصمة 

طالء الشفاه بمادة معينة تجعلها مطابقة للبصمة األصلية و  ا يمكنكمالصوت ثم إعادة بثها 

الالصقة األمر نفسه بالنسبة لبصمة العين إذ يمكن تزويرها عن طريق إستعمال العدسات 

ال تقلل من الثقة الواجب  آخذإال أنه وحسب الدكتورة إيمان مأمون أحمد سليمان فإن هذه الم

ذلك أن التزوير وارد حتى في التوقيع  ، اإللكترونيإعطاؤها لهذا النوع من التوقيع 

إضافة الى أن هذا التوقيع شأنه شأن باقي التوقيعات اإللكترونية بحاجة الى ، التقليدي 

       رنت و تحول دون التالعب بإعادة النسخ تتكنولوجيا تؤمن إستخدامها عبر شبكة األن

 .3و اإلستعمال 

 :ة المقترنة بالرقم السريالتوقيع عن طريق البطاق ثالثا/

يقصد به استخدام مجموعة من األرقام أو الحروف أو كليهما ، يختارها صاحب        

 4التوقيع لتحديد هويته وشخصيته ، ويتم تركيبها أو ترتيبها في شكل كودي معين بحيث ال

كودي أو وغالبا ما يرتبط هذا التوقيع ال،  يعلمها إال صاحب التوقيع فقط ومن يبلغه بها

السري بالبطاقات الذكية البالستيكية الممغنطة وغيرها من البطاقات الحديثة المشابهة 

 .سكارت، و أمريكان اكسبري ماستررة إلكترونية مثل الفيزا كارت، ووالمزودة بذاك

 وإبرام عقود التجارة اإللكترونيةويستخدم التوقيع الكودي أو السري في المراسالت 

 . 5فية البنكيةوالمعامالت المصر

                                                
            1  - عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق ،  ص 398 

2- Didier Gobert et Etienne Montero , op cit p 60. 

                  
 .258ص إيمان مأمون أحمد سليمان المرجع السابق  - 3 
 .34فراس فاضل الشطي ،إبرام العقد اإللكتروني، المرجع السابق ص  - 4 
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ر إجراءات هذا النوع من التوقيع بالموافقة على عمليات السحب النقدي أو صوتنح     

رنت تيستطيع كل شخص يمتلك جهاز كمبيوتر موصول بشبكة األنالسداد بالبطاقة ، بحيث 

في المكان  أن يقوم  بإدخال رقم بطاقته الصادرة من أي من البنوك أو مؤسسات اإلئتمان

فهي تماما كما لو كان العميل يستعملها خارج جهاز ، لذلك عندما يطلب منه  صصالمخ

حيث يتعرف الجهاز على البطاقة و على ،  1 اآللي رافالكمبيوتر بالسحب من جهاز الص

طالبه بإدخال رقمه السري ويشير الجهاز بعد ذلك الى صحة إستخدام يهوية صاحبها و 

المبالغ المطلوبة حسب إتفاق البنك مع العميل و از لسحب البطاقة و إمكانية التعامل مع الجه

يعتمد هذا النوع من التوقيع بالبطاقة الممغنطة على إستخدام الرقم السري و يضع البنك 

التزام على العميل في حالة فقده للبطاقة بأن يقوم بسرعة بإخطار البنك إلتخاذ إجراءات 

 سري .وقف التعامل على البطاقة و الغاء الرقم ال

الفقه الى أن هذا النوع يتميز بقدر كبير من الثقة و األمان نظرا لسهولتها هب ذوي      

العميل وأن فقده  غيروبساطتها و أنها تتم بإجتماع البطاقة مع الرقم السري الذي اليعرفه 

 .2أو فقد البطاقة يؤدي الى إيقاف جميع التعامالت بها بعد إخطار البنك

بطاقات و ا بطاقات الفيزاهتعمال البطاقات اإلئتمانية في الوقت الحالي مثاللقد شاع إس      

فيزا فإنها تستخدم من العمالء لعمليات الشراء إذ يكون الفأما بطاقة ، لي راف اآلصال

إذ يقوم  ، وجد بحوزته جهاز مخصص إلستخدامهاي لذيإستخدامها بتسليمها الى البائع و ا

ة و خصم الثمن من حساب ضاعا تتم عملية سداد ثمن الببتمريرها على الجهاز وبعده

 .3ية البطاقة حالمتعامل مباشرة لدى البنك بعد التأكد  الكترونيا من وجود الرصيد وصال

      : التوقيع الرقمي رابعا/

ويقصد به استخدام أرقام حسابية مطبوعة عن طريق التشفير لتركيز وضغط محتوى 

 لتوقيع ولمحتوى المعاملة عن طريقوتتم الكتابة الرقمية ل ،عليها المعاملة التي يتم التوقيع

وذلك باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة ومعادالت رياضية ، التشفير

)لوغاريتمات( تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة ذات كتابة عادية مقروءة ومفهومة إلى 

                                                                                                                                                   
 
 . 255عمر خالد زريقات المرجع السابق ص  - 1 
 .60خالد مصطفى فهمي المرجع السابق ص  - 2 
 . 75يوسف أحمد النوافلة المرجع السابق ص  - 3 
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مفهومة ، ما لم يتم فك تشفيرها ممن  معادلة رياضية أو رسالة رقمية غير مقروءة وغير

 .1 يملك مفتاح فك الشفرة وهو المعادلة الخاصة بذلك

وينشأ هذا النوع بإستخدام مفتاح خاص معتمد قانونا من جهة  متخصصة بإصداره و       

التحقق من شخصية الموقع ، ويحتاج التوقيع الرقمي الى وجود مراكز متخصصة تقوم 

 .  PDfثائق والتأكد من توقيع األطراف بإستخدام ملف بمراجعة محتويات الو

ويعتمد التوقيع الرقمي على فكرة اللوغاريتمات و المعادالت الرياضية المعقدة من      

الناحية الفنية كإحدى وسائل األمان التي يبحث عنها المتعاقدون عند إجراء صفقات 

 .2الكترونية 

يتم إنتاجه بإستخدام علم التشفير وذلك بإستخدام عدة الرقمي ونتيجة لذلك فن التوقيع       

خطوات تتضمن تشكيل و إنشاء رسالة الكترونية و تشفيرها و اختصارها الى مجموعة 

اف ما يمكن وصفه بالبصمة طمن األرقام أو الخانات الرقمية التي تشكل في نهاية الم3

 اإللكترونية .

و       اسب بتحويل المحرر المكتوب الى أرقاموالتوقيع الرقمي يعتمد على قيام الح      

لي مع التوقيع المكون من أرقام أيضا وذلك كله وفق معادلة آلحفظها في جهاز الحاسب ا

رياضية خاصة تتوفر لدى طرفي العقد وبالتالي يمكن ألي من الطرفين إعادة المعادلة 

حقق األمان من هذه الناحية ما ي و هو الرياضية الى شكلها األصلي بإستخدام هذه المعادلة

 4و يتم فتح الرسالة وفقا لما سبق بواسطة المعادلة و يسمى ذلك بمفتاح المعادلة وهناك

فأما المفتاح العام يمكن للجميع ، نوعين من المفاتيح األول مفتاح عام و الثاني خاص 

بوجود مفتاح  إال أنه ال يمكنه تعديلها إالسائل على هذا المفتاح رإستخدامه و إرسال ال

خاص اليعلمه إال طرفي التعاقد و اليمكن لعامة الناس معرفته و هو ما يجعل هذا النظام 

 .5يحقق األمان لألطراف 

                                                
 .33إبرام العقد اإللكتروني، المرجع السابق صفراس فاضل الشطي ،  - 1 
 
 61خالد مصطفى فهمي المرجع السابق ص  - 2 
 . 71ص  ، المرجع السابق ، يوسف أحمد النوافلة - 3 
 .72ص  نفس  المرجع السابق ،  - 4 
 .72، المرجع السابق ، صيوسف أحمد النوافلة - 5 
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وبناء عليه فإنه وبموجب المفتاح العام يستطيع أي شخص قراءة الرسالة أو البيانات      

ا كان يملك المفتاح الخاص رنيت لكنه اليستطيع التعديل عليها إال إذتالمعروضة عبر األن

وإذا ما أراد الدخول لإللتزام بها فعليه أن يستخدم مفتاحه الخاص به ليضع توقيعه و يعيد 

صدرها بحيث اليستطيع الطرف األول إن كان هو البائع مثال أن مإرسالها مرة أخرى الى 

ك المفتاح الخاص يعدل عن الرسالة الثانية فهو يطالعها دون أن يعدل فيها ألنه أيضا اليمل

يستطيع أي كان المساس برسالة البيانات أو التعديل فيها إال بإستخدام المفتاحين  و هكذا ال

 .1الخاصين بطرفي التعامل

العام يفترض تنظيم إشهار هو أن إستعمال التشفير بالمفتاح و ما تجدر اإلشارة إليه     

 لق باإلشهار و التصديق  يجب أن تتم المفتاح العام بآلية مراقبة ، وهي مهمة مزدوجة تتع

 .2 من طرف جهة ثالثة محايدة و هو ما يعرف بسلطة التصديق 

 :يهدف إلى تحقيق الوظائف اآلتية لنا بأن التوقيع الرقمييتضح  ما سبق ومن خالل      

 .ان الرسالة الموقعة منه تنسب إليهأ: ويقصد به التحقق من هوية الموقع والتوثيق -

 : ويقصد بها أن محتويات الرسالة الموقع عليها إلكترونيا لم يتم تغيير مضمونهامةالسال -

 .ن غير عمدعوال  عمدا يتم التالعب في بياناتها،ال ولم

ل ـها المعامالت والرسائـ: يحقق التوقيع الرقمي سرية المعلومات التي تتضمنالسرية -

لت إليه وباستخدام المفتاح ممن أرساإللكترونية حيث ال يمكن قراءة هذه المراسالت إال 

 .3للمرسل العام

 . شروط التوقيع اإللكترونيالفرع الثالث : 

يعتبر التوقيع اإللكتروني وسيلة الربط بين الكتابة اإللكترونية و الشخص الصادرة عنه       

ذا على الشروط المقررة قانونا في ه او لكي يحقق هذه الوظيفة فإنه يتعين أن يكون متوافر

                                                
 .257ص  ، المرجع السابق ، عمر خالد زريقات - 1 

2- Didier Gobert et Etienne Montero , op cit p 61. 
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أحكام اإلثبات في التقنين المدني بعد  إلىوبالرجوع للقانون الجزائري و تحديدا  ، الصدد

 327بالتوقيع اإللكتروني في المادة  دنجد أن المشرع قد نص على اإلعتدا 2005تعديل سنة 

و بالرجوع ، بخصوص الشروط الواجب توافرها فيه  1مكرر 323وأحال على المادة منه 

يتضح لنا بأن الشروط الواجب توافرها في التوقيع اإللكتروني هو إمكانية  ةالمادالى هذه 

، التأكد من هوية الشخص الموقع و أن يكون معدا و محفوظا في ظروف تضمن سالمته 

 ط الواجبووبإستقراء مختلف التشريعات الداخلية في هذا الخصوص يمكن تحديد الشر

 و اآلتي:على النحتوافرها في التوقيع اإللكتروني 

 .لهوية الشخص الموقع  او محدد اأن يكون التوقيع متميز أوال/

 حتىتباطه بالشخص الموقع يعتبر من أهم صفاته رإن تميز التوقيع اإللكتروني وإ      

أوردناه أعاله يتضح  وبالرجوع الى صور التوقيع على النحو التي، داء وظيفته آله  يتسنى

عن عالمة مميزة وقيع خاص بالشخص إال إذا كان عبارة لنا أنه اليمكن القول بوجود ت

 . 1خاصة به 

ونجد أن التوقيع اإللكتروني بصوره المختلفة إذا تم إنشاؤه بصورة صحيحة فإنه يعد       

فالتوقيع بالقلم  ، ل العالمات المميزة و الخاصة بالشخص وحده دون غيرهيمن قب

تتضمن عالمات مميزة لشخص ن صور التوقيع ماإللكتروني أو التوقيع الرقمي أو غيرها 

 .عن غيره 

وإذا قلنا ضرورة كون التوقيع اإللكتروني مميزا مفاده أن يكون قادرا على التعريف       

بشخصية الموقع تماما كما هو األمر في التوقيع التقليدي بأنواعه كالختم و البصمة و 

سائل ركافيا لتحديد شخصية الموقع على اليتعين أن يكون التوقيع اإللكتروني  فإنهاإلمضاء 

اإللكترونية ويكون ذلك مثال من خالل الرجوع الى جهاز  إصدار التوقيعات اإللكترونية 

لسري في بطاقات وشهادات التصديق و التي تبين شخصية المستخدم للتوقيع بالرقم ا

اص به في الجهاز و ، ذلك أن قيام  حامل البطاقة بإدخال الرقم السري الخ اآلليةف االصر

                                                
 من هذه المذكرة .  96إرجع الى الصفحة  1 
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لحسابه تعتبر إجراءات كافية  قيام هذا األخير بالتعرف على الرقم السري و إدخال الشخص

 .1وإتمام جميع عمليات البطاقة  هلداللة على شخصل

على  2001بند أ من القانون النمودجي لسنة  3/ 6وفي هذا الصدد فقد نصت المادة       

ابل للتعديل عليه إذا كانت بيانات إنشاء الموقع مرتبطة في أنه يعتبر التوقيع اإللكتروني ق

 .شخص آخر يالسياق الذي تستخدم فيه بالموقع دون أ

بخصوص مسألة الجهات أما المشرع الجزائري فإنه و إن كان لم يتخذ بعد موقفا     

لى " ع 1مكرر 323المنوطة بتحديد التوقيعات اإللكترونية المعتمدة إال أنه نص في المادة 

 شرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها "

ذهبت إليه التشريعات  على ماتبين لنا بأن المشرع الجزائري لن يخرج يومن هنا       

له تحقيق هذه حتى يتسنى المقارنة بخصوص إحداث جهات لتوثيق التوقيع اإللكتروني 

ن يكون إال بالربط بينه وبين هوية الشخص مصدر التوقيع لمن الوظيفة ذلك أن التأكد 

 بيانات إنشاء التوقيع المخزنة في قاعدة البيانات خاصة و التيقن من تطابقهما من عدمه.

و بصفة عامة فإنه من الناحية القانونية لكي يرتبط التوقيع بالموقع وحده دون غيره فانه     

ذي يتضمنه المحرر يجب أن يعبر عن إرادة الموقع في االلتزام بالتصرف القانوني ال

اإللكتروني ويدل على رضائه به وإقراره ، فمجرد قيام الموقع بالتوقيع اإللكتروني يفيد 

 الرضا وااللتزام بما تم التوقيع عليه طالما أمكن نسبة التوقيع إلى الموقع.

ويرى بعض فقهاء القانون الفرنسي أن التوقيع اإللكتروني هو في حقيقته إجراء آلي     

 . 2الطبيعة اإلرادية للتوقيع التقليدي، وأنه يفصح عن إرادة الموقع يتضمن

  أما من الناحية التقنية و الفنية فإن ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع وحده دون غيره   

يتحقق إذا استند التوقيع اإللكتروني إلى منظومة تدوين بيانات إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة 

 :لتين اآلتيتينوتوافرت إحدى الحا

لكي يتحقق ارتباط  :أن يرتبط التوقيع اإللكتروني بشهادة تصديق إلكتروني /الحالة األولى

التوقيع اإللكتروني بالموقع وحده دون غيره فانه يجب أن يستند إلى منظومة تكوين بيانات 

                                                
 .130ص ،  المرجع السابق ،  عبيدات لورنس محمد   -1 
 .37العقد اإللكتروني، المرجع السابق ص فراس فاضل الشطي ،إبرام  - 2 
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ة إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة  و هذه األخيرة هي عبارة عن " مجموعة عناصر مترابط

ومتكاملة ، تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي يتم بواسطتها تكوين بيانات 

 إنشاء التوقيع اإللكتروني باستخدام المفتاح الشفري الجذري ".

ويتم التحقق عن طريق  : الحالة الثانية / أن يتم التحقق من صحة التوقيع اإللكتروني

من الالئحة  7ديق اإللكتروني كما عرفتها المادة شهادة التصديق اإللكتروني، وشهادة التص

" الشهادة التي تصدر من الجهة  فإنهاالتنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني المصري 

المرخص لها بالتصديق وتثبيت االرتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع"، وتظهر أهمية 

توقيع وارتباطه بالموقع وانه شهادة التصديق اإللكتروني في كونها تؤكد على صحة ال

صادر ممن نسب إليه ولم يشوبه أي تقليد أو تزوير أو تحريف أو اصطناع أو غيرها من 

صور التالعب ، كما تؤكد الشهادة على أن البيانات الموقع عليها بيانات صحيحة صادرة 

 تصبح هذهمن الموقع ولم يتم التالعب فيها ولم يطرأ عليها أي تعديل أو تبديل،  وبذلك 

 إنكارها.البيانات موثقة وال يمكن 

ويتم التحقق من المعلومات السابقة عن طريق استخدام المفتاح العام لمن صدرت عنه      

لالرتباط بين هذا المفتاح  انظر الشهادة اإللكترونية والذي يكون مذكورا في الشهادة نفسها

 الشهادة.العام والمفتاح الخاص لصاحب 

شهادة التصديق اإللكتروني أن تستجيب لمقتضيات السالمة والوثوق بها  ويجب في     

من يتعامل على  فيويتم ذلك باستخدام أنظمة معلوماتية متطورة تحقق األمن وتخلق الثقة 

 .1أساس هذه الشهادة

 

 :سيطرة الموقع على منظومة التوقيع ثانيا/

و     وقيع اإللكتروني بطريقته الخاصةومفاده أن الموقع نفسه هو الذي قام بإنشاء الت      

سواه ت سيطرته ، فالتوقيع الرقمي يتكون من حروف وأرقام اليمكن ألحد أن يعرفها حت

وبالتالي عندما تتحول الحروف الى أرقام بواسطة رموز فك معينة فإن الموقع هو  ،هو

ه هو الذي قام الوحيد القادر على إستخدام هذه الرموز من أجل الوصول الى التوقيع ألن

                                                
 .38فراس فاضل الشطي ،إبرام العقد اإللكتروني، المرجع السابق ص  - 1 
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بإنشاء التوقيع اإللكتروني وبطريقته الخاصة به و تمت سيطرته المتمثلة في الرمز المشفر 

    . 1للتوقيع وبالتالي اليمكن ألحد الوصول إليه سواه

على أنه يتعين  النموذجين القانون م) ب(  البند 6/3وفي هذا الصدد فقد نصت المادة       

 خر .آتوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شيء أن تكون بيانات إنشاء ال

مكرر من القانون المدني  323أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط في المادة 

 إذ نص على ضرورة أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سالمتها" 

 .إرتباط التوقيع بالمحرر اإللكترونيثالثا/

 ةاألهمية ذلك أنها تعكس سالمفي التوقيع بالمحرر مسألة غاية  إن مسألة إرتباط      

المحرر من أي تعديل قد يطرأ عليه بعد توقيعه وبالتالي فإن حماية التوقيع اإللكتروني 

ليست  غاية في حد ذاتها و إنما الهدف منها هو حماية المحرر الموقع عليه و الذي يضمن 

على العقد يعني  اإللكترونيك أن وضع التوقيع ذل، إنصراف مضمون المحرر الى الموقع 

 ه به .مجاه إرادة الموقع الى إنصراف  أثار العقد إليه و التزاتإ

ومنه يتضح لنا بأن هذا الشرط يستلزم ضرورة تكامل البيانات المتعلقة بالتوقيع      

قابال اإللكتروني بحيث يكون أي تغيير يلحق برسالة البيانات أو المحرر بعد توقيعه 

 .2للكشف 

من شروط التوقيع التقليدي و الذي  مستقىهو أن هذا الشرط  جدر اإلشارة إليهتوما     

الشخص بنفسه وضع التوقيع و أن يكون مضمنا في  أين يتولى يعبر عنه بالتوقيع المباشر

ة العرفية ، ونجد أن تضمين التوقيع اإللكتروني في المحررات اإللكترونية له طابع قالور

تالءم مع البيئة اإللكترونية وهو ما يعبر عنه باإلرتباط المنطقي ، وإن كان الغالب يخاص 

حبا على جميع البيانات المكتوبة نسالخطي وضعه في نهاية الكتابة حتى يكون م وقيعفي الت

الواردة فيه و يعلن عن موافقة الموقع و تسليمه بما هو ثابت فيه فإن مسألة وضع التوقيع 

يوجد إتصال محسوس بين البيانات المكونة  الحرر اإللكتروني غير مطروحة ألنه على الم

التي يظهران عليها فكل منها كيان  للكتابة وبيانات التوقيع فيما بينهما وبين الدعامة

                                                
 .87ص  ، المرجع السابق ، يوسف أحمد النوافلة 1 
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فمثال في ووظيفة التوقيع، 1معلوماتي مستقل ومع ذلك البد من إرتباطهما لتحقيق هدف 

وبالتالي إكتشاف  إليهاستحيل الوصول يبالرسالة األصلية فالتوقيعات الرقمية إن عبث 

التغيير ، وإن تم تغيير التوقيع يستحيل الوصول للمفتاح العام وفتح خالصة الرسالة 

 .2المشفرة بالمفتاح الخاص 

 :ق ــــــــــالتوثي رابعا/

لى يقصد بالتوثيق إعتماد مجموعة من اإلجراءات تصدر عن جهة حكومية تعمل ع     

 .3توثيق التوقيع اإللكتروني و القيود اإللكترونية المراد إستخدامها في إنشاء التصرفات 

نوع  بجدت التشريعات التي نظمت أحكام الكتابة اإللكترونية فقد أووعلى هذا األساس      

من التفصيل هيئات للبث في مدى األخد بموثوقية و أمان نوع معين من التوقيعات 

المشرع التونسي  أنشأن إرادة األطراف ، وفي هذا الصدد عصفة مستقلة اإللكترونية ب

الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية وأحدث المشرع المصري هيئة تنمية صناعة 

 Prestataires de services deتكنولوجيا المعلومات أما في فرنسا فتوجد 

certification électronique   . 

الجزائري وكما سبقت اإلشارة لم ينص على إجراءات توثيق  ونجد أن المشرع      

رونية و بالتوقيع اإللكتروني منذ التوقيع اإللكتروني رغم أنه أدخل اإلعتداد بالكتابة اإللكت

و         إذا كانت معدة اهب سنوات في القانون  المدني ونص على أنه يعتد 6ما يزيد عن 

 قإجراءات توثي إتخاذنه ومع ذلك لم يبادر الى في ظروف تضمن سالمتها إال أ فوظةمح

بشأن حل وحفظ التوقيعات اإللكترونية ليترك فراغا قانونيا كبيرا يجعل القضاء عاجز 

 النزاعات التي تطرأ بمناسبة إستعمال هذه التقنية نظرا لعدم استيعاب القواعد العامة لذلك .

 

 

 

 

                                                
  ،المدرسة العليا للقضاء إجازةلنيل مذكرة التخرج   ، لشكل اإللكتروني،اإلثبات بالكتابة في ا كميني خميسة و منصور عز الدين - 1

   24ص ،  2005/2008 16الدفعة 
 25ص  ، المرجع السابق ، كميني خميسة و منصور عز الدين  2 
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 .كترونيةالقيمة القانونية للعقود اإلل :المبحث الثاني

إلى أن المحرر اإللكتروني يتضمن الكتابة اإللكترونية من خالل المبحث السابق توصلنا     

باإلضافة إلى التوقيع اإللكتروني ، و أنه و رغم أن كال منهما يشكل كيانا معلوماتيا مستقال 

ت إليه إال أنهما مرتبطان إذ ال قيمة ألحدهما دون اآلخر ، ذلك أن الكتابة تتضمن ما ذهب

اإلرادة في حين أن التوقيع يتضمن نسبة هذه اإلرادة إلى شخص معين ، إال أنه و مع ذلك 

فإن السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق أساسا بقيمة هذه المحررات في اإلثبات و فيما إذا 

، و الشروط الواجب توافرها لإلعتداد بها في إعتبرها المشرع كتابة رسمية أم عرفية 

 اإلثبات.

و هذا ما نطاق اإلثبات بالعقود اإللكترونية إن اإلجابة على هذه األسئلة تقتضي منا دراسة   

سوف نتناوله في المطلب األول ثم يتعين علينا دراسة حجية العقود اإللكترونية و هو ما 

 سوف يكون محل دراستنا في المطلب الثاني.

 نطاق اإلثبات بالعقود اإللكترونية. :المطلب األول 

الحديث عن المحررات اإللكترونية في باب اإلثبات، غير أنه لم المشرع الجزائري تناول    

ينظم الحديث عنها في باب المعامالت العقدية وال التجارية، مما يثير التساؤل حول ما إذا 

كان المشرع يقصد أنها مقبولة لإلثبات بها فقط دون أن تصح معها التصرفات الشكلية 

أو أنه يمكن قبولها في  مثال الكتابة كركن انعقاد فيها كالبيوع العقاريةوالتي تتطلب 

 التصرفات الشكلية؟

لقد ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود اإللكترونية على     

بعض التصرفات القانونية نظرا ألهميتها و خطورتها و فضلت أن تبرم تلك التصرفات في 

 . التقليدي دون الشكل اإللكتروني و ذلك لعدة اعتبارات تختلف حسب التشريعاتالشكل 

لدراسة هذه المسألة يتعين علينا أوال تحديد مفهوم الشكلية و هو ما سوف نتناوله في     

الفرع األول ثم التطرق لموقف التشريعات المختلفة بخصوص مسألة الشكلية في العقود 

نتناوله في الفرع الثاني و أخيرا دراسة موقف المشرع اإللكترونية و هو ما سوف 

 الجزائري في الفرع الثالث.
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 :مفهوم الشكلية /الفرع األول

 األصل في العقود هو الرضائية ، بمعنى أن العقد يبرم بمجرد أن يتبادل المتعاقدان     

 ال على العقدحاجة إلى إجراء آخر ، وينطبق ذلك بطبيعة الحالالتعبير عن إرادتيهما دون 

 ما واستثناءاً من ذلك قد يتطلب القانون إفراغ التراضي في شكل محدد وهو،  االلكتروني

 إصطلح على تسميته بالعقود الشكلية.

هي مجموعة العقود التي ال يكفي إلبرامها مجرد التراضي وإنما يشترط   والعقود الشكلية

وال يرتب ، العقد قانونا  يث عن وجوديمكن الحدبدونه ال  مراعاة شكل خاص  فيها القانون

والشكل الذي تشترطه القوانين المعاصرة غالبا ما يكون ،  أثرا وال يمكن االحتجاج به

أو ، وهو الموثق الرسمي بذلك يقوم بتحريرها شخص مكلف قانونا  الكتابة في ورقة رسمية

 .1محرر العقود و مثالها العقود الواردة على العقارات

كما في الموثق تدخل  دون الحاجة إلىن الشكلية في صورة الكتابة العرفية أي وقد تكو    

و         بين المؤجر العالقاتعقود اإليجار إذ نص القانون على وجوب تجسيد جميع حالة 

وفقا للنموذج المحدد و هنا تكفي الكتابة العرفية   و ذلكالمستأجر في عقد نموذجي مكتوب 

 2.ة الرسميةكتابال إلى دون الحاجة

تستدعي تمييزها عن الكتابة الالزمة لإلثبات،  والكتابة باعتبارها ركنا ال يتم التعاقد إال به   

 نزاعإذا ثار ملة في مواجهة أطرافه غير أنه ففي الحالة األخيرة ينعقد العقد ويرتب آثاره كا

بشأنه تكون الكتابة الزمة لإلثبات و مثالها إشتراط الكتابة إلثبات التصرفات التي تزيد 

  3 دج.100000.00قيمتها عن 

بين اإلجراءات التي يشترطها المشرع في بعض األمور ألهميتها  و يجب عدم الخلط    

صحة العقد على وال تتوقف  ليس ركنا شكليا في العقد الشهرأن  ، ذلك وبين الشكلية الشهرك

 بشهر تنتقل الملكية للمشتري إال  وجوده ، وإنما هو شرط إلمكان تنفيذ البائع اللتزامه ، فال

                                                
 . 2011، جويلية  www.ladis.comنيت و التجارة اإللكترونية ، ، الشكلية في عقود األنتر الصالحين محمد أبوبكر العيش  - 1 
و المتعلق بالنشاط العقاري على أنه:  01/03/1993المؤرخ في  93-03من المرسوم التشريعي رقم  21لقد نص المشرع الجزائري في المادة   - 2 

 ج الذي يحدد عن طريق التنظيم و يحرر كتابيا بتاريخ مسمى.تجسد العالقات بين المؤجرين و المستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذ

من القانون المدني على أنه: في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 333لقد نص المشرع الجزائري في المادة   - 3 

 نقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.بالشهود في وجوده أو إدج أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات 100000
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من القانون  793طبقا للمادة  و ذلك في حالة التصرفات الواردة على العقاراتالعقد 

  1المدني.

ً  شهروغيرها ، فلو كان ال وهنا يظهر الفارق بين الركنية في العقد   في  لما وجد العقد ركنا

يكون صحيحا ويجوز للمشتري إلزام  ليس كذلك فإن العقد أنه  ، ولكن باعتبار حال تخلفه 

له ملكية العقار، فإن رفض البائع ذلك  العقاري حتى تنتقل الشهرالبائع بالقيام بإجراءات 

ذلك سجل ونفاذ العقد، فإذا ما حكم له ب جاز للمشتري المطالبة قضاءاً بالحكم له بصحة

 .2شهرهالحكم الذي يقوم مقام العقد بعد  حكمه وحق له طلب تثبيت ملكيته استنادا إلى

 يحق لنا التساؤل حول إمكانية استيفاء الشكلية بنفسفإنه وإذا كان هذا هو مفهوم الشكلية    

ها أن الطريقة عند إبرام العقد االلكتروني ؟ بمعنى هل مناط الشكلية الكتابة على الورق أم

من خالل موقف التشريعات  و هو ما سوف نتناوله فيما يليتستوعب الكتابة االلكترونية 

 .المختلفة

 :من مسألة الشكلية في العقود اإللكترونية / موقف التشريعات  المقارنةلثانياالفرع 

لية لقد أثيرت أمام الفقه الفرنسي إشكالية إمكانية إبرام العقود الشك التشريع الفرنسي: -أوال

 بالطريق اإللكتروني و هنا إنقسم الفقه الفرنسي إلى فريقين .

من التعديل إلى التفسير الضيق  1316فذهب جانب من الفقه الفرنسي، وبحكم موقع المادة 

لمفهوم الكتابة اإللكترونية واعتبار أن المحرر اإللكتروني دليل إثبات وال يصح به االنعقاد 

النظرية العامة للعقد وااللتزامات، كما أن األعمال  طالما لم ينظم المشرع ذلك في

جاء فيها أن تعريف الكتابة الوارد بنص  2000-230التحضيرية لمشروع القانون رقم 

"ال يتعلق إال بالكتابة كأداة لإلثبات،  ويبقى دون أثر بالنسبة للكتابة المتطلبة  1316المادة 

 3لصحة التصرف".

أن تواجد المادة في باب اإلثبات ال يمنع من إمكان إلى قه الف آخر منذهب جانب في حين 

لصحة التصرف واالنعقاد ذلك أن هذه المادة هي  ااعتبار أن الكتابة اإللكترونية شرط

                                                
و الحقوق العينية األخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم من القانون المدني الجزائري على أنه ال تنتقل الملكية  793تنص المادة   - 1 

 دير مصلحة شهر العقار.في حق الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عليها القانون و باألخص القوانين التي ت
 .نفس المرجع السابق،  الصالحين محمد أبوبكر العيش  - 2 

الجديدة دار الجامعة ،  2005طبعة  ،(محمد حسن قاسم،التعاقد عن بعد)قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون األوربي  -3 
 .10 ص،اإلسكندرية، للنشر
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الوحيدة التي تناولت تعريف الكتابة اإللكترونية من جهة، ومن جهة أخرى فإن التفسير 

امل بالطريق اإللكتروني باعتباره الطرف الموسع بهذه الطريقة فيه حماية للمستهلك المتع

 1 الضعيف في العالقة.

 و لتوضيح موقف المشرع الفرنسي يتعين علينا التفرقة بين حالتين:

 :ثباتحالة كون الكتابة شرط لإل -

الصادر بتاريخ  2000/31التوجيه األوربي رقم  عمد المشرع األوربي إلى تبنيلقد     

على  و أوجبالمفهوم الواسع  ارة اإللكترونية و كرس هذاو المتعلق بالتج 08/06/2000

 الدول األعضاء العمل على تطوير األنظمة القانونية بما يشجع على إبرام العقود اإللكترونية

منه أنه على الدول األعضاء تكييف أنظمتها القانونية لتجعل من  9/1، إذ نص في المادة 

يق هذا الهدف يتعين عليها تعديل تشريعاتها خاصة إبرام العقد اإللكتروني ممكنا ، و لتحق

 .2فيما يتعلق بإشتراط الشكلية

، بالضرورة على حذف إشتراط الشالكليةو تجدر اإلشارة إلى أن هذا التوجيه ال يجبر الدول 

إال أنالاله يتعالالين تبعالالا ألهالالداف مختلفالالة وضالالع الشالالروط القانونيالالة العامالالة أو الخاصالالة التالالي تكفالالي 

 3 ائل اإللكترونية .إلبرام العقود بالوس

واستجابة من المشرع الفرنسي لمقتضيات التوجيه األوربالي بشالأن التجالارة اإللكترونيالة،     

منه والذي اقترح استحداث  23وفقا للمادة شروع قانون بشأن مجتمع المعلومات  تم إعداد م

وان " فصالالل جديالالد ضالالمن البالالاب الثالالالث مالالن الكتالالاب الثالالالث مالالن التقنالالين المالالدني الفرنسالالي بعنالال

 4 العقود وااللتزامات" في الشكل اإللكتروني.

و التي نصت على أنه من التقنين المدني الفرنسي  1369/1وهذا ما تم فعال في نص المادة 

يمكالالن قالانوني، فالالإن هالالذا التصالالرف القالالانوني عنالدما تكالالون الكتابالالة متطلبالالة لصالالحة التصالالرف ال

 مالالن صالالوص عليهالالا فالالي المالالوادإعالالداده وحفظالاله فالالي الشالالكل اإللكترونالالي وفقالالا للشالالروط المن

 .1316/4إلى  1316/1

                                                
 .10،ص فس المرجع السابق ن محمد حسن قاسم،  -1 
 

2 - Marie Demoulin et Etienne Montero, Le formalisme contractuel à l'heure du commerce 
électronique , commerce électronique : de la théorie à la pratique , imprimé en Belgique 2003, p132.  
3 - Marie Demoulin et Etienne Montero,op cit , p133.  

 .2011، جويلية  www.ladis.com، الشكلية في عقود األنترنيت و التجارة اإللكترونية ،  الصالحين محمد أبوبكر العيش  - 4 
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 لة كون الكتابة شرط لإلنعقاد:اح -

 أنه ال ينطبالق هالذا التوجياله علالى 2000يونيو  8التوجيه األوروبي الصادر في  قد قررل    

التالي  والعقالود ، العقالود المنشالئة أو الناقلالة لحقالوق الملكيالة العقاريالة فيمالا عالدا حقالوق اإليجالار

قالانون األسالرة  المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها تتطلب تدخال من

 .1والتبني أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطالق

تطوير قانون اإلثبات و المتعلق بالمتعلق  2000/230قانون رقم الصدر  نتيجة لذلك فقدو    

الرسالمية ال يمكالن أن تسالتبدل  لة فيثمتالم الشكلية ص على أنالذي نبالتوقيع االلكتروني ، و

التعالديل الالذي عرفاله نالص إضالافة إلالى ذلالك فالإن بالكتابة االلكترونيالة أو التوقيالع االلكترونالي ،

تحالدث عالن الكتابالة االلكترونيالة و التوقيالع االلكترونالي يمالن القالانون المالدني   1316/1المادة 

التضحية بالشكلية الرسمية في األحالوال التالي يوجبهالا  كوسيلة لإلثبات ، و لم يكن القصد منه

 .2القانون النعقاد التصرف أو العقد 

هالالذه المسالالألة فالالي قالالانون التوقيالالع شالالرع المصالالري مالواجالاله  لقالالد التشااريع المصااري: ثانيااا/

الكتابالة المطلوبالة باعتبارهالا  أن، بالأن قالرر مبالدأ عالام مفالاده  2004لسنة  15اإللكتروني رقم 

من هذا القانون على  15تتحقق مع الكتابة اإللكترونية و ذلك بنصه في المادة ركنا في العقد 

مالالا يلالالي )) للكتابالالة اإللكترونيالالة و للمحالالررات اإللكترونيالالة فالالي نطالالاق المعالالامالت المدنيالالة و 

التجارية و اإلدارية ذات الحجية المقررة للكتابة و المحررات الرسمية و العرفية فالي أحكالام 

في هالذا   لمواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليهاقانون اإلثبات في ا

  .الئحة التنفيذية لهذا القانون((القانون وفقا للضوابط الفنية و التقنية التي تحددها ال

 و يتضح من هذا النص أن المشرع المصري فرض مبدأ عام في الشكلية اإللكترونية 

يقررها القانون إلبرام العقد أو لترتيب آثالاره عالن طريالق  و هو إمكانية استيفاء الشكلية التي 

 المحررات و المستندات اإللكترونية متى تالم مراعالاة الشالروط المحالددة فالي الالئحالة التنفيذيالة

   3 .للقانون

                                                
 .2011، جويلية  www.ladis.com، الشكلية في عقود األنترنيت و التجارة اإللكترونية ،  الصالحين محمد أبوبكر العيش  - 1 
 .9، صالمرجع السابق  جبار جميلة ، -2 
، أشغال الملتقى الوطني األول القانون و قضايا الساعة حول النظام القانوني للمجتمع اإللكتروني ، ضيف أحمد ، الشكلية في العقود اإللكترونية  -3

 .8،ص 09/03/2008المركز الجامعي خميس مليانة ، معهد العلوم القانونية و اإلدارية بتاريخ 
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قانون إمارة دبي للمعامالت في التجارة  لقد إستثنى موقف قانون إمارة دبي : ثالثا /

سائل المتعلقة باألحوال الشخصية كعقود الزواج و الطالق و الم  02/2002اإللكترونية رقم 

من مجال  الوصايا ، سندات الملكية العقارية ، أو الحقوق العينية ، السندات القابلة للتداول

  .العقود التي يجوز إبرامها بالطريق اإللكتروني

رونية أمر أقرته و في حقيقة األمر أن هذه االستثناءات ال مبرر لها إذ أن الشكلية اإللكت

ن إبرام العقود اإللكترونية ال يقتصر على نوع معين غالبية التشريعات الحديثة و من ثم فإ

  من العقود ، بل يجوز إبرام العقود الشكلية إلكترونيا سيما و قد ظهرت مهنة جديدة في

 notaire  électronique    مجال المعامالت اإللكترونية و هي مهنة الموثق اإللكتروني

وهو عبارة عن وسيط محايد و مستقل إذ تتركز الوظائف األساسية للموثق اإللكتروني في 

 1 إثبات مضمون المستندات و العقود اإللكترونية و توثيقها.

 :مجمع الفقه اإلسالميموقف رابعا/

 26/3/54لمؤتمر اإلسالمي في قراره رقالم أقر مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة ا لقد    

بجواز التعاقد اإللكتروني إال أنه يسالتثنى عقالود ثالثالة مالن ذلالك و يوجالب إبرامهالا فالي الشالكل 

 التقليدي و هي:

 / عقد الزواج الشتراط الشهادة .1

 / عقد الصرف الشتراط التقايض .2

 .2/ عقد السلم الشتراط تعجيل رأس المال 3

 

 

 :العقود اإللكترونية  من مسألة الشكلية في موقف المشرع الجزائري /الثالثالفرع 

بعيالالدا كالالل البعالالد عالالن  رغالالم تطالالور وسالالائل اإلتصالالال إال أن المشالالرع الجزائالالري مالالازال   

و ما تزال القوانين على حالها خاصة التعديل األخير للقانون المدني  ، المتغيرات الحديثة

حيث تطرق عرضاليا لمسالألة  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم بموجب 

                                                
 .10يلة ، المرجع السابق ، صجبار جم  - 1 
 .10، ص نفس المرجع السابقضيف أحمد ،  -2
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و بالتالي نستنتج أن المشالرع الجزائالري أبقالى ،  1مكرر  323بالكتابة في المادة اإلثبات 

اسالتبعاد  يستشالف مناله و هالو مالا على القواعد الخاصة المتعلقة بالشكلية بالطرق التقليدية 

 .على الوسائل اإللكترونية الحديثةالشكلية التي تقوم 

و    حرر اإللكتروني كشرط لإلثبات إذا قلنا بأن المشرع الجزائري قد إعتبر أن المو      

ال يمكن إعتباره شرطا لإلنعقاد رغم أنه ال يوجد ما يمنع ذلك خاصة فيما يخص العقود 

فإنه يتعين علينا تبعا لذلك تحديد طبيعة المحرر اإللكتروني  ، التي يجوز تحريرها عرفيا

 فيما إذا كان يجوز أن يكون رسميا أم أنه يتعين أن يكون عرفيا.

 تقابلها المادة من القانون المدني الجزائري مكرر 323المادة  كما سبق البيان فإن    

قد وردت في باب اإلثبات و لم ترد في باب  من القانون المدني الفرنسي 1316/1

، و أن نفس اإلشكال و الجدل ثار في فرنسا و هنا إنقسم المعامالت العقدية و ال التجارية 

 .الفقه إلى إتجاهين

أن موقع المادة في مقدمة باب اإلثبات بالمحررات، هو قرينة  أما الرأي األول فذهب إلىف

 أن المشرع قصد أن تكون المحررات اإللكترونية شاملة للرسمية منها والعرفية.على 

 .1في المحررات العرفية فقط المحررات اإللكترونية قد قصر مجال إعمالف أما الرأي الثاني

إذا كان المشرع الجزائري لم يحدد فيما إذا كان يجوز إبرام العقود  في رأينا أنهو   

و  الرسمية بالطريق اإللكتروني من عدمه ، إال أنه و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني

نتيجة غياب صدور تعديل الحق بعد إدراج اإلثبات بالكتابة اإللكترونية ، سواء بموجب 

يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد قصر العقود التي قانون معدل أو مراسيم تنظيمية ، 

خاصة من  ةيجوز إبرامها إلكترونيا على العقود العرفية دون سواها ، و يتضح ذلك بصف

من القانون المدني  1مكرر 323نصوص القانون المدني إذ نص في المادة خالل إستقراء 

لكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد على إعتبار اإلثبات بالكتابة اإللكترونية كاإلثبات با

، محفوظة في ظروف تضمن سالمتها من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و

 .من القانون المدني على حجية التوقيع اإللكتروني  327ثم نص المشرع في المادة 

                                                
 من هذه المذكرة.  108إرجع للصفحة  -1 



 إثبات العقد اإللكتروني                                                                       الفصل الثاني                              

112 
 

      لعقالالد العرفالالي و شالالروط نسالالبته لمالالن صالالدربدراسالالة هالالذه المالالادة نجالالدها تناولالالت حجيالالة او  

و مالالع ذلالالك فإنالاله ال يوجالالد مالالا يمنالالع قيالالام المشالالرع الجزائالالري مسالالتقبال بالالالنص علالالى مالالنح ،منالاله

المحالالررات اإللكترونيالالة ذات الحجيالالة المقالالررة للمحالالررات الرسالالمية الكتابيالالة ، إال أن ذلالالالك 

يتطلب تعديال قانونيا بتوضيح الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية اإللكترونية 

و ذلك لن يكون إال بإدخال تعديالت جذرية المحررات العرفية اإللكترونية ،  و تمييزها عن

على مستوى مختلف القوانين ذات العالقة بمجال العقود ، كالقالانون المالنظم لمهنالة الموثالق ، 

والموثق االلكتروني  هو طرف ثالث إذ أنه ال مناص من إعتماد فكرة الموثق اإللكتروني ، 

أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين  محايد يتمثل في أفراد

االلكترونالالي أو لجهالالة التوثيالالق  والوظيفالالة األساسالالية للموثالالق ،االلكترونيالالة لتوثيالالق تعالالامالتهم

االلكترونيالة وتحديالد أهليالتهم القانونيالة  االلكترونية هي تحديد هوية المتعالاملين فالي التعالامالت

التعامل وسالالمته وكالذلك جديتاله وبعالده عالن  من مضمون هذا حقق في التعامل ناهيك عن الت

 .الغش واالحتيال

أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيالق االلكترونالي حالالً ألزمالة  يتضحسبق  وبناء على ما   

ولة عالن توثيالق العقالد االلكترونالي األمالر الالذي ؤفجهة التوثيق تكون مس ،االلكترونية  الشكلية

 والشهر 1تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا ا الوضع يبدو يجعل

العقد المبرم بالين  على اعتبار أن كال منهم يعد شاهدا محايدا ومستقال عن مصر في العقاري

حين أن  أن الموثق االلكتروني ال يعد موظفا عاما في إال أن ما تجدر اإلشارة إليه األطراف

 .2ألحكام القانونعام طبقا  الموثق العادي هو موظف

و تأسيسا على ما ذكر أعاله ، و في إنتظار صدور نص صريح في القانون الجزائري    

يوضح هذه المسألة يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد قرر للعقود اإللكترونية نفس 

 الحجية المقررة للعقود العرفية في اإلثبات .

ات غيالر رسالمية ، تصالدر عالن األفالراد دون أن يتالدخل و تعتبر المحررات العرفية محالرر   

المشرع  ، و لم يضع المشرع سواء3في تحريرها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة

                                                
 .، المرجع السابق الصالحين محمد أبوبكر العيش - 1 
 .، المرجع السابق الصالحين محمد أبوبكر العيش - 2 
 .79ص المرجع السابق ،،خالد مصطفى فهمي  -3 
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الجزائالري أو فالي القالانون المقالارن تعريفالالا لهالا ، و تالرك األمالر للفقالاله، و فالي هالذا الصالدد فقالالد 

التي ال يتدخل موظف عام فالي  من األفراد ، وعرفها إتجاه من الفقه بأنها األوراق الصادرة 

تحريرها ، بينما عرفها جانب آخر من الفقه بأنها الكتابالة التالي يوقعهالا شالخص قاصالدا إعالداد 

تلك الوثالائق هو المقصود بالمحررات العرفية و عموما يمكن القول أن ،   1دليل على واقعة

يقالوم بهالا موظالف والكتابات التي يقوم بتحريرها أطراف العالقة أو أصالحاب الشالأن دون أن 

أمالا إذا حررهالا موظالف غيالر ،  مختص أو مكلف بخدمة عامة كمالا فالي المحالررات الرسالمية

، وبالتالالي تعتبالر مجالرد وثيقالة عرفيالة إذا كانالت  امؤهل لتحريرها فتعتبر محررا غير رسالمي

 .2موقعة من قبل األطراف

رف العقد العرفي و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم يع   

من  327و  2مكرر 326بصفة مباشرة ، إال أنه يمكن إستنتاج التعريف من خالل المادتين 

من القانون المدني فإنها تعتبر أن العقد الرسمي  2مكرر  326القانون المدني، فأما المادة 

نه يعامل الذي تنعدم فيه كفاءة الضابط العمومي أو أهليته أو ينعدم فيه الشكل القانوني فإ

فقد نصت على  327كمحرر عرفي شرط أن يكون موقعا من قبل األطراف، أما المادة 

نسبة العقد العرفي إلى من كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه مالم ينكر صراحة ما 

، و بالتالي و من خالل هذه المادة يتضح لنا بأن المشرع الجزائري يقصد هو منسوب إليه 

شخص معين طرف محرر ، أو كل محرر موقع من في كل كتابة مضمنة بالعقد العرفي 

 دون أن يقوم بإنكار هذا التوقيع.

  .ة العقود اإللكترونيةيحج : الثاني المطلب

إذا كان المشرع قد عادل بين الكتابة اإللكترونية و الكتابة العادية دون النص على        

فإن ذلك مفاده  أن ، ط الكتابة اإللكترونية أية مفاضلة بينهما و إكتفى فقط بتوضيح شرو

العقود اإللكترونية قادرة على أداء وظيفة العقود التقليدية  المادية ، وترتيبا عليه وفي غياب 

دراستها في ظل  عليناوجود نص  خاص ينص على حجية العقود اإللكترونية فإنه يتعين 

                                                
 .79، ص جع السابقالمرنفس  -1 

، أشغال الملتقى الوطني األول القانون و قضايا الساعة حول  مكانة اإلثبات اإللكتروني في النطاق المدني،  رشيد بن شويخ  -2 
،  09/03/2008النظام القانوني للمجتمع اإللكتروني ، المركز الجامعي خميس مليانة ، معهد العلوم القانونية و اإلدارية بتاريخ 

 .12ص
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وبالرجوع ة على العقود اإللكترونية،لعرفيالنصوص الموجودة وذلك بتطبيق أحكام  العقود ا

على حجية العقود العرفية بين  327الى أحكام القانون المدني نجده قد نص في المادة 

منه  328) الفرع األول ( في حين نص على حجيتها في مواجهة الغير في المادة  اأطرافه

 ) الفرع الثاني (.

 

  .بين أطرافهاحجية العقود العرفية  :الفرع األول 

أنه يعتبر العقد العرفي صادرا ممن من القانون المدني على  327لقد نصت المادة       

كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، أما 

ورتثه أو خلفه فال يطلب منهم اإلنكار و يكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم ال يعلمون أن الخط أو 

 بصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.اإلمضاء أو ال

ومن خالل  ، 1مكرر323ي المادة وفق الشروط المذكورة فو يعتد بالتوقيع اإللكتروني    

في اإلثبات إال أن هذه الحجية  هذه المادة يتضح لنا وأن العقود العرفية تعتبر دليال كامال

أو التوقيع        لكتابةتتوقف أساسا على عدم إنكار الشخص المنسوب إليه العقد صراحة ل

من وقع عليه وأن مو ترتيبا عليه فإن العقد العرفي له حجية من حيث صدوره  ، صمةبال أو

أن له حجية من حيث الوقائع الواردة  إلىإضافة ، هذه الحجية تبقى قائمة طالما لم ينكرها 

 يلي : به و عليه سوف نتناول هاتين المسألتين فيما

 :عرفي من حيث صدوره ممن وقع عليهلحجية العقد ا أوال/ -

 العقد: حالة عدم إنكار -1

 ىإذا أقر الشخص المحتج عليه بالعقد فإنه يكون حجة عليه ، وفي هذه الحالة ترق       

ته الى مستوى حجية السند الرسمي في اإلثبات و بالتالي اليجوز له الرجوع عنه إال يحج

و يقصد بالتزوير التغيير في حقيقة الرسمية ، عن طريق الطعن فيه بالتزوير تماما كالعقود 

بالتعديل أو المحرر بالغش و اإلحتيال بتغيير مضمونه أو محتواه من أحد أطراف المحرر 

التزوير على أنه مجموعة اإلجراءات التي يجب إتباعها إلثبات اإلدعاء ببالزيادة ، و يعرف 

صحتها بعد اإلنكار أو بعد  التزوير في األوراق الرسمية أو في أوراق عرفية ثبتت
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، أما المشرع  الجزائري فقد عرف اإلدعاء بالتزوير بأنه  1اإلعتراف بها ممن صدرت منه

الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة 

  2له، و قد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد .

من قانون  175قد نص في المادة ر اإلشارة إليه هو أن المشرع الجزائري و ما تجد   

اإلجراءات المدنية و اإلدارية على الطعن بالتزوير في العقود العرفية و نص على تطبيق 

، و بالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحور أساسا عليهاإجراءات مضاهاة الخطوط 

و إكتسب حجية مطلقة في   شخص الذي أصدرهحول العقد العرفي الذي أقر به ال

من قانون  179أم  المادة  175هل يطبق على الطعن بالتزوير فيه المادة مواجهته،

 . اإلجراءات المدنية و اإلدارية

في رأينا أنه و متى إكتسب العقد العرفي نفس الحجية المقررة للعقد الرسمي يتعين أن     

جراءات المقررة للطعن في العقد الرسمي ، إال أنه ال تخضع إجراءات الطعن فيه لنفس اإل

إجتهاد مع صراحة النص ، و ترتيبا عليه فإنه في حالة الطعن بالتزوير في العقد العرفي 

و ما بعدها  164 في المادة فإنه يتعين تطبيق إجراءات مضاهاة الخطوط المنصوص عليها

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.

و    قرار أو اإلعتراف بالسند قد يكون صراحة كما قد يكون ضمني وذلك بالسكوتو اإل  

 مناقشة موضوعه دون إنكاره .تطرقه لإتخاد موقف سلبي عند عرض السند عليه أو 

 حالة إنكار العقد العرفي: -2

 تنتفيأو توقيعه عليه أو صدوره عنه فإنه  هإذا أنكر الشخص المنسوب إليه العقد خط    

اإلثبات الى الشخص الذي قدم العقد و الذي يجوز له أن يطلب  ئوينتقل عب، الحجية  عنه

هذا فيما يخص اإلنكار خارج  3إجراء تحقيق حول صحته أو عرضه على خبير خطوط 

و    أين يتعين على المعني رفع دعوى أصلية أمام الجهة القضائية المختصةساحة القضاء 

من  164الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من المادة  هي الدعوى التي أجازها المشرع

، أما في حالة وجود خصومة قائمة بين الطرفين قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

                                                
 .36، ص، المرجع السابق  مولود قارة -1 
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 179أنظر المادة  -2 
 38ص  النوافلةيوسف أحمد  3 
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ويقوم أحد الخصوم بإنكار الخط أو التوقيع المنسوب إليه فهنا إذا تبين للقاضي وأن هذا 

أمر بإيداع أصلها بأمانة النزاع ويه يؤشر على الوثيقة محل في الدعوى فإن منتجاالعقد 

وعلى شهادة الشهود و أ الضبط كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط إعتمادا على المستندات

، و قد إشترط المشرع ضرورة تبليغ النيابة العامة بملف  بواسطة خبير عند اإلقتضاء

 .القضية و التي يتعين عليها تقديم طلباتها الكتابية 

هو حماية النظام العام بإعتبار أنه يقع ذلك  تبليغ النيابة العامة لهدف منو في رأينا أن ا 

على النيابة العامة حتى يتسنى لها في حالة إكتشافها لوقائع مجرمة قانونا تحريك الدعوى 

 العمومية .

إضافة إلى ذلك فقد عالج المشرع الجزائري حالة تزامن رفع دعوى مضاهاة الخطوط  مع 

و نص على إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين  جزائيةلتحريك الدعوى ا

من  213، و في هذه الحالة توقف الخصومة طبقا للمادة  1الفصل في الدعوى الجزائية 

 قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.

 :حجية العقد العرفي من حيث صحة الوقائع ثانيا/ -

 تنتج عنهاعها قونة في الورقة العرفية ممن وإذا كانت مسألة صدور البيانات المد      

فإن صحة ، قرينة مؤقتة تسقط بمجرد إنكار الورقة دون حاجة الى الطعن بالتزوير 

تقوم عليها قرينة بسيطة بأنها صحيحة الى غاية إثبات  2البيانات والوقائع الواردة بها 

 ئبل يقع عليه عب، قط ار فيقتصر صاحب التوقيع على اإلنك ال عكسها ،و في هذه الحالة

ويدخل  3الكتابة إال بالكتابةوهنا اليجوز إثبات عكس ، إثبات العكس طبقا للقواعد العامة 

في صحة الوقائع صحة تاريخ الورقة العرفية فالتاريخ المدون فيها يفترض صحته الى 

 . 4غاية إثبات صاحب التوقيع عكسه وذلك بالكتابة

 :العقود اإللكترونية  تطبيق هذه األحكام على  ثالثا/ -

                                                
 .من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 165المادة أنظر  1 
في شرح القانون المدني، الجزء الثاني نظرية اإللتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري و تنقيح مصطفى محمد الفقي، الوسيط   2

 261ص  ،، دار النهضة العربية القاهرة 1986سنة الطبعة الثانية ، ، المجلد األول : اإلثبات 

 262ص  ، المرجع السابق ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  3 
 263ص   المرجع السابق ، نفس 4 
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إذا كان المشرع قد ساوى في اإلثبات بين الكتابة اإللكترونية و الكتابة العادية إال أن       

يعني بأن جميع األحكام المطبقة على الكتابة العادية تصلح للتطبيق على الكتابة  ذلك ال

ية إضافة الى إختالف أن هذه األخيرة مثبتة على دعامات الكترون لكون اإللكترونية ، وذلك

مناقشة مسألتي إنكار التوقيع  عليناالتوقيع اإللكتروني عن التوقيع العادي و عليه يتعين 

 .اإللكتروني وإنكار صحة الوقائع الواردة في الكتابة اإللكترونية 

 :إنكار التوقيع اإللكتروني -1

ى اإلعتداد بالتوقيع من القانون المدني عل 327لقد نص المشرع الجزائري في المادة       

و      من نفس القانون 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة  تتوافر تىاإللكتروني م

المتمثلة في إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدره وأن يكون معدا ومحفوظا في 

 ظروف تضمن سالمته .

وثيق التوقيع ي حالة تهذه الشروط اليمكن التحقق من توافرها إال ف إال أن    

توثيق التوقيع اإللكتروني يكون بإتخاد إجراءات من شأنها إعطاء مصداقية أن واإللكتروني،

أدوات ووسائل  استخدامالثقة و  الينظام معلوماتي ع اعتمادأهمها ، للعقود اإللكترونية 

 .1التشفير

 إعتماد نظام معلوماتي عالي الثقة: -أ

تي عالي الثقة فإنه يتعين على الدولة إستخدام نظام إلنشاء إعتماد نظام معلوما لكي يتم      

وهو ماورد في القانون ، و اإلحتفاظ بها لسهولة الرجوع إليها فيما بعد  قيعاتالتو

  2001األمم المتحدة عام  لجنةالخاص بالتوقيعات اإللكترونية الصادر عن  النموذجي

لسنة  230ضمن التشريع الفرنسي رقم وإستجابة لما ورد في هذا القانون النمودجي فقد ت

في  آمنةمنه النص على إستخدام وسيلة  4بشأن المعامالت اإللكترونية في المادة  2000

 وذلك بالشروط المحددة بموجب مرسوم من مجلس الدولة. ،التوقيع اإللكتروني

ن موجب نصوص تنظيمية أفضل مبو المالحظ أن تنظيم موثوقية التوقيع اإللكتروني     

 . 2الحاجة الى ذلك كلما دعتتنظيمها بموجب القانون وذلك إلمكانية مراجعتها 

                                                
  264ص  رجع السابق ،، الم عمر خالد زريقات 1   
 .265ص ، المرجع السابق عمر خالد زريفات  2 
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و في هذا الصدد فإن توثيق التوقيع اإللكتروني اليكون إال من خالل وجود جهة       

وذلك بإستخدام طرف ثالث يطلق عليه ، موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينه بالتوقيع 

هيئة عامة أو عن ، وهذه الجهة تكون عبارة  1لتوثيق خدمات التصديق أو جهة ا مقدم

و تتكون غالبا من ثالثة مستويات مختلفة من ، خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية 

السلطة ، تأتي في المرتبة العليا السلطة الرئيسية وهي تختص بالتصديق على تكنولوجيا و 

مفاتيح التشفير أو شهادات تتعلق ممارسات جميع األطراف المرخص لهم بإصدار أزواج 

و تليها في المرتبة سلطة التصديق و هي جهة خاصة بعملية ، بإستخدام تلك المفاتيح 

المفتاح الخاص لذلك ناظر بالفعل يالتصديق على أن المفتاح العام ألحد المستخدمين 

من الطلبات  2يقوفي مستوى أدنى تأتي سلطة تسجيل محلية و مهمتها تل، المستخدم 

والتأكد من  –الخاصالعام و –الحصول على أزواج مفاتيح التشفيراألشخاص الراغبين في 

 3و منح شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العمالء ،  هوية وشخصية هؤالء المستخدمين

 كتروني كان يتم إستخدام التشفير.توقيع اإللالوقبل ظهور مسألة توثيق 

 إلى العمليات التي تؤدي بفضل بروتوكوالت سريةفير بأنه كل يعرف التش  التشفير: -ب

تحويل معلومات أو إشارات مفهومة ) مقروءة ( الى معلومات و إشارات غير مفهومة أو 

كما يعرف أيضا بأنه تقنية تعتمد  4لهذه الغاية  مصممةوذلك بإستخدام برامج ، العكس 

ريا أن يحول رسالة مقروءة الخوارزميات الرياضية الذكية التي تسمح لمن يمتلك مفتاحا س

 الى رسالة غير مقروءة و العكس .

 : تعتمد معظم عمليات التشفير على أسلوبين :  أساليب التشفير

التشفير المتماثل : وهو الذي يستخدم فيه نظام المفتاح الخاص إذ يستخدم المفتاح أو  -

و       المرسل  الرمز السري في تشفير الرسائل وفي فك تشفيرها أي أن كل من الطرفين

المستقبل يمتلكان مفتاحا واحدا يستطيع بواسطته المرسل تشفير الرسالة و يستطيع المستقبل 

 بواسطة نفس المفتاح فك الشفرة وقراءة الرسالة .

                                                
 195ص  ، المرجع السابق هيماخالد ممدوح إبر 1 
 196ص المرجع السابق  نفس 2 
 196ص المرجع السابق  نفسخالد ممدوح إبراهيم ،  3 
 260ص ، المرجع السابق عمر خالد زريقات  4   
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ي الرسائل المشفرة ، يتعين عليه إقتناء عدد من قتلموما يؤخد  على هذا النظام أن     

و    إضافة الى أن إستخدام ذات المفتاح من طرف المرسل 1المفاتيح يوازي عدد مرسليها 

إنتقال شفرة المرسل إليه يضعف من حجية هذه المحررات نظرا لمخاطر تسريب أو 

 .المفتاح الخاص للغير

ر غير المتماثل : هذا النظام وخالفا لسابقه ال يستخدم مفتاحا واحدا و إنما يستخدم شفيالت -

)   ص ( يعرفه مستخدم واحد فقط و يبقى سري و الثاني مفتاحان مختلفان األول ) الخا

الذين يرغب في التعامل معهم برسائل مشفرة  اآلخرينعام ( يعمم على المستخدمين 

و            2لى المفتاح العام إستخدامه في تشفير الرسائلعع الحائزين يوهنا يستطيع جم

تطيع وحده فك تشفير الرسائل إذ يس، إرسالها الى المستخدم الحائز على مفتاح خاص 

 3.اآلخرينالواردة إليه من المستخدمين 

و  مدى فاعلية هذه الطريقة و إنتهى النقاش فيها الى عدم كفايتها  وقد طرحت مسألة      

ي مهمة التصديق لالى ضرورة وجود طرف ثالث محايد أو ما يسمى بسلطة التصديق لتو

 .4مة و إصدار شهادات الكترونية تفيد بذلكعلى هوية الحائزين على المفاتيح العا

ف جهة التصديق من نجد أن المشرع األردني قد عر   قارنةوبالرجوع الى القوانين الم    

توقيع الخالل تعريف شهادة التوثيق بأنها جهة مختصة مرخصة أو معتمدة إلثبات نسبة 

 .5اإللكتروني الى شخص معين إستنادا الى إجراءات توثيق معتمدة

أما القانون التونسي فقد نص في الفصل الثامن من القانون الخاص بالمبادالت التجارية      

   6حداث مؤسسة عمومية تعرف بالوكالة الوطنية للمصادقةإاإللكترونية على 

في    و تتولى  منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة اإللكترونية،اإللكترونية

مهام ممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة اإللكترونية لكل  حين أسند المشرع التونسي

 . 7قانوناشخص طبيعي كان أو معنويا تتوافر فيه الشروط المقررة 

                                                
  127ص المرجع السابق ،  نفس  1 
 272ص تفس المرجع السابق ، 2 
 272ص المرجع السابق ، تفس 3 
 273ص المرجع السابق ، نفس 4 
  274ص المرجع السابق ،  نفس  5 
 . 165و  164ص ، المرجع السابق ، محمد خالد جمال رسم  6 
  165و  164ص ، المرجع السابق ، محمد خالد جمال رسم  7 
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وترتيبا عليه  فإن إنكار التوقيع اإللكتروني في حالة توثيقه يسقط مبدئيا عن العقد حجيته 

د إستصدار شهادات خر إثبات صحة التوقيع بكل سهولة بمجرإال أنه يمكن للطرف اآل

 .و بالتالي يصبح التوقيع صحيحا و اليمكن الطعن فيه إال بالتزوير، التصديق 

فإن مسألة إنكاره تسقط الحجية عن العقد أما في حالة عدم توثيق التوقيع اإللكتروني  

وتجعل من الصعب إن لم نقل مستحيال إثبات نسبة العقد الى المنكر بإستثناء اإللكتروني 

إذ يمكن التحقيق فيها وإثبات نسبتها الى موقعها  التلكسالمبرمة برسائل الفاكس أو  العقود

 تماما كالعقود المبرمة بالكتابة العادية .

 

 : بالكتابة اإللكترونية الثابتةإنكار صحة الوقائع  -2

لقد عادل المشرع الجزائري بين اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني وبين اإلثبات       

و إشترط في ذلك إمكانية التأكد من هوية مصدرها باإلضافة الى ، الكتابة على الورق ب

 حفظها في ظروف تضمن سالمتها.

ستمدة أساسا من التوقيع الذي وقد إنتهينا في السابق الى أن قيمة الكتابة اإللكترونية م      

 أو تغييرها. حريفهاينسبها الى الصادرة عنه و يضمن عدم ت

كان هذا  تىكان العقد اإللكتروني موقعا من طرف مصدره وم تىتأسيسا عليه فإنه مو      

و السؤال الذي يطرح نفسه على من صدرت منه ، التوقيع موثقا فإن هذه الكتابة تكون حجة 

 قرينة قاطعة . ويتعلق أساسا بنطاق هذه الحجية فيما إذا كانت تشكل قرينة بسيطة أ

وطالما الى مكانة الكتابة اإللكترونية،السؤال تقتضي منا التطرق  إن اإلجابة على هذا      

إنتهينا في السابق الى أن المشرع قد منحها نفس المكانة الممنوحة للكتابة العرفية فإنه 

فإنه متى ثبت صحة التوقيع و نسبته الى  ترتيبا عليهو، عليها هذه األحكام  تنطبقبالتالي 

م نسبة هذه الكتابة الى الموقع وهنا تقوم قرينة بسيطة على مصدره فإنه بالتبعية لذلك تت

 صحتها ال تسقط بمجرد اإلنكار وإنما يتعين إثبات عكسها كتابة.

اليمكن  اوفي رأينا أنه ونظرا إلرتباط التوقيع اإللكتروني بالكتابة اإللكترونية إرتباط      

أن هذه األخيرة تكون عادة على  إذ، عليه األمر في الكتابة العادية هو لما  افصله خالف

فإن ثبوت صحة التوقيع يتعين أن تنتج عنه قرينة قاطعة على  ، يلة بالتوقيعذدعائم ورقية وم
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العرفية بمجرد  عقودذلك أن ال ز الطعن فيها إال بطريق التزوير،صحة ماورد بالكتابة اليجو

تصبح لها حجية مطلقة اإلعتراف بصحة ما ورد بها سواء كان إعترافا صريحا أو ضمنيا 

 شأنها في ذلك شأن العقود الرسمية واليجوز الطعن فيها إال بالتزوير .

 

 

 

 

  .حجية العقود العرفية بالنسبة للغير :الفرع الثاني 

العقد  يكون من القانون المدني على أنه ال 328في المادة  الجزائري لقد نص المشرع      

إال أنه لم يحدد ، أن يكون له تاريخا ثابتا  ذال منالعرفي حجة على الغير في تاريخه إ

 المقصود بالغير ومن ثمة فإنه وجب علينا الرجوع الى إجتهاد الفقه في هذا المجال.

   :المقصود بالغير أوال/

بقطع   األصل في األعمال القانونية أنها متى توافرت فيها شروط صحتها تنتج أثرها      

يتقيد بها المتعاقدان و خلفهما العام كما تكون حجة في مواجهة  النظر عن تاريخ حصولها إذ

 الضمان العام على أموال المدين.  الدائنين العاديين ذلك أنهم ليس لهم إال حق

هم وتأسيسا عليه فإن األشخاص الذين يتوقف إنصراف أثر التصرف إليهم على تاريخه      

 الخلف الخاص و الدائن الحاجز.

وبالتالي فكل تصرف ، من المتصرف ماال معينا  تلقىشخص  خاص فهم كلفأما الخلف ال

 .1ينصرف أثره الى الخلف الخاص إال إذا كان سابقا على إنتقال المال له  في هذا المال ال

يلحق بالخلف الخاص في مفهوم الغير الدائن إذا تركز حقه في مال معين بالذات فيصبح و 

ات التي تصدر من المدين في هذا المال ، وال يتركز حق بالنسبة الى تاريخ التصرف غيراً 

 .2الدائن في مال معين بالذات إال إذا حجز الدائن على هذا المال  

رون غيرا في التصرفات الصادرة من المدين عتبفإنهم ال ي المفلس أو المعسر ادائنوأما 

التاريخ الحقيقي لهذه المفلس ويكون لهم الحق في إثبات عدم صحة التاريخ وبالتالي إثبات 

                                                
 .275ص  ، المرجع السابق ، سقسليمان مر 1 
 .297ص  ، المرجع السابق ، عبد الرزاق أحمد السنهوري - 2 
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فيها  المشتبه المدةما صدر في >> لكل تصرف حكمه القانوني  عندئذ ىفيعط ، التصرفات

  .1 <<و ما صدر بعد توقف المدين عن الدفع وما صدر بعد الحكم بشهر اإلفالس

و ينحصر البحث في أثر العقد الذي أبرمه السلف بالنسبة للخلف الخاص في العقود التي 

سلف قد أبرمها في شأن الشيء الذي تلقاه الخلف منه ، قبل إنتقال هذا الشيء للخلف يكون ال

الخاص ، أما العقود التي يبرمها السلف و ال شأن لها بالشيء المستخلف فيه أو يبرمها 

السلف بعد إنتقال الشيء إلى الخلف الخاص فهذه العقود ال ينصرف أثرها إلى الخلف 

 .2الخاص

 :بالتاريخ الثابت في العقود العرفيةالمقصود  ثانيا/

من القانون المدني الحاالت التي يكتسب فيها العقد العرفي  328لقد حددت المادة       

تاريخا ثابتا إال أنه ومع ذلك فقد منحت الفقرة الثانية من هذه المادة الصالحية للقاضي 

 الظروف و الحاالت.رفض تطبيق هذه الحاالت إذا تعلق األمر بالمخالصة وذلك حسب ل

 :إللكترونياعلى العقد  انطباقهاهذه الحاالت بالشرح وتحديد مدى و سنتناول فيما يلي       

: قد يفرض القانون تسجيل بعض التصرفات لدى مصالح الطابع و التسجيل التسجيل  -1

تا يوم تسجيلها تاريخا ثاب فيتخذالتابعة إلدارة الضرائب من أجل تحصيل الدولة للرسوم ، 

غير أنه ومع ذلك فإن قانون المالية لسنة للمحرر العرفي و يحتج به في مواجهة الغير 

قد منع تسجيل المحررات العرفية وأوجب أن تفرغ جميع العقود الخاضعة للتسجيل  1992

في محرر رسمي صادر عن الموثق وبالتالي فقد أصبحت هذه الحالة غير متصورة عمليا 

  منذ تلك السنة .

في من الناحية العملية أصبحت غير متصورة وبناءا عليه فإنه إذا كانت هذه الحالة      

و التي لم يعتمد ، ، فإن األمر يصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للعقود اإللكترونية العقود العرفية 

لها المشرع الجزائري أصال نظام خاص بها قصد إئتمان التوقيع و التحقق من صحته 

ن مضمون ماورد بالعقد اإللكتروني إضافة الى مسألة التخوف من وبالتالي التحقق م

مما أدى بالبلدان المتطورة في ميدان المعلوماتية الى إعتماد ، التهرب الضريبي و الجمركي 

                                                
 .310ص  ،، المرجع السابق  عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1 
ديوان المطبوعات  الطبعة الرابعة ، بلحاج العربي ، النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء األول ، - 2 

 .210، ص2005نة ، س ، الجزائرالجامعية



 إثبات العقد اإللكتروني                                                                       الفصل الثاني                              

123 
 

  هو ما يسمىأنظمة خاصة لتسجيل كل العمليات التجارية عبر الشبكات اإللكترونية و

أن ا  النظام هي الواليات المتحدة األمريكية و نجد هذ دماعتبالحكومة اإللكترونية وأول من 

فرنسا قد نظمت التجار عبر شبكة خاصة مربوطة بإدارة الطابع و التسجيل للمراقبة ومنع 

 1.التهرب الضريبي

 : ثبوت تاريخ العقد العرفي من يوم ثبوت مضمونه في محرر رسمي  -2

ان يجب أن يكون الموظف العام قد قد وقع الخالف في فرنسا وفي بلجيكا فيما إذا كل      

طلع على الورقة العرفية وقت إيراد مضمونها في الورقة الرسمية التي حررها أو ال وهنا ا

اليكفي مجرد ذكر الورقة العرفية في المحرر الرسمي بل البد من أن يذكر في هذا األخير 

ينا كافيا ينتفي معه كل مضمون الورقة العرفية أي ملخصها و البيانات الالزمة لتعيينها تعي

 ىو المثال على ذلك إشارة القاضي في حكمه ال،  2شك ولكن ال يشترط إيراد نصها كامال

عقد عرفي معين و ذكر مضمونه فهنا يعتبر تاريخ صدور هذا الحكم تاريخا ثابتا للعقد 

 العرفي يحتج به في مواجهة الغير أيا كان سواء كان خلفا خاصا أو دانتا حاجزا.

 : تأشير على العقد من طرف موظف عامال -3

و المقصود به أية كتابة موقعة يضعها على المحرر العرفي موظف عام أو شخص       

يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأديه وظيفته أو قيامه بالخدمة  عامة ةخدمبمكلف 

اإلمضاء  و المصادقة على ير القاضي أو المحقق على سند بإطالعه عليه شالمكلف بها كتأ

و تأشير أمين الضبط على الوثائق المودعة بملف القضية ، من طرف ضابط الحالة المدنية 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 21طبقا للمادة 

وفي جميع األحوال يشترط أن تكون التأشير قد حصل في ظروف التدع مجاال للشك في     

 صحة تاريخه .

شكال بخصوص تطبيق هذه المسألة يبقى اإللكترونية فإن اإل أما بخصوص العقود      

 لعدم وضوح النظام المطبق عليها.مطروحا 
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 : أو أصبح عاجزا عن الكتابة أو البصم يوجود خط أو إمضاء لشخص متوف -4

فأما الخط و اإلمضاء المعترف بصدورهما من الشخص المتوفي فأمرهما  واضح        

لتي تحمل خطا أو إمضاءا لشخص متوفي البد أن تكون قد صدرت ذلك أن الورقة العرفية ا

أو شاهدا أو     1ويستوجب في ذلك أن يكون الشخص المتوفي طرفا في الورقة ، قبل وفاته 

اليكفي إلثبات متوفي في الورقة أو غير ذلك ، إال أن مجرد وجود خط لشخص  كفيال

د هذا الخط وهو ما يستفاد من نص وقعت منذ وجوقد التاريخ بل يجب أن تكون الورقة  

 من القانون المدني إذ جمعت بين الخط و اإلمضاء .  328 المادة

أما بخصوص بصمة األصبع فإنه وأن كان المشرع الجزائري لم ينص عليها كحالة من      

ذلك أن الحاالت الواردة في المادة ، إال أنه يجوز للقاضي األخد بها ، لتاريخ احاالت ثبوت 

و بالتالي يجوز للقاضي ،  رصمن القانون المدني قد وردت على سبيل المثال ال الح 328

عدم نص  األخد بأي طريقة تثبت تاريخ الورقة العرفية حسب الظروف و الحاالت ، ولعل  

إمكانية وضعها بعد وفاة الشخص إال أن هذا  هالمشرع الجزائري على بصمة األصبع مرد  

وعلى كل فإن تقدير األمر يبقى لقاضي الموضوع  ، فإنه يبقى بعيدان كان قائما إاإلحتمال و

 في هذا المجال .

العرفية أثر معترف به أصبح مستحيال ممن لهم على الورقة  تىإضافة الى ذلك فإنه م      

فإن العقد العرفي يصبح  لعلة في جسمهمبصمة أن يكتبوا أو يبصموا  من خط أو إمضاء أو

 . 2ءا من تاريخ هذه العلة ثابت التاريخ إبتدا

من بعد وفاة  والمالحظ أن المحرر اإللكتروني يمكن أن يمهر بالتوقيع اإللكتروني      

ألنه غير  -التوقيع التقليدي بخالف -صابته بمرض إأو  هطرفي بترصاحب التوقيع أو 

دوره عن وعليه البد من التأكد من ص، ن كان مميزا له و محددا لهويته إو  حتىمرتبط به 

  .كون أمام دفع بالتزويرنفعال وهنا  صاحبه

وفي حالة إعتماد هيئة مكلفة بخدمات التوقيع اإللكتروني إلصداره وتقديم شهادات       

فهنا يمكن تحاشي اإلستخدام غير المشروع لتصديق على صحته و التحقق من هوية الموقع ا

عالن ذلك لضابط الحالة المدنية أو الهيئة فبوفاة صاحب التوقيع و إللتوقيعات اإللكترونية ، 

                                                
 . 326ص   ، المرجع السابق ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  1 
   327ص    المرجع السابق ،نفس  -2 
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يمكن  المكلفة بخدمات التوقيع اإللكتروني توقف شهادة التوقيع اإللكتروني فورا وال

    1.تاريخ الوفاة كلها ثابتة التاريخإستخدامه بعد ذلك فتكون التصرفات السابقة عن 
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 الخاتمة:

تبين لنا من خالل دراستنا أن المحررات اإللكترونية ال تختلف عن المحررات 

العادية إال في كونها تبرم بوسائط إلكترونية و بين أشخاص غالبا ما يتواجدون في 

 دول مختلفة ، و بناءا عليه فقد إنتهينا إلى النتائج التالية:

  يتم بوسائط إلكترونية أهمها شبكة أن التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني

األنترنيت ، و أن اإليجاب اإللكتروني يخضع بحسب األصل العام للقواعد العامة و 

هذا بخالف القبول و الذي يثير إشكاالت بحكم أن التجارة اإللكترونية قد إبتكرت 

تقنيات أخرى لم تكن مألوفة في العالم المادي و الذي يتم عادة من خالل الضغط 

 لى األيقونة المخصصة لذلك بموافق.ع

  التعاقد اإللكتروني هو تعاقد بين حاضرين زمانا و غائبين مكانا بإستثناء

 التعاقد غير اللحظي فهنا يكون بين غائبين زمانا و مكانا.

  و      إعتبر المشرع الجزائري أنه في حالة غياب اإلتفاق بخصوص زمان

ن العلم بالقبول و مكان العقد هو مكان علم فإن وقت اإلنعقاد هو زمامكان العقد 

 الموجب بالقبول و بالتالي فقد أخذ بنظرية العلم بالقبول.

  أن اإلختصاص القضائي في العقود اإللكترونية غالبا ما يتم تحديده عن

و      طريق اإلتفاق و في حالة عدم وجود اإلتفاق فإنه يتم تطبيق أحكام المعاهدات 

ق القواعد الداخلية التي تمنح اإلختصاص للقضاء الجزائري في فيما عدا ذلك تنطب

 حالة كون أحد األطراف جزائريا.

  أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري إذا تعلق األمر باإلجراءات

وقانون محل العقد أو الموطن المشترك أو القانون المشترك للمتعاقدين إذا تعلق ، 

ا تعلق األمر بالموضوع فإنه يتم تطبيق القانون المتفق عليه األمر بالشكل ، أما إذ

بين األطراف ، و في حالة عدم وجود إتفاق فإنه يتم تطبيق قانون الموطن المشترك 

 أو الجنسية المشتركة و في حالة عدم وجوده يتم تطبيق قانون محل إبرام العقد.

 ا األخير يتضمن أن العقد اإللكتروني يثبت بالمحرر اإللكتروني و أن هذ

 الكتابة اإللكترونية و التوقيع اإللكتروني و ال قيمة ألحدهما بدون اآلخر.
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 .لقد عادل المشرع الجزائري بين الكتابة اإللكترونية و الكتابة على الورق 

  أن المشرع الجزائري لم يحدد فيما إذا كان يجوز إبرام العقود الرسمية

أنه نجد نه بالرجوع إلى أحكام القانون المدني ، إال أبالطريق اإللكتروني من عدمه 

و    قد قرر للعقود اإللكترونية نفس الحجية المقررة للعقود العرفية في اإلثبات 

بالتالي يمكن القول بأنه قد قصر العقود التي يجوز إبرامها إلكترونيا على العقود 

 العرفية دون سواها.

يمكن تكييفها و تطبيقها على العقود   و رغم أننا توصلنا إلى أن القواعد الراهنة

 كها تظل غير كافية و ال يمكن إعمالها في جميع الحاالت و ذلاإللكترونية إال أن

  بسبب النقائص الواردة في التعديل أهمها: 

المتعلقة بالمعاملة  اإلكتفاء بتعريف الكتابة اإللكترونية دون تعريف المفاهيم األخرى *

اللجوء إلى القوانين المقارنة لتدعيم إلى غلب الحاالت أ في  اإللكترونية مما اضطرنا

 عناصر البحث .

لكتروني عدم الفصل صراحة في مسألة قبول المحررات الرسمية في الشكل اإل* 

إضافة إلى  ق بما يتوافق و التطورات الجديدةخاصة مع عدم تعديل قانون مهنة التوثي

 .لبيان حجية المحررات اإللكترونية 1مكرر 323المادةعدم كفاية 

بالمحررات  االعترافعدم وضع اآلليات القانونية والتقنية الالزمة لضمان تفعيل *

أن التوقيع  خاصة و أنه من إستقراء نصوص القوانين المقارنة تبين لنا و لكترونيةاإل

ه عن لكتروني تمنحه جهة حكومية أو معتمدة لدى الدولة و تتولى عملية توثيقاإل

و يترتب على عدم تنظيم مسألة التوثيق  تى يعتد بصحته حطريق شهادة المصادقة 

عدم توفير الحماية للتوقيع اإللكتروني و بالتالي إستبعاد األخذ به رغم نص المشرع 
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على حجيته في اإلثبات إضافة إلى صعوبة تطبيق مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة 

 .ونيةالعادية و الكتابة اإللكتر 

ولتدارك هذه النقائص وجب على المشرع التدخل في أقرب اآلجال لتنظيم مسألة 

التعاقد اإللكتروني خاصة و أنه منذ إدراج الكتابة اإللكترونية و التوقيع اإللكتروني 

لم يتولى تنظيم المسألة رغم التطور الحاصل  2005ضمن القانون المدني في سنة 

نقترح أن يشمل تدخل المشرع المسائل إلطار فإننا في وسائل اإلتصال و في هذا ا

 :التالية 

تنظيم مسألة العقود اإللكترونية و األحكام الخاضعة لها و ذلك ضرورة  -1
بالمعامالت اإللكترونية يتضمن كيفية اإلنعقاد و اآلثار  إصدار قانون خاصب

لكتروني اإل بالتوقيع و القانون المطبق عليها....و إصدار قانون خاص
 تضمن الشروط الواجب توافرها و أنواعه و القيمة القانونية لكل نوع .ي

توكل لها هيئة متخصصة  اعتمادو أإنشاء ب توثيق التوقيع اإللكتروني و ذلك -2
لكترونية و التزويد بخدمات التصديق و تنظيم كيفية اإل قيعاتمهمة منح التو 

و      يط التجارة قبول شهادات تصديق هيئات أجنبية معتمدة لدى دولها لتنش
 .اإللكترونية المبادالت

توضيح حجية المحررات اإللكترونية بدقة و النص على جواز إبرام العقود   -3
الرسمية اإللكترونية مع بيان الحاالت التي تتطلب شكلية خاصة و التي ال 

 يمكن إبرامها بالطريق اإللكتروني . 
 اإللكتروني. تعديل قانون التوثيق و ذلك بإعتماد فكرة الموثق -4

حماية التوقيع اإللكتروني من التزوير و ذلك بتجريم كل تحريف أو تغيير أو   -5
 كل إعتداء عليه.

يمكن القول بأنه في حال عدم تدخل المشرع بتنظيم مسألة التعاقد فإنه و في الختام 

اإللكتروني فإنه ال يمكن الحديث عن تطبيقات للتوقيع اإللكتروني و الكتابة 

، و رغم أنه لم يتم لحد اآلن طرح نزاعات من هذا القبيل إال أنه في حال نية اإللكترو 
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طرحها فإن القاضي حتما سيجد نفسه عاجزا عن حل اإلشكال بطريقة قانونية سليمة 

، ذلك أن تطبيق األحكام العامة ال يصلح في جميع الحاالت و هو ما يؤكد ضرورة 

 .2005ي سنة تدخل المشرع إلتمام الخطوة التي بدأها ف
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 ع    ق ائمة المراج
 

 القوانين: -1

و المبضررما النرر  وا  1975سررمبممر 26المررخرف  رر   58-75األمررر ر رر   *

 المد   المعدل و المبم .
النرر  وا و المبضررما  1975سررمبممر  26المررخرف  رر   59-75األمررر ر رر   *

 .المعدل و المبم البج ري 
 وا و المبضررما  رر  2008 مرايررر  25المررخرف  رر   09-08النرر  وا ر رر   *

 اإلجراءات المد ية و اإلدارية.
النرر  وا ال مررولج  لامرر  المبلرردت لررول البجرر رت املربرو يررة المررخرف  رر   *

16/12/1996. 

 
 الكتب العامة: -2

بوسقيعة أحسن ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني ، طبعة  *

 .، دار هومة  للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر 2004
ج العرم  ، ال ظرية الع مة لإللبزا     الن  وا المد   الجزائري ، الجزء ملل *

  .ديواا المطموع ت الج معية ،  2005الطمعة الرامعة األول ، 
حسن الهداوي ، تنازع القوانين ، المبادئ العامة و الحلول الوضعية في القانون  *

، عمان  و التوزيع ،دار الثقافة للنشر2005طبعة  ، األردني ، دراسة مقارنة

 .األردن

لفيظة السيد اللداد ، ال ظرية الع مة    الن  وا النض ئ  الخ ص الدول  ، *

، طمعة الرب ب الث    ، اإلخبص ص النض ئ  الدول  و ب فيل األلر   األج مية 
 .، ميروت لم  ا، م شورات الللم  اللنو ية 2009

ني ، أصول اإلثبات و إجراءاته سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المد *

دار ،1991الطبعة الخامسة في المواد المدنية ، الجزء األول : األدلة المطلقة، 

 الكتاب الحديث ، القاهرة.

عبد الرزاق أحمد السنهوري و تنقيح مصطفى محمد الفقي، الوسيط في شرح * 

األول : اإلثبات ،  القانون المدني، الجزء الثاني نظرية اإللتزام بوجه عام ، المجلد

  القاهرة. دار النهضة العربية، 1986، الطبعة الثانية 

* محمد صبري السعدي ، مصادر اإللتزام النظرية العامة لإللتزامات القانون 

 ، دار الكتاب الحديث.2003، طبعة المدني الجزائري 

، هرتمل  الديا إسم عيل عل  الديا ،  ظرية العند ، دار الرب ب اللديث الن *

 مدوا س ة لل شر. 
  ميل إسم عيل عمر ، أصول الب فيل الجمري    المواد المد ية و البج رية ، *

 .ميروت،  للطم عة و ال شر الدار الج معية، 1996الطمعة األولى 
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،  2008* ميل إسم عيل عمر ،    وا أصول المل رم ت المد ية ، طمعة 

 .م شورات الللم  اللنو ية
 

 خصصة:الكتب المت -2

، المكتبة األكاديمية 2001طبعة إبراهيم العيسوي ، التجارة اإللكترونية  *

 .القاهرة

، طمعة ألمد خ لد العجول  ، البع  د عا طريق األ بر يت ، دراسة من ر ة *
 .، المربمة الن  و ية عم ا ،األردا 2002

الربب  دار،  2002طمعة  البع  د عمر األ بر يت ،أس مة أمو اللسا مج هد، *

 .الن  و ية، مصر

، * آمانج رحيم أحمد ، التراضي في العقود اإللكترونية عبر شبكة األنترنيت 

 .، دار وائل للنشر و التوزيع2006الطبعة األولى 

* إبراهيم رفعت الجمال، إنعقاد البيع بوسائل اإلتصال الحديثة" دراسة فقهية 

 ندرية.اإلسك دار الفكر الجامعي،  2007طبعة مقارنة"، 

دار  ، 2008طمعة إيه ب الس م ط  ، الموسوعة الن  و ية للبج رت اإللربرو ية،*

 .الج معة الجديدت 
أحمد سليمان ، إبرام العقد اإللكتروني و إثباته، الجوانب القانونية  مأمونإيمان  *

 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية.2008 طبعة،لعقد التجارة اإللكترونية 

عقودها و أساليب مكافحة  ،مير فرج يوسف، عالمية التجارة اإللكترونية * أ

 .، بدون مكان للنشر ، المكتب الجامعي الحديث2009، طبعة الغش اإللكتروني 

 ،2009الطبعة األولى  إلياس ناصيف ، العقد اإللكتروني في القانون المقارن ، *

 .بيروت لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية

،  محمود دودين ، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة األنترنيت* بشار 

 . عمان األردن، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006 الطبعة األولى

طبعة خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ،  *

 دار الفكر الجامعي اإلسكندرية. ،2006

 ،  2008طبعة ة البريد اإللكتروني في اإلثبات ،خالد ممدوح إبراهيم ، حجي *

 دار الفكر الجامعي اإلسكندرية.

الدار الجامعية  2008طبعة خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المستندات اإللكترونية ، *

 اإلسكندرية.

الدار ،2008، أمن مراسالت البريد اإللكتروني،طبعة خالد ممدوح إبراهيم  *

 الجامعية اإلسكندرية.

طمعة  ،البلري  اإللربرو      عنود البج رت اإللربرو يةد ممدوح إمراهي  خ ل*
 . ، اإلسر درية ، دار الفرر الج مع 2009

خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني في ضوء التشريعات  *

 ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية.2007، طبعة  العربية و اإلتفاقيات الدولية
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سمير عبد السميع األودن، العقد اإللكتروني ، منشأة المعارف باإلسكندرية * 

2005. 

صالح المنزالوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ،  * 

 دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية.،  2006طبعة 
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 .عمان
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 المطموع ت الج معية ، اإلسر درية.

محمد حسن قاسم،التعاقد عن بعد)قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة  *
  .، اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر،  2005طبعة  لقواعد القانون األوربي(،

محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للتجارة و اإلثبات اإللكتروني في *

 .، بيروت ، لبنان منشورات الحلبي للحقوق،  2006الطبعة األولى العالم ، 
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طمعة  ،* محمد حسن رفاعي العطار ، البيع عبر شبكة األنترنيت  دراسة مقارنة

 .، اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة  2007

محمد مدحت عزمي ، المعامالت التجارية اإللكترونية ، األسس القانونية و *

 مركز اإلسكندرية للكتاب.،  2008طبعة التطبيقات ، 

دار ،  2009طبعة اإلثبات التقليدي و اإللكتروني ،  محمد حسين منصور،*

 .، اإلسكندرية الفكر الجامعي

م دى عمد هللا لج زي ، البعمير عا اإلرادت عا طريق اإل بر يت و إثم ت *
دار  2010طمعة البع  د اإللربرو   و ن  لنواعد الفنه اإلسالم  و الن  وا المد  ،

 . ألردا، عم ا ، ا الم  هج لل شر و البوزيع
، مدوا س ة ملمد لسا   س  ، البع  د عا معد ، دار الج معة الجديدت لل شر*

 لل شر.
، الطبعة األولى * يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات 

 .، بيروت ، لبنان دار وائل للنشر، 2007
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www.arablawinfo.com 
عمد هللا ما إمراهي  ما عمد ال  صر ، العنود اإللربرو ية ، مجلة الملوث الفنهية *

، مب ريخ  .WWW.Faqhia.Com، 01/02/2007المع صرت  مب ريخ 
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 2005الللم  اللنو ية، م شورات 2004
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الن  وا و  ض ي  الس عة لول ال ظ   الن  و   للمجبمع اإللربرو   ، المررز 
 09/03/2008الج مع  خميس ملي  ة ، معهد العلو  الن  و ية و اإلدارية مب ريخ 
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 تلخيص
لقد إنعكس التطور الحاصل في مجال المعلوماتية و اإلتصال على جميع مجاالت الحياة ،      

مما أدى إلى ظهور تقنية جديدة إلبرام العقود لم تكن معروفة من قبل ، إذ أصبح يتم إبرام 
العقود في بيئة إفتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول و دون الحضور المادي 

 و هو ما يعرف بالعقد اإللكتروني.، و ذلك عن طريق إستخدام وسائط إلكترونية لألطراف،
سواء  قوانينو نظرا لضرورة تنظيم العالقات بين األفراد فقد سارعت الدول إلى تبني     

على المستوى الدولي أو الداخلي لتنظيم هذه المسألة ، و على غرار باقي الدول فقد أدخل 
 20المؤرخ في  05/10ال على القانون المدني بموجب القانون رقم المشرع الجزائري تعدي

 327و تعديل المادة  1مكرر 323مكرر و  323و ذلك بإضافة نص المادتين  2005جوان 
مكرر و نص على اإلعتداد  323من القانون المدني ، إذ عرف الكتابة اإللكترونية في المادة 

بخصوص الشروط  1مكرر 323ال على المادة و أح 327بالتوقيع اإللكتروني في المادة 

ها هذه العقود رالواجب توافرها فيه و هي األحكام التي ال تغطي جميع اإلشكاالت التي تثي
 مما يتعين معه تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة بصفة كلية.

Résumé 
Reflété l’évolution dans le domaine de l’information et de la 

communication à tous les domaines de la vie qui ont conduit à 

l’émergence d’une nouvelle technique pour la conclusion des contrats 

n’ont pas été connus avant, il est devenu la conclusion des contrats 

dans l’environnement virtuel au-delà des frontières géographiques des 

états et sans présence physique des parties, grâce à l’utilisation des 

médias  électroniques, qui connu sous le nom du contrat électronique. 

En raison de la nécessité de réglementer les relations entre les individus 

a précipité les états à adopter des lois, tant au niveau international ou 

interne à l’organisation de cette question, comme le reste de la 

législature connexion algérienne un amendement au code civil par la loi 

N°10.05 du 20 juin2005 en ajoutant le texte des articles 323 bis et 323 

bis 1 et l’amendement de l’article 327 du code civil, sont connu pour 

avoir écrit électronique dans l’article  323 bis fournie  pour les soins de 

la signature électronique dans l’article 327, et renvoyé à l’article 323 

bis 1relatif aux conditions d’être fournie si les dispositions ne couvrent 

pas tous les problèmes qui donne lieu à ces contrats, qui doivent être 

avec l’intervention du législateur et l’organisation de cette question 

dans son intégralité … 
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