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باب إسناد الفضل ألهله، وجب علي شكر كل من قدم لي يد العون و املساعدة في إنجاز و إتمام هذا العمل 

 الدكتورة بن يسعد عذراءاملتواضع، و إن كان الشكر واجبا فأوجب ما يكون أن يقدم إلى أستاذتي الفاضلة 

، فكانت خير املرشد ال و منهجا و موضوعاالتي تكرمت بقبول اإلشراف على هذه الرسالة و على تصويبها شك

 خير الناصح، مشيدا بما عهدته فيها من طيب نفسها و كريم طبعها و عظيم تواضعهاو 

 فجزاها هللا عنا خير الجزاء

على  األستاذ الدكتور بلعابد ساميكما أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و اإلمتنان ألستاذي الفاضل 

موافقته ترأس لجنة مناقشة هذه الرسالة، و على ما بذله من جهد في تعليمنا و تكويننا و إرشادنا و نصحنا، 

 فكان له الفضل أن مهد لنا الطريق للبحث في املواضيع املتعلقة باملستهلك.

 هللا عنا خير الجزاء فجزاه

بوحاليس الدكتورة ضاء لجنة املناقشة كما أتقد بخالص شكري و تقديري و عظيم إمتناني و عرفاني ألع

، على تكرمهم بومحراث ليندةو الدكتورة  شيروف نهىالدكتورة و  قرماط أحمد األمينالدكتور و  إلهام

بقراءة هذه الرسالة و على ما بذلوه من جهد و ما تفضلوا به من وقت في سبيل توجيه النصح و تدارك 

 النقائص.

 هللا عنا خير الجزاء مفجزاه

األساتذة و زمالئي و زميالتي ا ال يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و اإلحترام إلى كل كم

 مستخدمي و عمال كلية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينةو 
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الفقهاء، كما و  من قبل الباحثين من املواضيع التي أثيرت لسنوات طويلة يعتبر موضوع حماية املستهلك

كون أن املستهلك هو الحلقة األساسية في تحريك املطروحة لدى التشريعات،  عيعتبر من أهم املواضي

في العالقات  من جهة أخرى فهو الحلقة األضعفو  فهو املستهدف في تقديم املنتجات من جهة، داإلقتصا

 إنتهاك حقوقه.و  التحايل عليهو  األكثر عرضة لغشهو  التعاقدية

أن هذا و  لذلك فإن حماية املستهلك تعتبر من أولى الواجبات األساسية للدولة املعاصرة ال سيما

 .إن لم يكن كلها من املستهلكينو  زال يأخذ بعدا دوليا، كون أن أغلب فئات املجتمعال و  املوضوع قد أخذ

سريعا في مجال حماية املستهلك لتصدي و  و ال ننكر في هذا اإلطار أن القوانين قد عرفت تطورا كبير

وانين لألخطار التي يمكن أن يتعرض لها، ففي الجزائر مثال شهدت املنظومة القانونية الجزائرية عدة ق

 املتعلق بحماية املستهلك 09/03لعل أحدثها هو القانون رقم و  خاصة بحماية املستهلك على مر العصور،

على املتدخل في عالقاته  ةالذي جاء في طياته جملة من اإللتزامات مفروضو  ،1املتممو  قمع الغش املعدلو 

تتبع هذا القانون صدور جملة من  قدو  مع املستهلك، إضافة إلى تكريس مجموعة من الحقوق لهذا األخير،

 الخاصة بحماية املستهلك. ةالنصوص التنظيمي

و ما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار أن القوانين الخاصة بحماية املستهلك قد شهدت عدة تطورات 

املعروف و  في العصر الحاضرو ذلك ملواكبة التطور الحاصل في العالقات اإلستهالكية،و  على مر العصور،

، تصاالتتكنولوجيا املعلومات واإلفي ثورة نظرا ملا يشهده من  "عصر املعلوماتية" أو "العصر الرقمي"،بـ: 

املنظومة القانونية الخاصة بحماية املستهلك تحديا جديدا نتيجة إقبال املستهلكين على ما  فقد شهدت

 يعرف بالتجارة اإللكترونية.

إذ بلغت التجار، كما شهدت نمو سريعا، و  لقيت هذه األخيرة إقباال كبيرا من طرف املستهلكين حيث

من املتوقع و  تريليون دوالر، 4.13حوالي  2020القيمة اإلجمالية ملبيعات التجارة اإللكترونية العاملية عام 

يون دوالر، كما سجل في تريل 4.5إلى  2021أن تصل قيمة مبيعات التجارة اإللكترونية العاملية سنة 

مليون موقع للتجارة اإللكترونية في  24مليون إلى  12إحصائيات التجارة اإللكترونية أيضا أنه يوجد ما بين 

 .2العالم

                                                      
 ، الصادرة15، يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر.ع 2009فبراير سنة  25املوافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم  1

 10املوافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس سنة  08املوافق  1430ربيع األول عام  11بتاريخ: 

 .2018يونيو سنة  13املوافق  1439رمضان عام  28الصادرة بتاريخ:  35، ج.ر.ع 2018يونيو سنة 
 تي:أنظر في هذه اإلحصائيات املوقع اإللكتروني اآل 2

https://www.digitalthirdcoast.com/blog/ecommerce-marketing-statistics-for-2020 

https://www.digitalthirdcoast.com/blog/ecommerce-marketing-statistics-for-2020
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 اإلقبال الكبير على التجارة اإللكترونية كان نتيجة للفوائد التي تمنحها للتجارهذا و املالحظ أن 

الترويج و  التجار في إطار التجارة اإللكترونية دخول األسواق العامليةاملستهلكين، بحيث أصبح بإمكان و 

بتكاليف أقل من تلك التي كانوا يتحملونها في إطار التجارة و  بسرعةو  خدماتهم بسهولةو  سلعهمل

ول عالم التجارة ، فكل ما يحتاجونه لدخآخرنتقال من مكان إلى اإل و  دون تكبد عناء السفرو  التقليدية،

 ، لتنفتح أمامهم أفاق التجارة اإللكترونية،نترنتتخاذ موقع إلكتروني لهم على شبكة اإل إية هو اإللكترون

الكثير من و  نوا ليصلوا إليها من قبل إال بشق األنفسو يمكنهم بذلك التعامل مع أفراد من مناطق ملن يكو 

 النفقات.

هي أن األسواق اإللكترونية تبقى مفتوحة أما عن الفوائد التي يجنيها املستهلكين من التجارة اإللكترونية 

في طابور لشراء منتوج معين نتظار ملستهلكين إلى عناء الوقوف أو اإل طوال الوقت فال يحتاج او  طوال العام

نتقال إلى محل بيعه، فال يتطلب شراء أحد املنتوجات أكثر من مجرد النقر على املنتج املبين على أو اإل 

ض املعلومات الخاصة بهم، كما يستطيع املستهلكين في إطار التجارة إدخال بعو  شاشة الكمبيوتر

احدة على جهاز الكمبيوتر لطلب السلعة و  العاملية بضغطةو  اإللكترونية التعامل في األسواق املحلية

 .1املعروضة

هذا قد ساهم و  ،ستهلكين على التجارة اإللكترونيةملاإقبال  كل هذه املميزات كانت العامل األساس ي في

عتبار أن املستهلكين هم أحد الركائز األساسية إارة اإللكترونية بشكل كبير، على زدهار التجإ اإلقبال في

تأثرت بذلك العديد و  نتشر تبعا لذلك ظاهرة التسويق اإللكتروني،إقد و  نمو التجارة اإللكترونية،و  لتطور 

التاجر أصبح يعرف و  ،2هلك اإللكترونياملصطلحات، حيث أصبح املستهلك يعرف باسم املستو  من املفاهيم

تغير تبعا لذلك طرق التعاقد فتحولت من الطرق و  ،3باسم التاجر اإللكتروني أو املورد اإللكتروني

 التقليدية إلى التعاقد اإللكتروني.

هي عقود عديدة، و  و تعتبر العقود اإللكترونية أحد أهم املوضوعات التي تثيرها التجارة اإللكترونية،

يعتبر في و  عقد يتم بطريقة إلكترونية يدخل في طائفة العقود اإللكترونية بغض النظر عن طبيعته، فأي

                                                      
 .08، ص 2007إبراهيم خالد ممدوح، حماية املستهلك في املعامالت اإللكترونية )دراسة مقارنة(، د ط، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  1
"كل شخص املتعلق بالتجارة اإللكترونية بأنه:  18/05من القانون رقم  03فقرة  06عرف املشرع الجزائري، املستهلك اإللكتروني في املادة  2

بيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكترونية من املورد اإللكتروني بغرض ط

 االستخدام النهائي"
"كل شخص املتعلق بالتجارة اإللكترونية بأنه:  18/05من القانون رقم  04فقرة  06عرف املشرع الجزائري، املورد اإللكتروني في املادة  3

 قتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق االتصاالت اإللكترونية"إيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو طب
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محورها حيث تدور باقي العقود في و  هذا اإلطار عقد البيع اإللكتروني من أهم عقود التجارة اإللكترونية

 يعتبر من أكثر العقود إبراما من طرف املستهلك اإللكتروني.و  ، كما1فلكه

هو يخضع تبعا لذلك و  عقد البيع اإللكتروني ال يختلف من حيث موضوعه عن عقد البيع التقليدي،و 

لنفس الشروط الواجب توافرها في عقد البيع التقليدي، إلى أن الطريقة اإللكترونية التي يتم من خاللها 

 ن التواجد املاديعقد البيع اإللكتروني جعلته ينفرد بجملة من الخصائص، أهمها أنه يتم عن بعد دو 

هذه الطريقة التي يتم بها عقد البيع اإللكتروني و  احد،و  املتزامن في بعض الحاالت ألطرافه في مجلس عقدو 

 تنفيذه.و  قد أثرت في بعض القواعد العامة التي تحكم إبرام عقد البيع

أحيانا ينفذ من و  و رغم ذلك فإن هذه الطريقة الحديثة التي يبرم من خاللها عقد البيع اإللكتروني

، ال سيما ميزتي البائعو خاللها إذا كانت طبيعة محل هذا العقد تسمح بذلك، تمنح عدة مزايا للمستهلك 

 تنفيذه.و  السهولة في إبرامهو  السرعة

السلبية التي يعكسها هذا  اآلثارإال أن النظر إلى هذا النوع من التعاقد من منظور أخر، يتضح جليا 

السلبية التي يحملها هذا النوع من التعاقد اآلثار  نأعلى املستهلك خاصة، لدرجة يمكن القول معها  األخير

 عن إيجابياته.تسموا للمستهلك 

فالخطر الذي يتعرض له املستهلك في إطار تسوقه اإللكتروني أكبر بكثير من الخطر الذي يتعرض له في 

على املستهلك أنه ذو خبرة محدودة في العقود التي يبرمها، إطار تسوقه العادي التقليدي، فكما هو معروف 

 التجاريةو  املاليةو  القوة االقتصاديةو  الذي له من الخبرةو  مقارنة باملنهي الطرف األخر في هذا العقد

 فرض شروطه بما يناسب مصالحه التجاريةو  التقنية بما يمكنه من الهيمنة على العالقة التعاقديةو 

عليها صفة عدم التوازن  ىضفتفها املستهلك ي يكون أحد أطراالذي جعل من هذه العقود التاملالية، األمر و 

 بين أطرافها.

املهنيين، و  نعدام التوازن بين املستهلكينإتعاظم و  و في إطار التعاقد اإللكتروني قد كبرت هذه الفجوة

صا ماديا تطيع فحص املبيع فحفاملستهلك في إطار عقد البيع اإللكتروني بما يتميز به من خصائص ال يس

 إبرام عقد البيع اإللكترونيو  تسلمه للمبيع، حيث يقوم املستهلك بالشراءو  لعقدلملموسا إال بعد إبرامه 

ما هو مشهور على عرض البائع و  ستنادا إلى عرض أوصاف املبيع أو نموذج مصور له عبر الشاشة،إ

جذب املستهلكين لتعاقد عليها، ليتفاجأ املستهلك عند اإللكتروني لسلعه أنه يعتمد على أسلوب اإلغراء ل

                                                      
، 10االقتصادية، عدد و  طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع اإللكتروني "بحث في التجارة اإللكترونية"، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية 1

 .325، ص 2008كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 
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صورة التي أوردها هذا لأو غير مطابقة ل ر مطابقة لعرض البائع اإللكترونيتسلمه لهذه السلعة، بأنها غي

 .األخير في موقعه التجاري اإللكتروني

في إطار هذا النوع من  إضافة إلى أن املستهلك في الغالب يجهل هوية البائع اإللكتروني، فكما هو معلوم

ما هو مشهور على و  لتقاء بينهما،البائع يتم عن بعد دون الحاجة لإلو  التعاقد فإن التواصل بين املستهلك

ختفاء بعد إتمام ياناتهم الشخصية، ليسهل عليهم اإل بو  الباعة اإللكترونيين أنهم يتعمدون إخفاء هوياتهم

 ود عيب في املبيع املسلم للمستهلك. جو  البيع، أو التملص من املسؤولية في حالة

التي يكون مصدر الخطر فيها على املستهلك هو و  خالفا للعقود التقليدية التي يبرمها املستهلك،و  أيضا

املنهي فقط، فإنه في إطار التعاقد اإللكتروني إضافة إلى املخاطر التي تواجهه من البائع اإللكتروني، فإنه 

، فكما هو معلوم أن املستهلك تي يتم بها عقد البيع اإللكترونيلية الا اآلتعرض إلى مخاطر أخرى مصدرهي

بياناته املالية و  في إطار إبرامه لعقد البيع اإللكتروني يقوم بالتصريح للبائع اإللكتروني ببياناته الشخصية

ألخيرة أنها ما هو مشهور على هذه او  هي الوسيط لنقل هذه البيانات، نترنتعن بعد، بحيث تكون شبكة اإل 

منة، مما قد آأنها غير و  شبكة مفتوحة يمكن ألي شخص الولوج إليها من مختلف أنحاء العالم، كما

سرقتها و  عتداء عليهااإل و  عتراضهاإاملرسلة من خاللها إلى إمكانية  يعرض بيانات املستهلك الشخصية

 ستعمالها لسرقة أمواله.إتجسس عليه أو التشهير به أو لالستعمالها ل

ثقته في معامالت التجارة  زعزعتقد و  كل هذه املخاطر تثير مخاوف املستهلك في هذا النوع من التعاقد،

 عكس سلبا على تطور التجارة اإللكترونية.يند من إقباله عليها، األمر الذي حتو  اإللكترونية بصورة عامة

ه في معامالت التجارة تعزيز ثقتو  لذلك كان ال بد من أجل حماية املستهلك اإللكتروني من جهة

 بتشريعاتها اإللكترونية بما ينعكس إيجابا على تطور التجارة اإللكترونية من جهة أخرى، أن تتدخل الدول 

 تضمن من خاللها تحقيق ذلك.خاصة لوضع منظومة قانونية 

للمستهلك القانونية املقررة ما هو متفق عليه أن الحماية أن في هذا اإلطار ما تجب اإلشارة إليه و 

، تسري على املستهلك في إطار تعاقده اإللكتروني، فاملستهلك اإللكتروني في إطار هذا األخير هو العادي

 .سائط إلكترونيةو  نفسه املستهلك في إطار العقد التقليدي، لكنه فقط يتعامل من خالل

في إطار على حمايته إلى أن تطبيق هذه القواعد على املستهلك اإللكتروني أثبتت بعضها أنها عاجزة 

قت يفترض في املستهلك أن يتعاقد بالطرق و  ضعت فيو  عتبار أن هذه القواعد قدإتعاقده اإللكتروني، على 

د، لذلك يجب ملواكبة هذا لم يكن هناك إقبال للمستهلكين على هذا النوع الحديث من العقو و  التقليدية،

في إطار تعاقده اإللكتروني، أو على األقل تطوير ستحداث قوانين جديدة تضمن حماية املستهلك إالتطور 

 قواعد حماية املستهلك التقليدية لتواكب هذا التطور الحاصل في هذا املجال.
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ستحدث هذا األخير مؤخرا إشرع الجزائري، أين و هو ما عملت عليه أغلب التشريعات بما فيها امل

محاوال من خالله تنظيم التجارة اإللكترونية الجزائرية ، 1املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05القانون رقم 

تعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية من جهة و  حماية املستهلك اإللكتروني الجزائري و  من جهة،

 .أخرى 

ستهلك في عقد البيع التفصيل في الحماية القانونية املقررة للمو  عليه تأتي هذه الدراسة للبحثو 

أكثرها إبراما من طرف و  من أهم عقود التجارة اإللكترونية -أشرناو  كما سبق–باره عتاإللكتروني إل 

 املستهلك اإللكتروني.

، إضافة إلى "الحماية القانوني للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني"تتجلى أهمية دراسة موضوع و  هذا

 كونه من املواضيع الحديثة، في ما يلي:

كما هو معلوم أننا جميعا مستهلكون، فاالستهالك هو سلوك فطري و  رتباط هذا املوضوع باملستهلك،إ -

ما هو ثابت في الواقع أن املستهلك هو الحلقة األضعف في السلسلة و  ،2ال غنى عنه في حياتنا اليومية

فئة املستهلكين هي أكثر الفئات حاجة إلى الحماية في هذه السلسة، نظرا لحالة و  االقتصادية،و  التجارية

نتهاكات في حقوقه، لذلك فإن موضوع حماية املستهلك إما يتعرضون له من و  املسيطرة عليهم،الضعف 

 البحث.و  هتمامامة، من املواضيع التي تستدعي اإل بصورة ع

إبرام عقود و  و تزداد أهمية هذا املوضوع في ظل اإلقبال الكبير للمستهلكين على التسويق اإللكتروني

كثرت معها حاالت و  الطريقة الحديثة في التعاقد تعاظم معها ضعف املستهلك كماهذه و  البيع اإللكترونية،

زداد معها الحاجة إلى توفير حماية أكبر لطائفة املستهلكين في ظل هذا النوع إعتداء على حقوقه، مما اإل 

 الحديث من التعاقد.

على التجارة اإللكترونية،  نعكاس ذلكإهلك في عقد البيع اإللكتروني في كما تتجلى أهمية حماية املست -

فكما هو معلوم أن املستهلك هو أحد أهم الركائز األساسية في تطور التجارة اإللكترونية، فثقة املستهلك 

 هازدهار إالعامل األساس ي الذي يساعد على  إقباله عليها هوو  في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة

ا الجزائر سارعت بهدف تطوير تجارتها اإللكترونية لتواكب التجارة ، لذلك نجد أغلب الدول بما فيههانمو و 

ضع منظومة قانونية، تتضمن في طياتها جملة من الحقوق التي يستفيد منها و  اإللكترونية الدولية، إلى

                                                      
 30، الصادرة بتاريخ: 28، يتعلق بالتجارة اإللكترونية، ج.ر.ع 2018مايو  10، املوافق 1439شعبان عام  24مؤرخ في  18/05قانون رقم  1

 .2018مايو  16املوافق  1439شعبان عام 
في الحقوق، تخصص قانون خاص، ، عقد االستهالك في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه عياضمحمد عماد الدين  2

 .25، ص 2015/2016، الجزائر، 2العلوم السياسية، جامعة البليدة و  كلية الحقوق 



 ـةـــــــــقدمم

 

~ 7 ~ 
 

املستهلك في إطار تعاقده اإللكتروني بصورة عامة، الهدف األساس ي منها هو تعزيز ثقة املستهلك في 

 دعوته لإلقبال عليها.و  تجارة اإللكترونيمعامالت ال

دراسة هذا املوضوع هي كثيرة، يمكن حصر أهمها في النقاط و  ختيارإأما عن األسباب التي دفعنا إلى 

 :اآلتية

التي و  يعتبر موضوع الحماية القانونية للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني من املواضيع الحديثة، -

الصعبة، هذه و  على التسوق اإللكتروني، كما أنها من املواضيع املتشعبة ظهرت نتيجة إلقبال املستهلكين

مصطلحات و  رتباط هذا املوضوع بالتطور التكنولوجي، األمر الذي أدى إلى ظهور مفاهيماألخيرة نتجت ال 

 تعمق.و  غامضة، لذلك فهذا املوضوع يحتاج إلى دراسةو  معقدة

اإلقبال الكبير للمستهلكين و  إبرام العقود اإللكترونية، كثرةو  نتشار معامالت التجارة اإللكترونية،إ -

شر نتإقد و  على هذا النوع من التعاقد نظرا للفوائد الكثيرة التي حملتها لهم على عكس التعاقد التقليدي،

نقراض التعاقد إننا على عتبت إارا كبيرا لدرجة يمكن القول معه نتشإهذا النوع الحديث من التعاقد 

من املتوقع أن يكون لهذا النوع الحديث تأثيرا كبير و  األوراق املادية،و  ي يقوم على املستنداتالتقليدي الذ

 التي سيعمل معها املشرعون على إعادة النظر في هذه القواعد العامة.و  على النظريات العامة للتعاقد،

التي يتعرض لها املستهلك في  نتهاكاتاإل و  أيضا من األسباب املهمة الختيارنا هذا املوضوع هو الخطورة -

التي لم يكن يتعرض لها في إطار تعاقده التقليدي، حيث أن هذه و  إطار تعاقده اإللكتروني بصورة عامة

التحايل، نظرا ملا يتميز بها هذا النوع من و  الطريقة الحديثة في التعاقد جعلته يعاني أكثر من الغش

معاينة املبيع فحصا و  نتج عنها عدم قدرة املستهلك على فصحالتي و  التعاقد ال سيما ميزة إبرامه عن بعد

ماديا ملموس، فما يظهر أمامه سوى صورة للمبيع مرفقة ببعض أوصافه التي يضعها البائع اإللكتروني 

من جهة و  اإلغراء، إضافة إلى جهله هوية البائع الذي يتعاقد معه هذا من جهة،و  يغلب عليها طابع املدح

 التجسس على البيانات الشخصيةو  عتداءحديث من التعاقد املجال للغير لإل ا النوع الأخرى فقد فتح هذ

ذلك عندما يقوم بالتصريح بها في إطار تعاقده اإللكتروني عبر هذا الفضاء و للمستهلك  البيانات املاليةو 

 الغير أمن الذي يتم فيه هذا التعاقد.و  املادي املفتوح

ية املستهلك في عقد البيع اإللكتروني دون العقود التجارية ختيارنا ملوضوع حماإو من أسباب  -

لكترونية إبراما من طرف اإللكترونية األخرى، هو أن عقد البيع اإللكتروني من أكثر العقود التجارية اإل

، مع اإلشارة في هذا اإلطار أن هذا النوع من العقود التجارية اإللكترونية ال ينفرد بأحكام خاصة املستهلك

فالتنظيم القانوني لعقود التجارة اإللكترونية جاء عاما يشمل جميع العقود التجارية اإللكترونية  به،

 بغض النظر عن موضوعها.
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الرغبة للبحث و  هذا إلى جانب األسباب السابقة، هناك أسباب أخرى شخصية، تتعلق أساسا بامليول  -

ة بالتجارة اإللكترونية، كون أن هذه املواضيع املواضيع املتعلقو  في املواضيع املتعلقة بحماية املستهلك،

 مرتبطة بحياتنا اليومية، فنحن كلنا مستهلكون.

 :اآلتيةأما عن أهداف هذه الدراسة فهي كثيرة، يمكن حصر أهمها في النقاط 

تحليل القواعد القانونية الخاصة بحماية املستهلك في عقد البيع اإللكتروني، مع إظهار و  البحث -

 التي كرستها هذه القواعد في سبيل تحقيق حماية للمستهلك، مع تقييمها ملعرفة مدى كفايتها، اآلليات

تصورات مناسبة من خالل التوصيات و  الثغرات التي تشوبها، مع تقديم حلول و  أوجه القصور فيهاو 

 لتحقيق حماية أفضل للمستهلك اإللكتروني.

تسوقه اإللكتروني، سواء تلك األخطار التي يكون إبراز أهم األخطار التي تواجه املستهلك في إطار  -

 لية التي يتم فيها إبرام عقد البيع اإللكتروني، معرها اآلمصدرها البائع اإللكتروني، أو تلك التي يكون مصد

 اإلرشادات لتجنب هذه األخطار.و  ضع بعض النصائحو 

ما و  تروني بصورة خاصة،عقد البيع اإللكو  بيان أهم خصوصيات التعاقد اإللكتروني بصورة عامة -

 القانونية التي يثيرها، شكاالتاإل و  مدى تأثيرها على النظريات العامة للتعاقد، مع بيان أهم املسائل

 محاولة إيجاد حلول لها.و 

ذلك ببيان أهم مميزات هذه و  محاولة تعزيز ثقة املستهلك الجزائري بمعامالت التجارة اإللكترونية، -

تبصيره بحقوقه في حالة تعاقده بهذه و  نيها من التعاقد اإللكتروني بكل موضوعية،الفوائد التي يجو  األخيرة

يقبل عليه بثقة، مما و  دراية أنه محمي في إطار هذا النوع من التعاقد،و  الطريقة، حتى يكون على علم

 تطور التجارة اإللكترونية الجزائرية.و  ينعكس إيجابا على نمو

التي تترتب عليه في حالة مساسه بحقوق املستهلك، أو محاولة غشه أو باآلثار تنبيه البائع اإللكترونية  -

 من جهة أخرى إعالم التجار الذين لم يدخلوا بعد عالم التجارة اإللكترونيةو  التحايل عليه هذا من جهة،

 كترونية،التجارة اإللو  فوائد التسويق اإللكترونيو  ليس لهم مواقع إلكترونية لتسويق منتوجاتهم، بأهميةو 

 بأثرها اإليجابي بالنسبة لهم.و 
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اية القانونية الحم حث عنلبان إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول أمما سبق، يمكن القول  نطالقاإ

 التي يمكن صياغتها على النحو اآلتي:و  عقد البيع اإللكتروني،تنفيذ و  عند تكوين املكرسة للمستهلك

كانت هناك  نإو  للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني ؟ هل كفل املشرع الجزائري حماية خاصة

هل هذه الحماية القانونية كافية ملواجهة األخطار التي يتعرض لها املستهلك اإللكتروني في إطار  ،ةحماي

 هذا النوع من التعاقد ؟

بهدف ذلك و  ،عتمدنا في هذه الدراسة من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية على عدة مناهجإقد و  هذا

ذلك بهدف و  عتمدنا في هذا اإلطار على املنهج الوصفيإم بجميع جوانب هذا املوضوع، فقد اإلملاو  اإلحاطة

األحكام القضائية الواردة و  اآلراء الفقهيةكذا و التعريفات واملفاهيم املرتبطة بهذه الدراسة عرض و  جمع

تنفيذه لعقد و  هاملشاكل التي تواجه املستهلك في إطار إبرامو  حول هذا املوضوع، مع عرض أهم املخاطر

 وضع حلول لها.و  البيع اإللكتروني، مع محاولة إيجاد

 ذلك بهدف تحليل النصوص القانونيةو  عتمدنا أيضا على املنهج التحليلي،إإضافة إلى ذلك فقد 

 كفايتها في تحقيق الحماية املرجوة للمستهلك اإللكتروني،و  تحقق من مدى مالءمتهاللاألحكام القضائية و 

 ذلك بغية الوصول إلى أفضل الحلول ألي مسألة يثيرها هذا املوضوع.و  أوجه القصور فيها،ملعرفة و 

بين القوانين الجزائرية املرتبطة بهذا  ذلك للمقارنةو  ،املقارن  املنهجعتمدنا في بعض الحاالت على إكما 

املتعلق بحماية  09/03القانون رقم و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05املوضوع ال سيما القانون رقم 

املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات  04/02القانون رقم و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  املستهلك

النصوص التنظيمية الخاصة بهم، مع قوانين الدول األجنبية التي كان لها السبق و  املتممو  التجارية املعدل

لقة بحماية املستهلك اإللكتروني، بهدف بيان أوجه وضع القواعد املتعو  في تنظيم التجارة اإللكترونية

 ختالف للوصول إلى أفضل القواعد التي من شأنها إضفاء حماية فعالة للمستهلك. اإل و  التشابه

كل و  تبعنا لدراسة هذا املوضوع خطة ثنائية تتكون من بابين رئيسيين، يتفرع كل باب إلى فصلينإو قد 

 اآلتي:فصل إلى مبحثين، على النحو 

 الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة تكوين عقد البيع اإللكتروني،جاء تحت عنوان  الباب األول 

الحماية القانونية للمستهلك في الذي بدوره تم تقسيمه إلى فصلين، الفصل األول جاء تحت عنوان و 

من خالله إلى التنظيم القانوني لإلشهار  الذي تطرقناو  املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكتروني،

لتزام قبل التعاقدي باإلعالم املبحث األول، ثم تطرقنا إلى اإل التجاري اإللكتروني املوجهة للمستهلك في

 اإللكتروني كضمانة لحماية رضا املستهلك في املبحث الثاني.
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تهلك في مرحلة إبرام عقد البيع الحماية القانونية للمسأما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 

الذي تطرقنا من خالله إلى التنظيم القانوني إلبرام عقد البيع اإللكتروني في املبحث األول، ثم و  اإللكتروني،

 تطرقنا إلى الحماية القانونية لإلرادة التعاقدية للمستهلك أثناء إبرام العقد في املبحث الثاني.

الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة تنفيذ عقد البيع وان فقد جاء تحت عن الباب الثانيأما 

الحماية القانونية الذي بدوره تم تقسيمه إلى فصلين، الفصل األول جاء تحت عنوان و  اإللكتروني،

 لتزامات املفروضة على البائع اإللكترونيالذي تطرقنا من خالله إلى اإلو  للمستهلك أثناء تسلمه للمبيع،

وسائل الدفع اإللكتروني حماية و  املرتبطة بتسليم املبيع في املبحث األول، ثم تطرقنا ملسألة تأمين طرق و 

 تعزيزا لثقته.و  فائه بالثمنو  للمستهلك عند

الحماية القانونية للمستهلك بعد تسلمه للمبيع )مرحلة أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 

طرقنا من خالله إلى ضمانات حماية املستهلك بعد تسلمه املبيع في املبحث األول، الذي تو  االنتفاع باملبيع(،

 هو الحق في الرجوع عن العقد.و  ثم تطرقنا لدراسة أحدث حق منحه املشرع الجزائري للمستهلك

 قتراحإليها من هذه الدراسة، إضافة إلى بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إ لنخرج في األخير

 بعض التوصيات املناسبة.
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من املعلوم أن املخاطر التي يتعرض لها املستهلك في إطار عقد البيع اإللكتروني ال تنحصر في مرحلة 

أن بداية تعرض معينة من هذا التعاقد، بل هي موزعة على جميع مراحل هذا األخير، حيث أن الواقع يشير 

لهذه املخاطر في إطار هذا النوع من التعاقد، تبدأ في املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع املستهلك 

 .املعروفة بمرحلة املفاوضاتو  اإللكتروني،

هذه ، حيث يعمل البائع اإللكتروني في ملرحلة أنها تستهدف رضا املستهلكو املالحظ على مخاطر هذه ا

من خالل إبرازه ملنتوجاته بنوع من ذلك بهدف جذبه للتعاقد معه و رضا املستهلك  فيثير لتأعلى ااملرحلة 

أن املستهلك في إطار هذا النوع من التعاقد ال يستطيع التحقق من ذلك، و  التضخيم، ال سيماو  املجاملة

ا له البائع األوصاف التي يقدمهو  كون أنه يتعاقد بناء على صورة املنتوج املعروضة أمامه على الشاشة

صورة التي عرضها ل، ليتفاجأ املستهلك بعد تسلمه للمبيع بأنه غير مطابق لاإللكتروني حول منتوجاته

، هو تزويده املرحلة هذه لذلك فإن أهم ما يحتاجه املستهلك في، لألوصاف التي قدمها هذا األخيرو  البائع له

 التعاقد بصورة عامة.و  البيانات الحقيقية املتعلقة باملبيعو  باملعلومات

املستهلك في  هما يعانيو  و بتجاوز هذه املرحلة يدخل املستهلك في مرحلة إبرام عقد البيع اإللكتروني،

، حيث تكون إرادته التعاقدية مقيدة بإرادة البائع بحرية ال يستطيع التعبير عن رغباته ههذه املرحلة أن

ملستهلك الطرف الضعيف، إضافة قوته مقارنة باو  ا لخبرتهاإللكتروني املهيمن على العالقة التعاقدية نظر 

لية التي يبرم بها عقد البيع اإللكتروني، ال سيما تلك التي يكون مصدرها اآلو  إلى املخاطر التي يتعرض إليها

التي يقوم بالتصريح بها للبائع اإللكتروني إلتمام إجراءات إبرام و  املتعلق باالعتداء على بياناته الشخصية

 عقد البيع اإللكتروني.

 تعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامةو  لذلك كان ال بد في إطار حماية املستهلك

شريعات بما فيها املشرع الجزائري، أين أغلب الت هما كرستهو و  هتين املرحلتين، فيقانونية إحاطته بحماية 

 .كما منحت للمستهلك جملة من الحقوق  ،اتفرضت على البائع اإللكتروني جملة من االلتزام

لمستهلك في مرحلة لو عليه سنحاول من خالل هذا الباب، التطرق إلى أهم مظاهر الحماية القانونية 

في للمستهلك  الحماية القانونيةهما: و  التي بدورها تنقسم إلى مرحلتينو  ،تكوين عقد البيع اإللكتروني

مرحلة الحماية القانونية للمستهلك في و  ،)الفصل األول( البيع اإللكتروني املرحلة التي تسبق إبرام عقد

 )الفصل الثاني(. إبرام عقد البيع اإللكتروني
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 برام عقد البيع اإللكترونيتي تسبق إالحماية القانونية للمستهلك: في املرحلة الالفصل األول: 

إن الحماية القانونية للمستهلك في إطار التعاقد اإللكتروني بصورة عامة، لم تعد قاصرة فقط على 

املرحلة السابقة على إبرام  لتشمل أيضاتسعت نطاق هذه الحماية إتنفيذه، بل و  مرحلة إبرام العقد

 بما فيها عقد البيع اإللكتروني محل الدراسة. ةالعقود اإللكتروني

 بمرحلة املفاوضات، من أهم 2، أو كما يسميها البعض1تعتبر املرحلة السابقة إلبرام العقدو  هذا

بما ينشأ عنها من و  اتهم،إلتزامو  إبرام العقد، نظرا ملا لها دور في تحديد حقوق أطراف العقدخطر مراحل أو 

خطورة هذه املرحلة في إطار عقد البيع اإللكتروني، على و  ، كما تزداد أهمية3مشاكل قانونية مختلفة

املستهلك التحقق من اعتبار أن هذا األخير يتم عن بعد دون التواجد املادي ألطرافه، مما يصعب معه على 

، ملموسا املبيع محل التعاقد فحصا فعليافحص شخصية البائع اإللكتروني، إضافة إلى عدم قدرته على 

الصفات و  التي يصعب معها في كثير من الحاالت معرفة الخصائصو  فما يظهر أمامه سوى صورة للمبيع،

 الحقيقة له.

 سابقة على إبرام العقد، هو تزويده باملعلوماتلذلك فإن أهم ما يحتاجه املستهلك في املرحلة ال

 نه الوقوف على حقيقة هذا التعاقد،التعاقد بصورة عامة، حتى يمكو  البيانات الحقيقية املتعلقة باملبيعو 

 .4قناعةو  درايةو  هو على علمو  نصرافه عنه،إتقرير إقدامه عليه أو و 

تدخلت و  في إطار تعاقده اإللكتروني لذلك،و قد تفطنت التشريعات الخاصة بحماية املستهلك ال سيما 

 ذلك بهدف حماية رضا املستهلك من جهة،و  من أجل وضع تنظيم قانوني للمرحلة السابقة للتعاقد،

 قد تجلى هذا التنظيم في:و  تعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية من جهة أخرى،و 

لعب دور كبير في التأثير على رضا ياألخير  األن هذقانوني لإلشهار التجاري اإللكتروني، نظرا التنظيم ال -

 )املبحث األول(في تزويده باملعلومات املتعلقة باملبيع محل التعاقد  نفسيته، إضافة إلى دورهو  املستهلك

                                                         
مباشر أو غير مباشر بين شخصين أو أكثر يتم خاللها تبادل  إتصالعرف البعض املرحلة السابقة على التعاقد بأنها: "املرحلة التي يتم فيها  1

، النظام بوراستفاق بشأن عقد معين تمهيدا إلبرامه في املستقبل"، محمد إسايي املشتركة بهدف التوصل إلى بذل املو  املقترحاتو  العروض

. ص 2014الخدمات )دراسة تأصيلية لإلشهار التجاري(، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، و  القانوني لإلشهار عن املنتجات

49. 
التوزيع، و  شرنالو  القانون(، مؤسسة دار املعارف للطباعةو  ين الشريعةعمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة ب 2

 .87، ص 2004القاهرة، مصر، 
 ، حماية املستهلك املعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، القانون الخاص، كلية الحقوق جامعمليكة  3

 .21، ص 2017/2018يدي بلعباس، العلوم السياسية، جامعة الجياللي اليابس، سو 
، الطبعة األولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، نترنتمأمون علي عبده قائد الشرعبي، الحماية القانونية للمستهلك عبر اإل  4

 .129، ص 2019مصر، 
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ذلك بتزويد املستهلك بجميع املعلومات املتعلقة و  قبل تعاقدي باإلعالم اإللكتروني، إلتزامفرض  -

دراية بما و  هو على علمو  تنوير إرادته حتى يقدم على التعاقدو  بصورة عامة، بهدف تبصيرهالتعاقد و  باملبيع

 )املبحث الثاني(.هو مقدم عليه 

 اري اإللكتروني املوجهة للمستهلكالتج ألول: التنظيم القانوني لإلشهار املبحث ا

 هو أول الوسائل التي يلجأ إليها التجار لتعريف املستهلكين بمنتوجاتهم من املعلوم أن اإلشهار التجاري 

قد يجهل املستهلك وجود املنتوجات أو قد يجهل  التجاري  حثهم على التعاقد عليها، فبدون اإلشهارو 

تدعيم و  ليات العمل التجاري آأحد أهم  عتبر اإلشهار التجاري يمن جهة أخرى و  مدى حاجته إليها،و  أهميتها

 .1التجارو  نافسة بين املنتجينامل

تبعا لتطور الوسائل اإلشهارية في كل مرحلة من مراحل تطور الحياة، إذ  التجاري  اإلشهار و قد تطور 

قد ظهرت في اآلونة األخيرة ما يعرف و  ،2تجاهات مختلفةإأخذت و  تطور املجتمعات التجاري  ساير اإلشهار

يعبر عن الوسائط  التجاري  اإللكتروني املضاف لإلشهارمصطلح و  ،التجاري اإللكتروني باإلشهار

 التي أصبح يتم من خاللها عرض اإلشهارو  ،نترنتأبرزها شبكة اإل  تصالكذا وسائل اإلو  اإللكتروني الحديث

الحديثة، قد منحت للتجار املعلنين العديد  تصال، هذه الوسائط اإللكترونية إلى جانب وسائل اإلالتجاري 

قلة و  إلى أكبر عدد ممكن من املستهلكين، إرسالهو  ةهم التجارياتبرزها سهولة عرض إشهار ميزات، أمن امل

اإلقناع و  ، إضافة إلى أن اإلشهار عبر هذه الوسائط اإللكترونية الحديثة يكون له نوع من التأثيراتكلفته

 على نفسية املستهلك، ال نجدها في اإلشهار عبر الوسائل التقليدية.

هذه األخيرة إن كان له إيجابيات فله أيضا سلبيات، و  طور الحاصل في الوسائل اإلشهاريةإلى أن هذا الت

 وسائلو  ، حيث نجد أن بعض املعلنين يستغلون مميزات الوسائط اإللكترونيةنعكست على املستهلكإ

للمستهلكين، غايتهم الوحيدة هي جذبهم  ةاإللكتروني ةهم التجارياتالحديثة، إلرسال إشهار  تصالاإل

 الخداع، إضافة إلى ذلكو  للتعاقد على منتوجاتهم محل اإلشهار، مستخدمين في ذلك كل أساليب التضليل

، نجد أن أغلب املعلنين يقومون بإرسال قلة تكلفة اإلشهار التجاري اإللكترونيو  مليزة سهولة اإلرسال انظر و 

عتداء إو  دون رغبتهم، مما يسبب إزعاجا لهمو  كبير من املستهلكين دون علمهمإلى عدد  ةهم التجارياتإشهار 

تحد من إقباله على التعاقد و أن تأثر على املستهلك  هاعلى حياتهم الخاصة، كل هذه املسائل من شأن

األمر الذي دفع بأغلب الدول للتدخل ، با على تطور التجارة اإللكترونيةاإللكتروني، مما ينعكس سل

                                                         
ترونية )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبية عالء عمر محمد الجاف، األليات القانونية لحماية املستهلك في عقود التجارة اإللك 1

 .121، ص 2017الحقوقية، بيروت، لبنان، 
تجاه املستهلك، مجلة دراسات البصرة،  نترنت، املسؤولية املدنية عن اإلعالنات التجارية عبر اإل جبار زينب ستارو معروف  حسين عبد القادر 2

 .53، ص 2017العربي، جامعة البصرة، العراق،  الخليجو  ، مركز دراسات البصرة25العدد 
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تعزيزا لثقته في معامالت و  من جهة، التجاري اإللكتروني، حماية للمستهلك عيا لتنظيم اإلشهارتشري

 التجارة اإللكترونية من جهة أخرى.

ا فيها املشرع و عليه سنحاول من خالل هذه الدراسة الوقوف على تبيان كيفية تنظيم التشريعات بم

نتطرق فيه لإلطار املفاهيمي  املطلب األول ذلك في مطلبين، و  ،الجزائري لإلشهار التجاري اإللكتروني

نتناول فيه مظاهر التنظيم القانوني لإلشهار التجاري  املطلب الثانيلإلشهار التجاري اإللكتروني، أما 

 اإللكتروني

 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي لإلشهار التجاري اإللكتروني

من اإلشهارات التي ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير الذي  يعتبر اإلشهار التجاري اإللكتروني نوع

قد أصبح من أكثر أنشطة التسويق استخداما في مجال التجارة اإللكترونية، حيث شهد و  شهده العالم،

العاملية املتخصصة، فإن « زينيث»نموا كبيرا في الفترة األخيرة، فطبقا لدراسة حديثة صادرة عن شركة 

مليارات دوالر خالل سنة  205، ليبلغ %13العالمي على اإلشهارات اإللكترونية قد زاد بمعدل نمو اإلنفاق 

% 12من املتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لإلنفاق العالمي على اإلشهارت اإللكترونية حوالي و  ،2017

 .20201بحلول سنة 

ستهالل هذه إ، كان البد من هيشهدالتطور الكبير الذي و  ونظرا لحداثة هذا النوع من اإلشهارات

 الدراسة، بالوقوف على مفهوم اإلشهار التجاري اإللكتروني محاولين من خاللها إبراز أهم خصوصياته.

تمييزه عن بعض و  و عليه سنحاول من خالل هذا املطلب تحديد تعريف لإلشهار التجاري اإللكتروني

اللها، كون أن هذه األخيرة تعتبر من أهم مميزاته، لنصل كذا الطرق التي يتم من خو  املشابهة له، فاهيمامل

 له. ةفي األخير للوقوف على الطبيعة القانوني

 الفرع األول: تعريف اإلشهار التجاري اإللكتروني

تجب اإلشارة قبل الخوض في التعاريف التي قيلت في اإلشهار التجاري اإللكتروني، إلى أن هناك بعض 

إللكتروني، مما الباحثين يستعملون مصطلح اإلعالن اإللكتروني بدل اإلشهار او  الفقهاءو  من التشريعات

األمر غير ذلك، فهما مصطلحان مترادفان لهما نفس املعنى، و  ختالف بين املصطلحين،إقد يوحي أن هناك 

يرة صطلح اإلشهار اإللكتروني بدل اإلعالن اإللكتروني، هو مساملستعمالنا في هذه الدراسة إكما أن سبب 

 .2للمشرع الجزائري فقط

                                                         
 https://www.alarabiya.net و https://aawsat.com/home/article/950001 مشار إلى ذلك في املواقع اإللكترونية األتية: 1
 السابق. املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05أنظر في ذلك الفصل السابع من الباب الثاني من القانون رقم  2

https://aawsat.com/home/article/950001
https://www.alarabiya.net/
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بيان املقصود باإلشهار التجاري بصورته تيجب قبل تعريف اإلشهار التجاري اإللكتروني و  هذا

طلق نمن هذا املو  الهدف،و  التقليدية، على اعتبار أن األول ال يختلف عن الثاني من حيث املضمون 

 عامة فةيلت في شأن اإلشهار التجاري بصالتشريعية التي قو  سنحاول التطرق إلى أهم التعريفات الفقهية

 ذلك على النحو اآلتي:و  اإلشهار التجاري اإللكتروني بصفة خاصة،و 

 أوال: من الناحية الفقهية

ذلك راجع إلى اختالف الزاوية التي و  اختلف الفقهاء في تعريف اإلشهار التجاري بصورته العامة،

هناك من يعرفه بالنظر إلى الوسيلة و  إلى الهدف منه،يعرفونه منها، فهناك من الفقه من يعرفه بالنظر 

، إال أننا سنحاول التطرق إلى التعريفات الفقهية التي 1هناك من يعرفه بالنظر إلى تأثيرهو  املستعملة فيه،

 تشمل كل ذلك.

 من هذا املنطلق، عرف بعض الفقه العربي اإلشهار التجاري على أنه:و  

ذلك بإبراز مزاياها وامتداح أثارها و  ستهلك بسلعة أو خدمة معينة"إخبار أو إعالم بقصد تعريف امل  -

 2بهدف إقبال الجمهور على هذه السلعة أو الخدمة"

"قيام شخص باستخدام وسائل مشروعة من أجل امتداح سلعة أو خدمة معينة مما يؤثر في نفسية  -

 .3الجمهور فيدفعهم على اإلقبال عليها"

 املعرفة حول منتج أو خدمة ما عن طريق إظهار محاسنهاو  العلم"كل إخبار تجاري غايته إيصال  -

الخدمات بزيادة و  مزاياها على نحو يؤدي لخلق تقبل جيد من قبل الجمهور ينعكس إيجابيا على املنتجاتو 

 .4اإلقبال عليها دون قصر اإلخبار على وسيلة إعالنية معينة"

 نس ي، فقد عرف على أنه:أما عن تعريف اإلشهار التجاري من منظور الفقه الفر 

تهدف إلى جذب انتباه الجمهور من خالل تقديم و  "أي رسالة يتم بثها نيابة عن شخص يسمى "املعلن" -

 1صفات املنتج أو الخدمة"

                                                         
بإعالم املستهلك عن  لتزاممنى أبوبكر الصديق، اإلو  ،94-93-92راجع تفصيل ذلك لدى: عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1

 . 140-139-138، ص 2013سكندرية، مصر، املنتجات، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإل 
املستهلك اإللكتروني(، الطبعة األولى، دار  -اإلثبات اإللكتروني –محمد املرس ى زهرة، الحماية املدنية للتجارة اإللكترونية )العقد اإللكتروني  2

 .159، ص 2008النهضة العربية، القاهرة، 
الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، و  هاشم عبد املقصود سعد، الحماية القانونية للمستهلك بين القانون املدني إسالم 3

 .230، ص 2014اإلسكندرية، 
الحقوقية، بيروت،  أثره على املستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبيو  بتول صراوة عبادي، التضليل اإلعالني التجاري  4

 .24، ص 2011لبنان، 
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بالعناصر املميزة ملنتج أو خدمة معينة وتشجيعهم  -املستهلكين  -"أي وسيلة موجهة إلعالم الجمهور  -

 2على الشراء"

اإلشهار التجاري اإللكتروني فهو ال يخرج في مفهومه عن التعاريف السابقة لإلشهار أما عن تعريف 

هو إبراز مزايا السلع والخدمات املعلن عنها من أجل و  التجاري التقليدي، على اعتبار أن لهما نفس الهدف

جه عن معناه فمصطلح اإللكتروني املضاف إلى اإلشهار التجاري ال يخر  ،3جذب املستهلكين للتعاقد عليها

هي وسيلة و  األصلي، فاألمر مجرد وصف فقط، للتعبير عن الوسيلة الحديثة التي أصبح يتم من خاللها،

، بالرغم من أن هذه األخيرة قد نترنتت أبرزها شبكة اإل تصاال إلكترونية مرتبطة مع غيرها عبر شبكات اإل

 .4قلة التكلفةو  الأضفت عليه بعض الخصوصية، ال سيما تلك املتعلقة بسهولة اإلرس

سقاط التعاريف السابقة على اإلشهار التجاري اإللكتروني، على اعتبار أنها إأضف إلى ذلك أنه يمكن 

لم تحدد وسيلة معينة يتم من خاللها اإلشهار التجاري، بل جاءت هذه التعاريف واسعة مركزة فقط على 

 الهدف من اإلشهار التجاري، دون حصره في وسيلة معينة.

الفقه من وضع تعريف  التقليديو  مع ذلك لم يمنع هذا التشابه بين اإلشهار التجاري اإللكترونيو 

إضافة إلى الهدف  ،لإلشهار التجاري اإللكتروني يبرزون من خالله الوسيلة اإللكترونية التي يتم من خاللها

 منه، فعرفوه على أنه:

خدمات باستخدام الوسائل اإللكترونية، يعرف "كل إخبار تجاري أو منهي يقوم به التاجر أو مقدم ال -

 5إقبالهم على التعاقد"و  الخدمات من أجل تحفيزهمو  جمهور املستهلكين بمزايا السلع

 تصالالخدمات للجمهور بأي وسيلة من وسائل اإلو  "كل نشاط غير شخص ي يعمل على ترويج السلع -

جذب انتباههم و  النواحي اإلدراكية للمستهلكينمغرية مقابل أجر بهدف التأثير على و  الحديثة بطريقة مثيرة

 .6إليه تحفيزا لهم على التعاقد بقصد تحقيق املكسب املادي"

 ثانيا: من الناحية القانونية

بغرض تنظيم محكم لإلشهار و  بالرغم من أن التعريف هو من عمل الفقه، إلى أن أغلب التشريعات،

في هذا اإلطار يعتبر التشريع و ،التجاري  لإلشهارالتجاري بصورة عامة، قد تطرق إلى وضع تعاريف 
     

                                                                                                                                                              
1
 Yves picod, droit de la consommation, 3

e
 édition, dalloz, paris, France, 2015, p 82. 

2
 Yousef Shandi, la formation du contrat à distance par voir électronique, Thèse de doctorat en Droit privé, 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Université Robert Schuman, Strasbourg III, France, 2005, 

p 37-38. 
 .109، ص 2012 مصر، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، د ط، ، حماية املستهلك اإللكتروني،ثر سعيد عدنانو خالد ك 3
 .123عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  4
 .110، املرجع الساق، ص ثر سعيد عدنانو خالد ك 5
 . 228، ص 2018التوزيع، مصر و  إسماعيل يوسف حمدون، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني، الطبعة األولى، املصرية للنشر 6
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اإلشهار التجاري اإللكتروني و  قة في تنظيم اإلشهار التجاري بصورة عامةاباألوروبي، من التشريعات الس

أحدث و  لعل من أبرز و  بصورة خاصة، فكان أن عرف اإلشهار التجاري بصورة عامة في نصوص متفرقة،

 2006/114بي رقم و فقرة "أ" من التوجيه األور  02التعريف الوارد في املادة تعريفات لإلشهار التجاري، هو 

املقارنةو  املتعلق باإلعالنات املضللة
يتم في إطار  صتصالأي شكل من أشكال اإل "التي عرفته على أنه: و  ،1

 العقاراتترويج السلع أو الخدمات ، بما في ذلك لالنشاط صتجاري أو الصناعي أو حرفي أو منهي، يهدف 

 .2ات"لتااماإلو  الحقوق و 

بي و فقرة "و" من التوجيه األور  02و من جهة أخرى، عرف اإلشهار التجاري اإللكتروني بموجب املادة 

" أي التجاري، فعرفه على أنه:  تصالصطلح عليه باإلإقد و  ،3املتعلق بالتجارة اإللكترونية 2000/31رقم 

الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر للسلع أو الخدمات أو صورة ت يهدف إى  صتصاال شكل من أشكال اإل

 .4شركة أو منظمة أو شخص له نشاط صتجاري أو صناعي، أو حرفة أو ممارسة مهنة منظمة"

و املالحظ على تعريف األخير للمشرع األوروبي، أنه تعريف واسع لم يبين من خالله الوسيلة التي يتم بها 

هذا التعريف في التوجيه املنظم ملعامالت التجارة  نص علىأنه من ني، بالرغم اإلشهار التجاري اإللكترو 

 اإللكترونية، فكان من املستحسن أن يشير في التعريف إلى أنه يتم عن طريق وسيلة إلكترونية.

و خالف للتوجيه األوروبي، فقد عبر املشرع الفرنس ي صراحة على الوسيلة اإللكترونية التي يتم من 

املتعلق بالثقة في  2004/575من القانون رقم  20اإلشهار التجاري اإللكتروني، بمقتض ى املادة خاللها 

خالل  االقتصاد الرقمي، حيث عبر عنه باإلشهار الذي يتم بأي شكل من األشكال يمكن الوصول إليه من

 .5ت العامة عبر الخطتصاال خدمة اإل

                                                         
1
 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité 

trompeuse et de publicité comparative, Journal officiel de l’Union européenne L 376/21, Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32006L0114  
2
 Article 2/a «"publicité", toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, 

industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les 

biens immeubles, les droits et les obligations» 
3
 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur («directive sur le commerce électronique»), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016, 

Disponible sur le site : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj 
4
 Article 2/f : « "communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, 

directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une 

personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne 

constituent pas en tant que telles des communications commerciales » 
5
 Article 20 du Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1), Modifié par 

loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1) - 

art. 39 « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public 

en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne 

physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. » Disponible sur le site :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tpl

gfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32006L0114
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222
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الجزائري قد عرف اإلشهار التجاري في صورته العامة  و بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن املشرع

فقرة  05، كما أورد تعريف خاص لإلشهار التجاري اإللكتروني في املادة 1في عدة نصوص قانونية متفرقة

"كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير املتعلق بالتجارة اإللكترونية، على أنه:  18/05من القانون رقم  06

 ت اإللكترونية"صتصاال الخدمات عن طريق اإلو  بيع السلعمباشرة إى  صترويج 

و املالحظ على تعريف املشرع الجزائري لإلشهار التجاري اإللكتروني، أنه أخذ بتعريف اإلشهار التجاري 

املحدد للقواعد املطبقة على  04/02من القانون رقم  03فقرة  03الوارد في املادة و  بصورته التقليدية

أضاف إليه الوسيلة اإللكترونية التي يتم من خاللها اإلشهار التجاري اإللكتروني و  ،2التجاريةاملمارسات 

 ت اإللكترونية".صتصاال "... عن طريق اإلكما هو وارد في املادة السابقة 

من القانون رقم  11فقرة  03اإللكتروني في املادة  تصالو في هذا اإلطار فقد عرف املشرع الجزائري اإل

، على 3املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي 18/07

"كل إرسال أو صتراسل أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو أنه: 

 معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر األسالك أو األلياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية".

على عكس العديد من التشريعات الحديثة املنظمة لعقود التجارة و  و عليه يكون املشرع الجزائري 

هو ترويج بيع و  اإللكترونية، قد وضع تعريف لإلشهار التجاري اإللكتروني مبينا من خالله الهدف منه

هي وسيلة و  لها،جذب املستهلكين للتعاقد عليها، كما حدد الوسيلة التي يتم من خالو  الخدماتو  السلع

 إلكترونية.

و يمكن القول من مجمل التعريفات السابقة سواء الفقهية أو القانونية، أن اإلشهار التجاري 

، فالقصد منهما هو التعريف 4هدفه عن اإلشهار التقليديو  اإللكتروني ال يختلف من حيث مضمونه

                                                         
 أنظر من ذلك: 1

قمع الغش، و  يتعلق برقابة الجودة 1990يناير  30املوافق  1410رجب عام  3مؤرخ في  39-90من املرسوم التنفيذي رقم  08فقرة  02املادة  -

، 2001أكتوبر  16املوافق  1422رجب  28، املؤرخ في 315-01متمم باملرسوم التنفيذي رقم و  ، معدل1410رجب  4، الصادرة في 5ج.ر.ع 

 .2001أكتوبر  21املوافق  1422شعبان  4، الصادرة في 61ج.ر.ع 

 املتمم، السابق.و  مارسات التجارية املعدلاملحدد للقواعد املطبقة على امل 04/02من القانون رقم  03فقرة  03املادة  -

، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر.ع 2014فبراير  24املوافق  1435ربيع الثاني  24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  25فقرة  07املادة  -

 .2014مارس  23املوافق  1435جمادى األولى  21، الصادرة في 16
"كل إعالن يهدف بصفة املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اإلشهار بأنه:  04/02نون رقم من القا 03فقرة  03عرفت املادة  2

 املستعملة" صتصالمباشرة أو غير مباشرة إى  صترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان املكان أو وسائل اإل
علق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات ، يت2018يونيو  10املوافق  1439رمضان  25مؤرخ في  07-18قانون رقم  3

 .2018يونيو  10املوافق  1439رمضان  25، الصادرة في 34الطابع الشخص ي، ج.ر.ع 
سارة عزوز، حماية املستهلك من و  ،108، ص 2008خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  4

العلوم و  شهار املضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه )ل.م.د( في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق اإل 
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، غير أن السمة األساسية التي 1التعاقد عليهاتحفزهم لإلقبال على و  بمنتج معين بصورة تجذب املستهلكين

، التي 2اإللكترونية تصاليتميز بها اإلشهار التجاري اإللكتروني عن نظيره التقليدي أنه يتم عبر وسائل اإل

السهولة في إيصال و  الخدمات، كما توفر العديد من املميزات ال سيما السرعةو  توفر العديد من التقنيات

يوفر و  بكلفة أقل من اإلشهار التقليدي، مما يعزز املنافسةو  ى أكبر عدد من املستهلكيناإلشهار التجاري إل

 .3التنقل بئعتحمل للمستهلك اإللكتروني إمكانية االختيار بين العديد من املنتجات عن بعد دون 

 املشابهة له فاهيمالفرع الثاني: صتمييا اإلشهار التجاري اإللكتروني عن بعض امل

يكون الهدف منها هو تقديم  الطرق التي، هناك العديد من اإلشهار التجاري اإللكترونيغرار على 

قد تحتوي على عناصر من شأنها دفع املستهلك و  إبراز خصائص املنتجات املطروحة في السوق،و  معلومات

 تروني.بين اإلشهار التجاري اإللكو  إلى اإلقبال على التعاقد، مما قد يؤدي بالبعض إلى الخلط بينها

اختالطه مع و  من أجل إبراز معنى اإلشهار التجاري اإللكتروني على نحو ال يدع مجال لتداخلهو  و عليه،

التجاري  شهاراملشابهة لإل  فاهيمأهم املهذا اإلطار فإن في و ،املشابهة له، وجب تمييزه عنهافاهيم امل

 الترويج اإللكترونيو  الدعاية اإللكترونية،و  اإللكتروني هي اإلعالم اإللكتروني،

 أوال: صتمييا اإلشهار التجاري اإللكتروني عن اإلعالم اإللكتروني

األخبار بين الجمهور عن و  املعلوماتو  عرف بعض الفقه اإلعالم اإللكتروني على أنه: "نشر الحقائق

 .4االجتمايي"و  اإللكترونية، بقصد نشر الثقافة وتنمية الويي السياس ي تصالطريق وسائل اإل

وضع املشرع الجزائري تعريفا واسعا لإلعالم، يشمل جميع الوسائل التي يتم من  ى من جهة أخر و 

املتعلق  12/05من القانون العضوي رقم  03ذلك بموجب املادة و  خاللها، بما فيها الوسائل اإللكترونية،

     

                                                                                                                                                              

، حماية املستهلك من الخداع اإلعالني اإللكتروني، مجلة زويبةسميرة و  ،28، ص 2016/2017السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .29، ص 2017، جامعة بومرداس، الجزائر، 25، عدد الدراسات القانونية
 ، 109-108، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  1
، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون خميخممحمد  2

، حماية املستهلك من عبد هللاليندة و  ،29، ص 2016/2017السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العلوم و  العام، كلية الحقوق 

، مركز املنارة للدراسات واألبحاث، الرباط، املغرب، 02املضللة، مجلة املنارة للدراسات القانونية، العدد و  اإلعالنات اإللكترونية الكاذبة

 .18، ص 2014
املركز القانوني للمستهلك اإللكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في القانون، تخصص قانون رشيدة أكسوم عيالم،  3

 .322، ص 2018العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  خاص داخلي، كلية الحقوق 
 .111بق، ص خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السا 4
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أو أفكار أو معارف، عبر "...كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو أراء التي عرفته على أنه:  1باإلعالم

 صتكون موجهة للجمهور أو لفئة منهم"و  وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية،

بين و  و عليه، من خالل التعريفين السابقين لإلعالم اإللكتروني، يتضح أن هناك فرق واضح بينه

ت بهدف زيادة ويي الجمهور بياناو  اإلشهار التجاري اإللكتروني، فالهدف من األول هو نشر معلومات

الخدمات و  ، خالفا لإلشهار التجاري اإللكتروني الذي يهدف إلى ترويج السلع2اجتماعياو  ثقافياو  سياسيا

 .3بين الجمهور من أجل جذبهم للتعاقد عليها

الذي يعتمد على  شهارأضف إلى ذلك أن اإلعالم يتميز باملوضوعية من الناحية النظرية، خالفا لإل 

التهويل، فاإلعالم ال يكون إال محايدا، ألنه ال يهدف إلى ترويج سلع أو خدمات معينة، بل يعمل و  املبالغة

 4على تكوين أو تصحيح فكرة معينة، أو دعم ثقة في نظام معين

لب ه أغهذا عن اإلعالم اإللكتروني بصورة عامة، غير أن هناك نوع من اإلعالم اإللكتروني، فرضت

اإللكتروني في سبيل حماية املستهلك بمناسبة إبرامه لعقود التجارة  بائعالتشريعات الحديثة على ال

يقع على عاتق التاجر  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم، يعرفه البعض على أنه: " لتزامهو اإلو  اإللكترونية،

ئل اإللكترونية الحديثة بمقتضاه اإللكتروني أو مقدم الخدمة الذي يتعاقد مع املستهلك من خالل الوسا

التي بناء عليها يتخذ و  بكافة البيانات الجوهرية املتعلقة بالعقدو  ببياناته التجاريةو  يخبر املستهلك بشخصه

 .5املستهلك قراره باإلقدام على التعاقد أو عدم التعاقد بناء على إرادة حرة مستنيرة"

يقع على عاتق البائع اإللكتروني بإعالم املستهلك بجميع  مإلتزافاإلعالم اإللكتروني قبل التعاقدي، هو 

بجميع املعلومات املتعلقة بالعقد، قبل و  املبيع محل عقد البيع اإللكتروني،و  البيانات املتعلقة بشخصه

تنوير إرادة املستهلك حول ما هو مقدم على التعاقد عليهو  إبرام عقد البيع اإللكتروني، من أجل تبصير
6. 

، كون أن اإللكتروني قبل التعاقدي باإلعالم لتزاميختلط اإلشهار التجاري اإللكتروني مع اإلو قد 

 مميزات السلعو  كالهما يكونان في مرحلة قبل التعاقد، كما أن كالهما يهدفان إلى إبراز خصائص

 الخدمات.و 

                                                         
صفر  21، الصادرة بتاريخ 02، يتعلق باإلعالم، ج.ر.ع. 2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  1

 .2012يناير  15املوافق لـ  1433
 ، 229إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 111ي، املرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكترون 3
، مشروع قانون لحماية املستهلك اإللكتروني األردني )دراسة ماجدةمحمد يوسف نفاع و  ،95عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  4

 .98، ص 2014مقارنة(، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية، األردن، 
 .280، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  5
 وما بعدها من هذه الرسالة 64الصفحة راجع تفصيل ذلك في  6
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إللكتروني إلى الترويج إال أن الفرق بينهما يظهر في هدف كل واحد منهما، حيث يهدف اإلشهار التجاري ا

جذبه و  اإلقناع، بهدف التأثير على املستهلكو  التهويلو  الخدمات، باستخدام أساليب اإلغراءو  للسلع

بيانات و  قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، يهدف إلى تقديم معلومات لتزامللتعاقد عليها، في حين أن اإل

و مبالغة، بهدف تنوير إرادة املستهلك حتى يكون على الخدمات بعيدا عن أي تهويل أو  صحيحة حول السلع

 إلتزام، هو قبل التعاقدي بإعالم املستهلك لتزامدراية بما هو مقدم على التعاقد عليه، كما أن اإلو  علم

قانوني إجباري، يوقع على البائع في حالة مخالفته عقوبات، في حين أن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو 

قدرات املحترفو  املنافسة اختياري على ضوء
1. 

 ثانيا: صتمييا اإلشهار التجاري اإللكتروني عن الدعاية اإللكترونية

اإللكترونية، تهدف إلى  تصاليعرف البعض الدعاية اإللكترونية على أنها: "هي نشاط يتم عبر وسائل اإل

ذلك بجعلهم و  إما سلباو  ما،ذلك بجعلهم يؤمنون بفكرة أو مذهب و  التأثير في عقيدة الجمهور، إما إيجابا

 .2ينصرفون عن فكرة أو مذهب ما"

 ،(le propagande)هما الدعاية اإليديولوجية و  و في هذا اإلطار، يميز البعض بين نوعين من الدعاية،

هذا النوع من الدعاية ال يثير و  ،3يقصد: "بها النشاط الذي يهدف إلى الترويج لفكرة أو مذهب أو عقيدة"و 

، كون أن الدعاية اإليديولوجية ال تهدف إلى حشهار التجاري، فالفرق بينهما واضبين اإل و  ينهأي تداخل ب

قتناع بفكرة اقد عليها، بل تهدف إلى جذبهم لإلللسلع أو الخدمات من أجل جذب الجمهور للتع الترويج

 معينة أو مذهب أو عقيدة.

هي و  الدعاية، يكون في النوع الثاني من الدعاية،و  التشابه بين اإلشهار التجاري و  في حين أن التداخل

الدعاية التجارية ويقصد بها: "إعالن تجاري مدفوع األجر يهدف إلى تحقيق املكسب املادي، مستخدما في 

 .4يتوجه بصفة أساسية إلى املستهلك النهائي"و  ذلك التأثير النفس ي،

تشمل و  ت، فهي وسيلة لجذب املستهلكين،ترويج السلع والخدماو  فالدعاية التجارية تهدف إلى تسويق

 1غير ذلكو  الصور و  على كافة وسائل التأثير النفس ي، األضواء، الحركة، الديناميكية،

                                                         
-43سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص و  ،84-83، املرجع السابق، ص بوراسمحمد  1

44. 
الفقه اإلسالمي(، د و  قانون حماية املستهلكو  أثره في معيار التدليس )دراسة مقارنة في القانون املدنيو  رضا متولي وهدان، الخداع اإلعالني 2

 .17-16، ص 2013التوزيع، املنصورة، مصر، و  القانون للنشرو  ط، دار الفكر
 .231إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  3
، أليات حماية املستهلك في القانون بوعون زكرياء و  ،76الخدمات، املرجع السابق، ص و  النظام القانوني لإلشهار عن املنتجات ،بوراسمحمد  4

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الطور الثالث )ل.م.د(، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة الجزائري 

 .98، ص 2017زائر، منتوري قسنطينة، الج
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ال و  اإلشهار التجاري، دفع البعض للقول بأنهما نظام واحدو  فنظرا للتشابه الكبير بين الدعاية التجارية

 .2يوجد أي اختالف بينهما

الدعاية التجارية، في كون أن هذه األخيرة و  ه يميز بين اإلشهار التجاري مع ذلك، هناك بعض الفق

تختلف عن اإلشهار التجاري في أن املعلن ال يكتفي بمجرد اإلشهار عن السلع أو الخدمات، بل يعمل على 

ما  ق اإلقناعطر و  من مناهج املنطقو  الدعوة إليها بوسائل أكثر إيجابية، متخذا من أساليب التأثير النفس ي

 .3ها أكثر إلحاحابليجعل املستهلك في ط

صاحب الدعاية التجارية، حيث و  البعض أن الفرق بينهما يكمن أيضا، في شخصية املعلن يفيضكما 

أن شخصية املعلن في الغالب تكون معروفة لجمهور املستهلكين، أما شخصية صاحب الدعاية التجارية 

 .4فال تكون معروفة في الغالب

 اإلشهار التجاري اإللكتروني عن الترويج اإللكتروني ثالثا: صتمييا 

املتفاعل مع غيره من و  يعرف البعض الترويج بصورته العامة على أنه: "ذلك العنصر املتعدد األشكال

الناجمة بين ما تقدمه الشركات من سلع أو  تصالالهادف إلى تحقيق عملية اإلو  عناصر املزيج التسويقي،

 اتهميرغبات املستهلكين من أفراد أو مؤسسات وفقا إلمكانو  خدمات أو أفكار، تعمل على إشباع حاجات

حثهم للحصول و  تعريفهم باملنتجو  باألخرين تصال، كما يعرفه البعض األخر على أنه: " يمثل اإل5توقعاتهم"و 

 .6"تصاليتم بوسائل اإلو  تحقيق األرباح للمنظمة،و  زيادة املبيعاتو  تنشيط الطلب بالتاليو  عليه

     

                                                                                                                                                              
 علوم، تخصص القانون، كلية الحقوق رسالة لنيل درجة الدكتوراه  ، الحماية املدنية للمستهلك في إطار املعامالت اإللكترونية،عبوبزهيرة  1

 .31، ص 2018العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و 
صالح محمد صالح امبارك، حماية املستهلك في و  ،77الخدمات، املرجع السابق، ص و  املنتجات، النظام القانوني لإلشهار عن بوراسمحمد  2

نور الدين يوسفي، اإلشهار اإللكتروني و محمد دمانة و  ،13، ص 2016اإلعالن التجاري )دراسة موسعة للتشريعات العربية(، الطبعة األولى، 

 .291، ص 2018العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، و  قوق ، كلية الح17املستهلك، مجلة الفكر، العدد و  التجاري 
الغبن في العقود اإللكترونية و  زياد إبراهيم النجار، قواعد حماية املستهلك من التغريرو  ،97عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  3

أسعد أحمد هلدير، نظرية الغش في و  ،143-142، ص 2017ن، األردن، التوزيع، عماو  )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر

 .270-269، ص 2011العقد )دراسة تحليلية مقارنة في القانون املدني(، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، 2008التوزيع، عمان، األردن، و  دار الفارق للنشرالتطبيق، الطبعة األولى، و  ، اإلعالن وسلوك املستهلك بين النظريةأبو طعيمةحسام فتحي  4

 .88ص 
محمد و  ،74، ص 2016التوزيع، عمان، األردن، و  الترويج السياحي، د ط، دار أمواج للنشرتصال و ، وسائل اإلمرتض ىالبشير األمين  5

 .281ص ، 2016التوزيع، القاهرة، مصر، و  الصيرفى، التسويق الصحي، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر
، 2010التوزيع، عمان، األردن، و  تحليلي(، د ط، دار الحامد للنشرو  ، استراتيجيات التسويق )مدخل كميالصميدييمحمود جاسم محمد  6

  .260ص 
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من القانون رقم  07و من جهة أخرى عرف املشرع الجزائري البيع الترويجي بصورة عامة، في املادة 

البيع في حالة تصفية و  البيع الترويجيو  كيفيات ممارسة البيع بالتخفيضو  ، الذي يحدد شروط06/215

"كل ، على أنه: 1البيع خارج املحالت التجارية بواسطة فتح الطرودو  ع عند مخازن املعاملالبيو  املخزونات

كسب و  ب الزبائنذالعون االقتصادي عن طريقها إى  جالتي يرمي و  صتقنية بيع سلعة مهما يكن شكلها،

 وفائهم".

الشراء، فهو  و عليه، فإن الترويج يعتبر إحدى وسائل تنشيط املبيعات من أجل حث املستهلكين على

مات في أفضل صورة ممكنة من خالل الخدو  في الرغبة في إظهار السلع شهار التجاري يشترك مع اإل 

 .2التشويقو  ستخدام أساليب اإلغراءإ

اإلشهار التجاري في كون أن األول يمنح املستهلكين ش يء ملموس، مثل  عنغير أن الترويج يختلف 

مر إلى تنظيم دورات للتدريب على قد يصل األ و  الهدايا،و  تقديم العينات املجانيةو  تخفيض السلعة

 هو ماال يتوفر في الغالب في اإلشهار التجاري.و  ،3الخدماتو  ستخدام السلعإ

وجه إلى عدد محدود من األفراد نتشار، فاألول يج عن اإلشهار التجاري في سرعة اإل كما يختلف التروي

األخير يكون طويل األمد مقارنة بأثر وسائل ترويج املبيعات التي ، كما أن أثر هذا 4اإلشهار التجاري ب مقارنة

تكون قصيرة األجل، لهذا تكون وسائل ترويج املبيعات مكملة لإلشهار التجاري الذي يظل املحرك الرئيس ي 

 .5في التأثير على سلوك املستهلك

 الفرع الثالث، الطرق التي يتم من خاللها اإلشهار التجاري اإللكتروني

أهم ما يميز اإلشهار التجاري اإللكتروني هو الوسيلة التي يتم من خاللها، حيث يتم إلكترونيا عن إن 

، هذه األخيرة منحت العديد من امليزات للمعلنين، نترنتالحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالطريق وسائل اإل

أنماطها، حيث أتاحت و  هاقلة التكلفة، إضافة إلى تنوع أساليبو  أبرزها سهولة إرسال اإلشهار التجاري،

 إرسال الرسائل اإلشهارية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من املستهلكين.و  للمعلن تنويع طرق عرض

                                                         
كيفيات ممارسة البيع و  ، يحدد شروط2006يونيو سنة  18، املوافق 1427جمادى األولى عام  22، مؤرخ في 215-06مرسوم تنفيذي رقم  1

البيع خارج املحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، و  البيع عند مخازن املعاملو  البيع في حالة تصفية املخزوناتو  البيع الترويجيو  لتخفيضبا

 .2006يونيو سنة  21، املوافق 1427جمادى األولى عام  25 بتاريخ:، الصادرة 41ج.ر.ع 
 .99محمد يوسف نفاع ماجدة، املرجع السابق، ص  2
 .96عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  3
 .233سماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص إ 4
سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل و  ،83الخدمات، املرجع السابق، ص و  محمد بوراس، النظام القانوني لإلشهار عن املنتجات 5

 .51في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص 
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و عليه، تختلف الطرق التي يتم من خاللها اإلشهار التجاري اإللكتروني باختالف التقنيات التي توفرها 

 .ذلك على النحو اآلتيو  هاإلى أهمسنحاول في هذا اإلطار التطرق و  ،نترنتشبكة اإل 

اقع اإللكترونية  أوال: اإلشهار عن طريق املو

تعد املواقع اإللكترونية بمثابة البوابة الرئيسية للدخول إلى شبكة الويب، وتوصف بأنها بوابة للبحث  

ت، إحضارها في ثواني معدوداو  (،نترنتحيث تجمع كل املوارد التي تحتويها شبكة املعلومات العاملية )اإل 

يستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي أن يفتح له موقعا و  سواء كانت نصية أو صوتية أو صورة أو فيديو،

 .1، من خالله يستطيع تقديم عرض أو إعالن أو معلومات... وغير ذلكنترنتثابتا على شبكة اإل و  دائما

، نظرا 2نترنتشبكة اإل و يعتبر اإلشهار عن طريق املواقع اإللكترونية من أكثر األشكال شيوعا على 

للمميزات التي تمنحها املواقع اإللكترونية للمعلنين، حيث تسمح بوصول اإلشهار الذي يتم من خاللها إلى 

، كما تسمح له بتحديث معلومات اإلشهار 3أكبر عدد ممكن من املستهلكين من مختلف أنحاء العالم

إضافة بعض و  ن إمكانية تشكيل إعالناتهم التجاريةكما تمنح املواقع اإللكترونية للمعلني، 4سهولةو  بسرعة

 .5األصوات، بطريقة تجذب املستهلكينو  األلوانو  الصور و  املؤثرات إليها كالرسومات

 ثانيا: اإلشهار عن طريق الشرائط اإلشهارية

يتواجد و  الشريط اإلشهاري هو عبارة عن مستطيل صغير الحجم باملقارنة بصفحة املوقع اإللكتروني،

ال يستطيع املستخدم و  يظهر بشكل تلقائي دون أن يطلبه مستخدم املوقع،و  الصفحة، ىعامة أعل بصفة

لظهور مرة أخرى بذات اإلشهار  قد يختفيو  أيقونة بإلغائه، حتوائهإي غالب األحيان التخلص منه لعدم ف

 .6السابق أو بإشهار جديد

تكون هذه البيانات جذابة، بحيث و  املنتوج،و يتضمن الشريط اإلشهاري عادة بيانات مختصرة عن 

تأخذ املواصفات الفنية و  وقع األصلي للمعلن،املتدفع املستهلك إلى الضغط على هذا الشريط للوصول إلى 

                                                         
 وما بعدها من هذه الرسالة 154للمزيد من التفصيل حول املواقع اإللكترونية، راجع الصفحة  1
 .226، ص 2008طرق إعداده، د ط، دار املناهج، عمان، األردن، و  ، اإلعالن: أنواعه، مبادئه،الصيرفيمحمد عبد الفتاح  2
 .102ماجدة محمد يوسف نفاع، املرجع السابق، ص  3

4
 Charlaine BOUCHARD, Marc LACOURSIÈRE et Julie Mc CANN, la cyberpublicité: son visage, ses couleurs, 

Qu’en est-il de la protection des consommateurs ?, La Revue du Notariat, Volume 107, numéro 2, Montréal, 

Canada, 2005, p 311. 
 .325ص  املرجع السابق، رشيدة أكسوم عيالم،و  ،115ع السابق، ص خالد كوثر سعيد عدنان، املرج 5
ولى، غازي بن فهد بن غازي املزيني، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة(، الطبعة األ  6

مواهب، أحكام حماية  عبد هللا أدم أحمدو  ،396، ص 2018دية، التوزيع، الرياض، اململكة العربية السعو و  دار الكتاب الجامعي للنشر

القانون، جامعة و  املستهلك اإللكتروني "عقد البيع نموذجا" )دراسة مقارنة(، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه املقارن، كلية الشريعة

 .180، ص 2017أم درمان اإلسالمية، السودان، 
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من مساحة الشاشة، بأبعاد تبلغ  % 10و 5للشريط اإلشهاري شكل ثابت، حيث تتراوح نسبة مساحته بين 

72 X 468  ،أن و  كيلوبايت، 12015على أن يكون حجم ملف اإلعالن في حدود بيكسل في حدها األقص ى

 .1الفعالية املطلوبةو  تكون رسالته اإلشهارية واضحة لتأدي التأثير

كما يستطيع املعلن من خالل هذه الشرائط، إضافة بعض املؤثرات الصوتية أو الحركية التي تغري 

يستخدم املعلن عادة على هذا الشريط و  للمعلن،الدخول إلى املوقع األصلي و  املستهلكين للضغط عليه،

ربح هدية مجانية"، هذا باإلضافة إلى أن هذه إستهلكين، مثال "عرض محدود" أو "عبارات تجذب انتباه امل

ذلك حتى و  الشرائط اإلشهارية يضعها املعلن في املواقع الشهيرة، التي يزورها عدد كبير من املستهلكين،

 .2كبر عدد ممكنيضمن وصول إشهاره إلى أ

غير أن البعض يرى أن فاعليته أصبحت محدودة، نظرا لتواجده بكثرة، األمر الذي يقلل قدرته على 

 .3من املستخدمين فقط يضغطون على الشريط اإلشهاري  % 1أن و  جذب االنتباه،

 ثالثا: اإلشهار عن طريق الرسائل البينية

(، كما تسمى les messages interstitiels) 4املتخللالرسائل البينية أو كما يسميها البعض بالرسائل 

تستغرق بضع و  هو رسائل يتم عرضها بين صفحتين على الويب،و  أحياًنا بالرسائل التي تمأل الشاشة،

تحتل الشاشة أو النافذة النشطة كاملة، تظهر بين الوقت الذي و  ثواني(، 10إلى  5لحظات فقط )من 

ستغالل إلوبة، يتم الذي يحصل عليه، أي أثناء تحميل الصفحة املط الوقتو  يقدم فيه املستخدم طلًبا

 .5الثواني القليلة الالزمة أحياًنا لتمرير هذه الرسائل

ملستهلك و يستخدمها املعلنون في إشارة سريعة إلى موقعهم أو إلى منتجاتهم التي يقدمونها، فإذا أراد ا

 .6وض فيها، فما عليه سوى الضغط على هذه الرسالةستعالم عن املنتج املعر الدخول إلى املوقع أو اإل 

 رصتباط التشعبيرابعا: اإلشهار عن طريق اإل 

رتباط التشعبي هو عبارة عن إطار صغير يتواجد على الصفحات اإللكترونية يتضمن عادة كلمة، أو اإل 

رتباط التشعبي مباشرة إلى صفحة أخرى، يتواجد اإل جملة، أو حتى صورة، عند الضغط عليها تنقلك 

                                                         
 .115، ص 2016سويق اإللكتروني، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ليلى مطالي، الوجيز في الت 1
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 .24، ص 2016/2017يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 .326أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص  رشيدة ،116خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  :أنظر 4

5
 Laurent Winkin, Vendre ou acheter en ligne, jeu d'enfant ou parcours du combattant ?, Edi.pro, 2009, p 143 

 .40شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  6
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، من صفحة إلى أخرى بمجرد ضغطة زر نتقال سمح للمستخدم اإل تقريبا في كل املواقع اإللكترونية، لت

عند وضع مؤشر و  رتباط التشعبي باللون األزرق، ويكون تحته خط ليكون مميزا،غالبا ما يتميز نص اإل 

الفأرة عليه يتغير من سهم إلى يد
1. 

رتباط ونة اإل يستطيع املعلن أن يدرج في الصفحة الرئيسية ملوقع أخر أيقو باستخدام هذه الطريقة 

، التشعبي تدل على موقعه الذي يعرض فيه منتجاته، وتربط بين املعلنين في هذه الحالة مصالح مشتركة

 .2خر أيقونة تنقل املستهلكين إلى موقعهم األصليبحيث يضع كل منهما على صفحة اآل 

 ق البريد اإللكترونيخامسا: اإلشهار عن طري

يعتبر من أكثر و  ت،تصاال لوجيا اإلو أحد أهم الوسائل املستحدثة في تكن (e-mail)يعد البريد اإللكتروني 

سرعته في و  ، نظرا لبساطته 3% 80ستعماال بنسبة إأكثرها نترنت و على شبكة اإل  نتشاراإ تصالوسائل اإل

مقاطع و  الصور و  جميع أنواع الوثائق الرقمية، النصوصقلة تكلفته، كما يسمح بإرسال و  تبادل الرسائل

 4الفيديو ..

 الصوتياتو  الصور و  الرسومو  امللفاتو  و تقوم فكرة البريد اإللكتروني على تبادل الرسائل اإللكترونية،

ذلك باستعمال عنوان البريد و  غيرها، عن طريق إرسالها من املرسل إلى شخص أخر أو أكثرو  البرامجو 

 .5للمرسل إليه اإللكتروني

و نظرا للمميزات التي يوفرها البريد اإللكتروني، نجد أن أغلب املعلنين يستغلونه في إرسال رسائل إشهار 

يق البريد اإللكتروني تحقق معدل رسائل اإلشهار عن طر قد ثبت أن و  جذب املستهلكين إليها،و  عن منتجاته

 .6ستجابة عالي من قبل املستهلكينإ

، تخرج من نطاق لكترونين البعض يرى أن الرسائل التجارية املرسلة عبر البريد اإلإفبالرغم من ذلك، 

اإلشهار التجاري، كون أن هذه الرسائل تتم بين أشخاص معروفين، لذلك فهي تدخل في نطاق الرسائل 

                                                         
 https://techterms.com/definition/hyperlinkع: مقال منشور على املوق 1
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 Véronique Campillo, Véronique Warion, Internet, le Web et les e-mails, CampusPress, paris, France, 2007, p 
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 .56زينب ستار جبار، املرجع السابق، ص و معروف  حسين عبد القادر 6
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هو ما ال يتفق مع خاصية اإلشهار التجاري التي تقض ي بأن يكون موجه إلى الجمهور، أي و  الخاصة،

 .1شخاص غير معروفينأ

غير أن هذا القول ال يساير الواقع، حيث أصبحنا نشهد اليوم عدد كبير من الرسائل التجارية في 

لم يسبق التعامل معهم، فالتطور التكنولوجي و  صناديق بريدنا اإللكتروني، من أشخاص غير معروفين

مستهلكين ال تربطهم أي عالقة معهم، عن أتاح للمعلنين إمكانية تجميع عدد كبير من البريد اإللكتروني لل

ستغاللها في اإلشهار عن منتجاتهم، األمر الذي يمكن إبرامج املخصصة لذلك، من أجل طريق العديد من ال

تخضع و  القول معه أن الرسائل التجارية املرسلة عبر البريد اإللكتروني تدخل في نطاق اإلشهار التجاري 

 ألحكامه.

هذا النوع من اإلشهار، أي اإلشهار عن طريق البريد اإللكتروني، أصبح يشكل و تجب اإلشارة إلى أن 

 مضايقات للمستهلكين املرسل إليهم، فقد يصل إلى املستهلك الواحد ما يتجاوز املائة رسالة إشهارية يوميا،

سوف و  ،spam"2قد أطلق عليها "باإلعالنات غير املرغوب فيها" أو " اإلعالنات املزعجة" أو "إعالنات و 

 نتطرق فيما بعد إلى هذا النوع من اإلعالنات مع بيان الوسائل التشريعية للتصدي له.

 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية لإلشهار التجاري اإللكتروني

يتضح من مجمل ما سبق، أن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو عبارة عن إخبار تجاري يقوم به البائع 

 اإللكترونية، يهدف من خالله إلى إبراز مزايا منتجاته من أجل إغراء تصالسائل اإلاإللكتروني باستخدام و 

 جاته.و قتناء منتإلإلقدام على تحفيز املستهلكين و 

لكن اإلشكال الذي يثار هنا، و  جاته،و و املتصور أن يتضمن هذا اإلشهار جملة من املعلومات حول منت

منتجاته، هو تعبير عن إيجابه بحيث إذا صادف هذا اإلشهار هو هل يعتبر إشهار البائع اإللكتروني عن 

قبول من أحد املستهلكين ينعقد العقد ؟، أم أن هذا اإلشهار التجاري اإللكتروني هو مجرد دعوة للتعاقد 

أعلن عن رغبته في الحصول عن املنتج محل و  ال يرقى ألن يكون إيجابا، بحيث إذا اقتنع به أحد املستهلكين

 جابا صادر من املستهلك ال ينعقد العقد إال إذا صادفه قبول من املعلن ؟.ييكون هذا عبارة عن إاإلشهار، 

ختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لإلشهار التجاري اإللكتروني، فمنهم إو في هذا اإلطار، فقد 

نعقد العقد، بينما يرى من يرى أن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو إيجاب بحيث إذا صادفه قبول مطابق ي

 جانب أخر من الفقه، أن اإلشهار التجاري اإللكتروني ال يرقى ألن يكون إيجابا، بل هو مجرد دعوة للتعاقد.
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وسنحاول في هذا اإلطار الوقوف على حجج كل منهما، بهدف الوصول إلى تحديد الطبيعة القانونية 

 .لإلشهار التجاري اإللكتروني، وذلك على النحو اآلتي

 أوال: الرأي القائل بأن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو إيجاب إلكتروني

يستند أنصار هذا الرأي في قولهم أن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو إيجاب إلكتروني إلى جملة من 

 الحجج أبرزها:

اإللكتروني في عتبار اإلشهار التجاري اإللكتروني إيجابا يتالءم مع متطلبات حماية املستهلك إأن  -

، تبعا لذلك فإن 1املرحلة التي تسبق إبرام العقد، نظرا ملا يخضع له اإليجاب من قيود قانونية صارمة

 الحذر قبل نشره إلشهاره،و  عتبار اإلشهار التجاري اإللكتروني إيجابا سوف يدفع املعلن إلى توخي الحيطةإ

رى تعزيز ثقة املستهلك فيما ينشر من من جهة أخو  موضوعية اإلشهار،و  سوف يؤدي ذلك إلى صدقو 

 .2نترنتإشهار عبر اإل 

عتبار اإلشهار التجاري اإللكتروني دعوة لتعاقد، يكون بذلك طلب املستهلك هو إكما يرون أن  -

أن و  ، خاصة3هذا األمر من شأنه أن يجعل البائع اإللكتروني يتمتع بمميزات يحرم منها املستهلكو  اإليجاب،

 متوقف على قبول البائع اإللكتروني إليجاب املستهلك.إبرام العقد يكون 

الوسيلة اإللكترونية التي و  فتراض ي الذي ينشر فيه اإلشهار التجاري،أضف إلى ذلك، أن الوسط اإل  -

هذا أن و  جازما،و  يتم من خاللها، يفترض فيه أن يتضمن جميع خصائص اإليجاب، من كونه محددا

 .4بقبول قام العقدقترن إاإلشهار موجه للجمهور، فمتى 

لكن يجب توافر فيه جملة و  يرى البعض أن اإلشهار التجاري اإللكتروني يرقى ألن يكون إيجابا،و  هذا

العناصر األساسية و  أن يحدد الثمنو  ، أبرزها أن يكون محدد املضمون تحديدا نافيا للجهالة5من الشروط

للتعاقد، فإذا توافرت فيه هذه الشروط يصبح اإلشهار التجاري اإللكتروني إيجابا، بحيث إذا قابله قبول 

مطابق له أبرم العقد، أما إذا لم يشر في اإلشهار التجاري اإللكتروني إلى الشروط األساسية أو العناصر 

                                                         
1
 Rabih chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative, LGDJ, paris, 2010, p 59. 

، املرجع يوسفينور الدين و محمد دمانة و  ،51سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  2

 .293السابق، ص 
 .133-132خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3
 .50السابق، ص الخدمات، املرجع و  ، النظام القانوني لإلشهار عن املنتجاتبوراسمحمد  4

5
 Rabih chendeb, op cit, p 59. 
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هذا الرأي األخير قد سايره أغلب و  دعوى للتعاقد، الجوهرية الالزمة إلبرام العقد أو بعضها ظل مجرد

 .1البحثينو  اءالفقه

و يؤيد هذا االتجاه ما ورد في قواعد العقد الدولي املوحد الصادر عن املعهد الدولي لتوحيد القانون 

مشيرا إلى إبرام و  التي تفيد بأن اإلشهار إذا كان متضمنا الخصائص الجوهرية ملوضوع العقد،و  الخاص،

 .2قترن به قبول مطابق في هذه الحالة يعتبر إيجابا ينعقد به العقدإقد، فإذا ما الع

 ثانيا: الرأي القائل بأن اإلشهار التجاري اإللكتروني هو دعوة للتعاقد

الدعوى إلى التعاقد هي تلك الدعوى التي يوجهها شخص إلى أخر أو إلى الجمهور بهدف حثهم على 

إذا قبل الغير هذه إال رتباط مباشرة ال تتوافر نية اإل و  للمسائل الجوهرية،التعاقد معه دون تحديده 

 .3الدعوة

تجاه أن اإلشهار التجاري اإللكتروني ال يرقى ألن يكون إيجابا، ويستندون في ذلك إلى عدة و يرى هذا اإل

 حجج، أبرزها:

مستلزمات عقود التجار و  يعةعتبار اإلشهار التجاري اإللكتروني دعوة للتعاقد هو ما يتفق مع طبإأن  -

اإللكترونية، فقد يتسلم املعلن مئات بل أالف الرسائل اإللكترونية على طلب الشراء دون أن يكون لديه 

لكن بأسعار أزيد مما كانت عليه وقت اإلشهار نتيجة الزدياد الطلب و  كل الكمية املطلوبة، أو تكون لديه

 نترنتعتبار اإلشهار اإللكتروني املوجه للعامة عبر شبكة اإل إن لذلك فإو  على السلعة أو الرتفاع األسعار،

ه مجرد دعوة للتعاقد، من شأنه أن يمكن العارض من رفض الطلبات الزائدة عن إمكانيته، لعدم توفر 

وطا، كما أنه من الخطورة بمكان، كمية كبيرة من املنتج، أو بسبب تذبذب األسعار صعودا أو هب على

عتبار اإلشهار التجاري اإللكتروني املوجه للجمهور إيجابا، إذ أن ذلك يعرض املعلن لخسارة كبيرة سواء إ

 .4ه بالتعويض، أو لتقديمه بضاعة بأسعار غير مناسبةإلتزاممن ناحية 

                                                         
عبد هللا ذيب محمود، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة و  ،113عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1

 يمينةو  ،399-398زيني، املرجع السابق، ص غازي بن فهد بن غازي املو  ،73، ص 2012التوزيع، عمان، األردن، و  األولى، دار الثقافة للنشر

زياد إبراهيم و  ،70، ص 2016حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، الطبعة األولى، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، 

)دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل  نترنت، الحماية املدنية للمستهلك عبر اإل خلوي نصيرة )عنان( و  ،144النجار، املرجع السابق، ص 

 .19، ص 2018العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 
عة األولى، دار الحامد )دراسة تحليلية(، الطب نترنتمشار إلى ذلك لدى: عمر خالد زريقات، عقود التجارة اإللكترونية، عقد البيع عبر اإل  2

 .129، ص 2007التوزيع، عمان، األردن، و  للنشر
 .135، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  3
 .114خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  4
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أن اإلشهار التجاري اإللكتروني، قد يصل إلى املستهلكين من دول مختلفة، نظرا للطابع العالمي  -

، كأن ة، لذلك فإن أغلب املعلنين يضعون تحفظات على إعالناتهم التجارية اإللكترونينترنتلشبكة اإل 

عتبار إمع وضع هذه التحفظات من الصعب و  يضيفوا إليه مثال "أن العرض ساري حتى نفاذ الكمية"،

 .1اإلشهار التجاري اإللكتروني إيجابا، ألن ذلك يتعارض مع شروط اإليجاب، في أن يكون باتا

الخدمات املعلن عنها بنوع من و  اإلشهار التجاري، أنه يتضمن ذكر ملزايا السلع علىما هو معروف  -

لكن هذا األمر يتعارض تماما مع اإليجاب و  هذا األمر مسموح به في مجال اإلشهار،و  املبالغة البسيطة،

 .2يتضمن تحديدا لجميع خصائص السلعة املعروضةو  الذي يجب أن يكون باتا،

هو ما و  إقباله على التعاقد،و  الغاية من اإلشهار التجاري اإللكتروني هي جذب املستهلك كما أن -

 يستديي القول بأن اإلشهار التجاري اإللكتروني دعوة إلى التعاقد، ألن الرسالة اإلشهارية قد تحقق غرضها

 .3قد ال تحققهو 

ساكسوني، الذي يعتبر أن اإلشهار ال يمكن -األنجلوتجاه، أنه قد ساير القانون و املالحظ على هذا اإل

واضحة و  أنه ال يتم توجيهه إلى املستهلكين بطريقة محددةو  أن يرقى إلى اإليجاب بسبب دقته غير الكافية،

 مع ذلك، فإنو  بما فيه الكفاية، كما أن ظروف عرض اإلشهار يستبعد معها نية املعلن في إبرام العقد،

ة األنجلو ساكسونية تؤهل اإلعالن الذي يوجه إلى مجموعة معينة من بعض السلطات القضائي

 .4املستهلكين ألن يكون إيجابا

و عليه، يمكن القول من مجمل الحجج الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لإلشهار التجاري 

عامة أنه دعوة  اإللكتروني فيما إذا كان إيجابا أو دعوة للتعاقد، أن األصل في اإلشهار التجاري بصورة

البيانات األساسية و  كذا إدراج املعلن للمعلوماتو  للتعاقد، غير أن الوسيلة الحديثة التي يتم من خاللها،

م من الخطورة التي يحملها شروط التعاقد، جعلت أغلب الفقه يعتبرونه إيجابا، بالرغو  املتعلقة باملنتج

 عتبار على املعلن.هذا اإل 

ستخدام الخطابات إتفاقية األمم املتحدة بشأن إي نسايره، هو ما أقرته لراجح الذو لعل الرأي ا

عتبرت أن اإلشهار التجاري إمنه، حيث  11، في املادة 5(CNUDCIاإللكترونية في العقود الدولية )

                                                         
 .136، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  1
 .20ق، ص ليندة عبد هللا، املرجع الساب 2
 .399غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  3

4
 Meryem Edderouassi, Le contrat électronique International, Thèse Pour obtenir le grade de docteur, Spécialité 

Droit privé, Université Grenoble Alpes, France, 2017, p 168-169. 
5 Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux, NATIONS UNIES, New York, 2007, Disponible sur le site : 
https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf 

https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf
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اإللكتروني املوجه إلى جمهور املستهلكين هو دعوة للتعاقد، ما لم يدل بوضوح على نية املعلن في جعله 

 يفترض أن تتجه نية املعلن في جعله إيجابا، إذا تضمن إشهاره اإللكتروني على:و  ،1ملزما إذا تم قبوله إيجابا

محددا تحديدا و  أن يكون كامالو  باتاو  أوال جميع الشروط الواجب توافرها في اإليجاب بأن يكون جازما -

بدون و  شروط التعاقد بصدقو  البيانات املتعلقة باملنتوجو  كافيا، وأن يتضمن على جميع املعلومات

 مبالغة.

 ثانيا أن يتضمن اإلشهار التجاري اإللكتروني أيقونة يقوم املستهلك بالضغط عليها إلعالن قبوله، -

الضغط و  عادة تكون هذه األيقونة تحمل عبارة "أنا موافق"، يقوم املستهلك بوضع مؤشر الفأرة عليها،و 

بالفأرة إلعالن قبوله
2. 

أيقونة القبول كما و  التجاري اإللكتروني الشروط الواجب توافرها في اإليجاب،فإذا تضمن اإلشهار 

يرقى ألن يكون إيجابا،  بالتاليو  تجاه نية املعلن إلى جعل إشهاره إيجابا،إسبق بيانه، يعتبر ذلك دليال على 

 إذا صادفه قبول مطابق يبرم العقد.

 الثاني: مظاهر التنظيم القانوني لإلشهار التجاري اإللكتروني املطلب

مما ال شك فيه أن اإلشهار التجاري اإللكتروني أصبح يلعب دورا أساسيا في إطالع املستهلكين 

من املعلوم أن و  اإللكترونيين على ما هو موجود في سوق من سلع، كما له تأثير كبير على إرادتهم الشرائية،

السلع محل الرسالة  لىامة هو جذب املستهلكين للتعاقد عبصورة ع التجاري  ي لإلشهارالهدف األساس 

 اإلشهارية.

قد و  التهويل،و  لذلك نجد أن أغلب املعلنين يبرزون سلعهم في رسائلهم اإلشهارية بنوع من املبالغة

املستهلك بعد خداع املستهلكين، ليتفاجأ و  يتجاوزون بذلك الحد املسموح به، ليصلون إلى حد تضليل

إبرامه العقد بمنتوج غير مطابق ملا هو وارد في الرسالة اإلشهارية اإللكترونية، األمر الذي قد يمس بثقته 

 ثقته بمعامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة.و  بهذا النوع من اإلشهارات بصورة خاصة،

 إللكترونية بما فيها املشرع الجزائري،نجد أن أغلب التشريعات الحديثة املنظمة لعقود التجارة ا و عليه

عليها بما ينعكس  قباللإلكترونية تعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللو  بهدف حماية املستهلك من جهة،و 

                                                         
1
 Article 11: « Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 

communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est 

généralement accessible à des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications 

interactives permettant de passer des commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être 

considérée comme une invitation à l’offre, à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie 

effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation. » 
 .70، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص حوحويمينة  2
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 تطور التجارة اإللكترونية داخليا وخارجيا من جهة أخرى، فقد تدخلت لتنظيم اإلشهارو  إيجابا على نمو

 .التجاري اإللكتروني

يمكن القول  التجاري اإللكتروني باستقرائنا للنصوص القانونية املنظمة لإلشهارو  املنطلقو من هذا 

أن مظاهر هذا التنظيم تتمحور حول: تكريس مجموعة من الضوابط الواجب على املعلن أن يتقيد بها في 

ع تقرير عقوبات ، باإلضافة إلى حظر بعض اإلشهارات التجارية اإللكترونية، مالتجارية اإللكتروني هإشهار 

 سنحاول التفصيل في ذلك على النحو اآلتي.و  على كل من يخالف ذلك،

 في اإلشهار التجاري اإللكتروني حترامهاإالفرع األول: صتكريس مجموعة من الضوابط يجب 

خوفا من و  ،ى السلوكيات الشرائية للمستهلكيننظرا لألثر الكبير لإلشهار التجاري اإللكتروني عل

يزعزع و  تضليل، بما يؤثر سلبا على املستهلكو  خداعو  املعلن ألساليب إشهارية تنطوي على غشستخدام إ

ثقته في تعامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، نجد أن أغلب التشريعات الحديثة املنظمة ملعامالت 

ة اإللكترونية املوجهة التجارة اإللكترونية، بما فيها املشرع الجزائري قد تدخل لتنظيم الرسالة اإلشهاري

 للمستهلكين.

في الرسالة  حترامهاإالشروط التي يجب أن و  بعض الضوابط فرضبو كان املنطلق في هذا التنظيم 

 .ذلك على النحو اآلتيو  ،سنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى أهم هذه الضوابط و  اإلشهارية اإللكترونية،

 كرسالة إشهارية أوال: أن يكون اإلشهار التجاري محدد بوضوح

تنوع تقنياتها التي يتم من خاللها عرض نترنت و الحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالإن طبيعة وسائل اإل

لتباس في ذهن املستهلك، يصعب من لغالب إلى خلق نوع من اإلاإلشهار التجاري اإللكتروني، قد تؤدي في ا

إللكترونية التي يكون الهدف منها فقط إعالمه غيرها من الرسائل او  خالله التمييز بين الرسالة اإلشهارية

 .1بش يء ما

و لعل هذا هو السبب الذي أدى بأغلب التشريعات املنظمة لعقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة، 

بفرض على املعلن أن يدرج في إشهاره التجاري اإللكتروني ما يفيد بوضوح أنه رسالة إشهارية تجارية، ومن 

، 2املتعلق بالتجارة اإللكترونية 2000/31بي رقم و فقرة "أ" من التوجيه األور  06املادة ذلك ما نصت عليه 

                                                         
، كلية 48األعمال، العدد و  حماية املستهلك اإللكتروني )دراسة في القانون املغربي(، مجلة القانون ضمانات و  الكبير الغلى، اإلشهار التجاري  1

 .154، ص 2019االجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، املغرب، و  االقتصاديةو  العلوم القانونية
2
 Article 6/ a du Directive 2000/31/CE, op cit : « Outre les autres exigences en matière d'information prévues 

par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font 

partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux 

conditions suivantes: 

a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle ». Disponible sur le site : 
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ت التجارية التي تشكل جزء من خدمة صتصاال "... يجب عل  الدول األعضاء أن صتضمن أن اإلعلى أنه: 

 مجتمع املعلومات، صتفي عل  األقل بالشروط األصتية:

 بوضوح عل  هذا النحو" ت التجارية محددةصتصاال يجب أن صتكون اإل -أ

بي السابق، في ضرورة أن يكون اإلشهار التجاري اإللكتروني و و قد ساير املشرع الفرنس ي التوجيه األور 

املتعلق  2004/575من القانون رقم  20ذلك بموجب املادة و  محددا بوضوح على أنه رسالة إشهارية،

الن، بأي شكل من األشكال، يمكن الوصول إليه أي إع "بالثقة في االقتصاد الرقمي، التي نصت على أنه: 

 .1، يجب أن يكون محدًدا بوضوح عل  أنه كذلك"نترنتت عامة عبر اإل إصتصاال بواسطة خدمة 

أما عن املشرع الجزائري، فقد نص على ضرورة أن يكون اإلشهار التجاري اإللكتروني محددا بوضوح 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية،  18/05من القانون رقم  01فقرة  30على أنه رسالة إشهارية ضمن املادة 

ذا املجال، كل إشهار أو التنظيمية املعمول بها في هو  "دون املساس باألحكام التشريعيةبنصها على أنه: 

ت اإللكترونية يجب أن يلبي صتصاال صترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف صتجاري صتتم عن طريق اإل

 املقتضيات األصتية:

 أن صتكون محددة بوضوح كرسالة صتجارية أو إشهارية" -

يجنب املستهلك الوقوع في أي لبس أو غموض أو خلط  هتظهر أهمية هذا املبدأ أو الشرط في أنو  هذا

بين الرسائل التي يقصد منها و  ستفادة من الخدمات،اإل و  بين الرسائل اإلشهارية التي تروج لشراء السلع

ال يكون الغرض منها الترويج و  املعلومات،و  فقط إعالمه بش يء ما، أو تقدم عن هذا الش يء بعض البيانات

 .2الخدماتو  للسلع

أن السؤال الذي يطرح في هذا اإلطار، هو عن الطريقة التي يتم بها تحديد اإلشهار اإللكتروني بأنه  غير

 رسالة إشهارية تجارية ؟.

و املالحظ في هذا اإلطار أن النصوص القانونية السابقة الذكر، لم تحدد الطرق التي يتم من خالله 

عتماد على توصيات السلطة التنظيمية ي هذا اإلطار اإل ، إال أنه يمكن فتحديد اإلشهار التجاري اإللكتروني

، في 4ت اإلعالنية الرقميةتصاال ( املتعلقة باإلV4، حيث أقرت في التوصية رقم )3(ARPPلإلعالنات املهنية )

     

                                                                                                                                                              
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj 
1
 Voir : Article 20 du Loi n° 2004-575, op cit. 

 .53شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  2
(: هي هيئة تنظيمية مهنية لإلعالن في فرنسا وتهدف إلى اتخاذ جميع اإلجراءات لصالح إعالنات ARPPالسلطة التنظيمية لإلعالن املهنية ) 3

 صحية.و  صادقةو  عادلة

 /https://www.arpp.orgاملوقع اإللكتروني الرسمي للهيئة هو: 
4
 Recommandation communication publicitaire digitale V4, Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
https://www.arpp.org/
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تحديد اإلشهار يكون بأي وسيلة يمكن "التي جاءت تحت عنوان تحديد اإلشهار، على أنه: و  منها 1.1الفقرة 

 .1بوضوح، مما يتيح للمستهلكين اإللكترونيين على الفور التعرف على الطبيعة اإلشهارية للرسالة"إدراكها 

 كما ميزت في تحديد الرسائل اإلشهارية بين حالتين:

الحالة األولى التي يظهر فيها الطابع اإلشهاري للرسالة، سواء كان ذلك باستخدام املعلن شكل إشهاري  -

لرسالة اإلشهارية، ففي هذه الحالة ليس من الضروري إضافة عناصر معين، أو من خالل مضمون ا

 .2تعريف أخرى لتحديد الرسالة اإلشهارية

أما الحالة الثانية فهي الحالة التي ال يتجلى فيها الطابع اإلشهاري للرسالة بوضوح، فهنا يوص ى  -

املعلن  ومقكأن ي، 3ومةيجب أن تكون هذه اإلشارة مفهو  بإضافة إشارة صريحة تسمح بتحديد اإلشهار،

 بإدراج كلمة إشهار تجاري بصورة واضحة ومقروءة في مقدمة الرسالة اإلشهارية مثال

من القانون رقم  40تجب اإلشارة إلى أنه في حالة مخالفة املعلن لهذا الشرط، فإنه طبقا للمادة و  هذا

تضاعف و  دج، 500.000دج إلى  50.000املتعلق بالتجارة اإللكترونية يعاقب بغرامة مالية من  18/05

( من تاريخ 12عليه الغرامة املالية في حالة تكرار مخالفته لهذا الشرط خالل مدة ال تتجاوز اثني عشرة )

 من القانون السابق. 48ذلك طبقا لنص املادة و  توقيع الغرامة األولى،

 قابال للتحديد ثانيا: أن يكون الشخص الذي صتم صتصميم اإلشهار التجاري اإللكتروني لحسابه

باإلضافة إلى ضرورة تحديد الطابع اإلشهاري لإلشهار التجاري اإللكتروني، فقد أقرت أيضا التشريعات 

السابقة الذكر بضرورة أن تسمح الرسالة اإلشهارية اإللكترونية بتحديد الشخص الذي تم تصميم 

قد يكون هو املعلن و  اإللكتروني،هو صاحب السلعة أو الخدمة محل اإلشهار التجاري و  الرسالة لحسابه،

سهولتها، تسمح لصاحب نترنت و عتبار أن تقنيات اإل إاإلشهارية، على ناشر الرسالة و  نفسه أي مصمم

     

                                                                                                                                                              
https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/communication-publicitaire-digitale/ 
1
 « 1.1 L’identification de la publicité : 

La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle 

se présente. 

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non 

équivoque pour le public la nature publicitaire du message » 
2
 « On distinguera deux cas de figure : 

a/ cas où le caractère publicitaire du message est manifeste, que ce soit par le recours à un format publicitaire 

usuellement utilisé par la profession ou bien par le contenu du message. Il n’est alors pas nécessaire de prévoir 

d’éléments supplémentaires d’identification » 
3
 « b/ cas où le caractère publicitaire du message ne se manifeste pas clairement : 

b1 – Il est alors recommandé d’adjoindre une indication explicite permettant d’identifier la publicité comme 

telle... » 

https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/communication-publicitaire-digitale/
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السلع أو الخدمات، بتصميم رسالة إشهارية للترويج عن منتجاته دون الحاجة للجوء للمختصين في مجال 

 نشر اإلشهار.و  تصميم

املتعلق بالتجارة  2000/31فقرة "ب" من التوجيه األوروبي رقم  06املادة  و في هذا اإلطار، فقد نصت

ذي يتم اإلشهار اإللكترونية السابق الذكر، على وجوب تحديد هوية الشخص الطبيعي أو املعنوي ال

املشرع  املسلك الذي تبناههو و  ،1لحسابه بوضوح -التجاري  تصالصطلح عليه باإلإأو كما –التجاري 

 .2املتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي 2004/575من القانون رقم  20الفرنس ي بمقتض ى املادة 

أما عن املشرع الجزائري فقد نص على ضرورة أن يسمح اإلشهار اإللكتروني بتحديد الشخص الذي تم 

بالتجارة املتعلق  18/05من القانون رقم  02فقرة  30تصميم الرسالة لحسابه بمقتض ى املادة 

 .3اإللكترونية

اإلشهارية لحسابه، قد  تظهر أهمية هذا الشرط، في كون هوية الشخص الذي تم تصميم الرسالةو  هذا

يقدم و  عتبار لدى املستهلك اإللكتروني، فعليها قد يستجيب هذا األخير لإلشهار التجاري إتكون محل 

من جهة أخرى فإن و  عنه، هذا من جهة، للتعاقد على املنتج محل اإلشهار، أو قد ينصرف عن التعاقد

 ستخدامه ألساليب التضليلإي من شأن ذلك أن يحول دون إدراج هوية صاحب املنتوج في اإلشهار التجار 

 الغش حفاظا على سمعته بين جمهور املستهلكين.و 

 يالحظ من النصوص السابقة، أنها لم تحدد بيانات معينة يجب إدراجها في اإلشهار التجاري و  هذا

عليه يمكن لهذا األخير إدراج أي و  اإللكتروني لتحديد هوية الشخص الذي تم تصميم اإلشهار لحسابه،

سمه أو لقبه أو بريده إته من خالل إشهاره، سواء بإدراج بيانات تمكن املستهلك من التعرف على هوي

 غيرها من بياناته الشخصية.و  اإللكتروني أو رقم هاتفه أو عالمته التجارية

تجب اإلشارة إلى أن في حالة مخالفة هذا الشرط، يتعرض صاحب اإلشهار التجاري إلى عقوبة و 

 18/05من القانون  40دج، طبقا لنص املادة  500.000دج إلى  50.000الغرامة املالية املقدرة ما بين 

دة ال تتجاوز تضاعف عليه الغرامة املالية في حالة تكرار مخالفته لهذا الشرط خالل مو  السابق الذكر،

 من القانون السابق. 48ذلك طبقا لنص املادة و  ( من تاريخ توقيع الغرامة األولى،12اثني عشرة )

 

                                                         
1
 Article 6/ b du Directive 2000/31/CE, op cit : « la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la 

communication commerciale est faite doit être clairement identifiable » 
2
 Article 20 du Loi n° 2004-575, op cit : « … Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou 

morale pour le compte de laquelle elle est réalisée » 
"أن تسمح بتحديد الشخص الذي صتم املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق، على أنه:  18/05من القانون رقم  02فقرة  30تنص املادة  3

 صتصميم الرسالة لحسابه"
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 اآلداب العامةو  ثالثا: أن ال يمس اإلشهار التجاري اإللكتروني بالنظام العام

هي و  ا دقيقا،اآلداب العامة من األفكار املرنة التي يصعب تحديدها تحديدو  تعتبر فكرة النظام العام

، غير أن ذلك لم يمنع البعض من محاولة وضع تعريف 1املكانو  فكرة ذات مفهوم متغير من حيث الزمان

تي تمس املصالح العليا لها، فكان أن عرفوا النظام العام على أنه: "مجموعة من األسس أو القواعد ال

التي تعلو على مصالح األفراد، فال و  جتماعية كانت هذه املصالح أو اقتصادية أو سياسية،إللمجتمع، 

يجوز لألفراد أن يخالفوها في االتفاقات التي يعقدونها فيما بينهم، حتى لو حققت لهم هذه االتفاقات 

، أما اآلداب العامة فعرفها البعض على أنها: " مجموعة األسس أو القواعد األخالقية التي 2مصلحة خاصة"

لذلك ال يباح الخروج عنها عن و  ى الناس أنها واجبة االتباع في عالقاتهم،التي ير و  يقوم عليها نظام املجتمع،

 3طريق اتفاقاتهم الخاصة"

اآلداب و  وتطبيقا لذلك، يجب على املعلن أن يرايي في إشهاره التجاري اإللكتروني فكرة النظام العام

أن يشمل إشهاره اإللكتروني أن ال يمس بهما، باعتبارهما الركائز األساسية للمجتمع، فال يجب و  العامة،

نحراف األخالقي، أو تمس بالعقيدة ياء أو تحرض على اإل مثال على صور أو رسومات أو أصوات خادشة للح

 .4الدينية أو أحد رموز السيادة الوطنية أو تهدد األمن داخل املجتمع... إلخ

هار التجاري اإللكتروني النظام و في هذا اإلطار فقد أوجب املشرع الجزائري على املعلن بأن يريي في إش

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون رقم  03فقرة  30ذلك طبقا للمادة و  اآلداب العامة،و  العام

 .النظام العام"و  "أال صتمس باآلداب العامةالتي نصت على أنه: و  اإللكترونية،

اآلداب العامة غرامات و  عدم مراعاة املعلن في إشهاره التجاري اإللكتروني للنظام العام و يترتب على

السابق، كما  18/05من القانون رقم  40دج، طبقا لنص املادة  500.000و دج 50.000مالية تتراوح بين 

من تاريخ توقيع شهرا ( 12تضعف عليه الغرامة املالية في حالة التكرار خالل مدة ال تتجاوز اثني عشرة )

 من نفس القانون. 48الغرامة األولى، طبقا لنص املادة 

 

                                                         
التوزيع، القاهرة، و  علي الظاهري لمى، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، الطبعة األولى، املركز العربي للنشرعكيلي و ال مجيد بدع 1

 .18، ص 2018مصر، 
ة )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، نتقاله للورثإ، التعويض عن الضرر ومدى صدقيمحمد أمين عيس ى  2

 .02، التهميش رقم 78، ص 2014القاهرة، مصر، 
 أثرها على الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، مركز الكتاب االكاديمي للنشرو  ، الجرائم املخلة بالشرفهاشممنصور نصار  3

 .57، ص 2017دن، التوزيع، عمان، األر و 
خالد سماحي، ضوابط الرسالة اإلشهارية اإلعالمية ضمانة لصحة املعامالت التجارية، مجلة الراصد العلمي، العدد و نسيمة موس ى  4

 .155، ص 2018الخامس، 
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 رابعا: أن يكون مضمون اإلشهار التجاري اإللكتروني واضحا 

من املتفق عليه أن اإلشهار التجاري اإللكتروني يلعب دورا أساسيا في إطالع املستهلك اإللكتروني على ما 

راز مزاياها لجذبه للتعاقد عليها، لذلك يجب أن يكون بإو  خدمات،و  هو موجود في السوق من سلع

 .1غير مبهمو  مضمون اإلشهار التجاري اإللكتروني واضحا

 املعلومات الواردة فيه عن السلعو  و يقصد بوضوح اإلشهار التجاري اإللكتروني أن تكون البيانات

، بحيث يكون من شأنه 2ن معنىأن ال تصاغ بعبارات غامضة أو مبهمة أو تحتمل أكثر مو  الخدمات كاملة،و 

 .3هو بصدد التعاقدو  خلق تفكير وايي يعمل على تكوين إرادة واعية مستنيرة لدي املستهلك

، بضرورة أن يكون اإلشهار ةو قد أقرت أغلب التشريعات الحديثة املنظمة لعقود التجارة اإللكتروني

املتعلق بالتجارة اإللكترونية في  2000/31من ذلك التوجيه األوروبي رقم و  التجاري اإللكتروني واضحا،

، وكذا املشرع 5املتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي 2004/575القانون الفرنس ي رقم و  ،4منه 06املادة 

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق الذكر. 18/05من القانون  30الجزائري في املادة 

كان إشهاره التجاري اإللكتروني يشمل على تخفيضات أو كما يجب على املعلن أن يحدد بوضوح ما إذا 

هو األمر الذي أقرته أغلب و  ستفادة منها سهلة الوصول إليها،يجب أن تكون شرط اإل و  مكافآت أو هدايا،

قانون التجارة و  ،6فقرة "ج" 06السابق، في املادة  2000/31بي رقم و التشريعات، من ذلك التوجيه األور 

"أن صتحدد بوضوح ما إذا كان هذا ، التي نصت على أنه: 04فقرة  30ري في املادة اإللكترونية الجزائ

العرض التجاري يشمل صتخفيضات أو مكافآت أو هدايا، فيما إذا كان هذا العرض صتجاريا أو صتنافسيا أو 

 .صترويجيا"

أن يبتعد عن و  األمانة،و  يجب على املعلن عموما أن يتحلى في إشهاره التجاري اإللكتروني بالصدقو  هذا

من القانون  05فقرة  30، وتطبيقا لذلك فقد نصت املادة 7كل ما من شأنه أن يخدع أو يضلل املستهلك

                                                         
 .160-159عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  1
 145خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
 115ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  خالد 3

4
 Voir : Article 06 du Directive 2000/31/CE, op cit. 

5
 Article 20 du Loi n° 2004-575, op cit. 

6
 Article 6/ c du Directive 2000/31/CE, op cit : « lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le 

prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être 

clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et 

présentées de manière précise et non équivoque ». 
-185، عبد هللا أدم أحمد مواهب، املرجع السابق، ص 259-258راج تفصيل ذلك لدى: إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  7

  .154-153-152، املرجع السابق، ص خالد سماحيو نسيمة موس ى و  ،186
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"التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها املتعلق بالتجارة اإللكترونية على أنه:  18/05رقم 

 ال غامضة".و  لالستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة

خالفة املعلن لهذه الشروط، سواء تلك املتعلقة بضرورة أن يكون إشهاره التجاري و في حالة م

اإللكتروني محددا أو تلك املتعلقة بضرورة تحديد ما إذا كان اإلشهار التجاري يشمل تخفيضات أو 

عقوبة األمانة في إشهاره التجاري اإللكتروني، فإنه يتعرض إلى الو  مكافآت أو هدايا، أو عدم تحليه بالصدق

دج،  500.000دج إلى  50.000املقدرة ما بين و  السابق، 18/05من القانون رقم  40املالية املقررة في املادة 

من تاريخ  شهرا (12كما تضاعف عليه الغرامة املالية في حالة التكرار خالل مدة ال تتجاوز اثني عشرة )

 ن السابق.من القانو  48ذلك طبقا لنص املادة و  توقيع الغرامة األولى،

 ةت التجارية اإللكترونياالفرع الثاني: حظر بعض اإلشهار 

على غرار التشريعات الحديثة املقارنة مجموعة من الضوابط افة إلى تكريس املشرع الجزائري باإلض

يجب توافرها في اإلشهار التجاري اإللكتروني، فقد حظر نوعين من اإلشهارات اإللكترونية التجارية في 

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05ذلك بمقتض ى القانون رقم و  املستهلك اإللكتروني، سبيل حماية

 .spamالرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها و  هما: اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل،و 

 أوال: اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل

ني من أهم مصادر األضرار التي قد تلحق باملستهلك يعد التضليل في اإلشهار التجاري اإللكترو 

من هذا املنطلق حظر املشرع الجزائري هذا النوع من و  ،1اإللكتروني خالل املرحلة التي تسبق إبرام العقد

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، بنصها  18/05من القانون  05فقرة  30اإلشهار اإللكتروني بمقتض ى املادة 

"التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها لالستفادة من العرض التجاري، ليست على أنه: 

 ال غامضة".و  مضللة

وسنحاول في هذا اإلطار من أجل التفصيل في هذا العنصر تحديد مفهوم لإلشهار التجاري اإللكتروني 

يتم من خاللها تقدير  الوقوف على أهم صوره، كذا تحديد املعيار التيو  ذلك من خالل تعريفهو  املضلل،

 ممارسة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل. عنثار املترتبة لآل التضليل فيه، لنتطرق بعد ذلك

 مفهوم اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل -1

بالرغم من أن املشرع الجزائري قد حظر اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل صراحة، إلى أنه لم يفصل 

من القانون رقم  28في تنظيمه كما فعل في اإلشهار التجاري املضلل في صورته التقليدية بموجب املادة 

                                                         
 .126عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1
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لها أهم صور اإلشهار التجاري التي بين من خالو  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، 04/02

 املضلل.

و لعل قصد املشرع الجزائري من عدم تفصيله في تنظيم اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، هو 

إحالته للنصوص القانونية املنظمة لإلشهار التجاري املضلل في صورته التقليدية، ال سيما تلك الواردة في 

صور التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني ال و  ر أن مفهومالسابق، على اعتبا 04/02القانون رقم 

 صور التضليل في اإلشهار التجاري في صورته التقليدية.و  تختلف عن مفهوم

و هو األمر الذي أكده مجلس املنافسة الفرنس ي بقوله: "أن التسويق الخادع الذي يظهر حاليا على 

التحايل في اإلشهار و  ضوعه، فذات أنواع النصبليس جديدا من حيث محتواه أو مو  نترنتشبكة اإل 

تجاه نشر في نفس اإلو ،1"نترنتالتجاري التقليدي هي نفسها في اإلشهار التجاري الذي يتم عبر شبكة اإل 

لقانون املنافسة، حيث  نترنتاملعلنين على اإل  مسودة دليل المتثال 2001مكتب املنافسة الكندي في ماي 

، ألنها تعاقب على نترنتقانون املتعلقة باإلشهار املضلل تنطبق على اإلشهار عبر اإل جاء فيها أن "األحكام ال

 2ليس الوسائل املستخدمة"و  محتوى البيانات

فقا ملا و  و من هذا املنطلق سنحاول الوقوف على أهم صور اإلشهار التجاري املضلل بصورته العامة،

ا تقدير التضليل في اإلشهار، مع التي يتم من خاللهكذا املعايير و  السابق، 04/02هو وارد في القانون 

 جب أول تعريف هذا األخير.و  لكن قبل ذلكو  سقاط كل ذلك على اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل،إ

 تعريف اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل -أ

يغالي في وصف  عرف بعض الفقه اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل على أنه: "ذلك اإلعالن الذي

تجمل سوءات السلعة أو الخدمة املعلن عنها عبر شبكة و  السلعة أو الخدمة بطريقة تخدع املتلقي

، كما يعرفه البعض األخر على أنه: 3التضليل"و  بقصد دفع املتلقي إلى التعاقد تحت تأثير الغش نترنتاإل 

يتبع أساليب دعائية من شأنها و  ة،الحديث تصال"هو ذلك اإلعالن الذي يقدم بأي وسيلة من وسائل اإل

خداع أو تضليل املستهلك أو إغفال أو إخفاء ذكر أي عنصر من العناصر الجوهرية املتعلقة باملعاملة التي 

 .4التي تؤدي إلى وقوعه في لبس أو خطأ"و  يشرع املستهلك في التعاقد عليها
                                                         

نبهات بن حميدة، ضمان سالمة و  ،49، املرجع السابق، ص عبوبزهيرة و  ،67أشار إلى ذلك: شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  1

العلوم السياسية، جامعة و  املستهلك على ضوء قانون االستهالك، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق 

 .294، ص 2019-2018الجزائر، بكر بلقايد، تلمسان، أبو 
2
 Voir : Véronique abad, Publicité sur Internet et Protection du consommateur, Revue du Centre de recherche en 

droit prospectif (Lex Electronica), vol 8, n°2, Université de Montréal, Canada, 2003, p 6. 
، 2015اإللكتروني، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، و  ، الحماية املدنية للمستهلك التقليديمحمد أحمد عبد الحميد أحمد 3

 .331ص 
 .273إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
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ل أنهما ال يختلفان من حيث املضمون، املالحظ من هذين التعريفين لإلشهار التجاري اإللكتروني املضل

عن التعاريف الفقهية لإلشهار التجاري املضلل في صورته التقليدية، فكل ما في األمر أن التعريفين 

هذا و  السابقين أبرزا الوسيلة اإللكترونية الحديثة التي يتم من خاللها اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل،

 واحد ال يختلف باختالف الوسيلة.أمر بديهي كون أن التضليل 

بما فيها القانون الجزائري لم تتضمن تعريف لإلشهار  1هابأما من الناحية القانونية فنجد أن أغل

حيث ، صور التضليل في اإلشهار التجاري  اكتفت فقط بتحديد أهمو  التجاري املضلل في صورته العامة،

"دون واعد املطبقة على املمارسات التجارية على أنه: املحدد للق 04/02من القانون رقم  28نصت املادة 

 التنظيمية األخرى املطبقة في هذا امليدان، يعتبر إشهار غير شرعيو  اإلخالل باألحكام التشريعية

 ممنوعا، كل إشهار صتضليلي، ال سيما إذا كان:و 

وج أو خدمة أو يتضمن صتصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن صتؤدي إى  التضليل بتعريف منت -1

 كميته أو وفرصته أو مميااصته.

 يتضمن عناصر يمكن أن صتؤدي إى  االلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاصته أو خدماصته أو نشاطاصته. -2

بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر عل  مخزون كاف من  يتعلق -3

 صتلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب صتقديمها عادة باملقارنة مع ضخامة اإلشهار"

 2ليس الكذبو  ستعمل مصطلح التضليلإعلى عكس بعض التشريعات، و  املالحظ أن املشرع الجزائري 

ستعمال مصطلح إما فعل املشرع الجزائري، كون أن حسن و  سواء في اإلشهار التقليدي أو اإللكتروني،

                                                         
اإلشهار التجاري  املقارن السابق الذكر،و  املتعلق باإلعالن املضلل 2004/114على خالف أغلب التشريعات، عرف التوجيه األوروبي رقم  1

 بأنه: "أي إشهار يتم عرضه بأي شكل من األشكال، يضلل أو يحتمل أن يضلل األشخاص الذي يوجه إليهم، فقرة "ب" منه 02املضلل في املادة 

 الذي من شأنه أن يؤثر على سلوكهم". متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: و 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32006L0114 

يتناولون كل منهما و  التجاري الكاذباإلشهار و  الباحثين يميزون بين اإلشهار التجاري املضللو  تجب اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن أغلب الفقه 2

دعاء أو زعم مخالف للحقيقة الهدف منه تضليل إار التجاري الكاذب على أنه: "هو في دراسة منفصلة ، فكان أن عرف بعض الفقه اإلشه

وصف مغاير  خراملتلقي بتزييف الحقيقة، أو إصدار تأكيدات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة، فهو عمل عمدي يعطي للطرف األ 

لكن و  الفرق بين اإلشهار الكاذب واإلشهار املضلل، كون أن هذا األخير ال يتضمن بيانات كاذبة من هذا التعريفيتجلى  للحقيقة"، وعليه

بينهما اإلشهار الكاذب، فالفرق و  بين اإلشهار الصادقوسط على ذلك يقع اإلشهار املضلل في نقطة و  يصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع املتلقي،

فهو أرحب منه من حيث  وبالتالي يترتب على ذلك أن اإلعالن املضلل يشمل كافة صور اإلعالن الكاذبو  ليس في الطبيعة،و  يكون في الدرجة

ئر، ي قسنطينة، الجزا، جامعة اإلخوة منتور 04، العدد 20يمينة بليمان، اإلشهار الكاذب أو املضلل، مجلة العلوم اإلنسانية، املجلد  النطاق.

الصنايي )دراسة مقارنة بين دول اإلمارات العربية و  عبد هللا حسين علي محمود، حماية املستهلك من الغش التجاري ، و 292، ص 2009

ة عبادي، املرجع السابق، ص بتول صراو و  ،78، ص 2002الدول األجنبية(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، و  املتحدة

 .128ر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص عم، و 75-76

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32006L0114
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التضليل من شأنه توسيع نطاق الحماية، ذلك أن التضليل يشمل زيادة على الكذب كل ما من شأنه أن 

 .1لو من غير قصدو  يؤدي إلى خداع املستهلك أو إيقاعه في غلط

إسقاطها و  لتي أوردها املشرع الجزائري لإلشهار التجاري املضلل بصورته العامة،بتحليل الصور او  هذا

 على اإلشهار التجاري املضلل اإللكتروني يمكن تسجيل بعض املالحظات أهمها:

 أن املشرع الجزائري ال يشترط أن يقع التضليل فعال، بل يكفي العتبار اإلشهار اإللكتروني غير شريي -

شأنه أن يؤدي مستقبال إلى التضليل، فالعبرة بمضمون اإلشهار اإللكتروني بغض  ممنوعا، أن يكون منو 

، كما لم يشترط املشرع الجزائري أن 2في ذلك تكريس لحماية املستهلكو النظر عن النتائج املتوقعة منه،

 يكون التضليل بشكل معين، فقد يأخذ شكل تصريحات أو بيانات أو تشكيالت، أو كما عبر عنه بعض في

من جهة أخرى فقد و  ،3إطار اإلشهار اإللكتروني قد يأخذ التضليل شكل صورة أو صوت أو نص أو فيديو

حدد املشرع الجزائري محل التضليل، فقد يكون في تعريف املنتوج، أو في كميته، أو في وفرته، أو في 

 .4مميزاته

ممنوع إذا كان و  غير شرييعتبر املشرع الجزائري إشهار إلكتروني تضليلي إو من جهة أخرى، فقد  -

هو ما و  يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطاته،

عتبار هذا إغاية املشرع الجزائري من و  ،5صطلح عليه البعض باإلشهار اإللكتروني املفض ي إلى اللبسإ

ممنوع هو حماية املستهلك من اللبس الذي يؤدي إلى و  األخير من اإلشهار اإللكتروني التضليلي غير شريي

، األمر الذي يدفعه إلى 6األوهام في ذهنه بشأن سلع أو خدمات أو نشاطات بائع أخرو  ترسيخ الشكوك

املشرع الجزائري في هذه الصورة لم يستوجب و  اإلقدام إلى التعاقد مع شخص لم يكن ينوي التعاقد معه،

 .7كفي حدوثه في املستقبلإنما يو  وقوع اللبس فعال،

ممنوع إذا تعلق بعرض معين لسلع أو و  عتبر املشرع الجزائري إشهار إلكتروني تضليلي غير شرييإكما  -

ال يتوفر على مخزون كاف من تلك  -البائع اإللكتروني في مقامنا–خدمات في حين أن العون االقتصادي 

                                                         
 .246محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
 .73سارة عزوز، املرجع السابق، ص و  ،246، ص نفسه، املرجع عياضمحمد عماد الدين  2
املجلة الدولية للبحوث القانونية ، حماية املستهلك من اإلشهار التضليلي اإللكتروني، بوخالفةراجع تفصيل ذلك لدى: عبد الكريم  3

 .131-130، ص 2017، جامعة الوادي، الجزائر، 2، العدد 1والسياسية، املجلد 
، العدد 7السياسية، املجلد و  الدراسات القانونيةو  راجع تفصيل ذلك لدي: حبيبة كالم، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل، مجلة البحوث 4

 ما بعدها.و  140، ص 2018، ، الجزائر2، جامعة البليدة 1
أحمد خديجي، قواعد املمارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية  5

 .133، ص 2016العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، و  الحقوق 
 .74املضلل في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار  6
 .252محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  7
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هو ما أطلق و  عادة باملقارنة مع ضخامة اإلشهار،السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها 

اإللكتروني بعرض إشهار  بائعالصورة يقوم ال، حيث في هذه 1عليه البعض باإلشهار اإللكتروني املضخم

إلكتروني يفوق قدراته فال يستطيع معه تغطية جميع طلبات املستهلكين مما يؤثر على ثقتهم
املالحظ و  ،2

هو ما يتضح من عبارة )....تؤدي إلى التضليل و  إحدى تطبيقات الصورة األولى، على هذه الصورة أنها تعتبر

كتفاء ذلك كان البد للمشرع الجزائري اإلأو مميزاته(، ل وفرتهأو  كميتهبتعريف منتوج أو خدمة أو 

 .3بالصورة األولى فقط

ر التجاري على سبيل تجب اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري نص على أهم صور التضليل في اإلشهاو  هذا

من القانون  28الواردة في املادة "... ال سيما إذا كان ..." هذا ما يستخلص من عبارة و  املثال ال الحصر،

 السابق. 04/02رقم 

و من جهة أخرى يرى البعض أن التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني قد يكون بفعل إيجابي من 

الخداع في و  التي من شأنها إثارة اللبسو  معلومات غامضة عن املنتجاتخالل إعطاء املستهلك اإللكتروني 

هي أكثر طرق التضليل و  طريق التركعن التضليل بذهنه، أو قد يكون بفعل سلبي أو كما عبر عنه البعض 

وعا في اإلشهار التجاري اإللكتروني، حيث يعمد املعلن إلى إغفال عن عمد أو سهو بعض البيانات يش

 .4اتهإلتزامفتتضخم في نظر املستهلك اإللكتروني مزايا تلك املنتوجات، أو يخفي بعض الجوهرية، 

من ذلك ما و  ،املضلل و هناك العديد من التطبيقات القضائية حول اإلشهار التجاري اإللكتروني

ييدها ، بتأ2010جويلية  13قضت به الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

 Googleو Google Incالذي أدانت من خالله شركة و  ستئناف باريس،لقرار الصادر عن محكمة اإل ل

France عن بعض املنتجات املقلدة ملنتوجات شركة نترنت، لتقديمها إشهارا عبر اإل ،Louis Vuitton مما ،

 .5الصفات األساسية للمنتجات املعلن عنهاو  أدى بتضليل املستهلكين حول املصدر

 

                                                         
 .77سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  1
 .139حبيبة كالم، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل، املرجع السابق، ص  2
سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، املرجع و  ،264حمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص م 3

 .79السابق، ص 
 ،81-81عبد هللا حسين علي محمود، املرجع السابق، ص و  ،231راجع تفصيل ذلك لدى: يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  4

، مركز بحوث الشرطة، 101، العدد 26صر محمد القطري، الحماية الجنائية من الخداع اإلعالني، مجلة الفكر الشرطي، املجلد محمد نو 

 .24، ص 2017القيادة العامة لشرطة الشرق، اإلمارات العربية املتحدة، 
5
 Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 06-

20230, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022488612&

fastReqId=55746623&fastPos=1 
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 معيار صتقدير التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني -ب

ما هو معلوم أن الهدف األساس ي لإلشهار التجاري اإللكتروني هو الترويج للمنتجات من خالل التأثير 

 اإلثارةو  العاطفي على املستهلكين، مما يؤدي باملعلنين إلى تضمين إعالناتهم نوعا من التشويقو  النفس ي

متداح إعتبار أن إجواز املبالغة في اإلشهار، على  القضاء هوو  الفقه لدىما هو مستقر عليه و  ،1املبالغةو 

ال يضر بمصالح و  املنتجات يفترض أن يكون بنوع من التجاوز املسموح به، طاملا أنه ال ينطلي على أحد

في اإلشهار التجاري مرد جواز املبالغة و  ال يحط من شأن منتجاته أو يحقرها أو يهون منها،و  املتنافسين،

جات، ليست من شأنها و غيرها املستخدمة لإلشهار عن املنتو  الفيديوهاتو  الصور و  اإللكتروني أن العبارات

 .2جات محل اإلشهار اإللكترونيو أن تخدع املستهلك أو تضلله حول حقيقة املنت

لل، ما قضت به الغرفة عتباره إشهارا مضإعدم و  و من التطبيقات القضائية على جواز اإلشهار املبالغ

الجنائية بمحكمة النقض الفرنسة بنفي التضليل على إشهار بثه التلفزيون الفرنسية ألحد املعلنين 

يتضمن أحد أنواع الحقائب كما لو كانت كرة قدم تتقاذفها مجموعة من الالعبين في هيئة أالت ضخمة 

(bulldozerدون أن تتأثر ) عللت املحكمة قرارها في أن اإلشهار لم يكن من و  في ذلك إشارة إلى متانتها،و

 .3شأنه تضليل املستهلك العادي القادر تماما على فهم املبالغة الواردة في الرسالة اإلشهارية

بين و  املمنوع في اإلشهار اإللكترونيو  شروعاملو ترتيبا على ذلك، قد يصعب التفرقة بين التضليل غير 

القضاء إلى وضع معايير و  املسموح بها، ما دفع بالفقهو  التجاري اإللكترونياملبالغة التي هي جوهر اإلشهار 

 لتقدير التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني.

ختلف الفقه في تحديد معيار محدد يتم من خالله تقدير التضليل في اإلشهار التجاري إو في هذا اإلطار 

األخر معيار و  مختلفين، أحدهما معيار شخص ي )ذاتي(ختالف ظهور معيارين نتج عن هذا اإل و  اإللكتروني،

 موضويي.

 تقدير التضليل في اإلشهار التجاري اإللكترونيل املعيار الشخص ي )الذاتي( -

طبقا لهذا املعيار، فإن تقدير التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني يكون بالنظر إلى الشخص 

عتماد على ضليل وفقا لهذا املعيار يكون باإل ، فتقدير الت4ليس بالنظر إلى التضليل في حد ذاتهو  املتلقي،

                                                         
 .240يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  1
 .242-241محمد نصر محمد القطري، املرجع السابق، ص  2

3
 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du lundi 21 mai 1984, N° de pourvoi: 83-92070, 
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، جامعة الحاج 9املضلل، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد و  بالقاسم حمادي، الحماية الجنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب 4

 .253، ص 2016لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 املتعلقة بدرجة ذكاءهو  مجموعة من العناصر الشخصية املرتبطة بمتلقي اإلشهار التجاري اإللكتروني،

طبقا لذلك يعتبر اإلشهار التجاري اإللكتروني مضلال إذا كان يضلل الشخص الذكي و  ،1يقظتهو  فطنتهو 

الفطنة فال يعتبر اإلشهار و  من شأنه أن يضلل الشخص العادي أي متوسط الذكاء الفطن، أما إذا كان

 .2مضلال إال إذا وقع في التضليل جمهور من املستهلكين

نضباطه، ألنه يتطلب البحث في شخصية املتلقي وكشف ما لديه من درجة إيعاب على هذا املعيار عدم 

 .3القاض ي كشفهمثل هذا األمر يصعب على و  الذكاء،و  اليقظة

 لتقدير التضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني املعيار املوضوعي -

و هو معيار مجرد ال يعتمد في تقدير التضليل في اإلشهار التجاري على شخصية املستهلك فيما إذا كان 

الناس  طساإنما العبرة وفقا لهذا املعيار هو مستهلك عادي من أو و  ذكيا فطنا أم ال، حريصا أو مهمال،

ال يختلف تطبيق هذا املعيار من شخص إلى أخر فالتضليل و  ،4ليس أكثرهم حرصا أو أشدهم إهماال

يستوي أن يكون ضحية اإلشهار اإللكتروني املضلل مستهلك عادي و  واحد، بالنسبة إلى جميع املستهلكين،

 ،6تضليل املستهلك املتوسط، فالتضليل في اإلشهار التجاري اإللكتروني يتحقق إذا كان من شأنه 5أو ذكي

تضليل املستهلك املتوسط لبمفهوم املخالفة إذا كانت املبالغة في اإلشهار التجاري اإللكتروني ال تؤدي و 

 .7ال يناله التجريمو  فإنه يدخل في نطاق اإلباحة

إلشهار عتماد على املعيار املوضويي لتقدير التضليل في االقضاء الفرنس ي في األغلب إلى اإل يتجه و  هذا

هو األمر الذي يؤكده القرار الصادر عن الغرفة الجنائية ملحكمة النقض الفرنسية و  ،8التجاري اإللكتروني

من  1-121الذي جاء فيه "أن طبيعة اإلشهار املضلل باملعنى املقصود في املادة و  ،2012ماي  15بتاريخ 

 .9قانون االستهالك يتم تقديره بناء على املستهلك العادي"

                                                         
 .346محمد بوراس، املرجع السابق، ص  1
حسام الدين غربوج، حماية املستهلك من املمارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  2
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 . 72بتول صراوة عبادي، املرجع السابق، املرجع السابق، ص  3
 .163محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص  4
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 .240، ص 2016، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 02العدد ، 14األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 
6
 Yves picod, op cit, p 83. 

 .243محمد نصر محمد القطري، املرجع السابق، ص  7
 علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق ( أطروحة لنيل درجة دكتوراه كريمة بركات، حماية املستهلك في ظل اقتصاد السوق )دراسة مقارنة 8

عالل قاش ي، الحماية الجنائية للمستهلك من اإلعالنات و  ،121، ص 2014العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و 

 .344، ص 2012كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  ،02السياسية، العدد و  الدراسات القانونيةو  املضللة، مجلة البحوث
9
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الباحثين يرجحون املعيار املوضويي على املعيار و  1ن جهة أخرى فإن أغلب الفقه الحديثو م

عدم تناقضها، إذ يكون و  نحن نسايرهم في ذلك، كونه معيار واضح يتميز بوحدة النتائجو  الشخص ي،

 تكييف اإلشهار التجاري اإللكتروني واحد بالنسبة لجميع املستهلكين، بغض النظرة عن درجة الذكاء

 الفطنة أو اإلهمال، كما أن هذا املعيار من شأنه أن يجنب القاض ي عناء البحث عن خبايا األنفسو 

 .2الكشف عن خفايا األسرارو 

 األثار املترصتبة عل  ممارسة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل -2

ملستهلك خالل الفترة يعتبر اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل من أهم مصادر األضرار التي قد تلحق با

تجهت إبحماية املستهلك ، لذلك نجد أن أغلب التشريعات الخاصة 3التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكتروني

لم تكتفي بهذا و  املضلل، اإللكتروني ي التجار  إلى حظر اإلشهار التجاري اإللكتروني في إطار تنظيمها لإلشهار

 من يخالف هذا الحظر.الحد، بل أقرت أيضا عقوبات جزائية على كل 

إضافة إلى ذلك يمكن للمستهلك ضحية اإلشهار اإللكتروني املضلل أن يتأسس كطرف مدني للمطالبة 

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون رقم  40بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تضليله، طبقا للمادة 

ون املدني أن يرفع دعوى التنفيذ العيني طبقا اإللكترونية، كما يمكنه أيضا طبقا للقواعد العامة في القان

ه الوارد في إلتزامذلك من أجل إجبار املعلن على تنفيذ و  من القانون املدني الجزائري، 164لنص املادة 

ستنادا إلى إكنا، كما يمكنه طلب إبطال العقد رسالته اإلشهارية اإللكترونية تنفيذا عينيا، متى كان ذلك مم

سنحاول التفصيل في كل ذلك عن و  ،4العقد مبالتدليس في الحالة التي يكون فيها قد أبر القواعد املتعلقة 

 النحو اآلتي.

 رفع الدعاوى املدنية )الحماية املدنية للمستهلك اإللكتروني(  -أ

، فطبقا لنص من اإلشهار التجاري اإللكتروني املضللأقر املشرع الجزائري حماية مدنية للمستهلك 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية تظهر صورة هذه الحماية في إعطاء املستهلك  18/05القانون من  40املادة 

اإللكتروني الحق في املطالبة بالتعويض عن األضرار التي أصابته من جراء اإلشهار اإللكتروني املضلل، 

أحكام  "دون املساس بحق الضحايا بالتعويض....كل من يخالفحيث جاء في نص هذه املادة بأنه: 

 و... من هذا القانون". 30املواد 

                                                         
، إسماعيل 120، خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص 162عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1

 .272-271يوسف حمدون، املرجع السابق، ص 
 .245-244يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  2
 .80-79عبد هللا ذيب محمود، املرجع السابق، ص  3
 .265-264محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  4
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على عكس أغلب التشريعات التي تناولت اإلشهار التجاري اإللكتروني و  و بذلك يكون املشرع الجزائري 

املضلل، قد منح املستهلك الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية املختصة للمطالبة بالتعويض لجبر الضرر 

، 18/05من القانون  40كتروني املضلل بمقتض ى نص خاص، وهي املادة الذي أصابه من جراء اإلشهار اإلل

دون الحاجة للبحث عن أساس قانوني ملطالبة املستهلك اإللكتروني بالتعويض في القواعد العامة، حيث 

 األساس القانوني التي يستند إلها املستهلك للمطالبة بالتعويض. 18/05من القانون  40تعتبر املادة 

التي يمكن و  في القانون املدني ةستعانة بالجزاءات املقرر خرى يمكن للمستهلك اإللكتروني اإل و من جهة أ

ستهلك اإللكتروني قد أبرم تطبيقها على اإلشهار اإللكتروني املضلل، ال سيما في الحالة التي يكون فيها امل

 :1هلك عدة خيارات منهاستنادا إلى اإلشهار اإللكتروني املضلل، ففي هذه الحالة يكون للمستإالعقد 

من القانون  164يمكن للمستهلك اإللكتروني أن يلجأ إلى دعوى التنفيذ العيني طبقا لنص املادة  -

ه الوارد في رسالته اإلشهارية اإللكترونية إلتزاماملدني الجزائري، بحيث يجبر من خاللها املعلن على تنفيذ 

تسليمه منتوج مطابق ملا هو وارد في رسالته اإلشهارية  ذلك من خاللو  تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا،

، يجوز للمستهلك ملا هو وارد في رسالة اإلشهارية اإللكترونية، فإذا لم يقم املعلن بتسليمه منتوجا مطابق

ستئذان القاض ي، كما يجوز للمستهلك املطالبة إالنوع ذاته على نفقة املعلن بعد أن يحصل على ش يء من 

من القانون املدني  02فقرة  166هو ما أقرته املادة و  من غير إخالل بحقه في التعويض، مقيمة الش يءب

 الجزائري.

( أن من شأنهما بسط حماية فعالة للمستهلك اإللكتروني 166و 164في هاتين املادتين ) 2و يرى البعض

التضليل و  باب الكذبمن اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، فالعمل بهما من شأنه أن يؤدي إلى غلق 

هو ما يساهم بعض الش يء و  أمام املعلن من خالل علمه بأن ما ورد في رسالته اإلشهارية أمر الزم الوفاء به،

 املستهلك.و  في إعادة التوازن املفقود بين مركز املعلن

ة ستنادا إلى القواعد املتعلقإفي هذا اإلطار طلب إبطال العقد  كما يمكن للمستهلك اإللكتروني -

فطبقا لهذه املادة فإنه يجب حتى يعتبر ، 3من القانون املدني الجزائري  86ة املاد ال سيمابالتدليس، 

                                                         
، 2006محمد بودالي، حماية املستهلك في القانون املقارن )دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي(، د ط، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  1

 .299سابق، ص يمينة بليمان، املرجع الو  ،190ص 
، عزوزسارة و  ،127خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص و  ،169عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  2

لخضر، باتنة، الحماية املدنية للمستهلك من اإلشهار التجاري اإللكتروني، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد العاشر، جامعة الحاج 

 .517، ص 2017الجزائر، 
"يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد املتعاقدين أن نائب من القانون املدني الجزائري على أنه:  86تنص املادة  3

 .عنه، من الجسامة بحيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاني العقد

اقعة أو هذه املالبسة" و يعتبر  اقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الو  صتدليسا السكوت عمدا عن و
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ستعمال طرق إهي: و  1شروط 03اإلشهار اإللكتروني املضلل تدليسا يؤدي إلى إبطال العقد البد من توافر 

حتيالية قد تظهر في صورتين، طرق اإل هذه الو  دفعه إلى التعاقد،و  حتيالية تؤدي إلى تضليل املستهلكإ

شهار اإللكتروني تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن اإل صورة إيجابية أو فعل إيجابي، كأن يتضمن 

قد تظهر في صورة سلبية أو و  تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته،

هو ما ينطبق في مجال دراستنا على التضليل عن و  البسة،ذلك بالسكت عمدا عن واقعة أو مو  فعل سلبي،

، حيث يعمد املعلن إلى إغفال عن عمد أو سهو بعض البيانات الجوهرية، فتتضخم في نظر 2طريق الترك

 املستهلك اإللكتروني مزايا تلك املنتوجات املعلن عنها.

ك اإللكتروني للوصول إلى غرض غير تجاه إرادته لتضليل املستهلإيشترط في املعلن نية التضليل أي كما 

يقصد بذلك أن تبلغ الحيل املستعملة في تضليل املستهلك و  أن يكون هو الدافع إلى التعاقد،و  ،3مشروع

 .4اإللكتروني حدا من الجسامة، بحيث لوالها ملا أقدم على إبرام العقد

عد تدليسا، يترتب عليه يلل و عليه فإن توافر كل هذه الشروط في اإلشهار التجاري اإللكتروني املض

مع ذلك فإن البعض يرى أن و  إمكانية رفع املستهلك اإللكتروني دعوى التدليس للمطالبة بإبطال العقد،

التجاري  املأمولة من أضرار اإلشهارو  دعوى التدليس ال تمنح املستهلك اإللكتروني الحماية الكافية

 باب أهمها:يرجع ذلك إلى جملة من األسو  ،اإللكتروني املضلل

 هي عادة خصائصها الجوهرية،و  أن التدليس يجب أن ينصب على عنصر مؤثر من عناصر السلعة -

من شأن ذلك أن يضيق الحماية القانونية الذي يوفرها التدليس للمستهلك اإللكتروني إذا كان محل و 

و أو ثمن البضاعة أ اإلشهار اإللكتروني عناصر ذاتية أو خارجية للسلعة مثل شروط البيع أو إجراءاته،

 .5ستعمالها أو الباعثة على الشراء...إأصلها أو النتائج املتوقعة من 

هو و  إن دعوى اإلبطال للتدليس إذا نجحت ستؤدي إلى إبطال العقد ملصلحة املستهلك اإللكتروني، -

على سلع  التي تتمثل أصال في حصولهو  رغباته املشروعة في االستهالك،و  جزاء قد ال يتناسب مع مصالحه

 .6تستجيب لرغباته املشروعة

                                                         
 .439بوراس محمد، املرجع السابق، ص و  ،180عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  1
حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، املرجع سارة عزوز، و  ،269محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  2

 .240السابق، ص 
 .124خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  3
 .440محمد بوراس، املرجع السابق، ص  4
 .63، ص 2007األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  عبد املنعم موس ى إبراهيم، حماية املستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة 5
 .331إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  6
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كما أن املستهلك اإللكتروني حال إقباله على دعوى التدليس يلقى العديد من املتاعب، حيث يتكلف  -

النفقات، كما أنه قد يعاني نفسيا من العقبات اإلجرائية التي قد يصادفها في مواجهة و  الكثير من الجهد

، ال سيما في مواجه 2يوجهها املستهلك اإللكتروني في إثبات التدليس، أضف إلى ذلك الصعوبة التي 1املعلن

يسد جميع املنافذ الذي قد يلجأ إليها  أن التي تمكنه منو  املعلن الذي يتميز بدرجة عالية من التخصص،

 .3املستهلك اإللكتروني في إثبات التدليس

غير فعالة في حماية املستهلك و  و بناء على ما تقدم يمكن القول، أن نظرية التدليس تبقى محدودة

هب تجاه الذي سار عليه أغلب الفقه، حيث ذهو اإلو  اإللكتروني من اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل،

القضاء في تفسير نصوصه، ال و  ستناد إلى التدليس املدني رغم توسع الفقهالبعض منهم إلى القول: "أن اإل 

ملرتقب من تضليل الرسائل اإلشهارية، فالتدليس املدني بشروطه يكفي لتوفير حماية حقيقية للمستهلك ا

 .4الجزاء السلبي التي يتقرر له ال ينهض بذاته مصدرا لحماية املستهلك"و  نطاقه الضيقو  الواجب توافرها

كما يمكن للمستهلك اإللكتروني من جهة أخرى أن يقبل املبيع غير املطابق لإلشهار اإللكتروني، في  -

 ،5الثمن، إذا ثبت نقص قيمة املبيع املسلم إليه عن قيمته املبينة في اإلشهار اإللكتروني مقابل إنقاص

 من القانون املدني الجزائري. 365ذلك استنادا إلى نص املادة و 

ستناد إلى دعوى ضمان العيوب الخفية، إذا أمكن اعتبار النقص كما يمكن للمستهلك اإللكتروني اإل  -

قارنة بما هو وارد في اإلشهار اإللكتروني، هو عيبا خفيافي املبيع املسلم إليه م
 397ذلك طبقا للمواد من و  ،6

 من القانون املدني الجزائري  384إلى 

هذا بالنسبة ألوجه الحماية املدنية التي يمكن للمستهلك اإللكتروني التمسك بها في مواجهة اإلشهار 

رع الجزائري حماية جزائية للمستهلك اإللكتروني من من جهة أخرى أقر املشو  التجاري اإللكتروني املضلل،

 سنحاول التفصيل في هذه األخيرة على النحو التالي.و  اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل،

 رفع الدعاوى الجزائية )الحماية الجزائية للمستهلك اإللكتروني( -ب

ري اإللكتروني بموجب قوانين تجاه التشريعات إلى تنظيم اإلشهار التجاإالفقه قبل و  كان القضاء

خاصة، يستندون إلى القواعد العامة في قانون العقوبات من أجل تجريم اإلشهار التجاري اإللكتروني 

                                                         
 .174عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1
االجتماعية، مجلد و  أبحاث املجلة العربية في العلوم اإلنسانيةو  كهينة قونان، مواجهة اإلشهار املضلل عن طريق دعوى التدليس، دراسات 2

 .452، ص 2018، جامعة زيان عشور، الجلفة، الجزائر، 03، عدد 10
 .442محمد بوراس، املرجع السابق، ص  3
 .64عبد املنعم موس ى إبراهيم، املرجع السابق، ص و  ،332إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
 .300، املرجع السابق، ص بليمانيمينة  5
 .191، حماية املستهلك في القانون املقارن )دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي(، املرجع السابق، ص محمد بودالي 6
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عتبار أن اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل قد يأخذ إقوبات جنائية على املعلنين، على فرض عو  املضلل،

 حتيال.اإل و  سيما جريمة النصبوصف بعض الجرائم املعاقب عليها صراحة ال 

مع ذلك فإن النصوص الجزائية املقررة للجريمتين السابقتين في األصل ليست موجهة لإلشهار التجاري 

ذلك من و  اإللكتروني املضلل في حد ذاته، بل إن الحماية بمقتض ى هذه النصوص كانت بشكل غير مباشر،

أجل سد الفراغ التشريعي في ظل غياب نص  الفقه في تفسير هذه النصوص منو  خالل توسع القضاء

، أضف إلى ذلك أن تطبيق هذه النصوص يقتض ي توافر 1خاص يجرم اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل

، األمر 2شروط معينة قد ال نجدها في اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، مما يجعل تطبيقها عليه صعب

املنشودة للمستهلك اإللكتروني من و  زمةال لتوفير الحماية الالذي يجعل من هذه النصوص غير كافية 

 اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل.

بمقتض ى قوانين خاصة، حماية  التجاري اإللكتروني تجاه التشريعات الحديثة إلى تنظيم اإلشهاراو ب

عامة، فقد نصت ضمن هذه تعزيزا لثقته في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة و  للمستهلك اإللكتروني

من و  النصوص على جريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، لتكون بذلك جريمة مستقلة بحد ذاتها،

منه أين  40بضبط في املادة و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05ذلك املشرع الجزائري بمقتض ى القانون 

 ل.نص على تجريم اإلشهار التجاري اإللكتروني املضل

هي: الركن و  و كأي جريمة، يشترط لقيام جريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل توافر ثالث أركان

 الركن املعنوي.و  الركن املاديو  الشريي

من  40يتعلق بالركن الشريي لجريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل فيتجسد في نص املادة  فيما

"دون املساس بحق الضحايا في التي نصت على أنه: و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05القانون 

و.... من  30دج كل من يخالف أحكام املواد  500.000دج إى   50.000التعويض، يعاقب بغرامة من 

 هذا القانون".

أما عن الركن املادي لجريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، فما هو معلوم أنه حتى يقوم الركن 

العالقة و  النتيجة اإلجراميةو  هي السلوك اإلجرام،و  املادي ألي جريمة ال بد من توافر ثالث عناصر فيه

يمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل يتحقق بتوافر السببية بينهما، بالنسبة للسوك اإلجرامي في جر 

املحدد للقواعد املطبقة على  04/02من القانون  28أحد صور التضليل املنصوص عليها في املادة 

 .السابقة الذكرو  املمارسات التجارية

                                                         
العلوم و  الخدمات )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و  محمد بوراس، اإلشهار عن املنتجات 1

 .411، ص 2011/2012لجزائر، السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ا
 .215بتول صراوة عبادي، املرجع السابق، ص  2
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سبيل من القانون السابق جاءت على  28أن أشرنا أن صور التضليل الواردة في املادة و  و كما سبق

فإن السلوك اإلجرامي لجريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني ال يقتصر على هذه  بالتاليو  املثال ال الحصر،

التي من شأنها أن تؤدي إلى تضليل و  الصور فقط، بل يتسع ليشمل جميع التصرفات التي يقوم بها املعلن

 املستهلك اإللكتروني.

شرع الجزائري لم يشترط في جريمة اإلشهار التجاري أما عن النتيجة اإلجرامية، فاملالحظ أن امل

إنما يكفي أن يكون اإلشهار التجاري و  في تضليل املستهلكين، تمثلةإللكتروني املضلل تحقق نتيجة املا

هو ما يستخلص من عبارة "يمكن أن يؤدي" املستعملة في و  -اإللكتروني من شأنه أن يؤدي إلى التضليل 

 .1ريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل تعتبر من قبيل الجرائم السلوكية، لذلك فإن ج-28 املادة

أما بالنسبة للركن املعنوي لجريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، فاملالحظ أن املشرع الجزائري 

تجاه نيته إلى إفر سوء نية املعلن أو بمعنى أخر لم يشترط توافر الركن املعنوي لقيام هذه الجريمة، أي توا

املتعلق بالتجارة اإللكترونية أو املادة  18/05من القانون  30تضليل املستهلك اإللكتروني، سواء في املادة 

املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، األمر الذي يؤدي إلى جعل  04/02من القانون رقم  28

رائم غير العمدية التي تقوم بمجرد إتيان ركنها املادي جريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل من الج

، بالرغم من أن في ذلك تشديد على املعلن، إال أن 2دون الحاجة إلى إثبات القصد الجنائي لدى املعلن

، فهو ةلكترونيتعزيز ثقته في معامالت التجارة اإلو  ر حماية املستهلك اإللكترونيو النظر إلى ذلك من منظ

شتراط توافر نية التضليل لدي املعلن كركن معنوي لقيام جريمة اإلشهار التجاري إأن  أمر متوقع، كون 

اإللكتروني املضلل من شأن ذلك تقييد هذه الحماية أو الحد منها خصوصا مع صعوبة إثبات نية التضليل 

 .3لدى املعلن مما يسمح له بالتهرب من املسؤولية

شرع الجزائري لجريمة اإلشهار التجاري اإللكتروني املضلل، فهي أما عن العقوبة الجزائية التي أقرها امل

دج، طبقا لنص  500.000دج إلى  50.000التي تتراوح ما بين و  أن أشرنا،و  عقوبة الغرامة املالية كما سبق

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، كما يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار  18/05من القانون  40املادة 

 48( شهرا من تاريخ الحكم بالعقوبة األولى، طبقا لنص املادة 12خالل مدة ال تتجاوز اثني عشر ) الجريمة

 من القانون السابق.

 

                                                         
 .264محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
 .164حبيبة كالم، املرجع السابق، ص  2
بلقاسم و  ها،ما بعدو  65، راجع تفصيل ذلك أيضا لدى: محمد خميخم، املرجع السابق، ص 224بتول صراوة عبادي، املرجع السابق، ص  3

، جامعة الحاج لخضر، 09املضلل، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد و  حمادي، الحماية الجنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب

 .257-256، ص 2016باتنة، الجزائر، 
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 spamثانيا: الرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها 

 اإللكتروني،تطرقنا فيما سبق، إلى أن هناك العديد من الطرق التي يتم من خاللها اإلشهار التجاري 

من بين أهم هذه الطرق هو اإلشهار عن طريق البريد اإللكتروني، حيث نجد أن أغلب املعلنين عبر و 

فره البريد اإللكتروني و ستعمال البريد اإللكتروني إلرسال إعالناتهم التجارية، نظرا ملا يإيتجهون إلى  نترنتاإل 

لة التكلفة، إلى جانب أنه يسمح بإرسال جميع أنواع قو  من مميزات، ال سيما تلك املتعلقة بسرعة اإلرسال،

من جهة أخرى فإن اإلشهار عن طريق البريد و  مقاطع الفيديو...،و  الصور و  الوثائق الرقمية، النصوص

 ستجابة عالي من قبل املستهلكين.إلكتروني يحقق معدل اإل

التي يتم إرسالها عادة و  التجارية، شهاراتهمستغالل هذه الطريقة في إرسال إإتجاه املعلنين إلى إغير أن 

أصبحت من أهم املشاكل التي يعاني منها و  بطريقة عشوائية غير منتظمة، أدى بظهور مشكلة جديدة،

 هي مشكلة أو مسألة اإلغراق بالرسائل اإلشهارية.و  املستهلك اإللكتروني،

البريد اإللكتروني ألكبر عدد  حيث يقوم املعلنين بإرسال رسائلهم اإلشهارية من بريدهم اإللكتروني إلى

ممكن من املستهلكين، ليتفاجأ املستهلك عند فتحه لصندوق بريده اإللكتروني بعدد ال يحص ى من 

الذي و  دون سبق تعامل مع املعلن الذي أرسلها إليه،و  الرسائل اإلشهارية، تم إرسالها إليه دون رغبة منه،

بطريقة غير شرعية، لذلك يسمى هذا النوع من اإلشهارات بـ يكون عادة قد تحصل على بريده اإللكتروني 

 .spamأو  1"الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها"

و نظرا لإلزعاج الذي تسببه هذا النوع من الرسائل اإلشهارية للمستهلك اإللكتروني، كون أنها تأخذ حيز 

ترهقه في إزالتها، كما تعد و  اإللكتروني،زدحام رسائل صندوق بريده إتتسبب في و  من بريده اإللكتروني،

، نجد أن أغلب التشريعات بما فيها املشرع الجزائري، قد تدخلت 2تعديا على حياته الخاصةو  اقتحاما

 للحد من هذا النوع من الرسائل اإلشهارية اإللكترونية.

د من الرسائل و عليه، سنحاول في هذا اإلطار الوقوف على األساليب التي أقرتها التشريعات للح

 ذلك بتعريفهاو  لكن قبل ذلك وجب أوال تحديد مفهومها،و  ،spamاإلشهارية اإللكترونية غير مرغوب فيها 

 الوقوف على أهم خصائصها، نظرا لحداثتها ال سيما على مستوى التشريع الجزائري.و 

                                                         
رسالها تجب اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها ال يقتصر إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني فقط، بل يمكن إ 1

عبر الهاتف املحمول، أو إرسالها عن طريق البرامج املخصصة إلرسال الرسائل  MMSأو  SMSعبر أكثر من طريقة، كأن يتم إرسالها عن طريق 

غيرها من الطرق التي يمكن من خاللها و  WhatsApp Messengerأو برنامج  Facebook Messengerأو برنامج  viber Messengerمثل برنامج 

املرسلة عبر البريد و  دراسة على الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيهاإرسال الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها، مع ذلك سنركز في هذه ال

ارتباطا بالبريد اإللكتروني. يوسف عودة غانم املنصوري، و  اإللكتروني، كون أن مصطلح الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها أكثر شيوعا

لبريد اإللكتروني، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية لو  ،181املرجع السابق، ص 

 .1. ، التهميش رقم 81، ص 2005
 .Yousef Shandi, op cit, p 50، و209ن، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنا خالد 2
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 spamمفهوم الرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها  -1

املعلنين على و  نتشر بكثرة نتيجة إلقبال املستهلكينإو  هذا النوع من اإلشهارات، الذي ظهرنظرا لحداثة 

خدمة البريد اإللكتروني، كان ال بد في بداية هذه الدراسة الوقوف على مفهوم الرسائل اإلشهارية غير 

 بيان أهم خصائصها. و  ذلك من خالل تعريفهاو  ،spamاملرغوب فيها 

 spamإلشهارية غير املرغوب فيها تعريف الرسائل ا -أ

تعددت التعريفات التي وضعت للرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها، كما اختلفت التسميات التي 

هناك من يصطلح عليها و  ،2، فهناك البعض ما يصطلح عليها تسمية اإلغراق بالرسائل1أطلقت عليها

، غير أن املصطلح األكثر 4أو البريد غير املرحب به 3جتسمية اإلعالنات اإللكترونية املزعجة أو البريد املزع

للتعبير عن الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها سواء في الدراسات العربية أو األجنبية، هو  ستعماالإ

 . spam "5مصطلح "سبام" 

على أنها: "الرسائل التي تتم  spamو في هذا اإلطار، عرف البعض الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها 

 بغير طلب من جانبهم، بلو  توجه إلى شخص أو إلى مجموعة من األشخاص بدون تمييزو  بوسيلة إلكترونية

إرسال مجموعة كبيرة من الرسائل اإللكترونية لعدد  قريبا من ذلك عرفها البعض بأنها: "و  ،6هم"دون رضاو 

دون رغبتهم" نترنتكبير من مستخدمي اإل 
7. 

                                                         
 في الدول األجنبية، تستخدم العديد من املصطلحات لوصف الرسائل غير املرغوب فيها منها:  1

Multipostage, pourriel, marketing viral, encore pollupostage (terme québécois). 
Voir : Nathalie MOREAU, la formation du contrat électronique: dispositif de protection du cyberconsommateur 

et modes alternatifs de règlement des conflits, (M.A.R.C), Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 

Sociales, Université de Lille 2, France, 2003, p 29. 
 162أنظر: عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  2
 .339أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص  رشيدةو  ،180أنظر: يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  3
( "دراسة مقارنة"، مجلة املنار للبحوث le spammingبن عزة، حماية املستهلك اإللكتروني من مخاطر البريد الدعائي )أنظر: محمد حمزة  4

 .253، ص 2017العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، املدية، الجزائر، و  ، كلية الحقوق 03السياسية، العدد و  القانونية
5 Spam  هي كلمة إنجليزية مختصرة لجملةSending and Posting Advertisement in Mass  تسمى بالغة الفرنسية وle spamming  يقصد و

، لتفصيل أكثر حول األصل التاريخي spammeursيطلق على مرسلي الرسائل غير املرغوب فيها تسمية و  بها الرسائل غير املرغوب فيها،

 ، أنظر: spamملصطلح 
Klervi Renaudin, Le spamming et le droit : analyse critique et prospective de la protection juridique des 

”spammés”, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Spécialité : Sciences Juridiques – Droit Privé, Université 

Grenoble Alpes, France, 2011, p 24 et suivant. 
 .81رجع السابق، ص عبد الهادي فوزي العوض ي، امل 6
 .68يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  7
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إرسال هائل للرسائل غير املرغوب فيها، عبر البريد اإللكتروني أو  في حين عرفها جانب أخر بأنها: "

الغرض منها، من مرسل معروف أو مجهول، إلى مجموعة من األشخاص دون و  الهاتف، مهما كان محتواها

 .1موافقتهم املسبقة"

لتشريع الجزائري، لم تضع تعريفا للرسائل أما من الناحية القانونية، فإن أغلب التشريعات بما فيها ا

خصصت لها نصوص و  غير شرعية،و  ، مع ذلك فإنها تتفق بأنها رسائل إشهارية مزعجةspamاإلشهارية 

املتعلق  18/05من القانون الجزائري رقم  40و 33و 32من ذلك ما نصت عليه املواد و  قانونية للحد منها،

 ل في هذه املواد الحقا.سنأتي للتفصيو  بالتجارة اإللكترونية،

 14في تقريرها الصادر في  (CNILالحريات بفرنسا )و  و من جهة أخرى عرفتها اللجنة الوطنية للمعلومات

إرسال كميات كبيرة من  حماية البيانات الشخصية، بأنها: "و  املتعلق بالبريد اإللكترونيو  1999أكتوبر 

غير املرغوب فيها، والتي غالًبا ما تكون ذات طبيعة  -األحيان املتكررة في بعض و  –رسائل البريد اإللكتروني 

الذين يكون قد أخذ بريدهم اإللكتروني من األماكن و  تجارية، إلى أشخاص ال تربطهم أي عالقة مع املرسل،

 .2املواقع اإللكترونية...إلخ"و  القوائم البريديةو  : منتديات املناقشةنترنتالعامة لإل 

ن مجمل التعريفات السابقة، أنه حتى نكون أمام رسائل إشهارية غير املرغوب وعليه، يمكن القول م

، ال بد أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، أبرزها أن يقوم املعلن بإرسال رسالته اإلشهارية إلى spamفيها 

ه لهذه عتراض املستهلك على تلقيإأخذ موافقته أو يرسلها إليه رغم البريد اإللكتروني للمستهلك دون 

يستوي في ذلك كون املرسل معروف أو غير معروف لدي املستهلك، أيضا من بين و  الرسائل اإلشهارية،

صفات الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها، تكرار إرسالها بصفة مستمرة مما يؤدي إلى كثرتها في و  شروط

في تقريرها الصادر  SYMANTEC"4في هذا اإلطار أشارت شركة "و ،3صندوق البريد اإللكتروني للمستهلك

من جميع رسائل البريد  % 86.61وصلت إلى نسبة  spam، أن الرسائل اإلشهارية 2010في نوفمبر 

، %89.4إلى نسبة  2010وصلت في شهر سبتمبر و  ،2010اإللكتروني املتبادلة في العالم خالل شهر أكتوبر 

                                                         
1
 Klervi Renaudin, op cit, p 36-37. 

2
 « L’envoi massif - et parfois répété - de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère 

commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse 

électronique dans les espaces publics de l’internet : forums de discussion, listes de diffusion, annuaires, sites 

web, etc. » 

Voir : Klervi Renaudin, Ibid, p 30-31, et Guillaume Teissonniére : La lutte contre le spamming, de la confiance 

en l’économie numérique à la méfiance envers ses acteurs, 2004, p 02, article disponible sur le site : 

http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=482. 
 .184-183ص يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، و  ،89راجع تفصيل ذلك لدى: شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  3
إدارة و  لبيع برامج الكمبيوتر، كما تختص في مجال األمن اإللكتروني 1982هي شركة عاملية تأسست في عام  ":SYMANTECشركة " 4

دولة، موقعها اإللكتروني الرسمي هو:  40تعمل في أكثر من و  املعلومات. يقع مقرها في كوبيرتينو، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية،

https://securitycloud.symantec.com/. 

 /https://ar.wikipedia.orgراجع تفصيل ذلك على املوقع اإللكتروني: 

http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=482
https://securitycloud.symantec.com/
https://ar.wikipedia.org/
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التي يتم  spam، كان عدد الرسائل اإلشهارية 2010" أنه في عام SYMANTECكما أفاد أحد موظفي شركة "

مليار رسالة 200و 100إرسالها يوميا يقدر ما بين 
1. 

املشاكل و  الصعوباتو  و من جهة أخرى، فإن هذه الرسائل اإلشهارية تسبب العديد من املخاطر

لقي هذه لكين ال يرغبون في تمضايقة له، فأغلب املستهو  للمستهلك اإللكتروني، إذ تعتبر مصدر إزعاج

، كما تؤدي هذه الرسائل اإلشهارية إلى التزاحم في 2عتداء على حياتهم الخاصةإالرسائل، وهي بذلك تمثل 

يمنعه من تلقي املزيد من الرسائل، كما يؤثر على و  يعيق حركته،و  البريد اإللكتروني للمستهلكين مما يثقله

ن أنه يشغل مساحة كبيرة من هذه الذاكرة، هذا باإلضافة إلى قضائه ذاكرة الكمبيوتر أو هاتفه الذكي، كو 

 .3وقت طويل في التخلص من هذه الرسائل اإلشهارية الغير مرغوب فيها

أضف إلى ذلك أن هذه الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها، قد تؤدي إلى التأثير على ثقة املستهلك في 

هو ما يؤثر و  تطور التجارة اإللكترونية، بصفة عامة،و  ي يعيق نموعمليات التسويق اإللكتروني، األمر الذ

 .4بال شك على االقتصاد الرقمي للدولة

تجب اإلشارة إلى أن هذه الرسائل اإلشهارية تكتسب صفة عدم املشروعية عندما يقوم املعلن و  هذا

بغض النظر عن موضوع  املرسل بإرسالها إلى البريد اإللكتروني للمستهلكين دون علمهم أو موافقتهم،

 بغض النظر عن بياناتها إذا كانت صادقة أو مضللة.و  الرسالة اإلشهارية إذا كان مشرع أو غير مشرع،

 spamخصائص الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها  -ب

، يتضح أن spamمن خالل تحليل التعريفات السابقة للرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها 

 لهذه األخيرة جملة من الخصائص، لعل أبرزها:

 متكرر لعدد كبير من املستهلكين دون صتميياو  رسائل صترسل بشكل مكثف -

نظرا مليزة سهولة إرسال الرسائل عبر البريد اإللكتروني، فإن املعلن املرسل يستغل هذه امليزة إلرسال 

بذل جهد في ذلك، فال يحتاج املعلن إلرسال  بكثرة دون و  رسائله اإلشهارية غير املرغوب فيها بصفة متكررة

"، كما يمكن للمعلن من خالل envoyerهذه الرسائل اإلشهارية سوى الضغط على أيقونة "إرسال" أو "

البريد اإللكتروني إرسال رسائله اإلشهارية غير املرغوب فيها لعدد كبير من املستهلكين دون تمييز في نفس 

الب أن املعلن يرسل هذه الرسائل إلى عدد كبير من املستهلكين دون أن الغو  بضغطة زر واحدة،و  الوقت

                                                         
1
 Klervi Renaudin, op cit,p 28. 

 .213خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
 .96-95شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  3
 .86-85عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  4
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يكون في العادة قد تحصل على عناوين بريدهم و  لم يسبق أن تعامل معهم،و  تربطهم به أي عالقة

 اإللكتروني باستعمال أساليب غير شرعية أبرزها:

ناوين اإللكترونية من الشركات أن يقوم املعلن بشراء قواعد بيانات كاملة تتضمن املاليين من الع

، كما يمكنه 1قلة مقابل الشراءو  تمتاز هذه الطريقة بسهولتهاو  املتخصصة في إنشاء مثل هذه القواعد،

ستخدام بعض برامج القرصنة مثل برنامج إاإللكتروني للمستهلكين من خالل  جمع عناوين البريد

spamware  برنامج وCookies،  لتقاط عناوين البريد اإللكتروني من إحيث يمكنه من خالل هذه البرامج

أو مواقع التواصل  chat roomsكحلقات النقاش أو غرفة الدردشة  نترنتالساحات العامة لإل 

الحصول منها على و  ، كما يمكنهم من خالل برامج القرصنة مهاجمة مواقع البريد اإللكتروني2االجتماعية

 .3عناوين البريد اإللكترونيقوائم ضخمة من 

كذلك قد يتم الحصوص على عناوين البريد اإللكتروني للمستهلكين باللجوء إلى أحد أساليب النصب 

اإللكتروني، كأن يقوم بعض مستغلي البريد املزعج، بإنشاء مواقع مخصصة لحصد عناوين البريد 

اوين البريد اإللكتروني حتى يتم ذلك عن اإللكتروني، يطلب من زوارها تقديم بياناتهم الشخصية بما في

جات و عتماد مشاركتهم الوهمية في كسب املال أو الدخول في مسابقة معينة، أو الحصول على بعض املنتإ

ئم شتراك في القواي تجذب املستهلكين للتسجيل أو اإل غيرها من العروض التو  مجانا أو الفوز بجائزة معينة،

 .4ستغالل تلك العناوين في إرسال الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيهاإالبريدية لهذه املواقع، ليتم 

افقتهمو  رسائل صترسل إى  املستهلكين بدون علمهم -  بدون مو

حيث يقوم املعلنون بإرسال رسائلهم اإلشهارية غير املرغوب فيها إلى صناديق البريد اإللكتروني دون 

ليتفاجأ املستهلكين عند فتحهم صندوق بريدهم  حتى دون إعالمه،و  أخذ املوافقة من املستهلكين،

بدون أخذ موافقتهم، من معلنين لم و  اإللكتروني بكم هائل من الرسائل اإلشهارية قد وصلتهم بدون علمهم

 .5يسبق التعامل معهم

أما إذا كانت هذه الرسائل اإلشهارية قد أرسلت إلى املستهلكين بعد أخذ املوافقة منهم، كأن يقوم املعلن 

بإرسال رسالة يطلب فيها اإلذن من املستهلكين بإرسال إليهم رسائله اإلشهارية، فإنها تخرج من نطاق 

                                                         
 101-100شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  1
 .83عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  2
 .190رجع السابق، ص يوسف عودة غانم املنصوري، امل 3
 .190يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع نفسه، ص  4
، ص، 2018التوزيع، مصر، و  ، مركز الدراسات العربية للنشرنترنتبسام فنوش الجنيد، املسؤولية املدنية عن اإلعالنات التجارية عبر اإل  5

232. 
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يستطيع املعلن في هذه الحالة إرسال إليهم و  ،1إذا وافق عليها املستهلكين spamالرسائل غير املرغوب فيها 

م، ما لم يعترض املستهلكين على رسائله اإلشهارية في املستقبل دون الحاجة إلى أخذ موافقة جديدة منه

 سنفصل في هذه النقطة الحقا.و  ذلك،

 املستهلكين ىرسائل غير مرغوب بها لد -

، لذلك سميت بالرسائل اإلشهارية spam2تعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص الرسائل اإلشهارية 

 املستهلكين، نظرا للمضايقاتمرحب بها عند و  غير املرغوب فيها، حيث ال تكون هذه الرسائل مرغوب فيها

تأخذ منه وقت طويل للتخلص منها، إضافة إلى ما و  اإلزعاج الذي تسببه لهم، كون أنها ترهقه في إزالتهاو 

قد سبق أن تطرقنا إلى املخاطر و  أجهزته اإللكترونية،و  تحمله من أثار سلبية على بريده اإللكتروني

 . شهارية غير املرغوب فيها للمستهلك اإللكترونياملشاكل التي تسببها الرسائل اإل و  والصعوبات

 spamالوسائل القانونية لحماية املستهلك من الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها  -2

ما صاحب ذلك من إضرار و  بكثرة، spamنظرا لتفش ي ظاهرة الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها 

 التشريعات الحديثة للحد من هذه الظاهرة.تجهت أغلب إك اإللكتروني، فقد للمستهل

لرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها من اللحد  ةاملعتمد ةالقانوني األنظمةختلفت إو في هذا اإلطار 

spam إلى أخر، فهناك بعض التشريعات التي تبنت نظاما قانونيا يلزم املعلن بأخذ رأي املستهلك  من تشريع

(، في opt-in) يسمى هذا النظام بـو  اإللكتروني مسبقا في ما إذا كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم ال

 ملستهلك اإللكتروني مسبقا،حين تبنى البعض األخر من التشريعات نظاما قانونيا ال يلزم املعلن بأخذ رأي ا

 يطلب عدم إرسال املزيد منها،و  صول هذه الرسائل اإلشهاريةو  لكن يسمح لهذا األخير أن يعترض علىو 

 .3(opt-outيسمى هذا النظام بـ )و 

كذا تحديد موقف املشرع و  الفرق بينهما،و  و سنحاول في هذا اإلطار بيان املقصود بهاذين النظامين

الجزاءات التي أقرها املشرع الجزائري على املعلن في حالة مخالفته للنظام و  النظامين،الجزائري من هذين 

ذلك و  ،spamالذي تبناه املشرع الجزائري في سبيل الحد من الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها  يالقانون

 على النحو اآلتي. 

 

                                                         
 .213خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
 .232الجنيد، املرجع السابق، ص بسام فنوش  2
 .107شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  3
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 (opt-inنظام الرضاء الصريح املسبق ) -أ

( بأنه: "نظام يعتمد على حظر قيام املعلن بإرسال opt-inالرضاء الصريح املسبق )عرف البعض نظام 

رسائله اإلشهارية غير املرغوب فيها إلى املستهلك إال إذا أعطى رضاءه املسبق على إرسال مثل هذه الرسائل، 

لى أنه: ، كما عرفه البعض األخر ع1أو كانت هناك عالقة سابقة بينهما تجعل الرضاء أمرا متصورا"

يتطلب للحصول على هذا اإلذن و  "الحصول على إذن أو السماح بالتسويق قبل إرسال الرسائل اإلشهارية،

عمل إيجابي من املعلن، حيث يلتزم قبل إرساله أي رسالة إشهارية إلى املستهلك أن يحصل على رضائه 

يستطيع املعلن أن يرسل إليه املسبق، فإذا لم يرغب املستهلك في تلقي هذه الرسائل اإلشهارية، فال 

 .2إعالناته"

فطبقا لهذا النظام، يحظر على املعلن إرسال رسائله اإلشهارية إلى البريد اإللكتروني للمستهلك، إال 

يترتب على ذلك أن أي رسالة إشهارية يتم إرسالها دون و  صريحة من املستهلك،و  بمقتض ى موافقة مسبقة

 .3ملستهلك تعتبر غير قانونية تلقائًياالحصول على املوافقة املسبقة من ا

دة طرق، غير أن الطريقة األكثر و يمكن للمعلن الحصول على موافقة املستهلك اإللكتروني بع

ستعماال من املعلن للحصول على موافقة املستهلك، هو إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني لهذا إ

في هذه الحالة يكون و إعالناته التجارية،و  موافقته على تلقي عروضهاألخير يدعوه من خاللها إلى إبداء 

 الخيار للمستهلك، إما بإبداء موافقته على تلقي رسائله اإلشهارية من خالل التأشير على أيقونة "موافق"

ل إعادة الرسالة إلى املعلن، أو برفض تلقي رسائله اإلشهارية بالضغط على أيقونة "غير موافق"، أو بإهماو 

الرد على الرسالة املرسلة، إذ ينبغي تفسير عدم الرد على أنه رفض لتلقي الرسائل اإلشهارية من جانب 

 .4املستهلك

في حالة موافقة املستهلك على طلب املعلن بإرسال رسائله اإلشهارية، فإن هذه املوافقة تشمل و هذا

الحاضر أو في املستقبل، فال يحتاج املعلن جميع الرسائل اإلشهارية للمعلن سواء تلك التي سيرسلها له في 

عتراض باإل  هال أنه يمكن للمستهلك سحب رضاإلرسال رسائله اإلشهارية في املستقبل، إ ةإلى موافقة جديد

بإرسال املستهلك اإللكتروني رسالة للمعلن يعبر من عادة يكون ذلك و  ،5على وصول الرسائل اإلشهارية

 بذلك. لتزامعلى املعلن في هذه الحالة اإلو  ملزيد من رسائله اإلشهارية،خاللها عن عدم رغبته في تلقي ا

                                                         
 .87-86عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  1
 .108شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  2

3
 Klervi Renaudin, op cit, p 223. 

 .209يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  4
 .217، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد و  ،113شريف محمد غانم، املرجع السابق،  5



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 59 ~ 
 

 حترام حقوق املستهلك اإللكترونيإ، يميل إلى (opt-inو عليه يتضح أن نظام الرضاء الصريح املسبق )

 .2ذلك بمنع إرسال رسائل إشهارية للمستهلك الذي ال يرغب في تلقيهاو  ،1حماية حياته الخاصةو 

في هذا اإلطار يعتبر و (،opt-inتبنت العديد من التشريعات نظام الرضاء الصريح املسبق )هذا، وقد 

بي و من التوجيه األور  01فقرة  13تكريس هذا النظام، حيث نصت املادة و  بي السباق في تبنيو املشرع األور 

 اإللكترونية تتصاال حماية الخصوصية في قطاع اإلو  املتعلق بمعالجة البيانات الشخصية 2002/58رقم 

"ال يجوز باستخدام البريد اإللكتروني ، على أنه: 3ت اإللكترونيةتصاال اإلو  املسمى بتوجيه الخصوصيةو 

افقتهم املسبقة"  .4للمستهلكين ألغراض التسويق املباشر، إال بعد الحصول عل  مو

مع املستهلكين، السابقة، املعلنين الذين سبق لهم التعامل  13من املادة  02ستثنت الفقرة إو قد 

بحيث يمكنهم إرسال رسائلهم اإلشهارية إلى املستهلكين الذي سبق التعامل معهم دون الحاجة للحصول 

 .5صريح الحق في االعتراض مجاناو  على موافقتهم املسبقة، بشرط منحهم بشكل واضح

الداخلية، حيث بي السابق في قوانينها و مضمون التوجيه األور  6بيةو و قد نقلت أغلب الدول األور 

 أوجبت أن تكون الرسائل اإلشهارية املرسل عبر البريد اإللكتروني محل موافقة مسبقة من املستهلكين،

املتعلق بالثقة في االقتصاد  2004/575من القانون الفرنس ي رقم  22من ذلك ما نصت عليه املادة و 

 .7الرقمي

                                                         
 Doubleقد ظهر في الحياة العملية يؤمن حماية أكبر للمستهلك هو نظام  Opt-inتجب اإلشارة إلى أن هناك نوع جديد متطور من نظام  1

Opt-in  يقوم هذا النظام الجديد ليس فقط على رضا املستهلك عند استالمه إعالنات وspam  لكن يتطلب تأكيد هذا الرضا عندما يصدر و

الذي و  هذا ما يوفر حماية أكبر للمستهلك، إذ ربما تأتي املوافقة األولى سريعة أو دون قراءة الرسالة كاملة، فإن تأكيد املوافقةو  من املستهلك،

يوسف و  ،217، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانال بعد فترة من املوافقة األولى، يعبر عن قبول تام لتلقي تلك اإلعالنات. خالد ال يتأتى إ

 .210عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص 
 .165-164عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  2

3
 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 

(directive vie privée et communications électroniques), Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047, 

disponible sur le site : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058 
4
 Article 13/1 du Directive 2002/58/CE « L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention 

humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne 

peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. » 
5
 Article 13/2 du Directive 2002/58/CE « Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive 

95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, obtenu 

directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, ladite personne 

physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des 

produits ou services analogues qu'elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement 

et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées 

électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée 

une telle exploitation. » 
6
 En Europe, la plupart des États a choisi la voie la plus protectrice du consommateur à savoir la solution de 

l'opt-in, (l'Allemagne, l'Autriche, Danemark, la Finlande, l'Italie, la Belgique..), voir : Meryem Edderouassi, op 

cit, p 163. 
7
 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058
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( من حماية للمستهلك من الرسائل اإلشهارية opt-inبرغم ما يوفره نظام الرضاء الصريح املسبق )و  هذا

، حيث يرى البعض أن هذا النظام من شأنه أن نقدغير املرغوب فيها، إال أنه لم يسلم من ال ةاإللكتروني

 .1يشل تطور التجارة اإللكترونية

 (opt-outنظام قائمة الرفض أو االعتراض ) -ب

اإلشهارية إلى صناديق البريد اإللكتروني  طبقا لهذا النظام، يستطيع املعلن أن يرسل رسائله

إذا لم يرغب املستهلك في تلقي و  للمستهلكين دون الحاجة إلى الحصول على موافقتهم الصريحة املسبقة،

املزيد من الرسائل اإلشهارية، فيقع عليه عبء إرسال هذه الرغبة إلى املعلن في املستقبل، فإذا أرسل 

إال تعرض و  زيد من الرسائل اإلشهارية، فعلى املعلن أن يحترم هذه الرغبةاملستهلك رغبته في عدم تلقي امل

 .2للمسؤولية

ففي هذا النظام ال ينظر إلى الرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها على أنها سلوك عدواني، كون أنه 

فإن أي مع ذلك و  يسمح للمعلن بإرسال إعالناته للمستهلك دون الحاجة إلى إعالمه أو أخذ موافقته،

عتراض الحق من املستهلك يعبر فيه عن رغبته في عدم تلقي رسالة إشهارية جديدة، يجعل أي رسالة إ

 .3إشهارية الحقة لهذا االعتراض غير قانونية

و املالحظ على هذا النظام أنه يميل إلى حماية مصالح التجارة على حساب املستهلك، إذ يتطلب فعل 

د ذلك، إذ ينبغي أن يعارض به بع تصالبريد اإللكتروني لكي ال يتم اإلمادي من طرف املستهلك صاحب ال

يتصور أن يكون ذلك بأن يقوم املستهلك بإرسال رسالة إلى و  ،4ستخدام عنوان بريده اإللكترونيإصراحة 

من املعلن يعبر فيها عن رغبته في عدم تلقي أي رسالة إشهارية أخرى منه، األمر الذي يرى فيه البعض أنه 

وقتا و  عتراض، كون أن ذلك سيكلفه جهدا كبيرستخدام الحق املعطى له باإل إلنادر أن يلجأ املستهلك إلى ا

 .5يين ال حصر لهمناملرسلة من معلو  طويال بسبب األعداد الهائلة من الرسائل اإلشهارية

فيها قيد املستهلكين عتراض وطنيا أو دوليا، يتم اإلطار إنشاء قوائم باملنع أو اإل و يقترح البعض في هذا 

ذه الرسائل أو بعد ستالمهم لهإرية غير املرغوب فيها، سواء قبل الذين ال يرغبون في تلقي الرسائل اإلشها

 .6طالع على هذه القوائم قبل أن يوجه رسائله اإلشهاريةيلتزم كل معلن باإل  بالتاليو  ستالمهم لها،إ

                                                         
1
 Klervi Renaudin, op cit, p 223.  

 125شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص  2
3
 Klervi Renaudin, op cit, p 224. 

 .211يوسف عودة غانم املنصوري، املرجع السابق، ص  4
 .166عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  5
 .87عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  6
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، فهذا األخير يرمي إلى تفضيل مبدأ حرية opt-outنظام و  opt-inو عليه يتجلى الفرق بين نظام 

هو يسمح للمعلنين بإرسال رسائلهم اإلشهارية غير املرغوب فيها للمستهلكين دون الحاجة ألخذ و  التجارة،

ط التجاري اإللكتروني، حيث يأتي ازدهار النشاو  تساهم هذه الوسيلة بتوسيعو  موافقتهم املسبقة،

عتراض املستهلك في وقت الحق إلرسال هذه الرسائل اإلشهارية، من أجل الحد منها في املستقبل، في حين إ

الخاصة للمستهلك كأولوية على حرية التجارة مانعا إيصال  ةيشدد أكثر على حماية الحيا opt-inأن نظام 

 .1أي رسالة إشهارية ال يرغب فيها املستهلك

(، في القانون املتعلق بضبط opt-outعتراض )األمريكي نظام قائمة الرفض أو اإل قد تبنى املشرع و  هذا

-Canاملسمى بـ: و  ،2003ديسمبر  16التسويق الصادر في و  ستخدام البريد اإللكتروني ألغراض اإلباحيةإ

SAPAM-Act 2،  في  ملية تمكن املستهلكين من التعبير عن رغبتهآلزم هذا القانون املعلن أن يوفر قد أو

ظاهر بأن هذه و  ستقبال رسائله اإلشهارية، كما ألزمه هذا القانون أن يشير في رسالته بشكل واضحإعدم 

عنوان بريدي إلكتروني ملمارسة حق و  أن يضمنها عنوان بريدي حقيقيو  الرسالة هي رسالة إشهارية،

 .3االعتراض

كذلك و  ،1998أفريل  02غرفة التجارة الدولية في قواعدها اإلرشادية في  opt-outكما أوصت بنظام 

 .4مكتب املراجعة الخاصة بامللكية الفكرية

 موقف املشرع الجزائري من النظامين -ج

على غرار التشريعات السابقة، فقد تطرق املشرع الجزائري إلى مسألة الرسائل اإلشهارية غير املرغوب 

سنحاول من خالل و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05من القانون رقم  33و 32ين ، في املادتspamفيها 

هتين املادتين استخالص النظام الذي تبناه املشرع الجزائري في سبيل التصدي للرسائل اإلشهارية غير 

 املرغوب فيها.

يجب عل   "املتعلق بالتجارة اإللكترونية على أنه:  18/05من القانون  32في هذا اإلطار، نصت املادة 

بالتعبير عن رغبته في عدم املورد اإللكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من خاللها لكل شخص 

 ت اإللكترونية، دون مصاريف أو مبررات.صتصاال عن طريق اإل صتلقي أي إشهار منه

                                                         
منشورات الحلبي الحقوقية، مكافحة الجرائم اإللكترونية )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، نترنت و فريد منعم جبور، حماية املستهلك عبر اإل  1

 .15، ص 2010بيروت، لبنان، 
2 Can-SAPAM-Act هي اختصار لجملة :Act Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketin. 

املرجع  ،عزةبن محمد حمزة و  ،91محمد خميخم ، املرجع السابق، ص و  ،128 أشار إلى ذلك: شريف محمد غانم، املرجع السابق، ص

 .264ص  السابق،
 .92-91عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  3
 .222خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  4
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 بما يأتي في هذه الحالة يلزم املورد اإللكترونيو 

ت اإللكترونية يؤكد من خالله للشخص املعيي تججيل صتصاال بتسليم وصل استالم عن طريق اإل -

 طلبه

 ساعة". 24و اصتخاذ التدابير الالزمة لتلبية رغبته في غضون  -

عتراض، حيث يسمح نظام اإل ( أي opt-outيستخلص من هذه املادة أن املشرع الجزائري قد تبنى نظام )

 إرسال رسائله اإلشهارية إلى املستهلكين دون الحاجة إلى أخذ املوافقة املسبقة منهم،بللمورد اإللكتروني 

يكون هذا و  يمكن للمستهلكين الذين ال يرغبون في تلقي املزيد من الرسائل اإلشهارية االعتراض على ذلك،و 

عها املورد اإللكتروني تسمح للمستهلك بالتعبير عن رغبته في االعتراض عن طريق منظومة إلكترونية يض

يجب على املورد اإللكتروني في هذه الحالة تلبية رغبة املستهلك في و  عدم تلقي املزيد من رسائله اإلشهارية،

 عتراضهإك بعد عليه فإن قيام املورد اإللكتروني بإرسال رسائله اإلشهارية إلى املستهلو  ساعة، 24غضون 

 تعرض صاحبها للمسؤولية.و  ساعة املحددة قانونا، فإن هذه الرسائل تعتبر غير قانونية 24نقضاء مدة او 

"في حالة على أنه:  ةاملتعلق بالتجارة اإللكتروني 18/05من القانون رقم  33من جهة أخرى نصت املادة 

افقة املسبقةنزاع، ينبغي للمورد اإللكتروني أن يثبت أن إرسال اإلشهارات اإللكترونية   خضع للمو

 ..." الحرةو 

(، كون أن املشرع opt-inاملالحظ من خالل هذه املادة أنها نصت على نظام الرضاء الصريح املسبق )

الجزائري قد فرض على املورد اإللكتروني في حالة النزاع أن يثبت أن إرسال إشهاراته اإللكترونية كان بناء 

يستخلص من ذلك أنه يمنع على املورد اإللكتروني إرسال رسائله و  املستهلك،حرة من و  على موافقة مسبقة

 حرة من هذا األخير. و  اإلشهارية إلى املستهلك إال بمقتض ى موافقة مسبقة

 ،18/05من القانون رقم  32( بمقتض ى املادة opt-outو عليه فإن املشرع الجزائري قد تبنى نظام )

من ذات القانون، بالرغم من أن النظامين ال يتوافقان مع  33ادة ( بمقتض ى املopt-inتبنى نظام )و 

 !بعضهما، مما يثير التساؤل عن قصد املشرع الجزائري من ذلك ؟

لعل قصد املشرع الجزائري من ذلك، أن إرسال املورد اإللكتروني رسائله اإلشهارية اإللكتروني إلى 

في حالة موافقة و ( لهذا األخير،opt-inالحرة )و  بقةاملستهلك اإللكتروني يكون بناء على املوافقة املس

منح رضاه بتلقي الرسائل اإلشهارية اإللكترونية من املعلن مقدم الطلب، يمكن لهذا و  املستهلك اإللكتروني

األخير أن يرسل إليه إشهاراته اإللكتروني مع ضرورة أن يضع منظومة قانونية تسمح للمستهلك بالتعبير 

 (.opt-out) سحب رضاه إذا بدا له ذلكو  ه في عدم تلقي املزيد من رسائله اإلشهاريةمستقبال عن رغبت
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عقوبات على املورد اإللكتروني في حالة مخالفته ألحكام املادتين  املشرع الجزائري أقر قد و  هذا

املسبقة ي دون أخذ املوافقة إرسال رسائله اإلشهارية للمستهلك اإللكترونذلك بأن يقوم بو  السابقتين،

رسائله اإلشهارية للمستهلك اإللكتروني رغم عدم موافقته على طلبه املتضمن إرسال  هإرسال، أو منهم

تسمح للمستهلك اإللكتروني بالتعبير عن رغبته في  إلكترونيةنظومة مل هعدم وضع، أو رسائله اإلشهارية له

عن  هذا األخيراإللكتروني رغم تعبير  إرساله لرسائله اإلشهارية للمستهلك ، أوعدم تلقي أي إشهار منه

رغبته في عدم تلقي املزيد من الرسائل اإلشهارية اإللكترونية
1. 

دج، طبقا لنص املادة  500.000دج إلى  50.000بين  مااملقدرة الغرامة املالية  فيالعقوبة  و تظهر هذه

خالل مدة ال  األفعال السابقة، كما يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار السابق 18/05من القانون  40

 من ذات القانون. 48( شهرا من تاريخ توقيع العقوبة األولى، طبقا لنص املادة 12تتجاوز اثني عشرة )

و من جهة أخرى منح املشرع الجزائري للمستهلك اإللكتروني، الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية 

ها له املورد اإللكتروني من جراء إرساله لرسائله املختصة للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي سبب

"دون ، بنصها على أنه: 18/05من القانون رقم  40ذلك طبقا لنص املادة و  اإلشهارية غير املرغوب فيها،

 املساس بحق الضحايا في التعويض، يعاقب ..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
الطاهر دلول، الحماية الجنائية للمستهلك من اإلشهار التجاري اإللكتروني غير املرغوب فيه في التشريع و راجع تفيل ذلك لدى: حسين جفالي  1

العلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، و  ، كلية الحقوق 04، العدد 02السياسية، املجلد و  الجزائري، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية

 .وما بعدها 528، ص 2018األغواط، الجزائر، 



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 64 ~ 
 

 كضمانة لحماية رضا املستهلكروني قبل التعاقدي باإلعالم اإللكت إلتااماملبحث الثاني: فرض 

املالحظ من الواقع العملي أن املستهلك عندما يقدم على شراء منتوج ما يكون في كثير من األحيان 

يحتاج في مرحلة التفاوض أو في مرحلة قبل إبرام  هجاهال للمعلومات املتعلقة بهذا املنتوج، لذلك فإن

 ختيار السليم عن علمذلك بهدف تمكينه من اإل و  باملنتوجاتالعقد إلى تزويده باملعلومات الكافية املتعلقة 

 دراية.و 

و من املعلوم أيضا أن جهل املستهلك باملعلومات املتعلقة باملنتوجات يزداد في إطار تعاقده اإللكتروني، 

نظرا للخصوصية التي يتميز بها هذا النوع من التعاقد، ال سيما من جانب التباعد بين طرفين، مما يجعل 

ملستهلك في أغلب األحيان جاهال لشخصية البائع اإللكتروني، إضافة إلى عدم قدرته على فحص املبيع ا

فحصا فعليا، لذلك فاملستهلك في هذا النوع من التعاقد في حاجة أكبر إلى تزويده باملعلومات املتعلقة 

 عقد البيع اإللكتروني بصورة عامة.و  باملبيع

في إطار تعاقده اإللكتروني، قد  لخاصة بحماية املستهلك ال سيمالذلك نجد أن أغلب التشريعات ا

 بين الطرف اآلخر من جهة،و  تحقيق نوع من التوازن املعرفي بينهو  تجهت بهدف حماية رضا املستهلكإ

قبل تعاقدي على البائع  إلتزامتعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية من جهة أخرى، إلى فرض و 

عقد البيع اإللكتروني بصورة و  املعلومات املتعلقة باملبيعو  يد املستهلك بجميع البياناتو زاإللكتروني بت

 لتزامصطلح على هذا اإلإقد و  دراية ملا هو مقدم على التعاقد عليه،و  عامة، حتى يكون هذا األخير على علم

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني". لتزامتسمية "اإل

ات املقرر لحماية املستهلك في لتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني أحد أهم اإل لتزاميعتبر اإلو  هذا

حماية رضاه، حتى و  تبصيرهو  املرحلة قبل التعاقدية، ذلك نظرا للدور الذي يلعبه في تنوير إرادة املستهلك

 يكون على علم بما هو مقدم على التعاقد عليه.

ات املكرسة لتزامباعتباره أحد أهم اإل لتزامتفصيل في هذا اإلو عليه سنحاول من خالل هذه الدراسة ال

ذلك من خالل تحديد اإلطار املفاهيمي له و  لحماية املستهلك اإللكتروني في املرحلة قبل التعاقدية،

كذا الجزاءات املترتبة على البائع اإللكتروني في و  ، لننتقل بعد ذلك للتفصيل في مضمونه)املطلب األول(

 )املطلب الثاني( لتزامفته لهذا اإلحالة مخال
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 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتااماملطلب األول: اإلطار املفاهيمي لإل

ات املقرر لحماية رضا املستهلك في املرحلة قبل لتزامحد أهم اإلأقبل التعاقدي باإلعالم،  لتزامإليعتبر ا

املنهي في إطار عقود االستهالك و  التوازن املعرفي بين املستهلكالتعاقدية، كما له دور كبير في معالجة عدم 

 بصورة عامة.

ي يكون أحد طرفيه يتعاظم دوره في إطار عقد البيع اإللكتروني الذو  لتزامو تزداد أهمية هذا اإل

قدرة دون و  لتقاء املادي بين الطرفين،ع من التعاقد، يتم عن بعد دون اإلعتبار أن هذا النو إاملستهلك، على 

، إضافة إلى الكثير من املخاطر التي يحملها 1املستهلك على فحص املبيع فحصا فعليا إال بعد تنفيذ العقد

ختيارات املستهلك اإللكترونيإكثير من األحيان إلى التأثير في التي تؤدي في و  هذا التعاقد،
2. 

املستهلك في إطار تعاقده  الدور الكبير الذي يلعبه في حماية رضاو  ،لتزامو نظرا ألهمية هذا اإل

تمييزه و  )الفرع األول(ذلك بتحديد املقصود به و  اإللكتروني، كان ال بد أوال من دراسة اإلطار املفاهيمي له،

 )الفرع الثالث(، إضافة إلى الوقوف على األساس )الفرع الثاني(ات املشابهة له لتزامعن غيره من اإل

 )الفرع الرابع(. لتزامالطبيعة القانونية لهذا اإلو 

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامالفرع األول: تعريف اإل

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، إلى أن  لتزامتجب اإلشارة قبل الخوض في التعاريف التي قيلت في اإل

 ،3بالتبصير لتزامتسميات مختلفة، فالبعض يسميه باإل لتزامالباحثين يطلقون على هذا اإلو  الفقه

 لتزامباإلخبار، بينما يصطلح عليه أخرون تسمية اإل لتزامالبعض األخر يصطلح عليه تسمية اإلو 

 باإلعالم  لتزامرواجا ال سيما على مستوى التشريعات، هو اإلو  ستعماالإ، إلى أن التسمية األكثر 4باإلفضاء

إن كانوا و  ،5منقسم في تعريفهختالف التسميات التي تطلق عليه، فإن الفقه إو بغض النظر عن 

ا عاما في عقود االستهالك يتوافر بصفة إلتزامزام يمثل تهو أن هذا اإللو  ينطلقون من أرضية مشتركة،

 .1أساسية في املرحلة السابقة على التعاقد بهدف تنوير إرادة املستهلك

                                                         
1
 Quang Vinh Tran, La crédibilité des recommandations électroniques, Étude sur l’achat de livre en ligne, thèse 

de doctorat de Sciences de Gestion, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France, 2015, p 01. 
العلوم و  شايب بوزيان، ضمان حسن تنفيذ عقد البيع اإللكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق  2

 .257، ص 2015/2016أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السياسية، جامعة 
 ، كلية العلوم القانونية04القانون، العدد و  مظاهره، املجلة املغربية لالقتصادو  بتبصير املستهلك لتزامالحسين بلحساني، أساس اإل 3

 ما بعدها.و  06، ص 2001االجتماعية، مراكش، املغرب، و  االقتصاديةو 
 ما بعدها،و  87، ص 1990بالسالمة في عقد البيع )دراسة مقارنة(، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  لتزامعلي سيد حسين، اإل 4

دار و  املقارن(، الطبعة األولى، الدار العلمية الدوليةو  عمار قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك )دراسة في القانون املدنيو 

 ما بعدها.و  115، ص 2002، عمان، األردن، التوزيعو  الثقافة للنشر
 ها املباشر باملوضوع:تصالتجاهات، يمكن التعرض لثالثة منها إلإلتزام باإلعالم إلى عدة نقسم الفقه في تعريف اإلإ 5
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م بصورة عامة على أنه: قبل التعاقدي باإلعال  لتزامنطالقا من ذلك، فقد عرف جانب من الفقه اإلإو 

قانوني يقع على املنتج أو املنهي أو املورد في التعاقدات بهدف تمكين املستهلك من التعرف على كافة  إلتزام"

الخدمة محور التعاقد الذي سوف يبرمه على النحو الذي يمكنه و  املعلومات الخاصة بالسلعةو  البيانات

السابق على إبرامه، و  ن العقديباإلدالل املعاصر لتكو  لتزام"اإل، كما عرف البعض بأنه: 2من إتمام التعاقد"

التي يجهلها و  املؤثرة املتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقدو  البيانات الجوهريةو  بكافة املعلومات

سليم لديه، حال إقباله و  ذلك بهدف تكوين رضا حرو  يتعذر حصوله عليها عن غير طريق املدين،و  الدائن

 3التعاقد"على 

 عام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود االستهالك إلتزامو عرفه البعض األخر بأنه: " 

بذلك يؤدي و  سليم لدى املستهلك،و  البيانات الالزمة إليجاد رضاء حرو  يتعلق باإلدالل بكافة املعلوماتو 

البيانات و  هو على علم بحقيقة التعاقدو  العقد إلى السماح للمستهلك بالبدء في إبرام لتزامالوفاء بهذا اإل

 .4مدى مالءمتها للغرض الذي يبتغيه من التعاقد"و  شروطهو  التفصيلية املتعلقة بأركانه

قانوني يسبق  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزاميتبين من خالل التعريفات الفقهية السابقة، أن اإل

البيانات الجوهرية املتعلقة و  نهي بهدف تزويد املستهلك باملعلوماتمرحلة إبرام العقد، يقع على عاتق امل

علم بما و  سليم لديه، بأن يكون على درايةو  ذلك بهدف تكوين رضا حرو  بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد

 هو مقدم على التعاقد عليه.
     

                                                                                                                                                              

بين املعاجم، فهذه األخيرة تفاق ية إعطاء تعريف لإلعالم لتعذر اإلمكانإتجاه منفرد، يرى بعدم إوهو  تجاه املتشكك،ف باإليعر صتجاه األول: اإل

 تقديم مدلول واحد.و  كيف يأتي التوحيد بينهما بالتاليو  تتضمن عدة مفاهيم ملصطلح واحد هو علم أو أعلم،

تجاه النفعي، الذي يركز في تعريفه لإلعالم على محتواه مستبعدا طبيعته القانونية غير الضرورية، فأي وضعية يعرف باإلصتجاه الثاني: اإل

 تبع تنظيمه اإليجابي دون بحث شكله، بمعنى أخر إن اإلعالم يفرض حمل املعرفة للعموم ببعض الوقائع أو األفكار عن طريق البصرتسمح بت

بذلك نصل إلى أن اإلعالم يشكل النتيجة لهذا العمل املرسل إلى هؤالء، دون االهتمام بطريقته و  السمع، إذ يشمل خطابات مفهومة للعموم،و 

 ا.الواجب إتباعه

بار املشتري الذي يقع على عاتق البائع بإخ لتزاميتميز بتناول اإلعالم من زاوية معينة دون سواها فعرف بكونه ذلك اإلصتجاه الثالث: اإل

الجوانب هذا املفهوم جاء دقيقا من حيث إظهار و  ستعماله،إن املخاطر التي يمكن أن تنجم عن أن يحذره مو  املبيع، ستعمالال بالطريقة املثلى 

 تحذير من مخاطر هذا االستعمال.و  خبار بكيفية استعمال املبيع،إوتحذير،  إذ اإلعالم يعني إخبار ،التي يجب أن يشملها اإلعالم

سجلماسة ، الزيتون مكناس، املغرب،  وراقةو  باإلعالم خالل مرحلة تكوين عقد البيع، الطبعة الثانية، مطبعة لتزاممحمد العروص ي، اإل

 .28-27، ص 2012
التشريعات العربية(، دار الجامعة الجديدة، و  باإلعالم في عقود االستهالك )دراسة في القانون الفرنس ي لتزاممصطفى أحمد أبو عمرو، اإل 1

 .33، ص 2010اإلسكندرية، مصر، 
ولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، باإلعالم في التعاقد عن بعد في ضوء قانون حماية املستهلك، الطبعة األ  لتزامخالد مصطفى فهمي، اإل 2

 .26، ص، 2019مصر، 
 190عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  3
املستهلك في عقود االستهالك(، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  اءة لرضحسن عبد الباسط جمعي، حماية املستهلك )الحماية الخاص 4

 .16، ص 1996مصر، 
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قته مع املستهلك، سواء قبل التعاقدي باإلعالم يفرض على املنهي في عال لتزامو ما هو متفق عليه أن اإل

ختالف ال يختلف با لتزامإلفي العقود التقليدية أو العقود اإللكترونية، مع اإلشارة إلى أن مضمون هذا ا

قبل التعاقدي باإلعالم في  لتزامهو ما تأكده التعريفات الفقهية الحديثة لإلو  الوسيلة التي يتم بها التعاقد،

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتزامالعقود اإللكترونية بصورة عامة، أو كما يصطلحون عليه باإل

 إلتزامسابق على التعاقد اإللكتروني يتعلق ب إلتزامو في هذا اإلطار فقد عرفه جانب من الفقه بأنه: "

أو أي  نترنتملة عن كل ما يتعلق بعملية البيع عبر شبكة اإل تبصير املستهلك بمعلومات شاو  املزود بإعالم

وسيلة إلكترونية، حتى يكون املستهلك على بينة من أمره، بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسبا على ضوء 

يقع على عاتق التاجر  إلتزامبأنه: " األخرعرفه البعض  كما، 1هدفه من إبرام العقد اإللكتروني"و  حاجته

أو مقدم الخدمة الذي يتعاقد مع املستهلك من خالل الوسائل اإللكترونية الحديثة بمقتضاه  اإللكتروني

التي بناء عليها يتخذ و  بكافة البيانات الجوهرية املتعلقة بالعقدو  ببياناته التجاريةو  يخبر املستهلك بشخصه

 .2مستنيرة"املستهلك قراره باإلقدام على التعاقد أو عدم التعاقد بناء على إرادة حرة 

قبل التعاقدي باإلعالم سواء في  لتزامو عليه يتضح من مجمل التعريفات الفقهية السابقة، أن اإل

 هو تزويد املستهلك بجميع البياناتو  هدف واحد،و  العقود التقليدية أو العقود اإللكترونية، له مضمون 

 ذلك بهدف تنوير إرادتهو  ابقة للتعاقد،املعلومات املتعلق بالعقد املقدم على إبرامه، أي في املرحلة السو 

 على دراية تامة بما هو مقدم عليه.و  على علمتبصيره، حتى يكون و 

في إطار هذا النوع من تزداد في إطار عقد البيع اإللكتروني، كون أن املستهلك  لتزامإلى أن أهمية هذا اإل

فحصه فحصا فعليا، لذلك نجد أن أغلب و  ال يرى املبيع إال من وراء الشاشة، فال يمكنه معاينتهالعقود، 

نظمته تنظيما مفصال، و  قبل التعاقدي باإلعالم، لتزامشددت من اإلو  قد أقرت 3التشريعات الحديثة

 التعاقد.من خاصة في ظل هذا النوع الحديث 

تنظيم الو  قبل التعاقدي باإلعالم في إطار املعامالت اإللكترونية لتزامو برغم من إقرار التشريعات باإل

 ناتاكتفت بالنص على البياو  لم تضع تعريفا له، -بما فيها التشريع الجزائري -القانون له، إال أن جميعها

 ه باإلعالم قبل التعاقدي،لتزامإدراجها عند تنفيذه إلو  حترامهاإاإللكتروني  بائعاملعلومات التي يجب على الو 

                                                         
 .87مود، املرجع السابق، ص عبد هللا ذيب مح 1
 .280خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
ات التي عرفتها القوانين منذ القدم إال أن أول بادرة لتفشيه في القوانين الحديثة كانت في لتزامباإلعالم من اإل لتزامتجب اإلشارة إلى أن اإل 3

"أننا كلنا  1962مارس  15ئيس األمريكي أن ذاك "جون كندي" أمام مجلس الشيوخ بتاريخ ، ملا صرح الر 1962الواليات املتحدة األمريكية سنة 

املسبق باإلعالم كألية لحماية  لتزام( حقوق منها "الحق في اإلعالم"، بوبكر قارس، اإل04مستهلكون" حيث تم االعتراف للمستهلك بأربعة )

، 2017، جامعة زيان عشور، الجلفة، الجزائر،04، العدد 10العلوم اإلنسانية، املجلد و  املستهلك في العقود املبرمة عن بعد، مجلة الحقوق 

التوزيع، املنصورة، مصر، و  القانون للنشرو  أيضا: هدى معيوف، حماية حقوق املستهلك، د ط، دار الفكرتفصيل ذلك ، أنظر 295ص 

 ما بعدها.و  118، ص 2017
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حترامه أو مخالفته للبيانات التي يتعين إأو عدم  لتزاماإلكذا الجزاءات املترتبة عليه في حالة مخالفته لهذا و 

 سنأتي للتفصيل في كل ذلك الحقا.و  إعالم املستهلك بها قبل التعاقد،

 ات املشابهة لهلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني عن بعض اإل لتاامالفرع الثاني: صتمييا اإل

القانونية التي كرستها أغلب التشريعات لحماية الطرف يعتبر اإلعالم قبل التعاقدي من أهم األليات 

الضعيف ال سيما في العقود التي تبرم عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية، وظيفته األساسية تزويد 

عتبار إلوظيفة ليست حكرا عليه فقط، على البيانات املتعلقة بالعقد، غير أن هذه او  املستهلك باملعلومات

التي تشبه إلى حد و  ستشارات،ديم املعلومات أو البيانات أو اإل ات يكون محلها تقلتزامأن هناك بعض اإل

 قبل التعاقدي باإلعالم. لتزامبعيد اإل

ختالف الظاهر بينهم في عدة جوانب، ض إلى الخلط بينهم، بالرغم من اإل هذا التشابه قد يؤدي بالبع

 لتزامات األخرى املشابهة له، ال سيما اإلتزاملقبل التعاقدي باإلعالم على اإل لتزاملذلك وجب تمييز اإل

 التعاقدي باإلعالم لتزامكذا اإلو  بالتحذير لتزاماإلو  ستشارات الفنية،التعاقدي بتقديم اإل 

التعاقدي بتقديم االستشارات  لتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني عن اإل لتاامأوال: صتمييا اإل

 الفنية

باملشورة بأنه الرأي الذي يدل على ما يجب فعله، أو هو الرأي الذي يرشد  لتزاميعرف البعض اإل

إذا نظرنا إلى املشورة كعقد فهي تعرف على أنها اتفاق بين شخصيين و  صاحبه إلى ما يجب أن يفعله،

أحدهما منهي يقال له االستشاري متخصص في فروع املعرفة الفنية، يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف 

دراسة هي أداء من طبيعة ذهنية و  ستشارةإستقالل يل مقابل أجر أن يقدم على وجه اإل قال له العماألخر ي

 .1من شأنها أن تأثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل

املعلومات و  باملشورة هو تزويد الدائن بالبيانات لتزامو املالحظ من خالل هذا التعريف أن محل اإل

هو ما يتفق إلى حد بعيد مع محل و  ،2في سبيل مساعدته على اتخاذ قرار معين ذلكو  املتعلقة بالعقد،

 املعلومات املتعلقة بالتعاقد،و  يد املستهلك بالبياناتو الذي ينصب على تز و  قبل التعاقدي باإلعالم لتزاماإل

 رزها:يختلفان عن بعضهما في عدة جوانب، لعل أب ماين، إال أنهلتزامبرغم من هذا التشابه بين اإلو 

برام إفي املرحلة السابقة على  -ليهكما سبق اإلشارة إ-قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني  لتزامينشأ اإل -

نصت عليه صراحة بعض  لتزامالعقد، يستمد وجوده من املبادئ العامة للقانون، فضال على أن هذا اإل

                                                         
 .45ي، املرجع السابق، ص ص محمد العر  1
 .44باإلعالم في عقود االستهالك، املرجع السابق، ص  لتزامطفى أحمد أبو عمرو، اإلمص 2
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 يد املستهلك باملعلوماتو محله تز النصوص القانونية ال سيما النصوص املتعلقة بحماية املستهلك، 

تبصير إرادة املستهلك حتى يقدم على و  التعاقد بصفة عامة، بهدف تنويرو  البائعو  البيانات املتعلقة باملبيعو 

ا عقديا، إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني ليس  لتزامبالتالي فإن اإلو  ،1برام العقد برضا حر وسليمإ

ناش ئ عن  إلتزامستشارة الفنية هو العقدي بتقديم اإل  لتزامأما اإل، ي دون مقابلمجاني أ إلتزامكما أنه 

الالزمة من و  املتعاقد املحترف صاحب الخبرة الفنية بتقديم معلومات محددة في العقد إلتزامعقد، محله 

ئي بصدد معاونته في اتخاذ قرار نهاو  ، بهدف توجيه العميل2أجل عملية محددة، يحددها املتعاقدان سلفا

 عقدي ينشأ في املرحلة الالحقة إلتزامبتقديم املشورة هو  لتزامفإن اإل بالتاليو  ،3املسألة موضوع االستشارة

 ستشارة عادة ما تكون بمقابل أجر يدفعه العميل.على إبرام العقد، كما أن هذه اإل 

التعاقدي بتقديم املشورة من حيث شخصية  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

إن كان يقع في و  قبل التعاقدي باإلعالم يقع عادة على عاتق املحترف لتزامين، فاإللتزاماملدين في كل من اإل

، فشخصية 4معلوماتو  ما يلزمه من بياناتو  بعض األحيان على عاتق املستهلك ذاته وفقا لطبيعة العقد

عتبار في التعاقد بذات القدر الذي يكون عليه في إقدي باإلعالم قد ال تكون محل تعاقبل ال لتزاماملدين باإل

ستشاري دائما ذا خبرة في مجال ما، فتكون بذلك الخبرة حيث يكون املدين أو اإل حالة عقد املشورة، 

 .5املهنية هي السبب الدافع للتعاقد في مجال هذه العقود

التعاقدي بتقديم املشورة من حيث  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

قبل التعاقدي باإلعالم،  لتزاماملسؤولية املترتبة في حالة اإلخالل بهما، بحيث يترتب على إخالل املدين باإل

الها إمكانية رجوع املستهلك عليه بطلب إبطال العقد لتعيب رضاه في حالة إبرامه، فاملسؤولية هنا مج

، في حين يترتب على إخالل 6الرضا، باإلضافة على طلب التعويض وفقا ألحكام املسؤولية التقصيرية

                                                         
مشروع قانون و  تقنين االستهالك الفرنس يو  خالد أبو عرابي غازي، حماية رضا املستهلك )دراسة مقارنة بين قانون حماية املستهلك اإلماراتي 1

 .190-189، ص 2009، األردن، 01، العدد 36القانون، املجلد و  الشريعةعلوم  -حماية املستهلك األردني(، مجلة الدراسات
، جامعة 01، العدد 03حماية املستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد و  باإلعالم لتزامسعاد نويري، اإل 2

 .226، ص 2016الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .218املرجع السابق، ص  عمر محمد عبد الباقي، 3
قبل التعاقدي باإلعالم في عقد البيع اإللكتروني، ال يقع على عاتق البائع اإللكتروني وحده، بل يمتد  لتزامما تجب اإلشارة إليه أن اإل 4

غيرها، حتى يكون و  ليتهأهو  للمستهلك اإللكتروني، الذي يجب أن يزود البائع اإللكتروني باملعلومات الشخصية املتعلقة به ال سيما هويته

اإللكتروني على دراية مع من يتعاقد، فتحديد هوية الطرفين أمر مهم في هذا النوع من العقود الذي يتم عن بعد دون التقاء الطرفين.  البائع

 .89عبد هللا ذيب محمود، املرجع السابق، ص 
ضمانات املستهلك اإللكتروني(، مجلة جامعة و  باإلعالم قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود اإللكترونية )نطاق لتزاممحمد حجاري، اإل 5

 .248، جامعة األنبار، العراق، ص 08السياسية، العدد و  األنبار للعلوم القانونية
، 01، العدد 01السياسية ، املجلد و  العلوم القانونيةقبل التعاقدي باإلعالم في حماية رضا املستهلك، مجلة  لتزامأحمد بومدين، دور اإل 6

 170، ص 2010جامعة الوادي ، الجزائر، 
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ه التعاقدي بتقديم املشورة، إمكانية الرجوع عليه من طرف العميل أو الدائن على إلتزامستشاري باإل 

 . 1أساس املسؤولية العقدية

 بالتحذير لتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني عن اإل لتاامثانيا: صتمييا اإل

التوزيع، حيث أصبحنا نشهد يوميا ميالد و  اإلنتاجو  بتكارلم اليوم تطورا هائال في مجال اإل يشهد العا

ستخدامات املتعددة، اإل و  األحجامو  األشكالو  املنتجات الصناعية ذات التقنية العالية العديد من

سهولة في الحياة للمستهلك إال أنها ال تخلوا من بعض و  هذه املنتجات من رفاهيةما تحققه موبالرغم 

ستعمالها إصعوبة و  املضار بالنسبة له، ال سيما املنتجات الخطيرة سواء من حيث تكوينها أو من حيث دقة

يا تلك بات ضحاو  ي أدت إلى تفاقم الحوادث الناتجة عن مخاطر املنتجات،تالو  نظرا لتقنياتها الزائدة،

 .2الحوادث باألالف سنويا

جات قبل و عام يقع على جميع األطراف املتعاملة في مثل هذه املنت إلتزاملذلك كان من الضروري تقرير 

بائعين، يقوم بمقتضاه كل بدوره بتحذير هؤالء املستهلكين و  موزعينو  وصولها إلى املستهلك، من منتجين

ذلك من خالل إعالمهم بمضار و  ستعمالها،إجات أو و هذه املنتمن أخطار التي يمكن أن تنشأ عن حيازة 

 .3الوقاية منهاإحاطتهم بطرق و  أبعادها،و  هذه الخطورة

تبعي يقع على عاتق أحد الطرفين، بأن  إلتزامبالتحذير بأنه: " لتزامفي هذا اإلطار فقد عرف البعض اإل

ينة، بحيث يحيطه علما بما يكتنف هذا يحذر الطرف األخر أو يثير انتباهه إلى ظروف أو معلومات مع

 .4العقد، أو ما ينشأ عنه من مخاطر مادية أو قانونية"

يقوم على تحذير املستهلك من املخاطر التي يمكن أن  لتزاميتضح من خالل هذا التعريف أن هذا اإل 

ة لتفادي تلك تنجم عن استعمال الش يء أو حيازته، من خالل تبيين له بكل دقة جميع االحتياطات الالزم

 .5املخاطر

قبل التعاقدي باإلعالم من  لتزامبالتحذير أنه يتشابه مع اإل لتزامو املالحظ من خالل هذا التقديم لإل

بالتحذير بالصفة  لتزامالتي ترتبط في إطار اإلو  البيانات،و  الذي يتمثل في اإلدالء باملعلوماتو  حيث املحل،

                                                         
، جامعة يحي فارس، املدية، 01، العدد 05وليد لعوامري، حق املستهلك في اإلعالم في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، املجلد  1

 .158، ص 2019الجزائر، 
 .380-379ون، املرجع السابق، ص إسماعيل يوسف حمد 2
 .220عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  3
 41-40باإلعالم في عقود االستهالك، املرجع السابق، ص  لتزاممصطفى أحمد أبو عمرو، اإل 4
 .52محمد العرص ي، املرجع السابق، ص  5
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تباع سبيل إفي الحرية املقررة للمستهلك بين ين يتفقان لتزامكال اإل، كما أن 1الخطيرة للمبيع محل التعاقد

التحذير أو التخلي عنهما، فال مجال للحديث عن تقييد حرية املستهلك في نهج و  اإلعالم قبل التعاقدي،

 املتز بين اإلرتباط الوثيق اإل و  م من التشابهبرغو  ،2بما تم توضيحه، أو التنبيه من خطورته لتزاماإلو  معين،

يجازها فيما إينهما قائما في عدة جوانب، يمكن ختالف ببالتحذير، يبقى اإل  لتزاماإلو  قبل التعاقدي باإلعالم

 يلي:

بالتحذير من حيث مجال أو نطاق كل منهما،  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم على اإل لتزاميختلف اإل -

بالتحذير، ألن هذا األخير يقتصر على  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو أوسع نطاقا من اإل لتزامفاإل

قبل التعاقدي  لتزامالبيانات املشتملة لصفة الخطورة في املبيع محل التعاقد، في حين يتسع اإلو  املعلومات

سالمة رضا املستهلك بما فيها األخطار الناجمة عن و  باإلعالم ليشمل كل ما من شأنه التأثير على صحة

 .3طبيعة املنتوج

بالتحذير من حيث الغاية، حيث أن غاية هذا  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

قبل التعاقدي باإلعالم هي إيجاد  لتزامماله، بينما غاية اإلو  األخير هي ضمان سالمة املستهلك في جسده

 .4سالمة رضاهو  مستنير لدى املستهلك لضمان صحةو  رضاء حر

بالتحذير في األساس القانوني لكل منهما،  لتزامعاقدي باإلعالم عن اإلقبل الت لتزامكما يختلف اإل -

فمنهم من أسسه على  5قبل التعاقدي باإلعالم فالفقه منقسم بشأنه لتزامنسبة لألساس القانوني لإلالفب

منهم من أسسه ضمن مستلزمات و  سالمة الرضاو  منهم من أسسه على مبدأ صحةو  مبدأ حسن النية

، -تفصيل في ذلك الحقالسنأتي ل– لتزامالنظريات دور في إبراز هذا اإلو  لكل من هذه املبادئو  العقد ... إلخ

ذلك في ضوء أن الهدف املنشود و  بضمان السالمة، لتزامبالتحذير أساسه في فكرة اإل لتزامبينما يجد اإل

 .6من تقريره هو حماية املستهلكين من أضرار املنتجات الخطرة

بالتحذير من حيث وقت تنفيذ كل منهما،  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

ختلف الرأي إقد، بينما ينفذ في املرحلة السابقة على التعاو  قبل التعاقدي باإلعالم ينشأ لتزامنسبة لإلالفب

                                                         
السياسية، املجلد و  تهلك في عقد البيع اإللكتروني، مجلة العلوم القانونيةباإلعالم قبل التعاقدي كوسيلة لحماية املس لتزامزهية ربيع، اإل 1

 .426، ص 2019، جامعة الوادي ، الجزائر، 02، العدد 10
 .54محمد العروص ي، املرجع السابق، ص  2
، 03السياسية، املجلد و  القانونيةستاذ الباحث للدراسات اقدي في حماية املستهلك، مجلة األ باإلعالم قبل التع لتزاممريم نابي، دور اإل 3

 158، ص 2019، جامعة املسيلة، الجزائر، 04العدد 
 101زهيرة عبوب، املرجع السابق، ص  4
 .43باإلعالم في عقود االستهالك، املرجع السابق، ص  لتزاممصطفى أحمد أبو عمرو، اإل 5
 .221عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  6
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ى التعاقد شأنه سابق عل إلتزامبالتحذير هو  لتزامبالتحذير، فمنهم من يرى أن اإل لتزامحول وقت تنفيذ اإل

 إلتزامبالتحذير هو  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم، في حين ذهب رأي أخر على أن اإل لتزامفي ذلك شأن اإل

 لكل من الرأيين حججهو  ،1يعد تابعا لهو  بالتسليم لتزاميرتبط باإلو  عقدي يرتبط بمرحلة تنفيذ العقد،

بالتحذير يتحدد بالنظر إلى طبيعة املخاطر  لتزام، إال أن الرأي الراجح يرى أن وقت تنفيذ اإل2براهينهو 

 لتزامالناتجة عن املنتج أو املبيع، فإذا كانت هذه املخاطر ترتبط أصال بطبيعة املنتوج، فإن وقت تنفيذ اإل

قبل التعاقدي باإلعالم، أما  لتزامبالتحذير هنا يكون في الرحلة السابقة على التعاقد شأنه في ذلك شأن اإل

بالتحذير في هذه الحالة يكون في مرحلة  لتزامستعمال املبيع، فإن اإلإاملخاطر قد تنشأ نتيجة  إذا كانت

 .3تنفيذ العقد

 4التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني عن اإل لتاامثالثا: صتمييا اإل

 لتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني عن اإل لتزامما تجب اإلشارة إليه قبل الخوض في تمييز اإل

 ،5التعاقدي باإلعالم لتزامالتعاقدي باإلعالم اإللكتروني أن هناك بعض من الفقهاء من ينكر وجود اإل

 .6-التعاقدي لتزاماإلو  قبل التعاقدي لتزاماإل –البعض األخر من ينتقد هذا التقسيم و 

ل قب لتزامالتعاقدي باإلعالم، وقد حاولوا تمييزه عن اإل لتزامإال أن أغلب الفقه مستقر على وجود اإل

، رغم ما قد توحيه 7ينلتزامعترافهم بصعوبة وضع حدود فاصلة بين اإلإالتعاقدي باإلعالم، بالرغم من 

 هذه الصعوبة هي التي دفعت البعض إلى التشكيك بلو  التسمية الخاصة بكل منهما من فروق ظاهرة،

 .8تعاقدي باإلعالم إلتزامحتى إنكار وجود و 

                                                         
 .42باإلعالم في عقود االستهالك، املرجع السابق، ص  لتزامعمرو، اإلمصطفى أحمد أبو  1
-384حمدون، املرجع السابق، ص بالتحذير أنظر كل من: إسماعيل يوسف  لتزامللتفصيل أكثر في االختالف الفقهي حول وقت تنفيذ اإل 2

 .222عمر محمد عبد الباقي، نفس املرجع، ص و ، 385
 .426ص  ، املرجع السابق،ربيعزهية  3
 .باإلعالم العقدي لتزامباإلعالم الالحق أو اإل لتزاميسمى أيضا بـ: اإلو  4
أن هذا املسمى و  التعاقدي باإلعالم لتزاميعبر الدكتور إسالم هاشم عبد املقصود سعد عن رأيه في هذا االطار بقوله: " ال يوجد ما يسمى باإل 5

باإلعالم هو ما يكون سابق على التعاقد ال الحقا له، ألنه ال يعقل أن يقوم املستهلك بشراء سلعة ما، ثم أعلمه عن بعض  لتزامأن اإلو  خاطئ،

باإلعالم ينصرف إلى قبل  لتزامأمور هذه السلعة، ألنه من املمكن لو علمها قبل انعقاد العقد، ما أقدم على اتمامه، لذلك فحديثي على اإل

 .265قبل التعاقدي باإلعالم". إسالم هاشم عبد املقصود سعد، املرجع السابق، ص  لتزامهو ما يسمى باإلو  ده،إبرام العقد ال بع
الوراقة الوطنية زنقة أبو و  املستهلك(، الطبعة األولى، املطبعةو  باإلعالم في العقود )دراسة في حماية املتعاقد لتزامأنظر عباس ي بوعبيدة، اإل 6

 .256-255، ص 2008، عبيدة، مراكش، املغرب
التعاقدي  لتزاماإلو  قبل التعاقدي باإلعالم لتزامالذي يرى بوجود صعوبة بالغة في التفرقة بين اإل Ghestinمن هؤالء الفقهاء نجد الفقيه و  7

لدى: عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق،  ين في مجال املعلومات. مشار إليهلتزامباإلعالم، إذ يكون من الصعوبة رسم حد فاصل بين اإل

 . 196ص 
التوزيع، القاهرة، مصر، و  بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر لتزاممحمد بودالي، اإل 8

 .07، ص 2005
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التعاقدي باإلعالم، ناتجة  لتزاماإلو  قبل التعاقدي باإلعالم لتزامو هذه الصعوبة في التمييز بين اإل

البيانات الجوهرية و  تبصير املستهلك باملعلوماتو  املتمثل في تنويرو  أساسا إلى تماثل الهدف املنشود منهما،

ختالف إ، إال أن هذا ال ينفي وجود 1بها إال بمساعدة الطرف األخرالتي يصعب للمستهلك اإلحاطة و  للعقد،

 ين تظهر في عدة جوانب، يمكن إيجازها فيما يلي:لتزامبين اإل

هدف و  التعاقدي باإلعالم من حيث طبيعة لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزاميختلف اإل -

 قبل التعاقدي باإلعالم يشمل البيانات لتزامين، فاإللتزاماملعلومات التي يشملها كل من اإلو  البيانات

التعاقدي باإلعالم فهو  لتزامتبصير رضا املستهلك قبل التعاقد، أما اإلو  املعلومات التي تهدف إلى تنويرو 

البيانات الواجب تقديمها فيما يتعلق باستخدام و  النصائحو  يشمل املعلوماتو  الذي يتعلق بتنفيذ العقد

كل ما يتعلق بتسهيل و  تخاذها لتفادي املخاطر املترتبة عليها،إحتياطات الواجب اإل و  أو تشغيل السلعة،

 .2تنفيذ العقد

التعاقدي باإلعالم من حيث مصدر كل منهما،  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

لعامة للقانون كمبدأ حسن قانوني، يستمد وجوده من املبادئ ا إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزامفاإل

ال سيما القوانين املتعلقة  لتزامغيرها، أو من النصوص القانونية الخاصة التي نصت على هذا اإلو  النية

ليس عقديا، ينشأ قبل إبرام  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزامفإن اإل بالتاليو  ،3بحماية املستهلك

 عقدي، ينشأ بمناسبة إبرام العقد إلتزامالتعاقدي باإلعالم هو  املتز ينتهي بإبرامه، في حين أن اإلو  العقد

إذا و  التعاقدي باإلعالم هو العقد املرتبط به، لتزام، لذلك فال خالف على أن مصدر اإل4يعتبر أحد أثارهو 

في حدود ما يقتضيه ذلك العقد، فإن و التعاقدي باإلعالم ينشأ بمناسبة كل عقد على حدة، لتزامكان اإل

يهدف إلى تنوير رضاء و  عام في شأن كل عقود االستهالك، إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزاماإل

 .5صحة الرضاء أساس وجودهو  املستهلك، مما يجعل سالمة

 التعاقدي باإلعالم من حيث الجزاء لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزاميختلف اإلو  هذا -

ه قبل إلتزاماإللكتروني ب بائعمنهما، بحيث يترتب على إخالل ال بأي املسؤولية املترتب على اإلخاللو 

إمكانية طلب املستهلك إبطال العقد في حالة إبرامه، باإلضافة إلى حقه في التعويض  التعاقدي باإلعالم

 وفقاه قبل التعاقدي باإلعالم إلتزاماإللكتروني ب البائعنتيجة إصابته بالضرر الذي لحقه جراء إخالل 

                                                         
، 01، العدد 02السياسية، املجلد و  هلك، مجلة الدراسات القانونيةقبل التعاقدي باإلعالم في تنوير إرادة املست لتزامأحمد بورزق، دور اإل 1

 .178، ص 2016جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، 
 .251عباس ي بوعبيدة، املرجع السابق، ص  2
، الرباط، املغرب، 14 اإلدارية، عددو  باإلعالم، مجلة املنارة للدراسات القانونية لتزامرضوان الكبا، حماية املستهلك من خالل فرض اإل 3

 .324، ص 2016
  197/197عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  4
 .19حسن عبد الباسط جمعي، املرجع السابق، ص  5
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التعاقدي باإلعالم  لتزاماإللكتروني باإل البائع، في حين يترتب على إخالل 1لقواعد املسؤولية التقصيرية

، بحيث 2إحجامه عن تزويد املستهلك باملعلومات الواجب تزويده بهاو  مسؤوليته العقدية لكتمانه الحقائق

دفع بعدم التنفيذ، إضافة إلى طلب يستطيع املستهلك طلب التنفيذ العيني إذا كان ممكنا، كما يستطيع ال

 .3فسخ العقد متى توافرت شروطه

التعاقدي باإلعالم من حيث وقت نشوء كل  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم عن اإل لتزامكما يختلف اإل -

قبل التعاقدي باإلعالم يغطي  لتزامين، فاإللتزامتعتبر هذه األخيرة معيارا جوهريا لتمييز بين اإلو  منهما،

ينتهي بإبرامه، و  املرحلة السابقة على التعاقد، كما هو ظاهر من تسميته، فهو ينشأ قبل إبرام العقد

الحق على إبرام  إلتزام، فهو 4التعاقدي باإلعالم الذي يغطي مرحلة ما بعد إبرام العقد لتزامخالفا لإل

 العقد.

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامالفرع الثالث: األساس القانوني لإل

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامنحن في صدد البحث عن األساس القانونية لإلو  ما تجب اإلشارة إليه

بإعالم  قبل التعاقدي لتزاماإللكتروني، أن أغلب التشريعات املتعلقة بحماية املستهلك نظمت مسألة اإل

اإللكتروني بأن يضع بين يدي املستهلك املعلومات الكافية التي تمكنه من  بائعأوجبت على الو  املستهلك

 معرفة ما يقدم على التعاقد عليه من السلع، لذلك أصبحت نصوص هذه القوانين تشكل األساس

قبل التعاقدي باإلعالم في الوقت الحاضر، إال أن ذلك ال يمنع من دراسة العديد  لتزاماملصدر القانوني لإلو 

 . 5قبل التعاقدي باإلعالم لتزامراء التي قيلت بصدد تحديد األساس القانوني لفكرة اإلمن اآل 

 اإللكتروني بإعالم املستهلك قبل التعاقد، بائعال إلتزامتعدد اآلراء حول أساس  و في هذا الصدد فقد

 ذلك على النحو اآلتي.و  سنحاول التطرق إلى أهم هذه اآلراء،و 

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامبضمان العيوب الخفية كأساس لإل لتاامأوال: اإل

قبل  لتزامأساسا لإلو  بضمان العيوب الخفية مصدرا لتزامعتبار اإلإذهب جانب من الفقه إلى  

عتبار أن العيب يكون خفيا لعدم إية، على التعاقدي باإلعالم، مستندين في ذلك إلى بعض األحكام القضائ

                                                         
ية، وقرمزي بيد هللا علي الحجازي، الحماية املدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحق 1

 .68-67، ص2016بيروت، لبنان، 
اإلماراتي(، مجلة كلية الحقوق للبحوث و  املحترف بتزيد املستهلك باملعلومات )دراسة في القانون الفرنس ي إلتزام، سرحانعدنان إبراهيم  2

 .340، ص 2007، جامعة اإلسكندرية، مصر، 02االقتصادية، عدد و  القانونية
 .225الباقي، املرجع السابق، ص  عمر محمد عبد 3
 .66رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  4
 .207/208عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  5
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بائع بالكشف عنه للمستهلك قبل إبرام عقد البيع، األمر الذي يجعل الضمان جزاء لعدم القيام قيام ال

باإلعالم، مما يتيح للمستهلك من خيار بين طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن، إضافة إلى حقه في 

 .1التعويض

عدة ين من لتزامبين اإلختالف املوجود يرجع ذلك إلى اإل و  نتقادات،إدة غير أن هذا الرأي قد تعرض لع

البائع بضمان العيوب الخفية أساس لإللزام قبل التعاقدي  إلتزامتخاذ إأوجه، على نحو يدفع إلى رفض 

ين من مصدريين مختلفين، فبينما لتزامختالفهما من حيث، املصدر كون أن اإلإمن ذلك، و  باإلعالم،

قبل التعاقدي  لتزام، يجد اإل2عية التي تنظمهبضمان العيوب الخفية إلى النصوص التشري لتزاميستند اإل

 .3باإلعالم مصدره في القضاء الذي أستنبطه من تفسير إرادة املتعاقدين

كما أن مسؤولية البائع عن إخالله بضمان العيوب الخفية ال تقوم إال إذا أثبت املستهلك بأن هناك 

أن البائع كان يعلم بهذا و  أن ال يد له فيهأنه كان يجهله، كما عليه أن يثبت بو  مؤثراو  قديمو  عيب خفيا

قبل  لتزامقد تعمد إخفاءه غشا منه، بينما ال يشترط لقيام مسؤولية املنهي عن إخالله باإلو  العيب

التعاقدي باإلعالم كل هذه الشروط، بل يكفي فقط سكوت البائع على اإلدالل بالبيانات الجوهرية املتعلق 

ال يكون على املستهلك هنا إال إثبات و  و لم تكن هناك عيوب ظاهرة أو خفية،لو  بالبيع لقيام مسؤوليته حتى

 .4سكوت البائع عن اإلدالل بالبيانات املتعلقة باملبيع

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامين من حيث الهدف، كون أن الهدف من اإللتزامالف بين اإلتكما يكمن اإلخ

السلعة قبل إقدامه على إبرام العقد، في حين أن الهدف من تنوير إرادته حول و  هو تبصرة املستهلك

ذلك بتمكينه بالرجوع على و  حماية املستهلك من املنتجات املعيبةهو بضمان العيوب الخفية  لتزاماإل

 البائع بالتعويض بعد إبرام العقد متى وجد عيب باملنتوج.

من حيث و  ين سواء من حيث املصدرلتزامختالفات الواردة بين اإلستناد إلى اإل إمن هنا يمكن القول و  

قبل  لتزامبضمان العيوب الخفية أساس لإل لتزامعتبار اإلإمن حيث الهدف، أنه ال يمكن و  النطاق

 التعاقدي باإلعالم.

 

 

                                                         
 .11بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  لتزام، اإلبوداليمحمد  1
من القانون املدني  386إلى املادة  379بضمان العيوب الخفية في املبيع ضمن املواد من  لتزاملقة باإلنظم املشرع الجزائري األحكام املتع 2

 الجزائري.
 .75منى أبو بكر الصديق، املرجع السابق، ص  3
 .75-74رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  4



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 76 ~ 
 

 اإلعالم اإللكترونيبقبل التعاقدي  لتاامثانيا: مبدأ حسن النية كأساس لإل

قبل التعاقدي باإلعالم يجد أساسه في مبدأ حسن النية الذي يفرض  لتزاميرى جانب من الفقه أن اإل

من التوازن في املعلومات، كما  ستهلك، حتى يقوم العقد على أساساألمانة في مواجهة املو  ا بالصدقإلتزام

أن مبدأ حسن النية يفرض من يملك املعلومات تقديمها إلى الطرف األخر الذي ال يستطيع الحصول عليها 

 ستغالل قلة خبرته أو ضعفه االقتصادي،إترض عدم غشه أثناء املفاوضات أو بذلك يفو  من سبل أخرى،

 .1مستهلكهو أقل ما يمكن أن يقوم به البائع املحترف للو 

قبل التعاقدي باإلعالم على أساس  لتزامو هو مسلك القضاء الفرنس ي في أغلب قراراته، حيث أقام اإل

ال و  الذي يقتض ي بأن ال يحقق أحد طرفي العقد مصلحته على مصلحة الطرف األخر،و  مبدأ حسن النية

 ت الكافية عن املبيع محل التعاقد،املعلوماو  يد املستهلك بجميع البياناتو يكون ذلك إال إذا قام البائع بتز

قد رسخ املشرع الفرنس ي هذا املبدأ و  ،2أي كتمان لهذه املعلومات فإن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن النيةو 

، أين 2016/1313من القانون املدني قبل أن يتم تعديله بموجب األمر  03فقرة  1134ضمن املادة 

من  107، كما رسخه املشرع الجزائري في املادة 4ي الفرنس يمن القانون املدن 1104أصبحت تقابلها املادة 

 .5القانون املدني الجزائري 

من القانون املدني الفرنس ي قد قصرت مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ  1104برغم من أن املادة 

ير يسبق قبل التعاقدي باإلعالم، كون أن هذا األخ لتزامالعقد األمر الذي قد يستبعد األخذ به كأساس لإل

، إال أن الفقه يوسع في تفسير هذه املادة فذهبوا إلى القول أن مبدأ حسن النية ال 6مرحلة تنفيذ العقد

 ينحصر تطبيقه في مرحلة تنفيذ العقد فقط، بل ينسحب إلى جميع مراحله بما في ذلك مرحلة التفاوض

ستلزام حسن النية في إة، بما يعني ه على أنه وحدة واحدمرحلة اإلبرام، على اعتبار أن العقد ينظر إليو 

التنفيذ على حد سواء، فضال على أن الغاية املقصودة من العقد لن تتحقق إال إذا كان و  مرحلتي اإلبرام

                                                         
 .213عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  1
 .75هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  رمزي بيد 2

3
 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/ 
4
 Article 1104 du code civil français, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : « Les 

contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136340/#LEGIAR

TI000032040772 
 بحسن نية"و  "يجب صتنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليهمن القانون املدني الجزائري على أنه:  107تنص املادة  5
باإلعالم في املجال اإللكتروني، مجلة الدفاع، مجلة تصدرها هيئة املحامين لدى محكمة االستئناف بسطات،  لتزامنور الدين الناصري، اإل 6

 .67، ص 2011، سطات، املغرب، 06العدد 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136340/#LEGIARTI000032040772
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136340/#LEGIARTI000032040772
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قد ساءت نية املتعاقد في املرحلة و  مبينا على حسن نية منذ بدايته، فال يتسنى تنفيذ العقد بحسن نية

 .1السابقة على هذا التنفيذ

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامبالتسليم كأساس لإل لتااماإلثالثا: 

، بالتسليم لتزامقبل التعاقدي باإلعالم يجد أساسه القانوني باإل لتزاميرى جانب من الفقه أن اإل

من القانون املدني  364التي تقابلها املادة و  2من القانون املدني الفرنس ي 1614ستنادا إلى نص املادة إ

املعلومات التي على البائع و  ملحقاته،و  حسب هذا النص يلتزم البائع بتسليم الش يء املبيعو  ،3جزائري ال

 .4اإلدالء بها إلى املستهلك تندمج مع الش يء محل التعاقد لتكون ضمن ملحقاته

نتفاع اإل و  بالتسليم يتم بوضع املبيع تحت تصرف املشتري بما يمكنه من حيازته لتزامفإذا كان تنفيذ اإل

املخاطر و  ستعمال املبيعإهلك باملعلومات املتعلقة بكيفية به دون عائق، فإنه بدون إدالء البائع للمست

 .5بالتسليم لتزامهو ما يمثل جوهر اإلو  نتفاع به دون عائق،ستعمال، لن يتحقق اإل احبة لهذا اإل املص

الذي و  قبل تعاقدي إلتزامأسيس إال أن هذا الرأي لم يسلم من النقد حيث يرى البعض أنه ال يمكن ت

 لتزاميتم في مرحلة التنفيذ، لذلك يرو بأن اإل إلتزامينشأ في مرحلة التفاوض أي قبل تنفيذ العقد، إلى 

بالتسليم  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم، كون أن الحديث عن اإل لتزامبالتسليم ال يمكن األخذ به كأساس لإل

هو في طور التنفيذ، في حين يكون البحث و  ترتبت أثاره،و  برامه،إب بالضرورة أن يكون العقد قد تم يتطل

 .6قدعقبل تعاقدي واجب التنفيذ في وقت سابق إلبرام ال إلتزامعن 

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامرابعا: نظرية عيوب الرضا كأساس لإل

قبل التعاقدي باإلعالم نظرا للصلة  لتزاميوب الرضا أساسا لإلعتبار نظرية عإذهب بعض الفقه إلى 

عتبار إية للمستهلك، على هو حماية اإلرادة التعاقدو  الوثيقة بينهما، كون أنهما يتحدان في الهدف نفسه أال

 رادة الطرف األخر.إعاقدي باإلعالم ينتج عنه عيب في قبل الت لتزاماإلخالل باإلأن 

قبل التعاقدي  لتزامعتبار نظرية عيوب الرضا أساسا لإلإالذي دفع الكثر من الفقهاء إلى  األمر

عتبار عدم القيام إ الغلط، فذهبت املحاكم في بعض الحاالت إلىو  خاصة عيبي التدليسو  باإلعالم،

                                                         
 .72-71، املرجع السابق، ص منىأبو بكر الصديق  1

2
 Article 1614 du code civil français : « La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la 

vente » 
 "يلتام البائع بتسليم الش يء املبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت املبيع"من القانون املدني الجزائري على أنه:  346تنص املادة  3
 .208عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  4
 .81السابق، ص أبو بكر الصديق منى، املرجع  5
 .209-208عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  6
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القانون املدني من  1137ستنادا إلى املادة إليسا، مما يؤدي إلى بطالن العقد باإلعالم قبل إبرام العقد تد

قيام التدليس يكون حتى مجرد  عتبرت أنإالتي و  ،2018/2871املعدلة بموجب القانون رقم و  الفرنس ي

من شروط الكتمان و  ، أي كتمان املتعاقد لواقعة أو مالبسة كان من الواجب عليه اإلفضاء بها،2الكتمان

و علم املتعاقد بالواقعة أو املالبسة التي أن يكون دافعا إلى التعاقد، بحيث لو  التدليس ي أن يكون عمديا،

 من القانون املدني الجزائري. 86تجاه املشرع الجزائر في املادة إهو نفس و  ،3كتمت ملا أبرم العقد

قبل التعاقدي باإلعالم، نظرا  لتزامنتقادات لهذه النظرية كأساس لإلجهت اإل و برغم من ذلك فقد و 

في بعض الحاالت، حيث إن هذه النظرية ال  هامستهلك لتعذر تطبيقاملرجوة حماية لل هالصعوبة تحقيق

تتدخل إال إذا كان املتعاقد يشكو من غلط أو تدليس تسبب فيه الطرف األخر أو علم به أو كان بإمكانه 

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامأنه ال يستطيع التمسك بهذا العيب إال بعد نشوء العقد، بينما اإلو  أن يعلمه،

باإلعالم الالحق إلبرام  لتزامإن كانت تتفق نسبيا من هذه الناحية مع اإلو  ينقض ي قبل قيام العقد،و  أينش

لو سلمنا بذلك فإنه سيقع على عاتق املستهلك إثبات أنه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة و  العقد،

بل التعاقدي أوسع نطاقا بكثير من او املالبسة التي تعتبر من عيوب الرضا، لذلك نجد أن حق اإلعالم ق

نظرية عيوب الرضا يتفقان من و  قبل التعاقدي باإلعالم لتزامإن كان كل من اإلو  نظرية عيوب الرضا،

 .4سالمة رضا املستهلكو  حيث الغرض أو الهدف، كون أن كل منهما يهدفان إلى ضمان صحة

قبل التعاقدي باإلعالم أنه لكل  لتزاماإليقوم عليها  و يظهر في األخير أنه من خالل عرض األسس التي

ختالف كان نتيجة هذا اإل و  ختالفات التي ملسناها في كل نظرية،، بالرغم من اإل لتزاممنها دور في إبراز هذا اإل

القضاء إلى البحث على األساس و  هو ما دفع بالفقهو  ،لتزاملعدم وجود أي نص قانوني يحدد مالمح هذا اإل

خاصة في القوانين و  تجاه التشريعات بما فيها التشريع الجزائري إقانوني الذي يستند إليه، غير أن ال

اإللكتروني في مقامنا( باإلعالم قبل  البائعاملتعلقة بحماية املستهلك إلى النص صراحة على إلزامية املنهي )

 قبل التعاقدي باإلعالم لتزاملإلالتعاقدي حماية للمستهلك أصبحت هذه التشريعات تشكل أساسا قانونيا 

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامالفرع الرابع: الطبيعة القانونية لإل

رادة املستهلك قبل إقدامه على إم هو تنوير قبل التعاقدي باإلعال  لتزاممن املتفق عليه أن الهدف من اإل

البيانات املتعلقة بالعقد سواء البيانات و  املعلوماتذلك بتزويده بكافة و  إبرام عقد البيع اإللكتروني،

                                                         
1
 Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1), Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036828126/2018-10-01/ 
2
 Article 1137/02 du code civil français, Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5 : « Constitue 

également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le 

caractère déterminant pour l'autre partie » 
 09بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، املرجع السابق، ص  لتزام، اإلبوداليمحمد  3
 .72رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036828126/2018-10-01/
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البيانات املتعلقة بالبائع اإللكتروني، كون أن املستهلك يجهل هوية البائع نظرا و  املتعلقة باملحل )املبيع(

 لخاصية التعاقد عن بعد التي يتميز بها عقد البيع اإللكتروني.

هذا و  قبل التعاقدي باإلعالم، لتزامإللأساس  ختلفوا في تحديدإو املالحظ مما سبق أن الفقهاء 

نظرا ألهمية هذه و  ، لذلكلتزامختالف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا اإلإختالف نتج عنه اإل 

 تجاهات الفقهية التي قيلت في هذا اإلطار.لك بإبراز اإلذو  سنحاول البحث فيها، ةاألخير 

من  )أوال(قبل التعاقدي باإلعالم من ناحيتين:  لتزامالقانونية لإلسنحاول البحث في الطبيعة و  كما

من  )ثانيا(و ذو طبيعة عقدية أو غير عقدية )قانونية(، لتزامذلك فيما إذا كان هذا اإلو  حيث املصدر

 بتحقيق نتيجة. إلتزامببذل عناية أو  إلتزامهو  لتزامذلك فيما إذا كان هذا اإلو  حيث الهدف،

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني: من حيث مصدره لتاامالقانونية لإل أوال: الطبيعة

قبل التعاقدي باإلعالم من حيث مصدره العديد من النقاشات الفقهية، األمر  لتزامأثارت طبيعة اإل

هم نفسهم الفقهاء الذين و  عقدي إلتزامتجاهين، منهم من يرى أنه إنقسام إلى ى اإل بالفقه إل ىالذي أد

غير عقدي  إلتزاممنهم من يرى أنه و  قبل التعاقدي باإلعالم على أساس عقد الالحق عليه، لتزاماإل أسسوا

سالمة و  قبل التعاقدي باإلعالم على أساس صحة لتزامهم الفقهاء الذين أسسوا اإلو  قانوني إلتزامبل 

 .1مبادئه العامةو  نصوص القانون و  الرضا

قبل التعاقدي لإلعالم  لتزاماء في تحديد الطبيعة القانونية لإلو قد أدى هذا االختالف في مواقف الفقه

منتقد لرأي األخر، مستندين في ذلك إلى الحجج التي قدمها كل و  إلى تشتت أراء الباحثين بين مؤيد لرأي

 فيما يلي بيان ألهم حجج كل منهما.و  رأي،

 عقدي إلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني:  لتااماإل -1

عقدي يستمد وجوده من  إلتزامالبائع بإعالم املستهلك قبل التعاقد  إلتزاميرى أنصار هذا الرأي أن 

 العقد الالحق عليه.

إلى نظرية الخطأ في تكوين  IHERINGبه الفقيه األملاني أهرنج  ىو يستند أنصار هذا الرأي الذي ناد

ات عقدية تأسيسا على قيام املسؤولية إلتزامي ات السابقة على التعاقد هلتزامالعقد، التي تعتبر أن اإل

نعقاده بافتراض وجود عقد إرام العقد أو تلك التي حالت دون العقدية كأثر لألخطاء التي تقع بمناسبة إب

 .2لتزامسابق على العقد األصلي، عبارة عن عقد ضمان مفترض لكل متعاقد يعد مصدرا لهذا اإل

                                                         
 .283خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
 .204عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  2
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لتشمل أخطاء سابقة على إبرام العقد، على اعتبار أن أثرها سيرتد فيرون أن املسؤولية العقدية تتسع 

 .1ئجه ال تظهر إال بعد إبرام العقدنتاو  إن كان سابقا على التعاقد إال أن أثرهو  إلى العقد نفسه، فالخطأ

قبل التعاقدي باإلعالم من  لتزامو قد برر هذا االتجاه رأيه بقوله أن إضفاء الطبيعة العقدية على اإل

شأنه تحقيق حماية أكبر للمستهلك، ملا يؤدي ذلك إلى إمكانية اإلفادة من قواعد اإلثبات املعمول بها في 

، قيام املستهلك بإثبات عدم لتزاماملسؤولية العقدية، إذ أنه يكفي حتى تقرر مسؤولية البائع بهذا اإل

 . 2تنفيذه

ال توجد بيانات سابقة و  يانات املتعلقة بالش يء املبيع هي من طبيعة عقديةكما اعتبروا أيضا أن كافة الب

في هذا اإلطار يقول و ،3أخرى الحقة عليه، لصعوبة التمييز بينهما من الناحية العمليةو  على التعاقد

ن أو ذلك، على سند من املغايرة بي لتزاماألستاذ محمد أحمد عبد الحميد أحمد: "إن التمييز بين هذا اإل

مرد ذلك بال شك أن األثار املترتبة على التمييز بين مرحلة إبرام و  املراحل التعاقدية، هو تمييز مصطنع،

مرحلة تنفيذه هي قليلة نادرة أو شحيحة، بما يبدو معه كذلك التمييز بين املرحلتين منتقدا و  العقد،

في ذات و ،4ه سيأثر في تنفيذ العقد"في مرحلة ما قبل التعاقد، ال بد أن إلتزامبدوره، حيث أن اإلخالل ب

الصدد يقول األستاذ محمد املرس ى زهرة: "أن هذا التمييز املمكن من الناحية النظرية، يصعب تحديده 

ا إلتزاماعتباره و  باإلعالم لتزامعدم تجزئة اإل -األفضل للمستهلك ذاتهو  بل–األولى و  بدقة في الواقع العملي

ة عليه عقدية ال تتغير بتغير املرحلة التي يمر بها سواء قبل العقد أو بعد واحدا تكون املسؤولية املترتب

 .5إبرامه"

قبل التعاقدي باإلعالم قد ساير القضاء  لتزامو يكون بذلك هذا الفقه الذي نادا بالطبيعة العقدية لإل

له طبيعة عقدية على الرغم من وجوده في مرحلة تكوين العقد، كون  لتزامالفرنس ي الذي يقض ي أن هذا اإل

 لتزامفإن اإلخالل بهذا اإل بالتاليحسن النية املوجود في مرحلة تنفيذ العقد، و  بالوالء لتزامأنه يربطه باإل

 .6يؤدي إلى إبطال العقد

تأييد القرار  1985أفريل  23و تطبيقا لذلك قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

، بشأن مسؤولية شركة 1983سبتمبر  29في  Versailles الصادر عن محكمة االستئناف فرساي
                                                         

 .284بق، ص خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السا 1
-177، ص 2016أحكامه )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، و  ر على رسول، حماية املستهلك نكه سه 2

178. 
 .32العرص ي، املرجع السابق، ص  يعلمحمد  3
 .283محمد أحمد عبد الحميد أحمد، املرجع السابق، ص  4
 .176السابق، ص  محمد املرس ى زهرة، املرجع 5

6
 Lucile Archambault, La formation du contrat de vente en ligne et la protection du consommateur, Mémoire 

soutenu en septembre 2004, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, p 21-22, Disponible sur le site : 

http://www.droit-tic.com/pdf/contrat_vente_en_ligne_conso.pdf 

http://www.droit-tic.com/pdf/contrat_vente_en_ligne_conso.pdf
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LEFRANC-BOURGEOIS  البائعة ملواد الدهان عما لحق ألحد الرسامين من أضرار، تتمثل في حدوث

ما أدى إلى إعادة تشققات بالغة في اللوحة التي استخدم فيها أحد منتجات هذه الشركة في الرسم، م

سبب له ضرر مادي كبير، برغم من كونه متخصص في الرسم، إال و  املشترين لهذه اللوحة إليه مرة أخرى،

أن املحكمة قررت املسؤولية العقدية للشركة، لعدم كفاية البيانات املتعلقة بكيفية استعمال هذا 

 .1املنتج

 قانوني )الطبيعة غير العقدية( إلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني:  لتااماإل -2

البائع بإعالم املستهلك قبل التعاقد  إلتزامأن  2-و هو الرأي الراجح في نظرنا–يرى أنصار هذا الرأي  

 مبادئه العامة.و  في نصوص القانون و سالمة الرضاو  قانوني، يجد أساسه في صحة إلتزام

اإلخالل به يرتب املسؤولية و  ا غير عقديإلتزامباإلعالم قبل التعاقدي  لتزامو وفقا لهذا الرأي يعتبر اإل

، كما يؤكد أصحاب هذا الرأي 3يجب الوفاء به قبل إبرام العقدو  مستقل عن العقد إلتزامالتقصيرية، فهو 

نطاقه مثل نص و  يحدد محلهو  أن هذا اإللزام يتمتع بذاتية خاصة يجد مصدره في القانون الذي يفرضه

كذلك و  التي ألزمت البائع بإعالم املشتري قبل إبرام عقد البيعو  نون املدني الجزائري من القا 352املادة 

التي تناولت في و  النصوص القانونية الخاصة بحماية املستهلك سواء في التعاقد التقليدي أو اإللكتروني،

الذي يحوز كذا مبدأ حسن النية الذي يفرض على املتعاقد و  طياته اإللزام قبل التعاقدي باإلعالم،

 .4معلومات بخصوص العقد أن يعلم بها املتعاقد األخر طاملا يتعذر عليه العلم بها من تلقاء نفسه

قبل  لتزامنتقد أنصار هذا الرأي الحجج التي أستند إليها أصار الرأي القائل بطبيعة العقدية لإلإو قد 

ال يمكن توقيع جزاء بشأنه و  التعاقدي باإلعالم بقولهم أن الخطأ السابق على التعاقد ينفصل عن العقد،

عتماد ، كما يرو أنه ال دايي إل 5ليس أحكام املسؤولية العقديةو  إال من خالل أحكام املسؤولية التقصيرية،

باإلعالم  لتزامن أنها تقر أيضا بكون اإلييتب تجاه موحد، إذإئية الفرنسية التي لم تستقر على األحكام القضا

 .6ستطاعتها أن تقيم تمييزا بين مراحل العقدإيفيد عدم  ا قبل تعاقدي، مماإلتزام

سابق  إلتزامبالتبصير هو  لتزامو يقول األستاذ كوثر سعيد عدنان خالد في تأييده لهذا الرأي: "إن اإل

من ناحية أخرى فإن و  العقد لم ينشأ أصال هذا من ناحية،و  اا عقديإلتزامعلى تكوين العقد، فكيف نعتبره 
                                                         

1
 Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mardi 23 avril 1985, N° de pourvoi: 83-17282, 

Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007014989 
 ستقروا على هذا الرأيإالتعاقدي باإلعالم قد  قبل لتزامالباحثين الذين تناولوا موضوع الطبيعة القانونية لإلو  املالحظ أن أغلب الفقهاء 2

 قبل التعاقدي باإلعالم. لتزامعقدية لإلالأقروا بالطبيعة غير و 
 .284، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  3
 .79/80خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  4
 .206عمر محمد عبد الباقي، ص  5
 .34، املرجع السابق، ص العروص يمحمد  6

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007014989
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التي بناء عليها قد يقدم املستهلك على التعاقد أو و  فحواه إمداد املستهلك باملعلومات املتعلقة بالتعاقد

ج كل و ما يؤكد ذلك أن املنتج أيضا يلتزم بتبصير املستهلك، إذ عليه أن يرفق باملنتو  ينصرف عنه،

كيفية الوقاية منها، فإذا أخل و  مدى الخطورةو  تهصيانو  هستعمالإكيفية و  هالالزمة من مكوناتاملعلومات 

ه كان مسؤوال أمام املستهلك، فمن الصعب أن نقول إن مسؤوليته عقدية، ألن املنتج ال يربطه أي إلتزامب

ي يجد أساسه في نصوص قانون إلتزامغير عقدي، فهو  إلتزامبالتبصير  لتزاميؤكد في األخير أن اإلو  عقد"

 .1القانون التي تفرضه

ه أنصار كما عبر األستاذ عمر محمد عبد الباقي عن موقفه في تأييد هذا الرأي بقوله: "رغم ما أشار إلي

قبل التعاقدي  لتزامتحقق حماية ما للمستهلك لدى تقريره الطبيعة العقدية لإلتالرأي األول، من أنه قد 

، فإنه ال يجب أن ننساق وراء حماية وهمية لتزامباإلعالم، تتمثل في سهولة إثبات مخالفة الدائن بهذا اإل

 بالعقد، لتزامحدود مجاالته، كما ال ينبغي لنا أن نلصق هذا اإلو  للمستهلك على حساب ضوابط القانون 

لذلك أرى صحة الرأي القائل بالطبيعة و  امه،إبر و  هو ليس منه، ملجرد أنه فرض بمناسبة تكوين العقدو 

أن في و  ، تأسيسا على أن الرضا الصحيح الذي هو أحد أركان العقد لم يخلق بعد،لتزامغير عقدية لهذا اإل

  2ونا على وجوده صحيحا معافيا"ك لتزامتقرير هذا اإل

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني: من حيث هدفه لتاامثانيا: الطبيعة القانونية لإل

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامي الذي ثار من أجل تحديد الطبيعة القانونية لإلهإلى جانب الجدل الفق

، فقد ثار جدل فقهي أخر في يعة عقدية أو ذو طبيعة غير عقديةذا كان ذو طبإمن حيث مصدره فيما 

 من حيث الهدف. لتزامإلتحديد طبيعة القانونية لهذا ا

قبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزامتجاهين، فمنهم من يرى أن اإلإنقسم الفقه إلى إو في هذا اإلطار فقد 

، في حين يقف 3بتحقيق نتيجة إلتزامتجاه األخر أنه بوسيلة(، بينما يرى اإل إلتزامببذل عناية ) إلتزام

 بتحقيق نتيجة مخففة، إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزاميعتبر اإلو  تجاه الثالث موقف وسط بينهمااإل

 سنحاول تحليل مختلف هذه اآلراء على النحو اآلتيو  براهينه،و  لكل منهم حججهو 

                                                         
 .285، املرجع السابق، ص وثر سعيد عدنانخالد ك 1
 .180-179سه نكه ر على رسول، املرجع السابق، ص  :. كما استقر على هذا الرأي كل من206عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  2

 .374غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص و 
باإلعالم يعد  لتزامقد اعتقد بعض الفقه عن غير حق أن اإلو  ات التعاقدية،لتزاميتعلق في األصل إال باإل يرى بعض الفقه أن هذا التمييز ال 3

لكن هذا التمييز يصدق كذلك على و  ببذل عناية أو بنتيجة، إلتزاما تعاقديا كما سبق اإلشارة إليه، فبدأوا يبحثون عن مدى كونه إلتزامدائما 

البائع باإلدالء بالبيانات املتعلقة  إلتزامباإلعالم الذي له تأثير على رضا املستهلك، ك  لتزامبعبارة أدق على اإلو  م،قبل التعاقدي باإلعال  لتزاماإل

ه باإلعالم التعاقدي أو الالحق عن العقد باإلدالء بطريقة استعماله. لتزامبالصفات األساسية للش يء املبيع، تماما كما هو الشأن بالنسبة إل

 . 79، املرجع السابق، ص بوعبيدةعباس ي 
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 ببذل عناية  إلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني:  لتااماإل -1

 املدين ببذل جهده إلتزامبوسيلة، هو  إلتزامببذل عناية أو كما يصطلح عليه البعض  لتزاميقصد باإل

ببذل عناية  لتزامبعبارة أخرى فإن اإلو  إن كان ال يضمن تحقيقها،و  عنايته في سبيل تحقيق نتيجة معينة،و 

لكنه ال يكون ضامنا لتحقيق النتيجة أو ملزما ببلوغها، و  هإلتزامبذل العناية في تنفيذ يفرض على البائع 

زم فقط بإتباع الوسائل التي من شأنها تحقيق النتيجة املرجوة من جانب الدائن فالبائع في هذه الحالة يلت

إذا لم تتحقق هذه النتيجة و  ،1أو املشرع في حالة كون هذا األخير يسعى لحماية طائفة معينة كاملستهلك

في تنفيذ  وبةله أو لم يبذل العناية املطإلتزامفيقع على املستهلك عبء إثبات خطأ البائع بأنه لم يوفي ب

 حتى تقوم مسؤوليته. 2لتزاماإل

العناية و  ببذل عناية، إلتزامالبائع قبل التعاقد باإلعالم هو  إلتزامأن  3وفي هذا اإلطار يرى بعض الفقه

 صائصالخو  األوصاف،و  هنا هي تزويد املستهلك بكل ما يؤدي إلى توضيح حقيقة املبيع مثل: البيانات

، 4كيفية تجنب أخطاره من دون أن يضمن تحقيق النتيجة املرجوةو  ستخدامه،إطريقة و  الجوهرية

 ويستند أنصار هذا الرأي إلى جملة من املبررات لعل أبرزها:

ليست مؤكدة الوقوع، لذلك يتعين و  حتماليةإقبل التعاقدي باإلعالم  لتزامإن النتيجة املطلوبة من اإل -

هذه النتيجة، كما أن العدالة تأبى أن يتحمل املدين تجهت إلى عدم ضمان البائع لإفتراض أن نية األطراف إ

 .5حتماالتإيطرة عليها نظرا ملا يكتنفها من نتيجة ال يمكن الس

ال يعيرها  ، أذ أنه قدتحقيق النتيجة املنشودة أو منعهاأن الدائن )املستهلك( يلعب دورا إيجابيا في  -

 .6عقد عموماالو  له البائع اإللكتروني حول املبيعاملعلومات التي يقدمها و  للبيانات هتماما على اإلطالقإ

 املعلومات محل اإلعالم قبل التعاقديو  بياناتاملستهلك لل هتمامإكما أن تحمل البائع نتيجة عدم  -

ال يبقى أمام البائع إذا ما و  ،تضررهمسؤوليته أن يثبت املستهلك  امي، إذ يكفي لق7فيه تعسف شديد عليه

، في حين أن 8املسؤولية سوى إقامة الدليل عن السبب األجنبي أو إثبات خطأ الغيرأراد التخلص من 
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املقدمة، أو  البياناتو األصل أن يقوم املستهلك بإقامة الدليل على عدم تالؤم أو عدم كفاية املعلومات 

 .1عدم القيام باإلعالم املطلوب

 لتزامالقضائية التي أقرت صراحة إلى أن اإلستند هذا الرأي فيما ذهب إليه، إلى بعض األحكام إو قد 

أقرت محكمة النقض الفرنسية في  من ذلك ماو  ،ليس بتحقيق نتيجةو  ببذل عناية إلتزامباإلعالم مجرد 

خاص  FICHET-BAUCHEفي خصوص قضية تتمثل وقائها في أن شركة  1985يونيو  11ا الصادر في هقرار 

تركيب جهاز إنذار ضد السرقة في مستودع اململوك لشركة و  تركيبها، قامت ببيعو  ببيع أجهزة اإلنذار

DICOROP،  لكن هذا املستودع تعرض للسرقة، مما حمل الشركة املالكة لها إلى رفع دعوى ضد الشركة و

تركيبه، على أساس أن البائع املتخصص في بيع أجهزة األمان يلتزم تجاه عمالئه و  التي قامت ببيع الجهاز

إن كان العميل غير و  بالنتيجة، ومن ثم يجب اإلفضاء لهم بعدم كفاية الجهاز الذي تم تركيبه، حتى إلتزامب

قررت أنه: " إذا و  لكن محكمة النقض رفضت هذا التحليلو  املتخصص على علم بعدم كفاية هذا الجهاز،

از إلكتروني تركيب جه DICOROPقد اقترحت على الشركة  FICHET-BAUCHEكان من الثابت أن الشركة 

قبلت بجهاز أخر و  رفضت هذا العرض، DICOROPلكن شركة و  املراقبة يتضمن أربع راداراتو  لإلنذار

أقل تكلفة فإنه ال يمكن لوم محكمة االستئناف برفضها طلب التعويض الذي تقدمت به شركة 

DICOROP  ضد شركةFICHET-BAUCHE بتحقيق  ال يمكن أن تلتزم في هذا الصدد ة، ألن هذه األخير

 .2النصيحة"و  ها باإلعالمإلتزاممن ثم لم تخل بو  نتيجة،

ببذل عناية يعني  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزامعتبار اإلإن هذا الرأي قوبل بالنقد كون أن غير أ

في تنفيذ هذا  و تقصيرهأ اإللكتروني إال إذا أثبت املستهلك خطأه بائعن اإلخالل به ال يرتب مسؤولية الأ

رر الذي أصابه، الضو  كذا إثبات العالقة السببية بين هذا الخطأو  إثبات تضرره من هذا الخطأ،و  ،لتزاماإل

اإللكتروني التخلص من مسؤوليته إذا أقام الدليل على أنه قد بذل العناية املطلوبة  بائعفي حين يستطيع ال

املستهلك، فمن  د، فإن هذا يتعارض مع مقتضيات حمايةفي تقديم املعلومات املتعلقة باملبيع محل التعاق

التملص من  بالتاليو  اإللكتروني أن يثبت بذله العناية املطلوبة في تقديم املعلومات بائعالسهل هنا على ال

القانونية التي تجعله الطرف القوي املهيمن على هذه العالقة و  خبرته االقتصاديةو  نظرا لقوته املسؤولية

 .3الذي ليس له الخبرة الكافية إلثبات مسؤولية البائعو  املستهلك الطرف الضعيففي مواجهة 

اإللكتروني بهدف حماية  البائعقبل التعاقدي باإلعالم على عاتق  لتزامو بعبارة أخرى إن تقرير اإل

اإللكتروني لتملص من  لبائعاملساواة في العلم بينهما، ثم يفتح املجال لو  تحقيق التوازن العقديو  املستهلك
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 ذلك بإثبات أنه قد قدم املعلومات للمستهلك فقط،و  من مسؤولية في حالة اإلخالل به،و  لتزامهذا اإل

إثبات الضرر الذي أصابه من هذا اإلخالل، يجعل و  اإللكتروني بائعتحميل املستهلك وزر إثبات خطأ الو 

 ال جدوى منه  لتزامهذا اإل

 بتحقيق نتيجة إلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني:  لتااماإل -2

الذي يجب على املدين فيه أن يحقق نتيجة معينة، فمضمون  لتزامبتحقيق نتيجة، اإل لتزاميقصد باإل

بعمل أو  لتزاميعد اإلو  األداء الذي يلتزم به املدين هو بذاته الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الدائن،

 .1بتحقيق نتيجة لتزاماملحدد أو اإل لتزاممل املجال الطبيعي إلعمال فكرة اإلمتناع عن عاإل 

 ا بتحقيق نتيجةإلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزامعتبار اإلإقا لذلك يميل جانب من الفقه إلى و تطبي

أن يثبت املستهلك ما  لتزاما ببذل عناية، ومن ثم قرروا أنه يكفي لقيام مسؤولية البائع بهذا اإلإلتزامليس و 

اإللكتروني إذا ما أراد التخلص من مسؤوليته سوى إقامة الدليل على  بائعال مال يبقى أماو  لحقه من ضرر،

 يستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى الحجج األتية:و  ،2السبب األجنبي أو إثبات خطأ الغير

بتحقيق نتيجة، ذلك يحقق حماية للمستهلك  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزامإن القول بأن اإل -

 هو طرف ضعيف في مواجهة طرف قوي يملك النفوذ االقتصادي،و  ألنه فيه تخفيف لعبء اإلثبات عنه،

 بائعا بتحقيق نتيجة فما على املستهلك إال أن يثبت عدم التنفيذ من جانب الإلتزامتبعا العتباره و 

اإللكتروني التخلص منها إال بإثباته السبب  بائعيستطيع الال و  اإللكتروني فقط لكي تتقرر مسؤوليته،

 .3إثبات خطأ الغيرو  األجنبي

عديم جدوى، ألنه يفرض  لتزامببذل عناية من شأنه أن يجعل اإل إلتزام لتزامعتبار هذا اإلإكما أن  -

حصول ضرر ، أضف إلى ذلك أن 4هو حماية املستهلكو  ال يحقق الهدف املبتغى منه إلتزامعلى البائع 

اإللكتروني  بائعقبل التعاقدي باإلعالم يعد قرينة على وجود خطأ من جانب ال لتزامللمستهلك الدائن باإل

 .5ال يتحمل عبء إثباته بالتاليو  املدين،

تقتض ي  ترتيبا على ذلك، إذا كانت متطلبات حماية املستهلكو  إال أن هذا الرأي لم يسلم أيضا من النقد

ما أصابه من ضرر، فإن و  العالقة السببية بين هذا الخطأو  اإللكتروني بائعخطأ ال عدم تكليفه بإثبات

 كليا على هذا األخير، بحيث تنعقد مسؤوليته بمجرد عدم تحقق النتيجة، ءالعبالعدالة تتأذى بإلقاء هذا 
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أو بإقامة الدليل على السبب األجنبي، كما أن  لتزامفتكاك منها سوى بإثابته تنفيذه العيني لإلال يمكنه اإل و 

 .1قتل روح اإلبداع لديهو  تحميله كل هذا الوزر قد يغدو سببا في توقيف نشاطه

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامو املالحظ مما تقدم أن الخالف بين الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لإل

 نتجاهييجة التي تترتب على األخذ بأي اإلببذل عناية أو تحقيق نتيجة، راجع إلى النت إلتزامفيما إذا كان 

، فاالتجاه لتزاماإللكتروني في حالة عدم أدائه لإل بائعملسؤولية ال هأثرهما على املستهلك من حيث إثباتو 

تتقرر مسؤوليته، أما تبعا اإللكتروني حتى  بائعببذل عناية على املستهلك أن يثبت خطأ ال إلتزامالقائل بأنه 

بتحقيق نتيجة ذلك يعطي حماية أكبر للمستهلك حيث ال يثبت إال ما لحقه من  إلتزاملالتجاه القائل بأنه 

ال يستطيع هذا األخير أن يدفع املسؤولية عنه إال بإثبات و  ضرر حتى تتقرر مسؤولية املورد اإللكتروني،

 .2السبب األجنبي

قبل  لتزاماعتبروا اإلو  لى الوقوف موقف وسط بين هذين االتجاهيناألمر الذي أدى بالبعض إ

 بتحقيق نتيجة مخففة على النحو اآلتي: إلتزامالتعاقدي باإلعالم 

 بتحقيق نتيجة مخففة إلتاامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني:  لتااماإل -3

قبل التعاقدي باإلعالم ينبغي أن تتحدد على ضوء  لتزاميرى هذا االتجاه أن الطبيعة القانونية لإل

ا ببذل إلتزام، لتزامال يتحقق ذلك باعتبار هذا اإلو  ،3مقتضيات العدالةو  التوفيق بين مصالح املتعاقدين

ببذل  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم أقوى من اإل لتزامإنما يمكن القول بأن اإلو  عناية أو تحقيق نتيجة،

بتحقيق نتيجة حيث هناك أمور ال  لتزامأقل من اإلو  ور يجب على املدين القيام بها،عناية حيث هناك أم

بتحقيق  إلتزامتدخل تحت سيطرة املدين بل يترك األمر فيها للدائن املستهلك، لذلك يرى هذا االتجاه أنه 

 .4نتيجة مخففة

، فوفقا لهذا لتزامبإثبات خطأ املدين باإل ستهلكبوسيلة أن يكلف امل لتزامإذا كان منطق اإل هبمعنى أن

ه قبل التعاقدي باإلعالم لن يتحمل عبء اإلثبات إلتزامالرأي فاملستهلك املتضرر من جراء إخالل البائع ب

بتحقيق نتيجة مفاده انعقاد مسؤولية املدين بمجرد عدم  لتزاماإلكان من جهة أخرى إذا و  هذا من جهة،

تطيع دفع هذه املسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي، فوفقا لهذا الرأي يكون تحقيق النتيجة، بحيث ال يس
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 .287، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  2
 98، املرجع السابق، ص منىأبو بكر الصديق  3
، ، جامعة قاصدي مربح11، العدد 06 القانون، املجلدو  باإلعالم العقدي، دفاتر السياسة لتزاممن خالل اإل، حماية املستهلك خديجيأحمد  4

 .27، ص 2014ورقلة، الجزائر، 



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 87 ~ 
 

املدين هنا مخففا بما يتيح له نفي الخطأ أو التقصير من جانبه، بإقامة الدليل على قيامه بتزويد  إلتزام

 .1املتعلقة بمنتوجه بصورة كاملة علوماتاملو  املستهلك بالبيانات

أنه يخفف عبء اإلثبات على الطرفين، لذلك قد ينظر إليه من جانب و املالحظ على هذا االتجاه 

بتحقيق نتيجة مخففة  إلتزامبتحقيق نتيجة أنه  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزاماالتجاه الذي يعتبر اإل

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزاممن جهة أخرى قد ينظر إليه من جانب االتجاه الذي يعتبر اإلو  هذا من جهة،

 ببذل عناية مشددة. إلتزامببذل عناية على أنه  إلتزام

بتحقيق نتيجة مخففة  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزامو برغم من وجاهة هذا الرأي القائل بأن اإل

إن كانوا يخففون من عبء اإلثبات على املستهلك فهم أيضا و  إلى أن ذلك غير كافي في مجال حماية املستهلك

إنما هو من باب و  هذا ليس من باب العدل كما برروا رأيهمو  اإللكتروني، بائعاإلثبات على اليخففون عبء 

 هذا غير مقبول نظرا ملركز كل منهما.و  املساواة تخفيف عبء اإلثبات على الطرفين،

اإللكتروني بإمكانية دفع مسؤوليته بإقامة الدليل على قيامه  بائعإلثبات على اللذلك فإن تخفيف ا

د املستهلك بالبيانات املتعلقة باملبيع بصورة كاملة يرجح الكفة له، فمن السهل عليه أن يقيم هذا بتزي

التي تجعله يهيمن على العالقة، مقارنة باملستهلك  القانونيةو  خبرته االقتصاديةو  الدليل نظرا لقوته

تملص من لترف لفتح املجال للمحو  الضعيف، فال جدوى من تخفيف اإلثبات على املستهلك من جهة

 مسؤوليته من جهة أخرى.

 إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزامأما من وجهة نظرنا فإننا نميل إلى الرأي الثاني الذي يعتبر اإل

الذي دفع الدول إلى و  لتزامبتحقيق نتيجة، بالرغم من االنتقادات املوجهة إليه، كون أن الهدف من هذا اإل

توقيع جزاءات و  املورد اإللكترونيو  فرضه على املنهيو  قوانين حماية املستهلكتكريسه في قوانينها ال سيما 

املساواة في املعرفة بين و  على هذا األخير في حالة اإلخالل به، هو الرغبة في تحقيق التوازن العقدي

 اإللكتروني. بائعالو  ستهلكامل

ال  ةريناإللكتروني هو الذي أوجد ق املنهي أو البائعو  لذلك يرى البعض أن عدم التساوي بين املستهلك

ل اإللكتروني فال يكفي للتحلل من مسؤوليته هنا بإثباته القيام ببذالبائع  تقبل إثبات العكس على علم

 .2في عنه املسؤولية إال بإثابته السبب األجنبيال تنتو  عناية الشخص املعتاد،

                                                         
الحريات، و  ، مجلة الحقوق 09/03قمع الغش و  طرق تنفيذه وفقا ألحكام قانون حماية املستهلكو  باإلعالم لتزامسليمة بزيد، اإلو سليم بشير  1

 .35، ص 2017، جامعة محمد خيدر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 05لد املج
السياسية، املجلد و  قبل التعاقدي باألعالم، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية لتزاماإلعبد الهادي حسين الكعبي، محمد جعفر هادي،  2

 .84، ص 2013، جامعة بابل العراقية، 02 ، العدد05
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 بائعزن العقدي، ثم يفتح املجال للتحقيق التواو  لحماية املستهلك لتزامكما أن تكريس هذا اإل

ال فائدة منه، والقول أن  لتزاممن مسؤوليته يجعل من هذا اإلو  لتزاماإللكتروني للتملص من هذا اإل

يجابيا في تحقيق النتيجة أو دفعها، فهذا األمر مستبعد نوعا إأن املستهلك يلعب دورا و  النتيجة احتمالية

 بائعتقصير من طرف الال هوما من الناحية العملية، كون أن السبب الرئيس ي في تحقق النتيجة 

 اإللكتروني.

لعل هذا القول أو و  بتحقيق نتيجة، إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم هو  لتزامنستخلص من ذلك أن اإل

هي وسيلة إلكترونية يتم فيها و  التي أصبحت تبرم من خاللها العقود، ةءم مع الوسيلة الجديداالعتبار يتال

 طرفالتعاقد عن بعد، هذا النوع من التعاقد جعل املستهلك في مركز أسوء مما كان عليه مقارنة بال

اإللكتروني، كل  بائعليجهل تماما هوية او  ، كون املستهلك ال يستطيع معاينة السلعة التي يتعاقد عليهااألخر

 التشريعات إلى صالح املستهلك. ههذه الظروف تجعلنا نؤول كل ما تقرر 

 جزاء اإلخالل بهو  قبل التعاقد باإلعالم اإللكتروني لتااماملطلب الثاني: مضمون اإل

يقع على عاتق  إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، هو  لتزاميتضح من مجمل ما سبق، أن اإل

ذلك و  التعاقد بصورة عامة،و  البيانات املتعلقة باملبيعو  البائع اإللكتروني بتزويد املستهلك بجميع املعلومات

 قبل إبرام العقد.

ات املقررة لحماية رضا املستهلك في املرحلة قبل لتزامهو من أهم اإل لتزامكما أشرنا إلى أن هذا اإل

هو و  تبصيره، حتى يقدم على التعاقدو  لذي يلعبه في تنوير إرادة هذا األخيرذلك نظرا للدور او  التعاقدية،

 دراية ملا هو مقدم على التعاقد عليه.و  علم

الدور الكبير الذي يلعبه في حماية رضا املستهلك، نجد أن أغلب و  لتزامو نظرا ألهمية هذا اإل

اإللكتروني، قد وضعت تنظيما مفصال ما في إطار تعاقده سيعات الخاصة بحماية املستهلك ال التشري

املعلومات التي يتعين على و  بينت طبيعة البياناتو  قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، حيث عددت لتزاملإل

 )الفرع األول(.البائع اإللكتروني إعالمها للمستهلك قبل التعاقد 

التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، ه قبل لتزامبهدف ضمان تنفيذ البائع اإللكتروني إلو  و من جهة أخرى 

 )الفرع الثاني(. لتزامإخالله بهذا اإل ةفقد فرضت جملة من الجزاءات توقع على هذا األخير في حال
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 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامالفرع األول: مضمون اإل

ائع في إطار على البفرضت و  أشرنا، أن أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك قد تبنتو  كما سبق

قد و  لتزما قبل تعاقدي باإلعالم، سواء في إطار التعاقد تقليدي أو التعاقد إلكتروني،إتعاقده مع املستهلك 

 ، ال سيما من حيث مضمونه أو محله.لتزامكامل حول هذا اإلو  حاولت هذه التشريع وضع تنظيم مفصل

 لتعاقدي باإلعالم اإللكتروني: املعلوماتقبل ا لتزامو يقصد في هذا اإلطار بمضمون أو محل اإل

التي يجب على البائع و  تفصيالته،و  اإللكتروني املراد إبرامهعقد البيع البيانات املتعلقة بمضمون و 

هذه املعلومات أو البيانات تمثل و  إعالمها للمستهلك، حتى يكون على بينة من أمره،و  اإللكتروني تقديمها

قد تكون هي الباعث الرئيس ي لدى املستهلك على و  باإلعالم اإللكتروني،قبل التعاقدي  لتزامجوهر اإل

 .1التعاقد

البيانات التي يتعين و  قد حددت أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك طبيعة املعلوماتو  هذا

هي: و  بدورنا يمكن تقسيم هذه البيانات على ثالثة أصنافو  على البائع إعالمها للمستهلك قبل التعاقد،،

البيانات املتعلقة باملبيع محل التعاقد و  ،)أوال(املعلومات املتعلقة بشخصية البائع اإللكتروني و  البيانات

 )ثالثا(شروط البيع و  البيانات املتعلقة باألسعارو  ،)ثانيا(اإللكتروني 

 بإعالم املستهلك بشخصية البائع اإللكتروني لتاامأوال: اإل

هي أحد أهم العوامل  الشراء، أن هوية البائعو  امالت التجارية، ال سيما البيعمن املعلوم أنه في إطار املع

التي تدفع املستهلك إلى اإلقدام على إبرام عقد أو اإلحجام عليه، فمعرفة املستهلك مع من يتعاقد من 

 2يرةمستنو  إرادة واعيةو  يساعده ذلك على تكوين رضا حرو  شأنه أن يحقق نوع من التوازن املعرفي لديه،

 من جهة أخرى. 3التي من شأنها التشجيع على التعاقدو  الشفافيةو  تعزيز الثقةو  من جهة،

بياناته الشخصية في إطار التعاقد و  و تزداد أهمية أو حاجة املستهلك إلى معرفة هوية البائع

 التي يمتاز بها هذا النوع من التعاقد.و  اإللكتروني، نظرا لخاصية التباعد بين الطرفين،

مع ذلك فإن الواقع العملي أثبت أن الكثير من مواقع البيع اإللكترونية غير معروفة، بسبب غياب و 

في الغالب يتعمدون عدم التصريح ببياناتهم و املعلومات الشخصية الخاصة بالباعة اإللكترونيين،

تفاء مباشرة خحالة نشوب أي نزاع، أو من أجل اإل الشخصية حتى يسهل عليهم التملص من املسؤولية في 

                                                         
 .184-183مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السابق، ص  1
 .113خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  2
القانونية، و  ، الحماية الجنائية لحق املستهلك اإللكتروني في اإلعالم في التشريع الجزائري، املجلة األكاديمية للبحوث السياسيةجفاليحسين  3

 .134، ص 2019عمار ثليجي، األغواط، الجزائر،  ، جامعة01، العدد 03املجلد 
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بغرض تفادي مثل هذا الخطر فإن أغلب التشريعات تفرض على البائع و  بعد حصولهم على الثمن،

بمؤسسته بطريقة واضحة عن طريق تقديم البيانات و  يعرفه بنفسهو  اإللكتروني أن يعلم املستهلك،

 .1الصحيحة حول هويته بهدف السماح للمستهلك بالتعرف على املتعاقد معه

اإلطار فقد أوجب املشرع الفرنس ي على املحترف )البائع اإللكتروني في مقامنا(، في إطار تعاقده وفي هذا 

 املعلومات املتعلقة بهويةو  مفهومة بالبياناتو  واضحة ةمع املستهلك بضرورة إعالم هذا األخير، بطريق

سائل التي تمكنه من كذا إعالمه بكل الو و  هاتفهو  املعلومات املتعلقة بأنشطته،و  بريده اإللكترونيو 

 28املعدلة بموجب املادة و  ،2من قانون االستهالك الفرنس ي 04فقرة  L111-1ذلك في املادة و  به، تصالاإل

 .2020/1053من القانون رقم 

نشاؤها بموجب املرسوم إالتي تم و  ،4من قانون االستهالك الفرنس ي 01فقرة  R111-1كما حددت املادة 

 ، بوضوح البيانات الشخصية للمحترف5بالجزء التنظيمي في قانون االستهالكاملتعلق  2016/884رقم 

 العنوان الجغرافي لهو  سم الشركة،إسمه أو إهي: و  التي يجب إعالمها للمستهلك قبل إبرام العقدو 

 عنوان بريده اإللكتروني.و  رقم هاتفه،و  لشركته،و 

م املستهلك بالبيانات الشخصية املتعلقة به باإلضافة إلى ذلك فقد ألزم املشرع الفرنس ي البائع بإعال 

املعدلة بموجب و  من القانون املتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي 19قبل إبرام للعقد اإللكتروني في املادة 

لبائع اإللكتروني أن يبرز على السابق، فطبقا لهذه املادة يجب على ا 301/2016من األمر رقم  31املادة 

في حالة و سمه الكامل،إ ،قة به، في حالة كان الشخص طبيعيالبيانات املتعل كترونيةقعه التجارية اإللمو 

عنوان بريده اإللكتروني، و  كذا عنوانه الجغرافيو  سمه التجاري،إيبرز أن شخص معنوي يجب الكان 

إلجراءات إذ كان خاضعا و  به بشكل فعال، تصالالتي تتيح اإلو  الهاتفي، تصالباإلضافة إلى تفاصيل اإل

إذا كان و  عنوان مكتبه الرئيس ي،و  رأس مالهو  التسجيل في السجل التجاري، فيجب ذكر رقم تسجيله،

                                                         
 .298، املرجع السابق، ص قارسبوبكر  1

2
 Article L111-1/4 du code de la consommation, Modifié par Loi n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 28 : « Les 

informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses 

activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220901/#LEGISC

TA000032227354 
3
 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1), JORF 

n°0035 du 11 février 2020, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041554678/2020-02-12/ 
4
 Article R111-1/ 01 du code de la consommation, Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 – art : « Pour 

l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les 

informations suivantes : 

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, 

celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique. »  
5
 Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, JORF 

n°0151 du 30 juin 2016, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032803156/2016-07-01/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220901/#LEGISCTA000032227354
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220901/#LEGISCTA000032227354
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041554678/2020-02-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032803156/2016-07-01/
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تاريخ إصدار و  عنوان السلطة التي رخصت له،و  سمإه يخضع لنظام الترخيص، فيجب ذكر نشاط

 .1الترخيص

اته الشخصية في املستهلك ببيانلزامية املتدخل بإعالم إسبة للمشرع الجزائري فقد نص على أما بالن

، ألزم املشرع ترونيةصدور قانون التجارة اإللكو  نتشار التجارة اإللكترونية في الجزائرإعدة مواضع، فقبل 

هذا ما يظهر و  الجزائري املتدخل بأن يعلم املستهلك في عقود االستهالك بصورة عامة ببياناته الشخصية،

الذي يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم  13/378رقم من املرسوم التنفيذي  12في املادة 

من  -3البيانات اإللزامية للوسم–دراجها في املادة الغذائية إالبيانات التي يجب  تالتي حددو ، 2املستهلك

 العالمة املسجلةو  سم أو التسمية التجاريةإمن نفس املادة على ضرورة ذكر  06بينها ما نصت عليه الفقرة 

 املنتج أو املوضب أو املوزع أو املستورد إذا كانت املادة مستوردة.عنوان و 

من املرسوم السابق أن يشمل اإلعالم املتعلق باملنتوجات غير الغذائية  38كما أوجب أيضا في املادة 

من نفس  03طرق عرضها جملة من البيانات اإلجبارية من بينها ما نصت عليه الفقرة و  حسب طبيعتها

عنوان املنتج أو املوضب أو املوزع أو و  سم أو عنوان الشركة أو العالمة املسجلةضرورة ذكر اإل املادة على 

 املستورد عندما يكون املنتوج مستوردا. 

                                                         
1
 Article 19 du Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1), Modifié par 

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - art. 31 : 

« Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la 

fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert 

aux informations suivantes : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison 

sociale; 

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques 

permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; 

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de 

l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification. 
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; 

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son 

titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme 

professionnel auprès duquel elle est inscrite. »  
الكيفيات املتعلقة بإعالم و  ، يحدد الشروط2013نوفمبر سنة  9املوافق  1435محرم عام  5مؤرخ في  378-13مرسوم تنفيذي رقم  2

 .2013نوفمبر سنة  18املوافق  1435محرم عام  14، الصادرة بتاريخ: 58املستهلك، ج.ر.ع 
"كل البيانات أو املتمم، الوسم على أنه: و  لقمع الغش املعدو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  05فقرة  03عرفت املادة  3

العالمات أو املمياات أو الصور أو التماثيل أو الرموز املرصتبطة بالسلعة، صتظهر عل  كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو  الكتابات أو اإلشارات أو 

 سمة أو ملصق أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة عل  طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها"
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رغم من أن املشرع الجزائري قد نص على إمكانية تطبيق النصوص القانونية لهذا املرسوم على الو ب

من املرسوم التنفيذي رقم  05وفقا لنص املادة  1عن بعد تصالاملنتوجات املعروضة للبيع عن طريق اإل

فقا و  التي هو ملزم بإعالمها للمستهلك قبل التعاقدو  ، إال أن البيانات الشخصية للمتدخل13/3782

 تصالأن املشرع قد أغفل ذكر البيانات املتعلقة بكيفية اإلو  للمواد السابقة غير كافية، ال سيما

 تها في هذا النوع من العقود.باملتدخل، بالرغم من أهمي

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، تدارك املشرع الجزائري الوضع، حيث أوجب  18/05و بصدور القانون 

على املورد اإللكتروني بإعالم املستهلك قبل إبرام العقد اإللكتروني أو قبل القيام بأي معاملة إلكترونية، 

 11ذلك في املادة و  به، تصالاملعلومات التي تمكن املستهلك من اإلكذا و  املهنية،و  بمعلوماته الشخصية

 مقروءةو  "يجب أن يقدم املورد اإللكتروني العرض التجاري اإللكتروني بطريقة مرئيةبنصها على أنه: 

 لكن ليس عل  سبيل الحصر، املعلومات األصتية:و  يجب أن يتضمن عل  األقل،و  مفهومة،و 

 اإللكترونية، ورقم هاصتف املورد اإللكترونيو  ناوين املاديةالعو  رقم التعريف الجبائي، -

 رقم الججل التجاري أو رقم البطاقة املهنية للحرفي..." -

نتهجته أغلب التشريعات إنتهج نفس املسلك الذي إالجزائري بمقتض ى هذه املادة قد  و يكون املشرع

ذلك بإلزام البائع اإللكتروني و  اإللكتروني،الخاصة بحماية املستهلك سواء في إطار تعاقده التقليدي أو 

كذا املعلومات التي تمكن املستهلك و  املهنية،و  بإعالم املستهلك قبل إبرام عقد البيع بمعلوماته الشخصية

 به. تصالمن اإل

 بإعالم املستهلك باملبيع محل التعاقد اإللكتروني لتاامثانيا: اإل

اإللكتروني، فإنه يتعين البيع عقد ك ببيانات الشخصية قبل إبرام هلالبائع بإعالم املست إلتزامإضافة إلى 

 .هذا التعاقداملعلومات املتعلقة باملبيع محل و  عليه أيضا إعالمه بجميع البيانات

القوانين املقارنة الخاصة بحماية املستهلك بما فيها القانون الجزائري  و في هذا اإلطار تضمنت أغلب

يتعلق األمر بـ: البيانات املتعلقة بالسمات أو الخصائص و  أو املعلوماتبيان طبيعة هذه البيانات 

 ستعماله.إاملعلومات املتعلقة بطريقة و  كذا املعلومات املتعلقة بالحالة القانونية للمبيع،و  األساسية للبيع،

 

                                                         
املتاامن و  "كل وسيلة بدون الحضور الشخص يعن بعد بأنها  تصالملرسوم التنفيذي السابق، تقنية اإلمن ا 22فقرة  03عرفت املادة  1

 املستهلك، يمكن استعمالها إلبرام العقد بين هذين الطرفين"و  للمتدخل
ات املعروضة للبيع عن "بغض النظر عن أحكام هذا املرسوم، صتطبق عل  املنتوجمن املرسوم التنفيذي السابق على أنه:  05تنص املادة  2

 عن بعد..." صتصالطريق صتقنيات اإل
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 بإعالم املستهلك بالسمات األساسية للبيع محل التعاقد اإللكتروني لتااماإل -1

املستهلك بالبيانات املتعلقة بالسمات أو الخصائص أو الصفات األساسية للمبيع جوهر  يعتبر إمداد

قبل التعاقدي باإلعالم، كون أن هذه البيانات تكون هي الباعث الرئيس ي لدى املستهلك على  لتزامفكرة اإل

 .1الخداعو  في إطارها يقع املستهلك ضحية للغشو التعاقد،

أو األوصاف األساسية للمبيع، املسائل التفصيلية التي يجب أن تصل و يقصد بالخصائص أو السمات 

هو ما يتحقق بوصف و  دون ضغط أو تضليل،و  لعلم املستهلك حتى يمكنه من إصدار قبوله بحرية تامة

بذلك فإن املقصود بإعالم املستهلك بالخصائص األساسية للمبيع يتمثل في اإلعالم و  املبيع وصفا دقيقا،

 2م للبيعالتاو  الكامل

الصفات و  بإعالم املستهلك قبل التعاقد بالخصائص لتزاملذلك يقع على عاتق البائع اإللكتروني اإل

إن كان ذلك حقا للمستهلك التقليدي، فهو ذا أهمية و  األساسية للمبيع التي يرغب في التعاقد بشأنها،

د ال يرى املبيع الذي يرغب في الحصول عتبار أنه في هذا النوع من التعاقإكبيرة للمستهلك اإللكتروني، على 

بالتالي تلك الرؤية ال و  إنما قد يتاح على املوقع صورا للبيع أو كتالوجو  عليها رؤية مادية حقيقة ملموسة،

 .3تساوي في رؤية املستهلك له الرؤية الفعلية

زويد املستهلك تجهت أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك إلى إلزام البائع بتإو تطبيقا لذلك 

الخصائص و  الدقيقة عن السماتو  قبل التعاقد السيما في العقود املبرمة عن بعد بالبيانات املفصلة

 األساسية عن املبيع محل التعاقد.

 و من ذلك املشرع الفرنس ي، حيث تناول في قانون االستهالك الفرنس ي حق املستهلك في اإلعالم بالسمات

املعدلة بموجب املادة و  منه، 10فقرة  L111-1ذلك في املادة و  التعاقد، الخصائص األساسية للبيع قبلو 

تطبيقا لهذه املادة فإن يجب على املنهي أن يحيط املستهلك بجميع و  ،2020/105من القانون رقم  28

 تصالأن يرايي في ذلك وسيلة اإلو  الصفات األساسية للسلعة،و  السماتو  البيانات املتعلقة بالخصائص

 .4املستخدمة

                                                         
 .39ص  ،2008دار الكتب القانونية، مصر، د ط، ، نترنت، حماية املستهلك عبر شبكة اإل بيومي حجازي عبد الفتاح  1
 .289، املرجع السابق، ص بوزيانشايب  2
 .338-337، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  3

4
 Article L111-1 du code de la consommation, Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 28: «Avant 

que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du 

bien ou service concerné » 
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و في هذا السياق يرى بعض الفقه الفرنس ي أن املقصود بالخصائص األساسية للسلعة التي جاءت بها 

ستعمال الصحيح التي تسمح باإل و  هذه املادة هي تلك الخصائص التي يتحدد بمقتضاها رضاء املستهلك

 .1للسلعة أو الخدمة

الخصائص األساسية للسلعة قبل و  بالسمات كما أكد املشرع الفرنس ي على ضرورة إعالم املستهلك

 من قانون االستهالك الفرنس ي 01فقرة  L221-5ذلك في املادة و  ذلك في العقود املبرمة عن بعد،و  التعاقد،

 L111-1التي تحيلنا إلى البيانات الواردة في املادة و  ،3012/ 2016التي تم إنشاؤها بموجب األمر رقم و 

 3السابقة الذكر

لزام املحترف بإعالم املستهلك بالخصائص األساسية إكتفتا بإما يعاب على هذين النصين أنهما 

ختالف هذه الخصائص لعل السبب راجع إل و  للسلعة، دون أن يذكرا أو يحددا طبيعة هذه الخصائص،

تشارك من سلعة إال أخرى، غير أن هذا ال ينفي ضرورة ذكر بعض األمثلة عن الخصائص األساسية التي ت

فيها أغلب السلع، حتى ال يترك املجال للبائع للتملص من املسؤولية بحجة أن البيانات التي لم يذكرها 

 .للمستهلك ال تعتبر بيانات أساسية للمبيع محل التعاقد

و برجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن املشرع الجزائري قد نص على ضرورة إعالم املستهلك 

ساسية للسلعة محل التعاقد قبل إبرام العقد في عدة نصوص متفرقة، سواء في السمات األ و  بالخصائص

الذكر، نجد أن املشرع  لفرنس ي السابقعلى عكس القانون او  إطار إبرام العقد التقليدي أو اإللكتروني،

من املرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  03الجزائري قد وضع تعريفا للخصائص األساسية للسلعة في املادة 

"الخصائص األساسية: الذي يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك بنصها:  13/378

املتدخل و  ل  األقل تعريف املنتوجاملعلومات الضرورية إلرضاء املستهلك بصفة واضحة التي صتحمل ع

املعلومات املتعلقة بأمن و  املكوناتو  طبيعة املنتوجو  املعيي بعرض املنتوج لالستهالك للمرة األوى 

 مدة عقود الخدمات"و  السعر و  املنتوج

و املالحظ على هذا التعريف أنه شامل لجميع البيانات األساسية الواجب ذكرها في اإلعالم، كون أنه لم 

 تصر فقط على اإلشارة للبيانات األساسية للسعة، بل أشار أيضا إلى البيانات املتعلقة باملتدخليق

 البيانات املتعلقة بالعقد.و 

                                                         
لذلك لدى: محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكترونية دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة  مشار 1

 .276، ص 2005مصر،  الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق جامعة عين شمس،
2
 Article L221-5/1 du code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - 

art. : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. » 
3
 Voir : marie-anne frison-roche, droit commercial (acter de commerce, commerçants, fonds de commerce, 

concurrence, consommation), dalloz, paris, France, 2015, p 360. 
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كذا و  املتدخل بإعالم املستهلك بالخصائص األساسية للمنتوج إلتزامكما نص املشرع الجزائري على 

"يتم إعالم املستهلك عن طريق السابق بقولها:  من املرسوم 04ضمن املادة  لتزاموسائل تنفيذه لهذا اإل

يجب أن و  الوسم أو وضع العالمة أو اإلعالن أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع املنتوج لالستهالك

 يقدم الخصائص األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا املرسوم"

اإللزامية منها البيانات املتعلقة و قد حدد املشرع الجزائري ضمن هذا املرسوم جملة من البيانات 

التي يتعين على املنتج إعالم املستهلك بها عن طريق الوسم، أو بأي وسيلة و  بالخصائص األساسية للمنتوج،

 من نفس املرسوم. 01فقرة  05تقنيات التعاقد عن بعد وفقا ملا نصت علية املادة و  أخرى تتالءم مع طرق 

ذلك و  ،ملواد غير الغذائيةوا ات األساسية بالنسبة للمواد الغذائيةبين البيانقد فرق في هذا اإلطار و 

الذي يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة  13/378 من املرسوم التنفيذي رقم 38و 12طبقا للمادتين 

 بإعالم املستهلك

السمات األساسية و  و من جهة أخرى ألزم املشرع الجزائري املتدخل بإعالم املستهلك بالخصائص

 01فقرة  17في املادة املتمم و  املعدلقمع الغش و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03عة في القانون رقم للسل

"يجب عل  كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلق باملنتوج الذي يضعه منه بنصها: 

 وضع العالمات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة"و  لالستهالك بواسطة الوسم

على هذه املادة أن املشرع الجزائري ترك املجال مفتوح للمتدخل إلعالم املستهلك بأي وسيلة  و املالحظ

 أخرى مناسبة، بما في ذلك وسائل اإلعالم التي تتناسب مع طرق التعاقد عبر الوسائط اإللكترونية.

املتعلق بالتجارة اإللكترونية نجد أن املشرع الجزائري قد أكد على ضرورة  18/05و برجوع إلى القانون 

املورد اإللكتروني بإعالم املستهلك بالخصائص األساسية للمبيع محل التعاقد اإللكتروني، حيث نص  إلتزام

 التجاري اإللكتروني بطريقة مرئية" يجب أن يقدم املورد اإللكتروني العرض منه على أنه:  11في املادة 

 لكن ليس عل  سبيل الحصر، املعلومات األصتية:...و  يجب أن يتضمن عل  األقل،و  مفهومة،و  مقروءةو 

 الخدمات املقترحة باحتساب كل الرسوم..."و  أسعار السلعو  طبيعة وخصائص -

البائع بإعالم املستهلك وعليه يتضح من النصوص القانونية السابقة الذكر أن املشرع الجزائري ألزم 

في  لتزامالخصائص األساسية للمبيع في نصوص متفرقة، كما أكد على هذا اإلو  قبل التعاقد بالسمات

بذلك يكون املشرع و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05التعاقد اإللكتروني وفقا ملا أقره في القانون 

تحسن عليه املشرع الجزائري على عكس املشرع ما يسو  الجزائري قد ساير املشرع الفرنس ي في ذلك،

السمات األساسية للمبيع و  الفرنس ي أن تطرق إلى إلزام البائع بإعالم املستهلك قبل التعاقد، بالخصائص
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بين و  سواء في العقد التقليدي أو اإللكتروني بنوع من التفصيل، كما قد عدد هذه البيانات الجوهرية

 نوعها.

 ستهلك حول املعلومات املتعلقة بالحالة القانونية للمبيع اإللكترونيبإعالم امل لتااماإل -2

 الذي يكون له الحق في حيازتهو  تنتقل ملكية املبيع إلى املشتري  صل في عقد البيع أن بعد إبرامهاأل 

 يضمن البائع ذلك في ضوء تنظيم القانون لضمان التعرضو  نتفاع به أو التصرف فيه بحسب إرادته،اإل و 

شتري مثقل ، إال أن هذه األمور قد تثار بعد التعاقد، كأن يكون املبيع الذي صار في حيازة امل1ستحقاقاإل و 

التي لم يكن يعلم بها أثناء التعاقد أو قبل إقدامه و  حيازته حيازة هادئة،و  نتفاع بهبأعباء قد تحول دون اإل 

من هنا تظهر الصفة و  ا أقدم على الشراء،على إبرام العقد، بحيث لو علم بها املشتري قبل إبرام العقد مل

قبل التعاقدي باإلعالم حول  لتزاميتحقق مناط تقرير اإل بالتاليو  الجوهرية ملثل هذا النوع من املعلومات،

 .2ما يطلق عليه الحالة أو الوضع القانوني للمبيع

املستهلك بكافة املعلومات التي قبل التعاقدي باإلعالم بإحاطة  لتزاميتعين على البائع املدين باإل بالتاليو 

في عقد البيع اإللكتروني، نظرا  لتزامتزداد أهمية هذا اإلو  ،3تتعلق بالوضع القانوني للمبيع محل التعاقد

للتباعد بين طرفي العقد، مما يجعل املستهلك غير قادر على معاينة املبيع معاينة كافية تمكنه من معرفة 

 نتفاع بيه.اإل و  ما على هذا املبيع من أعباء، قد تحول دون حيازته

بيع اإللكتروني من أعباء أو تكاليف، و عليه يلتزم البائع بإعالم املستهلك قبل التعاقد بكل ما على هذا امل

نتفاعه باملبيع محل التعاقد اإللكتروني على إينية أو شخصية تحول دون أي مدى تحمله بأي حقوق ع

إلى أن املقصود في هذه الحالة هو العلم الفعلي الكافي لبيان  4قد ذهب جانب من الفقهو  النحو املأمول،

 .5القيود التي ترد عليها، أي مضمون التصرف القانونيو  البائع معرفة الحقوق التي نقلهاو  حدود املبيع

و يترتب على ذلك أن عدم قيام البائع باإلدالء باملعلومات املتعلقة بالحالة القانونية للمبيع، من شأنه 

 .6قبل التعاقدي باإلعالم لتزامقيام مسؤوليته إلخالله بتنفيذه اإل

                                                         
ائع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع باملبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من "يضمن الب من القانون املدني على أنه: 371نص املادة  1

 فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حقا عل  املبيع يعارض به املشتري.

 و يكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه"
 .230-229محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص عمر  2
 .370إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  3
 .230عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  4
 .161-160زياد إبراهيم النجار، املرجع السابق، ص  5
 .370إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  6
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سية بمسؤولية البائع عن تعويض املشتري عن الضرر و تطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض الفرن

الذي لحق به بسبب عدم قيام البائع بإعالمه قبل التعاقد، أن ترخيص البناء املستخدم بشأن األرض 

املشتري إلى القيام بتصحيح هذا  فعهو ما دو  املباعة، ال يسمح له بالبناء على كل املساحات املباعة،

قد ترتب على ذلك بعض و  قد أدى ذلك إلى تعطيل مشروع البناء،و  الفعلية،الترخيص حتى يالئم املساحة 

 .1األضرار

ذلك بتقريره بأنه و  قبل التعاقدي باإلعالم، لتزامو قد توسع أيضا القضاء الفرنس ي في تحديد نطاق اإل

نتفاعه إتهلك بالصعوبات التي ستواجهه في وجوب إعالم البائع للمس لتزاميدخل في مضمون هذا اإل

بالش يء املبيع، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية بائع املحل التجاري لعدم إعالم املشتري 

 .2بالصعوبات التي يمكن أن تواجهه لدى التجديد ملحله التجاري 

 ستعمال املبيع محل التعاقد اإللكترونيإبإعالم املستهلك بطريقة  لتااماإل -3

التي يلتزم البائع بإعالمه للمستهلك قبل التعاقد، ذو و  ستعمال املبيعإعتبر املعلومات املتعلقة بطريقة ت

 الذي صاحبه ظهور أنواعو  لوجي الذي نعيشه اليومو التكنو  أهمية كبيرة خاصة في ضوء التطور العلمي

هو جديد في مجال ة بكل ما التي أصبح معها يتعذر على املستهلك العادي اإلحاطو  أصناف كثيرة للسلع،و 

أصبح يجهل الطريقة الصحيحة لالستعمال الذي يحقق له الفائدة املرجوة من  بالتاليو  ،التقنية الحديثة

 .3ستعمالون هذا املبيع مبتكرا أو حديث اإل املبيع محل التعاقد، خاصة عندما يك

ملبيع قد ستعمال اإبطريقة املعلومات املتعلقة و  البيانات أن -أهميةهو األمر األكثر و  –إلى ذلك  ةضافإ

ستعمال املبيع إلعقد، نظرا أن العلم بكفية قبل إقدامه على إبرام ا املستهلك رضا علىتمثل بعدا مؤثرا 

من ثم تعتبر و  نصرافه عنه،إام املستهلك على إبرام العقد أو تعد معلومات جوهرية قد يتوقف عليها إقد

 .4لمستهلك بها قبل التعاقدل ايجب إعالمههذه املعلومات جوهرية 

ضرورة بعلى عكس املشرع الفرنس ي، فقد تطرق املشرع الجزائري على النص صراحة و  و تطبيقا لذلك،

كيفيات و  يحدد شروط 13/378ذلك في املرسوم التنفيذي رقم و  ستعمال املبيعإإعالم املستهلك بطريقة ا

التي تضمنت جملة من البيانات اإللزامية و  08فقرة  12املادة املتعلقة بإعالم املستهلك، حيث نصت 

احتياطات و  "... طريقة االستعمالالغذائية على أنه:  ةللوسم التي يجب على املتدخل إدراجها في املاد

 االستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله ال يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية"

                                                         
 .231عبد الباقي، املرجع السابق، ص مشار إلى ذلك لدى: عمر محمد  1
 .371مشار إلى ذلك لدى: إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 162-161زياد إبراهيم النجار، املرجع السابق، ص  3
 .375إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 98 ~ 
 

"يجب أن صتحتوي البطاقة، من أجل ضمان استعمال من ذات املرسوم على أنه:  35تضيف املادة  كما

 جيد، عل  طريقة االستعمال بما في ذلك التعليمات إلعادة تشكيل بعض املنتجات الغذائية.

دا حتياطات االستعمال إلزامية في حالة املواد الغذائية املجمدة أو املجمدة صتجميإصتكون اإلشارة إى  

 مكثف، عل  أنه يجب أن ال يعاد صتجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد"

برغم من أن املشرع و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية الجزائري، 18/05أما بالرجوع إلى القانون رقم 

قد الجزائري قد نص على جملة من البيانات التي يلتزم املورد اإللكتروني بإعالمها للمستهلك قبل التعا

مع ذلك و  ستعمال املبيع اإللكتروني،إلم يشر إلى البيانات املتعلقة ب منه إال أنه 11اإللكتروني في املادة 

عتبار إلذكر على العقد اإللكتروني، على السابق ا 13/378يمكن إسقاط نصوص املرسوم التنفيذي رقم 

جات املعروضة للبيع عن طريق و املنتمنه تنص على إمكانية تطبيق أحكام هذا املرسوم على  05أن املادة 

 عن بعد. تصالتقنيات اإل

 شروط البيع اإللكترونيو  بإعالم املستهلك باألسعار  لتاامثالثا: اإل

معلومات السابقة، فقد أوجب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك على البائع و  إضافة إلى البيانات

هذا األخير إعالمها للمستهلك قبل إبرام عقد البيع  املعلومات يتعين علىو أيضا، صنف أخر من البيانات 

 التعاقد.و  كذا املعلومات املتعلقة بشروط البيعو  يتعلق األمر بـ: أسعار املبيع،و  اإللكتروني،

 بإعالم املستهلك بسعر املبيع محل التعاقد اإللكتروني لتااماإل -1

الرئيس ي بالنسبة للمستهلك، وفي نفس  لتزاميعتبر السعر أو الثمن املحل الثاني في عقد البيع، فهو اإل

الذي يلتزم املستهلك بأدائه و  ، فهو املقابل املادي للحصول على املبيع،1الوقت أهم حق من حقوق البائع

 للبائع عند إبرام العقد أو في األجل املتفق عليه

في العقد التقليدي أو و من جهة أخرى يعد الثمن أحد البيانات الجوهرية التي يتعين على البائع سواء 

عتبار أنه ال يمكن الجزم بأن إرادة املستهلك أصبحت إمها للمستهلك قبل التعاقد، على اإللكتروني إعال 

حقيقة املبيع، بل إن هذه البيانات املتعلقة و  مستنيرة بشكل كافي إلبرام العقد بمجرد معرفته لهوية البائع

كذلك مدى مالئمة و  تناسبه مع املواصفات الخاصة باملبيع، بسعر املبيع تدخل ضمن أولوياته ملعرفة مدى

 .2الثمن مع إمكانياته الشرائية، وبناء عليها قد يقدم املستهلك على التعاقد أو ينصرف عنه

اه في اإلقدام على التعاقد أو مدى تأثيره على رضو  و نظرا ألهمية معرفة سعر املبيع بالنسبة للمستهلك،

غلب التشريعات على البائع أن يعلم املستهلك بسعر املبيع محل التعاقد سواء في نصراف عنه، أوجبت أاإل 
                                                         

 .299بوبكر قارس، املرجع السابق، ص  1
 .136-135، املرجع السابق، ص جفاليحسين  2
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عقد البيع التقليدي أو اإللكتروني، كما أوجبت عليه أن يكون الثمن املعلن عنه محددا بطريقة واضحة ال 

حتى الضريبة، و  يجب تحديد إذا كان الثمن شامال كل ش يء من مصروفات التسليمو  ال غموض،و  لبس فيها

 .1يستطيع املستهلك أن يراجع نفسه في كون التعاقد بهذا الثمن مناسبا له أو ال

من  28املعدلة بموجب املادة و  من قانون االستهالك الفرنس ي L111-1و من ذلك ما نصت عليه املادة 

لك قبل ، حيث جاء في فقرتها الثانية على ضرورة أن يلتزم املحترف بإعالم املسته2020/105القانون رقم 

 .L112-42و L112-1مفهومة بسعر املبيع طبقا ألحكام املادتين و  إبرام عقد البيع بطريقة واضحة

 2016/301املستحدثة بموجب األمر رقم و  من قانون االستهالك الفرنس ي L112-1و برجوع إلى املادة 

أن يعلم املستهلك باألسعار الخاصة بالبيع، عن بالسابق، نجدها قد نصت على ضرورة أن يلتزم البائع 

تلك األسعار تكون و  أي طريقة أخرى يمكن اإلعالم بها،بطريق اإلعالنات أو امللصقات أو العالمات، أو 

 .3ستشارة املجلس القومي لالستهالكإمي من وزير االقتصاد، بعد حسب طرق محددة بقرار رس

في قانون حماية املستهلك الفرنس ي فقط، فقد أصدرت  كما لم يقتصر األمر على النصوص الواردة

من ذلك ما أقره القرار الصادر في و  البائع بإعالم املستهلك بسعر املبيع، إلتزامتأكيد و  عدة قرارات لتنظيم

املعدلة بموجب املادة و  01فقرة  14في املادة  4املتعلق بمعلومات املستهلك حول األسعار 1987ديسمبر  03

ر أي مبيع يتم تقديمه للمستهلك ، على ضرورة أن يحدد سع20145يوليو  4ار الصادر في قرار من القر  03

، كما يجب أن يشتمل 6واضحةو  قبل إبرام العقد بطريقة دقيقةو  عن بعد تصالستخدام تقنيات اإلإب

صت عليه الضرائب، وفقا ملا نو  التسليمو  سعر املبيع على جميع التكاليف األخرى ال سيما تكاليف الشحن

 .7من القرار السابق 02املادة 

                                                         
 .363خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1

2
 Article L111-1-2 du code de la consommation, Modifié par Loi n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 

28 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 » 
3
 Article L112-1 du code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art : « Tout 

vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, 

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la 

vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, 

après consultation du Conseil national de la consommation. » 
4
 Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000689147/2020-03-31/ 
5
 Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés 

à compenser la perte d'autonomie, JORF n°0159 du 11 juillet 2014, Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029222475/2015-01-01/ 
6
 Article 14 de l’arrête du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, Modifié par 

ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 3 (V): « Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au 

consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au 

consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. » 
7
 Voir : Article 02 de l’arrête du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, 

Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000689147/2020-03-31/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000689147/2020-03-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029222475/2015-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000689147/2020-03-31/
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 2004/575من القانون رقم  01فقرة  19و من جهة أخرى فقد ألزم املشرع الفرنس ي بمقتض ى املادة 

املورد اإللكتروني إعالم املستهلك في عقود التجارة  املؤرخ املتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي السابق

أن يبين ما إذا كان الثمن اإلجمالي و  بالسعر بطريقة واضحة ال لبس فيها،اإللكترونية باملعلومات املتعلقة 

 .1النفقاتو  املصاريفو  الرسومو  يشمل الضرائب

و املالحظ من خالل ما ورد في النصوص القانونية السابقة الذكر أن املشرع الفرنس ي أكد في نصوص 

 د سواء في عقد البيع التقليدي أو اإللكترونيالبائع بإعالم املستهلك قبل التعاق إلتزاممتفرقة على ضرورة 

 الرسومو  أن يبين إن كان هذا الثمن إجماليا أو شامال للضرائبو  دقيق،و  أن يذكر الثمن بشكل واضحو 

 .2التسليم من عدمهو  االستالمو  نفقات التعاقدو  متضمنا ملصاريفو 

ستهلك بسعر املبيع قبل التعاقد و لعل هذا التأكيد من املشرع الفرنس ي على البائع بضرورة إعالم امل

تأكيد صحة العقد ال سيما و  يرجع إلى الدور الجوهري الذي يلعبه سعر املبيع في التأثر على رضا املستهلك

ستغالل من طرف البائع نتيجة ملستهلك في الغالب يقع ضحية لإل في عقد البيع اإللكتروني، أين نجد ا

 .3الغموض الذي يسود عنصر الثمنو  اإلبهام

أما بالرجوع ملوقف املشرع الجزائري، نجده قد نص على ضرورة إعالم املستهلك بسعر املبيع قبل إبرام 

سنكتفي بالتطرق إلى أهم هذه النصوص خاص تلك التي تم و  العقد في عدة نصوص قانونية متفرقة،

قد اإللكتروني محل الواجب إعالم املستهلك بها في العو  اإلشارة فيها إلى املعلومات املتعلقة بالسعر

الدراسة
4. 

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، نجده قد نص على  04/02فبرجوع إلى القانون 

ذلك في و  باإلعالن عن أسعار السلع قبل التعاقد ضمن الفصل األول من الباب الثاني، لتزامضرورة اإل

                                                         
1
 Article 19/02 du Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1), Modifié 

par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - art. 

31 : « Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès 

lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et 

les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les 

pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations 

d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. » 
 .122، ص 2011مصطفى أحمد عمرو، موجز أحكام قانون حماية املستهلك، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  2
 .300قارس بوبكر، املرجع السابق، ص  3
 املتعلق باألسعار،و  1989يوليو سنة  05املؤرخ في  89/12نظم املشرع الجزائري عملية اإلعالم عن األسعار أول مرة بموجب القانون رقم  4

الذي بدوره تم إلغاؤه و  الذي يعتبر أول قانون للمنافسة في الجزائر، 95/06من األمر  97استمر العمل به، إلى أن تم إلغاؤه بموجب املادة و 

القانون رقم و  ،2008يونيو  25املؤرخ في  08/12الذي تم تعديله بموجب القانونين رقم و  ،2003يوليو  19املؤرخ في  03/03وجب األمر بم

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات  04/02أصدر املشرع الجزائري القانون  2004يونيو  23بتاريخ و  ،2010غشت  15املؤرخ  10/05

، وتطبيقا لهذه املواد أصدر املشرع 07، 06، 05، 04ذلك في املواد و  املتمم، حيث أورد به فصال حول اإلعالم باألسعار،و  لالتجاري املعد

، الذي يحدد الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار املطبقة في 2009فبراير  07املؤرخ في  09/65الجزائري املرسوم التنفيذي رقم 

 الخدمات املعنية.و  شاط أو بعض السلعبعض قطاعات الن
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 ر ا"يتوى  البائع وجوبا إعالم الزبائن بأسععلى أنه:  04منه، حيث نص في املادة  07، 06، 05، 04املواد 

، كما يجب أن تكون هذه األسعار املعلن عنها تتوافق مع بشروط البيع"و  الخدمات،و  تعريفات السلعو 

 .1املبلغ اإلجمالي الذي يدفعه املستهلك مقابل اقتنائه للسلعة

إعالم املستهلك بأسعار السلع، سواء عن من نفس القانون الوسائل التي يتم بها  05كما بينت املادة 

طريق العالمات أو الوسم أو معلقة، بالرغم من أن هذه الوسائل قد ال تتناسب مع طرق التعاقد الحديثة 

ستخدام أي وسيلة رع الجزائري بترك املجال مفتوح إل حسنا ما فعل املشو  بما فيها التعاقد اإللكتروني،

  التعاقد اإللكتروني. مع تتناسب مناسبة، بما في ذلك الوسائل التي

الذي  09/65،فقد أصدر املشرع الجزائري املرسوم التنفيذي رقم  2و تطبيقا لهذه النصوص القانونية

يحدد الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار املطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض 

على ضرورة إعالم املستهلك قبل  05، حيث أكد من خالل هذا املرسوم في املادة 3الخدمات املعنيةو  السلع

 "يجب عل  العون االقتصادي في إطار عملية إعالم املستهلك حول األسعار التعاقد باألسعار بقولها: 

 التعريفات املطبقة أن يطلع هذا األخير قبل إنجاز املعاملة، عل  الخصوص عل  طبيعة السلعو 

كذلك و  كيفية الدفع،و  التعريفات الواجب دفعهاو  مجموعة العناصر املكونة لألسعار و  الخدماتو 

 .الرسوم املطبقة"و  نتقاصات املمنوحةقطاعات أو التخفيضات أو اإل قتضاء، كل اإلعند اإل

و قد أشار ضمن هذا املرسوم إلى الوسائل التي تستعمل في اإلعالم عن األسعار، بما في ذلك وسائل 

 .4الحديثة التي تتناسب مع طرق التعاقد اإللكتروني تصالاإل

 ،ةكما أكد املشرع الجزائري على ضرورة إعالم املستهلك بأسعار السلع في عقود التجارة اإللكتروني

املتعلق بالتجارة اإللكترونية الجزائري، حيث ألزمت  18/05من القانون رقم  11ذلك بمقتض ى املادة و 

                                                         
افق األسعار املتمم على أنه: و  املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02من القانون رقم  06تنص املادة  1 "يجب أن صتو

 مة"املبلغ اإلجماىي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول عل  خد ،أو التعريفات املعلنة
، الذي يحدد الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار املطبقة في بعض 09/65ى من املرسوم التنفيذي رقم تنص املادة األول 2

 05املؤرخ في  04/02( من القانون رقم 04)الفقرة  05"صتطبيقا ألحكام املادة الخدمات املعنية على أنه: و  قطاعات النشاط أو بعض السلع

افق  1425األوى  عام جمادى  واملذكور أعاله، يهدف هذا املرسوم إى  صتحديد الكيفيات الخاصة املتعلقة  2004يونيو سنة  23املو

 الخدمات املعنية"و  باإلعالم حول األسعار املطبقة عل  بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع
، الذي يحدد الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول 2009فبراير  07املوافق  1430صفر عام  11املؤرخ في  09/65مرسوم تنفيذي رقم  3

 11املوافق  1430صفر عام  15، الصادرة في 10الخدمات املعنية، ج ر عدد و  األسعار املطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع

 .2009فبراير سنة 
 "يقصد في مفهوم أحكام هذا املرسوم ما يأتي:السابق، على أنه:  09/65من املرسم تنفيذي رقم  02تنص املادة  4

الخدمات التي تعتمد عل  و  التعريفات املتعلقة بالسلعو  الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار: طرق اإلشهار حول األسعار  -

 "صتصالاإلو  التكنلوجية لإلشهار و  دعائم التقنيةاستعمال وسائل معينة، ال سيما ال
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بإعالم املستهلك قبل إبرام العقد اإللكتروني بسعر السلعة  09و 04قرتين املورد اإللكتروني في الف

 طريقة حساب السعر عندما ال يمكن تحديده مسبقا.و  باحتساب كل الرسوم،

املشرع الجزائري على ضرورة و  التي أكد من خاللها املشرع الفرنس يو  و عليه يتضح من النصوص سبق،

 الرسومو  ما يشمله من الضرائبو  عاقد اإللكتروني قبل إبرامهإعالم املستهلك بسعر املبيع محل الت

كذا بيان العملة التي سيدفع بها و  مصاريف التسليم، وتوضيح ما إذا كان هناك تخفيض على الثمن أم ال،و 

عبه في الدور الذي تلو  ، أهمية هذا النوع من البيانات،1املستهلك من دول مختلفةو  السعر إذا كان البائع

 .على رضا املستهلكالتأثير 

 بإعالم املستهلك حول شروط البيع اإللكتروني لتااماإل -2

التي يجب على البائع إعالمها للمستهلك قبل إبرام عقد و  باإلضافة إلى البيانات اإللزامية السابقة الذكر

التعاقد، حتى البيع اإللكتروني، يقع على عاتقه أيضا إعالم املستهلك بالبيانات املتعلقة بشرط البيع أو 

التي يمكنه من خاللها اإلقدام على هذا و  تتضح الصورة لدى املستهلك وتبرز لديه أبعاد هذا التعاقد،

 التعاقد أو العزوف عنه.

ات الناشئة عن العقد أو حتى تلك الناشئة لتزامو يقصد بشرط البيع أو التعاقد هي تلك الحقوق أو اإل

التي تسمح بتوضيح العالقة و  ،3ت التي تغطي كامل محتوى العقد، فهي تلك املعلوما2عن نصوص قانونية

 .4ات كل منهما، مما يحول دون حدوث نزاعات محتملةإلتزامالعقدية بين طرفي العقد، و 

املعلومات املتعلقة بإمكانية الرجوع و  وقته،و  كيفيتهو  ومن أمثله هذه الشروط معرفة مكان التسليم

املعلومات املتعلقة بكيفية صيانة املبيع، بيان املحكمة و  ا بعد البيع،خدمة مو  كيفية ذلك،و  عن التعاقد

الشروط التي تكون محل و  غيرها من املعلوماتو  القانون الواجب التطبيق في حالة النزاع،و  املختصة

يكون لها تأثير في رضائه بالتعاقدو  اعتبار للمستهلك،
5. 

أقرتها في العديد من نصوصها و  النوع من املعلوماتهتمت جل التشريعات بهذا إو في هذا اإلطار، فقد 

 .ألزم البائع بإعالمها للمستهلك قبل التعاقدو  القانونية،

وتطبيقا لذلك فقد ألزم املشرع الفرنس ي املحترف بإعالم املستهلك باملعلومات املتعلقة بشروط املبيع أو 

عدل بموجب القانون املاالستهالك الفرنس ي من قانون  L111-1ذلك في املادة و  التعاقد قبل إبرام العقد ،
                                                         

 .363، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  1
 .87، حماية املستهلك في القانون املقارن، املرجع السابق، ص بوداليمحمد  2

3
 Djamila Mahi-Disdet, L’obligation d’information dans les contrats du commerce électronique, Thèse, présenté 

pour obtenir le grade de docteur en droit, université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, France, 2011, p. 109. 
 .236عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  4
 .367-366، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  5
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على املحترف بإعالم املستهلك قبل التعاقد  ةمن املادة السابق 03، حيث ألزمت الفقرة 105-2020رقم 

التاريخ الذي يتعهد فيه املحترف بتسليم البضاعة، كما أوجب عليه و  بمكان التسليم باملعلومات املتعلقة

إجراءات تنفيذ و  عالم املستهلك قبل التعاقد حول الضمانات القانونيةمن املادة السابقة إ 05الفقرة 

 .1الشروط التعاقدية األخرى و  الضمانات

املستحدثة بموجب و الفرنس ي  من قانون االستهالك L221-5و في إطار التعاقد عن بعد، ألزمت املادة 

إضافة إلى البيانات التي تضمنتها املادة –التعاقد  على املحترف إعالم املستهلك قبل 2016/301األمر رقم 

L111-1 املهلة الزمنية واإلجراءات و  ذلك بتحديد شروطهو  باملعلومات املتعلقة بحقه في الرجوع -السابقة

 شروط إنهائه،و  كذا مدة العقدو  املعلومات املتعلقة بخدمة ما بعد البيع،و  الالزمة ملمارسة هذا الحق،

 2.الواجب التطبيق في حالة النزاع القانون و  تصةكذا املحكمة املخو 

البائع بإعالم املستهلك  إلتزامو بذلك يكون املشرع الفرنس ي قد أكد صراحة من خالل هذه النصوص، 

أو اإللكتروني، وذلك نظرا ألهمية  يباملعلومات املتعلقة بشروط البيع أو العقد سواء في العقد التقليد

تأثير على رضاه، يتوقف عليها تقرير إبرامه لالتي تعتبر عامال أساسيا لو  هذه املعلومات لدى املستهلك

 للعقد أو االنصراف عنه.

البائع قبل التعاقد بإعالم املستهلك بشروط البيع،  إلتزامأما بالنسبة للمشرع الجزائري، قد نص على 

 التقليدي أو اإللكتروني في نصوص متفرقة.سواء البيع 

، 3املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 04/02من القانون رقم  04حيث نص في املادة 

"يتوى  البائع وجوبا إعالم الزبائن .... البائع بإعالم املستهلك بشروط البيع بنصها على أنه:  إلتزامعلى 

 .بشروط البيع"

                                                         
1
 Article L111-1 du Code de la consommation, Modifié par Loi n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 28 : « Avant 

que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le 

bien ou à exécuter le service. 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le 

cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux 

modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles » 
2
 Article L221-5 1 du Code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – 

art : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que 

le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées 

par décret en Conseil d'Etat  

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la 

technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et 

garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions 

contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » 
 املتمم.و  املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02من القانون رقم أنظر الفصل األول من الباب الثاني  3
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في عقود التجارة اإللكترونية، حيث ألزم املورد  لتزامى أكد املشرع الجزائري على هذا اإلو من جهة أخر 

التي عددها في و  اإللكتروني قبل التعاقد اإللكتروني بإعالم املستهلك املعلومات املتعلقة بشروط البيع،

 هي:و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05من القانون رقم  11املادة 

 أجال التسليمو  مصاريفو  كيفية -

 الشروط العامة للبيع، ال سيما البنود املتعلقة بحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي -

 خدمة ما بعد البيعو  شروط الضمان التجاري، -

 إجراءات الدفعو  كيفية -

 شروط فسخ العقد عند االقتضاء -

 وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة اإللكترونية -

 عند االقتضاءمدة صالحية العرض  -

 أجال العدول عند االقتضاءو  شروط -

 طريقة تأكيد الطلبية -

 كيفيات إلغاء الطلبية املسبقة عند االقتضاء.و  ....موعد التسليم  -

 طريقة إرجاع املنتوج واستبداله أو تعويضه. -

هتمام بهذا النوع من املعلومات إوص، أن املشرع الجزائري قد أولى و يتضح من خالل هذه النص

حسنا ما فعل املشرع و  التي يتعين على البائع إعالمها للمستهلك قبل التعاقد،و  علقة بشروط البيع،املت

ما و  الجزائري، نظرا لكون هذه املعلومات لها تأثر على رضا املستهلك في إقدامه على التعاقد أو عزوفه عنه،

لتعاقد، الذي أصبح معه يزيد من أهمية هذه املعلومات لدى املستهلك هو هذا النوع الحديث من ا

خيرا ما فعل و  شروط البيع، نظرا للبعد الذي يتميز به هذا النوع من العقود،و  املستهلك جاهال للمعلومات

 املشرع الجزائري بتأكيده لهذا النوع من املعلومات بنوع من التفضيل في عقود التجارة اإللكترونية.

ط في كل هذه البيانات التي يجب على البائع إعالمها ما تجب اإلشارة إليه في األخير، أنه يشتر و  هذا

ن تكون في مكان أو  كافية،و  واضحةو  مفهومةو  للمستهلك قبل إبرام عقد البيع اإللكتروني أن تكون مرئية

، كما يجب على البائع إعالم 1طالع عليها، حتى تحقق الغرض الذي وضعت من أجلهيسهل للمستهلك اإل 

املستهلك بهذه البيانات بوسائل تتالءم مع التعاقد اإللكتروني، بالرغم من أن أغلب التشريعات بما فيها 

                                                         
 02فقرة  05املادة و  الكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك،و  الذي يحدد الشروط 13/378من املرسوم التنفيذي  07وهو ما نصت عليه املادة  1

قمع و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  18املادة و  ة على املمارسات التجارية،املتعلق بالقواعد املطبق 04/02من القانون رقم 

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية. 18/05من قانون رقم  01فقرة  11املادة و  املتمم،و  الغش املعدل
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، برغم أن هذه 1اكتفت بالوسائل التقليديةو  التشريع الجزائري، لم تنص على وسائل اإلعالم اإللكتروني

 يث من التعاقد.األخيرة قد ال تتالءم مع هذا النوع الحد

و مع ذلك يتعين على البائع أن يستعمل وسائل تتالءم مع التعاقد اإللكتروني، كأن يقوم بإدراج هذه 

البيانات في موقعه اإللكتروني مرفقة مع صورة املبيع، أو يقوم بإرسالها للمستهلك قبل أن يقدم على 

 .التعاقد معه عبر البريد اإللكتروني أو عبر رسائل إلكترونية

كما يرى البعض أنه من أجل تحقيق حماية فعالة للمستهلك يجب أن يعرض البائع اإللكتروني 

واضحة للمبيع مرفقة بجميع البيانات السابقة الذكر، بما يتيح  (3D)للمستهلك صورة ثالثية األبعاد 

 .2نترنتللمستهلك التعرف على املبيع من خالل شبكة اإل 

 اإلعالم اإللكترونيرابعا: اللغة املستعملة في 

ستخدامها عند تزويد املستهلك املتعاقد معه إع يثار التساؤل في هذا اإلطار عن اللغة الواجب على البائ

التي نترنت و عتبار أن شبكة اإل إباإلعالم السابقة الذكر، على  لتزامالبيانات محل اإلو  إلكترونيا باملعلومات

 اإللكتروني هي شبكة مفتوحة على جميع الدول، ال تربطها حدود جغرافيةعادة ما يتم من خاللها التعاقد 

 ملستهلكاالتعاقد اإللكتروني بين طرفين ) ال لغوية، األمر الذي قد يصادف أن يتمو  ال دينيةو  ال سياسيةو 

هو ما ينجر عنه أن يتم اإلعالم قبل التعاقدي بلغة أجنبية على و  البائع( ال تجمعهما لغة واحدة،و 

 ستهلك.امل

قانونية غير مألوفة لدى املستهلك، أو ذات و  حتوائه على مصطلحات فنيةإاألمر الذي قد يؤدي إلى 

قد يختلف عن النظام القانوني و  دالالت قانونية مختلفة تعبر عن النظام القانوني املتبع في دولة البائع،

عتبار إهو ما يثير مشكلة مدى و  من معنى،املتبع في دولة املستهلك، أو قد يحتمل املصطلح ترجمته إلى أكثر 

 3ه قبل التعاقدي باإلعالم إذا تم إعالم املستهلك بلغة أجنبيةإلتزامالبائع اإللكتروني قد أوفى ب

                                                         
باإلعالم التي حددها املشرع الجزائري: هي الوسم، العالمات، امللصقات، املعلقات، اإلعالن، وفقا ملا نصت  لتزامالوسائل التقليدية لتنفيذ اإل 1

من القانون رقم  01فقرة  05املادة و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  01فقرة  17عليه املادة 

 الذي يحدد الشروط 13/378من املرسوم التنفيذي  04املادة و  املتمم،و  قة على املمارسات التجارية املعدلاملتعلق بالقواعد املطب 04/02

باإلعالم في عقود االستهالك التقليدية، أنظر املختار بن  لتزامالكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك، ملزيد من التفصيل حول وسائل تنفيذ اإلو 

 .284إلى  217سالم، املرجع السابق، ص من 
 .120خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  2
 .97خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  3
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في الواقع أنه من املفيد جدا مراعاة اللغة الوطنية التي يجيدها املستهلك، فهي من األليات املهمة 

 الصحيح ملضمون العقد، كما تعد حافزا للمستهلك تجعله يبرم العقدلحمايته، بغية تمكينه من الفهم 

 .1ة البيع اإللكترونيلييين بكل ما يتعلق بعمدراية كافو  هو على علمو 

نتهجته أغلب التشريعات املقارنة، إذ اشترطت في قوانينها ضرورة إعالم املستهلك بلغته إو هو ما 

ستخدام اللغة إملشرع الفرنس ي قد أكد على ضرورة د أن ا، نجية، فبرجوع مثال للتشريع الفرنس يالوطن

هو ما يظهر من و  الفرنسية عند اإلدالل باملعلومات التي يتعين تزويد املستهلك بها في العقد اإللكتروني،

، حيث Toubon "2 املسمى بقانون توبون "و  ستخدام اللغة الفرنسيةإاملتعلق ب 94/665ل القانون رقم خال

في تعليمات و العرضو  ستخدام اللغة الفرنسية في الوصفإعلى ضرورة  01فقرة  02في املادة نص 

 .3الضمان لسعة أو منتوج و  وصف النطاقو  ستخدام،اإل 

ستخدام اللغة الفرنسية في جميع مراحل التعاقد، إهذه املادة، أنه يجب على البائع واملالحظ من خالل 

لعملي من شأنه أن يشكل عقبات في املادة في الواقع احماية للمستهلك الفرنس ي، غير أن تطبيق هذه 

التي يتم من خاللها التعاقد  نترنتنتشار التجارة اإللكترونية الفرنسية، كون أن عاملية شبكة اإل إ

 اإللكتروني ال تسمح بربطها بلغة محددة.

سية السابق ستخدام اللغة الفر إاملتعلق ب 94/665ثر القانون رقم كمحاولة للتخفيف من أو  و عليه

أصدر منشورا و  ، نجد أن رئيس الوزراء الفرنس ي قد تدخلنترنتمنها اإل و  الذكر على الشبكات اإللكترونية

ستخدام اللغة الفرنسية إالتي تضمن وجوب و  "،Toubonيتعلق بتطبيق قانون توبون " 1996مايو  19في 

 .4ة اإلنجليزية أو بأي لغة أجنبية أخرى في كتابة البيانات على الشاشة، مع إجازة أن يصاحبها ترجمة بالغ

                                                         
، جامعة محمد الصديق بن يحي، 68القانون، العدد و  باإلعالم في حماية رضا املستهلك اإللكتروني، مجلة الفقه لتزام، دور اإللعالمةزهير  1

 .89، ص 2018لجزائر، جيجل، ا
2
 Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, J.O.F du 5 Août 1994. Disponible sur 

le site: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349929&dateTexte=20200405#LEG

IARTI000006421221 
3
 Article 02/01 du Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française: « Dans la désignation, 

l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de 

garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue 

française est obligatoire. » 
Voir aussi: jean calais-Auloy et frank steinmetz, droit de la consommation, 4

e
 édition, dalloz, 1996, p 54.  

 .102املستهلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  مشار لذلك لدى: خالد ممدوح إبراهيم، أمن 4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349929&dateTexte=20200405#LEGIARTI000006421221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349929&dateTexte=20200405#LEGIARTI000006421221
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، بأن يستخدم اللغة الفرنسية نترنتو تطبيقا لذلك، يلتزم البائع الفرنس ي الذي يمارس البيع عبر اإل 

يجوز له إرفاق ترجمة و  سواء في تعامالته مع مستهلك داخل فرنسا، أو مستهلك خارج الحدود الفرنسية،

 .1إذا كان املتعاقد معه أجنبي باللغة األجنبية

و لكن السؤال املطروح هنا: هل يمكن للمستهلك داخل فرنسا التمسك باللغة الفرنسية في إعالمه عن 

املنشور الوزاري السابقين، في مواجهة البائع اإللكتروني و  94/665املبيع طبقا للقانون الفرنس ي رقم 

 املسجل خارج األراض ي الفرنسية ؟.

، حيث 21/05/1992قتراحه الصادر في إبي لهذه املسألة في و ار فقد تصدى التوجيه األور في هذا اإلط

ستجابة مستهلك فرنس ي إلعالن صادر باللغة اإلنجليزية، أو برنامج للبيع في التلفزيون إأقر على أنه في حالة 

تستخدم الدعاية خارج  باللغة األملانية، فال يتوقع أن يحصل على جميع املعلومات بلغته الوطنية، فعندما

أراد املستهلك أن يتعامل مع هذا الوضع، فال يمكن أن تكون النصوص الخاصة باللغة و  منطقتها اللغوية،

تطبيقه على عقد البيع و  قتراح يمكن القياس عليهإليبدوا أن هذا او  مانعا لهذا العقد العابر للحدود،

مات التي تقدم عبر التلفزيون، فال يوجد مانع من توسيع املعلو و  اإللكتروني، طاملا أنه أشار إلى البيانات

 .2عن بعد بما في ذلك عقد البيع اإللكتروني تصالنطاق تطبيقه ليشمل جميع وسائل اإل

قبل التعاقدي  لتزامستخدامها في اإلإرع الجزائري حول اللغة التي يجب أما بالرجوع إلى موقف املش

غة العربية لباإلعالم اإللكتروني، نجد أنه قد أقر بوجوب أن تكون البيانات املراد اإلدالء بها للمستهلك بال

 قدد نص على ذلك في نصوص متفرقة.و  مع إمكانية إضافة لغة أو أكثر سهلة الفهم بالنسبة للمستهلك،

 19، حيث نص في املادة 3بتعميم اللغة العربية املتعلقو  91/05و بداية ذلك كان بإصداره للقانون رقم 

 "يتم اإلشهار بجميع أنواعه باللغة العربية.منه على أنه: 

بعد إذن الجهة و  ستعمال لغات أجنبية إى  جانب اللغة العربية عند الضرورةإستثناء إيمكن 

 املختصة"

البيانات و  العربية األسماء"صتكتب بالغة من القانون السابق الذكر على أنه:  22كما تضيف املادة 

البضائع والخدمات، وجميع األشياء املصنوعة أو املستوردة أو املسوقة في و  املتعلقة باملنتجات

 الجزائر.
                                                         

الفقه اإلسالمي(، رسالة و  )دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية نترنتمجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، إبرام عقد البيع عبر اإل  1

 .369، ص 2010مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 .046عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  2
 03يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج ر عدد  1991يناير سنة  16املوافق  1411جمادى الثاني عام  30مؤرخ في  05-91القانون رقم  3

 1417شعبان عام  10مؤرخ في  30-96لقانون رقم املتمم باو  ، املعدل1991يناير  16املوافق ل  1411جمادى الثاني عام  30 بتاريخ:الصادرة 

 .1996ديسمبر  22 املوافق 1417شعبان  11 بتاريخ:الصادرة  81، ج ر عدد 1996ديسمبر سنة  21املوافق 
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 ستعمال لغات أجنبية استعماال صتكميليا"إيمكن 

 املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  18أما في مجال حماية املستهلك فقد أوجب املادة 

 ستعمالدليل اإل و  ستخدامطريقة اإل و  املتمم السابق الذكر أن تحرر بيانات الوسمو  قمع الغش املعدلو 

على سبيل و  كل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم باللغة العربية أساسا،و  شروط ضمان املنتوجو 

 ستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكين.إاإلضافة يمكن 

الذي يحدد  13/378من املرسوم التنفيذي رقم  07أكد املشرع الجزائري على ذلك في املادة كما 

"يجب أن صتحرر البيانات اإللزامية التي نصت على أنه: و  الكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ،و  الشروط

لغات أخرى  عل  سبيل اإلضافة يمكن استعمال لغة أو عدةو  اغة العربية أساسللإلعالم املستهلك بال

متعذر و  مقروءة بوضوحو  بطريقة مرئيةو  تججل في مكان ظاهر و  سهلة االستيعاب لدى املستهلك

 محوها"

بها  لتزامواملالحظ أن املشرع الجزائري لم ينص صراحة على اللغة التي يتعين على البائع اإللكتروني اإل

 18/05صداره للقانون إالتجارة اإللكترونية، بالرغم من عند اإلدالء باملعلومات للمستهلك في عقود 

على هذا النوع من التعاقد،  مع ذلك يمكن تطبيق النصوص السابقة الذكرو  املتعلق بالتجارة اإللكترونية،

الذي يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة  13/378من املرسوم التنفيذي  01فقرة  05عتبار أن املادة إعلى 

عن بعد بما  تصاللك قد نصت على تطبيق أحكام هذا املرسوم في البيع عن طريق تقنيات اإلبإعالم املسته

 في ذلك العقود اإللكترونية.

ستعمال أكثر من لغة في اإلدالء إع الجزائري بإقراره على إمكانية نستحسن موقف املشر و  هذا

ة، ذلك بما يالئم مقتضيات حماية اللغة العربي بع تكون مفهومة للمستهلك إلى جانباملعلومات حول املبي

 تدعيم للتجارة اإللكترونية الجزائرية من جهة أخرى.و  املستهلك من جهة،

و مع ذلك يبقى اإلشكال مطروح من الناحية العملية بالنسبة للمستهلك املوجود في الجزائري الذي 

لكتروني على هذا البائع اإلنبية، فهل يجب يقدم على التعاقد مع موقع تجاري إلكتروني مقره في دولة أج

أن يكون اإلدالء باملعلومات حول املبيع لهذا املستهلك الجزائري و  األجنبي أن يلتزم بأحكام املواد السابقة،

 بلغته العربية أو بلغة أخرى يفهمها ؟

التي يتم من خاللها التعاقد  نترنتعتقد أن هناك صعوبة في تطبيق ذلك كون أن عاملية شبكة اإل ن

ما و  ختالفات اللغوية في كل دولة من دول العالمة العرض، ليس من شأنها مراعات اإل دوليو  اإللكتروني

 تفرضه في قوانينها الداخلية.
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إنما هو و  ال يقتصر في معظم الحاالت على دولة معينة، نترنتو من جهة أخرى فإن البيع من خالل اإل 

يصعب إلزام البائع التقيد بلغة محددة  بالتاليو  األشخاص من مختلف دول العالم،مفتوح أمام جميع 

شترطت كل دولة التقيد بلغتها الوطنية عند إملعلومات الالزمة للمستهلك، فلو يستخدمها عند اإلدالء با

البائع  ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعثر التجارة اإللكترونية، لعدم قدرةنترنتالتعاقد من خالل شبكة اإل 

الف لغاتهم باملعلومات الالزمة ختإعلى و  على تزويد املستهلكين املتعاقدين معه من مختلف دول العالم

 .1ستخدام جميع لغات هذه الدول إب

و مع ذلك يبقى هذا األمر غير مستحيل نظرا للتطور التكنولوجي الذي نشهده، حيث أصبحنا نجد أن 

ستعادة ببرامج الترجمة، كما تضع هذه برز صفحاتها بلغات متعددة باإل ة تأغلب املواقع التجارية اإللكتروني

 ستعانة بها لترجمة العقوداإل بالبرامج على صفحتها حتى يسهل لزبائنها املستهلكين من مختلف الدول 

 املعلومات الواردة على هذه الصفحات.و  الشروطو 

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامالفرع الثاني: جزاء اإلخالل باإل

قبل التعاقدي باإلعالم اليوم يحتل مكانة مهمة في نطاق عقود االستهالك، كما أن  لتزامأصبح اإل

أهميته تزداد في مجال عقود االستهالك املبرمة عبر الوسائط اإللكترونية، لذلك نجد أن أغلب التشريعات 

 بنوع من التفصيل، لتزامر تعاقده اإللكتروني قد تناولت هذا اإلالخاصة بحماية املستهلك ال سيما في إطا

، تفرض على كل بائع إلكتروني أن يحيط املستهلك القانونية أنها جاءت بصيغة األمراملالحظ من نصوصه و 

البعض األخر و  بنشاطه،و  قبل إبرام العقد اإللكتروني بجملة من املعلومات، يتعلق بعضها بالتعريف به

خصائصه األساسية، وكذا الحالة و  تعريف باملبيع محل التعاقد اإللكتروني ببيان سماتهيتعلق بال

شروط البيع كما و  كيفية استعماله، إلى جانب معلومات أخرى متعلقة بسعر املبيعو  القانونية للمبيع،

 أشرنا.و  سبق

 لتعاقد باملعلوماتالبائع اإللكتروني بإعالم املستهلك قبل ا إلتزامو رغم هذا التشديد في ضرورة 

التعاقد بصورة عامة، إال أننا الزلنا نلمس العديد من الخروقات التي يلجأ إليها و  البيانات املتعلقة بالبيعو 

 حيل، كأن تكون البياناتو  ، مستعمال في ذلك عدت طرق لتزامالبائع في سبيل تملصه من هذا اإل

لى موقعه اإللكتروني التجاري ناقصة أو خاطئة أو املعلومات التي صرح بها إلى املستهلك، أو الواردة عو 

هي الصورة اإليجابية لإلخالل باإللزام قبل التعاقدي باإلعالم، أو يقوم البائع و  بمعنى أدق بيانات كاذبة،

، فمادام أن البائع سكت عمدا 2عن املبيع مهمةبالسكوت عمدا عن اإلدالء للمستهلك بمعلومات أو بيانات 

عن إعالم املستهلك أو على األقل سكوته على إعالمه بمعلومات مهمة عن املبيع، فإن هدفه من وراء ذلك 

                                                         
 .370مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، املرجع السابق، ص  1
  .348و 346عباس ي بوعبيد، املرجع السابق، ص  2



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 110 ~ 
 

إخفاء الحقيقة عن و  دون شك هو اإلضرار باملستهلك، للحصول على منافع ال يستحقها عن طرق غشه

 .1التعاقدي باإلعالمقبل  لتزامهي الصورة السلبية لإلخالل باإلو  أعينه،

ه قبل التعاقدي باإلعالم إلتزامبهدف ضمان تنفيذ البائع اإللكتروني و  لذلك نجد أن هذه التشريعات،

على أكمل وجه، قد أقرت في نصوصها القانونية جملة من الجزاءات تفرض على هذا األخير في حالة إخالله 

 )ثانيا(. ه قبل التعاقدي باإلعالم املستهلك اإللكترونيإلتزامب

ني اللجوء إلى ستنادا إلى القواعد العامة في القانون املدإة أخر يمكن للمستهلك اإللكتروني و من جه

املطالبة بالتعويض في حالة ما إذا أصابه ضرر و  البة بإبطال العقد في حالة إبرامه،طالقضاء من أجل امل

 )أوال(ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني إلتزامنتيجة إخالل البائع اإللكتروني ب

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني: طبقا للقواعد العامة في القانون  لتاامأوال: جزاء اإلخالل باإل

 املدني

هو تنوير  -كما سبق اإلشارة إليه–الهدف منه  2ا قانونياإلتزامقبل التعاقدي باإلعالم  لتزاميعتبر اإل

تحقيق التوازن و  تبصيره حول ما هو مقدم على التعاقد عليه، من أجل حماية من الغشو  إرادة املستهلك

 تعزيز ثقته في املعامالت اإللكترونية من جهة أخرى.و  بين البائع اإللكتروني من جهة،و  العقدي بينه

قدية، نجد تأثيره على جميع مراحل العالقة التعاو  لدى املستهلك اإللكتروني لتزامو نظرا ألهمية هذا اإل

أن أغلب التشريعات قد أقرت في نصوصها الخاصة بحماية املستهلك عقوبات على البائع اإللكتروني في 

، غير أنها لم تنص صراحة على الجزاءات املدنية في حالة لتزامحالة مخالفته أو تقصيره في تنفيذه لهذا اإل

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامأن اإلخالل باإل، بالرغم من أن أغلب الفقه يتفق على لتزاماإلخالل بهذا اإل

 .3يرتب جزاء مدني

يستلزم  لتزامشيا مع ذلك يرى الفقه أن تقرير جزاء مدني مناسب في حالة اإلخالل بهذا اإلاو تم

ن القواعد العام للبحث عن جزاء مناسب ضمو  بالضرورة الرجوع إلى القواعد العامة في القانون املدني،

 عتبارات أهمها:إيجب األخذ بعدة 

باإلعالم يتم في  لتزامقبل التعاقدي باإلعالم، حيث أن اإل لتزاماالعتبار األول: الطبيعة غير العقدية لإل

 سماته األساسيةو  املتعلقة باملبيعو  هو أمر يتعلق بتقديم املعلومات الكافيةو  مرحلة سابقة على التعاقد،
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تنوير إرادة و  هي معلومات الزمة لتبصيرو  أمور أخرى،و  الحالة القانونية للمبيعو  شخصية البائعو 

 .1املستهلك

قبل التعاقدي باإلعالم، وهو رضا الطرف املقبل  لتزامعتبار الثاني هو تحديد محل الحماية في اإلاإل 

موضويي يترتب لدى و  التي تعد أهم خطوة لحصر نطاق البحث عن جزاء مناسبو  على التعاقد،

لعدم علم املشتري بأحكام و  فقد رتبت أغلب التشريعات كجزاء لتعيب الرضا، في هذا االطارو مخالفته،

قبل التعاقدي لإلعالم يؤدي إلى املساس  لتزامطاملا أن اإلخالل باإلو  ،تهبيع قابلية العقد لإلبطال ملصلحامل

هذا الصدد، تعيب إرادته، لذلك فإنه من املنطقي أن يكون من بين الجزاءات املالئمة في و  برضا املستهلك

ذلك في حالة كون املستهلك قد أبرم العقد و  ،2هو بطالن العقد لتعيب اإلرادة لتزامكنتيجة لإلخالل بهذا اإل

 فعال.

قبل التعاقدي باإلعالم الوقوف عند إرادة  لتزامعتبار الثالث هو أنه ال يكفي لتقرير جزاء اإلخالل باإلاإل 

البطالن الذي يترتب عليها، بل يجب أيضا و  عيب الذي لحقها،البحث عن مدى الو  لتزاماملستهلك بهذا اإل

على قيام املسؤولية  لتزامعلى حدى لتقرير مدى أثر إخالله باإل لتزامالنظر إلى سلوك املدين بهذا اإل

 .3املدنية

قبل التعاقدي  لتزامالقضاء كأثر ملخالفة اإلو  و تطبيقا لذلك، فإن الجزاء املدني الذي ناد بهما الفقه

باإلعالم، هما قابلية العقد للبطالن ملصلحة املستهلك في حالة إبرامه للعقد، كما يكون للمستهلك أيضا 

الحق في الرجوع على البائع بالتعويض وفقا لقواعد املسؤولية التقصيرية لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة 

 ه قبل التعاقدي باإلعالمإلتزامإخالل البائع ب

 قابلية عقد البيع اإللكتروني لإلبطال ملصلحة املستهلك في حالة إبرامه  -1

ستجماع العقد ألركانه كاملة مستوفية إلى أنه الجزاء القانوني على عدم يعرف الفقه بطالن العقد ع

 .4بالنسبة للغير تبعا لذلكو  نعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين،إالذي يترتب عنه و  لشروطها،

يسبق إبرام العقد،  إلتزامباإلعالم محل الدراسة هو  لتزاميثور التساؤل في هذا اإلطار على كون اإلو قد 

 هو يسبق إبرامه؟و  لتزامفي حالة إخالل البائع بهذا اإل إبطال العقدبفكيف يمكن املطالبة 
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، يع مراحل العقدنه أن يؤثر على جمقبل التعاقدي باإلعالم من شأ إلتزامإن إخالل البائع اإللكتروني ب

التي بمقتضاها و  البيانات التي يتلقاها املستهلك قبل التعاقدو  تنفيذه يتوقف على املعلوماتو  فإبرام العقد

من شأنه أن  لتزامفإن إخالل البائع بهذا اإل بالتاليو  نصراف عنه،املستهلك على إبرام العقد أو اإل  يقدم

شروط العقد، ليتفاجأ املستهلك بأن هناك و  بخصائص املبيعهو على جهل و  يدفع املستهلك إلى إبرام العقد

ستمرار على اإل ه لزامإ عدلمعلومات حول املبيع أو العقد لو علم بها ملا أقدم على إبرام العقد، فليس من ال

  يسبق إبرام العقد. إلتزامفي التعاقد بحجة أن البائع قد أخل ب

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لم تنص  لتزاماإلو مع ذلك نجد أن أغلب التشريعات التي تناولت 

، مع العلم أن بطالن التصرفات القانونية لتزامعلى إمكانية إبطال عقود االستهالك ملجرد اإلخالل بهذا اإل

تستلزم شروطا محددة، و  القواعد القانونية التي تستوجب أركانا معينةو  يترتب نتيجة مخالفته للنصوص

 .1عند تخلفها بحيث يبطل التصرف

القواعد القانونية التي يمكن و  القضاء إلى البحث عن النصوصو  األمر الذي دفع ببعض الفقه

قبل التعاقدي باإلعالم، ما أدى إلى إيجاد بعض  لتزامإلخالل باستناد عليها إلبطال العقد كجزاء إل اإل 

عتبار أن إرية عيوب اإلرادة، على لعقد، كنظستناد إليها إلبطال انظمة القانونية املختلفة يمكن اإل األ 

قبل التعاقدي باإلعالم من شأنه أن يؤدي إلى تعيب إرادة املستهلك، وكذا إبطال العقد  لتزاماإلخالل باإل

 .2لعدم علم املشتري باملبيع علما كافيا

نتيجة و عليه سنحاول في هذا اإلطار دراسة كل من النظريتين التي يستند إليها الفقه في إبطال العقد 

 .مدى كفايتها لحماية املستهلككذا الوقوف على و  ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني،إلتزامإخالل البائع ب

قبل التعاقدي باإلعالم  لتاامنظرية عيوب الرضا كأساس إلبطال العقد نتيجة اإلخالل باإل -أ

 اإللكتروني

ر في نصوصها صراحة إلى إمكانية إبطال نظرا لكون أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك لم تش

القضاء إلى و  قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، األمر الذي دفع بالفقه لتزامالعقد نتيجة اإلخالل باإل

، وقد لتزامستناد إليها إلبطال العقد نتيجة اإلخالل بهذا اإلالبحث عن قواعد قانونية يمكن اإل  جتهاد فياإل 

القواعد العامة يمكن االستناد إليها في إبطال العقد، من بينها القواعد املتعلقة  أدى ذلك إلى إيجاد بعض

قبل التعاقدي باإلعالم هو حماية رضا  لتزامقرار اإلإالرضا، على اعتبار أن الهدف من  بنظرية عيوب

من  لتزامذا اإلفإن اإلخالل به بالتاليو  دراية،و  هو على علمو  تنوير إرادته لإلقدام على التعاقدو  املستهلك

هي الغلط أو التدليس، أو و  حاالت املتعارف عليها 04ال يخرج هذا العيب عن و  شأنه أن يعيب رضاه،
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عتبار أنهما من أكثر إالتدليس، على و  سنكتفي في هذا اإلطار بدراسة عيبي الغلطو  ،1اإلكراه أو االستغالل

بل التعاقدي باإلعالم في العقد اإللكتروني، أما ق لتزامالعيوب التي تطال املستهلك في حالة اإلخالل باإل

ستغالل فهو قليل الحدوث إذ لم يكن منعدما في العقود اإللكترونية اإل و  وقوع املستهلك في عيبي اإلكراه

 .2جهل هوية بعضها من جهة أخرى و  نظرا للتباعد املكاني بين طرفي العقد من جهة

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتااماإلخالل باإلعيب الغلط كأساس إلبطال العقد نتيجة  -

يعرف بعض الفقه الغلط على أنه: حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع، وغير الواقع إما أن 

 .3يكون واقعة غير صحيحة يتوهم اإلنسان صحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها

من القانون  85إلى  81ري إلى نظرية الغلط ضمن املواد من و في هذا اإلطار فقد تطرق املشرع الجزائ

يشترط في هذا و  ،4املدني، حيث أجاز املشرع الجزائري للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يطلب إبطال العقد

يكون الغلط بهذا الوصف إذا بلغ حدا و  ستناد إليه إلبطال العقد أن يكون جوهريا،الغلط حتى يمكن اإل 

يكون ذلك على األخص و  يمتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط، من الجسامة بحيث

 عتبارها كذلك نظرا لشروط العقدإراها املتعاقدان جوهرية، أو يجب إذا وقع الغلط في صفة الش يء ي

الصفة كانت تلك الذات أو هذه و  حسن النية، أو أن يقع الغلط في ذات املتعاقد أو في صفة من صفاتهو 

 .5السبب الرئيس ي في التعاقد

ستناد إلى هذه القواعد إلبطال عقد هل يمكن للمستهلك اإللكتروني اإل  و لكن السؤال املطروح هنا

 ه قبل التعاقدي باإلعالم؟.إلتزامالبيع اإللكتروني في حالة إخالل البائع اإللكتروني ب

ه قبل إلتزامطال العقد في حالة إخالل البائع بفي هذا اإلطار إمكانية طلب املستهلك إب 6يرى بعض الفقه

 متناع البائع على اإلدالء باملعلوماتإعتبار أن إاإللكتروني على أساس الغلط، على التعاقدي باإلعالم 

التي يجهلها املستهلك من شأنها أن توقع هذا األخير في و  بهويتهو  بشروط العقدو  البيانات املتعلقة باملبيعو 

 غلط.

                                                         
 من القانون املدني الجزائري. 91إلى  81 املادة نص املشرع الجزائري على عيوب الرضا من 1
 .300بوبكر قارس، املرجع السابق، ص  2
العمل غير املشروع  –، العقد لتزامبوجه عام مصادر اإل لتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد نظرية اإل 3

 .289القانون، املرجع السابق، ص  –اإلثراء بال سبب  –
 من القانون املدني الجزائري. 81أنظر املادة  4
 من القانون املدني الجزائري. 82أنظر املادة  5
 .272-271عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  6
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ه قبل التعاقد باإلعالم طبيعة إلتزاممن إمكانية وقوع املستهلك في غلط نتيجة إخالل البائع بو ما يزيد 

الغموض الذي و  هذا النوع من العقود محل الدراسة، نظرا لحداثة التعاقد اإللكتروني على املستهلك

، األمر الذي يجعل عدم القدرة على املعاينة الكافية للمبيعو  يكتنفها من جهله لهوية البائع اإللكتروني

ه قبل التعاقدي باإلعالم في العقد اإللكتروني أمر إلتزامإخالل البائع بة وقوع املستهلك في غلط نتيج

 .1متصور الحدوث

ومن أمثلة ذلك أن يتعاقد املستهلك مع متجر إلكتروني، على أساس أن مالك هذا املوقع التجاري 

في حين أن هذا الشخص قد تنازل عن موقعه التجاري يثق فيه، و  اإللكتروني ممن يعرفه املستهلك

هذا األمر لم يكن يعلمه املستهلك قبل التعاقد، فلو علمه ملا أقدم على إبرام و  اإللكتروني إلى شخص أخر،

ه بإعالم املستهلك بالبيانات املتعلقة بشخصية، إلتزامفإن إخالل هذا البائع اإللكتروني ب بالتاليو  العقد،

فلن يكون هناك ما يمنع املستهلك من مطالبة  بالتاليستهلك في غلط حول شخصيته، و أدت بوقوع امل

 بإبطال العقد على أساس الغلط

حتى يتسنى للمستهلك التمسك بالغلط إلبطال العقد نتيجة إخالل البائع  ، فإنهو تطبيقا لهذا الرأي

ط املنصوص عليها في القواعد العامة، يجب توافر شروط الغل بل التعاقدي باإلعالم اإللكترونيه قإلتزامب

، 2بيانات جوهريةو  قبل التعاقدي باإلعالم ينصب على معلومات لتزامفال بد أن يكون محل اإلخالل باإل

يقع على املستهلك إثبات و  من القانون املدني الجزائري، 82و 81وفقا ملا أقره املشرع الجزائري في املادتين 

 .3وقعته في غلطجوهرية هذه املعلومات التي أ

التي يستند إليها و  بالبعض إلى القول بمحدودية نظرية الغلط في حماية املستهلك األمر الذي أدى

 نظرا للشروط ،ه قبل التعاقدي باإلعالمإلتزامإلبطال العقد اإللكتروني نتيجة إخالل البائع اإللكتروني ب

 .4القيود التي تحكمهاو 

ستخدام الغلط في إتقيد  يرون أنه بالرغم من وجود هذه الشروط التيإال أن املؤيدين لهذه النظرية 

قبل التعاقدي باإلعالم في حد ذاته يعتبر قرينة على أن الغلط كان  لتزامإبطال العقد، فإن اإلخالل باإل

 .5جوهريا، ألن العلم بالبيانات وحده كان من شأنه أن يحجب املستهلك على إبرام العقد

                                                         
 .62مليكة جامع، املرجع السابق، ص  1
، 2، جامعة البليدة 02، العدد 05السياسية، املجلد و  الدراسات القانونيةو  ي عقد البيع، مجلة البحوثباإلعالم ف لتزامسميرة محرش، اإل 2

 .358، ص 2016الجزائر، 
 432ربيع زهية، املرجع السابق، ص  3
 .271عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  4
 .382عبد املنعم موس ى إبراهيم، املرجع السابق، ص  5
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الفقه الذي يرى أنه من الضروري أن يكون الجزاء بالبطالن نتيجة مباشرة  ومع ذلك فنحن نؤيد

قبل التعاقدي باإلعالم املستهلك، نظرا ألن هذه النظريات التقليدية املرتبطة بتكوين  لتزاملإلخالل باإل

 .1العقد تقيد من حق املستهلك في املطالبة بهذا الجزاء

ه قبل إلتزامالغلط إلبطال العقد نتيجة إخالل البائع ب ستناد املستهلك على نظريةإبمعنى أخر أن 

على املعلومات الجوهرية بالنسبة للمستهلك  لتزامالتعاقدي باإلعالم، من شأنه أن يقيد نطاق هذا اإل

قبل التعاقدي باإلعالم املنصوص عليها في قوانين حماية  لتزامفقط، في حين أن املعلومات محل اإل

يتها لدى املستهلك، بل تم ، ال تقتصر فقط على معيار مدى جوهر 2اإللكتروني واسعةاملستهلك التقليدي أو 

 عتمادا على عدة معايير.إوضعها 

إن كان يمكن االستناد إليه كأساس إلبطال العقد نتيجة إخالل و  ومن هنا يمكن القول أن عيب الغلط

 .3يتحقق إال في حاالت محدودةه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، فإن ذلك ال إلتزامالبائع ب

 قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتاامعيب التدليس كأساس إلبطال العقد نتيجة اإلخالل باإل -

 ،4"إيهام املتعاقد األخر بغير الحقيقة، بقصد دفعه إلى التعاقد: "عرف بعض الفقه التدليس على أنه

من القانون  87و 86عيوب الرضا، ضمن املادتين قد تطرق املشرع الجزائري إلى التدليس كعيب من و 

املدني، حيث أجاز املشرع الجزائري للمتعاقد الذي وقع في تدليس إبطال العقد، إذا كانت الحيل التي لجأ 

 .5إليها املتعاقد األخر أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لوالها ملا أبرم العقد

واقعة أو مالبسة تدليسا يمكن من خاللها إبطال  عتبر املشرع الجزائري السكوت عمدا عنإكما 

 .6العقد، بشرط أن يثبت املدلس عليه أنه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة

و يستخلص من ذلك أنه حتى يمكن الحكم بإبطال العقد لتعيب اإلرادة بسبب التدليس ال بد من 

هذه الطرق و  حتيالية،إطرق ستعمال إهو و  املادي أو املوضوييتوافر ركنين: الركن األول هو الركن 

االحتيالية قد تظهر في صورتين، صورة إيجابية كالكذب، أو صورة سلبية كالكتمان أو السكوت عمدا عن 

بها أقدم الطرف األخر على إبرام العقد، بحتيالية أن تكون بسمالبسة، ويشترط في هذه الطرق اإل  واقعة أو

                                                         
 .32باسط جمعي، املرجع السابق، ص حسن عبد ال 1
 .134، ص 2011/2012، 1باإلعالم، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  لتزامفرحات ريموش، اإل 2
 .135، ص نفسهفرحات ريموش، املرجع  3
، جامعة اإلخوة منتوري 41العلوم اإلنسانية، املجلد "ب"، العدد  سامي بلعابد، الطبيعة القانونية إللتزام ضمان العيوب الخفية، مجلة 4

 .471، ص 2014، الجزائر، 1قسنطينة 
 .الجزائري  من القانون املدني 01فقرة  86أنظر املادة  5
 .من القانون املدني الجزائري  02فقرة  86أنظر املادة  6
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ن الثاني فهو الركن املعنوي أي نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا انعدمت نية أما عن الرك

 . 1التضليل ال يكون هناك تدليس

ستناد إلى هذه القواعد املتعلقة بعيب هل يمكن للمستهلك اإللكتروني اإل  و لكن السؤال املطروح هنا

 ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني ؟.إلتزامالبائع بالتدليس إلبطال عقد البيع اإللكتروني في حالة إخالل 

هو أحد حاالت  البياناتو  باإلدالء باملعلومات لتزامالقضاء على أن اإلخالل باإلو  يتفق غالبية الفقه

فإنه يمكن تطبيقا لذلك و  ،2الكتمان التدليس ي املكونة للعنصر املادي في التدليس املؤدي لبطالن العقد

ه قبل التعاقدي باإلعالم إلتزاماإللكتروني طلب إبطال العقد اإللكتروني في حالة إخالل البائع بللمستهلك 

عتبار أن إخالل البائع بهذا إيب التدليس في شقها السلبي، على يستند في ذلك إلى نظرية عو  اإللكتروني،

ى أساس الكتمان أو من ثم يمكن القول إن إبطال العقد علو  يكيف على أنه سكوت تدليس ي، لتزاماإل

 .3قبل التعاقدي باإلعالم لتزامالسكوت املدلس يعد دائما جزاء مباشرة على اإلخالل باإل

و تطبيقا لذلك حتى يمكن للمستهلك اإللكتروني التمسك بعيب الكتمان التدليس ي إلبطال العقد 

أن يثبت توافر أركان التدليس ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، يجب عليه إلتزامنتيجة إخالل البائع ب

إثبات نية و  محله،و  البيانات املتعلقة بالعقدو  ه باإلدالء باملعلوماتإلتزامبأن يثبت كتمان أو إخالل البائع ب

التضليل لدى البائع، كما يجب على املستهلك أن يثبت أيضا أن كتمان البائع أو إخالله بهذه البيانات بلغ 

كبير في إرادة املستهلك، لدرجة إقدامه على إبرام عقد ما كان ليبرمه لوال من الجسامة حدا مؤثرا بشكل 

 .4تلك الحيل التي لجأ إليها البائع

، ال سيما في عقد البيع 5و مما ال شك فيه أن إثبات توافر هذه الشروط أمر صعب بالنسبة للمستهلك

 يسهل للبائع التالعب بهذه البياناتاإللكتروني أو بالنسبة لإلعالم عبر الوسائط اإللكترونية، حيث 

 تعديل املعلومات في أي وقت.و  املعلومات نظرا لإلمكانيات التي توفرها هذه الطريقة إلدراجو 

قبل التعاقدي باإلعالم، على  لتزامكما أن هذه الشروط قد تحد من فعالية التدليس كجزاء لإلخالل باإل

سات أو الوقائع التي تم التكتم عليها على قدر كبير من عتبار أنه يشترط في التدليس أن تكون املالبإ

هذا الشرط ال و  الجسامة بحيث أن املدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو املالبسة،

 لتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، كون أنه يكفي لتحقق اإلخالل باإل لتزامنجده عند اإلخالل باإل
                                                         

العمل غير املشروع  –، العقد لتزامبوجه عام مصادر اإل لتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد نظرية اإل 1

 .326إلى  319القانون، املرجع السابق، ص من  –اإلثراء بال سبب  –
 .32حسن عبد الباسط جمعي، املرجع السابق، ص  2
 .356جع السابق، ص ، املر بوعبيدةعباس ي  3
 .303، املرجع السابق، ص قارسبوبكر  4
 .276عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  5
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البيانات التي نصت عليها قوانين حماية و  باإلعالم أن يكتم البائع اإللكتروني املعلومات قبل التعاقدي

أقل تأثير على إرادة املستهلك، فدرجة التأثير على إرادة املستهلك و  لو كانت أقل جسامةو  املستهلك،

ا يحد نوعا ما من هو مو  قبل التعاقدي باإلعالم تختلف عما هو مطلوب في التدليس، لتزاماملطلوبة في اإل

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، فالكتمان  لتزاممجال تطبيق الحكم بإبطال العقد كجزاء لإلخالل باإل

هذا 1يغطيه بالكاملال قبل التعاقدي باإلعالم إال أنه  لتزامإن كان يتقاسم حيزا واسعا مع اإلو  التدليس ي

 من جهة.

هو أمر صعب إذا لم نقل و  على عاتق املستهلك اإللكترونيو من جهة أخرى فإن عبئ اإلثبات يقع 

 هي أن يثبت عدم إدالء البائع باملعلوماتو  مستحيل، إذ أن املستهلك يجد نفسه مطالب بإثبات ثالثة أمور 

مدى تأثيره عليه و  أن يثبت مدى جسامه هذا الفعل الذي قام به البائعو  العقد،و  البيانات املتعلقة باملبيعو 

هو أمر معنوي و  أصعب ش يء أن يثبت الركن املعنوي أي نية التضليل،و  عقد البيع اإللكتروني، في إبرام

 غير ملموس، فمن غير املمكن أن يستطيع املستهلك كطرف ضعيف إثبات كل ذلك.

قبل التعاقدي  لتزامن البعض يرى أنه يكفي للمستهلك أن يثبت شروط قيام اإلفإ ذلك بالرغم من

فتراض علم البائع إكامال، مع و  تنفيذا صحيحا لتزامتعاقد األخر لم يقم بتنفيذ هذا اإلأن املو  باإلعالم،

هو األمر الذي يغني عن إثبات توافر و  بتأثير كتمانها على رضا املستهلك،و  املدين بالبيانات املطلوبة،

 .2العناصر املشار إليهم في الفقرة السابقة

قبل  لتزامعيوب الرضا كأساس إلبطال العقد نتيجة اإلخالل باإلكمحاولة لتقييم نظرية و  و في األخير

إن كان يمكن االستناد إليها كجزاء و  التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، يمكن القول أن نظرية عيوب الرضا

لعل السبب و  قبل التعاقدي باإلعالم، إال أن ذلك يبقى قاصرا في حاالت محدودة، لتزاملإلخالل باإل

 تعقيدو  التي ال ترايي ضعف املستهلك من جهةو  الشروط الواردة عليها،و  لك هو القيودالرئيس ي في ذ

عتبار أن هذه النظريات إهذا أمر طبيعي على و  خصوصية التعاقد اإللكتروني من جهة أخرى،و  صعوبةو 

 .د هذا التطور الهائل في التعاقدقد وضعت في وقت لم يشه

قبل التعاقدي  لتاامساس إلبطال العقد نتيجة اإلخالل باإلقاعدة عدم العلم الكافي باملبيع كأ -ب

 باإلعالم اإللكتروني

ملشتري إبطال أقرت أغلب التشريعات في قواعدها العامة في شقها املتعلق بعقد البيع على إمكانية ا

هو و  يتحقق ذلك في حالة إقدام املشتري على إبرام عقد البيعو  مه الكافي باملبيع،العقد نتيجة عدم عل

                                                         
 .130-129، املرجع السابق، ص ريموشفرحات  1
 .276عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  2
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علم املشتري باملبيع عادة هو يكون سبب عدم و  الخصائص األساسية املتعلقة باملبيع،و  جاهل للمعلومات

 تقصير البائع في إعالم املستهلك.

و في هذا اإلطار فقد أقر املشرع الجزائري بإمكانية املشتري من إبطال عقد البيع إذ لم يكن عاملا باملبيع 

شتمل إعلم املشتري باملبيع كافيا إذا  يعتبرو  من القانون املدني، 352دة ذلك بمقتض ى املاو  علما كافيا،

يعتبر هذا الحق في اإلبطال و  كما أوصافه األساسية بحيث يمكن التعرف عليه،و  العقد على بيان املبيع

حق مقرر للمشتري فقط دون البائع، ذلك أن هذا األخير ال يمكنه أن يطلب إبطال البيع بدعوى أن 

لبائع التمسك بإبطال العقد بدعوى أنه لم يكن يعلم لفيا، كما ال يحق ي لم يكن يعلم باملبيع علما كااملشتر 

يسقط حق املشتري في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم الكافي به إذا ذكر في و  ، هذا1باملبيع علما كافيا

 .2العقد أنه عالم بالبيع، إال إذا أثبت غش البائع

ستناد إلى قاعدة عدم العلم الكافي للمبيع روني اإل نا هو هل يمكن للمستهلك اإللكتو لكن ما يهمنا ه

 ه قبل التعاقدي باإلعالم؟إلتزامإلبطال عقد البيع اإللكتروني في حالة إخالل البائع اإللكتروني ب

بيع قبل التعاقدي باإلعالم في عقد ال لتزاميرى أغلبية الفقه في هذا اإلطار على أن اإلخالل باإل

ن م 352املقررة في املادة  3اإللكتروني يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القاعدة املتعلقة بعدم العلم الكافي للمبيع

ه قبل التعاقدي باإلعالم، يؤدي إلى إبرام إلتزامعتبار أن إخالل البائع بإالقانون املدني الجزائري، على 

ستنادا إلى دعوى عدم العلم الكافي إيع، مما يحق له طلب إبطال العقد هو غير عالم باملبو  املستهلك للعقد

 باملبيع.

شرط العلم الكافي باملبيع، ذلك أن قيام و  قبل التعاقدي باإلعالم لتزامو املالحظ أن هناك تطابق بين اإل

تي تؤدي إلى وصف املعلومات الو  البائع قبل إبرام العقد أو أثناء إبرامه بالعمل على تضمينه كافة البيانات

ذلك حينما يتعذر على املشتري إدراك ذلك بوسائله الذاتية، فإن و  الش يء املبيع على نحو دقيق ومتكامل،

تنوير و  قبل التعاقدي بإعالم املشتري بالبيانات العقدية الالزمة لتصحيح رضاه لتزامذلك يمثل تنفيذ لإل

 .4 ذلك فيما يتعلق بمحل العقد هذا من جهةو  بصيرته

قبل التعاقدي  لتزامو من جهة أخرى فإن تطبيق الجزاء املقرر في هذه القاعدة في حالة اإلخالل باإل

إبطال العقد، ذلك أنه بعكس نظرية عيوب الرضا التي تثقل بباإلعالم يسهل مهمة املستهلك في املطالبة 

هذه الحالة إال أن يثبت كاهل املستهلك بإثبات عدة شروط للمطالبة بإبطال العقد، فإنه ال يشترط في 

                                                         
 293، املرجع السابق، ص بوزيانشايب  1
 .الجزائري  قانون مدني 352من املادة  03الفقرة  أنظر 2
 .33حسن عبد الباسط جميعي، املرجع السابق، ص  3
 .279عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  4
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، األمر الذي أدى 1أوصافه األساسيةو  أن العقد جاء خاليا من بيان املبيعو  املستهلك عدم علمه باملبيع

بالبعض إلى القول بأنه شرط العلم الكافي باملبيع الوارد في القواعد العامة هو تطبيق تشريعي نموذجي 

 .2قبل التعاقدي باإلعالم لتزاملإل

قبل التعاقدي باإلعالم، إال أن تطبيق  لتزاماإلو  من هذا التطابق بين شرط العلم الكافي باملبيعو بالرغم 

قبل التعاقدي باإلعالم يبقى قاصر  لتزامالبطالن املقرر في حالة مخالفة هذا الشرط كجزاء لإلخالل باإل

 املعلومات املتعلقة بمحل العقد أي املبيع.و  فقط على اإلخالل بالبيانات

قبل التعاقدي باإلعالم أوسع  لتزامالبيانات الواجب اإلدالء بها في تنفيذ اإلو  ك أن نطاق املعلوماتذل

قبل التعاقدي باإلعالم يشمل إلى جانب املعلومات املتعلقة  لتزامنطاق من شرط العلم الكافي للمبيع، فاإل

شروط و  القانونية للمبيع،و  ملاديةالحالة او  بمحل العقد كافة البيانات األخرى املتعلقة بشخصية البائع

 .3بقة الذكراغيرها من البيانات السو  البيع

ملستهلك، فال ه باإلدالء باملعلومات املتعلقة بشخصيته إلى اإلتزامفإذا أخل مثال البائع اإللكتروني ب

املتعلقة ستناد إلى قاعدة عدم العلم الكافي باملبيع إلبطال العقد، ألن البيانات يستطيع املستهلك اإل 

 بشخصية البائع هي بيانات غير متصلة بمحل العقد .

إن كان يمكن و  القواعد العامة السابقةو  و في األخير يمكن القول من مجمل ما سبق، أن هذه النظريات

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، إال أنها  لتزامستناد إليها كأساس إلبطال العقد نتيجة اإلخالل باإلاإل 

ولعل الحل األمثل  ،4محدودة أو كما يراها البعض بأنها تقيد حق املستهلك في طلب اإلبطالو  تبقى قاصرة

لتجنب هذا القصور هو ضرورة تدخل التشريعات إلقرار حق املستهلك في إبطال العقد اإللكتروني في 

لتعاقدي باإلعالم، بنص صريح مراعيا من خالله ضعف املستهلك وخصوصية حالة اإلخالل باإللتزام قبل ا

 التعاقد اإللكتروني وتكون األساس القانوني الذي يستند إليه إلبطال العقد.

 إمكانية مطالبة املستهلك اإللكتروني بالتعويض -2

ه قبل إلتزامالبائع بإن حق املستهلك في إبطال عقد البيع اإللكتروني في حالة إبرامه نتيجة إلخالل 

، فقد يرغب هذا األخير في املحافظة 5التعاقد باإلعالم اإللكتروني، ليس دائما هو الحل األمثل للمستهلك

ه قبل التعاقدي باإلعالم، كون أن هذا العقد في مجمله إلتزامعلى العالقة التعاقدية رغم إخالل البائع ب

                                                         
 .33حسن عبد الباسط جميعي، املرجع السابق، ص  1
 .411إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 .279لسابق، ص عمر محمد عبد الباقي، املرجع ا 3
 .382عبد املنعم موس ى إبراهيم، املرجع السابق، ص و  ،32حسن عبد الباسط جميعي، املرجع السابق، ص  4
 119رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  5
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طال العقد وحده قد ال يرض ي املستهلك، إذ أن إبطال من جهة أخرى فإن إبو  هذا من جهة، 1مالئما له

األضرار التي أصابته نتيجة و  ال يعوضه عن الخسائرو  العقد يخلصه فقط من عقد البيع الذي أبرمه،

، لذلك 2إقدامه على هذا التعاقد، كالنفقات التي تكبدها في تحرير هذا العقد أو فوات صفقة أخرى أمامه

 .3لتزامي هذه الحالة يعتبر الجزاء املدني األمثل لإلخالل بهذا اإلفإن اللجوء إلى التعويض ف

ه قبل إلتزامالقضاء متفق على أن إخالل البائع بو  و ما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار، أن الفقه

التعاقدي باإلعالم اإللكتروني بما يسبب ضررا للمستهلك، يؤدي إلى قيام مسؤوليته املدنية، بحيث يمكن 

ختلف حول طبيعة هذه املسؤولية، فجانب من إليه بالتعويض، إلى أن هذا الفقه هلك الرجوع عللمست

ختالف هو حول مرد هذا اإل و  ،5جانب أخر يرى أنها مسؤولية تقصيريةو  ،4الفقه يرى أنها مسؤولية عقدية

عتبارها مسؤولية إى عقدي يذهب إل إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، فمن يرى أنه  لتزامطبيعة اإل

 .6قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني غير عقدي فيرى بأنها مسؤولية تقصيرية لتزامعقدية، أما من يعتبر اإل

 إلتزامقبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني هو  لتزامو نحن بدورنا قد رجحنا الرأي الثاني الذي يرى أن اإل

ذلك عند تطرقنا للطبيعة القانونية و  حالة اإلخالل به املسؤولية التقصيرية، علىغير عقدي، يترتب 

 .7قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني لتزاملإل

و عليه يمكن للمستهلك اإللكتروني أن يطالب البائع بالتعويض عن األضرار التي لحقته نتيجة إخالل 

وني على أساس دعوى املسؤولية التقصيرية، طبقا ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكترإلتزامهذا األخير ب

الذي يظهر في و  املتمثلة في : خطأ البائعو  ،و ذلك متى توافر أركانها 8من القانون املدني الجزائري  124للمادة 

ه قبل التعاقدي باإلعالم، سواء كان هذا اإلخالل يأخذ مظهرا سلبيا ككتمانه للبيانات إلتزامشكل إخالله ب

ا أو كليا، أو يتخذ مظهرا إيجابيا كالكذب في يمها للمستهلك قبل التعاقد سواء كان كتمانا جزئالواجب إعال 

 .1الضرر و  العالقة السببية بين الخطأو  كذا الضرر الذي يلحق باملستهلكو  ،9هذه البيانات

                                                         
 .380، املرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنانخالد  1
، جامعة محمد خيدر، 01، العدد 05لكتروني، مجلة الحقوق والحريات، املجلد ، حق املستهلك في اإلعالم في عقد البيع اإلبركاتكريمة  2

 .290، ص 2017بسكرة، الجزائر، 
 .383عبد املنعم موس ى إبراهيم، املرجع السابق، ص  3
 .121رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص و  ،215أنظر مثال: خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  4
 .270إسالم هاشم عبد املقصود سعد، املرجع السابق، ص و  ،385:غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  مثال أنظر 5
 .63جامع مليكة، املرجع السابق، ص  6
 من هذه الرسالةو ما بعدها  81 أنظر الصفحة 7
يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في و  يرصتكبه الشخص بخطئه،"كل فعل أيا كان من القانون املدني الجزائري على أنه:  124تنص املادة  8

 حدوثه بالتعويض"
راجع تفصيل ذلك لدى: سيد محمد السيد شعراوي، الحماية املدنية للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  9

 .262، ص 2010الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 



 احلامية القانونية للمستهلك: يف املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكرتوين....الفصل األول: ..............الباب األول...

 

~ 121 ~ 
 

قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني: طبقا للقوانين الخاصة بحماية  لتاامثانيا: جزاء اإلخالل باإل

 املستهلك

قبل التعاقدي باإلعالم  لتزامنظمت اإلو  التي نصتو  تجهت أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلكإ

ه قبل التعاقدي باإلعالم إلتزاماإللكتروني، على فرض عقوبات على كل محترف أو مورد إلكتروني يخل ب

التي يجب أن يدرجها في إعالمه و  إللكتروني، أو ال يحترم البيانات التي نصت عليها هذه التشريعاتا

 اإللكتروني قبل التعاقد.

و من هذه التشريعات نجد مثال املشرع الفرنس ي، حيث فرض هذا األخير عقوبات على املحترف أو 

التي و  املتمثلة في الغرامة املاليةو  إعالم املستهلك،ه قبل التعاقدي بإلتزاماإللكتروني في حالة إخالله ب بائعال

ذلك طبقا و  ،2يورو بالنسبة للشخص املعنوي  15000و يورو بالنسبة للشخص الطبيعي، 3000ال تتجاوز 

 .3السابق 2016/301املستحدثة بموجب األمر رقم و  من قانون االستهالك الفرنس ي، L131-1للمادة 

ه قبل التعاقدي باإلعالم إلتزامإلكتروني، يخل ب بائعكما فرض أيضا غرامة مالية على كل محترف أو 

يورو بالنسبة للشخص  3000شروط البيع، حيث قدر هذه الغرامة بأن ال تتجاوز و  املتعلق باألسعار

ن قانون م 01فقرة  L131-5ذلك طبقا للمادة و  يورو بالنسبة للشخص املعنوي، 15000و الطبيعي،

 .4السابق 2016/301املستحدثة بموجب األمر رقم و  االستهالك الفرنس ي،

أما بالنسبة للتشريعات العربية الخاصة بحماية املستهلك، فقد فرضت أغلبها غرامات مالية في على 

رع من ذلك مثال املشو  ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني،إلتزامالبائع اإللكتروني في حالة إخاللها ب

، 5املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية 2000لسنة  83من القانون عدد  49التونس ي بمقتض ى الفصل 

 دينار تونس ي. 5000إلى  500حيث قدر هذه الغرامة ما بين 

     

                                                                                                                                                              
، املركز 02، العدد 05باإلعالم، مجلة القانون، املجلد  زاملتراجع تفصيل ذلك لدى: الطيب قلوش، اآلثار املدنية إلخالل املتدخل باإل 1

 ما بعدها.و  163، ص 2016الجامعي لغيليزان، الجزائر، 
2
 Voir : Jean Calais-Auloy et Henri Temple, droit de la consommation, 9

e
 édition, dalloz, 2015, p 63. 

3
 Article L131-1 du code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art : « Tout 

manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est 

passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique 

et 15 000 euros pour une personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » 
4
 Article L131-5-1 du code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art : 

«Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les 

conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende 

administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour 

une personne morale. » 
ني يتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية، متوفر على املوقع اإللكترو  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  5

 jort-2000-08-09-du-83-2000-num-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-2000-2000064000831__064اآلتي:

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-jort-2000-064__2000064000831
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ه إلتزامأما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد فرض على املورد اإللكتروني غرامة مالية في حالة إخالله ب

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون رقم  39ذلك بمقتض ى املادة و  ي باإلعالم اإللكتروني،قبل التعاقد

 دج. 500.000دج إلى  50.000املقدرة ما بين و  اإللكترونية،

شهرا ( 12كما يضاعف مبلغ هذه الغرامة في حالة تكراره لهذه املخالفة خالل مدة ال تتجاوز اثني عشر )

 من القانون السابق. 48ذلك طبقا لنص املادة و  األولى،من تاريخ فرض العقوبة 

ه إلتزامو إضافة إلى الغرامة املالية، فقد فرض املشرع الجزائري على املورد اإللكتروني في حالة إخالله ب

من القانون  39ذلك طبقا لنص املادة و  قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني، عقوبة أخرى تكميلية،

من خاللها للجهات القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى السابق، حيث أجاز 

 ( أشهر.06جميع منصات الدفع اإللكتروني، ملدة ال تتجاوز ستة )

من التشريعات غيرها و  و عليه يتضح في األخير من هذه العقوبات التي أقرتها التشريعات السابقة

كذا تنظيمها و  قبل التعاقد بإعالم اإللكتروني، لتزاملة مخالفته لإلعلى البائع اإللكتروني في حا األخرى 

الدور الكبير و  ، نظرا ألهميتهلتزامحترام هذا اإلإتأكيدها على ضرورة و  ، هو حرصهالتزاماملفصل لهذا اإل

 علم ملا هو مقدم على التعاقد عليه.و  درايةو  الذي يلعبه في حماية رضا املستهلك، بأن يكون على بينه

في املرحلة السابقة إلبرام عقد البيع يمكن القول أن الحماية القانونية للمستهلك ختما لهذا الفصل 

الخداع الذي قد يقع فيه في و  حماية من الغشو  تنوير إرادة املستهلكو  ، تهدف أساسا إلى تبصيراإللكتروني

ذلك من خالل تنظيم اإلشهار التجاري اإللكتروني املوجه للمستهلك، بفرض جملة من و  هذه املرحلة،

بعض الضوابط يجب على املعلن أن يتحلى بها عند عرضه إشهاره التجاري اإللكتروني، إضافة إلى حضر 

تي تسبب هي تلك التي من شأنها أن تأدي إلى تضليل املستهلك، أو تلك الو  اإلشهارات التجارية اإللكترونية،

من و  من جهة أخرى و  هذا من جهة، spamالرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيها املعروفة باسم و  إزعاجا له

قبل تعاقدي  إلتزامأجل ضمان تحقيق العلم الكافي للمستهلك في إطار هذا النوع من التعاقد تم فرض 

 بالعقد ة البيانات واملعلومات املتعلقةتزويد املستهلك بجملباإلعالم على عاتق البائع اإللكتروني، مضمونه 

 شخصية البائع... إلخ، مع فرض عقوبات مالية في حالة اإلخالل بكل هذه القواعد.و  املبيعو 
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 الحماية القانونية للمستهلك: في مرحلة إبرام عقد البيع اإللكترونيالفصل الثاني: 

األخيرة من مراحل تكوين عقد و  بعد تخطي املرحلة السابقة للتعاقد، يدخل الطرفان في املرحلة الثانية

ذلك و  رغبته في التعاقد،و  ، ففي هذه املرحلة يعبر املستهلك عن إرادته1هي مرحلة إبرامهو  اإللكتروني،البيع 

 الذي سبق أن عرض عليه.و  بقبول إيجاب الطرف األخر،

، أن كل طرف يفترض فيه أنه -مرحلة إبرام عقد البيع اإللكتروني–و ما هو معروف على هذه املرحلة 

يتحقق ذلك بصفة أساسية من خالل و  إضعاف مركز الطرف األخر،و  ية مركزهأعد العدة لتقو و  قد تأهب

بطبيعة الحال فإنه غالبا ما يكون املستهلك ضحية هذه و  محاولة كل منهما العبث بإرادة الطرف األخر،

ذلك نتيجة لهيمنة الطرف و  العالقة، ألن إرادته التعاقدية في كثير من الحاالت ال تعبر عن حقيقة رغبته،

قوة في هذا املجال مقارنة باملستهلك و  خبرةو  ألخر على العالقة التعاقدية، نظرا ملا يتميز به من تفوق ا

 .2اإللكتروني

ة أي مرحلة إبرام عقد البيع للذلك كان ال بد أن تمتد الحماية القانونية للمستهلك لتشمل هذه املرح

بحماية املستهلك سواء في إطار تعاقده هو ما سارت عليه أغلب التشريعات الخاصة و  اإللكتروني،

التقليدي أو اإللكتروني بصورة عامة، حيث فرضت هذه التشريعات في طياتها جملة من القواعد لحماية 

، إضافة إلى القواعد املتعلقة هو ما يظهر من قواعد حمايته من الشروط التعسفيةو  إرادته التعاقدية،

 الثاني(. بحث)املاء التعاقد الشخص ي أثن عبحماية معطياته ذات الطاب

نحن بصدد دراسة و  التفصيل في هذه الحماية، كان ال بد لنا أوالو  و لكن قبل الدخول في دراسة

أن و  دراسة عقد البيع اإللكتروني، ال سيماو  البحث ستهلك في عقد البيع اإللكتروني،الحماية القانونية للم

من جهة أخر فإن و  ذي يبرمه هذا األخير، هذا من جهة،مسألة حماية املستهلك مرتبطة بطبيعة العقد ال

يتميز بخصوصية ال سيما عند إبرامه، لم نعهدها في إطار إبرام عقد  -عقد البيع اإللكتروني–هذا األخير 

سنحاول و  الثاني(، بحث)املاإلشكاالت القانونية و  البيع التقليدي، كما أن إبرامه يثير العديد من املسائل

 الفصل التفصيل في كل ذلك.خالل هذا 

 

 

 

                                                 
تخصص قانون  ،محمد جريفيلي، حماية املستهلك في نطاق العقد )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق  1

 .172 ، ص2017/2018العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، و  خاص معمق، كلية الحقوق 
 .418إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
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 املبحث األول: التنظيم القانوني إلبرام عقد البيع اإللكتروني

قيل بأنه  التصرفات القانونية، حتىو  يعتبر عقد البيع بصورة عامة من أكثر العقود شيوعا في املعامالت

 .1القانون املدنيالخاصة للعقود املنظمة في و  نبثقت أغلب القواعد العامةإعقد كل األوقات، فمنه 

ستغاللها في إالشركات إلى و  التجارو  تجه أغلب األفرادإ، تصالوسائل اإلو  وبتطور الوسائط اإللكترونية

تعاقد عن بعد، الشراء، نظرا للمميزات التي تمنحها لهم، ال سيما تلك املتعلقة بإمكانية الو  البيع تعمليا

 نتشار ما يسمى بالتجارة اإللكترونيةإو  بين طرفي العقد، ما أدى بظهور  لتقاءاإلو  نتقالدون الحاجة إلى اإل 

 العقود اإللكترونية بصورة عامة.و 

يعتبر عقد البيع اإللكتروني من أكثر العقود إبراما في بيئة التجارة اإللكترونية، كما يعتبر من أكثر و  هذا

نحن بصدد دراسة الحماية القانونية و  علينالذلك كان يتوجب ، التي يبرمها املستهلك اإللكترونيالعقود 

عتبار أن حماية إث في هذا األخير تبعا لذلك، على الوقوف للبح على للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني

 املستهلك مرتبطة بطبيعة العقد الذي يبرمه.

تميزه عن التي و  و عليه سنحاول من خالل هذه الدراسة بيان أهم خصوصيات هذا النوع من العقود،

إضافة إلى بيان أهم املسائل القانونية  )املطلب األول(،العقود املشابهة له و  غيره من عقود البيع التقليدية

 )املطلب الثاني(.التي يثيرها عند إبرامه 

 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي لعقد البيع اإللكتروني

، ما جعل نترنتة إبراما ال سيما على شبكة اإل يعتبر عقد البيع اإللكتروني من أكثر العقود اإللكتروني

نتشار هذا النوع من إلعل السبب في و  ،زدهارهاإعامال رئيسيا في و  نية،منه األداة األساسية للتجارة اإللكترو 

السهولة في و  ما تحمله من مميزات ال سيما ميزتي السرعةو  العقود اإللكترونية هو الطريقة التي يبرم بها

سرعة دون الحاجة و  أصبح يمكن للمستهلكين الحصول على أي سلعة من أي مكان بسهولةإبرامه، بحيث 

 السفر.و  نتقاللل 

على تحديد اإلطار نتشاره الواسع، كان ال بد من الوقوف إو  و نظرا ألهمية عقد البيع اإللكتروني

مع بيان أهم خصائصه ، )الفرع األول(نطالقا من تعريفه على ضوء الطريقة التي يبرم بها إاملفاهيمي له، 

طرق مختلفة )الفرع الثالث(، لنصل بعن غير من عقود البيع املبرمة يتميز بها و  التي ينفرد)الفرع الثاني( 

 )املطلب الرابع(.الجدل الفقهي الذي ثار بشأنها و  في ختام هذا املطلب إلى بيان الطبيعة القانونية له

                                                 
، جامعة الحاج 01 ، العدد05، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد نترنتكمال لكواشت، عقد البيع املبرم عبر اإل و محمد بوكماش  1

 .204، ص 2018لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 الفرع األول: تعريف عقد البيع اإللكتروني

ملا و  العقد اإللكتروني،و  هما: عقد البيع،و  عقد البيع اإللكتروني هو مركب وصفي يتكون من جزئيين

، فإنه يتعين كأول خطوة في البحث عن تعريف لعقد البيع 1كان معرفة املركب تتوقف على معرفة أجزائه

 اإللكتروني، هو التطرق إلى التعاريف التي قيلت بشأن أجزائه.

هو التجارة و  كخطوة ثانية لدراسة املجال الذي يظهر فيه هذا النوع من العقود، أاللننتقل بعد ذلك 

 مجاله.و  اإللكترونية، لنصل في األخير إلى وضع تعريف لعقد البيع اإللكتروني يتناسب مع أجزائه

 أوال: تعريف عقد البيع

ستعملها اإلنسان إالتي هو من أقدم الوسائل و  نتشارا،إأكثرها و  يعتبر عقد البيع من أقدم العقود

الحاضر مركز الصدارة ضمن قائمة العقود املسماة، و  حتل عقد البيع في املاض يإقد و  ،2الكتساب امللكية

قواعد مستقلة تتناسب مع حجم األهمية التي و  لذلك خصته معظم التشريعات املدنية املعاصرة بأحكام

 .3يمتاز بها هذا العقد عن غيره من العقود األخرى 

في هذا اإلطار فقد عرفه و كثرت التعريفات الفقهية التي قيلت بشأن عقد البيع،و  قد تنوعتو  هذا

الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري بأنه: "عقد ملزم لجانبين، إذ هو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية 

 .4"يلزم املشتري أن يدفع للبائع مقابال لذلك ثمنا نقدياو  ش يء أو حقا ماليا أخر،

على البائع تجاه  إلتزامكما عرفه أيضا الدكتور عمر أحمد عبد املنعم دبش بأنه: "عقد بموجبه ينشأ 

 .5ذلك نظير مبلغ من النقود )الثمن("و  تسليمه للمشتري،و  هو نقل ملكية الش يءو  املشتري،

من القانون املدني بأنه:  351عن تعريفه من الناحية القانونية، فقد عرفه املشرع الجزائري في املادة  أما

 "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية ش يء أو حق مالي أخر في مقابل ثمن نقدي".

                                                 
القانون )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة الستكمال ملتطلبات الحصول و  وليد خليل محمد الحواجرة، العقد اإللكتروني في الفقه اإلسالمي 1

 .15، ص 2010ردن، األصول، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األ و  على درجة الدكتوراه في الفقه
 .16، ص 1997، البيع، مكتبة املدرسة الوطنية للدارة، تونس، 1، قانون مدني األحمديعبد هللا  2
، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب األول، عقد البيع، الطبعة الثالثة، مكتبة دار اإليمان، الرباط، العرعاري عبد القادر  3

 .09، ص 2011املغرب، 
املقايضة، و  ، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على امللكية، املجلد األول، البيعالسنهوريعبد الرزاق أحمد  4

 . 21دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون تاريخ النشر، ص 
فية )في عقد البيع(، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، الوافي في شرح ضمان العيوب الخدبشعمرو أحمد عبد املنعم  5

 .29، ص 2012
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املشتري دون و  ائعويتضح من مجمل التعاريف التي قيلت حول عقد البيع، أنه عقد رضائي يتم بين الب

ات متبادلة على عاتق إلتزامهو عقد معاوضة ملزم لجانبين، حيث يرتب و  توقف ذلك على شرط أخر،

يرد البيع على امللكية و  املشتري بدفع ثمن، إلتزامالطرفين، فالبائع يلتزم بنقل ملكية الش يء املبيع مقابل 

ا يعتبر من أعمال التصرف التي يلتزم فيها املشتري ا بنقلها، لهذإلتزامفهو يؤدي إلى نقل امللكية أو يرتب 

 .1بأداء ثمن نقدي

 ثانيا: تعريف العقد اإللكتروني

لعل سبب هذا الخالف و  ختلفت فيه وجهات النظر،إو  أثار تعريف العقد اإللكتروني الكثير من الجدل،

ختالف التعريفات إي أدى إلى الذ، األمر 2تنوع هذه العقود التي تبرم عبر الوسائط اإللكترونيةو  هو حداثة

 .3التي وردت في شأنه

التي تتمثل بصفة أساسية في و  تهعريف العقد اإللكتروني على خصوصيمع ذلك ينبغي أن نركز في ت

هي أنه ينتمي إلى و  الطريقة التي ينعقد بها، كما ال ينبغي على أي حال أن نغفل صفة هامة من صفاته،

 .4طائفة العقود التي تبرم عن بعد

و من هذا املنطلق سنحاول أن نتطرق إلى بعض التعريفات الفقهية التي قيلت بشأن العقد اإللكتروني، 

 ثم نتطرق إلى التعريفات التي وضعتها بعض التشريعات لهذا النوع من العقود، بما فيها املشرع الجزائري.

                                                 
حماية املستهلك، د ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، و  الدوليةو  اإللكترونيةو  محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية 1

 .11، ص 2006
التي تعني التحكم في تدفق الشحنات الكهربائية في بعض و  electronicعن أصل إنجليزي وهي تعتبر كلمة اإللكترونية من الكلمات املعربة  2

ال يخرج املعنى االصطالحي لهذا املفهوم عن معناه اللغوي، فهي عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جدا دائمة الحركة و  األجهزة الكهربائية،

دخلت في كثير من املجاالت فظهر الراديو الذي و  تخدمت اإللكترونيات في التصنيعقد اسو  الذي هو جزء من الذرة،و  حول جسم هو النواة

غيرها من األجهزة التي تعمل عن طريق و  الحاسوب األليو  الفاكسو  الهاتفو  التلكسو  يستقبل هذه املوجات اإللكترونية ثم ظهر التلفاز

نحوها من اآلالت التي تعمل عن طريق اإللكترون، و  تتم عبر هذه الوسائلعلى ذلك فإن العقود اإللكترونية هي العقود التي و  اإللكترونيات،

التعاقد بواسطتهما، خصص هذا املصطلح و  إنشار املراسلةو  ،نترنتشبكة اإل و  وهذا من حيث األصل، إال أنه بعد ظهور الحاسوب األلي

فال يشملها عرفا هذا املصطلح في  تصالغيرها من وسائل اإلللعقود التي تتم عن طريقهما، أما التعاقد عبر الراديو أو الهاتف األرض ي أو 

لهذا نجد أن مصطلح العقد و  ،نترنتأصبح مصطلح العقود اإللكترونية ينصرف مباشرة إلى العقود التي تتم عبر شبكة اإل و  العقدين األخيرين،

البريد اإللكتروني. ميكائيل و  (webبر شبكة املواقع )خاصة عو  اإللكتروني يطلق على مجموعة العمليات التي تتم عبر الوسائل اإللكترونية

القانون، أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة و  بين الشريعة نترنترشيد علي الزيباري، العقود اإللكترونية على شبكة اإل 

 .45، ص 2012ن، العراق، هي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة، شريعة إسالمية، تخصص فقه مقار و  العراقية
علوم، التخصص رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، النظام القانوني للعقد اإللكتروني في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(، عجاليبخالد  3

 .16، ص 2014العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  قانون، كلية الحقوق 
، الطبعة األولى، املجلس األعلى للثقافة، نترنتن، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية خصوصية التعاقد عبر اإل أسامة مجاهد أبو الحس 4

 .21، ص 2003القاهرة، مصر، 
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 التعريف الفقهي للعقد اإللكتروني -1

 ختالف ناتج كما سبق اإلشارة إليه إلى حداثةهذا اإل و  الفقهاء في تعريف العقد اإللكتروني، ختلفإ

تشعب التعريفات الفقهية التي قيلت بشأن العقد و  تنوع هذا النوع من العقود، األمر الذي أدى إلى كثرةو 

الدراسة، التطرق إلى عليه سنحاول في إطار البحث عن تعريف يتناسب مع مقتضيات هذه و  اإللكتروني،

 للعقد اإللكتروني. ساسيةأهم التعريفات الفقهية التي أبرزت الصفات األ 

تفاق يتالقى فيه اإليجاب بالقبول إالفقه العقد اإللكتروني بأنه: " و في هذا اإلطار فقد عرف جانب من

فاعل بين ذلك بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التو  ت عن بعد،تصاال على شبكة دولية مفتوحة لل

 .1القابل"و  املوجب

و املالحظ على هذا التعريف أنه بالرغم من إبرازه ألهم خصائص العقد اإللكتروني، سواء ما تعلق منها 

ه لم يبين النتيجة املترتبة على بكيفية إبرامه أو صفة البعد التي يتميز بها هذا النوع من العقود، إال أن

 .2ات تعاقدية على الطرفينإلتزامإنشاء و  ثر قانونيهي إحداث أو  لتقاء القبول باإليجاب،إ

ستند في تعريف العقد اإللكتروني للصفة الدولية التي يتميز بها، حيث عرفوه إو هناك من الفقه من 

ذلك من و  الخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى و  بأنه: "هو العقد الذي تلتقي فيه عروض السلع

 .3(، بهدف إتمام العقد"نترنتمنها شبكة املعلومات الدولية )اإل و  دةخالل الوسائط التكنولوجية املتعد

إنتاج و  بين كيفية إبرامهو  و بالرغم من أن هذا التعريف قد أبرز جميع خصائص العقد اإللكتروني،

 أثره، إلى أنه حصر إبرامه بين أشخاص من دول مختلفة، بالرغم من أن العقد اإللكتروني قد يبرم دوليا

وطنيا أو داخليا، إذ أنه من املمكن أن يتم إبرام عقد إلكتروني بين أشخاص يقيمون في دولة قد يبرم و 

 واحدة أو حتى في حي واحد.

تبرز أهم خصائصه هي: "العقد و  و لعل من التعريفات الفقهية التي تعبر عن فحوى العقد اإللكتروني،

على و  تالقيهما كلياو  القبول و  التعبير عن اإليجابيتم فيه و  ينعقد في بيئة التجارة اإللكترونية،و  الذي ينشأ

 ت دولية عن بعدإتصاال سبيل التطابق، بواسطة أجهزة إلكترونية قابلة للبرمجة، تربط بينهما شبكة 

                                                 
 .23، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية خصوصية التعاقد عبر اإل  1
كلية  علوم، تخصص قانون،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه لولي، النظام القانوني للتجارة اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري، فاتح به 2

 .84، ص 2017العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  الحقوق 
إلى هذا التعريف، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  أشار 3

 .74-73، ص 2011مصر، 
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، أو كما عرفه البعض األخر بأنه: "العقد الذي يتالقى 1قد تكون مفتوحة أو مغلقة"و  متعددة الوسائطو 

بقصد إنشاء و  ت دولية باستخدام التبادل اإللكتروني للبيانات،إتصاال كة القبول عبر شبو  فيه اإليجاب

 .2ات تعاقدية"إلتزام

ذلك بأنه عقد و  و املالحظ على هذين التعريفين أنهما يبرزان الخصائص األساسية للعقد اإللكتروني،

ذلك بتطابق يكون و  يبرم عبر الوسائط اإللكترونية عن بعد، أي دون الحضور املادي ألطراف العقد،

الرسائل اإللكترونية، بهدف إحداث أثر قانوني في بيئة تجارية و  القبول عبر تبادل البياناتو  اإليجاب

 إلكترونية

 التعريف القانوني للعقد اإللكتروني -2

حرصت العديد من الدول سواء األجنبية أو العربية على سن قوانين لتنظيم املعامالت اإللكترونية، 

قد تضمنت هذه القوانين في طياتها تعرفا للعقد و  خصوصية هذا النوع من املعامالت،تتناسب مع 

 اإللكتروني.

املتعلق بحقوق املستهلك، نجده قد عرف العقد  2011/83مثال إلى التوجيه األوروبي رقم  رجوعبالف

إطار نظام منظم للبيع  املستهلك فيو  "أي عقد يبرم بين املحترفمنه بأنه:  07فقرة  02اإللكتروني في املادة 

ستخدام الحصري باإل و  املستهلك،و  عن بعد أو تقديم الخدمة دون التواجد املادي املتزامن للمحترف

 .3عن بعد حتى وقت إبرام العقد" تصاللتقنية أو أكثر من تقنيات اإل

األوروبي و قد أخذ املشرع الفرنس ي في تعريفه للعقد اإللكتروني نفس التعريف الذي أورده التوجيه 

املستحدثة بموجب األمر رقم و  من قانون االستهالك الفرنس ي، 01فقرة  L221-1ذلك في املادة و  السابق،

 .4السابق 2016مارس  14املؤرخ  2016-301

املشرع الفرنس ي للعقد اإللكتروني أنهما أبرزا من و  و املالحظ من التعريف الذي أورده املشرع األوروبي

تي يتميز بها العقد اإللكتروني، في كونه عقد يتم عن بعد دون التواجد املادي خالله أهم الخصائص ال

                                                 
األولى، منشورات القانون الواجب التطبيق )دراسة قانونية مقارنة(، الطبعة و  عبد هللا محمود الجواري سلطان، عقود التجارة اإللكترونية 1

 .42-41، ص 2010الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .74خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  2

3
 Article 02/07 du Directive 2011/83/UE, op cit: « contrat à distance : tout contrat conclu entre le professionnel 

et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la 

présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs 

techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ». 
4
 Article L 221-1-1 du code de la consommation, Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – 

art : « Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un 

système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du 

professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à 

distance jusqu'à la conclusion du contrat » 
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، غير أنه 1عن بعد تصالسائل اإلو هي و  ألطرافه، كما حددا الوسائل التي يتم من خاللها إبرام هذا العقد

املستهلك، يعاب على هذا التعريف أنه حصر العقد اإللكتروني في عقود االستهالك الذي يكون أحد أطرافه 

برغم من أن مصطلح العقد اإللكتروني مصطلح واسع يشمل جميع العقود التي تبرم عبر الوسائط 

 اإللكترونية.

أما بالرجوع إلى التعريفات التي أوردتها التشريعات العربية للعقد اإللكتروني، نجد مثال أن املشرع 

طه على العقد اإللكتروني باعتباره الذي يمكن إسقاو  املصري قد عرف التعاقد عن بعد بصفة عامة،

من قانون حماية املستهلك لسنة  08فقرة  01ذلك في املادة و  ينتمي إلى طائفة العقود املبرمة عن بعد،

"عمليات عرض املنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة املعلومات الدولية بأنه:  20182

املقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي و  املسموعةو  يةاملرئ تصال( أو أي وسيلة من وسائل اإلنترنت)اإل 

 وسيلة أخرى"

و املالحظ على هذا التعريف أنه ركز على الوسائل التي يتم بها التعاقد عن بعد، دون أن يبين أهم 

 املشرع الفرنس ي.و  الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من التعاقد، كما هو وارد في تعريف املشرع األوروبي

على خالف التشريعات السابقة، فقد عرف العقد اإللكتروني تعريفا و  بالنسبة للتشريع الجزائري أما 

املتعلق  18/05من القانون رقم  02فقرة  06ذلك بمقتض ى املادة و  صريحا جامعا ألهم خصائصه،

 1425ام جمادى األولى ع 5املؤرخ في  02-04"العقد بمفهوم القانون رقم بالتجارة اإللكترونية، بأنه: 

افق  يتم إبرامه دون و  ،3الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية 2004يونيو  23املو

افه، باللجوء حصريا لتقنية اإلو  الحضور الفعلي  اإللكتروني". تصالاملتزامن ألطر

كونه  هم خصائص العقد اإللكتروني فيأا التعريف قد بين و بذلك يكون املشرع الجزائري من خالل هذ

املتزامن ألطرافه، كما بين الوسائل التي يبرم من خاللها، وهي و  عقد يتم عن بعد دون الحضور املادي

 اإللكترونية. تصالوسائل اإل

                                                 
السابق، وسائل  2011/83بي رقم و امللغى بالتوجيه األور و  بشأن حماية املستهلك في العقود عن بعد، 97/7بي رقم و عرف التوجيه األور  1

املستهلك ، إلبرام و  للمورداملتزامن و  " أي وسيلة يمكن استخدامها، بدون التواجد املاديبأنها:  04فقرة  02عن بعد في املادة  تصالاإل

 العقد"
Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, Journal officiel n° L 144 du 04/06/1997 p. 0019 – 0027, 

Disponible sur le site :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0007 
 03)تابع(، الصادرة في  37دد بإصدار قانون حماية املستهلك، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ع 2018لسنة  181قانون رقم  2

 2018سبتمبر سنة  13ه املوافق ل  1440محرم سنة 
"كل املتمم هو: و  الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02من القانون رقم  04فقرة  03العقد بمفهوم املادة  3

تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف األخر بحيث ال يمكن هذا  تفاقيةإو  تفاقإ

 األخير إحداث تغيير حقيقي فيه".

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0007
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القانونية السابقة للعقد اإللكتروني، أنه و  و عليه يمكن القول بناء على مجمل التعريفات الفقهية

يدي، إلى أنه ينفرد ببعض الخصائص تميزه عنه، ناتجة أساسا يتشابه إلى حد ما مع العقد بمفهومه التقل

، في نترنتالحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالالبيئة التي يبرم فيها، كون أنه يبرم عبر وسائل اإلو  الوسيلة عن

املعطيات و  البياناتو  ذلك عن طريق تبادل الرسائلو  فتراضية دون التواجد املادي ألطراف العقد،إبيئة 

 ا.إلكتروني

 1ثالثا: تعريف التجارة اإللكترونية

يتضح من تعريف العقد اإللكتروني، أن املجال أو البيئة التي يظهر فيها هذا النوع من العقود هي 

التجارة اإللكترونية، لذلك كان ال بد لنا من الوقوف على التعريفات التي قيلت بشأن التجارة اإللكترونية، 

 الفقه أو تلك التي أقرتها تشريعات الدول.سواء التعريفات التي أوردها 

 التعريف الفقهي للتجارة اإللكترونية -1

نظرا للتطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة اإللكترونية، فقد ظهرت العديد من املحاوالت 

رونية، الفقهية في تعريفها، األمر الذي نتج عنه العديد من التعريفات الفقهية املتشعبة للتجارة اإللكت

 التي تعبر عن فحواها.و  في هذا اإلطار التطرق إلى أهم هذه التعريفاتو وسنحال

و في هذا اإلطار فقد عرفه جانب من الفقه بأنها: "هي جميع عمليات تبادل املعلومات التي تتم على 

نشطة التجارية إدارة األو  ، كما يعرفها جانب أخر بأنها: "تنفيذ2التي تؤثر على الحياة التجارية"و  الشبكة

 .3"نترنتالخدمات بواسطة املعطيات عبر شبكة اإل و  املتعلقة بالبضاعة

هي شبكة و  و املالحظ على هذين التعريفين أنهما قد حصرا وسيلة التجارة اإللكترونية في وسيلة وحيدة

لبة االوسيلة الغإنما هي و  ليست الوسيلة الوحيدة في التجارة اإللكترونية، نترنت، مع أن شبكة اإل نترنتاإل 

في هذا العصر، كما أن حصر تعريف التجارة اإللكترونية في وسيلة واحدة غالبة في هذا العصر قد ال 

أن هناك بعض و  يواكب تعريفها في العصور القادمة، نظرا للتطور الحاصل في هذه الوسائل، ال سيما

                                                 
، electronic businessمصطلح األعمال اإللكترونية و  electronic commerceينبغي اإلشارة أوال إلى عدم الخلط بين التجارة اإللكترونية  1

 إنما هما مصطلحان مختلفان، فاألعمال اإللكترونية أوسع نطاقاو  فهما ليسا مصطلحان مترادفان كما يسود االعتقاد لدى بعض الفقه،

شركات التأمين اإللكترونية، في حين أن التجارة و  الحكومة اإللكترونيةو  البنوك اإللكترونيةو  أكثر شمولية، فهي تشمل التجارة اإللكترونيةو 

ضمن بيئة إلكترونية. خالد ممدوح و  الخدمات باستخدام وسائل إلكترونيةو  لكترونية نشاط تجاري السيما تعاقدات حول طلب املنتجاتاإل

 أساليب مكافحتهاو  أمير فرج يوسف، الجرائم التجارية اإللكترونيةو  ،39إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  إبراهيم،

، 2013أطراف العقد اإللكتروني التجاري، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، و  حماية املستهلك اإللكتروني كيفيةو 

 .30-29ص 
2
 Djamila Mahi-Disdet, op cit, p 25 

 .11، ص 2008ئر، سليم سعداوي، عقود التجارة اإللكترونية دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الخلدونية، الجزا 3
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ب عبر الشبكة في وعاء يسمى "طريق إن املعلومات تنساو  ،نترنتالخبراء يتحدثون عن املستقبل بعد اإل 

ذلك عن طريق وسائط معلوماتية إلكترونية سوف تجعل التكنولوجيا التي نحياها و  املعلومات السريع"

 .1ت مجرد أثر من املاض يتصاال اليوم في مجال اإل

ع لو لم تتمتو  ، حتىنترنتكما عرفها جانب أخر من الفقه بأنها: "جميع املعامالت التي تتم عبر اإل 

 إن كان الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم السلعة أو الخدمة على األقلو  بالصفة التجارية،

 .2الذي غالبا ما يكون تاجرا"و 

 ة معامالتهانتقاد السابق للتعريفين السابقين، أنه ركز على صفؤخذ على هذا التعريف إلى جانب اإل ي

البيانات واملعطيات مثال، أضف إلى ذلك، أن و  املعلوماته املعامالت، كتبادل ذلم يبين كيف تتم هو 

معامالت التجارة اإللكترونية هي معامالت تجارية دائما سواء كانت تجارية بحسب املوضوع أو بحسب 

، لذلك سمي املجال أو 3الشكل، أو كانت تجارية بالتبعية لصفة القائم بها من أجل حاجياته التجارية

لتجارة اإللكترونية، أما إذا لم تكن معامالت تجارية فهي تخرج من إطار التجارة البيئة التي تتم فيه با

 اإللكترونية.

 التي تبرز أهم خصائصها هي:و  و لعل من أهم التعريفات الفقهية للتجارة اإللكترونية

املستهلك أو بين بعضهم البعض، عن طريق التبادل و  "األعمال التجارية التي تتم بين التاجر -

 4روني للبيانات باستخدام وسيلة إلكترونية"اإللكت

عبر شبكة و  الخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا املعلوماتو  "كافة األنشطة التجارية للمنتجات -

باستخدام التبادل اإللكتروني للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية، سواء تمت بين و  الدولية تصالاإل

 .5سواء تمت على املستوى املحلي أو الدولي"و  الهيئات،و  األفراد أو بين األفراد

"مجموعة التبادالت الرقمية املرتبطة باألنشطة التجارية كجزء من التدفق املنظم للمعلومات من  -

 .1الخدمات"و  أجل أن تؤدي إلى تبادل املنتجات

                                                 
 .24، املرجع السابق، ص نترنتعبد الفتاح بيومي حجازي، حماية املستهلك عبر شبكة اإل  1
 .21، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية خصوصية التعاقد عبر اإل  2
، 2016ملزيد من التفصيل حول نظرية املعامالت التجارية أنظر: عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، د ط، دار املعرفة، الجزائر  3

املحل التجاري، الطبعة األولى، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر،  -التاجر -نسرين شريقي، األعمال التجاريةو  ما بعدها،و  47ص 

 ما بعدها.و  20، ص 2013
 .57املرجع السابق، ص  ،خالد كوثر سعيد عدنان 4
 .59-58إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم، 5
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 2التعريف القانوني للتجارة اإللكترونية -2

ثر إيجابي على مستوى أالتي ساهمت في إحداث و  اإللكترونية،املتسارع للتجارة و  نظرا للنمو الهائل

 التجارة الدولية، فقد سارعت أغلب الدول إلى إصدار تشريعات منظمة للتجارة اإللكترونية،و  االقتصاد

 2000/31البارزة في تنظيم التجارة اإللكترونية، نجد التوجيه األوروبي رقم و  لعل من التشريعات الرائدةو 

بالرغم من أن هذا التوجيه قد تطرق إلى جميع جوانب التجارة اإللكترونية، و  رة اإللكترونية،بشأن التجا

"كل شكل ، بأنها: fفقرة  02ت التجارية في املادة تصاال اكتفى فقط بتعريف اإلو  إلى أنه لم يضع تعريفا لها،

الخدمات، أو صورة و  السلع -بشكل مباشر أو غير مباشر–ت ههدف إلى تسويق تصاال من أشكال اإل

 .3مشروع أو منظمة أو شخص يباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، أو يقوم بمهنة منظمة"

 14في املادة  ةو على عكس التوجيه األوروبي السابق، فقد عرف املشرع الفرنس ي التجارة اإللكتروني

"هي النشاط بأنها:  ي السابق،املتعلق بالثقة في االقتصاد الرقم 2004/575من القانون رقم  01فقرة 

 .4الخدمات"و  إلكترونيا توريد السلعو  االقتصادي الذي يقدم من خالله شخص أو يوفر عن بعد

يؤخذ على هذا التعريف أنه وصف التجارة اإللكترونية بالنشاط االقتصادي، بالرغم من أن هذا األخير 

 الخدماتو  التصنيعو  األخيرة، نشاطات اإلنتاجأوسع من األنشطة التجارية، فهو يشمل إلى جانب هذه 

من جهة أخرى فقد حصر التجارة اإللكترونية في توريد و  غيرها من األنشطة االقتصادية، هذا من جهة،و 

إلكترونيا، بالرغم من أن التجارة اإللكترونية تشمل جميع األنشطة التجارية و  الخدمات عن بعدو  السلع

 .5غيرهاو  ونية، سواء بيع أو إيجار أو تعامل بالسفتجة أو تأسيس شركة ...التي تتم عبر الوسائل اإللكتر

و برجوع الدول العربية، نجد أن أغلبها قد بادر إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التجارة 

 سارعت إلى إصدار قوانين منظمة لها، تناولت في طياتها تعريفا للتجارة اإللكترونية.و  اإللكترونية،

                                                                                                                                                         
1
 Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur, 

Thèse Pour obtenir le grade de docteur, Spécialité : droit privé, Université Grenoble Alpes, France, 2014, p 16. 
الخدمات بالوسائل اإللكترونية و  بيع. أو تسليم السلعو  تسويقو  توزيعو  التجارة اإللكترونية بأنها: "إنتاج WTO عرفت منظمة التجارة العاملية 2

 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm على موقع منظمة التجارة العاملية اآلتي:" منشور 
3
 Article 2/F du Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 

droits des consommateurs : «"communication commerciale": toute forme de communication destinée à 

promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une 

organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une 

profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales. » 
4
 Article 14/01 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique: « Le 

commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par 

voie électronique la fourniture de biens ou de services».  
 .16، ص 2008، نادي التجارة، 626عدد  املحاسبة،و  ادالعقد اإللكتروني، مجلة االقتصو  فكري حلمي البنا، املدخل إلى التجارة اإللكترونية 5

https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm
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ذلك املشرع املصري، حيث عرف التجارة اإللكترونية في مشروع قانون التجارة اإللكترونية و من 

سيط إلكتروني، أي كل معاملة تتم عن بعد و  الخدمات عن طريقو  "تبادل السلعاملصري بأنها: 

 باستخدام وسيلة إلكترونية".

بعض الفقه املصري هذا التعريف في كونه لم يحصر وسائل التجارة اإللكترونية في  ستحسنإو قد 

التي من املتوقع أن و  اعتبروه أمرا جيدا نظرا للتطور السريع في وسائل التكنولوجيا،و  فقط، نترنتشبكة اإل 

 .1ونية جديدةتكون هناك شبكات إلكترونية أكثر تطورا أو وسائط إلكترو  ،نترنتتتجاوز يوما ما شبكة اإل 

نشطة التجارة اإللكترونية، كما مع ذلك يأخذ على هذا التعريف أنه لم يشر إلى الطبيعة التجارية أل

الخدمات، بالرغم من أنها تشمل جميع األنشطة التجارية التي و  كتفى بحصر هذه األخيرة في تبادل السلعإ

 تتم بطريقة إلكترونية.

من القانون رقم  02فقرة  06رف التجارة اإللكترونية في املادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد ع

"النشاط الذي يقوم بموجبه املورد اإللكتروني باقتراح أو املتعلق بالتجارة اإللكترونية، بأنها:  18/05

 اإللكتروني". تصالضمان توفير سلع او خدمات عن بعد للمستهلك اإللكتروني، عن طريق اإل

على تعريف املشرع الجزائري للتجارة اإللكترونية أنه يشبه إلى حد ما التعريف الذي أورده  املالحظ

هو ما يوافق التطور و  ،نترنتاملشرع املصري لها، في كونه لم يحصر وسائل التجارة اإللكترونية في شبكة اإل 

 السريع في الوسائل التكنولوجية.

 توفير السلعو  التجارة اإللكترونية في ضمان إلى أنه يأخذ على هذا التعريف حصره لنشاطات

هي و  الخدمات، بالرغم من أن أنشطة التجارة اإللكترونية تشمل جميع النشاطات ذات الطبيعة التجاريةو 

من جهة أخرى فقد حصر املشرع الجزائري أطراف التجارة اإللكترونية في طرفين و  كثيرة، هذا من جهة،

، فالعبرة في 2هو ما ال يتوافق مع أشكال التجارة اإللكترونيةو  ك اإللكتروني،املستهلو  هما املورد اإللكتروني

 التجارة اإللكترونية، باملعامالت أو األنشطة التجارية اإللكترونية، بغض النظر عن صفة القائم بها.
                                                 

 .54إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم، 1
 :هيو  تتعدد أشكال التجارة اإللكترونية، 2

التعامل في هذا الشكل من أشكال التجارة اإللكترونية يكون  B2B يشار إليها بالرمز : business to business تجارة إلكترونية بين الشركات -

 .فيما بين الشركات

يكون التعامل في هذا الشكل من أشكال التجارة  B2C يشار إليها بالرمز : business to consumers املستهلكينو  تجارة إلكترونية بين الشركات -

 .املستهلكينو  اإللكترونية فيما بين الشركات

يكون التعامل في هذا الشكل من أشكال التجارة  C2C يشار إليها بالرمز :to consumers consumers:ونية بين املستهلكينتجارة إلكتر -

 .اإللكترونية فيما بين املستهلكين

أشكال التجارة  يكون التعامل في هذا الشكل من B2G يشار إليها بالرمز :business to government الحكومةو  تجارة إلكترونية بين الشركات -

 .الحكومةو  اإللكترونية فيما بين الشركات
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خيرة القانونية للتجارة اإللكترونية، أن هذه األ و  و في الختام يمكن القول من مجمل التعاريف الفقهية

املعامالت و  ال تخرج من حيث مضمونها عن التجارة التقليدية، في كونها تنصب على مباشرة جميع األنشطة

لكن ما يميز التجارة اإللكترونية أن أنشطتها التجارية و  املنصوص عليها في القوانين التجارية،و  التجارية،

فها، سواء كانوا أفرادا أو هيئات، بغض عن بعد دون التواجد املادي ألطراو  تتم عبر وسائل إلكترونية

 النظر عن صفتهم.

 ستخالص تعريف لعقد البيع اإللكترونيإرابعا: 

توصلنا التجارة اإللكترونية، و  العقد اإللكترونيو  من خالل التعاريف السابقة لكل من عقد البيع

بها لوضع تعريف لعقد البيع اإللكتروني محل الدراسة، على اعتبار أن  ستعانةلجملة من النتائج يمكن اإل 

 لعل من أبرز هذه النتائج:و  مفهوم هذا األخير ال يخرج عن املفاهيم الثالثة السابقة،

شروطه مع عقد البيع اإللكتروني، في كون أن و  أن عقد البيع التقليدي يتفق من حيث مضمونه -

هما من عقود املعاوضة امللزمة و  القبول،و  ينعقدان بتطابق اإليجابو  كالهما من العقود الرضائية،

الناقلة للملكية، إلى أن أهم ما يميز عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع التقليدي هو الوسيلة و  لجانبين

 اإللكترونية املستعملة في إبرامه، وهي وجه الخصوصية التي يتميز بها.

عقد البيع اإللكتروني ينتمي إلى طائفة العقود اإللكترونية، بل يعتبر من أكثر العقود اإللكترونية  أن -

 فإن خصائص العقد اإللكتروني بصورة عامة هي نفسها خصائص عقد البيع اإللكتروني. بالتاليو  إبراما،

هذه األخيرة البيئة التي  يعد عقد البيع اإللكتروني العمود األساس ي للتجارة اإللكترونية، كما تعتبر -

 عادة ينفذ فيها هذا النوع من العقود.و  يبرم

القبول املعبر و  ، بتطابق اإليجاب1و عليه يمكن تعريف عقد البيع اإللكتروني بأنه: "عقد يبرم عن بعد

ذلك عن طريق التبادل اإللكتروني للبيانات، أو املحادثة أو و  اإللكترونية، تصالعنهما عبر وسائل اإل

                                                                                                                                                         

، ص 2017التوزيع، عمان، األردن، و  راجع في ذلك: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر

كذا طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع اإللكتروني "بحث في و  .43إلى  40بن فهد بين غازي املزيني، املرجع السابق، ص من  غازي و  .54إلى  45

، ص من 2008، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 10االقتصادية، عدد و  التجارة اإللكترونية"، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية

 ، و335إلى  332
Mostafa Hashem Sherif, Paiements électroniques sécurisés, PPUR presses polytechniques, imprimé en Italie, 

2007, p 03. 
 هو البيع الذي يتم تكوينه ( بأنه: "la vente à distanceتجب اإلشارة في هذا اإلطار أن بعض الفقه الفرنس ي قد عرف البيع عن بعد ) 1

يستجيب املشتري للبائع و  عن بعد، تصالاملشتري. يلتمس فيه البائع، املشتري من خالل تقنية اإلو  لبائعمادي بين ا إتصالتنفيذه دون و 

 أخرى". إتصالبنفس التقنية أو بتقنية 
Voie : jean calais-Auloy et frank steinmetz, op cit, p 82. 
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 تسليمه للمشتري،و  املشاهدة عن بعد، يلتزم من خالله البائع اإللكتروني بنقل ملكية املبيعو  ملحادثةا

 تصاليلتزم املشتري أن يدفع مقابل ذلك ثمنا نقديا، سواء تم تنفيذه كليا أو جزئيا عبر وسائل اإلو 

 اإللكترونية، في إطار ما يسمى بالتجارة اإللكترونية.

 عقد البيع اإللكتروني الفرع الثاني: خصائص

يتضح من التعريف السابق لعقد البيع اإللكتروني، أنه يتشابه من حيث مضمونه وشروطه مع عقد 

على ذلك فإن خصائص هذا األخير هي نفسها خصائص عقد البيع اإللكتروني، إلى أن و  البيع التقليدي،

 التي يتم إبرامه بها.هذا األخير ينفرد بمجموعة من الخصائص ناتجا أساسا عن الوسيلة 

هذا ما سنحاول توضيحه، من خالل بيان أهم خصائص عقد البيع اإللكتروني، مع اإلشارة إلى أننا 

 تصال، لكونها شبكة اإلنترنتسنركز في مجمل هذه الدراسة على عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل 

 ليست الوحيدة.و  الحديثة األكثر استعماال في إبرامه،

افه :وال: عقد البيع اإللكترونيأ  عقد يبرم عن بعد دون التواجد املادي ألطر

هي السمة و  ،1تتمثل خصوصية عقد البيع اإللكتروني في الطريقة التي يبرم بها، فهو عقد يبرم عن بعد

 دون التواجد املادي 2القبول من أماكن متباعدةو  التي يترتب عنها تبادل طرفيه اإليجابو  األساسية له،

، حيث يتم ذلك عن طريق 3التقائهما في مكان معينو  نتقالهمادون الحاجة إل و  لهما في مجلس عقد حقيقي،

يجمع طرفي العقد مجلسه الذي  ى، لذلك يسمنترنتأبرزها شبكة اإل  عن بعد تصالإحدى وسائل اإل

 .4فتراض يإبمجلس عقد حكمي 

نما إو  اإللكتروني ال تقتصر على اإلبرام فقط،و مما تجب اإلشارة إليه أن خاصية البعد في عقد البيع 

تحميله و  ، كأن يكون محل عقد البيع اإللكتروني مما يمكن إرساله5ه أيضاقد يتعدى ذلك حتى إلى تنفيذ

غيرها، أما إذا و  األفالم ...و  ،pdf)املنتوجات الرقمية(، كالكتب اإللكترونية  نترنتعن بعد عبر شبكة اإل 

                                                 
 .105إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  1
املسؤولية املدنية الناتجة عنه )دراسة مقارنة(، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون و  لعروي، العقد اإللكتروني زواوية 2

 .20، ص 2017/2018العلوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر، و  األساس ي الخاص، كلية الحقوق 
ني في التشريع السوداني )دراسة مقارنة(، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أدم عبد هللا عبد الكريم عواطف، إثبات العقد اإللكترو  3

 .20، ص 2016القانون، كلية القانون، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان، 
 .95أحمد مواهب عبد هللا أدم، املرجع السابق، ص  4
االقتصادية، و  اإللكتروني، مجلة االجتهادات للدراسة القانونية عبد القادر مهداوي ، الطبيعة القانونية للعقدو بن السيحمو  محمد املهدي 5

، 2018العلوم السياسية، املركز الجامعي أمين العقال الحاج موس ى أق أخموك لتامنغست، الجزائر، و  ، كلية الحقوق 06، العدد 07املجلد 

 .365ص 
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البيع اإللكتروني ال تسمح بتنفيذه عن بعد، كأن يكون محله أجهزة إلكترونية، فال كانت طبيعة محل عقد 

 .تنفى عنه صفة البعد، كون أنه أبرم عن بعد

 minitelيشترك عقد البيع اإللكتروني في صفة اإلبرام عن بعد مع بعض البيوع مثل البيع باملينتل و  هذا

مرئية عبر و  كن يتميز عنها بتالقي األطراف بصورة مسموعةلو  أو بالتلفزيون أو باملراسلة كإرسال كتالوج،

 .1يسمح بالتفاعل بينهمو  ،نترنتشبكة اإل 

 عقد يبرم عبر الوسائط االلكترونية :ثانيا: عقد البيع اإللكتروني

من خاللها إبرام عقد البيع اإللكتروني من أهم مظاهر  تعتبر الوسائط اإللكترونية التي يتم

تتمثل هذه الوسائط اإللكترونية في كل وسيلة كهربائية أو و  ،2النوع من العقودالخصوصية في هذا 

مغناطيسية أو ضوئية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل املعلومات بين 

 .3املتعاقدين

شروطه عن عقد البيع و  أشرنا ال يختلف من حيث موضوعهو  فعقد البيع اإللكتروني كما سبق

 ،4لكن يتميز عنه من حيث طريقة إبرامه، كون أنه يبرم عبر أو باستخدام وسائط إلكترونيةو  لتقليدي،ا

مع بين أطرافه بطريقة الكترونية نعقاد العقد، بحيث يتم الجإختفاء ما يعرف بمجلس إتب عليها التي يتر و 

 .5فتراضيةإ

عقد البيع اإللكتروني،  اإلشارة إلى أن هذه الوسائط اإللكترونية التي يتم من خاللها إبرام بتجو  هذا

 زوال الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية، لتحل محلها الكتابة اإللكترونيةو  ختفاءإأدت إلى 

 .6التي تقوم على الدعائم اإللكترونيةو 

 

 
                                                 

املعروض عليه، و  علوماتي ليتحكم بنفسه في التدفق املعلوماتي املقدم لهتعرف صفة التفاعل بأنها: "االحتماالت املخولة ملستخدم البرنامج امل 1

من خالل محتوى ثري من املعلومات مضغوطة في شكل رقمي بواسطة قدرات ال محدودة للوسائط اإللكترونية". خالد ممدوح إبراهيم، إبرام 

 .75العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص 
 .97بد هللا أدم، املرجع السابق، ص أحمد مواهب ع 2
 .395خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3
القانون املقارن، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه و  وسيمة مصطفى هنشور، النظام القانوني للتجارة اإللكترونية في التشريع الجزائري  4

، ص 2016/2017العلوم السياسية، جامعة مستغانم، و  الدولية، كلية الحقوق و  ل م د في الحقوق، تخصص قانون العالقات االقتصادية

87. 
 .171، ص 2017، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 22فلة قادري، العقد اإللكتروني، مجلة منازعات األعمال، العدد  5
 .75ابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع الس 6
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 عقد ذو طابع دولي في الغالب: ثالثا: عقد البيع اإللكتروني

ألغت الحدود السياسية بين و  اإللكترونية، في أنها بددت فرقة العالم، تصالتكمن أهمية تقنيات اإل

على هذا فإن العالقات و  ،1الدول، حيث أصبحت املعلومات تنساب بحرية عبر حدود الدول املختلفة

عقد البيع اإللكتروني، ليست حبيسة قطر معين،  القانونية الناشئة عن املعامالت اإللكترونية بما فيها

ع فإذا كان يفترض في عقد البي بالتاليو  املستهلك قد يكون تواجدهم في دول مختلفة،و  فالبائع اإللكتروني

املادي بين أطرافه، فإنه في املقابل يرفض الخضوع ألي سيطرة سياسية، أو  تصالنعدام اإلإاإللكتروني 

 .2التقيد بحدود دولة معينة

إن كان يتصف في الغالب بأنه عقد دولي، فهذا ال يعني و  تجب اإلشارة إلى أن عقد البيع اإللكترونيو  هذا

بين متعاقدين و  ليم دولة معينة،أنه عقد دولي دائما، فقد يكون عقد وطني داخلي، إذ تم إبرامه داخل إق

 .3ينتمون إلى نفس الدولة

 تستجمع فيه خصائص عقد البيع عموما : عقدرابعا: عقد البيع اإللكتروني

أطرافه عن عقد و  شروطهو  ال يختلف من حيث موضوعه -كما سبق اإلشارة–إن عقد البيع اإللكتروني 

على ذلك و  تستجمع في عقد البيع اإللكتروني، البيع التقليدي، لذلك نجد أن جميع خصائص هذا األخير

شروطه، كما و  تفاق الطرفين على محلهإي هو عقد رضائي، حيث يبرم بمجرد فإن عقد البيع اإللكترون

هو من عقود املعاوضة، و  ات متقابلة على أطرافه،إلتزامنعقاده ينش ئ إيعتبر عقد ملزم لجانبين، فبمجرد 

يعتبر عقد البيع اإللكتروني من التصرفات و  قابل ملا يلتزم به، كماكون أن كل من طرفي العقد يأخذ م

يكون الصبي املميز بالنسبة إليه و  يشترط فيه أهلية التصرف،و  الضرر،و  القانونية الدائرة بين النفع

 ناقص األهلية.

 كية،بنقل املل إلتزامناقل للملكية، أو على األقل ينشأ و  و من خصائصه أيضا أنه عقد محدد القيمة

 .4هو عقد ينتج أثره حال حياة عاقديه، أي أنه ليس من التصرفات القانونية املضافة إلى ما بعد املوتو 
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 .366عبد القادر مهداوي، املرجع السابق، ص و بن السيحمو  محمد املهدي 2
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نبيل إبراهيم سعد، العقود املسماة، الجزء األول البيع، الطبعة و  ،21إلى  16، ص من 1980مصر، الرابعة، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 

 .42إلى  40، ص من 1997النشر، مصر، و  األولى، دار النهضة العربية للطباعة
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 الفرع الثالث: تمييز عقد البيع اإللكتروني عن عقود البيع املبرمة بطرق أخرى 

التي يبرم بها مما ال شك فيه أن عقد البيع اإللكتروني في مضمونه هو عقد بيع عادي، إال أن الطريقة 

مع  نترنتمع ذلك قد يختلط عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل و  تشكل أهم وجه لخصوصيه،

 هو البيع.و  أنها تشترك جميعا في موضوع املعاملة القانونيةو  عقود البيع املبرمة بطرق مختلفة، ال سيما

عقود البيع  عن غيره من نترنتبكة اإل لذلك كان ال بد من تمييز عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر ش

عقود البيع املبرم عن بعد عبر  عقد البيع في املوطن، همها عقد البيع التقليدي،أاملبرمة بطرق أخرى، 

 الوسائط اإللكترونية املختلفة.

 أوال: تمييز عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع التقليدي

 تستجمع فيه جميع خصائص عقد البيع التقليدي، -كما سبق اإلشارة–عقد البيع اإللكتروني  إن

عدة إال أنهما يختلفان عن بعضهما في  تعتبر أهم أوجه التشابه بينهما، فإن هذه الخصائص بالتاليو 

 جوانب أبرزها:

في مجلس عقد واحد، إذ يتم أن عقد البيع اإللكتروني ال يعتمد في إبرامه على الحضور املادي ألطرافه  -

يتم ذلك و  التبادل اإللكتروني للبيانات،و  التي تسمح بالتواصلو  إبرامه عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية

هذه الطريقة تختلف تماما عن األساليب التقليدية و  عادة عن طريق برامج حاسوبية معدة لهذا الغرض،

طرافه في مجلس عقد واحدة برامه الحضور املادي أل إالذي يتطلب من أجل و  في إبرام عقد البيع التقليدي،

رادتهم بصفة مباشرةإبداء إمن أجل 
1. 

كما يختلف عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع التقليدي من حيث طريقة تسليم املبيع، إذ يمكن في  -

، إذ كان هذا األخير 2كترونيا عن بعدعلى خالف عقد البيع التقليدي تسليم املبيع إلو  عقد البيع اإللكتروني

ذلك عن طريق تحميلها مباشرة و  برامج الحاسوب،و  األفالم،و  ،pdfذو طبيعة رقمية، كالكتب اإللكترونية 

 على جهاز الحاسوب الخاص باملشتري.

                                                 
، جامعة حسيبة 2، العدد 05املجلد اإلنسانية، و  أحمد رباحي، الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية 1

 .99، ص 2013بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
(، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، نترنتحسن مكي مشيري السلمان، خصوصية التعاقد عن طريق شبكة املعلومات الدولية )اإل  2

 .24، ص 2008كلية القانون، جامعة الفاتح، ليبيا، 
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كما يختلفان أيضا في طريقة الوفاء بالثمن، إذ أن أداء الثمن في عقد البيع اإللكتروني قد يتجاوز  -

ستخدام وسائل الدفع اإللكتروني، كالدفع إذلك عن طريق و  طريقة التقليدية في عقد البيع التقليدي،ال

 .1عن طريق النقود اإللكترونية أو البطاقات أو األوراق التجارية اإللكترونية

كما يختلف عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع التقليدي من حيث طبيعة املبيع، حيث يرد هذا  -

على األشياء املادية أو الحقوق املالية، بينما يرد عقد البيع اإللكتروني في بعض الحاالت على  األخير

 .2غيرهاو  برامج الحاسوب...و  األلعاب اإللكترونيةو  منتوجات رقمية كالكتب اإللكترونية،

 ثانيا: تمييز عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع في املوطن

، يقترح علينا شراء سلعة أو تقديم خدمة، إنه ما يعرف شخص منازلناكثيرا ما يحدث أن يطرق باب 

يقصد به و  ،3بالبيع في املوطن أو البيع املباشر أو البيع خارج املحالت التجارية أو السعي إلبرام العقد

و يستفيد أمله، بأن يشتري منه سلعة معينة، قتراح يقدمه التاجر للمشتري في موطنه أو منزله أو مكان عإ

 .4من خدمة ما

و املالحظ من هذا التعريف أن عقد البيع في املوطن هو عقد بيع تقليدي، خصوصيته الوحيدة تتمثل 

 ،5في أن البائع أو ممثله يتوجه إلى موطن املشتري، يدعوه فيها إلى شراء سلعة معينة دون سبق إخطار

، هي نفسها أوجه الشبه بين في املوطنعقد البيع و  فإن أوجه التشابه بين عقد البيع اإللكتروني بالتاليو 

، يضاف إليها أن عقد البيع اإللكتروني يتشابه التقليدي السابقة الذكرالبيع عقد و  عقد البيع اإللكتروني

مع عقد البيع في املوطن، في أن املشتري ال ينتقل إلى موطن البائع، بل يبقى في موطنه بحيث تعرض عليه 

عقد و  ختالف الوحيد بين عقد البيع في املوطنهذه النقطة األخيرة هي وجه اإل و  ،6طنهمختلف السلع في مو 

 البيع التقليدي.

يختلف عقد البيع اإللكتروني عن عقد البيع في املوطن في أن األول يبرم عن بعد دون التواجد و  هذا

 املادي ألطرافه في مجلس عقد واحد.

                                                 
 .99ابق، ص أحمد رباحي، املرجع الس 1
 .06يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  2
العقد اإللكتروني، الطبعة األولى، مطبعة أميمية، فاس،  –، البيع في املوطن، التعاقد عن بعد االستهالكعبد الحميد أخريف، عقود  3

 .08، ص 2006املغرب، 
4
 « Opération qui consiste à rechercher des clients ou à solliciter des commandes pour le compte d’une 

entreprise, par des visites à domicile. » lexique- termes juridiques, dalloz, 10 édition, 1995, p 193. 

 .80، الهامش 51، ص 2005، د ط، دار الكتب القانونية، مصر نترنت: أسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل نقال عن
 .06يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  5
 .07يمينة حوحو، املرجع نفسه، ص  6
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البيع في املوطن، في أن األول يبرم عبر الوسائط كما يختلف عقد البيع اإللكتروني عن عقد  -

 .1الذي ال يستعمل في إبرامه أي وسيلة إلكترونيةو  اإللكترونية عكس عقد البيع في املوطن

كما يختلفان عن بعضهما أيضا في أن اإليجاب في البيع اإللكتروني قد يكون إيجابا عاما أو موجه  -

في املوطن، هو إيجاب خاص يكون موجها لشخص معين لشخص محدد، بينما اإليجاب في عقد البيع 

 .2بالذات

كما يختلفان عن بعضهما من حيث طريقة تسليم املبيع، إذ يمكن في عقد البيع اإللكتروني تسليم  -

 املبيع إلكترونيا عن بعد، إذ كان هذا االخير ذو طبيعة رقمية.

 عقود البيع املبرمة عن بعد بعض عن  نتنتر ثالثا: تمييز عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل 

إن التطور الهائل في املجال التكنولوجي أظفر على ظهور العديد من الوسائط اإللكترونية عبر مختلف 

 الشراء.و  ستغلت معظمها في إبرام التصرفات القانونية بين األفراد، ال سيما البيعإقد و  العصور،

محل الدراسة، مع عقود البيع املبرمة  نترنتاملبرم عبر شبكة اإل لذلك قد يتشابه عقد البيع اإللكتروني 

نتمائهم إلى طائفة إأنهم يتشاركون جميعا في و  املختلفة، ال سيما ةعن بعد عبر هذه الوسائط اإللكتروني

العقود املبرمة عن بعد، األمر الذي يدعونا إلى الوقوف على التمييز بين عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر 

 ، عن غيره من عقود البيع التي تبرم عن بعد عبر وسائط إلكترونية مختلفة، أهمها الهاتف،نترنتشبكة اإل 

 التلفزيون.و 

 عن عقد البيع املبرم عبر الهاتف نترنتتمييز عقد البيع املبرم عبر شبكة اإل  -1

، في 3مع عقد البيع املبرم عبر الهاتف نترنتيتشابه عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل 

، إضافة إلى ذلك أن أهم -كما سبق اإلشارة -عهما لجميع خصائص عقد البيع التقليدي عموماااستجم
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تشابه بينهما أن كالهما ال يعتمدان في إبرام عقد البيع على الحضور املادي ألطرافه في مجلس عقد واحد، 

، يختلف عن عقد البيع عبر نترنتالبيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل  إذ يتم إبرامهما عن بعد، إلى أن عقد

 الهاتف في عدة جوانب أبرزها:

و الشخص املوجه إليه هذا اإليجاب، حيث أنه في أعن بعضهما في العرض أو اإليجاب  أنهما يختلفان -

كما هو الحال في -العامةقد يكون اإليجاب موجها إلى  نترنتعقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل 

كما -، كما قد يكون إيجابا خاصا، أي موجه إلى شخص محدد بالذات-اإليجاب عن طريق صفحات الويب

، بينما في عقد البيع عبر الهاتف يكون دائما إيجابا -هو الحال في اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني

 .1خاصا موجها إلى شخص محدد بالذات

عن عقد البيع عبر الهاتف، في كون أن  نترنتيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل كما يختلف عقد الب -

، في حين أن إبرام عقد البيع عبر شبكة 2هذا األخير عقد شفوي بحيث يعبر الطرفان عن إرادتهما بالكالم

الرسائل إرسال و  املحادثة أو طريق الكتابةو  قد يكون شفويا أو قد يكون عن طريق املشاهدة نترنتاإل 

التي عادة ما يدرجها البائع اإللكتروني و  اإللكترونية، أو حتى عن طريق الضغط فقط على أيقونة "موافق"

 على موقعه التجاري اإللكتروني.

كما يختلفان أيضا في طريقة تسليم املبيع، إذ يمكن في عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة  -

 ن بعد إذا كان من املنتوجات الرقمية، خالفا لعقد البيع عبر الهاتف، تسليم املبيع إلكترونيا عنترنتاإل 

 الذي يكون فيه التسليم بطريقة تقليدية.و 

 نترنتختالفات بين عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل ما تجب اإلشارة إليه، أن هذه اإل و  هذا

من  نترنتالذي يفور خدمة تصفح اإل و  ،3عقد البيع عبر الهاتف تتالش ى إذا كان هذا األخير هاتفا ذكياو 

 خالل برامج تصفح الويب كأجهزة الحاسوب تماما.

 

 

                                                                                                                                                         
Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 Relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de "TELE-

ACHAT", JORF du 7 janvier 1988 page 271. Disponible sur le site:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684061&categorieLien=id 

 .126محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  1
 .93-92خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  2
: هو مصطلح يطلق على فئة من الهواتف املحمولة الحديثة التي تستخدم نظام تشغيل متطور،  (Smartphoneالهاتف الذكي )باإلنجليزية:  3

الشخصية بطريقة احترافية تتيح ملستخدمه تلقي املعلومات والتواصل مع الناس يمزج بين تقديم خدمات الهواتف التقليدية والحواسب 

 ar.wikipedia.org https//:وإنجاز املهمات املختلفة، راجع تفصيل ذلك على املوقع اإللكتروني اآلتي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684061&categorieLien=id
https://ar.wikipedia.org/
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 عن البيع عن طريق التلفزيون  نترنتتمييز عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل  -2

منتوج بواسطة الهاتف أو و  يعرف البعض البيع عن طريق التلفزيون بأنه: "عبارة عن طلب سلعة

 .2السمعية املرئية "التلفزيون" تصال، تاليا على عرض املنقول بواسطة وسائل اإل1املنتيل

-يع عن طريق التلفزيون يتشابه مع الب نترنتفإن عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل  بالتاليو 

، 3الصورةو  في أن اإليجاب فيهما يكون بالصوت -عهما خصائص البيع التقليدي عمومااستجمإإضافة إلى 

 .4ليس موجها إلى شخص محدد بالذاتو  وهذا اإليجاب يكون عام، أي موجه إلى جميع األشخاص،

إلى أن الفرق بينهما يكمن في طريقة قبول التعاقد من طرف املستهلك، ففي عقد البيع عن طريق  -

ن طريق باملوجب ع لتصاعن قبوله للشراء، فإنه يجب عليه اإلالتعبير التلفزيون، إذ أراد املستهلك األخر 

، فإن نترنتنتقال إلى مقر عمله، أما في عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة اإل الهاتف أو املنتيل، أو اإل 

التعبير عن القبول يتم عن طريق التبادل اإللكتروني للبيانات، عبر البريد اإللكتروني أو أي طريقة أخرى 

 .5نترنتمن الطرق التي تتيحها شبكة اإل 

ختالف الجوهري بينهما يكمن في أن البث يتم من جانب واحد في حالة البيع عن طريق كما أن اإل  -

ذلك عكس عقد البيع اإللكتروني و  التلفزيون، ال توجد إمكانية للتجاوب أو ألي مبادلة من جانب املشتري،

املتعاقدة، بحيث يكون هناك نوع من الذي يمنح إمكانية للتفاعل بين األطراف و  ،نترنتاملبرم عبر شبكة اإل 

 .6التبادل بين الطرفين

 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية لعقد البيع اإللكتروني

لعقود، األمر مما ال شك فيه أن الطريقة التي يبرم بها عقد البيع اإللكتروني جعلته يتميز غيره من ا

ا للشكاالت القانونية الكثيرة التي يثيرها، نقاش الكثير من الفقهاء، نظر و  هتمامإالذي جعل منه موضع 

 لعل أبرزها هي تحديد طبيعته القانونية.

                                                 
مرئية تنقل الكتابة على  إتصالهو وسيلة و  لوحة مفاتيح،و  زلي، يتكون من شاشة صغيرةاملنيتل: هو جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر املن 1

 .64يلزم لتشغيله توصيله بخط الهاتف. راجع في ذلك: غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص و  الشاشة دون الصورة
خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد و  ،10، ص 2000لذهبي، مصر، ة النسر امحمد عبد املعطي خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مطبع 2

 .94اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص 
 .126محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  3
 .65غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  4
علوم في طروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه إبرام العقد اإللكتروني، أبلقاسم حمادي، و  ،126محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  5

 .37، ص 2014/2015لعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، و  العلوم القانونية، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق 
، نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل و  ،94ص  خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، 6

 .50املرجع السابق، ص 
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ختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع اإللكتروني، فيما إذا كان عقد إر في هذا اإلطا

 من عقود اإلذعانتجاه يعتبر عقد البيع اإللكتروني إتجاهين، إقد سلكوا في ذلك و  إذعان أو عقد مساومة،

تخذ موقف وسط بينهما، وهذا ما سيتم إتجاه ثالث إه من عقود املساومة، في حين ظهر اتجاه آخر يعتبر و 

 بيانه على النحو اآلتي:

 أوال: عقد البيع اإللكتروني: عقد إذعان

، 1عقد البيع اإللكتروني من قبل عقود اإلذعان عتبارإشراح األنظمة القانونية إلى و  ذهب بعض الفقه

عدم التوازن في املراكز و  مستندين في ذلك على عدة أسس ناتجة أساسا عن الطريقة التي يبرم بها من جهة،

 قلة خبرة املستهلك مقارنة من البائع اإللكتروني من جهة أخرى.و  بين الطرفين نتيجة ضعف

                                                 
اتجاه ثاني من الفقه يعرفه من و  هو اتجاه تقليدي،و  تجاهين، أحدهما يعرفه من منظور ضيقإفقهاء في تعريف عقد اإلذعان إلى ختلف الإ 1

 هو االتجاه الحديث.و  منظر واسع

 ال يسمح بمناقشتهاو  ان بأنه: "هو العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين بشروط مقررة يضعها الطرف األخرفعرف االتجاه األول عقد اإلذع

 ذلك فيما يتعلق بسلعة أو بمرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون املنافسة محدودة النطاق بشأنها".و 

 03على حدود ضيقة، فحتى نكون أما عقد إذعان وفقا لهذا االتجاه ال بد من توافر وفقا لهذا املفهوم التقليدي لعقد اإلذعان اقتصر نطاقه 

 شروط:

 السلع الضرورية للجمهور.و  أن يتعلق عقد اإلذعان باملصالح األولية -

 على نحو مستمر ملدة غير محدودة.و  بشروط واحدةو  أن يكون اإليجاب موجه إلى الناس كافة -

 احتكارا قانونيا أو فعليا، أو على األقل سيطرته عليها سيطرة تجعل املنافسة فيها محدودة النطاق.الخدمات و  احتكار املوجب لسلع -

و قد انتقد هذا االتجاه في كونه حصره عقود اإلذعان في حدود ضيقة ال تسمح بتمتع الطرف الضعيف من بعض أحكامها في العقود التي 

 ود اإلذعان ال يتالءم مع االوضاع االقتصادية املعاصرة.تتماثل في ظروفها معها، كما أن هذا املفهوم لعق

في هذا اإلطار عرفوا عقد اإلذعان بأنه: و لذلك يرى االتجاه الحديث أن حماية الطرف الضعيف في العقد تقتض ي التوسع في فكرة اإلذعان،

جانب واحد بحيث يتضمن تفصيال لكل "هو ذلك العقد الذي يخضع فيه أحد املتعاقدين، هو الطرف املذعن لعقد محرر سلفا، من 

 الشروط الالزمة للتعاقد بدون أي مفاوضات أو مناقشات من الجانب األخر".

ضرورة السلعة و  الحديث لعقد اإلذعان، في تبني املفهوم التقليدي لشرط االحتكارو  لتعريف الفرق بين املفهومين التقليدياويتضع من هذا 

ا، في حين ال يتطلبهما املفهوم الحديث الذي يقتصر فقط على شرط انفراد أحد الطرفين بوضع شروط للطرف األخر العتبار العقد إذعان

 فرضها على املتعاقد األخر.و  التعاقد

، و هذا املفهوم الحديث لعقد اإلذعان أخذت به أغلب التشريعات، بما فيها املشرع الجزائري برغم من أن هذا األخير لم يشر إلى ذلك صراحة

الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات  04/02من القانون  04فقرة  03ن ذلك يستخلص من تعريف الذي وضعه للعقد في املادة إلى أ

 من القانون املدني. 70كذا املادة و  التجارية

القضائية من الشروط و  دنيةمحمد علي رحمه، الحماية املو  ما بعدها،و  140راجع تفصيل ذلك لدي: محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص 

 ليات الحماية القضائية من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(، مركز الدراسات العربية للنشرآو  التعسفية في ظل التشريعات الخاصة

، حماية السيد محمد السيد عمران ما بعدها،و  497ما بعدها، خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص و  71، ص 2017التوزيع، مصر و 

رمزي بيد هللا و  ما بعدها،و  45، ص 2003النشر، اإلسكندرية، مصر، و  املستهلك أثناء تكوين العقد )دراسة مقارنة(، الدار الجامعية للطباعة

أعصم أحمد حمدى إمام، أثر تشريعات حماية املستهلك على القانون املدني، دار و  ما بعدها،و  200علي الحجازي، املرجع السابق، ص 

العربي محمد مياد، الوسيط في عقود اإلذعان )دراسة مقارنة(، مطبعة أزديس و  ما بعدها،و  155، ص 2017نهضة العربية، القاهرة، مصر، ال

 .2012(، املغرب، (AZDIS COMكوم 
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ال  نترنتتجاه بأن املشتري عبر اإل للقول في تأييدهم لهذا اإل 1األمر الذي دفع ببعض الفقه املصري 

بصورة عامة بما فيها  لذلك فعقود التجارة اإللكترونيةو  التفاوض بشأنه،و  يملك فرصه ملعاينه السلعة

هي عقود إذعان بالنسبة له، نظرا العتباره وفقا لظروفه االقتصادية الطرف  عقد البيع اإللكتروني

يجعله طرفا مذعنا خاصة في  هو ماو  الضعيف أمام الطرف األخر الذي غالب ما يكون شركة عمالقة،

ال و  نفرد بوضع شروط العقدإواحدا  ، أو ملجرد أن طرفانترنتللسلع عبر اإل  حتكار هذه الشركةإحاله 

 .2حتكار أو السيطرةشتراط لفكرة اإل إها مساومة دون يقبل في

عتبر بعض الفقه اإلنجليزي أن عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة هي بمثابه إتجاه و في ذات اإل

على اعتبار أن املتعاقد ال يملك إال أن يضغط في عدد من  ،إن لم يصرح بذلك صراحةو  عقود إذعان

الخانات املفتوحة أمامه على املوقع التجاري للبائع اإللكتروني، دون أن يكون له القدرة على مناقشته في 

كل ما يتاح له و  مواصفات السلعة التي يرغب فيها، أو التفاوض معه على الثمن الذي يكون محددا سابقا،

قبول العقد أو رفضه كلياهو إما 
3. 

ة في حالة التعاقد عبر البريد هو أن التفاوض قائم، خاصو  يؤخذ على هذا الرأي أنه تجاهل أمرا هاما،

املحادثة املباشرة، حيث نجد املوجب على سبيل املثال يرسل عن طريق و  لكتروني أو عن طريق املشاهدةاإل

لكن بشرط و  بلغ محدد، فيرد عليه الطرف األخر بموافقتهالبريد اإللكتروني عرضا يتضمن سلعة معينة بم

هو مثال الحصول على خصم من الثمن املحدد أو الحصول على قطعة إضافية مجانيه من البيع، و  معين

 .4فتبدأ هنا عملية املساومة بين طرفين

اإللكترونية ستند البعض في تدعيمهم لهذا االتجاه، في أن أغلبية عقود التجارة إومن جهة أخرى فقد 

فقا لشروط البائع اإللكتروني، و  بصورة عامة تتم عادة من خالل عقود نمطية )نموذجية( معدة سلفا

مناقشتها من قبل املستهلك، تظهر في املوقع و  فهمها صعبتتسم الصياغة فيها بالتطرق ملسائل دقيقة ي

تصر دور الطرف األخر على مجرد ستمارة نموذجية إلكترونية، يقإجاري اإللكتروني للبائع على شكل الت

                                                                                                                                                         
Mona Jamal, Le contrat d’adhésion : étude comparée des droits français et koweïtien, thèse de doctorat en droit 

privé, école doctorale Droit, science politique et histoire, université de Strasbourg, France, 2017, p 18 et 

suivant, et Brigitte LEFEBVRE, le contrat de d’adhésion, La Revue du Notariat, Montréal, vol 105, 2003, p 442 

et suivant. 
محمد و الجنبيهي  منير محمدو ، 41، التهميش 27، املرجع السابق، ص نترنتسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل راجع في ذلك: أ 1

 .182، ص د.س.نالجنبيهي ممدوح، الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
 .119-118مشار له لدى، محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  2
 ص، 2005إبرام العقود في التجارة اإللكترونية، د ط، مؤسسة كتاب األهرام االقتصادي، القاهرة، مصر مشار لذلك لدى: سمير برهان،  3

ة املسائل القانونية املتعلقة به، مجلو  إلياس بن ساس ي، التعاقد اإللكترونيو ، 18عبد الكريم عواطف أدم عبد هللا، املرجع السابق، ص و  ،14

 .61، ص 2003، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 02، العدد 02الباحث، املجلد 
 .34بلقاسم حمادي، املرجع السابق، ص و  ،87، املرجع السابق، -دراسة مقارنة–إبرام العقد اإللكتروني  خالد ممدوح إبراهيم، 4
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طرفين املساومة بين و  قبول هذه الشروط كما هي دون تعديلها أو مناقشتها، فتسقط بذلك املفاوضات

 .1العقد

اإللكتروني عقد البيع و  عتباره أن العقود اإللكترونية بصفة عامةإو برغم من وجاهة هذا الرأي في 

طية )النموذجية( هو عقد إذعان، إال أن هذا النمط من بصفة خاصة إذا أبرمت عن طريق العقود النم

العقود نجده فقط عندما يكون العرض موجه إلى عامة الناس كما هو الحال في التعاقد عن طريق املواقع 

ذات كما هو الحال في التعاقد عن طريق البريد الاإللكترونية، غير أن العرض املوجه إلى شخص محدد ب

 املحادثة، فال يتصور أن يكون العقد هنا نموذجي.و  ةاإللكتروني أو املشاهد

 ثانيا: عقد البيع اإللكتروني: عقد مساومة

، بحيث تتساوى فيه إرادة 2عتبار عقد البيع اإللكتروني من عقود املساومةإتجاه إلى ذهب هذا اإل

 النقاشات بكل حرية.و  تتبادل فيه املفاوضاتو  الطرفين

أن عقد البيع اإللكتروني هو عقد رضائي، نظرا للمكانية املتاحة عبر و عليه يرى أنصار هذا الرأي 

، فال يقتصر دوره هنا على 3اختياره ملا يشاءو  نتقال من موقع إلى أخرإل التي تمكن املستهلك من او  نترنتاإل 

 مجرد املوافقة على الشروط املعدة سلفا، بل له كمستهلك مطلق الحرية في التعاقد مع أي موقع تعجبه

 .4شروطه

رغم من أنه قد تكون تفاصيل التعاقد وشروطه التجاه بأنه با يقول البعض في تأييدهم لهذا اإلكم

العامة مثبتة مسبقا على املوقع االلكتروني للتاجر، لكن هذا ليس الشرط الوحيد لعقود اإلذعان، بل 

 تتوفر هذه السمات املميزة الو  ،5أن تكون محال لالحتكارو  يفترض أن يكون العقد متعلق بسلعة ضرورية،

ال يتصور أن  نترنتجات املعروضة على شبكة اإل و ، كون أن املنت6لعقود االذعان في عقد البيع اإللكتروني

 .7تجاوزها لكافة الحدود الجغرافيةو  تكون املنافسة فيها محدودة، نظرا لعاملية الشبكة

                                                 
عبد العزيز زردازي، الطبيعة و  ،102أحمد رباحي، املرجع السابق، ص و ، 70راجع في ذلك: غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  1

، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 02، العدد 20القانون، املجلد و  اإلدارةو  القانونية للعقد اإللكتروني، مجلة التواصل في االقتصاد

 .266، ص 2014
حقوقهم طبقا ملا استقر عليه املفاوضات التي تمت بين طرفيه دون أن يكون و  ات طرفيهوإلتزام عقد املساومة هو: العقد الذي توضع بنوده 2

 .181محمد الجنبيهي ممدوح، املرجع السابق، ص و الجنبيهي  ألي منهما حق فرض شروطه على الطرف األخر. منير محمد
 .120حمودي، املرجع السابق، ص محمد ناصر  3
 .88إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم، 4
 اعتمد هذا االتجاه في حججه إلى التعريف الضيق لعقد اإلذعان 5
 .15سمير برهان، املرجع السابق، ص و  ،70غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  6
 .20عبد الكريم عواطف أدم عبد هللا، املرجع السابق، ص  7
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في تحديد الطبيعة القانونية  1الفقه الحديثإال أن الرأي الراجح، الذي نتفق معه، ما ذهب إليه بعض 

لعقد البيع اإللكتروني، حيث وقف موقف وسط بين الرأيين السابقين، فيرى أن عقد البيع اإللكتروني 

 يكون عقد إذعان أو عقد مساومة بحسب األلية التي يبرم بها.

يكون البائع من خاللها  فإذا تم إبرام العقد على صفحات الويب، التي تستخدم غالبا عقود نموذجية،

يبرم العقد أو يرفضها جملة، و  ما على املستهلك إال أن يقبل بكافة الشروطو  قد حدد شروط البيع مسبقا،

يكون  بالتاليو  املناقشة فيها، مما يجعل فكرة اإلذعان محال متصورا،و  فال يكون له غالبا مجال للمساومة

وب هو عقد إذعان بمفهومه الواسع )املفهوم الحديث لعقد عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر هذا األسل

 اإلذعان(.

أما إذا تم التعاقد بواسطة البريد اإللكتروني، أو من خالل برامج املحادثة أو باستخدام الوسائل 

التي يكون فيها اإليجاب عادة موجه إلى شخص محدد بالذات، فهذا األسلوب من و  السمعية املرئية،

بحرية تامة، مما ال  تهامناقشو  تفاوض على بنود العقدالصور أن يسمح لكال الطرفين بالتعاقد من املت

يكون عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر هذا األسلوب هو عقد  بالتاليو  يجعل لفكرة اإلذعان محال متصورا،

 مساومة.

 املطلب الثاني: املسائل القانونية التي يثيرها إبرام عقد البيع اإللكتروني

لم تكن موجودة في إطار إبرام عقد البيع  2يثير إبرام عقد البيع اإللكتروني العديد من املسائل القانونية

الطريقة التي يبرم بها، حيث  عن اهذه املسائل أو اإلشكاالت القانونية التي يثيرها، نتجت أساسو  التقليدي،

 مجلس عقد واحد حقيقي. املتزامن ألطرافه فيو  يتم إبرامه عن بعد دون التواجد املادي

و لعل من أبرز املسائل القانونية التي يثيرها إبرام عقد البيع اإللكتروني هي: مسألة التعبير عن اإلرادة 

أنه ذو طابع دولي في الغالب، يتجاوز و  إلكترونيا، فباعتبار عقد البيع اإللكتروني من العقود املبرمة عن بعد

اللغوية، فإن التعبير عن اإلرادة في إطار إبرام عقد البيع اإللكتروني و  الجغرافيةو  الحدود السياسية

كذلك و  املكاني للتعبير عن اإلرادة،و  تستجمع فيها كل هذه الصفات، مما يطرح مسألة النطاق الزماني

 )الفرع األول(.الطريقة التي تعبر بها 

عتبار أن هذا إثير أيضا مسألة مجلس العقد، على و من جهة أخرى فإن إبرام عقد البيع اإللكتروني، ي

 األخير بمفهومه التقليدي قد تأثر في ظل هذا األسلوب الحديث من التعاقد، مما طرح العديد من املسائل

                                                 
 .82-81عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص و  ،89-88إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم، 1
، 07، مجلة السودان، املجلد 2007اإللكترونية لسنة  أسعد محجوب سيد أحمد على، إشكاالت التعاقد اإللكتروني وفقا لقانون املعامالت 2

 .281، ص 2018الدراسات االستراتيجية، و  ، مركز السودان للبحوث10العدد 
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اإلشكاالت القانونية، أهمها التكييف القانوني ملجلس العقد في ظل التعاقد اإللكتروني بصورة عامة، و 

سنحاول و  )الفرع الثاني(،املكان الذي ينعقد فيهما عقد البيع اإللكتروني و  إضافة إلى مسألة الزمان

 التفصيل في كل ذلك على النحو اآلتي.

 التعبير عن اإلرادة في عقد البيع اإللكتروني مسألةالفرع األول: 

تتفق جميع التشريعات الوطنية على أن عقد البيع من العقود الرضائية الذي ينعقد بمجرد تبادل 

 القبول.و  هو ما يعبر عنه بتطابق اإليجابو  لطرفان التعبير عن إرادتهما املتطابقتين،ا

و ال يخرج عقد البيع اإللكتروني عن هذا املبدأ، حيث يتم إبرامه بمجرد تطابق ما يسمى باإليجاب 

عن  االقبول، ناتج أساسو  مصطلح اإللكتروني املضاف لليجابو  اإللكتروني مع القبول اإللكتروني،

د من أثارت العديو  التي أضفت عليها نوع من الخصوصيةو  الوسيلة اإللكترونية التي يعبر عنهما من خاللها،

 القبول في صورته التقليدية.و  جود لها حلول في القواعد العامة املنظمة لليجابتاملسائل القانونية التي ال 

املعبر عنهما بطريقة إلكترونية، مع  القبول و  لذلك يتعين علينا الوقوف على أهم خصائص اإليجاب

صيل امحاولة إيجاد الحلول املناسبة لها، دون الدخول في التفو  بيان املسائل القانونية التي يثيرانها،

 الواردة في القواعد العامةو  القبول في صورتهما التقليديةو  بين اإليجابو  املشتركة بينهما

 أوال: اإليجاب اإللكتروني

املنطلق الذي يؤسس عليه، و  ول عناصر الرضا الالزمة لقيام العقد، فهو نقطة البدايةيعتبر اإليجاب أ

الجازم عن و  ، فاإليجاب مصطلح يدل على التعبير البات1سواء في العقود التقليدية أو العقود اإللكترونية

 .2الرضا األول 

كامل للتعاقد وفقا لشروط معينة، يوجهه شخص إلى و  بأنه: "عرض جازم -بصفة عامة–و يقصد به 

قد يكون باللفظ أو و  ال يكون إال صريحا،و  شخاص غير معينين بذواتهم أو للكافةأشخص معين، أو إلى 

 .3بالكتابة أو باتخاذ أي موقف أخر ال تدع ظروف الحال شكا في داللته على اإليجاب"

                                                 
القبول في العقد اإللكتروني، مجلة العلوم و  صالح الدين بوحملة، خصوصية اإليجابو  ،116زريقات، املرجع السابق، ص  عمر خالد 1

 .281، ص 2019، جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة، الجزائر، 52عدد اإلنسانية، املجلد ب، ال
 .58يمينة حوحو، املرجع السابق، ص  2
محمد األمين و  ،68، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية خصوصية التعاقد عبر اإل  3

 .82، ص 2004، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نترنتالرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإل 
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، وذلك بأن تتوفر لدى املوجب النية القاطعة إلبرام باتاو  و يشترط في هذا اإليجاب أن يكون جازما

ذلك بأن يحتوي على العناصر الجوهرية و  محددا تحديدا كافيا،و  العقد، كما يشترط فيه أن يكون كامال

 .1للعقد املراد إبرامه، كما يجب أن يتصل اإليجاب بعلم الشخص أو األشخاص املوجه إليهم

جزائري التعبير عن اإلرادة بصورة عامة في القسم الثاني من الفصل و في هذا اإلطار فقد نظم املشرع ال

على  59الثاني من الكتاب ثاني في القانون املدني، الذي جاء تحت عنوان شروط العقد، حيث نص في املادة 

"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما املتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص أنه: 

بالكتابة، أو باإلشارة و  "التعبير عن اإلرادة يكون باللفظعلى أنه:  60، كما نص في املادة نية"القانو 

 .املتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه

أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون  و يجوز 

 صريحا"

و اإليجاب اإللكتروني شأنه شأن اإليجاب التقليدي، يجب أن تتوافر فيه جميع شروط هذا األخير بأن 

شخص أو األشخاص أن يتصل اإليجاب بعلم الو  محددا تحديدا كافياو  أن يكون كامالو  باتاو  يكون جازما

املوجه إليهم، فهو يخضع بحسب األصل للقواعد العامة التي تنظم اإليجاب التقليدي، غير أن اإليجاب 

التي ترجع أساسا إلى الوسيلة اإللكترونية التي يعبر عليه من و  اإللكتروني ينفرد ببعض األحكام الخاصة به،

 .2خاللها

املسائل القانونية التي و  تي يتميز بها اإليجاب اإللكترونيلذلك يتعين علينا الوقوف على الخصوصيات ال

 الحلول املقترحة بشأنها، دون الدخول في التفاصيل املتعلقة باإليجاب الواردة في القواعد العامة،و  يثيرها

كذا أهم الطرق اإللكترونية التي يتم التعبير عنه من و  تحديد أهم خصائصه،و  هوما يدعونا إلى تعريفهو 

 املكاني له.و  ، لنصل في الختم للتطرق إلى النطاق الزمانيخاللها

 

 

                                                 
)دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، الدار  نترنتراجع في شروط اإليجاب بالتفصيل: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة اإل  1

 ما بعده،و  46سليمان مرقس، املرجع السابق، ص و  ،25-24، ص 2002التوزيع، عمان، األردن، و  مكتبة دار الثقافة للنشرو  العلمية الدولية

ما و  135، ص 2015عبد املجيد بكر عصمت، نظرية العقد في القوانين املدنية العربية، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، و 

 بعدها
لكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون التجاري، كلية فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة اإل 2

أبو الليل، إبرام العقد اإللكتروني في ضوء أحكام القانون  إبراهيم الدسوقي، و 214، ص 2008الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 https://www.bibliotdroit.com/2017/05/pdf_95.html، كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي: 17ماراتي والقانون املقارن، ص اإل 

https://www.bibliotdroit.com/2017/05/pdf_95.html
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 تعريف اإليجاب اإللكتروني -1

إن مصطلح اإللكتروني إذا ما أضيف إلى اإليجاب ال يخرجه عن معناه األصلي وفقا للنظرية العامة 

وسيلة التعبير عن اإلرادة في عصر رقمي  ختالفإهذا راجع إلى و  التقليدية، فاملسألة مجرد وصف ال أكثر،

 .1الحديثة تصالقوامه اإللكترونيات التي تتجسد في وسائل اإل

و من هذا املطلق فقد عرف بعض الفقه اإليجاب اإللكتروني على أنه: "تعبير عن إرادة الراغب في 

يتضمن كل و  ،ت، بوسيلة مسموعة مرئيةتصاال التعاقد عن بعد، حيث يتم من خالل شبكة دولية لل

 .2العناصر الالزمة إلبرام العقد بحيث يستطيع من وجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة"

يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر الوسيلة التي يتم من خاللها التعبير عن اإليجاب اإللكتروني في 

املشاهدة فقط، في حين أن التعبير عن اإليجاب عبر و  املرئية أي عن طريق املحادثةو  الوسيلة املسموعة

املشاهدة، أو عن طريق و  يكون إما عن طريق املحادثة، أو املحادثة -كما سنرى الحقا–لكترونية اإلالوسائل 

 إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني.

قد، يتم من خالل و قد عرف جانب أخر من الفقه اإليجاب اإللكتروني على أنه: "تعبير عن إرادة التعا

يكون موجها إلى شخص أو و  بنود التعاقد،و  أحد الوسائل اإللكترونية، يصدر مشتمال على شروط

، كما عرف أيضا 3أشخاص محددين أو غير محددين، وبتالقي هذا اإليجاب مع قبول مطابق ينعقد العقد"

دام وسيلة من وسائل مستنيرة، باستخو  حاسم، صادر عن إرادة واعيةو  بأنه: "هو كل تعبير محدد

اإللكتروني أو التقنية الحديثة، متضمنا كافة العناصر الجوهرية للعقد املراد إبرامه، ال يحتمل  تصالاإل

 4القبول"و  ال يحمل تحفظات تحول دون الطرف األخرو  لغموض،االتأويل أو 

مضمونه أو يتضح من مجمل التعريفات الفقهية لليجاب اإللكتروني، أنه ال يختلف من حيث و  

شروطه على اإليجاب التقليدي، سوى أنه يتم التعبير عنه بوسيلة إلكترونية، إذا يمكن القول أن اإليجاب 

 اإللكتروني. تصالاإللكتروني هو اإليجاب التقليدي املعبر عنه عبر وسيلة من وسائل اإل

لم  ةت التجارة اإللكتروني، نجد أن أغلب القوانين الحديثة املنظمة ملعامال قانونيةأما من الناحية ال

على و  كتفت بالنص على جواز التعبير عن اإليجاب بطريقة إلكترونية،إو  تضع تعريفا لليجاب اإللكتروني،

 جملة من البيانات اإللزامية التي يجب على املوجب إرفاقها بإيجابه اإللكتروني.
                                                 

، 2005أسامة أحمد بدر، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية مصر،  1

 .179ص 
األجنبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، و  عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية أشار إليه: 2

 .161، ص 2009
 .399خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3
 .428إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
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بشأن التجارة  2002سبتمبر  14من القانون البحريني الصادر في  10و في هذا اإلطار فقد نصت املادة 

كافة األمور و  القبول و  "في سياق إبرام العقد يجوز التعبير كليا أو جزيئا عن اإليجاباإللكترونية على أنه: 

ل أو اإلبطال لإليجاب أو القبول العمل بموجبه، بما في ذلك أي تعديل أو عدو و  املتعلقة بإبرام العقد

 1عن طريق السجالت اإللكترونية مالم يتفق الطرفان على غير ذلك"

"ألغراض التجارة اإللكترونية لدولة اإلمارات على أنه: و  من قانون املعامالت 13كما نصت املادة 

 كترونيةالقبول جزئيا أو كليا بواسطة املراسالت اإللو  التعاقد يجوز التعبير عن اإليجاب

 2ال يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ ملجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر"

كتفى بالنص على البيانات الواجب على املورد اإللكتروني إرفاقها في إأما بالنسبة للمشع الجزائري فقد 

 .3عرضه التجاري اإللكتروني

 خصائص اإليجاب اإللكتروني -2

الشروط التي يخضع لها اإليجاب و  اإليجاب اإللكتروني على الرغم من خضوعه لذات القواعديتمتع 

التقليدي، بمجموعة من الخصائص تميزه عن هذا األخير، فاإليجاب اإللكتروني يتسم بأنه إيجاب يعبر 

ائل ذلك عبر الوسائط اإللكترونية وسو  عنه عن بعد دون التواجد املادي ألطرافه في مجلس العقد،

 التي تضفي عليه طابعا دوليا.و  ،نترنتالحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالاإل

 اإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد -أ

تعتبر خاصية البعد التي يتميز بها اإليجاب اإللكتروني من أهم خصائصه التي تميزه عن اإليجاب 

تم التعبير عنه عن بعد دون الباحثين، حيث يو  التي جعلته موضع الهتمام أغلب الفقهاءو  التقليدي،

هذه و  لتقائهما في مكان معين،إو  دون الحاجة النتقالهماو  الحاجة إلى تواجد أطرافه في مجلس عقد واحد،

قد سبق و  ،4عتبار عقد البيع اإللكتروني ينتمي لطائفة العقود املبرمة عن بعدإالخاصية نابعة أساسا من 

 أن فصلنا في ذلك.

 

                                                 
 18، الصادرة بتاريخ: 2548شأن املعامالت اإللكترونية، الجريدة الرسمية ململكة البحرين عدد ب 2002( لسنة 28مرسوم بقانون رقم ) 1

 .2002سبتمبر 
 .1422ذي القعدة  30املوافق  2002فبراير  12التجارة اإللكترونية، الصادر بتاريخ و  بشأن املعامالت 2002لسنة  02قانون إمارات دبي رقم  2
 املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05الجزائري رقم  من القانون  11أنظر املادة  3
 ،187محمد ناصر حمودي ، املرجع السابق، ص و  ،322خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  4

ي الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية وسيلة لزعر ، التراض ي في العقود اإللكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم فو 

 .133، ص 2018/2019العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، و  الحقوق 
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 اإليجاب اإللكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني -ب

يتطلب التعبير عن اإليجاب في عقد البيع اإللكتروني وجود وسيط إلكتروني يقوم بنقل هذا اإليجاب إلى 

جد الكثير من و  ت،تصاال اإلو  نتيجة للطور الهائل الذي تشهده تكنولوجيا املعلوماتو  الطرف األخر،

 تعمل على تبادل البياناتو  قوم بدور الوسيط اإللكتروني بين األفرادالحديثة التي ت تصالوسائل اإل

أبرز هذه الوسائط و  املوطن الذي يقيمون فيه،و  املعلومات في ذات اللحظة على الرغم من تباعد املكانو 

تعتبر و  ،1غيرها من الوسائل التقنية الحديثةو  ،نترنتاإل و  الفاكسو  التلفزيون و  اإللكترونية هي الهاتف

التي يتم الحصول  إبرام العقد،و  ستخداما في التعبير على اإلرادةإأكثر الوسائط و  من أبرز  نترنتشبكة اإل 

 .2تتصاال شتراك تقدمه إحدى شركات أو مؤسسات اإلإعليها عن طريق 

عرضه و  نترنتفإن الوجود املادي لليجاب اإللكتروني يكون في لحظة التعبير عنه عبر شبكة اإل  بالتاليو 

ليس و  أو في أحد املواقع اإللكترونية نترنتعلى املوقع اإللكتروني، ففاعليته تكون بعرضه في شبكة اإل 

فلن يكون  نترنتبصدوره من املوجب، فإذا تم سحبه مثال نتيجة خلل في املوقع اإللكتروني أو في شبكة اإل 

املرتب و  القانوني املؤثر لليجاب فإن الوجود بالتاليو  لو ظل قائما في نظر املوجب،و  متاحا للجمهور حتى

 .3أو على أحد املواقع اإللكترونية، لذلك سمي باإليجاب اإللكتروني نترنتألثره يتحقق بعرضه على اإل 

 اإليجاب اإللكتروني إيجاب ذو طابع دولي في الغالب -ج

شبكة املعلومات من أهمها و  الحديثة التي يتم من خاللها التعاقد اإللكتروني تصالوسائل اإل تأتاح

 املستهلكين من مختلف الجنسياتو  (، سوقا عامليا واسعا أمام العديد من التجارنترنتالدولية )اإل 

خدمات في أي مكان من جميع و  ساعدت هؤالء على الحصول على ما يحتاجون إليه من سلعو  الدول،و 

 .4أنحاء العالم دون الحاجة إلى االنتقال إليها

كونها ال تتقيد بالحدود الجغرافية ألي دولة، و  نترنتة التي تتميز بها شبكة اإل و نتيجة للصفة العاملي

فمن الطبيعي أن يستمد اإليجاب الذي يعبر من خاللها الصفة الدولية، بحيث يمكن أن يظهر من أي 

 هذا على عكس اإليجاب التقليدي الذي ال يتجاوز الدولة أو املنطقة التي يعبر فيها.و  ،5دولة

                                                 
 .434إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  1
 /https://www.algerietelecom.dzت الجزائر إتصاال من شركة  نترنتفي الجزائر يتم الحصول على خدمة اإل  2
فيصل محمد و  ،406سعيد كوثر عدنان، املرجع السابق، ص  خالدو  ،20أنظر في ذلك: إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املرجع السابق، ص  3

 .239محمد كمال عبد العزيز، املرجع السابق، ص 
 .435دون، املرجع السابق، ص إسماعيل يوسف حم 4
، اإلمارات العربية املتحدة، 77، مجلة الفكر الشرطي، املجلد العشرون، العدد نترنتخالد ممدوح إبراهيم، التعاقد اإللكتروني عبر اإل  5

السياسية، املجلد و  جمال بوشنافة، خصوصية التراض ي في العود اإللكترونية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونيةو  ،39، ص 2011

 .131، ص 2018، جامعة املسيلة، الجزائر، 03، العدد 02

https://www.algerietelecom.dz/
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إن كان و  العاملية تصالب اإلشارة إليه إلى أن اإليجاب اإللكتروني الذي يعبر عنه عبر شبكة اإلو ما تج

هي و  يتصف في الغالب بأنه إيجاب دولي، فهذا ال يعني بأنه دائما دولي، فقد يكون إيجاب وطني داخلي،

 لة أو منطقة معينة،يقصره على دو و  ،1الحالة التي يحدد فيها املوجب أو القانون نطاق سريان اإليجاب

تفصيل لسنأتي لو  ، أي النطاق الذي يغطيه اإليجاب،lien de couvertureهو ما يعرف بنطاق التغطية و 

 املكاني لليجاب اإللكتروني.و  في هذه النقطة الحقا تحت عنوان النطاق الزماني

 طرق التعبير عن اإليجاب اإللكتروني -3

بأي طريقة تتيحها هذه األخيرة، طاملا أن  نترنتعبر شبكة اإل يتم التعبير عن اإليجاب اإللكتروني 

قة تعبر يختيار الطريقة التي يعبر بها عن إيجابه، شرط أن تكون هذه الطر إة في املوجب يتمتع بحرية مطلق

 عن إيجابه بصورة واضحة.

د اإللكتروني، أو هي: اإليجاب عبر البريو  يتم التعبير عن اإليجاب اإللكتروني عادة عبر ثالث طرق و  هذا

املحادثة و  (، أو اإليجاب عن طريق املشاهدةwebاإليجاب عن طريق عرض السلع عبر املواقع اإللكترونية )

 وسنحاول التفصيل في كل طريقة على حدى وفقا للترتيب اآلتي:و  ،نترنتاملباشر عبر اإل 

 اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني -أ

ت، إذ أنه يربط تصاال أحد أهم الوسائل املستحدثة في تكنولوجيا اإل e-mailيعد البريد اإللكتروني 

املكان، بمجرد و  دون مراعاة للزمانو  عات املنتشرة في جميع أرجاء العالم في لحظة معدودة،االجمو  األفراد

 امتالك الشخص عنوان بريد إلكتروني يمكنه أن يتبادل الرسائل اإللكترونية مع الغير، كما يستطيع إبرام

 .2العديد من التصرفات القانونية

 الصوتياتو  الصور و  الرسومو  امللفاتو  و تقوم فكرة البريد اإللكتروني على تبادل الرسائل اإللكترونية،

ذلك باستعمال عنوان البريد و  غيرها، عن طريق إرسالها من املرسل إلى شخص أخر أو أكثرو  البرامجو 

 .3اإللكتروني للمرسل إليه

اإلطار فقد عرف بعض الفقه البريد اإللكتروني بأنه: "مكنة التبادل غير املتزامن للرسائل بين و في هذا 

أجهزة الحاسوب األلي"، بينما يعرفه البعض األخر بأنه: "طريقة تسمح بتبادل الرسائل املكتوبة بين 

 .1األجهزة املتصلة بشبكة املعلومات"
                                                 

العقد اإللكتروني، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة األولى، الرياض، اململكة العربية أنظر في ذلك: ماجد محمد سليمان أبا الخيل،  1

 ي املعامالت اإللكترونية، مجلة الدراسات القانونيةالقبول فو  عبد القادر بومسلة، خصوصية اإليجابو  ،44ص  ،2009السعودية، 

 .327، ص 2018، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، 02، العدد 04السياسية، املجلد و 
 11عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  2
 .60وليد خليل محمد الحواجرة، املرجع السابق، ص  3
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فقرة  01بي حيث عرفه في املادة و كتروني، منها املشرع األور بعض التشريعات تعريفا للبريد اإلل كما تبنت

h  بشأن معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع  2002/58بي رقم و من التوجيه األور

"أي رسالة في شكل نص أو  بأنه: 2ت اإللكترونية(تصاال ت اإللكترونية )توجيه الخصوصية واإلتصاال اإل

يمكن تخزينها في خوادم الشبكة أو في و  ت العامة،تصاال لها عبر شبكة اإلصوت أو صورة، يتم إرسا

هو نفس التعريف الذي أخذ و  ،3املعدات الطرفية للمرسل إليه، حتى يتمكن هذا األخير من استعادها"

 .4املتعلق بثقة في االقتصاد الرقمي 2004/575به املشرع الفرنس ي في القانون رقم 

من املرسوم التنفيذي  02املشرع الجزائري تعريفا للبريد اإللكتروني في املادة و من جهة أخرى فقد أورد 

"تبادل الرسائل ، بأنه: 5استغاللهاو  نترنتكيفية إقامة خدمات اإل و  املتضمن ضبط 98/257رقم 

 اإللكترونية بين املستعملين".

 بد من معرفة عنوان بريده و لكي تتم عملية إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني إلى أحد األشخاص فال

يظهر على الشكل التالي: و  ،@اإللكتروني، الذي يتكون عادة من قسمين يفصل بينهما الرمز 

salaheddine@gmail.com 

 سمهإليس شرطا أن يكون هو و  سم املستخدم،إيدل على  @فالقسم الذي يقع على يسار الرمز 

 سمه، أو وظيفته،إجرد رمز له أو األحرف األولى من الحقيقي الثابت في السجالت الرسمية، فقد يكون م

 هذا القسم يميز املستخدم عن غيره من املستخدمين لدى هذا الخادم.و 

سم إسم املضيف أو إشير إلى مقدم الخدمة، ويتكون من في @ أما القسم الواقع على يمين الرمز

 للمستخدم، نترنتاملضيف هو الحاسوب الذي يستضيف أو يحوي حسابات اإل و  اطق،الدومين أو الن

سم الناطق دون املضيف، وهذا إقد يحتوي العنوان و  الناطق هو الشبكة التي يكون املضيف متصل بها،و 

سم الناطق فهو إ، أما الرمز الذي يأتي بعد نترنتالقسم هو الذي يميز الخادم عن غيره على شبكة اإل 

                                                                                                                                                         
، مجلة الفكر نترنت، خالد ممدوح إبراهيم، التعاقد اإللكتروني عبر اإل 12أشار إلى ذلك: عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  1

 .25الشرطي، املرجع السابق، ص 
2
 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 

(directive vie privée et communications électroniques), Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047, 

Disponible sur le site: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058 
3
Article 2/f du Directive 2002/58/CE, op cit : « "courrier électronique": tout message sous forme de texte, de 

voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou 

dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère. » 
4
 Yousef Shandi , op cit, p 51. 

كيفيات إقامة خدمات و  ، يضبط شروط1998أوت  25املوافق ل  1419جمادى األول عام  03مؤرخ في  98/257رقم مرسوم تنفيذي  5

 متمم.و  ، معدل1998أوت  26 :الصادر بتاريخ 63استغاللها، ج. ر عدد نترنت و اإل 

mailto:salaheddine@gmail.com
mailto:salaheddine@gmail.com
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الشركات و  يدل على أن النشاط خاص بالهيئات comيشير إلى نشاط الدومين أو بلده، فمثال الرمز 

 .1فيدل على بلده frو dzالتجارية، أما الرمز 

و في هذه الصورة يقوم املوجب بالتعبير عن إيجابه عن طريق رسالة إلكترونية يقوم بإرسالها من بريده 

لشخص معين أو عدد من األشخاص املعينين، ويطلق على هذا اإليجاب  اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني

ذات، خالف لليجاب الذي الأنه إيجاب خاص، على اعتبار أنه يرسل إلى شخص أو أشخاص محددين ب

جابا عاما، كون أنه موجه للجمهور أي أشخاص غير ييكون عن طريق املواقع اإللكترونية الذي يعتبر إ

 حقا.كما سنرى ال  2معروفين

 ستهداف العرض ألشخاص معينين،إبواسطة البريد اإللكتروني ميزة  يحقق اإليجاب الذي يتمو  هذا

جه و ذلك في الحالة التي يرغب فيها املوجب أن يخص بإيجابه األشخاص الذي يرى أنهم قد يهتمون بمنتو 

فيها املرسل إليه الرسالة التي يبدأ مفعول هذا اإليجاب في اللحظة التي يفتح و  دون غيره من أفراد الجمهور،

 .3تكون له حينئذ الحرية في قبول اإليجاب أو رفضهو  تتضمن اإليجاب،

اقع اإللكترونية ) -ب  (web-siteاإليجاب عبر املو

يرمز لها بالرمز  ،World Wide Web، يقصد به شبكة املعلومات الدولية webإن مصطلح الويب 

www قد شاع التعبير على و  ائق املخزنة في حواسيب مختلفة في العالم،التي تتكون من عدد كبير من الوث

 .web site 4أو  web pageشبكة الويب بلفظ 

و تعد املواقع اإللكترونية بمثابة البوابة الرئيسية للدخول إلى شبكة الويب، وتوصف بأنها بوابة للبحث 

إحضارها في ثواني معدودات، و  (،نترنت)اإل حيث تجمع كل املوارد التي تحتويها شبكة املعلومات العاملية 

                                                 
 .30عبد الهادي فوزي العوض ي، املرجع السابق، ص  1
أثار قانونية مختلفة، ففي اإليجاب العام املوجه إلى الجمهور ال تكون و  جاب الخاص نتائجياإل و  تترتب على التفرقة بين اإليجاب العام 2

يبرم العقد حينئذ، على عكس اإليجاب و  لذلك فإن أي شخص يستطيع التقدم بالقبول و  شخصية القابل ذا أهمية بالنسبة للموجب،

ب، كونه أرسل إليه إيجابه شخصيا، كوثر سعيد عدنان خالد، املرجع الخاص التي تكون فيه شخصية القابل محل اعتبار بالنسبة للموج

 .411-410السابق، ص 
محمد فروق صالح البدري، أشكال التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني بين الشريعة و  ،91محمد األمين الرومي، املرجع السابق، ص  3

، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة األنبار، العراق، 13، العدد 04اإلسالمية، املجلد والقانون )دراسة تأصيلية(، مجلة جامعة األنبار للعلوم 

 .558، ص 2013
، على اعتقاد أنهما مصطلحان ملعنى web( نترنتشبكة املعلومات الدولية )اإل و  web siteقد يخلط البعض بين مصطلح املوقع اإللكتروني  4

التي تقوم عبر  تصاللكنه وسيلة من ضمن وسائل اإلو  ،نترنتفاملوقع اإللكتروني ليس هو اإل لكن الواقع أنهما مصطلحان مختلفان، و  واحد،

يعني استمرارية هذا املوقع  نترنتاستخدام املوقع على اإل و  ت عبر الشبكة،تصاال ، بل إنه هو الوسيلة األكثر استخداما في اإلنترنتشبكة اإل 

، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد home pageصفحة رئيسية و  مجموعة من الصفحاتيتكون املوقع من و  األيام،و  على مدار الساعة

 .167اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، 
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يستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي أن يضع له موقعا و  سواء كانت نصية أو صوتية أو صورة أو فيديو،

، من خالله يستطيع العرض أو اإلعالن عما يود تقديمه كمعلومة أو عرض نترنتثابتا على شبكة اإل و  دائما

 .1األيامو  ستمرارية هذا املوقع على مدار الساعةإبكة يعني استخدام موقع على الشو  إليجاب معين،

من املرسوم التنفيذي  02( في املادة webو في هذا اإلطار فقد عرف املشرع الجزائري خدمة الويب )

"هي خدمة تفاعلية استغاللها، على أنها: و  نترنتكيفية إقامة خدمات اإل و  املتضمن ضبط 98/257

)نصوص، رسوم بيانات، صوت أو  MULTIMEDIAصفحات متعددة الوسائط  حتواءإطالع أو لإل 

 ".Hy prétexteصورة( موصلة بينها عن طريق صالت تسمى نصوص متعددة 

 و في هذه الصورة يقوم املوجب بعرض إيجابه على موقعه اإللكتروني، مرفقا بجميع البيانات

ذه البيانات أن تكون موضوعة على موقعه يشترط في هو  املعلومات املتعلقة بالسلعة املراد التعاقد عليها،و 

بناء عليها و  مفهوم ومعبر مشكل حقيقي عن السلعة، فهي جزء ال يتجزأ من اإليجاب،و  بشكل واضح

 .2سيقدم الطرف األخر على القبول أو الرفض

إلى و  ور و يتميز اإليجاب عن طريق املواقع اإللكترونية بأنه إيجاب عام، أي إيجاب موجه إلى الجمه

هي النقطة التي يتشابه فيها اإليجاب عبر املواقع اإللكتروني مع اإليجاب الصادر و  ،3أشخاص غير محددين

 .4القنوات التلفزيونية املخصصة لعرض السلعو  املجالتو  عبر الصحف

يتقيد كما يتميز اإليجاب عبر املواقع اإللكتروني بأنه إيجاب مستمر عبر مدار الساعة، فهو إيجاب ال 

فيه املوجب بفترة زمنية، لكن غالبا ما يكون هذا اإليجاب معلق على شرط، يتمثل في إمكانية نفاذ 

سنفصل في هذه النقطة و  ،5السلعة، ألن املوجب ليس له القدرة على تغطية كل الطلبات التي قد ترد إليه

 الحقا.

 نترنتاملحادثة عبر اإل و  اإليجاب عن طريق املشاهدة -ج

التحدث عن بعد، عن طريق و  لتقاءأنها تتيح لألشخاص إمكانية اإل نترنتم مميزات شبكة اإل إن من أه

تبادل و  لتقاء وجها لوجهأصبح يمكن لألفراد من خاللها اإل التيو  املشاهدة،و  ما يعرف بغرفة املحادثة

 اآلراء رغم التباعد الذي قد يكون بينهما.و  األفكار
                                                 

 .67وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص و  ،69-68ميكائيل رشيد علي الزيباري، املرجع السابق، ص  1
 .559محمد فروق صالح البدري، املرجع السابق، ص  2
 .409خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3
التوقيع اإللكتروني، رسالة مقدمة لنيل و  ، املعتصم فتح الرحمان علي فتح الرحمان، العقد92محمد األمين الرومي، املرجع السابق، ص  4

 128، ص 2009سالمية، السودان، دراسات العالم اإلسالمي، جامعة أم درمان اإل و  درجة الدكتوراه في القانون التجاري، معهد بحوث
يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  5

 .75، ص 2011/2012
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التكنولوجي الذي أفرز العديد من الوسائط اإللكتروني املزودة و ما ساعد على ذلك هو التطور 

لواقط الصوت مثل الهاتف الذكي والحاسوب املحمول، فما على األفراد حتى يتم التالقي بينهم و  بالكاميرات

 تحميل بعض البرامج املخصصة للمحادثةو  من خالل هذه الوسائط نترنتبشبكة اإل  تصالإال اإل

 WhatsAppأو برنامج  Facebook Messengerأو برنامج  viber Messengerمج املشاهدة مثل برناو 

Messenger. 

املشاهدة مع الطرف و  و في هذه الصورة يمكن للموجب أن يعبر عن إيجابه مباشرة عن طريق املحادثة

النوع من يوصف هذا و  تمكن هذا األخير من التفاوض معه، مما تسمح بالتفاعل بينهما، ةهذا امليز و  األخر،

اإليجاب بأنه إيجاب خاص، أي موجه إلى شخص محدد، كما يرى البعض في هذا النوع من التعاقد أنه 

 .1تعاقد بين حاضرين حكما

 املكانو  نطاق اإليجاب اإللكتروني: من حيث الزمان -4

املكاني و  مانيإن من أهم املسائل القانونية التي يثيرها اإليجاب اإللكتروني، هي مسألة تحديد النطاق الز 

الدولية التي يتم من خاللها التعبير عن اإليجاب ال تعرف  تصالعتبار أن شبكة اإلإالذي يسري فيه، على 

 ال زمانية.و  حدود جغرافية

ذلك على النحو و  كذا النطاق املكاني له،و  لذلك سنحاول تحديد النطاق الزماني لليجاب اإللكتروني،

 اآلتي: 

 اإليجاب اإللكتروني من حيث الزمان نطاق -أ

، 2من بين اإلشكاالت التي يثيرها اإليجاب اإللكتروني مسألة بقاء اإليجاب قائما حتى يقترن بالقبول 

من و  األيام،و  هو إيجاب مستمر على مدار الساعة نترنتمعلوم أن اإليجاب املعبر عنه عبر شبكة اإل  وفماه

 إيجابه طوال هذه املدة.غير املتصور أن يبقى املوجب ملزم ب

نطاق الزماني لليجاب أو مدة سريان هذا اإليجاب، اللذلك نرى في الغالب أن املوجب يقوم بتحديد 

كالقول بأن العرض ساري حتى تاريخ كذا، أو ملدة أسبوع أو شهر من تاريخه، أو خالل هذا العام أو غيرها 

 .1من العبارات التي تفيد إنهاء مدة اإليجاب

                                                 
برام العقد اإللكتروني )دراسة خالد ممدوح إبراهيم، إو  ،412-411راجع تفصيل ذلك لدى: خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1

 ،63-62الحواجرة، املرجع السابق، ص  وليد خليل محمدو  ،93محمد األمين الرومي، املرجع السابق، ص و  ،171مقارنة(، املرجع السابق، ص 

رجع السابق، ص وسيلة لزعر، املو  ،84عبد الوهاب مخلوفي، املرجع السابق، ص و  ،52-51حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص و 

69-70. 
 .147زهيرة عبوب، املرجع السابق، ص  2
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و في هذا اإلطار فقد وضع العقد النموذجي الفرنس ي للمعامالت اإللكترونية صورا لتحديد مدة صالحية 

اإليجاب اإللكتروني على الشكل اآلتي: اإليجاب صالح حتى ............أو اإليجاب صالح حتى نفاذ 

 .2عتبار من..................إخزون...........أو اإليجاب صالح امل

ال يجوز له أن يرجع في إيجابه و  لحالة يظل املوجب ملزما بإيجابه خالل املدة التي حددها،و في هذه ا

 .4، ألن املوجب قصد بتحديد هذه املدة إلزام نفسه خاللها3دام هذه املدة لم تنقض ي بعدام

يتعين عليه أن و  يصبح املوجب غير ملزم به،و  نتهت مدة اإليجاب، يسقطإوالجدير بالذكر إنه إذا 

نتهاء األجل املحدد لسريان اإليجاب، كان ذلك إالة ما إذا تقدم شخص بقبوله بعد في حو سحبه أو يزيله،ي

 .5إيجابا جديد يتطلب قبول 

 و لكن اإلشكال الذي يثور هنا، هو في حالة عدم تحديد املوجب ملدة سريان إيجابه، فما الحل هنا ؟

حالة اإليجاب الخاص، ففي و  ة اإليجاب العاملحل هذه اإلشكالية يجب التمييز بين حالتين، حال

أشخاص غير محددين كما هو الحال في اإليجاب و  هو اإليجاب الذي يكون موجه للجمهور و  اإليجاب العام

أن أشرنا، في هذ الحالة يظل املوجب ملزما بإيجابه طوال و  ( كما سبقweb-siteعبر املواقع اإللكترونية )

هي و  تنتهي مدة سريان هذا اإليجاب في حالة واحدة،و  اإليجاب معروضا على موقعه،املدة التي يبقى فيها 

اخفائه من و  يعتبر سحب املوجب إليجابهو  حالة سحب املوجب لهذا اإليجاب من موقعه اإللكتروني،

نتهاء مدة اإليجاب، فإذا حدث أن تقدم شخص بقبوله بعد سحب اإليجاب، إاإللكتروني قرينة على  هموقع

 .6يتطلب قبول  اذلك إيجابا جديد كان

هو اإليجاب الذي يكون موجها إلى شخص أو إلى أشخاص محددين و  أما في حالة اإليجاب الخاص،

املحادثة و  بالذات، كما هو الحال في اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني، أو اإليجاب عن طريق املشاهدة

حالة و  لتين، حالة اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني،، ففي هذه الحالة نميز أيضا بين حانترنتعبر اإل 

 .نترنتاملحادثة عبر اإل و  اإليجاب عن طريق املشاهدة

                                                                                                                                                         
 .135عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  1
 .414أشار إليه: خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
املوجب بالبقاء على إيجابه إلى  "إذا عين أجال للقبول التزممن القانون املدني الجزائري على أنه:  01فقرة  63في هذا اإلطار تنص املادة  3

 انقضاء هذا األجل"
القانون بأسيوط، و  محمد أنور عبد العزيز عبد العال، صيغة العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي(، مجلة كلية الشريعة 4

 .28، ص 2008، جامعة األزهر، مصر، 20، العدد 01املجلد 
 .415لسابق، ص خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع ا 5
جمال بوشنافة، املرجع و  ،142-141رشيدة أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص و  ،136أنظر في ذلك: عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  6

 .134السابق، ص 
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ففي حالة اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني، فإن مدة سريان هذا اإليجاب تتحدد على أساس 

كان و  في نفس املوضوع، املعاملة السابقة، بحيث يستخلص مدة اإليجاب منها، خصوصا إذا كانا يشتركان

من  02فقرة  63، طبقا ملا تقتضيه القواعد العامة ال سيما املادة 1اإليجاب في املعاملة السابقة محدد املدة

 .2القانون املدني الجزائري 

أما في حالة عدم وجود معاملة سابقة، نرى من وجهة نظرنا، أن مدة سريان اإليجاب في هذه الحالة 

سريان اإليجاب العام، بحيث يبقى املوجب ملزما بإيجابه طوال املدة التي تبقى تخضع لنفس حكم مدة 

أن مدة سريانه تنتهي في و  فيها الرسالة التي تعبر عن إيجابه في صندوق البريد اإللكتروني للمرسل إليه،

ع عنه، كأن الحالة التي يقوم فيها املوجب بإرسال رسالة أخرى يعبر فيها عن سحبه لهذا اإليجاب أو الرجو 

 تتضمن هذه الرسالة مثال أن السلعة قد نفذت.

 هي الحالة التي يكون فيها املوجبو  ،نترنتاملحادثة عبر اإل و  أما في حالة اإليجاب عن طريق املشاهدة

الصورة، في هذه الحالة فإن مدة سريان اإليجاب و  مباشر بالصوت إتصالاملوجه إليه اإليجاب على و 

س أحكام مدة سريان اإليجاب التقليدي الذي يعبر عنه في مجلس عقد واحد )بين اإللكتروني، تخضع لنف

تكون مدة سريان اإليجاب اإللكتروني قصيرة جدا، بحيث بمجرد صدور اإليجاب  بالتاليو  حاضرين(،

 .3اإللكتروني من املوجب، فإن هذا األخير يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا

بقي ينتظر قبوال أو ردا من الشخص املوجه إليه و  عبر املوجب عن إيجابه اإللكترونيأما في حالة إذا ما 

 اإليجاب، بحيث ال يوجد ما يدل على أن املوجب قد عدل عن إيجابه، فإن مدة اإليجاب اإللكتروني هنا

مجلس العقد،  نقض ىإو  تصالنتهى هذا اإلإ، فإذا 4املباشر تصالتتحدد بمدة مجلس العقد أي مدة اإل

 .5يصبح املوجب غير ملزم بهو  يسقط اإليجاب اإللكتروني

                                                 
 ،136، عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص 416أنظر في ذلك: خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
 من طبيعة املعاملة" "و قد يستخلص األجل من ظروف الحال، أومن القانون املدني الجزائري على أنه:  02فقرة  63ملادة تنص ا 2
"إذا صدر اإليجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول من القانون املدني الجزائري بأنه:  01فقرة  64تنص املادة  3

كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى أخر بطريق الهاتف أو بأي طريق و  ذا لم يصدر القبول فورا،فإن املوجب يتحلل من إيجابه إ

 مماثلة"
لو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن و  "غير أن العقد يتممن القانون املدني الجزائري بأنه:  02فقرة  64تنص املادة  4

 القبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد"و  بين اإليجاب املوجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما
 ، املرجعمليكة جامعو  ،142أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص  رشيدةو  ،418أنظر في ذلك: خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  5

 .75السابق، ص 
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و ما تجب اإلشارة إليه في األخير أنه في حالة وفاة املوجب أو فقده ألهليته، في املدة التي يكون فيها 

 .1قترانه بقبول إ يمنع من أن يرتب أثره في حالة اإليجاب اإللكتروني فعاال منتج ألثره، فإن ذلك ال

 نطاق اإليجاب اإللكتروني من حيث املكان -ب

ستمدها من طبيعة إهذه الخاصية و  من خصائص اإليجاب اإللكتروني أنه ذو طابع دولي في الغالب،

ال و  التي ال تعرف حدود جغرافيةو  ( التي يعبر عن اإليجاب من خاللها،نترنتالعاملية )اإل  تصالشبكة اإل

من الجزائر مثال قد  نترنتفإن اإليجاب اإللكتروني الذي يعبر عنه املوجب عبر شبكة اإل  بالتاليو  سياسية،

قد يحدث أن يقترن بقبول من شخص أو عدة أشخاص من هذه الدول، مما و  ،2يظهر في عدة دول أجنبية

تي يوفي بيها كذا الكيفية الو  التي يتحاور بها مع القابل، 3يطرح عدة صعوبات على املوجب منها صعوبة اللغة

جاته ال تسمح و أميال عن موقع القابل، ال سيما إذا كانت طبيعة منتو  هو يبعد أمياالو  هذه الطلبات

جاته و بتسليمها إلكترونيا )املنتجات الرقمية(، إضافة إلى املخاطر التي قد يواجهها خاصة إذا كانت منت

 .4محضورة في قانون دول القابل

وض التجارية اإللكترونية يحصرون إيجابهم في إقليم أو في دولة معينة لذلك نجد أن أغلب مقدمي العر 

بإدراج شرط
 lien deيبين ذلك، يسمى عادة بشرط حصر اإلقليم أو كما يسميه البعض بنطاق التغطية  5

couverture  أو النطاق الذي يغطيه اإليجاب، الذي عادة ما يكون محررا على الشكل التالي: "هذا العرض

                                                 
ن صدر منه التعبير عن اإلرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن "إذا مات ممن القانون املدني الجزائري بأنه:  62تنص املادة  1

 التعبير بعلم من وجه إليه، هذا مالم يتبن العكس من التعبير أو من طبيعة املعاملة" إتصالذلك ال يمنع من ترتب هذا األثر عند 
 .138عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص و  ،76، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل  2
( نترنتت الدولية )اإل تصاال تعتبر مسألة لغة اإليجاب من املسائل القانونية املهمة التي يثيرها اإليجاب اإللكتروني، على اعتبار أن شبكة اإل 3

إذ البد أن يكون عرض اإليجاب باستخدام لغة يعرفها  التي يتم من خاللها التعبير عن اإليجاب اإللكتروني ال تعترف باالختالفات اللغوية،

تجب اإلشارة إلى أننا و  املوجه له اإليجاب، فإذا كانت لغة هذا األخير تختلف عن لغة املوجب، قد يترتب عليه اختالف التعبير عن القصد،

 وما بعدها من هذه الرسالة. 105الصفحة في  وذلكاإللكتروني، عند تطرقنا للغة املستعملة في اإلعالم  تطرقنا إلى هذه املسألة بالتفصيل
 .419كوثر سعيد عنان، املرجع السابق، ص  خالدو  ،432إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
مع يثور التساؤل في هذا اإلطار حول ما إذا كان هذا الشرط الذي يدرج في اإليجاب اإللكتروني من أجل حصره في منطقة معينة قد يتعارض  5

 ل يسلب هذا الشرط اإليجاب صفته؟ هوباتا، ف الشرط الذي يقض ي بضرورة أن يكون اإليجاب جازما

، ألن ذلك ةيرى البعض في اإلجابة على هذا التساؤل، أن الشروط أو التحفظات التي تسلب اإليجاب صفته هي التحفظات اإلرادية املحض

فليس ثمة ما يمنع من أن يقترن التعبير باإليجاب  وبالتالي تعاقد إذا قبله الطرف األخر،وحده هو الذي ينفي توافر نية االرتباط قانونا بال

بتحفظات معينة أو أن يعلق على شرط من الشروط، ما دام التحفظ املقترن به أو الشرط املعلق عليه ليس إراديا محضا، بحيث ال يكون من 

طبقا لهذا الرأي فإن الشرط الذي يضعه املوجب من أجل حصره و  عنه التعبير، شأنه أن يجعل انعقاد العقد خاضعا ملطلق تقدير من صدر

في منطقة معينة ال يسلب اإليجاب صفته، طاما أنه ال يتعارض مع النية الجازمة للموجب في إبرام العقد، مجد الدين محمد إسماعيل 

 .315السوسوة، املرجع السابق، ص 
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وجه لألشخاص القاطنين على اإلقليم ......" أو "هذا العرض موجه فقط لألشخاص املتحدثين حصريا م

 .1باللغة العربية"

من أن "العرض ليس صالحا إال في اإلقليم  Infonieومن ذلك ما نص عليه عقد املركز التجاري 

 أالسكاو  على أن "املركز يبيع في الواليات املتحدة appel storeالفرنس ي"، كما نصت شركة املراكز التجاري 

 .2هواي فقط"و 

و قد يكون حصر اإليجاب أو تحديد النطاق الذي يغطيه اإليجاب من طرف قوانين دولة املوجب، كما 

هو الحال في الواليات املتحدة األمريكية التي تحضر توجيه اإليجاب للدول املوقع عليها عقوبات اقتصادية 

 .3كوريا الشماليةو  مثل كوبا

و بناء على ذلك فإن املوجب ال يلتزم إال في حدود املكان املحدد من طرفه، فإذا حدث أن صادفه قبول 

العقد، أما إذا صادفه قبول من  نعقدإطاق املكاني الذي يغطيه اإليجاب من شخص قاطن ضمن الن

ال يعتد و  شخص يقطن في مكان خارج عن النطاق املكاني املحدد لليجاب، فإن هذا القبول يعتبر منعدما

 4يحتاج إلى قبول  اإنما قد يعتبر إيجابا جديدو  به كقبول،

ا به بغض النظر أما في الحالة التي ال يحدد فيها املوجب النطاق الذي يغطيه إيجابه، فهنا يكون ملزم

عن املكان الذي يقترن به القبول، لذلك يجب أن يولى الشرط الذي يحدد النطاق الذي يغطيه اإليجاب 

قدرا كافيا من األهمية، فرغم أنه يضيق من نطاق عمل التاجر من الناحية االقتصادية، إال أنه قد يحقق 

 .5له من الناحية القانونية نوعا من األمان

النطاق املكاني للتسليم، فالشرط و  لتمييز بين النطاق املكاني الذي يغطيه اإليجابو مع ذلك يجب ا

األول كما سبق اإلشارة إليه، يبقى اإليجاب محصورا في حدود املكان املعين، فإذا حدث أن صادفه قبول 

أو النطاق  يعتبر منعدما، أما فيما يتعلق بشرط النطاق املكاني للتسليمو  خارج هذا النطاق فال يعتد به

 املكاني الذي يتم فيه التسليم أو تنفيذ العقد، فهذا الشرط ال يسلب اإليجاب صالحيته من حيث املكان،

يقع صحيحا، غير أن البائع ال يلتزم بالتسليم إال في األماكن و  يجوز أن يرد عليه قبول من أي مكان أخرو 

من أمثلة ذلك ما ورد و  تفاق أخر،إم يكن هناك بل أن يلتزم بذلك مالعلى القاو  التي تعهد التسليم فيها،

                                                 
 .188محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  1
 .76، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل و  ،40مشار إلى ذلك لدي: سليم سعداوي، املرجع السابق، ص  2
إسماعيل يوسف حمدون، و  ،323خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  مشار إلى ذلك لدى: 3

 134وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص و  ،435السابق، ص املرجع 
 .29محمد أنور عبد العزيز عبد العال، املرجع السابق، ص و  ،420خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  4
وني )دراسة مقارنة(، عبد الرزاق أحمد الشيبان، التعبير عن اإلرادة في عقد االستهالك اإللكترو  ،135جمال بوشنافة، املرجع السابق، ص  5

 .223، ص 2015، جامعة األنبار، العراق، 10السياسية، العدد و  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية
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من أنه: "يجوز للمتجر املشارك أن يقيد األماكن  surf and buy d’IMB Europeبشروط املركز التجاري 

 .1التي يتم فيها التسليم من الناحية الجغرافية"

 ثانيا: القبول اإللكتروني

من أحد طرفيه موجه إلى شخص أو عدة أشخاص إذا كان اإليجاب هو اإلرادة األولى في العقد، يصدر 

محددين أو غير محددين، فإن القبول هو اإلرادة الثانية في العقد، يصدر ممن تلقى اإليجاب بما يفيد 

 .2القبول إذا هما اإلرادتان الالزمتان إلنشاء العقدو  املوافقة عليه، فاإليجاب

إرادة الطرف الذي وجه إليه اإليجاب يفيد و يعرف القبول بصورة عامة بأنه: "التعبير البات عن 

تصل إنعقاد العقد إذا ما إيترتب عليه و  دون تعديل،و  موافقته على هذا اإليجاب بالشروط التي تضمنها

 .3اإليجاب مازال قائما"و  بعلم املوجب

 مزال اإليجابو  و يشترط في القبول في صورته التقليدية حتى ينتج أثره طبقا للقواعد العامة، أن يصدر

يشترط فيه أيضا أن و  نقضاء مدة اإليجاب اعتبر إيجاب جديد يحتاج إلى قبول،إد قائما، فإذا صدر بع

باتا، بأن تتوفر لدى املوجب النية و  أن يكون جازماو  يكون مطابقا تماما لليجاب في جميع جزئياته،

أن أو أن يكون باللفظ  القاطعة إلبرام العقد، كما ال يشترط أن يكون القبول في شكل محدد، فيصح

ن باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود و بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفا كما قد يك

 .4صاحبه

                                                 
عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص و  ،76، املرجع السابق، ص نترنتراجع تفصيل ذلك: أسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل  1

 ،53، ص 2005/2006مان، التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، خالد محمد عبد الرحو  ،138

 .245فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، املرجع السابق، ص و  ،421-420خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص و 
ملشتري في عقود البيع التي تتم عن بعد مع التطبيق على البيع عن طريق عبد العزيز املرس ى حمود، الحماية املدنية الخاصة لرضاء ا 2

 .61، ص 2005التوزيع، مصر، و  التلفزيون بوجه خاص، مكتبة الكتب العربية للنشر
املجلد األول، ، لتزامراجع في تعريف القبول في صورته العامة: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، مصادر اإل 3

، 1997، العقد، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، تونس، لتزاممحمد الزين، النظرية العامة للو  ما بعدها،و  262العقد، املرجع السابق، ص 

 .74-73نبيل إبراهيم سعد، العقود املسماة، الجزء األول، البيع، املرجع السابق، ص و  ،118ص 
بالكتابة، أو باإلشارة املتداولة عرفا، كما يكون و  "التعبير عن اإلرادة يكون باللفظمن القانون املدني الجزائري على أنه:  60املادة  تنص 4

 .باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه

 لى أن يكون صريحا"و يجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان ع

سلطان عبد هللا محمود الجواري، املرجع السابق، و  ،62-61راجع في شروط القبول بالتفصيل: عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع السابق، ص 

 هعمرو محمد املراية، عقد البيع اإللكتروني أحكامو  ،220-219مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، املرجع السابق، ص و  ،62-61ص 

القانون املدني(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة املنوفية، مصر، و  أثاره )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالميو 

 BOUTROS Mickael, op cit, p 92و ،ما بعدهاو  80، بلقاسم حمادي، املرجع السابق، ص 172-171، ص 2014
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على أن القبول اإللكتروني، ال يختلف عن القبول التقليدي، سواء من حيث  1و قد أجمع الفقه

ختالف بينهما اإل لكن و  لتقليدي حتى ينتج أثره،مضمونه أو الشروط العامة الواجب توفرها في القبول ا

عن بعد، مما  ةيكمن في الطريقة التي يعبران بها، حيث أن اإليجاب اإللكتروني يعبر عنه بوسيلة إلكتروني

 ينفرد ببعض الخصائص.و  جعله يخضع ألحكام خاصة،

املسائل القانونية و  ونيلذلك يتعين علينا الوقوف على أهم الخصوصيات التي يتميز بها القبول اإللكتر

الواردة في القواعد و  الحلول املقترحة بشأنها، دون الدخول في التفاصيل املتعلقة بالقبول و  التي يثيرها

تحديد الطرق اإللكترونية التي يتم التعبير عنه من خاللها، لنصل في و  هو ما يدعونا إلى تعريفهو  العامة،

 قبول اإللكتروني.م للتطرق ملسألة التعبير الضمني للاالخت

 تعريف القبول اإللكتروني -1

ليس للقبول اإللكتروني تعريف خاص به يختلف في مضمونه عن تعريف القبول بشكل عام، سوى أنه 

وسيلة  ختالفإهذا راجع إلى و  يتم التعبير عنه بوسيلة إلكترونية عن بعد، فاملسألة مجرد وصف ال أكثر،

 .2الحديثة تصالالتعبير عن اإلرادة في عصر رقمي قوامه اإللكترونيات التي تتجسد في وسائل اإل

و من هذا املنطلق يمكن القول أن القبول اإللكتروني: "هو التعبير عن إرادة القابل عن بعد باملوافقة 

 3على اإليجاب بذات الشروط الواردة فيه عبر وسيلة إلكترونية"

لتجارة اإللكترونية بصفة ا، فبالرغم من أن معظم القوانين املنظمة ملعامالت قانونيةلناحية الأما من ا

عامة، قد أجازت التعبير عن القبول بطريقة إلكترونية عن طريق رسائل البيانات اإللكترونية، إال أنها لم 

 لم تبين كيفية التعبير عنه.و  تضع تعريفا له

من قانون األونستيرال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لألمم  11و من ذلك ما نصت عليه املادة 

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسائل و  "في سياق تكوين العقد،على أنه:  4املتحدة

وين العقد، ال يفقد عند استخدام رسائل البيانات في تكو  قبول العرض،و  البيانات للتعبير عن العرض

 .ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ ملجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض"
                                                 

خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص و  ،340خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  1

 .23، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املرجع السابق، ص 431
 .281ع السابق، ص صالح الدين بوحملة، املرجو  ،319مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، املرجع السابق، ص  2
محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية و  ،431في نفس سياق هذا املعنى راجع: خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3

هرة، القانونية ملعامالت التجارة اإللكترونية )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القا

 .156لزعر وسيلة، املرجع السابق، ص و  ،143، ص 2005
مكرر اإلضافية بصيغتها املعتمدة في عام  05، مع املادة 1996قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية مع دليل التشريع  4

 متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: .2000، األمم املتحدة نيويورك 1998
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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التجارة اإللكترونية لدولة اإلمارات السابق، و  من قانون املعامالت 13وفي نفس السياق نصت املادة 

بواسطة املراسالت القبول جزئيا أو كليا و  "ألغراض التعاقد يجوز التعبير عن اإليجابعلى أنه: 

 اإللكترونية

 ال يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ ملجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر"،

 هو موقف أغلب القوانين التي نظمت معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة.و 

التقليدي، ناتجة أساس من يتميز القبول اإللكتروني بجملة من الخصائص تميزه عن القبول و  هذا

الوسيلة التي يعبر عليه من خاللها، فالقبول اإللكتروني يتسم بأنه قبول عن بعد يعبر عنه دون التواجد 

الحديثة أبرزها  تصالوسائل اإلو  املادي ألطرافه في مجلس عقد واحد، من خالل الوسائط اإللكترونية

 أن تطرقنا إليها في اإليجاب اإللكتروني.و  ا سبقالتي تضفي عليه طابعا دوليا كمو  ،نترنتشبكة اإل 

 طرق التعبير عن القبول اإللكتروني -2

بأي طريقة تتماش ى مع طبيعة هذه األخيرة،  نترنتيتم التعبير عن القبول اإللكتروني عبر شبكة اإل 

قبول تطبيقا لذلك فقد يتم التعبير عن الو  شرط أن تكون هذه الطرقة تعبر عن قبوله بصورة واضحة،

اإللكتروني بالرسائل اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني، أو قد يتم عن طريق الضغط بالفأرة أو لوحة 

، أو أن يتم التعبير عن القبول 1(web siteاملفاتيح على األيقونة املخصصة للقبول في املواقع اإللكترونية )

 .املشاهدة املباشرةو  اإللكتروني عن طريق املحادثة

ختيار الطريقة اإللكترونية التي يعبر بها عن قبوله، أم إالذي يثار هنا: هل القابل حر في و لكن السؤال 

 أنه ملزم بالتعبير عن قبوله بنفس الطريقة التي تم التعبير بها عن اإليجاب ؟

عبر عنه هو غير ملزم بأن يو  ختيار الطريقة التي يعبر بها عن إيجابه،إاألصل أن للقابل الحرية في  

بالطريقة ذاتها التي تم بها التعبير عن اإليجاب، ذلك ما لم يشترط املوجب صدوره في شكل معين أو ما لم 

عن القبول  عتبار أن هناك بعض التشريعات تشترط أن يتم التعبيرإنص القانون على ذلك، على ي

( في UCCالتجاري األمريكي املوحد )منها القانون و  ستعمل فيها التعبير عن اإليجاب،إبالطريقة نفسها التي 

 2"التعبير عن اإلرادة في القبول يتم بذات طريقة عرض اإليجاب"التي نصت على أنه:  206/02املادة 

                                                 
1
 Joseph Richani, Les preuves dans l'arbitrage international, Thèse pour du grade de docteur en droit, 

Université de Cergy-Pontoise, France, 2013, p 157. 
خالد حمدى عبد الرحمان، املرجع و  ،94راجع ذلك لدى: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، املرجع السابق، ص  2

، 2017التوزيع، مصر، و  سات العربية للنشرعبد املجيد موس ى، إبرام عقد العمل اإللكتروني )دراسة مقارنة(، مركز الدراو  ،63السابق، ص 

 .310ص 
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من املستحسن أن يتم التعبير عن القبول اإللكتروني بنفس الطريقة التي تم بها التعبير عن  رى نو 

ال  بالتاليو  اإليجاب اإللكتروني، ذلك أن اللجوء إلى طريقة مغايرة، قد ال يأخذه املوجب على محمل الجد،

 .يرتب أثره بانعقاد العقد

هي أكثر الطرق و  د الطرق الثالثة السابقة،و في جميع الحاالت فإن التعبير عن القبول يكون بأح

 املستعملة في التعبير عن القبول اإللكتروني

 القبول عن طريق البريد اإللكتروني -أ

يتم التعبير عن القبول في هذه الصورة عن طريق رسالة إلكترونية يقوم القابل بإرسالها من بريده 

يعلمه من خاللها بموافقته على قبول التعاقد طبقا اإللكتروني، إلى صندوق البريد اإللكتروني للموجب، 

تتضمن رسالة القبول اإللكتروني عادة جميع البيانات املتعلقة بالقابل، و  للشروط التي حددها في إيجابه،

 .1توقيعه اإللكترونيو  كهويته وعنوانه

بر تعو  غير مشكوك فيها،و  واضحةو  عتباره إرادة بينيةإبول عبر البريد اإللكتروني يمكن و التعبير عن الق

الطمأنينة و  ، كما يضفي على العقد نوعا من الثقة2التعاقدو  رتباطبالفعل عن إرادة القابل في اإل 

 .3عتبار أنه يمكن إثبات هذا القبول بسهولةإللمتعاقدين، على 

اقع اإللكترونية -ب  النقر على أيقونة القبول  :القبول عن طريق املو

القبول عبر و  يقونة املخصصة إلعالن املوافقةاأل يتم القبول في هذه الصورة عن طريق الضغط على 

مواقع الويب، حيث نجد عادة في املوقع اإللكتروني للموجب أيقونة مرفقة بإيجابه تحمل عبارة أنا موافق، 

 j’accepteحمل عبارة "أما بالنسبة للمواقع الويب التي تستخدم اللغة الفرنسية فنجد مثال أيقونة ت

l’offre" أو "d’accord" أما مواقع الويب التي تستخدم اللغة اإلنجليزية، فتستخدم عبارة ،"Iagree أو "

"OK فما على املستهلك الذي يريد قبول عرض املوجب إال الضغط بزر الفأرة على هذه األيقونة إلعالن ،"

 .4وصوله إلى املوجبو  قبوله

عن القبول من خالل الضغط على األيقونة املخصصة إلعالن القبول على املوقع يعتبر التعبير و  هذا

عقد البيع و  اإللكتروني للموجب، من أكثر الطرق شيوعا في إبرام العقود اإللكترونية بصفة عامة
                                                 

 .101يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص و  ،442خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
 .200محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  2
 .84بالقاسم حامدي، املرجع السابق، ص  3
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، و  ،342ك لدى: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص رجع ذل 4

صابر عبد العزيز سالمة، العقد اإللكتروني، الطبعة الثانية، و  ،443خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص و  ،23املرجع السابق، ص 

 .73، ص 2007ية، مصر، دار النهضة العرب
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، لذلك نجد أن بعض القوانين قد نصت صراحة على هذه الطريقة في التعبير 1اإللكتروني بصفة خاصة

 20في املادة  UECAمن ذلك ما نص عليه قانون كندا املوحد للتجارة اإللكترونية و  اإللكتروني،عن القبول 

/ب إلى أن اللمس أو النقر لزر أو مكان معين بشكل مالئم على شاشة الحاسوب يعد طريقة 01فقرة 

 .2للتعبير عن القبول 

التساؤالت، أبرزها هل مجرد  و مع ذلك، فإن التعبير عن القبول عبر هذه الطريقة يثير العديد من

النقر على أيقونة املوافقة يكفي العتبار القبول اإللكتروني صريحا منتجا ألثره ؟ فماذا لو كان النقر على 

لة أو وسيط آهنا طاملا أن التعبير يكون عبر  هذه األيقونة دون قصد من الطرف األخر؟ فاألخطاء واردة

 إلكتروني.

عادة ما يتم تأكيد هذا القبول عن طريق و  ،3التشريعات تشترط تأكيد القبول لذلك نجد أن أغلب 

على أيقونة املوافقة، حيث يقوم القابل بالنقر املرة األولى فينبثق له  4(double clickالنقر مرتين بالفأرة )

ونة خطاب يتضمن مثال "هل أنت متأكد من املوافقة" أو "أنت على وشك املوافقة" يكون مرفوق بأيق

تكون بذلك النقرة الثانية قرينة و  لتأكيد املوفقة، يقوم القابل بالضغط عليها مرة ثانية لتأكيد قبوله،

ال يترتب عليها أي أثر و  ، أما عن النقرة األولى فال تعد قبوال5قاطعة على موافقة القابل للبرام العقد

البعد و  ليةاآلو  القابل من نتائج التسرعيمكن اعتبارها مجرد مرحلة وقائية وضعت لحماية رضا و  قانوني،

 .6التي يتميز بها العقد اإللكتروني

و في بعض الحاالت نجد املوجب يشترط بعض اإلجراءات التالية لصدور القبول، كاإلجابة على بعض 

قة األسئلة التي توجه إلى القابل، مثل تحديد محل اإلقامة، أو كتابة بعض البيانات املتعلقة مثال برقم بطا
                                                 

1
 Joseph Richani, op cit, p 157. 

2
 Article 20/01/b of Uniform Electronic Commerce Act 1999 « (1) Unless the parties agree otherwise, an offer or 

the acceptance of an offer, or any other matter that is material to the formation or operation of a contract, may 

be expressed… 

(b) by an action in electronic form, including touching or clicking on an appropriately designated icon or place 

on a computer screen or otherwise ». on the site : https://www.ulcc.ca/en/1999-winnipeg-mb/359-civil-section-

documents/1138-1999-electronic-commerce-act-annotated 
"تمر طلبية منتوج أو خدمة املتعلق بالتجارة اإللكترونية، على أنه:  18/05من القانون رقم  12في هذا اإلطار نص املشرع الجزائري في املادة  3

 عبر ثالث مراحل إلزامية:

 دراية تامة.و  وضع الشروط التعاقدية في متناول املستهلك اإللكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم -

السعر و  يخص ماهية املنتوجات أو الخدمات املطلوبة،التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف املستهلك اإللكتروني، ال سيما فيما  -

 إلغائها أو تصحيح األخطاء املحتملة.و  الكميات املطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية،و  الوحدوي،و  اإلجمالي

 "تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد -
4
 Adongon Sylvain Lauboué, Le cybercommerçant, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, école 

doctorale de droit, Université de Bordeaux, France, 2015, p 370. 
عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص و  ،342خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  5

 .252كمال عبد العزيز، املرجع السابق، ص  فيصل محمد محمدو  ،169
 .93يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  6

https://www.ulcc.ca/en/1999-winnipeg-mb/359-civil-section-documents/1138-1999-electronic-commerce-act-annotated
https://www.ulcc.ca/en/1999-winnipeg-mb/359-civil-section-documents/1138-1999-electronic-commerce-act-annotated
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 منح فرصة للقابل للترويو  جعله في صورة أكثر فعاليةو  االئتمان، أو أية بيانات يمكن تأكيد القبول 

 .1عقدللمن رغبته في القبول قبل إبرامه التأكد و  التفكيرو 

 املشاهدة املباشرةو  القبول عن طريق املحادثة -ج

 املوجب،و  املشاهدة املباشرة بين القابلو  يتم التعبير عن القبول في هذه الصورة عن طريق املحادثة

أو برنامج  viber Messengerاملشاهدة، مثل برنامج و  للمحادثة ةذلك من خالل أحد البرامج املخصصو 

Facebook Messenger  أو برنامجWhatsApp Messengerلتقاء وجها لوجهاإل من ، التي تمكن األطراف 

 يتصف القبول عبر هذه الطريقة بأنه قبول صريحو  ى ذلك،التعبير عن إرادتهما كما سبق اإلشارة إلو 

 قرينة قاطعة على رغبة القابل في إبرام العقد.و 

 التعبير الضمني للقبول اإللكتروني -3

طبقا للقواعد العامة يمكن أن يكون التعبير عن القبول بطريقة ضمنية، إذا لم ينص القانون أو يتفق 

التعبير الضمني هو التعبير الذي ينبئ عن اإلرادة بطريقة غير مباشرة، و  ،2الطرفان على أن يكون صريحا

لكن يمكن أن تستنبط منها داللة و  أي بوسيلة ال تتفق مع ما هو مألوف بين الناس في الكشف عن إرادتهم،

التعبير الضمني للقبول و  ، إذ هي بذلك تكفي النعقاد العقد لينتج أثره،3التعبير في ضوء ظروف الحال

 .4القوة امللزمة كالتعبير الصريحو  قا للقواعد العامة له نفس القيمةطب

عمل مادي يقوم به و يتحقق التعبير الضمني للقبول في نطاق عقد البيع التقليدي بمظهرين: األول 

نصراف إرادته إلى إبرام العقد، كأن يصلح الشخص جهاز تلفزيون كان بحوزته بعد أن إالقابل، فيعني 

نصراف نية املودع لديه إلى قبول إبرام إز هو عمل مادي يدل على الك شراؤه، فإصالح الجهاعرض عليه امل

 عقد البيع.

ن يتصرف شخص في أنصراف إرادته إلى معنى محدد، ك إعمل قانوني يصدر من الشخص فيعني الثاني 

يء دليل على ش يء عرض عليه شراؤه بالبيع أو اإلجارة أو الرهن مثال، ذلك ألن تصرف الشخص في الش 

 .5قبوله

                                                 
ماجد محمد سليمان أبا الخيل، و  ،201حمودي، املرجع السابق، ص  محمد ناصرو  ،24إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املرجع السابق، ص  1

 .51املرجع السابق، ص 
 من القانون املدني الجزائري  02فقرة  60أنظر املادة  2
 .120ميكائيل رشيد علي الزيباري، املرجع السابق، ص  3
أثره على التعاقد )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الجنان للنشر والتوزيع، و  زكريا محمد خضرة، صالحية السكوت للتعبير عن القبول  4

 .17، ص 2017عمان، األردن، 
 اإلسالمي، الجزء األول، انعقاد العقد، دار الحامد للنشرو  طارق كاظم عجيل، الوسيط في عقد البيع: دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي 5

 .106، ص 2009التوزيع، عمان، األردن، و 
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غير أن السؤال الذي يثار هنا، هل يمكن األخذ بهذه القاعدة في القبول اإللكتروني ؟ أو بمعنى أخر هل 

القيمة القانونية للقبول و  له نفس القوةو  يمكن أن يكون التعبير عن القبول اإللكتروني ضمنيا منتجا ألثره

 اإللكتروني الصريح ؟

معارض، حيث يرى البعض أنه من املمكن و  أثارت العديد من النقاشات بين مؤيدإن هذه املسألة قد 

يكون له نفس القيمة القانونية و  األخذ بالتعبير الضمني للقبول اإللكتروني في إبرام عقد البيع اإللكتروني

لوسائط للقبول اإللكتروني الصريح، فيرو أنه بالرغم من أن الواقع الجديد للمعامالت التي تتم عبر ا

 كما يثير العديد منو  ،1املرونة فيما يتعلق بالتعبير عن اإلرادةو  اإللكترونية يظهر قدرا كبيرا من السهولة

ستعمال التقنيات الحديثة يجب أن ال يكون مبررا للخروج عن القواعد إاملسائل القانونية، مع ذلك فإن 

القابل ؤثر في التصرف الضمني الذي قد يتخذه العامة، إذ أن هذه التقنيات أو الوسائط اإللكترونية ال ت

عتبار أن هذه الوسائط يقتصر دورها فقط على نقل إرادة القابل أو التصرف إفي تعبيره عن قبوله، على 

، بل 2الذي يتخذه كما هو، كما أن املوجب ال يستخلص القبول من الوسيط اإللكتروني في حد ذاته

يرو أن هناك العديد من التصرفات التي قد تصدر و  قله إليه،يستخلصه من التصرف أو الفعل الذي ين

مثال ذلك قيام شخص بتحميل منتوج معروض للبيع و  تعتبر قبوال إلكترونيا ضمنيا،و  عن القابل

(télécharger) 3على جهازه إذا كان ذو طبيعة رقمية، فيعتبر القبول هنا ضمنيا بالتنفيذ الفعلي للعقد ،

 لتعبير عن قبوله صراحة، إال أن هذا الفعل الذي قام به يدل على قبوله.فالقابل هنا لم يقم با

غير أن هذا الرأي قد أغفل أمرا مهما، وهو الخصوصية التي أضفتها هذه الوسائط اإللكتروني على 

في كثيرا من الحاالت يجمع أطراف ال يعرفون و يتصف غالبا بالعاملية،و  التعاقد، في كونه عقد يتم عن بعد

ستخالص القبول من مجرد فعل قام به الطرف إمعرفة أو م، فهذه الخصائص يستحيل معها بعضه

حتى لو فرضنا أن الطرف األخر قام بتصرف يعتبر قبول ضمني طبقا للقواعد العامة، إال أن و  األخر،

 خصوصية هذا التعاقد قد توقع الشك لدى املوجب مما يستحيل األخذ به كقبول.

ج اإللكتروني يعتبر قبوال ضمنيا، فهذا أمر مستبعد تماما، و الطرف األخر للمنتأما عن مثال تحميل 

ج دون وضع ضمانات تمكنه و فمن غير املعقول أن يقوم املوجب بمنح إمكانية للطرف األخر بتحميل املنت

ستفاء ثمن هذا املنتوج، فالعادة عندما يضغط شخص على أيقونة التحميل تنبثق له صفحة يسجل إمن 

 رقم بطاقته أو حسابه البنكي لكي يستطيع التحميل،و  سمه عنوانهإثل ا جميع البيانات املتعلقة به مفيه

 ليس ضمني.و  في هذه الحالة نكون أمام قبول صريحو

                                                 
 .84خالد حمدى عبد الرحمان، املرجع السابق، ص  1
 .157فاتح بهلولي، املرجع السابق، ص  2
 .78حمدى عبد الرحمان، املرجع السابق، ص خالد  3
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، فقاعدة القبول 1في حين يرى الرأي الراجع أن التعبير عن القبول اإللكتروني ال يكون إال صريحا

عتبار أن هذه القواعد قد وضعت في وقت إنيات الحديثة للتعاقد، على التق الضمني ال تتماش ى مع هذه

 يفترض أن يكون التعاقد بين حاضرين في مجلس عقد واحد، يمكن للموجب من خالله أن يالحظ

الذي يدل على قبوله الضمني، في حين أن خصوصية و  يستنتج التصرف الذي يقوم به الشخص األخرو 

حديثة تحول دون قدرة املوجب على تم عن بعد عبر وسائل إلكترونية هذا النوع من التعاقد الذي ي

وفقا لهذا الرأي ال محل للقول بأن التعبير عن إرادة القبول و  ستنتاج إرادة الطرف األخر،إو  ستخالصإ

اإللكتروني يمكن أن يكون إشارة متداولة عرفا، أو باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود 

 .2البد من صدور تعبير صريح بالقبول  صاحبه، إذ

و من املسائل األخرى التي لم يعترف بها هذا النوع من التعاقد في التعبير عن القبول، هي مسألة 

منها التشريع و  التي نصت عليها معظم التشريعاتو  و صالحيته في التعبير عن القبول،3السكوت املالبس

 .4من القانون املدني 68الجزائري في املادة 

أن أغلب الفقهاء يعترفون بها في و  بين الفقهاء، اأن هذه القاعدة قد أثارت جدال كبير  من و بالرغم

يرو في ذلك أن السكوت يعبر عن القبول اإللكتروني إذا اقترن بأحد و  ،5التعبير عن القبول اإللكتروني

 6هي:و  الحاالت املذكورة في املادة السابقة،

أن تكون طبيعة املعاملة أو العرف التجاري تدل على أن املوجب لم يكن لينتظر تصريحا  حالة -

 بالقبول 

 أو حالة وجود تعامل سابق بين املتعاقدين -

 أو حالة إذا كان اإليجاب ملصلحة من وجه إليه -

                                                 
خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص و  ،23إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املرجع السابق، ص  1

 .51ماجد محمد سليمان أبا الخيل، املرجع السابق، ص و  ،205، أسامة أحمد بدر، املرجع السابق، ص 343
 .452إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص و  ،95محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، املرجع السابق، ص  2
ظروف موضوعية يمكن في ظلها استخالص القبول عن هذا السكوت بغض و  السكوت املالبس: "هو السكوت الذي صاحبته مالبسات 3

 .122كت"، ميكائيل رشيد علي الزيباري، املرجع السابق، ص النظر عن نية املتعاقد السا
"إذا كانت طبيعة املعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن من القانون املدني الجزائري على أنه:  68تنص املادة  4

 .اإليجاب في وقت مناسباملوجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض 

 و يعتبر السكوت في الرد قبوال، إذا اتصل اإليجاب بتعامل سابق بين املتعاقدين، أو إذا كان اإليجاب ملصلحة من وجه إليه".
للثقافة، القاهرة، سمير برهان، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية، إبرام العقود في التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، املجلس األعلى  5

 ما بعدها.و  70خالد حمدى عبد الرحمان، املرجع السابق، ص و  ،118، ص 2003مصر، 
6
 Voir : Corinne Renault-Brahinsky, droit des obligations, 16

e
 édition Gualino, Lextenso, Paris, 2019, p 64. 
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التي جاءت بها، ال  ستثناءاتاإل و  إال أن هذه القاعدة املتعلقة بصالحية السكوت للتعبير عن القبول 

الخصوصية التي يتميز بها هذا النوع من و  يمكن األخذ بها في حالة القبول اإللكتروني، نظرا للحداثة

 ستثناءات لعدة أسباب أهمها:التعاقد، فهو يرفض األخذ بهذه اإل 

ارة ما يلعبه من دور واسع في تنظيم العمليات التجارية التقليدية لن يتماش ى مع التجو  أن العرف -

اإللكترونية التي التزال في بدايتها، األمر الذي ينفي القول بوجود عرف ينظم هذا الشكل من عقود التجارة 

 .1اإللكترونية الحديثة

سهولة إرسال اإليجاب عبر و  عتبار السكوت املقترن مع تعامل سابق قبوال، ال يتوافق مع سرعةإإن  -

ف العروض التجارية إلى شخص من موقع سبق له التعامل ، حيث أنه في اليوم قد يصل أال نترنتشبكة اإل 

ستثناء في هذه الحالة فإن املرسل إليه سيفرض عليه التعاقد في جميع هذه ا اإل لو أخذنا بهذو  معه،

العروض بحجة أن هناك تعامل سابق بينهما، األمر الذي يؤدي إلى القول باستحالة اعتبار السكوت 

 .2بوال إلكترونيااملقترن مع تعامل سابق بأنه ق

 التبرع،و  أما في حالة إذا كان اإليجاب ملصلحة من وجه إليه، فهي حالة تكون أقرب إلى أعمال الخير -

هو فرض غير مألوف في معامالت و  ات على عاتق من وجه إليه اإليجاب،إلتزامالتي ال يفرض فيها أي و 

 . 3األهداف االقتصادية املرجوة منهاو  التجارة اإللكترونية،

و من ثم يمكن القول بعدم صالحية السكوت املنصوص عليه في القواعد العامة أن يكون قبوال 

القول و  أن القبول الذي يعتد به في عقد البيع اإللكتروني بصفة خاصة هو القبول الصريح،و  إلكترونيا،

في الرد أو الحرية الشخصية التي تستوجب أن يكون الشخص حر و  غير ذلك يعد مساس بالحرية العقديةب

أن ال و  عدم الرد على اإليجاب، فال يجوز إلزام الشخص في حالة عدم قبوله لليجاب بأن يرد بالرفض

 .4عتبر قبوالإإال و  يكتفي بالسكوت

السكوت كقبول في عقد البيع و  عتراف بالتعبير الضمنيعدم اإل القول بصحة على و ما يؤكد 

الحديثة املنظمة ملعامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، التي اإللكتروني، هو موقف أغلب التشريعات 

من ذلك ما نص عليه املشرع الجزائري و  نصت على ضرورة أن يكون القبول اإللكتروني معبرا عنه صراحة،

                                                 
خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة و  ،96املرجع السابق، ص محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية،  1

 . 334مقارنة(، املرجع السابق، ص 
 .83، املرجع السابق، ص نترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل  2
 .25بق، ص إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، املرجع الساو  ،459إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  3
 .436خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  4
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"يجب أن يكون االختيار الذي يقوم به املتعلق بالتجارة اإللكترونية على أنه:  05فقرة  18/05في القانون 

 .تهلك اإللكتروني معبرا عنه صراحة"املس

 مجلس عقد البيع اإللكتروني مسألةالفرع الثاني: 

تعتبر مرحلة مجلس العقد من أهم مراحل عقد البيع بصورة عامة، إذ ال يتصور أن يبرم العقد إال من 

نطاقهما مكان ينشغل في و  ما هو معلوم أن فكرة مجلس العقد تقوم على وجود زمانو  خالل مجلس عقد،

 املتعاقدان بمحل العقد.

غير أن فكرة مجلس العقد باملفهوم السابق قد تأثرت في ظل هذا األسلوب الجديد من التعاقد، الذي 

يقوم على التباعد املكاني بين أطرافه، أضف إلى ذلك الفاصل الزمني الذي قد يكون بين التعبير عن 

 علم املوجب به.و  القبول 

ف القانوني ملجلس العقد في ظل يالتساؤالت أهما عن التكيو  د من اإلشكاالتاألمر الذي يثير العدي

التعاقد اإللكتروني، أو كما يصطلح عليه بمجلس العقد اإللكتروني، فهل هو تعاقد بين حاضرين ؟ أم هو 

 تعاقد بين غائبين ؟ 

 البيع اإللكتروني ؟الزمان الذي ينعقد فيه عقد و  و هذا التساؤل يقودنا إلى تساؤل أخر حول املكان

 كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل التطرق إلى تعريف مجلس عقد البيع اإللكتروني،

تحديد الطبيعة القانونية له، لننتقل بعد ذلك للبحث عن حل ملسألة تحديد زمان ومكان إبرام عقد و 

 ذلك على النحو اآلتي: و  البيع اإللكتروني،

 عقد البيع اإللكتروني أوال: تعريف مجلس

ليس قانونيا، فقد عنى الفقهاء و  شرعيو  إن مصطلح مجلس العقد بصفة عامة هو مصطلح فقهي

جتماع إعرفه بعض الفقه اإلسالمي بأنه: "قد و  تشددوا في شروطه،و  املسلمين عناية كبيرة بمجلس العقد

، كما عرفه 1إلى التعاقد بحيث ال يشغلهما عنه شاغل أخر" نصرافهماإو  الزمانو  العاقدين في املكان

ينفض بانتهاء األشغال و  نشغال البات بالصيغةإلالذي يبدأ باو  زمان التعاقدو  البعض على أنه: "مكان

 في هذا التعريف األخير أنه ينطبق على مجلس عقد البيع اإللكتروني. 1يرى البعضو  ،2بالتعاقد"

                                                 
خصوصيته في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة قانونية تحليلية مقارنة(، و  مشار له لدى: محمد جمال محمد طاهر، التعاقد بين حاضرين 1

 .48، ص 2012، جامعة املوصل، العراق، 54مجلة الرافدين للحقوق، عدد 
القانونية ملجلس العقد في العاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، بحث و  ى: إبراهيم عبد الرحمان يوسف منصور، األحكام الفقهيةمشار له لد 2

 .87، ص 2016القانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، و  مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون املقارن، كلية الشريعة
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الزمان الذي و  لبعض تعريف ملجلس عقد البيع اإللكتروني بأنه: "املكانو من هاذا املنطلق وضع ا

الذي يبدأ باإليجاب اإللكتروني البات أيا و  ،نترنتينصرف فيه املتعاقدان للتعاقد إلكترونيا عبر شبكة اإل 

 تصالزمان اإلو  ، كما عرفه البعض األخر على أنه: "مكان2نشغال بالتعاقد"ينتهي بانتهاء اإلو  كانت صورته،

  3"تصالنقطاع اإلإنشغال أو ينتهي بانتهاء اإلو  نشغال في التعاقد،يبدأ باإلو  ،نترنتباإل 

املالحظ على هذين التعريفين ملجلس العقد اإللكتروني أنهما يعرفانه بصورة عامة، ولم يحددا نوع  و

نوعين: مجلس مجلس عقد البيع اإللكتروني، فكما هو معلوم أن الفقهاء يقسمون مجلس العقد إلى 

يقصد باألول: "املجلس الذي يقوم بين حاضرين و  مجلس العقد الحكمي أو االفتراض ي،و  العقد الحقيقي

مباشر، بحيث ال تكون هناك فترة زمنية تفصل  إتصاليكون الطرفان على و  زمان واحد،و  يجمعهما مكان

ينتهي بأحد األمرين: إما و  اإليجاب،يبدأ مجلس العقد الحقيقي بتقديم و  ،4علم املوجب به"و  بين القبول 

ملفارقة نفضاض باذا اإل إما بانفضاض املجلس دون رد، سواء كان هو  بالرد على اإليجاب قبوال أو رفضا،

لعقد الحكمي ، أما مجلس ا5نشغال أحدهما أو كالهما عن التعاقد بأمر أخرإالجسدية للمتعاقدين، أو 

الطرفان في مكان واحد بحيث يكون كل منهما في مكان غير مكان املجلس الذي ال يجمع أو االفتراض ي هو: "

القبول، و  لكنهما حاضرين من حيث الزمان، بحيث ال تكون هناك فترة زمنية بين صدور اإليجابو  ،6األخر

 .7كما هو الحال في التعاقد عبر الهاتف أو بوسيلة أخرى مماثلة

من حيث املكان وحاضرين من حيث الزمان، لذلك  ففي هذه الصورة األخيرة يعتبر التعاقد بين غائبين

يعتبر التعاقد هنا تعاقد بين حاضرين حكما، تمييز له عن مجلس العقد الحقيقي الذي يكون فيه 

 8الزمانو  املتعاقدان حاضرين من حيث املكان

 أنه: التي نصت علىو  من القانون املدني 64و قد أخذ املشرع الجزائري بفكرة مجلس العقد في املادة 

"إذا صدر اإليجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن املوجب يتحلل من 

                                                                                                                                                         
ماجد محمد سليمان أبا الخيل، املرجع السابق، و  ،361م العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، إبرا 1

 .61ص 
 .181وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص  2
 .230ميكائيل رشيد علي الزيباري، املرجع السابق، ص  3
 .107حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  4
 محمد أحمد الواثق عطا املنان، انعقاد العقد اإللكتروني، مجلة كلية الشريعةو  ،22رس ى حمود، املرجع السابق، ص عبد العزيز امل 5

 .106، ص 2008، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، 01القانون، العدد و 
، ص 2011التوزيع، األردن، و  النفائس للنشرالتطبيق، الطبعة األولى، نار و  باسم محمد سرحان إبراهيم، مجلس عقد البيع بين النظرية 6

180. 
 .107حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  7
 .23-22عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع السابق، ص  8
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كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى أخر بطريق الهاتف أو بأي و  إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا،

 طريق مماثلة

املوجب قد عدل عن  لو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أنو  غير أن العقد يتم

 القبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد"و  إيجابه في الفترة ما بين اإليجاب

الزمان، فإن مجلس العقد هنا يأخذ مفهوما أخر، و  أما في حالة التعاقد بين غائبين من حيث املكان

ي أو حكمي، بمعنى أن يوجد حيث يكون التعاقد بين غائبين عندما ال يجمع املتعاقدين مجلس واحد حقيق

بينهما أن يسمع أحدهما كالم  تصالفي ذات الوقت ال تتيح وسيلة اإلو املتعاقدان في مكانين مختلفين،

 علم املتعاقد األخر به،و  األخر فور صدوره، بل توجد فترة زمنية بين صدور التعبير من أحد املتعاقدين

 .1أو بأي طريقة مماثلة التعاقد باملراسلة ةتتحقق هذه الصورة في حالو 

التعاقد بين حاضرين في مجلس عقد حقيقي أو و  و عليه فإن معيار التمييز بين التعاقد بين غائبين

علم املتعاقد األخر و  بين صدور التعبير من أحد املتعاقدين 2حكمي، هو وجود أو عدم وجود فاصل زمني

غائبين، أما في حالة عدم وجود فاصل زمني نكون به، ففي حالة وجود فاصل زمني نكون أمام تعاقد بين 

 3أمام تعاقد بين حاضرين

و تطبيقا ملا سبق تفصيل حول مجلس العقد بصورته العامة، يثار التساؤل في هذا اإلطار حول 

الطبيعة القانونية ملجلس عقد البيع اإللكتروني، فهل عقد البيع اإللكتروني هو عقد يبرم بين حاضرين في 

حقيقي ؟ أو أنه عقد يبرم بين حاضرين في مجلس عقد حكمي ؟ أم أنه عقد يبرم بين غائبين  مجلس عقد

 املكان ؟و  من حيث الزمان

و سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل بعد التطرق إلى اآلراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن على النحو 

 اآلتي:

 

                                                 
 .24عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع نفسه، ص و  ،108حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  1
التعاقد بين غائبين، فيرى جانب أن معيار التمييز بينهما هو و  ار أو الضابط الذي يميز بين التعاقد بين حاضرينانقسم الفقه حول املعي 2

العلم به، فاملوجب يعلم بالقبول في الوقت و  املعيار الزمني، حيث أن في التعاقد بين حاضرين ال يكون هناك فاصل زمني بين صدور القبول 

علم املوجب بالقبول، في حين يرى جانب أخر و  قد بين غائبين فهناك فاصل زمني يفصل بين وقت صدور القبول الذي يصدر فيه، أما في التعا

التعاقد بين حاضرين، و  ال مانعا، فالزمن ليس هو العنصر الوحيد الذي يميز بين التعاقد بين غائبينو  من الفقه أن معيار الزمن ليس جامعا

عتد ينحن نؤيد االتجاه األول الذي و  عنصر االنشغال بشؤون العقد،و  عنصر املكانو  عنصر الزمنهي و  بل أن هناك ثالث عناصر مجتمعة

 .103علم املوجب بالقبول، راجع ذلك لدى: محمد األمين الرومي، املرجع السابق، ص و  بوجود أو عدم وجود فاصل زمني بين صدور القبول 
عبد الحي القاسم و  ،88وليد خليل محمد الحواجرة، املرجع السابق، ص و  ،88إبراهيم عبد الرحمان يوسف منصور، املرجع السابق، ص  3

 .11، ص 2014، السودان، 11عبد املؤمن، أركان العقد اإللكتروني، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، العدد الحادي 
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 البيع اإللكتروني ثانيا: الطبيعة القانونية ملجلس عقد

اختلفت اآلراء الفقهية حول الطبيعة القانونية ملجلس عقد البيع اإللكتروني املبرم عبر شبكة و  تعددت

(، فيما إذا كان عقد يبرم بين حاضرين في مجلس عقد حقيقي، أو أنه عقد يبرم نترنتالدولية )اإل  تصالاإل

سنحاول في و  املكان،و  غائبين من حيث الزمان بين حاضرين في مجلس عقد حكمي، أم أنه عقد يبرم بين

 هذا اإلطار التطرق إلى أهم اآلراء التي قيلت في هذا الشأن على النحو اآلتي:

من و  الزمان،و  أن عقد البيع اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين من حيث املكان 1يرى جانب من الفقه -

هي أهم خصائص هذا النوع من و  مكان واحدحججهم في ذلك هو عدم التواجد املادي ألطراف العقد في 

علم املوجب به، على اعتبار أن التعبير عن و  التعاقد، أضف إلى ذلك وجد فاصل زمني بين صدور القبول 

ما هذا األخير إال و  القبول يكون برسالة إلكترونية يرسلها القابل إلى املوجب عن طريق البريد اإللكتروني،

 ، 2ندوق البريد اإللكتروني للموجبوسيط ينقل هذه الرسالة إلى ص

الطرق الحديثة في و  ،3تصالنتقد هذا الرأي في كونه ال يساير التطور الحاصل في وسائل اإلإو قد 

التعبير عن القبول، فقد أهمل حقيقة أن التعبير عن القبول قد يكون لحظيا عن طريق املحادثة أو 

ال يكون هناك أي فاصل زمني بحيث يتلقى املوجب القبول في هذه الحالة و املشاهدة املباشرة،و  املحادثة

عتبار عقد البيع اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين من إصدوره من القابل، مما يصعب معه  مباشرة بعد

 .4حيث الزمان

حاضرين و  في حين يرى جانب أخر بأن عقد البيع اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين من حيث الزمان -

طريق املحادثة  حججهم في ذلك أن التعبير عن القبول يكون عنو  )مجلس عقد حكمي(، 5من حيث املكان

التي و  برامجهاو  نترنتاملشاهدة املباشرة بين طرفي العقد، نظرا للميزة التي توفرها شبكة اإل و  أو املحادثة

التعبير عن  لتقاء وجها لوجه في مجلس عقد حكمي، فال يكون هناك فاصل زمني بينمكنت األطراف من اإل

 .6وصوله إلى علم املوجب، رغم عدم تواجدهما في مكان واحدو  القبول 

هي طريقة املراسلة، و  تجاه أنه تجاهل طريقة من طرق التعبير عن القبول اإللكتروني،يؤخذ على هذا اإل

التي نصت عليها أغلب التشريعات، فهذه الطريقة و  أو التعبير عن القبول عن طريق الرسائل اإللكترونية،

                                                 
 .225 أسامة أحمد بدر، املرجع السابق، ص 1
 . 241-240محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  2
 191وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص  3
 .90إبراهيم عبد الرحمان يوسف منصور، املرجع السابق، ص و  ،65-64أشار إلى ذلك: ماجد محمد سليمان أبا الخيل، املرجع السابق،  4
، جامعة العربي 01، العدد 07اإلنسانية، املجلد و  الخامسة مذكور، أحكام العقد اإللكتروني في التشريع الجزائري، مجلة العلوم االجتماعية 5

 .162، ص 2014التبس ي، تبسة، الجزائر، 
التوزيع، و  االقتصاد للنشرو  بة القانون أشار إلى ذلك: خالد السيد محمد عبد املجيد موس ى، أحكام عقد العمل عن بعد، الطبعة األولى، مكت 6

 .97حمادي بلقاسم، املرجع السابق، ص و  ،207باسم محمد سرحان إبراهيم، املرجع السابق، ص و  ،328، ص 2014الرياض، 
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علم املوجب به، كون أن هذه و  ال تتالءم مع الرأي السابق، نظرا لوجود فاصل زمني بين التعبير عن القبول 

ال يعلم بها املوجب إال و  الرسائل ال تصل إلى علم املوجب مباشرة، بل تصل إلى صندوق بريده اإللكتروني،

قد ال يعلم بوصولها إال بعد ساعات أو أيام، خاصة إذا كان و  ،ريده اإللكترونيد تفقده لصندوق ببع

املوجب ال يتفقد صندوق بريده اإللكتروني بصفة مستمرة، مما يصعب معه اعتبار مجلس عقد البيع 

 اإللكتروني هو مجلس عقد حكمي

ي هو تعاقد بين في حين ذهب بعض األخر إلى أبعد من ذلك، حيث يرو أن عقد البيع اإللكترون -

املكان ال يمكن األخذ بها في التعاقد و  حججهم في ذلك أن فكرة الزمانو  املكان،و  حاضرين من حيث الزمان

، كون أن خاصية التعاقد 1نفصال الجغرافي التقليديالتي ال تعترف بفكرة اإل  نترنتعن طريق شبكة اإل 

املتعاقدين إلى مكان واحد افتراض ي إلجراء ( تنقل vidéoاملحادثة املباشرة )و  عن طريق املشاهدة

 .2التصرفات القانونية

لتقاء مكنت األطراف من اإل نترنتيؤخذ على هذا الرأي أنه ال يساير الواقع، فبالرغم من أن شبكة اإل 

هذه من أهم و  قع أنهما في مكانين متباعدين،ااملحادثة، إال أن الو و  الجسدي عن طريق برامج املشاهدة

، لذلك سمي هذا النوع من التعاقد بأنه تعاقد عن بعد دون التواجد نترنتعاقد عن طريق اإل خصائص الت

 املادي ألطرافه، األمر الذي يستحيل معه القول بأن مجلس عقد البيع اإللكتروني هو مجلس عقد حقيقي.

طبيعة من جهة أخرى ذهب البعض إلى القول بأن عقد البيع اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين من  -

القبول من خالل الوسائل التقليدية مثل و  حججهم في ذلك أن املتعاقدين ال يتبادالن اإليجابو  خاصة،

إنما يتم تبادل الرسائل و  وصوله أي من وجه إليه،و  الرسائل التي تستغرق فترة زمنية بين إرسال القبول 

إن غاب و  فتراض ي املتزامن بينهمالتقاء اال بالتالي يتحقق اإلو  اإللكترونية بشكل مباشر بين الطرفين،

نسبة كذلك ال ينطبق وصف التعاقد بين غائبين ألنه ال يوجد تفاوت بالو  لتقاء املادي بين املتعاقدين،اإل

 .3مباشر في وقت واحد بين املتعاقدينو  يظلح إتصالللتعاقد، حيث يكون 

و يرى البعض املنتقد لهذا الرأي، أن هذا التكييف هو مجرد محاولة للهروب من وضع تكييف قانوني 

 .4لطبيعة عقد البيع اإللكتروني

                                                 
د عشور، ، جامعة زيا01، العدد 09العلوم اإلنسانية، املجلد و  ، مجلة الحقوق نترنتعيس ى بن مصطفى، مجلس العقد اإللكتروني عبر اإل  1

 .19، ص 2016الجلفة، الجزائر، 
 190وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص  2
إبراهيم عبد الرحمان يوسف و  ،370-369أشار إلى ذلك: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  3

 .196بخالد عجالي، املرجع السابق، ص و  ،235ملرجع السابق، ص ميكائيل رشيد على الزيباري، او  ،92منصور، املرجع السابق، ص 
 .67ماجد محمد سليمان أبا الخير، املرجع السابق، ص و  ،242: محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  أشار إلى ذلك 4
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الذي يرى أن تحدي الطبيعة القانونية ملجلس و  1و من وجهة نظرنا، فنحن نؤيد مسلك الفقه الحديث

ين أو غائبين، تختلف باختالف الطريقة التي يتم فيها عقد البيع اإللكتروني، فيما إذا كان تعاقد بين حاضر 

 التعبير عن القبول اإللكتروني.

فإذا كان التعبير عن القبول اإللكتروني قد تم عن طريق الرسائل اإللكترونية، كما هو الحال في التعبير 

 ن حيث الزمانعن القبول عن طريق البريد اإللكتروني، نكون في هذه الحالة أمام تعاقد بين غائبين م

الذي تفرضه هذه و  علم القابل به،و  ل زمني بين التعبير عن القبول اإللكترونيصاملكان، نظرا لوجد فاو 

الطريقة، كون أن هذه الرسالة اإللكترونية ال يعلم بها املوجب بمجرد إرسالها، فهي تذهب مباشرة إلى 

بعد فترة من الزمن، خاصة إذا كان املوجب  قد ال يعلم بوصولها إالو  صندوق البريد اإللكتروني للموجب،

ال يتفقد صندوق بريده اإللكتروني بصفة مستمرة، أما في حالة كون الرسائل متبادلة في نفس الوقت مع 

يتم تبادل الرسائل و  ،نترنتهي الحالة التي يكون فيها الطرفان متصالن معا على شبكة اإل و  الطرفين،

علم املوجب به، ففي هذه الحالة نكون أمام و  بين صدور القبول  بسرعة بينهما دون وجود فاصل زمني

 كمي(.حغائبين من حيث املكان )مجلس عقد و  تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان

املشاهدة املباشرة، فنكون هنا أمام و  ة أو املحادثةثأما في حالة كان التعبير عن القبول عن طريق املحاد

جود فاصل و  غائبين من حيث املكان )مجلس عقد حكمي(، لعدمو  تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان

 علم املوجب به.و  زمني بين صدور القبول 

 و ال يمكن في أي حال من األحول، اعتبار عقد البيع اإللكتروني هو تعاقد بين حاضرين من حيث املكان

 متباعدة.و  مختلفةن دائما في أماكن ان يكوناجلس عقد حقيقي(، كون أن املتعاقدالزمان )مو 

 ثالثا: تحديد زمان ومكان إبرام عقد البيع اإللكتروني

زمان إبرامه، نظرا و  من أهم املسائل القانونية التي يثيرها عقد البيع اإللكتروني هي مسألة تحديد مكان

مختلفتين في التوقيت، أضف إلى ذلك الفاصل و  للتباعد بين أطرافه فقد يكونان في دولتين متباعدتين

مكان و  قد يصعب معرفة زمان بالتاليو  وجب به،علم املو  الزمني الذي قد يكون بين التعبير عن القبول 

 إبرامه.

مكان إبرام عقد البيع و  و عليه سنحاول التطرق إلى أهم الحلول التي قيلت في شأن تحديد زمان

 اإللكتروني كل على حدى على النحو اآلتي: 

 
                                                 

محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، و  ما بعدها،و  371خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  1

 .143ص 
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 إبرام عقد البيع اإللكتروني زمان -1

طبقا للقواعد العامة فإن و  ،1إن لتحديد زمان عقد البيع اإللكتروني أهمية كبيرة بالنسبة للمتعاقدين

هذا و  التعاقد بين حاضرين اللذان يجمعهما مجلس عقد واحد، ينعقد العقد في نفس زمان مجلس العقد،

"إذا صدر اإليجاب في مجلس  التي نصت على أنه:و  من القانون املدني 64أمر سهل بحيث نصت املادة 

العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن املوجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول 

 كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص إلى أخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثلةو  فورا،

ما يدل على أن املوجب قد عدل عن  لو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجدو  غير أن العقد يتم

 القبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد"و  إيجابه في الفترة ما بين اإليجاب

إال أنه يصعب تطبيق هذه القاعدة على عقد البيع اإللكتروني، فقد ال نستطيع أن نجزم بأن عقد البيع 

، كما هو الحال في التعاقد 2مجلس عقد حقيقياإللكتروني قد تم بين حاضرين من حيث الزمان يجمعهما 

علم املوجب و  بالرسائل اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني، حيث يكون هناك فاصل زمني بين إرسال القبول 

به، مما يثور التساؤل عن وقت إبرام العقد، فهل يعتبر قد أبرم في لحظة إرسال القابل رسالة القبول ؟ أم 

يها هذه الرسالة اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني للموجب ؟ أو في لحظة علم في اللحظة التي تدخل ف

 املوجب بهذه الرسالة؟.

 نعقادإالتقليدية التي تحكم تحديد وقت  ستعانة بالنظرياتلجابة على هذا التساؤل، يمكن اإل و ل

 ذلك على النحو اآلتي:و  العقد املبرم بين غائبين، مع اإلشارة إلى موقف التشريعات تجاه هذا املوضوع،

 نظرية إعالن القبول اإللكتروني -أ

طبقا لهذه النظرية فإن العقد ينعقد بمجرد إعالن القابل لقبوله، فإذا أعلن القابل قبوله لليجاب 

 .3ال أهمية لعلم املوجب بالقبول أو عدمهو  نعقد العقد،او  املرسل إليه، حصل توافق اإلرادتين

نعقاده تكون في اللحظة التي يحرر فيها إعقد البيع اإللكتروني، فإن لحظة و بتطبيق هذه النظرية على 

، حيث تبقى محفوظة في صندوق البريد اإللكتروني 1القابل رسالة إلكترونية دون إرسالها إلى املوجب

 للقابل. 

                                                 
هو الوقت الذي تتحدد و  تظهر أهمية معرفة وقت إبرام عقد البيع اإللكتروني، في كونه الوقت الذي تنتقل فيه ملكية املبيع إلى املستهلك، 1

 فوزيةو  ،122مخلوفي، املرجع السابق، ص معرفة أهلية األطراف املتعاقدة...، راجع تفصيل ذلك لدى: عبد الوهاب و  منه مدة سريان العقد

القانون الجزائري، املجلة األكاديمية للدراسات و  نضرة قماري )بن ددوش(، تحديد لحظة انعقاد العقد اإللكتروني في القانون املقارن و صبيحي 

 .276، ص 2017، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 02، العدد 09اإلنسانية، املجلد و  االجتماعية
 .450-449خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
 .28عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع السابق، ص و  ،97وليد خليل محمد الحواجرة، املرجع السابق، ص  3
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بمجرد ه النظرية إلى ما تتطلبه الحياة التجارة من سرعة في التعامل، فالقابل يستطيع و تستند هذ

 .2يجري تعامله مع الغير على هذا األساسو  نعقاد العقد،إإعالن قبوله أن يطمئن إلى 

خروجها عن القواعد العامة التي تقض ي كذا  و تتجاهل إرادة املوجب،أنها و قد عيب على هذه النظرية 

بالتالي فإن إبقاء الرسالة في صندوق البريد اإللكتروني للقابل و  العقد ال ينتج أثره إال من وقت العلم به،أن 

 نعقاد العقد مرهون بمشيئة القابل، إذ يستطيع أن ينفي قبولهإ، أضف إلى ذلك أنها تجعل 3ال ينتج أي أثر

، األمر الذي يستحيل معه 4لم يعلم به ينعدم أثره دون أن يكون للموجب القدرة على إثباته مادام أنهو 

 األخذ بهذه النظرية في تحديد وقت انعقاد عقد البيع اإللكتروني.

 نظرية تصدير القبول اإللكتروني -ب

ينفصل عنه، و  طبقا لهذه النظرية فإن العقد ينعقد في اللحظة التي يصدر فيها القبول من القابل

 .5بحيث يفقد القدرة في الرجوع عنه

نعقاده تكون في الوقت الذي يقوم به إعقد البيع اإللكتروني، فإن لحظة بيق هذه النظرية على و بتط

خروجها من بريده و  ( التي تتضمن التعبير عن القبول envoyerالقابل بضغط على زر إرسال الرسالة )

صندوق سترجاعها، بغض النظر عن وصول هذه الرسالة إلى إكتروني، بحيث يستحيل على القابل اإلل

 .6البريد اإللكتروني للموجب أو ال

التي ال يستطيع معها و  ،7فهذه النظرية تختلف عن نظرية إعالن القبول، في أنها أضافت واقعة اإلرسال

بيئتها و  يرى البعض في نظرية تصدير القبول أنها مالئمة للتجارة اإللكترونيةو  القابل التراجع عن قبوله،

 .8الخاصة

، أن تصدير القبول ما هو في 1نتقادات املوجهة للنظرية األولىلنظرية إلى جانب اإل نتقدت هذه اإو قد 

ال تكفي لتوافق اإلرادتين الذي يعد جوهر و  ،ة مادية ليس لها أي قيمة قانونيةحقيقة األمر إال واقع

                                                                                                                                                         
السياسية، جامعة العلوم و  كلية الحقوق  علوم تخصص قانون، أمال حابت، التجارة اإللكترونية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 1

 .244املرجع السابق، ص  ،محمد ناصر حموديو  ،169، ص 2015مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 .271فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، املرجع السابق، ص و  ،158عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  2
 .237يباري، املرجع السابق، ص ميكائيل رشيد على الز و  ،101بلقاسم حمادي، املرجع السابق، ص  3
 .480إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص 4
 .106محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، املرجع السابق، ص  5
املتعاقدان ال يضمهما  "إذا كانالتي تنص على أنه:  1976لعام  43من القانون املدني رقم  101أخذ بهذه النظرة املشرع األردني في املادة  6

 في الزمان الذي صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقض ي بغير ذلك"و مجلس واحد، يعتبر التعاقد قد تم في املكان
 .119حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  7
 .451خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  8
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لى علم ، أضف إلى ذلك أن مجرد الضغط على زر اإلرسال ال يعني بالضرورة أن الرسالة قد وصلت إ2العقد

، األمر 3هذا أمر متصور في هذه الوسائط اإللكترونيةو  املوجب، فقد يحدث خلل تقني يحول دون وصولها

 نعقاد عقد البيع اإللكتروني.إألخذ بهذه النظرية في تحديد وقت الذي يستحيل معه ا

 نظرية وصول أو تسلم القبول اإللكتروني -ج

 ،4إن لم يعلم بهو  اللحظة التي يستلم فيها املوجب القبول طبقا لهذه النظرية فإن العقد ينعقد في 

نعقاده تكون في الوقت الذي تصل فيه إإللكتروني، فإن لحظة بتطبيق هذه النظرية على عقد البيع او 

الرسالة اإللكترونية التي تتضمن القبول إلى البريد اإللكتروني للموجب، بغض النظر إذا علم املوجب 

 .5بوصولها أو ال

 القابل بصورة عادلة، حيث يتحملو  يرى أنصار هذ النظرية أن من مزاياها توزيع املخاطر بين املوجبو 

نعقاد العقد بسبب تأخر القبول بالرغم من وصوله للموجه إليهم، فهذه النظرية ال إالقابل مخاطر عدم 

لتحديد وقت  طورها الفقهتعد هذه النظرية من أهم النظريات التي و  ،6تستند إلى الخطأ بل إلى الخطر

 .8تفاقيات الدوليةاإلو  ، كما تبنتها العديد من التشريعات الوطنية7نشوء العقد بين الغائبين

                                                                                                                                                         
 .158عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  1
عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع السابق، ص و  ،198وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص و  ،246محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  2

28. 
 .290صالح الدين بوحملة، املرجع السابق، ص  3
 .107ة، املرجع السابق، ص محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكتروني 4
 .159عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص و  ،94، املرجع السابق، ص نترنت: أسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد عبر اإل  راجع في ذلك 5
مخلوفي، املرجع الوهاب  عبدو  ،378أشار إلى ذلك: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  6

 .126السابق، ص 
 .483إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  7
 تبنت العديد من لتشريعات في قوانينها نظرية وصول القبول في تحديد وقت إبرام عقد البيع اإللكتروني. 8

"يعتبر العقد الذي يتم باستخدام التبادل ومن ذلك ما نصت عليه االتفاق األوروبي النموذجي للتبادل اإللكتروني للبيانات على أنه: 

املكان الذي تصل فيه الرسالة التي تشكل قبوال لعرض بواسطة التبادل اإللكتروني للبيانات إلى و  اإللكتروني للبيانات مبرما في الوقت

 .251، مشار له لدي: حمودي محمد ناصر، املرجع السابق، ص نظام كمبيوتر مقدم العرض"

، على 1996من قانون األنسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية التي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة لسنة  15كما نصت املادة 

املرسل إليه على خالف ذلك، يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات ال يخضع و  "مالم يتفق املنش ئأنه: 

 خص الذي أرسل رسالة البيانات عن املنش ئ.لسيطرة املنش ئ، أو سيطرة الش

 املرسل إليه على غير ذلك، يتحدد وقت استالم رسالة البيانات على النحو التالي:و  مالم يتفق املنش ئ

 وقت دخول رسالة البيانات نظام املعلومات املعين...." -أ

التجارة اإللكترونية في و  قانون دبي للمعامالتو  الت اإللكترونية،من قانون املعام 17كما أخذ بهذه النظري كل من: املشرع األردني في املادة 

 .15قانون البحريني للمعامالت اإللكترونية في املادة و  ،17املادة 
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 نتقادات التي واجهتها النظريتين السابقتين، فطاملا أن إعالن القبول و قد واجهت هذه النظرية نفس اإل 

ستالم القبول، إلقانونية، فكذلك ال يكفي مجرد ا تصديره ال يكفيان ألن يحدث القبول أثره من الناحيةو 

ذلك أن االستالم ال يعدو سوى واقعة مادية ال قيمة قانونية لها، طاملا لم يصل القبول إلى علم املوجب، 

إذ كان و  ،1ذلك أن التعبير عن اإلرادة ال ينتج أثره القانوني إال في اللحظة التي يصل فيها إلى علم من وجه له

املوجب إلثبات أن وصول القبول يعتبر قرينة على علم املوجب، إال أنها قرينة سهلة على البعض يرون 

يستطيع أن يثبت أن الرسالة اإللكترونية التي تتضمن القبول قد تعرضت إلى خلل  بعكسها، ألن املوج

ية غير ، األمر التي يجعل من هذه النظر 2فني أدى بوصوله بشكل غير سليم يحول دون إمكانية قراءتها

 صالحة لألخذ بها في تحديد وقت انعقاد عقد البيع اإللكتروني.

 نظرية العلم بالقبول اإللكتروني -د

من و  ،4هذه النظرية أن العقد ينعقد في اللحظة التي يعلم بها املوجب بالقبول فعال 3و يرى أنصار

ال تنتج أثرها إال إذا وصلت  ، فاإلرادةتصالحججهم في ذلك أن القبول ال يخرج عن كونه تعبير واجب اإل

 .5إلى علم من وجهت إليه

التي تناول التعاقد بين غائبين بما في ذلك  6و املالحظ أن هذه النظرية قد أخذت بها أغلب التشريعات

 "يعتبر العقد ما بين الغائبين قد تم في املكانالتي نصت على أنه:  01فقرة  67املشرع الجزائري في املادة 

 غير ذلك".ببول مالم يوجد اتفاق أو نص يقض ي ي يعلم فيه املوجب بالقالزمان الذو 

نعقاده تكون في الوقت الذي يفتح فيه إعقد البيع اإللكتروني، فإن لحظة و بتطبيق هذه النظرية على 

 7بذلك يكون عالم بقبول القابل إليجابهو  املوجب الرسالة اإللكترونية التي تتضمن القبول،

البعض في هذه النظرية أنها تحقق ميزة هامة، في أن القابل يتقيد بقبوله فقط بمجرد علم  و يرى 

 1املوجب بقبوله

                                                 
 .239ميكائيل رشيد على الزيباري، املرجع السابق، ص و  ،29عبد العزيز املرس ى حمود، املرجع السابق، ص  1
 .121حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  2
البيع بالتلفزيون، الطبعة األولى، دون دار و  الحديثة، مع التركيز على البيع عبر املسافات تصالمحمد السعيد رشدى، التعاقد بوسائل اإل 3

 ما بعدها.و  101، ص 1996النشر، 
 .114، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  يمينة حوحوو  ،159عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  4
 485إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  5
من القانون املدني املصري: التي  01فقرة  97أخذت بنظرية العلم بالقبول أغلب التشريعات املدنية في الدول العربية، منها املشرع املصري في  6

في الزمان الذي يعلم فيه املوجب بالقبول، مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني و "يعتبر التعاقد ما بين غائبين قد تم في املكاننصت على أنه: 

 يقض ي بغير ذلك"
 .48سليم سعداوي، املرجع السابق، ص  7
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، حيث يرى البعض أن األخذ بنظرية العلم بالقبول يجعل أيضا غير أن هذه النظرية لم تسلم من النقد

من طرف القابل، فقد  القابل تحت رحمة املوجب، ألن علم املوجب بالقبول أمر شخص ي يصعب إثباته

إن كان أغلب التشريع تضيف أن وصل و  يدعي املوجب عدم علمه بالقبول، أو القبول وصل متأخرا،

أن و  كما سبق 3، إال أن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس بسهولة2القبول إلى املوجب قرينه على العلم به

نعقاد عقد البيع إبها في تحديد وقت ر صالحة لألخذ أشرنا إلى ذلك، ما يجعل من هذه النظرية غي

 اإللكتروني.

و املالحظ بعد عرضنا ملختلف اآلراء الفقهية التي قيلت في هذا الصدد، نجد أن أغلب التشريعات 

ختلفت مواقفها في األخذ بالنظريات إتجارة اإللكترونية بصفة عامة قد الحديثة املنظمة لعقود ال

 هذه النقطة تاركا الفصل فيها للقواعد العامة برغم من أهميتها.منهم من لم يتطرق إلى و  السابقة،

من ذلك ما نص و  و هناك من التشريعات ما جاءت بأحكام خاصة تتجاوز النظريات التقليدية السابقة

منه  28التجارة اإللكترونية في املادة و  بشأن املبادالت 2000لسنة  83في القانون رقم  يعليه املشرع التونس 

افقة هذا األخير على الطلب و "ينشأ العقد اإللكتروني بعنوان البائعص على أنه: التي تن في تاريخ مو

 بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك".

و املالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع التونس ي قد حدد لحظة إبرام عقد البيع اإللكتروني، في 

يمكن أن نصطلح و  للحظة التي يقوم بها املوجب بإرسال رسالة إلى القابل يؤكد له موافقته على قبوله،ا

 على هذه املرحلة بتأكيد املوافقة على القبول من طرف املوجب.

للنظريات التقليدية السابقة،  هنتقاد املوجه هذا، قد تجاوز جميع اإل قفس ي بمو و يكون املشرع التون

قاطعة  ةافقته على قبول القابل، تعد قرينقيام املوجب بإرسال رسالة تتضمن تأكيد مو  على اعتبار أن

 ليس له أن يحتج على القابل بعدم علمه بالقبول.و  موافقته عليه،و  على علم املوجب بالقبول 

التي نظمت عقود التجارة اإللكترونية قد تجاوزت موقف املشرع  ةوهناك من التشريعات الحديث

التونس ي في تحديد وقت إبرام عقد البيع اإللكتروني، منها املشرع الجزائري الذي بدورنا نؤيده فيما ذهب 

من  04فقرة  12فيه في تحديد وقت إبرام عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة، حيث نص في املادة إليه 

"تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين املتعلق بالتجارة اإللكترونية، على أنه:  18/05ون رقم القان

 العقد".

                                                                                                                                                         
 .452خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
في الزمان اللذين وصل إيه و "و يفترض أن املوجب قد علم بالقبول في املكانمن القانون املدني الجزائري على أنه:  02فقرة  67املادة  تنص 2

 فيهما قبوله"
 .102وليد خليل محمد الحواجرة، املرجع السابق، ص  3
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و املالحظ من هذه الفقرة أن املشرع الجزائري قد حدد وقت إبرام العقد، في اللحظة التي يقوم فيها 

 يتصور هنا:و  القابل املستهلك بتأكيد طلبه بمعنى تأكيد قبوله،

ال يكون لها أي أثر قانوني، عند ستهلك بإرسال رسالة إلكترونية تتضمن قبوله إلى املوجب أن يقوم امل

 إرسال رسالة أخرى تتضمنو  ستالم املوجب لرسالة القبول وعلمه بهذا القبول، يقوم املوجب بتحريرإ

طوة أي أثر ال يكون لهذا الخو  نتظار رد املستهلك على تأكيد قبولهإعلمه بالقبول وموافقته عليه في 

التي يفترض و  قانوني، يقوم املستهلك القابل بعد ذلك بإرسال رسالة إلى املوجب تتضمن تأكيده لقبوله

 نعقاد العقد.إعلمه بها، وهي لحظة و  وصولها للموجب

و يكون املشرع الجزائري بموقفه هذا قد تجاوز جميع االنتقادات التي وجهت للنظريات التقليدية 

اعتبار وقت إبرام العقد هي لحظة تأكيد القبول من طرف القابل، لها عدة ميزات منها، السابقة، كما أن 

حماية للطرفين، خاصة القابل الذي يفترض أن يكون املستهلك الطرف الضعيف، بحيث يمكنه إثبات 

، طاملا ال يمكن لهذا األخير التمسك بعد العلم بالقبول و  بين املوجب،و  هذا العقد في حالة نشوب نزاع بينه

الرجوع عن قبوله إذا تبين له و  الترويو  أن القبول تم تأكيده، ومن جهة أخرى، منح القابل إمكانية للتفكير

 ذلك.

 مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني -2

، نظرا لتعلق املسألة بطبيعة الوسيط 1يحظى مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني بأهمية خاصة

، األمر الذي يثير 2بالصفة الدولة الغالبة على هذا النوع من العقود من جهة أخرى و  اإللكتروني من جهة،

العديد من الصعوبات في تحديد مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني، نتيجة صعوبة معرفة املكان الذي يتم 

 رسالهاستالمها، فقد يتم إإمكان و  من خالله إرسال رسائل البيانات التي تعبر عن إرادة طرفي العقد

 ،3املحيطاتو  استالمها من دولة ال ينتميان لها، أو في مكان ال يخضع لسيطرة أي دولة كأعالي البحارو 

 يثور التساؤل عن املكان الذي يعتد به في إبرام عقد البيع اإللكتروني ؟ بالتاليو 

لم تتطرق إلى في هذا اإلطار فإن أغلب التشريعات املنظمة لعقود التجارة اإللكترونية بصفة عامة 

تحديد زمان لمن ذلك املشرع الجزائري، بالرغم من أن هذا األخير قد تطرق و  تحديد مكان إبرام العقد،

 أشرنا.و  إبرام العقد اإللكتروني في قانون التجارة اإللكترونية كما سبق

                                                 
جود نزاع بين و  القانون الواجب التطبيق في حالةو  ملختصةتظهر أهمية تحديد مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني في معرفة املحكمة ا 1

 .138الطرفين، راجع تفصيل ذلك لدى: حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص 
 .501إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 .285فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، املرجع السابق، ص  3
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صا التي تضمنت نصو  1ذه املسألة، هو تركها للقواعد العامةعل قصدهم من عدم التطرق إلى هو ل

 تنظم مسألة التعاقد بين غائبين بصفة عامة.

ن وفقا لنظرية نعقاد العقد بين غائبيإعامة نجد أن معظمها قد حدد مكان رجوع إلى القواعد الالو ب

، ومفاد هذه النظرية أن مكان إبرام العقد يتحدد في اللحظة التي 2مكانهو  نعقاد العقدإالتالزم بين زمان 

دولة ما مثال يأخذ في تحديد تلف من تشريع إلى أخر، فإذا كان القانون املدني في هي تخو  يبرم فيها العقد،

نعقاد العقد بنظرية العلم بالقبول فإن مكان انعقاد العقد يتحدد في املكان الذي يعلم فيه املوجب إوقت 

 ذا التصديرعتماد على نظرية تصدير القبول فإن العقد يكون منعقدا في مكان هول، أما إذا تم اإل بالقب

 .3هكذا بالنسبة لباقي النظريات السابقة الذكرو 

من  67مكانه في املادة و  و طبقا لذلك فقد أخذ املشرع الجزائري بنظرية التالزم بين زمان انعقاد العقد

الزمان الذي يعلم فيه و  "يعتبر العقد ما بين الغائبين قد تم في املكانالقانون املدني التي نصت على أنه: 

 غير ذلك.ببول مالم يوجد اتفاق أو نص يقض ي املوجب بالق

 في الزمان اللذين وصل إليه فيهما قبوله"و و يفترض أن املوجب قد علم بالقبول في املكان

مكان إبرام العقد بين غائبين باملكان الذي يعلم فيه املوجب  تحدد او املالحظ على هذه املادة أنه

 .4الذي يفترض علم املوجب به في املكان الذي وصل إليه القبول و  بالقبول،

بين مكانه، ال يمكن األخذ بها في عقد و  نعقاد العقدإيرى أن نظرية التالزم بين زمان  غير أن البعض

يبررون ذلك بأن هذا النوع من العقود تتمتع بخصوصيات معينة، ومن ذلك أن الطرف و  البيع اإللكتروني،

يستطيع أن يدخل على املوقع اإللكتروني أو على بريده اإللكتروني في أي مكان في العالم، فإذا قلنا املتعاقد 

مكان انعقاد العقد، ألدى ذلك إلى تشابك العالقات القانونية، وخضوع األطراف و  بنظرية التالزم بين زمان

 .5لقانون دولة أخرى غير التي تنتمون إليها

التي حددت و  لحديثة املنظمة لعقود التجارة اإللكترونية بصفة عامة،و لعل من أبرز التشريعات ا

لم تأخذ بالنظرية التقليدية التي تقوم على أساس التالزم بين زمان انعقاد و  مكان إبرام العقد بالتفصيل،

                                                 
 .467ع السابق، ص خالد كوثر سعيد عدنان، املرج 1
مفادها هو الفصل و  شيفاليهو  مكانه، النظريات الثنائية: التي نادا بها كل من األستاذان مالوريو  تقابل نظرية التالزم بين زمان انعقاد العقد 2

 عن الحل الواجب إتباعه في 
ً
 مختلفا

ً
مسألة مكان انعقاد العقد. ما بين زمان انعقاد العقد ومكانه، فيكون حل مسألة زمان انعقاد العقد حال

زينب و  ،106-105، املرجع السابق، ص الحواجرةوليد خليل محمد و  ،209-208رجع تفصيل ذلك: وسيلة لزعر، املرجع السابق، ص 

الخدمات و  االستشاراتو  ، مركز البصيرة للبحوث22بوطالبي، مكان تطابق اإلرادتين في العقد اإللكتروني، مجلة الدراسات القانونية، العدد 

 .97، ص 2014التعليمية، الجزائر، 
 .140حسن مكي مشيري السلمان، املرجع السابق، ص  3
 من القانون املدني املصري. 01فقرة  97سارت على هذا املبدأ أغلب التشريعات املدنية في الدول العربية، منها املشرع املصري في  4
 469-468خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  5
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، حيث 1996، هو قانون النموذجي للتجارة اإللكترونية الصادر عن األونسيترال لسنة 1بين مكانهو  العقد

املرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة و  "ما لم يتفق املنش ئعلى أنه:  04فقرة  15ص في املادة ن

يعتبر أنها استلمت في املكان الذي يقع فيه و  البيانات أرسلت من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املنش ئ،

 ألغراض هذه الفقرة:و  مقر عمل املرسل إليه،

كان للمنش ئ أو املرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو املقر الذي له أوثق  إذا -أ

 عالقة باملعاملة املعنية، أو مقر العمل الرئيس ي إذا لم توجد مثل تلك املعاملة.

 .2إذا لم يكن للمنش ئ أو املرسل إليه مقر عمل يشار من ثم إلى محل إقامته املعتاد" -ب

التفاق ه الفقرة، أن األصل في تحديد مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني يخضع و يستخلص من هذ

ى مكان إبرام تفاق عليرونه مناسب، أما في حالة عدم اإلختيار املكان الذي إالطرفين، فلهم الحرية في 

ة ما إذا ذه الحالة هو مكان مقر عمل املرسل إليه )مكان مقر عمل املوجب(، أما في حالالعقد، فيعتبر في ه

كان للموجب أكثر من مقر عمل واحد، فالعبرة هنا بمكان مقر العمل الذي له عالقة باملعامالت املعنية، 

م وجود مثل تلك املعاملة، أما في حالة لم يكن للموجب مقر دأو مكان مقر العمل الرئيس ي في حالة ع

 عمل، فيعتبر مكان إقامته املعتاد هو مكان إبرام العقد.

األخذ بها يؤدي إلى حرمانه من و  لبعض يرى أن هذه املادة ال توفر حماية للمستهلك اإللكتروني،غير أن ا

 الحصول على حقوقه، كون أنه إذا أراد رفع دعوى عليه أن ينتقل إلى مقر عمل املوجب أو محل إقامته،

، 3بلد غير بلد املستهلكهو أمر شاق على املستهلك، ال سيما إذا كان مقر عمل املوجب أو محل إقامته في و 

تفاق الطرفين، يؤدي ذلك ال محال إلى ان إبرام عقد البيع اإللكتروني إلأضف إلى ذلك أن ترك تحديد مك

بما يخدم مصالحه باعتباره الطرف القوي في مواجه املستهلك الذي يمثل و  إرادة املوجب فقتحديده و 

 4الطرف الضعيف في التعاقد

قتراحهم بضرورة وضع نصوص قانونية تحدد مكان انعقاد إيدهم في نحن نؤ و  لذلك يقترح البعض

املورد و  العقد بما يحقق حماية للمستهلك، كون أن عقد البيع اإللكتروني غالب يبرم بين املستهلك

تفاق على تحديد مكان أخر شرط أن يحقق تطبيقه حماية أكبر كتروني، مع السماح لهما باإلاإلل

                                                 
السابق، بنصها على أنه:  1996من قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لسنة  3فقرة  15هوما أشارت إلية املادة و  1

لو كان املكان الذي يوجد فيه نظام املعلومات مختلف عن املكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه و  (2"تنطبق الفقرة )

 ("4) بموجب الفقرة
من قانون املعامالت اإللكترونية  18قد سار على هذا النهج في تحديد مكان إبرام عقد البيع اإللكتروني كل من املشرع األردني في املادة و  2

في املادة قانون البحريني للمعامالت اإللكترونية السابق، و  ،17/04التجارة اإللكترونية السابق في املادة و  قانون دبي للمعامالتو  السابق،

14/04. 
 .198فاتح بهولي، املرجع السابق، ص  3
 469خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  4



 احلامية القانونية للمستهلك: يف مرحلة إبرام عقد البيع اإللكرتوينين: ..........الفصل الثا...............الباب األول........

 

~ 184 ~ 
 

ة للحماية التي توفرها له القواعد القانونية األمرة لقانون الدولة التي بها محل للمستهلك أو حماية مساوي

 .1إقامته العادية

 املبحث الثاني: الحماية القانونية لإلرادة التعاقدية للمستهلك أثناء إبرام العقد

 البيع اإللكتروني في: تتجلى مظاهر الحماية القانونية للرادة التعاقدية للمستهلك عند إبرامه لعقد

االستهالك بصورة عامة، أن هناك  أوال حمايته من الشروط التعسفية، فما هو ثابت في عقود -

 ختالل في مراكز املتعاقدين، األمر الذي فتح املجال أمام الطرف األخر املتعاقد مع املستهلك بفرض إرادتهإ

يدع للمستهلك الطرف الضعيف الحرية شروطه باعتباره الطرف القوي في هذه العالقة، بشكل ال و 

 التفاوض حول شروطه.و  للتعبير عن إرادته

و تزداد حدة هذه املسألة في إطار إبرام العقود اإللكترونية بما فيها عقد البيع اإللكتروني، كون أن هذا 

إدراج و  لكتروني، يقوم البائع اإللكتروني بإعدادهاإود يتم غالبا في شكل عقد نموذجي النوع من العق

أو تعديل هذه  شروطه مسبقا على موقعه اإللكتروني، بحيث ال يترك مجال للمستهلك للتفاوض معه

 الشروط، فال يكون أمامه إال قبول التعاقد أو رفضه.

إضافة إلى ذلك فإن مظاهر الحماية القانونية للرادة التعاقدية للمستهلك عند إبرامه لعقد البيع  -

، في حماية معطياته ذات الطابع الشخص ي، على اعتبار أن هذه األخيرة، تعتبر من اإللكتروني، تتجلى أيضا

تحد من إقباله على هذا النوع من العقود، فاملستهلك يقوم بمناسبة و  أهم املسائل التي تؤرق املستهلك

ام إبرام تمإة للطرف األخر إلكترونيا من أجل الشخصي هإبرامه لعقد البيع اإللكتروني، بالتصريح ببيانات

التي يتم بواسطتها إبرام و  ،نترنتالحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالما هو معروف على وسائل اإلو  العقد،

نات الشخصية، مما يفتح العقد، أنها ال تتوفر على إجراءات األمان الكافية للمحافظة على سرية هذه البيا

 ني املرسلة إليه أو من طرف أي شخص.من طرف البائع اإللكترو  التشهير بهاو  عتداء عليهااملجال لل 

تعزيز ثقته في و  بهدف حماية اإلرادة التعاقدية للمستهلك عند إبرامه لعقد البيع اإللكتروني،و  لذلك

معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، تدخلت أغلب التشريعات الحديثة بوضع قواعد قانونية 

تأمين معطياته ذات الطابع الشخص ي و  حمايةو  ،األول()الطلب من الشروط التعسفية من جهة  تهلحماي

 .)املطلب الثاني(أثناء التعاقد من جهة أخرى 

 

                                                 
، السابقخالد كوثر سعيد عدنان، املرجع و  ،450و 392خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  1

 .470ص 
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 املطلب األول: الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية

مناقشات تدور بين أطرافه و  يكون مسبوقا بمفاوضات ،من املتصور أن العقد سواء تم إبرامه أو ال

التي يفترض في و  غير ذلك من املوضوعات التي يرونها مهمة،و  ات الطرفينإلتزامو  حول شروط التعاقد

هي الصورة و  الشروط بعين االعتبار،و  أطرافه أن يكونوا على قدر من املساواة حتى تأخذ هذه املفاوضات

هي التي و  القانونيةاملعتادة للتعاقد كانعكاس ملبدأ سلطان اإلرادة، فاإلرادة هي التي تنشأ التصرفات و  املثلى

إرادة عن فالعقد ناتج  ما معا،إنما إرادتهو  ال يقصد هنا إرادة أحد الطرفين،و  أثارهاو  تحدد مضمونها

 ،1من املساواة بين الطرفين راملفترض أن تكون إرادة حرة في مناقشة شرط التعاقد على قدو  الطرفين،

 .2تنظيم العالقة التي تربط بينهماو  كافيا لحكم تالقي اإلرادتين على هذا النحو يجعل من العقد قانوناو 

أوائل القرن العشرين، و  غير أن التطبيق العملي للعالقات التعاقدية، منذ أواخر القرن التاسع عشر

ختالل املساواة بين املتعاقدين في كثير من املجاالت، حيث يالحظ أن أحد الطرفين يتمتع بقوة ال إأثبت 

ما فتح املجال أمام األول ليفرض على الثاني إرادته بشكل ال يدع للطرف الضعيف يتمتع بها الطرف األخر، 

 الحرية لتعبير عن إرادته الكاملة، فهذا الواقع الحالي في التعاقد يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن جوهر

ة العقد محتوى مبدأ سلطان اإلرادة ال يعدوا أن يكون سوى إرادة الطرف القوي، لذا فقدت فلسفة حريو 

 .3خصائصها املطلقةو  كثيرا من أهميته الشكلية

اته مع إلتزامتقليل من الذلك بو  شروطهو  نفراد الطرف القوي بصياغة العقدإو قد نتج تبعا لذلك 

ط مجحفة تحقق له منفعة فاحشة على الطرف و ، ما فتح له املجال بفرض شر 4توسيع نطاق حقوقه

 .6الواقع ال يخلوا منها أي عقد من العقودالتي أصبحت في و  ،5األخر )املستهلك(

عقد البيع اإللكتروني بصفة خاصة املجال و  بصفة عامة ةتعتبر عقود التجارة اإللكترونيو  هذا

، يقوم تتم في العادة في شكل عقد نموذجيالخصب ملثل هذه الشروط املجحفة، كون أن هذه العقود 

قا على موقعه اإللكتروني، بحيث ال يترك مجال للمستهلك إدراج شروطها مسبو  البائع اإللكتروني بإعدادها

                                                 
 .127املرجع السابق، ص محمد املرس ى زهرة،  1
، كلية 56االقتصادية، العدد و  محمد محمد سادات مرزوق، الشروط التعاقدية غير العادلة )دراسة مقارنة(، مجلة البحوث القانونية 2

 . 788، ص 2014الحقوق، جامعة املنصورة، مصر، 
 .493املرجع السابق، ص  ،خالد كوثر سعيد عدنان 3

4
 MRABET Zoubeir, Les comportements opportunistes du franchiseur: étude du droit civil et du droit 

international uniforme, revue juridique Thémis R.J.T, 41-429, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada, 

2007, p 430. 
 يع اإللكتروني على ضوء التشريع املغربي، مجلة الباحث للدراساتحمزة شيكي، حماية املستهلك من الشروط التعسفية في عقد الب 5

 .189، ص 2019، جامعة محمد الخامس، الرباط، املغرب، 12القضائية، العدد و  األبحاث القانونيةو 
 .400عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  6
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قد ترتب على ذلك و  أو تعديل هذه الشروط، فال يكون أمامه إال قبول التعاقد أو رفضه، 1للتفاوض معه

ظاهر في التوازن في هذا النوع من العقود، بالشكل الذي قد يؤثر على ثقة املستهلك و  ختالل كبيرإ

 اإلقدام على هذا النوع الحديث من التعاقد.يحده من و  اإللكتروني،

و من هذا املنطلق يتعين البحث عن أساليب الحماية القانونية التي وضعت في سبيل حماية املستهلك 

لكن قبل ذلك ال بد من بيان و  تطبيقها على هذا النوع الحديث من التعاقد،و  من الشروط التعسفية،

 ذلك على النحو اآلتي: و  املقصود بالشروط التعسفية،

 الفرع األول: مفهوم الشروط التعسفية

نظرا لألثار التي تخلفها الشروط التعسفية في العالقات التعاقدية، نجد أن أغلب التشريعات كرست 

قد و  عامة، ورةما تلك املتعلقة بحماية املستهلك بصسيتنظيما مفصال لهذه الشروط في قوانين خاصة، ال 

تعريفا للشرط التعسفي، كما حددت املعايير التي يتم من خاللها تحديد الشرط  درجت في نصوصهاأ

 التعسفي في العالقات التعاقدية االستهالكية.

و من هذا املنطلق سنحاول الوقف على أهم التعاريف الفقهية والقانونية التي قيلت بشأن الشرط 

 النحو اآلتي:  التعسفي، ونستخلص منها معايير تحديد الشروط التعسفية على

 أوال: تعريف الشرط التعسفي 

بصورة عامة،  2أغلب التشريعات بما فيها املشرع الجزائري، بالشروط التعسفيةو  هتم كل من الفقهإ

قد وضعوا في و  خالل التوازن بين أطرافها،إما تلعبه من دور في و  نظرا ألثرها على العالقات التعاقدية،

إن كانت و  العديد من التعريفات لها، تختلف باختالف الزاوية التي ينظرون منها إليه، هتمامسياق هذا اإل 

 تتفق كلها من حيث املضمون.

الهدف و  في هذا اإلطار فقد عرف بعض الفقه الشرط التعسفي بالنظر إلى نطاقه من حيث األشخاص

ستعمال إاملنهي نتيجة التعسف في  من قبل منه، بأنه: "الشرط الذي يفرض على غير املنهي أو على املستهلك

                                                 
1
 AL SHATTNAWI Sinan, Les condition générales de vente dans les contrats électroniques. en droit compare 

Franco –Jordanien, Thèse de doctorat en Droit privé, école doctorale de droit, Université de Reims 

Champagne-Ardenne, France, 2012, p 135. 
 usage excessif d’uneفي االصطالح القانوني تعني: االستخدام الفاحش مليزة قانونية، و تعني كلمة التعسف لغة: االستعمال السيئ، 2

prérogative juridiqueزاهية حورية س ي يوسف، حماية املستهلك من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(، مجلة العلوم االجتماعية ، 

 .191، ص 2008، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 18اإلنسانية، العدد و 
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على من ذات املنظور عرفه البعض و  ،1األخير لسلطته االقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة"هذ 

ينطوي إلى تحقيق املنفعة و  ات األطراف،إلتزامو  ختالل التوازن بين حقوق إأنه: " الشرط الذي يؤدي إلى 

 2الحصرية للمنهي"

عنه، بأنه: "الشرط الذي يخلق عدم توازن مفرط بين  هبالنظر إلى األثار املترتب األخر البعضكما عرفه 

أو كما عرفه البعض بصياغة أخرى بأنه:  3ات األطراف املتعاقدة على حساب املستهلك"إلتزامو  حقوق 

 .4"الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن تعاقدي لصالح املنهي املحترف في مواجهة املستهلك"

فقد وضع البعض تعريفا شامال للشرط التعسفي، سواء بالنظر إلى أثره أو هدفه أو  ى أخر و من جهة 

شترطه طرفه القوي بماله من نفوذ إختالل توازنه، إلى أنه: "بند في العقد يؤدي إلى نطاقه، فعرفوه ع

 .5قتصادي بهدف تحقيق ميزة فاحشة له على حساب الطرف األخر دون مقتض ى"إ

 بعضبصورة عامة، فقد عرفه ط التعسفي في إطار عقد االستهالك اإللكتروني أما عن تعريف الشر 

 على أنه: "الشرط الذي يدرجه التاجر أو مقدم الخدمة في العقد اإللكتروني املبرم مع املستهلك، الفقه

 .6ات الطرفين ضد مصلحة املستهلك"إلتزامو  ختالل التوازن بين حقوق إالتي تؤدي إلى و 

بما فيها  القانونية، فنجد أغلب القوانين الحديثة املنظمة لعقود التجارة اإللكترونيةأما من الناحية 

لم تتطرق ملوضوع الشروط التعسفية في هذا النوع من العقود، بالرغم من أنه املجال  املشرع الجزائري 

لقوانين األخرى ستعانة باالتي يتميز بها، إلى أنه يمكن اإل الخصب لهذا النوع من الشروط، نظرا للخصائص 

التي تطرقت إلى هذا املوضوع، ال سيما القوانين الخاصة بحماية املستهلك، على اعتبار أن القوانين 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية،  18/05املنظمة لعقود التجارة اإللكترونية، بما فيها القانون الجزائري رقم 

 .7نين الخاصةنجدها تحيل في بعض نصوصها القانونية إلى هذه القوا

                                                 
، أنظر في نفس السياق: محمد عبد الرحيم الديب، الحماية املدنية للمستهلك، )دراسة 49السيد محمد السيد عمران، املرجع السابق، ص  1

العربي محمد مياد، الوسيط في عقود اإلذعان )دراسة مقارنة(، و  ،34، ص 2011مقارنة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

 .488، ص 2012(، املغرب، AZDIS COMيس كوم )مطبعة أزد
2
 Nathalie CROTEAU, Le contrôle des clauses abusives dans le contrat d’adhésion et la notion de bonne foi, 

revue de droit, volume 26, numéro 2, université de sherbrooke, Canada, 1996, p 408 
3
 Thierry Bourgoignie et Jean Gillardin, Droit des consommateurs )Clauses abusives, pratiques du commerce et 

réglementation des prix(,Nouvelle édition, Éditeur: Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique, 

1982, p 72. 
 .171املستهلك، املرجع السابق، ص مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية  4
، ورمزي بيد هللا علي 189، أنظر في نفس السياق، زياد إبراهيم النجار، املرجع السابق، ص 403عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  5

 .194الحجازي، املرجع السابق، ص 
 .519خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  6
عندما عرف العقد اإللكتروني، حيث أحال في تعريفه إلى تعريف العقد  02فقرة  6ي قام بها املشرع الجزائري في املادة من ذلك اإلحالة الت 7

عليه يمكن القول بإمكانية تطبيق و  املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، 04/02من القانون  04فقرة  03الوارد في املادة 
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من التوجيه  01فقرة  03و من هذا املنطلق، فقد عرف املشرع األوروبي الشرط التعسفي في املادة 

 " الشرط الذي يدرج في العقدبي املتعلق بالشروط التعسفية في العقود املبرمة مع املستهلكين بأنه: و األور 

الذي من شأنه أن يخلق عدم توازن و  لم يكن محال للتفاوض وفقا ملا يقتضيه مبدأ حسن النية،و 

 1ات األطراف املتعاقدة، ملحقا بذلك أضرار للمستهلك"إلتزامو  مفرطا بين حقوق 

عتباره الشرط إأطرافه، في و  املالحظ على تعريف التوجيه األوروبي للشرط التعسفي، أنه ركز على أثره

دهما املستهلك املضرور من هذا الذي من شأنه اإلخالل بالتوازن العقدي بين أطرافه الذي يكون أح

تتحقق هذه الحالة األخيرة عندما يقوم املنهي و  الشرط، كما اعتبر إدراجه يكون دون تفاوض بين أطرافه،

 .2شروطه مسبقا قبل عرضه على املستهلك الذي ال يكون له أي تأثير على محتواهو  بصياغة العقد

في تعريف الشرط التعسفي نفس منهج املشرع األوروبي، حيث عرفه في  3و قد سلك املشرع الفرنس ي

 2016/131من األمر رقم  02من قانون االستهالك الفرنس ي املعدلة بموجب املادة  01فقرة  1-212املادة 

"في العقود ات، بأنه: لتزامإثبات اإلو  بشأن إصالح قانون العقود والنظام العام 2016فبراير  10املؤرخ 

املستهلكين، تعد الشروط تعسفية تلك التي يكون هدفها أو أثرها، إحداث و  رمة بين املحترفيناملب

 4إلحاق أضرار باملستهلك"و  ات أطراف العقدإلتزامو  إخالل واضح بين حقوق 

                                                                                                                                                         

، على العقد اإللكتروني قياسا على اإلحالة السابقة. راجع في ذلك: أحمد بعجي، 04/02روط التعسفية الواردة في القانون األحكام املتعلقة بالش

، جامعة املسيلة، 01، العدد 04البحوث القانونية، املجلد و  فعالية حماية املستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية، مجلة الدراسات

 .157، ص 2019الجزائر، 
1
 Article 3/1 du directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ans les contrats 

conclus avec les consommateurs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Journal officiel de 

l'Union européenne L 95/29 : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est 

considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur 

un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». Disponible sur le 

site: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013 
2
 Article 3/2, du DIRECTIVE 93/13/CEE 

املتعلق  1978جانفي  10املؤرخ في  23-78لى موضوع حماية املستهلك من الشروط التعسفية أول مرة في القانون رقم تطرق املشرع الفرنس ي إ 3

قد تعرض هذا القانون إلى العديد من االنتقادات، باعتباره يخل و  ،scrivenerاملسمى بقانون و  بحماية املستهلك ضد الشروط التعسفية

 مساواة بين األطراف،و  ما ينتج عنه من حريةو  تلك املتعلقة بالعقود، التي كان يهمن فيها مبدأ سلطان اإلرادةبمبادئ القانون املدني ال سيما 

ال ش يء يحول دون القوة امللزمة للعقد و  شروطه هي ثمرة نقاش حر بين األطراف املتعاقدة،و  مبدأ العقد شريعة املتعاقدين، فمضمون العقدو 

من ثم تكون فكرة الشروط التعسفية غير مقبولة مناقضة للمبادئ العامة، بينما و  األخالق العامة،و  لنظام العامباستثناء القواعد املتعلقة با

أن ما ينتهك هذين و  حسن النية،و  اعتبروا أن هذا القانون هو تكريس ملبدأ حرية التعاقدو  اعتبره البعض الذين استنكروا هذه االنتقادات،

فإن التصدي للشروط التعسفية هو بمثابة العودة إلى  وبالتالي مة للعقد التي تمكن املحترف من فرض شروطه،املبدئين هو مبدأ القوة امللز 

 مبدأ الحرية التعاقدية، راجع تفصيل ذلك لدى:
Peglion –Zika Claire-Marie, La notion de clause abusive au sens de l’article.132-1 du code de la consommation 

,thèse de doctorat en droit privé , école doctorale de droit privé, Université Panthéon-Assas, Paris, France, 

2013, p 04-06-07. 
4 Article L.212-1/1 du code consommation Français, Modifié par Article 02 du Ordonnance n° 2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans 

les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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أدرج ضمن هذا و  لشروط التعسفيةوضع تنظيم محكما لقد  نجدهالتشريع الجزائري  و برجوع إلى

ذلك بموجب القانون و  ،القانون الفرنس ي السابقينو  التوجيه األوروبي، مسايرا في ذلك التنظيم تعريفا لها

قد خصص له الفصل الخامس و  املتمم،و  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02

الذي  06/306الذي جاء تحت عنوان املمارسات التعاقدية التعسفية، كما دعمه باملرسوم التنفيذي رقم 

البنود التي تعتبر و  املستهلكينو  يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين

"كل بند أو على أنه:  04/02من القانون  05فقرة  03، حيث عرف الشرط التعسفي في املادة 1تعسفية

خالل الظاهر بالتوازن شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه اإل 

 واجبات أطراف العقد".و  بين حقوق 

ختالل إسفي على أثره، في كونه يؤدي إلى املالحظ على هذه الفقرة أنها ركزت في تعريف الشرط التع

ات الطرفين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد جاء هذا التعريف إلتزامو  الظاهر بالتوازن بين حقوق 

لم يحصر هذه الحماية في شخص املستهلك كما فعل و  يحدد أطراف العالقة،، كون أنه لم 2بصيغة عامة

املشرع الفرنس ي، مما يوحي أن املشرع الجزائري قد وسع في مجال الحماية املقررة من و  املشرع األوروبي

 ، غير أن املشرع الجزائري قد تدارك ذلك3الشروط التعسفية لتشمل حتى املهنيين خارج عقود االستهالك

، وهذا ما يستخلص من نص املادة 4ر هذه الحماية في نطاق العقود التي يكون أحد أطرافها املستهلكحصو 

شروطا تعسفية في العقود بين و  "تعتبر بنودامن القانون السابق التي نصت على أنه:  01فقرة  29

 الشروط التي تمنح هذا األخير ..."و  ال سيما البنود البائعو  املستهلك

                                                                                                                                                         
effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 

parties au contrat » Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT

000006069565&dateTexte=20161010 
، يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين 2006سبتمبر سنة  10املوافق لـ  1427شعبان عام  17مؤرخ في  06/306مرسوم تنفيذي رقم  1

سبتمبر سنة  11املوافق لـ  1427شعبان عام  18 بتاريخ:الصادرة  56البنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد و  املستهلكينو  وان االقتصادييناألع

 بتاريخ:الصادرة  ،07، ج ر عدد 2008فبراير  03 املوافق لـ 1429محرم عام  26املؤرخ في  08/44، املعدل بموجب املرسوم التنفيذي رقم 2006

 .2008فبراير  10املواق لـ  1429صفر عام  03
 ،69، ص 2018إيمان بوشارب، حماية املستهلك من الشروط التعسفية في عقود االستهالك، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  2

وراه علوم تخصص قانون بدرة لعور، أليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو 

 .295، ص 2013/2014العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، و  أعمال، كلية الحقوق 
في  : محمد مالكي، األليات القانونية لحماية املستهلك في القانون املقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د راجع في ذلك 3

، 2017/2018العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  االستهالك، كلية الحقوق و  القانون، تخصص قانون املنافسة

الدراسات و  سارة بولقواس، الحماية املدنية للمستهلك من الشروط التعسفية في العقد اإللكتروني، مجلة املنار للبحوثو  ،67-66ص 

 .57-56، ص 2017، جامعة يحي فارس، املدية، الجزائر، 02، العدد 01سياسية، الجلد الو  القانونية
علوم في الحقوق تخصص روحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه عمار زعبي، حماية املستهلك من األضرار الناتجة عن املنتجات املعيبة، أط 4

 .120، ص 2012/2013بسكرة، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، و  قانون أعمال، كلية الحقوق 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010
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املرسوم التنفيذي رقم و  04/02الحماية املقررة من الشروط التعسفية طبقا للقانون و عليه فإن 

ال و  املنهي،و  ، تسري على جميع العالقات التعاقدية التي يكون أحد أطرافها املستهلكالسابقين 06/306

إنما و  ،من القانون املدني الجزائري  110تقتصر فقط على عقود اإلذعان كما هو منصوص عليها في املادة 

مهما كان موضوعها و  تمتد إلى عقود االستهالك مهما كان نوعها سواء عقود تقليدية أو عقود إلكترونية،

 .1غيرهاو  سواء بيع أو تأجير، أو وديعة أو قرض أو تأمين

 ثانيا: معايير تحديد الشروط التعسفية

كذا مجمل النصوص و  التعسفي،انطالقا من التعريف السابق الذي أورده املشرع الجزائري للشرط 

أو املرسوم التنفيذي رقم  04/02القانونية املقرر للحماية من هذ الشروط، سواء الواردة في القانون 

التي تظهر في و  ستخالص املعايير التي يعتمد عليها في تحديد الشروط التعسفية،إ، يمكن 06/306

 04/02من القانون رقم  29فية الواردة في املادة معيارين، املعيار األول هو معيار قوائم الشروط التعس

، أما املعيار الثاني فهو معيار اإلخالل الظاهر السابق 06/03من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة و  السابق

 .04/02من القانون  05فقرة  03التي نصت عليه املادة و  واجبات أطراف العقدو  بالتوازن بين حقوق 

 التعسفية معيار قوائم الشروط -1

، لجأ املشرع الجزائري إلى وضع قائمتين تتضمنان مجموعة من الشروط التي 2أسوة باملشرع الفرنس ي

املحدد للقواعد املطبقة على  04/02من القانون  29ذلك بمقتض ى املادة و  تعتبر تعسفية بقوة القانون،

                                                 
، العدد 02املتدخل في عقود االستهالك، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد و  سامي بن حملة، إعادة التوازن العقدي بين املستهلك 1

 .96، ص 2015، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 01
املتعلق  1995فيفري  01الصادر في  95/96تطرق املشرع الفرنس ي إلى أسلوب قائمة الشروط التعسفية أول مرة بموجب القانون رقم  2

 93/13بي رقم و التجارية، الذي تبناه بدفع من التوجيه األور و  تنظيم مختلف األنشطة االقتصاديةو  تقديم العقودو  بالشروط التعسفية

املتعلق بالشروط التعسفية في العقود املبرمة مع املستهلكين، والذي منح السلطة ملجلس الدولة في تحديد  1993أفريل  05الصادر في 

الشروط التي تعتبر تعسفية، حيث تم إرفاق هذا القانون بقائمة إرشادية غير حصرية للشروط التعسفية، التي كانت تعرف "بالقائمة 

يتعلق بتحديث االقتصاد، حيث ألغى القائمة البيضاء للشروط  2008أوت  04الصادر في  2008/776بصدور القانون رقمو  البيضاء"،

التي تم إجراءها بموجب املرسوم التنفيذي رقم و  منح صالحية للسلطة التنفيذية بوضع قائمتين من الشروط التعسفية،و  التعسفية،

انون االستهالك، حيث تضمن قائمتين قائمة تسمى "بالقائمة من ق 1-132يتعلق بتطبيق املادة  2009مارس  18الصادر في  2009/302

سوداء" تظم مجموعة من الشروط التعسفية القائمة تسمى "بالقائمة و  الرمادية" تتضمن مجموعة من الشروط التي يفترض أنها تعسفية،

 التي ال يمكن نفيها.
Sibylle Chaudouet, Le déséquilibre significatif, Thèse de doctorat en Droit privé et Sciences Criminelles, 

Université Montpellier, France, 2018, p 07-08. 

 القائمة الرمادية راجع: و  طالع على الشروط التعسفية الواردة في القائمة السوداءلل 
Paul Crahay, La loi sur les clauses abusives dans les contrats entre entreprises : une protection nouvelle et 

importante pour les PME, mosal cabinet d’avocats, 29 octobre 2019, p 02, Disponible sur le site :sur le site : 

https://www.mosal.be/articles/-la-loi-sur-les-clauses-abusives-dans-les-contrats-entre-entreprises-une-

protection-nouvelle-et-importante-pour-les-pme-1991.htm. 

https://www.mosal.be/articles/-la-loi-sur-les-clauses-abusives-dans-les-contrats-entre-entreprises-une-protection-nouvelle-et-importante-pour-les-pme-1991.htm
https://www.mosal.be/articles/-la-loi-sur-les-clauses-abusives-dans-les-contrats-entre-entreprises-une-protection-nouvelle-et-importante-pour-les-pme-1991.htm
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الذي يحدد العناصر  06/306التنفيذي من املرسوم  05كذا املادة و  ،املتممو  املعدل املمارسات التجارية

 البنود التي تعتبر تعسفية.و  املستهلكينو  األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين

تكون هتين القائمتين معيار مباشرا لتحديد الشرط التعسفي، بحيث إذا وجد بين املتعاقدين  بالتاليو 

تبر شرطا تعسفيا دون الحاجة إلى االستعانة بمعيار شرط من الشروط املدرجة في هتين القائمتين، يع

 دون الحاجة إلى السلطة التقديرية للقاض ي في تكييف ما إذا كان هذا الشرط تعسفي أو ال. و  أخر،

التي نصت على أنه: "تعتبر و  ،04/02من القانون  29برجوع إلى مضمون القائمة الواردة في املادة و  هذا

 الشروط التي تمنح هذا األخير:و  البائع ال سيما البنودو  عقد بين املستهلكشروطا تعسفية في الو  بنودا

 أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها قوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك. -1

نهائية على املستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى و  ات فوريةإلتزامفرض  -2

 أراد.

تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات املنتوج املسلم أو الخدمة املقدمة دون امتالك حق  -3

 موافقة املستهلك.

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية  -4

 التجارية للشروط التعاقدية.

 بها.اته دون أن يلزم نفسه إلتزامالزام املستهلك بتنفيذ  -5

 ات في ذمته.إلتزامأو عدة  لتزامرفض حق املستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو باإل -6

 التفرد بتغيير أجال تسليم منتوج أو أجال تنفيذ خدمة. -7

تهديد املستهلك بقطع العالقة التعاقدية ملجرد رفض املستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير  -8

 متكافئة."

الذي يحدد العناصر  06/306، التي تحيلنا للمرسوم التنفيذي 04/02ن من القانو  301وتطبيقا للمادة 

البنود التي تعتبر تعسفية، أين توجد و  املستهلكينو  األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين

من هذا املرسوم على أنه: "تعتبر تعسفية، البنود  05قائمة ثانية للشروط التعسفية، حيث نصت املادة 

 يقوم من خاللها العقود االقتصادي بما يأتي: التي

                                                                                                                                                         
Clauses abusives, fiche pratiques, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes «DGCCRF», OCTOBRE 2018, p 02-03. Disponible sur le site : https://www.economie.gouv.fr 

Frédéric BICHERON, La prohibition des clauses abusives de la protection des consommateurs à celle des 

professionnels, faculté de droit, Université de Nantes, France, p 02-03. Disponible sur le site : 

http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2013/12/plan-conference-clauses_abusives.pdf 
حقوقه، و  "بهدف حماية مصالح املستهلكعلى أنه:  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 04/02من القانون  30تنص املادة  1

كذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعبر و  يمكن تحديد العناصر األساسية للعقد عن طريق التنظيم،

 تعسفية"

https://www.economie.gouv.fr/
http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2013/12/plan-conference-clauses_abusives.pdf
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 أعاله. 32و 21تقليص العناصر األساسية للعقود املذكورة في املادتين  -

 االحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك -

 عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إال بمقابل دفع تعويض. -

عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعويض املستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي  التخلي -

 أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته.

 النص في حالة الخالف مع املستهلك على تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده -

 فرض بنود لم يكن املستهلك على علم بها قبل إبرام العقد. -

تفاظ باملبالغ املدفوعة من طرف املستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا األخير عن تنفيذ العقد أو االح -

قام بفسخه دون إعطاء الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون االقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ 

 العقد أو قام بفسخه.

وم بتنفيذ واجباته، دون أن تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف املستهلك الذي ال يق -

 يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون االقتصادي الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته.

 فرض واجبات اضافية غير مبررة على املستهلك -

األتعاب املستحقة بغرض التنفيذ اإلجباري و  االحتفاظ بحق إجبار املستهلك على تعويض املصاريف -

 للعقد دون أن يمنح نفسه الحق.

 يعفي نفسه من الواجبات املترتبة عن ممارسة نشاطاته. -

 يحمل املستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته". -

ا إلى طائفتين، الطائفة قد قسمها بحسب أثره 1ونظرا لتعدد صور الشروط التعسفية نجد أن البعض

ذلك عن طريق تخفيف م جميع الشروط التي من شأنها أن تحقق نفعا للمنهي، سواء كان ضاألولى ت

                                                 
البنود و  املستهلكينو  عوان االقتصاديينالذي يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األ  06/306من املرسوم التنفيذي  02تنص املادة  1

املستهلك، العناصر املرتبطة و  "تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود املبرمة بين العون االقتصاديالتي تعتبر تعسفية على أنه: 

مطابقة السلع و/أو و  أمنو  ةشفافية العمليات التجاريو  نزاهةو  التي تتعلق باإلعالم املسبق للمستهلكو  بالحقوق الجوهرية للمستهلك

 الخدمة ما بعد البيع".و  كذا الضمانو  الخدمات
 -أعاله، أساسا بما يأتي: 02"تتعلق العناصر األساسية املذكورة في املادة من املرسوم التنفيذي السبق على أنه:  03تنص املادة  2

عقوبات التأخير عن الدفع  -أجلهو  شروط التسليم -الدفعكيفيات  -التعريفاتو  األسعار -طبيعتها و  خصوصيات السلع و/أو الخدمات

إجراءات  -شروط تسوية النزاعات -شروط تعديل البنود التعاقدية -كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات -و/أو التسليم

 فسخ العقد".
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عفاء نفسه منها، كما هو الحال في الشروط املتعلقة بالتخلي عن مسؤولية أو التخلي عن إأو اته إلتزام

ات املفروضة عليه مثل الضمان...إلخ، أو كان ذلك عن طريق زيادة الحقوق املمنوحة له كما لتزامبعض اإل

التفرد بتحديد أجال تنفيذ و  فسخهو  شروطهو  هو الحال في الشروط املتعلقة بتفرده بتعديل العقد

 ...إلخ.العقد

م الشروط التي من شأنها إلحاق الضرر باملستهلك، سواء كان ذلك بتثقيل ضأما الطائفة الثانية فت

ات مبالغ فيها، كما هو الحال في إلزامه بدفع تعويض مبالغ فيه، أو إجباره على إلتزامكاهل املستهلك ب

شروطه...إلخ، أو كان ذلك عن طريق حرمانه من بعض و  عالم بكافة بنود العقد اإلقرار بأنهو  التوقيع

الحقوق املمنوحة له، كما هو الحال في الشروط املتعلقة بمنعه من فسخ العقد في حالة إخالل املنهي 

 اته، أو التخلي عن حقوقه التي أقرها القانون كحق الرجوع...إلخ.إلتزامب

لسلطات أسلوب قائمة الشروط التعسفية، في كونه يفرض على اقه الفبعض نتقد إمع ذلك فقد  و

تمام قائمة الشروط التعسفية من وقت إلى أخر، بعدما يتبين قصورها وفقا إالعامة أن تحرص دوما على 

 .2ملستجدات الواقع االقتصادي

 أن أسلوب قائمة الشروط التعسفية، يبقى معيارا فعاال في تحديد الشرط التعسفي من جهة، إال

 تحقيق حماية فعالة للمستهلك من الشروط التعسفية من جهة أخرى.و 

و ما تجب اإلشارة إليه أن املشرع الجزائري لم يحصر الشروط التعسفية، في الشروط الواردة في 

هذا ما يستخلص من عبارة "ال سيما" الواردة في املادة و  ها على سبيل املثالالقائمتين السابقتين، بل جعل

نستحسن موقف املشرع الجزائري ألن ذلك أمر منطقي، حيث أنه من املستحيل و  ،04/02من القانون  29

 حصر جميع الشروط التي تختلف باختالف طبيعة العالقات التعاقدية.

السؤال الذي يثور هنا عن املعيار الذي يعتمد عليه لتحديد الشروط التعسفية األخرى التي لم  و لكن

 يتم إدراجها القائمتين السابقتين؟ 

املحدد للقواعد املطبقة على  04/02من القانون  05فقرة  03اإلجابة على التساؤل تكمن في املادة 

ع الجزائري الشرط التعسفي، حيث أدرج معيارا عاما التي عرف من خاللها املشر و  املمارسات التجارية،

                                                                                                                                                         
المية لعجال، و  ما بعده،و  265، املرجع السابق، ص زهيرة عبوبو  ما بعدها،و  406راجع في ذلك: عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1

األحكام القانونية املستحدثة لحماية املستهلك املتعاقد، رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في  ،سميرة زوبةو  ما بعدها،و  59املرجع السابق، ص 

 ما بعدها.و  99ص  ،2016القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
مصر(، دار هومة، الجزائر، و  أملانياو  محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري )دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا 2

 .210بوزيان، املرجع السابق، ص  وشايب ،99، ص 2010



 احلامية القانونية للمستهلك: يف مرحلة إبرام عقد البيع اإللكرتوينين: ..........الفصل الثا...............الباب األول........

 

~ 194 ~ 
 

 هو معيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق و  ستعانة به في تحديد الشروط التعسفية،ن اإل مكي

 واجبات أطراف العقد، نفصل فيه على النحو اآلتي:و 

 واجبات أطراف العقدو  معيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق  -2

أن املشرع الجزائري قد وضع قائمة للشروط التعسفية يمكن الرجوع إليها كمعيار على الرغم من 

ملعرفة الشرط التعسفي، إال أن هذه القائمة وحدها ال تكفي، كون أنه من املستحيل حصر جميع 

الشروط التعسفية، لذلك نجد أن املشرع الجزائري إلى جانب وضعه لقائمة تشمل أهم الشروط 

التي لم يدرجها املشرع و  معيارا عام يمكن االعتماد عليه في تحديد الشروط التعسفية التعسفية، قد وضع

 واجبات أطراف العقدو  هو معيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق و  الجزائري ضمن القائمة السابقة،

بنود  ".....عند تعريفه للشرط التعسفي بنصها:  04/02من القانون  05فقرة  03الذي نص عليه في املادة و 

 واجبات أطراف العقد".و  أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق 

املشرع الفرنس ي، مع و  ونستحسن موقف املشرع الجزائري، الذي يكون بذلك قد ساير املشرع األوروبي

 1978جانفي  10املؤرخ في  23-78من القانون رقم  35مالحظة أن هذا األخير كان يعتمد بموجب املادة 

، على معيارين مختلفين في scrivenerاملسمى بقانون و  املتعلق بحماية املستهلك ضد الشروط التعسفية

ستعمال القوة االقتصادية ومعيار امليزة املفرطة التي إالتعسفية، هما معيار التعسف في  تحديد الشروط

اعتمد معيار واحد هو معيار اإلخالل و  على هذين املعيارين ىلكن سرعان ما تخلو  يحصل عليها املنهي،

املتعلق بالشروط التعسفية في العقود  93/13بي رقم و الظاهر بالتوازن الذي تبناه من التوجيه األور 

 .1املبرمة مع املستهلكين

واجبات أطراف العقد في تحديد الشرط و  غير أن األخذ بمعيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق 

 2تساؤل هام عن كيفية تقدير عدم التوازن في العالقة التعاقدية ؟التعسفي يثير 

عتبرت أن إالتي و  3من قانون االستهالك الفرنس ي 02فقرة  01-212و قد أجابت على هذا التساؤل املادة 

كذلك بالنظر و  بالنظر إلى كل الظروف املحيطة بإبرامه،و  الطابع التعسفي يقدر عند لحظة إبرام العقد،

                                                 
محمود علي رحمه، و  ،95إلى  92في القانون، املرجع السابق، ص من  راجع تفصيل ذلك لدي: محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود 1

 خليل، حماية املستهلك من الشروط التعسفية، املجلة املغربية للدراسات القانونية ءزكرياو  ،219إلى  213املرجع السابق، ص من 

إدريس الفاخوري، حماية املستهلك من و  ،24إلى  21، ص من 2016، كلية الحقوق بمراكش، املغرب، 12، العدد 11القضائية، الجلد و 

 .71إلى  69، ص من 2001، كلية الحقوق، وجدة، املغرب، 03القانون، عدد و  الشروط التعسفية، املجلة املغربية لالقتصاد
الجزائري، رسالة مقدمة وليد لعوامري، الحماية القانونية لحقوق املستهلك التعاقدية في القانون و  ،94ص املرجع السابق، سميرة زوبة،  2

، 2016ة الدكتوراه الطور الثالث في القانون، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، جلنيل در 

 .289عياض، املرجع السابق، ص  محمد عماد الدينو  ،66ص 
3
 Article L212-1/2 du code consommation Français, op cit : « Sans préjudice des règles d'interprétation prévues 

aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au 
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تنفيذ هذين العقدين و  خرى في العقد، أو تلك املوجودة في عقد أخر، عندما يرتبط إبراملشروط اآل إلى كل ا

 .1قانونيا ببعضهم البعض

في هذا اإلطار أن تقدير عدم التوازن العقدي يكون بالنظر إلى شروط العقد في  2و يضيف بعض الفقه

حدا رغم تعدد شروطه أو بنوده، فقد ليس بالنظر إلى كل شرط على حدى، فالعقد يبقى واو  مجموعة،

الشروط األخرى، في حين أنه ال يعد كذلك إذا نظرنا  ةيبدو الشرط تعسفيا إذا نظرنا إليه بمعزل عن بقي

 مع مجموعة الشروط األخرى.إليه 

معيار اإلخالل و  معيار قوائم الشروط التعسفية -و ما تجب اإلشارة إليه في األخير أن هذين املعيارين 

يمكن االعتماد عليهما في تحديد الشروط التعسفية  -واجبات أطراف العقدو  اهر بالتوازن بين حقوق الظ

تطبيقا لذلك و  في جميع العالقات التعاقدية التي يكون أحد أطرافها املستهلك، بغض النظر عن نوعها،

اإللكتروني محل الدراسة طاملا أن فإنه يأخذ باملعيارين السابقين لتحديد الشروط التعسفية في عقد البيع 

 أحد أطرافه املستهلك.

 الفرع الثاني: أساليب الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية

تتنوع أساليب الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية التي يدرجها البائع اإللكتروني في 

 القواعد الخاصة بحماية املستهلك من جهة أخرى.و  العامة من جهة، عقد البيع اإللكتروني، بين القواعد

في ظل غياب نص خاص يحدد مصير الشرط التعسفي، يمكن للمستهلك و فطبقا للقواعد العامة

من جهة أخرى و  ،رط التعسفي أو إلغائه هذا من جهةاإللكتروني اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعديل الش

تعسفية طبقا للقانون الوبات مالية على الطرف األخر في حالة إدراج الشروط أقر املشرع الجزائري عق

 املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية. 04/02

ستحدث املشرع إك بصفة عامة من الشروط التعسفية و من أجل التعزيز من الحماية املقررة للمستهل

الشروط التعسفية في العقود االستهالكية بموجب املرسوم البحث عن و  الجزائري لجنة تسهر على املراقبة

 الذي يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين 06/306التنفيذي رقم 

 البنود التي تعتبر تعسفية.و  املستهلكينو 

                                                                                                                                                         
moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes 

les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat 

lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution » 
 و ،87إلى  85املرجع السابق، ص من  ،بوشاربراجع تفصيل ذلك لدى: إيمان  1

Eric Jourde et Loïc Armand, éviter Les clauses abusives dans les contrats de consommation, Mouvement des 

Entreprises de France (MEDEF), Paris, 2010, p 10. 
عبد هللا حسين علي محمود، املرجع و  ،40املرجع السابق، ص محمد عبد الرحيم ديب، و  ،131محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص  2

 .96محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون، املرجع السابق، ص و  ،144السابق، ص 
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 أوال: تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها

الجزائري للشروط التعسفية بموجب القانون رقم  بالرغم من التنظيم املحكم الذي خصه املشرع

، إال أنه لم يحدد مصير الشرط التعسفي الذي يتم السابقين 06/306املرسوم التنفيذي رقم و  04/02

إدراجه في العقد على خالف املشرع الفرنس ي
1. 

ما هو ما دفع بالبعض للقول أن سكوت املشرع الجزائري عن تحديد مصير الشرط التعسفي في العقد 

ذلك بموجب و  إال إحالة للقواعد العامة التي تطرقت إلى مصير الشروط التعسفية في عقود اإلذعان،

كان قد تضمن و  "إذا تم العقد بطريقة اإلذعان،من القانون املدني التي نصت على أنه:  110املادة 

ذلك وفقا ملا و  منها،للقاض ي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن  شروطا تعسفية، جاز

 يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك".و  تقض ي به العدالة

و يستفاد من هذا النص، أن املشرع خول للقاض ي سلطة واسعة في تقدير ما إذا كانت الشروط الواردة 

يكون ذلك بإبقاء الشرط مع رفع التعسف الذي شابه إلى الحد الذي يعيد و  تعديلهاو  في العقد تعسفية،

اعتباره كأن لم يكن، ذلك و  ذلك بإعفاء الطرف املذعن منه نهائياو  وازن إلى العالقة التعاقدية، أو إلغائهالت

 .2وفقا ملا تقتضيه العدالة

من عتبر املشرع الجزائري هذه السلطة املمنوحة للقاض ي في تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها إكما 

أو شرط قد يدرجه املدين في العقد يستبعد بموجبه هذه السلطة  تفاقإالنظام العام، مبطال بذلك كل 

 املمنوحة للقاض ي، كأن يقوم بإدراج شرط يقض ي بمنع املذعن من اللجوء إلى القضاء لتفسير العقد

 .3بذلك حماية أكبر للطرف املذعن اشروطه، مانحو 

و يرى البعض في هذه السلطة املمنوحة للقاض ي أنه ال يمكنه إعمالها من تلقاء نفسه، بل ال بد أن يتم 

س ذلك يرى البعض على عكو  ،4مبدأ حياد القاض ي املدنيبإعمالها بناء على طلب الطرف املذعن عمال 

عسفية من تلقاء نفسه، عتراف للقاض ي بسلطة إثارة التعديل أو اإلعفاء من الشروط التاألخر بضرورة اإل 

                                                 
-241ملادة اعتبارها كأنها غير مكتوبة ضمن او  على خالف املشرع الجزائري، فقد نص املشرع الفرنس ي صراحة على إلغاء الشروط التعسفية 1

 أعتبر هذه القاعدة من النظام العام بحيث ال يجوز االتفاق على مخالفتهاو  ،01فقرة  1
Article L241-1 du Code de la consommation Français « Les clauses abusives sont réputées non écrites… 

Les dispositions du présent article sont d'ordre public »  
مليكة جامع، املرجع السابق، و  ،209ة حورية س ي يوسف، حماية املستهلك من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص زاهي 2

 .92ص 
 .132محمد أحمد عبد الحميد أحمد، املرجع السابق، ص و  ،184إيمان بوشارب، املرجع السابق، ص  3
املقارن، املجلد و  إعادة التوازن العقدي، مجلة القانون العام الجزائري و  محي الدين عواطف، أحكام الشروط التعسفية حماية للمستهلك 4

 .85محمد مالكي، املرجع السابق، ص و  ،20، ص 2018، جامعة جياللي ليابس، بلعباس، الجزائر، 01، العدد 04
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بية، ألن من و بمناسبة نظره في دعوى التنفيذ أو الفسخ العقد األصلي على غرار بعض التشريعات األور 

 .1شأن ذلك أن يساهم في بناء نظام قضائي متكامل للحماية من الشروط التعسفية

قد البيع اإللكتروني غير أن السؤال الذي يثار في هذا اإلطار، هل يمكن أن تسري هذه املادة على ع

ن للقاض ي التدخل في عقد البيع اإللكتروني الذي مكالذي يكون أحد أطراف املستهلك ؟ بمعنى أخر هل ي

يكون أحد أطراف املستهلك من أجل تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي يكون املورد اإللكتروني قد 

 طة للقاض ي في إطار عقود اإلذعان.أدرجها فيه ؟ كون أن املشرع الجزائري قد منح هذه السل

نرى بإمكانية تطبيق هذه املادة على عقد البيع اإللكتروني الذي يكون أحد أطرافه املستهلك، كون أن 

 هذا النوع من العقود يندرج تحت طائفة عقود اإلذعان بمفهومها الواسع أو الحديث.

هو التنظيم املنفرد و  افر معيار واحد،فحتى نكون أمام عقود إذعان وفقا لهذا املفهوم ال بد من تو 

 لشروط العقد من جانب واحد، دون تفاوض مع الطرف األخر، بحيث ال يمكن لهذا األخير مناقشتها،

هذا خالف للمفهوم التقليدي أو و  ،2تكون حريته محدودة تنحصر فقط في قبول التعاقد أو رفضهو 

 .3فر معيار احتكار للسلعة من الطرف القوي الضيق لعقود اإلذعان الذي كان يشترط فيها أيضا توا

اإللكتروني ينفرد بوضع الشروط التعاقدية  البائعوبتطبيق ذلك على عقد البيع اإللكتروني، نجد أن 

إدراجها على موقعه اإللكتروني، فال يكون للمستهلك إمكانية ملناقشتها أو التفاوض عليها، حيث و  مسبقا

هو ما يؤكد أن هذا و  أيقونة املوافقة إلعالن قبوله، أو رفض ذلك،ينحصر دوره فقط في الضغط على 

قد سبق أن تطرقنا إلى هذه و  النوع من التعاقد يندرج ضمن عقود اإلذعان بمفهومه الواسع أو الحديث،

 .4النقطة بالتفصيل عند تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع اإللكتروني

من القانون املدني على عقد البيع  110تطبيق املادة  وهو ما يؤكد من جهة أخرى على إمكانية

إلغائها في و  كون أحد أطرافه املستهلك، بحيث يمكن للقاض ي تعديل الشروط التعسفيةياإللكتروني الذي 

 هذا النوع من العقود.

                                                 
 .92مليكة جامع، املرجع السابق، ص و  ،59العقود في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص محمد بودالي، الشروط التعسفية في  1
ما و  140محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص و  ما بعدها،و  205: رمزي بيد هللا علي الحجازي، املرجع السابق، ص  رجع تفصيل ذلك لدى 2

ما بعدها، محمد خليفة كرفة، ضرورة التخلي عن ربط الشروط التعسفية و  44بعدها، السيد محمد السيد عمران، املرجع السابق، ص 

، جامعة حسيبة بن بوعلي، 01، العدد 03بعقود اإلذعان من أجل حماية واسعة للمستهلك، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 

 ما بعدها.و  56، ص 2017الشلف، الجزائر، 
املحدد للقواعد املطبقة على  04فقرة  03هو ما يستخلص من تعريفه للعقد في املادة و  الواسع لعقود اإلذعاناملشرع الجزائري أخذ باملفهوم  3

 18/05من قانون  02فقرة  06هو نفس تعريف العقد اإللكتروني باإلحالة التي قام بها املشرع الجزائري بمقتض ى املادة و  املمارسات التجارية،

 ، الذي لم يشر في هذه املواد ملعيار االحتكار للسلعةاملتعلق بالتجارة اإللكترونية
 وما بعدها من هذه الرسالة. 143أنظر الصفحة  4
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من أجل توفير حماية أكبر للمستهلك سواء التقليدي أو اإللكتروني، فإن القاض ي و  و تطبيقا لذلك،

عتبار املعايير التي نص عليها تعديله أو إلغائه، يأخذ بعين اإل  تقديره للتعسف في الشرط من أجل عند

، فإذا كانت هذه الشروط واردة ضمن قائمة السابقين 06/306املرسوم التنفيذي رقم و  04/02القانون 

ملرسوم التنفيذي من ا 05املادة و  ،04/02من القانون  29الشروط التعسفية املنصوص علها في املادة 

، فال مجال إلعمال السلطة التقديرية للقاض ي، إذ تعتبر هذه الشروط تعسفية بقوة القانون، أما 06/306

إذا كان الشرط غير مندرج في قائمة الشروط التعسفية، فللقاض ي كامل السلطة في تقدير تعسفية 

هو معيار و  04/02من القانون  05فقرة  03يستعين في ذلك باملعيار الذي نصت عليه املادة و  الشرط،

 .1واجبات أطراف العقدو  اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق 

غير موافقة، يقوم القاض ي و  أما إذا صيغت عبارة الشروط بطريقة مبهمة وغامضة، أو كانت متناقضة

من  02قرة ف 111يستعين في ذلك باملعايير التي نصت عليه املادة و  في هذه الحالة بتفسيرها وتأويلها

هي البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين دون الوقوف للمعنى الحرفي لأللفاظ، مع و  القانون املدني،

ثقة بين املتعاقدين وفقا للعرف و  بما ينبغي أن يتوافر من أمانةو  اإلستهداء في ذلك بطبيعة التعامل،

عنى املقصود من هذه الشروط، فإن الجاري في املعامالت، فإذا قام لدى القاض ي رغم ذلك الشك حول امل

من القانون املدني،  02فقرة  112تفسير هذا األخير يجب أن يكون في صالح املستهلك طبقا لنص املادة 

 .2فإذا كان الشرط يحتمل معنيين وجب على القاض ي أن يأخذ بأصلحهما للمستهلك

 ثانيا: توقيع الغرامات املالية

 04/02لم ينص على مصير الشروط التعسفية في العقد ضمن القانون بالرغم من أن املشرع الجزائري 

األمر الذي تحتم معه االستعانة املتمم، و  املعدل املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية

بالقواعد العامة على النحو السابق بيانه، إال أنه تطرق إلى العقوبات املالية في حالة إدراج الشروط 

 ي العقود املبرمة مع املستهلك، سواء كانت عقود تقليدية أو إلكترونية.التعسفية ف

بأن مخالفة أحكام املادة  04/02من القانون  38و في هذا اإلطار فقد اعتبر املشرع الجزائري في املادة 

من القانون السابق هي بمثابة ممارسات تعاقدية تعسفية، يعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار  29

تسري هذه العقوبة أيضا في حالة و  دج(، 5.000.000دج( إلى خمسة ماليين دينار ) 50.000جزائري )

الذي يحدد العناصر األساسية للعقود  06/306من املرسوم التنفيذي رقم  05مخالفة أحكام املادة 

                                                 
 .182-181إيمان بوشارب، املرجع السابق، ص  1
محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون و  ،156-155راجع تفصيل ذلك لدى: محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص  2

عمار قاسم أحمد القيس ي، و  ،134-133محمد أحمد عبد الحميد أحمد، املرجع السابق، ص و  ،63-62-61الجزائري، املرجع السابق، ص 

مقني بن عمار، قاعدة تفسير الشك ملصلحة املذعن مظهر من مظاهر الحماية القانونية لألطراف املستضعفة، و  ،40-39املرجع السابق، ص 

 ما بعدها.و  163، ص 2014، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 01، العدد 01انون املقارن، املجلد املجلة الجزائرية للق
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 1من املرسوم 17ادة البنود التي تعتبر تعسفية، كون أن املو  املستهلكينو  املبرمة بين األعوان االقتصاديين

يكون بذلك املشرع الجزائري قد ساير و  ،04/02من القانون  38قد أحالت إلى العقوبة املقررة في املادة 

 رغم من أن هذا األخير قد فصل بين الغرامات املوقعة على الشخص الطبيعيالاملشرع الفرنس ي، ب

 15000و يورو على الشخص الطبيعي 3000الغرامات املوقعة على الشخص املعنوي، حيث فرض غرامة و 

 .2من قانون االستهالك الفرنس ي 2-241يورو على الشخص املعنوي بمقتض ى املادة 

للمستهلك الحق بأن يتأسس كطرف  04/02من القانون  02فقرة  65جهة أخرى منحت املادة  و من

 مدني للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي قد تكون أصابته جراء هذه املمارسات التعسفية.

أنها قصرت العقوبات املالية على األشخاص الذين  04/02من القانون  38غير أن املالحظ من املادة 

، األمر الذي يثير التساؤل، هل 04/02من القانون  29ون الشروط التعسفية املذكورة ضمن القائمة يدرج

على الشروط الواردة  04/02من القانون  38يقتصر نطاق تطبيق العقوبة املالية املنصوص عليها في املادة 

يع الشروط التعسفية من القانون السابق فقط ؟ أم يتسع نطاق هذه العقوبات ليشمل جم 29في املادة 

 التي يمكن أن تدرج في عقود االستهالك بصورة عامة ؟

 ستنادا ملبدأ شرعية الجرائمإلى هذا التساؤل إلى القول بأنه "في اإلجابة ع 3يذهب بعض الفقه

، أي في حدود ما 04/02من القانون  29العقوبات فإن التجريم يفترض أن يقتصر على مخالفة املادة و 

 ال أساس قانوني لتجريم ما سواها من الشروط التعسفية،و  ع من صور للشروط التعسفية،أورده املشر 

على نحو يفيد  29لكن في املقابل فإن إيراد املشرع لتعريف معياري للشرط التعسفي، مع صياغته للمادة و 

لتوسيع نطاق أن ما ورد بها من شروط تعسفية هي على سبيل املثال ال الحصر، يوحي بأن نية املشرع تتجه 

إال ما جدوى إيراد املشرع تعريفا معياريا للشرط و  العقوبات املالية لتشمل جميع الشروط التعسفية،

 التعسفي إذ لم تكن تطبيقاته مشمولة لجميع الشروط التعسفية".

و هو رأي صائب فمن غير املتصور أن توضع أحكام تفصيلية للشروط التعسفية، مدرجا من خاللها 

كما هو الحال في معيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين  –مة لتحديد جميع الشروط التعسفية معايير عا

مع إعطاء أمثلة لبعض الشروط التعسفية، ثم يحصر التجريم على ما ورد  -واجبات أطراف العقدو  حقوق 

 سفيةمن أمثلة للشروط التعسفية فقط، األمر الذي من شأنه أن يخل بالهدف من تنظيم الشروط التع
                                                 

 املستهلكينو  الذي يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين 06/306من املرسوم التنفيذي رقم  17تنص املادة  1

اقبة البنود التي تعتبر تعسفية على أنه:و  من املرسوم طبقا  05كذا العقوبات املترتبة على مخالفات أحكام املادة و  املعاينةو  "تتم املر

افق  1425جمادى األولى عام  5املؤرخ في  02-04ألحكام القانون رقم   املذكور أعاله"و  2004يونيو سنة  23املو
2
 Article L241-2 du Code de la consommation Français « Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la 

présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de 

l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une 

personne physique et 15 000 euros pour une personne morale »  
 . 310-309محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  3
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فتح املجال للطرف األخر بإدراج يضعيف من هذه الشروط، كون أن ذلك هو حماية املستهلك الطرف الو 

 شروط تعسفية غير واردة في القائمة دون أن يعاقب عليها.

اقبة الشروط التعسفية إثالثا:   ستحداث لجنة ملر

لعالقات التعاقدية التوازن إلى اإعادة و  بهدف تعزيز الحماية املقررة للمستهلك من الشروط التعسفية

الذي يحدد العناصر  06/306ستحدث املشرع الجزائري بموجب املرسوم التنفيذي رقم إاالستهالكية، 

البنود التي تعتبر تعسفية، لجنة إدارية و  املستهلكينو  األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين

عسفية في العقود االستهالكية، تدعى بالجنة البنود البحث عن الشروط التو  راقبةاملتسهر على 

 .2، يكون املشرع الجزائري بذلك قد ساير نظيرة املشرع الفرنس ي1التعسفية

لشروط التعسفية، هي هيئة إدارية من املرسوم التنفيذي السابق، يتضح بأن لجنة ا 06و طبقا للمادة 

من أجل الوقوف على الدور الذي و  ،املكلف بالتجارة ع لرقابة الوزيرستشارية تابعة لوزارة التجارة، تخضإ

املهام و  تلعبه هذه اللجنة في حماية املستهلك من الشروط التعسفية، ال بد من التطرق إلى تشكيلتها،

 املخولة لها في سبل مكافحة الشروط التعسفية في العقود االستهالكية، ذلك على النحو اآلتي:

 ةتشكيلة لجنة البنود التعسفي -1

من املرسوم التنفيذي  08حدد املشرع الجزائري تشكيلة لجنة البنود التعسفية بموجب املادة 

، 08/443من املرسوم التنفيذي  02هذه التشكيلة تعديل بموجب املادة  تقد شهدو  السابق، 06/306

خمسة أعضاء مستخلفين، و  أعضاء، خمسة أعضاء دائمين 10م هذه التشكيلة ضحيث أصبحت ت

 يتوزعون على النحو اآلتي:

                                                 
وضع البعض تعريف للجنة البنود التعسفية بأنها: "عبارة عن تنظيم أوجده املشرع إلى جانب القضاء، لدعم الحماية املرجوة ملصالح  1

املستهلكين املعروضة لالعتداء من جانب املهنيين الذين يرتبطون مع األولين بعقود االستهالك، يغلب عليها طابع عقود اإلذعان"، نصيرة 

، جامعة إبن باديس، مستغانم، 01، العدد 07التنمية، املجلد و  لجنة البنود التعسفية في حماية املستهلك، مجلة القانون الدوليزوطاط، دور 

 .30، ص 2019الجزائر، 
الشروط املتعلق بحماية املستهلك ضد  1978جانفي  10املؤرخ في  23-78أنشأ املشرع الفرنس ي لجنة البنود التعسفية بموجب القانون رقم  2

قد أتيحت لها الفرصة للتوصية على حذف العديد من و  ، تخضع لرقابة الوزير املسؤول عن االستهالك،scrivenerاملسمى بقانون و  التعسفية

 البنود التعسفية.
Wellerson MIRANDA PEREIRA, La protection des consommateurs dans les opérations de crédit Etude de droit 

comparé franco-brésilien, thèse de doctorat en droit privé, université de Grenoble, France, 2010, p 265, et 

Benoît MOORE, À la recherche d'une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois, la Revue 

juridique Thémis, volume 28, numéro 1, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada, 1994, p 189 

 أنظر أيضا بعض توصيات لجنة البنود التعسفية الفرنسية بشأن حذف الشروط التعسفية على املوقع الرسمي لها:
 http://www.clauses-abusives.fr 

، ج ر عدد 306-06، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 2008فبراير  03 املوافق لـ 1429محرم عام  26املؤرخ في  08/44املرسوم التنفيذي رقم  3

 .2008فبراير  10املواق لـ  1429صفر عام  03 بتاريخ:الصادرة  ،07

http://www.clauses-abusives.fr/
http://www.clauses-abusives.fr/
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 ( عن الوزير املكلف بالتجارة، مختصان في مجال املمارسات التجارية.2ممثالن ) -

 ( عن وزير العدل، حافظ األختام، مختصان في قانون العقود.2ممثالن ) -

 ( عن مجلس املنافسة2ممثالن ) -

مؤهالن في مجال قانون الصناعة، و  ( يمثالن الغرفة الجزائرية للتجارة2متعامالن اقتصاديان ) -

 العقود.و  األعمال

 العقود.و  ( عن جمعيات حماية املستهلك، مؤهالن في مجال قانون األعمال2ممثالن ) -

يمكن للجنة االستعانة بأي و  ،1و يترأس هذه اللجنة أحد العضوان املمثالن للوزير املكلف بالتجارة

 شخص أخر بوسعه أن يفيدها في أعماله.

قانونيين بما يضفي عليها طابع و  إداريينو  لتشكيلة التي تجمع بين أعضاء قضائيينذه او الظاهر من ه

التخصص، تعكس حرص املشرع الجزائري على التصدي لظاهرة الشروط التعسفية في العقود و  الخبرة

 .2جديةو  االستهالكية بصورة أكثر واقعية

( 3الوزير املكلف بالتجارة، ملدة ثالث )ين أعضاء لجنة البنود التعسفية بموجب قرار من ييتم تعو  هذا

يتم انهاء مهامهم أو استبدالهم و  املؤسسات املعنية،و  سنوات قابلة للتجديد، بعد اقتراحهم من الوزراء

 .3بنفس الطريقة التي عينوا بها، أي بموجب قرار من الوزير املكلف بالتجارة

 مهام لجنة البنود التعسفية -2

، 06/306من املرسوم التنفيذي  07م لجنة البنود التعسفية ضمن املادة حدد املشرع الجزائري مها

 "تتكفل اللجنة، ال سيما باملهام األتية:التي نصت على أنه: 

البنود ذات و  تبحث في كل العقود املطبقة من طرف األعوان االقتصاديين على املستهلكين -

 املؤسسات املعنيةو  بالتجارةالطابع التعسفي كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير املكلف 

 يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه املستهلكين -

 يمكن مباشرة كل عمل أخر يدخل في مجال اختصاصها" -

املالحظ على هذه املادة أن املشرع الجزائري لم يحصر مهام لجنة البنود التعسفية، بل جعلها على 

كذا الفقرة األخيرة منها، بل ركز املشرع و  ما يستخلص من عبارة "السيما" في أول املادة، هذاو  سبيل املثال،

 التي تظهر في مهمتين أساسيتين:و  الجزائري على أهم مهام اللجنة،

                                                 
 السابق 06/306من املرسوم التنفيذي  02فقرة  06املادة  1
 .135إيمان بوشارب، املرجع السابق، ص  2
 السابق. 06/306من املرسوم التنفيذي رقم  10و 09املادة  3
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املتصور أن يتم و  املهمة األولى هي البحث في عقود االستهالك عن الشروط ذات الطابع التعسفي،

اء على إخطار قد يكون من الوزير املكلف بالتجارة، أو املستهلك، أو بناء على نطالق في هذا البحث بناإل 

كل جمعية حماية املستهلك أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة و  إخطار من طرف كل إدارة أو جمعية مهنية

تقدير مدى تعسفها، و  ، لتقوم بدراسة العقود أو الشروط محل اإلخطار،1في ذلك أو من تلقاء نفسها

نة في ذلك بمعايير تحديد الشروط التعسفية السابقة الذكر، فإذا تبين لها أنها شروط تعسفية مستعي

 املؤسسة املعنية بإدراج هذه الشروط التعسفية،و  تقوم بصياغة توصيات تبلغ إلى الوزير املكلف بالتجارة

بطريقة تزيل عنها الصفة املتصور أن تتضمن هذه التوصيات ضرورة إلغاء الشروط التعسفية أو تعديلها و 

 التعسفية.

 القيام بكل الدراساتية، يمكن للجنة البنود التعسفية إضافة إلى مهمة البحث عن الشروط التعسف

التي يظهر و  هي املهمة األساسية الثانية لها،و  تجاه املستهلكين،إالخبرات املتعلقة بكيفية تطبيق العقود و 

أن املشرع الجزائري قد خول لها و  لجنة البنود التعسفية، خصوصاالتوعوي لو  من خاللها الطابع الوقائي

 .2كل املعلومات املفيدة املتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة مالئمةو  توصياتهاو  سلطة نشر أراءها

ينشر كليا أو و  حول نشاطها يبلغ إلى الوزير املكلف بالتجارة، اتقوم اللجنة كل سنة بإعداد تقرير و  هذا

 .3جزئيا أو مستخرج منه بكل وسيلة مالئمة

أراء لجنة البنود التعسفية غير ملزمةو  و ما تجب اإلشارة إليه أنه بالرغم من كون توصيات
باعتبارها  4

، إال أن البعض 06/306من املرسوم التنفيذي  01فقرة  06ستشارية فقط وفقا ملا نصت عليه املاد إهيئة 

سيلة ضغط معنوي على املهنيين، فوجودها يشكل حائط صد قوي لصالح طائفة يرى أنها تمثل و 

، أضف إلى 5املستهلكين، األمر الذي يجعل املهنيين يعزفون عن تضمين العقود االستهالكية تلك الشروط

 . 6ذلك أنها تلعب دور مهم في توجيه السياسة التشريعية الجزائرية

 
                                                 

البنود التي و  املستهلكينو  الذي يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين 06/306من املرسوم التنفيذي  11املادة  1

 تعتبر تعسفية
 من نفس املرسوم 02و 01فقرة  12املادة  2
 من نفس املرسوم 03فقرة  12املادة  3
 .136-135محمد املرس ى زهرة، املرجع السابق، ص  4
 .122)دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  نترنتنصيرة )عنان( خلوي، الحماية املدنية للمستهلك عبر اإل  5

6
 SAHRI Fadhila, La protection juridique du consommateur contre les clauses abusives à travers la loi 04-02 du 

23/06/2004 et le décret exécuté 06-306 du 10/09/2006, Revue des sciences juridique, faculté Badji Mokhtar, 

Annaba, n°12, Juin 2008, p. 226. 

رنسا تلعب دور مهم في القضاء، حيث كثيرا ما يلجأ إليه القاض ي و هو ما أكد عليه البعض بقول: أنا توصيات لجنة البنود التعسفية في ف

 كمعيار ملعرفة الشروط التعسفية في العقود.
Raffaella Lettieri, Les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateur, faculté de droit, 

université paris, France, mai 2017, p 02.  
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 الثاني: الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك  املطلب

يعتبر موضوع حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي أو البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني، 

 تتصاال من أكثر املواضيع املطروحة سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، نظرا للتقدم الكبير في مجال اإل

 حياته الخاصة بصورة عامة.و  ،تهديد للبيانات الشخصية للمستهلكما صاحبه من و  تاملعلوماو 

الشخصية للطرف األخر  هفاملستهلك يقوم بمناسبة إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، بالتصريح ببيانات

هذه رغم ما توفره البو  تمام إبرام العقد،إمن أجل  نترنتالحديثة أبرزها شبكة اإل  تصالعبر وسائل اإل

سرعة في إرسال هذه البيانات، إال أنها في املقابل ال تتوفر على إجراءات األمان الكافية و  األخيرة من سهولة

من طرف أي  التشهير بهاو  للمحافظة على سرية هذه البيانات الشخصية، مما يفتح املجال لالعتداء عليها

 شخص.

هلك من طرف البائع اإللكتروني، الطرف كما قد يكون هذا االعتداء على البيانات الشخصية للمست

ضه التجارية، ال ستغاللها في أغراإحتفاظ بها، من أجل اإل و  ذلك بتجميعهاو  األخر في عقد البيع اإللكتروني،

خدماته، إذ تشكل البيانات الشخصية للمستهلكين بصورة عامة أهمية كبيرة و  جاتهو نتملسيما الترويج 

تغير و  ميوالت املستهلكينو  ستهالك تتماش ىا لهم بوضع أنماط للباعة اإللكترونيين، حيث تسمح

 السلوكيات الشرائية لكل واحد منهم.

، تعد من أكثر األمور التي يعاني منها، لذلك ء على البيانات الشخصية للمستهلكعتداو عليه فإن اإل 

إللكترونية يرجع ت انجد أن أغلب اإلحصائيات تشير إلى أن عزوف املستهلك عن شراء السلع عبر التعامال 

عليه فإن توفير حماية للبيانات الشخصية للمستهلك و  ،1الشخصية هعتداء على بياناتإلى خوفه من اإل 

 تدعيم ثقته بالتعامل عبر التجارة اإللكترونية.و  اإللكتروني، تعد خطوة مهمة لتشجيعه

 يفي هذا اإلطار الوقوف على الحماية املقررة للبيانات أو املعطيات ذات الطابع الشخص  و سنحاول 

ذلك و  صور االعتداء عليها،و  لكن قبل ذلك يجب التطرق إلى مفهوم هذه البياناتو  للمستهلك اإللكتروني،

 على النحو اآلتي.

 

 

 

                                                 
 .297عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  1
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 عليها عتداءصور اإل و  يالفرع األول: مفهوم املعطيات ذات الطابع الشخص 

قبل التطرق إلى الحماية املقررة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك اإللكتروني، ال بد و  بداية

ذلك من خالل التطرق إلى أهم و  أوال من الوقف على مفهوم البيانات أو املعطيات ذات الطابع الشخص ي

عتداءات التي يمكن أن تطال البيان القانونية التي قيلت بشأنها، ثم نبين أهم صور اال و  التعريفات الفقهية

 الشخصية للمستهلك اإللكتروني، وذلك على النحو اآلتي: 

 أوال: تعريف املعطيات ذات الطابع الشخص ي

تنوعت التعريفات التي قيلت أو وضعت للبيانات ذات الطابع الشخص ي، سواء من الناحية الفقهية أو 

 التشريعية.

ها: "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، فمن منظور الفقه، عرفها البعض بأن

، كما يعرفها البعض األخر بأنها: 1بين بيانات أخرى"و  بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها

 .2"كل بيانات أو معطيات تتعلق بشخص ذاتي معروف أو قابل للتعرف"

يعرفها جانب من الفقه بنوع من التفصيل بأنها: "تلك البيانات التي تتعلق بحرمة  ى و من جهة أخر 

منها تلك املتعلقة و  ميوالته الشخصية،و  منها ما يسمح برسم صورة التجاهاتهو  الحياة الخاصة للنسان،

 3جنسيته وهويته"و  البنكيةو  معتقداته الدينية، وتعامالته املاليةو  باتجاهاته السياسية

 أي معلومات من أي نوع كانت : "يالفرنس ي هعن تعريف البيانات الشخصية من منظور الفقه أما 

الصورة املتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف و  بغض النظر عن وسطها ، بما في ذلك الصوتو 

هم عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، بالرجوع إلى رقم التعريف أو لعنصر محدد أو أكثر ، خاصة بهويت

 .4البدنية أو الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية

حمايتها في وقت و  هتم بالبيانات الشخصيةإة، يالحظ أن املشرع األوروبي قد و من الناحية التشريعي

لحماية األفراد فيما  108رقم  تفاقيةضع املجلس األوروبي اإلو  1981جانفي  28مبكر جدا، فاعتبار من 

الذي كان يهدف من خالله إلى التوفيق بين احترام و  يتعلق باملعالجة التلقائية للبيانات الشخصية،

                                                 
 التحديات التقنية )دراسة مقارنة(، دار الكتابو  خالد حسن أحمد، الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية 1

 .55، ص 2019الدراسات العربية، اإلسكندرية، مصر، و 
 104عبد الحميد أخريف، املرجع السابق، ص  2
 .372، ص 2006حمايتها القانونية، د ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، و  عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية 3

4
 Apo Janice Laure alleme, La protection du consommateur à l’épreuve des technologies de l’information et de 

la communication : étude du droit ivoirien à la lumière du droit français, Thèse de doctorat en Droit privé, 

Université de Perpignan Via Domitia, France, 2019, p 186. 
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بعد و  الحريات األساسية،و  هي جزء من حماية حقوق اإلنسانو  التدفق الحر للمعلومات،و  الخصوصية

بية توجيها و عتمدت املفوضية األور إ، 108قم فاقية املجلس األوروبي ر تإخمسة عشرة سنة تقريبا من 

بشأن حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات  1995أكتوبر  24بتاريخ  95/64هو توجيه رقم و  هاما،

ستكمال هذا التوجيه بأحكام أخرى تحتوي على أحكام إقد تم و  ،1حرية حركة هذه البياناتو  الشخصية

املتعلق بحماية  97/66صية، على وجه الخصوص التوجيه رقم متفرقة بشأن حماية البيانات الشخ

بشأن معالجة  2002/583التوجيه رقم و  ،2تتصاال حماية الخصوصية في قطاع اإلو  البيانات الشخصية

 .4ت اإللكترونيةتصاال حماية الخصوصية في قطاع اإلو  البيانات الشخصية

بشأن حماية األفراد فيما  95/64التوجيه رقم فقرة "أ" من  02حيث عرف البيانات الشخصية في مادة 

" كل املعلومات املتعلقة بشخص حرية حركة هذه البيانات، بأنها: و  يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية

يعد شخص قابل للتحديد كل من يمكن تحديده بشكل مباشرة أو و  طبيعي محدد أو قابل للتحديد،

يفه أو إلى عنصر واحد محدد أو أكثر خاص بهويته الجسدية غير مباشرة، ال سيما بالرجوع إلى رقم تعر 

 .5أو النفسية أو العقلية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية"

فقرة  02ذلك بمقتض ى املادة و  و قد تبنى املشرع الفرنس ي التعريف الوارد في التوجيه األوروبي السابق،

، الذي عدل بموجبه أول قانون فرنس ي 6البيانات الشخصيةباملتعلق  801/ 2004من القانون رقم  02

 78/17هو قانون رقم و  الذي تطرق من خالله املشرع الفرنس ي ملوضوع حماية البيانات الشخصية،

 .7امللفات والحرياتو  املتعلق بمعالجة البيانات

                                                 
1
 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 – 0050, Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046 
2
 Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, Journal 

officiel n° L 024 du 30/01/1998 p. 0001 – 0008, Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0066&from=LT 
3
 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 

(directive vie privée et communications électroniques), Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047, 

Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0058 
4
 Voir : Karim Seffar, La régulation du commerce électronique global, Thèse présentée à la Faculté des études 

supérieures en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, Faculté des études supérieures, Université de 

Montréal, Canada, 2013, p 238-242. 
5
 Article 2/a : «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée 

ou identifiable (personne concernée), est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement 

ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale » 
6
 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés (1), Disponible sur le site: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441676 

 راجع تفصيل ذلك لدى: 7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0066&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441676
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صطلح إالتي و  ةرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد تطرق إلى موضوع حماية البيانات الشخصيالو ب

يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين  18/07عليها باملعطيات ذات الطابع الشخص ي، بموجب القانون رقم 

 على عاتق املورد اإللكتروني باملحافظة إلتزام، كما وضع 1ت الطابع الشخص ياعالجة املعطيات ذفي مجال م

مناسبة إبرام املعامالت التجارية التي يجمعها ب طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكحماية املعو 

التي نصت و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05من القانون رقم  26ذلك بمقتض ى املادة و  اإللكترونية،

يشكل ملفات و  "ينبغي للمورد اإللكتروني الذي يوم بجمع املعطيات ذات الطابع الشخص يعلى أنه: 

إال البيانات الضرورية إلبرام املعامالت التجارية، كما يجب الزبائن املحتملين، أن ال يجمع و  الزبائن

 عليه:

افقة املستهلكين اإللكترونيين قبل جمع البيانات -  الحصول على مو

 ضمان أمن نظم املعلومات وسرية البيانات -

 التنظيمية املعمول بها ي هذا املجال..."و  باألحكام القانونية لتزاماإل -

ما فعل املشرع الجزائري بإدراج نص في قانون التجارة اإللكترونية يؤكد من خالله على ضرورة  او حسن

نجاح التجارة  عتبار أنإللمستهلك اإللكتروني، على املحافظة على املعطيات ذات الطابع الشخص ي 

 .2ية التي ينقلونهااإللكترونية يعتمد إلى حد كبير على ثقة املستهلكين بالحماية املمنوحة للبيانات الشخص

صطلح عليها باملعطيات ذات الطابع إجزائري البيانات الشخصية أو كما قد عرف املشرع الو  هذا

يعيين في مجال يتعلق بحماية األشخاص الطب 18/07من القانون رقم  01فقرة  03الشخص ي في املادة 

دعامتها متعلقة بشخص  بغض النظر عن "كل معلومةت الطابع الشخص ي بأنها: امعالجة املعطيات ذ

املشار إليه أدناه "الشخص املعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ال و  معروف أو قابل للتعرف عليه

سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو 

 ية أو االجتماعية"الجينية أو البيومترية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقاف

التشريع الفرنس ي و  و املالحظ من هذا التعريف، أن املشرع الجزائري قد تبنى تعريف التوجيه األوروبي

 للبيانات الشخصية.

                                                                                                                                                         
 Nicolas OCHOA, le droit des données personnelles, une police administrative spécial, Thèse de doctorat en 

droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, 2006, p 15-16, et Nathalie WALCZAK, La protection des 

données personnelles sur l'internet, Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, 

École doctorale Sciences de l’Éducation, Psychologie, Information-communication, Université Lumière Lyon 2, 

France, 2014, p 63.  
 يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي السابق 07-18قانون رقم  1

2
 Wissem Jarraya, La protection des données personnelles dans le commerce électronique, Faculté de droit, 

Université de Sfax, Tunisie, 2013, p 01 
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و عليه يتضح من مجمل التعاريف القانونية السابقة بما فيه تعريف املشرع الجزائري توسعها في 

مات التي يمكن أن تحدد هوية أي شخص بطريقة مباشرة تعريف البيانات الشخصية ليشمل جميع املعلو 

أو غير مباشرة، ألن التضييق في مفهوم البيانات الشخصية قد يسمح ألي شخص بالتعدي عليها، كما أن 

التعريف الواسع يسمح بتطبيق هذه القوانين على أي صورة حديثة للبيانات الشخصية يمكن ظهورها في 

 .1املستقبل

يمكن القول أن البيانات الشخصية أو املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك  و من هذا املنطلق

سواء البيانات املتعلقة بالحالة املدنية له  لهويتههي تلك البيانات التعريفية  اإللكتروني محل الدراسة،

بيانات املتعلقة ، أو تلك ال2اللقب، العنوان، تاريخ امليالد، مكان امليالد، رقمه الوطني ...إلخو مثل االسم 

، أو 3التي وصفها املشرع الجزائري باملعطيات الحساسةو  بمعتقداته الدينية أو توجهاته السياسية

ته اإللكترونية كرقم الهاتف، أو بريده اإللكتروني ا، أو بيان4البيانات املتعلقة بصحته أو سوابقه القضائية

غيرها من البيانات التعريفية للمستهلك و  ...إلخ5(IPأو ما يسمى ب ) نترنتوين البروتوكوالت على اإل اأو عن

 اإللكتروني بغض النظر عن دعامتها.

، كون أن االعتداء على هذه البيانات 6حماية في جميع التشريعاتو  عتبارإكل هذه البيانات هي محل 

 الشخصية، هو مساس بحق الفرد بالخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة التي كرستها أغلب القوانين

 .7الدوليةو  الوطنية

                                                 
 .58خالد حسن أحمد، املرجع السابق، ص  1
، 02، العدد 07املجتمع، املجلد و  اإلفضاء في بيانات طرفي العقد اإللكتروني، مجلة القانون و  عبد املالك الدح، مبدأ السريةو  معمر بن علي 2

 .243، ص 2019جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 
يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال  18/07من القانون رقم  06فقرة  03عرف املشرع الجزائري املعطيات الحساسة في املادة  3

ت طابع شخص ي تبين األصل العرقي أو اإلثني أو اآلراء السياسية أو "معطيات ذامعالجة املعطيات ذلت الطابع الشخص ي السابق، بأنها: 

 القناعة الدينية أو الفلسفية أو االنتماء النقابي للشخص املعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية"
، 01، العدد 07االقتصاد، املجلد و  لشريعةمفيدة مباركية، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقمية في القانون الجزائري، مجلة ا 4

 .464-463، ص 2018جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، 
، 255و 0هو عبارة عن سلسلة من أربعة أرقام بين و  ( (Internet Protocol( هو اختصار للكلمة اإلنجليزية: IP) نترنتعنوان بروتوكول اإل  5

 Robert، يستخدم لتمييز الجهاز عن غيره من األجهزة تم إنشاؤه بواسطة املهندسين األمريكيين 172.16.254.1431 مثل:مفصولة بنقاط 

Kahn وVint Cerf  قد تم االعتراف له بالطبيعة الشخصية في عدة أحكام قضائية فرنسية، مشار إلى ذلك لدى:و  ،1973في عام 
Géraldine CRIQUI-BARTHALAIS, La protection des libertés individuelles sur le réseau internet, Thèse de 

doctorat en droit, école doctorale de Droit privé, Université Paris II- Panthéon-Assas, France, 2018, p 182-138 

et 201-202. 
 .53ملرجع السابق، ص ، انترنتعبد الفتاح بيومي حجازي، حماية املستهلك عبر شبكة اإل  6
 1442جمادى األولى عام  15، املؤرخ في 442-20، الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 2020من الدستور الجزائري لسنة  47تنص املادة  7

"لكل ، على أنه: 2020ديسمبر سنة  30املوافق  1442جمادى األولى عام 15بتاريخ:  ، الصادرة82، ج.ر.ع 2020ديسمبر سنة  30املوافق 

 شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه

 لكل شخص الحق في سرية مراسالته و إتصاالته الخاصة في أي شكل كانت
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 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكعتداء على املعثانيا: صور اإل 

أن: "الكمبيوتر بشراهته لجمع املعلومات على نحو ال  1972" في عام Mellorالفقيه الفرنس ي " كتب

على من عدم النسيان ما يخزن فيه، قد يقلب حياتنا رأسا و  ما يتصف به من دقةو  يمكن وضع حد لها،

 يتحول املجتمع بذلك إلى عالم شفاف تصبح فيه بيوتناو  عقب يخضع فيه األفراد لنظام رقابة صارمة

 .1الجسدية عارية ألي مشاهد"و  حياتنا العقليةو  معامالتنا املاليةو 

ت، أصبح تصاال اإلو  و هو ما يؤكد عليه الواقع الحديث، فنظرا للتطور الحاصل في مجال التكنولوجيا

للبيانات نظرا لكون هذه الوسائط اإللكترونية الناقلة و  قل البيانات الشخصية لألفراد،من السهل ن

التعدي على هذه البيانات الشخصية، ال سيما في مجال و  فتح املجال الختراقهاالشخصية غير أمنية، ما 

إلى إفضاء املستهلك كون أن إبرام عقود التجارة اإللكترونية، يؤدي في أغلب األحيان  التجارة اإللكترونية،

األخير في  البيانات اإلسمية للبائع اإللكتروني، مما يفتح املجال لهذاو  بكثير من املعلومات الشخصية

عتداء عليها من طرف شخص أخر خارج العالقة ، أو قد يكون اإل 2ستعمالها في غير الغرض املخصص لهاإ

 القرصة اإللكترونية.و  قةللسر و  لتجسسلذلك باستخدام البرامج املعدة و  التعاقدية،

 فتقاره للخبرة املعلوماتيةإهو عتداء على البيانات الشخصية للمستهلك و لعل من أهم أسباب اإل 

 معلوماته الشخصية.و  هعدم معرفته ألساليب الحماية التقنية لبياناتو  ،3التقنيةو 

على البيانات الشخصية للمستهلك بمناسبة إبرامه لعقد البيع اإللكتروني،  عتداءتتعدد صور اإل و  هذا

هو الطرف الثاني في عقد البيع اإللكتروني، أو قد تكون و  التي قد تكون صادرة من طرف البائع اإللكتروني

 ذلك على النحو اآلتي:و  الصور  في هذا اإلطار التركيز على أهم سنحاول و  صادر من الغير،

 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكاعتداء البائع اإللكتروني على املعصور  -1

البائع اإللكتروني، غير أننا سنحاول  عتداء على البيانات الشخصية للمستهلك من طرفتتعدد صور اإل 

بيانات لهما: املعالجة غير املشروعة لو  عتداءات في صورتين أساسيتين،تظهر هذه اإل و  التركيز على أهمها،

 .ةالشخصي هء غير املشروع لبياناتاإلفشاو  خصية للمستهلك اإللكترونيالش
                                                                                                                                                         

 بالحقوق املذكورة في الفقرتين األولى و الثانية إال بأمر معلل من السلطة القضائية ال مساس

 حماية األشخاص عند معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي

 ."يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق 
، التهميش 208خالد السيد محمد عبد املجيد موس ى، املرجع السابق، ص و  ،65مشار إليه لدى: خالد حسن أحمد، املرجع السابق، ص  1

 .1رقم 
 145ملرجع السابق، ص محمد حسين منصور، ا 2
القواعد العامة في القانون املدني، مركز الدراسات العربية و  أشرف محمد رزق قايد، حماية املستهلك دراسة في قوانين حماية املستهلك 3

 .493، ص 2016التوزيع، مصر، و  للنشر
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 املعالجة غير املشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك اإللكتروني -أ

تعرف عملية معالجة البيانات الشخصية بأنه: "كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات 

قتباس لها أو التعديل إجراء إتسجيلها أو تنظيمها أو حفظها أو ذات الطابع الشخص ي بقصد جمعها أو 

 .1تالفها"غ ستعمالها أو محوها أوإعليها أو 

يتعلق بحماية األشخاص  18/07من القانون رقم  03فقرة  03كما عرفها املشرع الجزائري في املادة 

عة عمليات لية أو مجمو " كل عمالطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي بأنها: 

لية أو بدونها على معطيات ذات الطابع الشخص ي، مثل الجمع أو التسجيل آمنجزة بطرق أو بوسائل 

صال عن طريق يج أو االطالع أو االستعمال أو اإل أو التنظيم أو الحفظ أو املالئمة أو التغيير أو االستخرا

أو التقريب أو الربط البيني وكذلك اإلغالق أو اإلرسال أو النشر أو أي شكل أخر من أشكال االتاحة 

 .2التشفير أو املسح أو اإلتالف"

و يستخلص من هذه التعاريف بعبارة أدق، أن البيانات الشخصية لكي يكون لها معنى يجب أن تحول 

هذا ما يسمى بمعالجة البيانات، حيث يتم إخضاع هذه األخيرة للعديد و  إلى صورة أو شكل يوصل املعرفة

 3فرزها حسب تسلسل معينو  ن التحويالت بترتيبهام

رساله لبياناته الشخصية للبائع اإللكتروني بمناسبة إبرامه لعقد البيع إصور أن املستهلك عند و املت

قد يقوم في هذا و  ذلك مثال بجمعها في ملفات خاصة بالزبائن،و  اإللكتروني، يقوم هذا األخير بمعالجتها

حترام إوني بطريقة غير قانونية، أي عدم البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتراإلطار بمعالجة هذه 

 ت الطابع الشخص ي.ائري عند عملية معالجة البيانات ذاإلجراءات التي نصت عليها املشرع الجزا

كأن يقوم بمعالجة البيانات الشخصية للمستهلك دون أخذ املوافقة املسبقة الصريحة لهذا األخير 

يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في  18/07من القانون رقم  01فقرة  07ت عليه املادة وفقا ملا نص

"ال يمكن القيام بمعالجة املعطيات التي نصت على أنه: و  مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي

افقة الصريحة للشخص املعني" من القانون رقم  26كذا املادة و  ،ذات الطابع الشخص ي إال باملو

                                                 
اعد العامة في القانون املدني، الطبعة األولى، املصرية القو و  إبراهيم عبد الحميد علي، حماية املستهلك دراسة في قوانين حماية املستهلك 1

 .405، ص 2017التوزيع، مصر، و  للنشر
 السابق، راجع تفصيل ذلك: 801/ 2004من القانون رقم  03فقرة  02هو نفس التعريف الذي وضعه املشرع الفرنس ي في املادة و  2

Cynthia CHASSIGNEUX, La protection des données personnelles en France, Lex lectronica, vol 6, n°2, Centre 

de recherche en droit prospectif, Université de Montréal, Canada, 2001, p 06.  
، جامعة 03دد بدر الدين الداودي، حماية الخصوصية اإللكترونية للمستهلك في التشريع املغربي، املجلة اإللكترونية لألبحاث القانونية، الع 3

 .47، ص 2019موالي إسماعيل مكناس، املغرب، 
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افقة املستهلكين التي نصت على أنه: و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية 02فقرة  18/05 "الحصول على مو

 اإللكترونيين قبل جمع البيانات".

ا ملا نصت عليه فقجمع البيانات غير الضرورة في إبرام عقد البيع اإللكتروني و و  أو أن يقوم بمعالجة

"... أن ال يجمع إال البيانات الضرورة كترونية بنصها على أنه: من قانون التجارة اإلل 01فقرة  26املادة 

معالجة البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني و  ، أو أن يقوم بجمعإلبرام املعامالت التجارية"

من قانون املتعلق بحماية  06فقرة  03، كالبيانات الحساسة التي نصت عليها املادة 1املحظور معالجتها

 01فقرة  08عيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، حيث نصت املادة األشخاص الطبي

نات املتعلقة بالسوابق ا، أو البي"تمنع معالجة املعطيات الحساسة"من القانون السابق على أنه: 

مكن "ال يمن القانون السابق بقولها على أنه:  01فقرة  10القضائية للمستهلك وفقا ملا نصت عليه املادة 

 تدابير األمن..."و  العقوباتو  معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي املتعلقة بالجرائم

، في حالة قيام البائع اإللكتروني شروعة للبيانات الشخصية للمستهلككما تظهر صور املعالجة غير امل

املعطيات ذات بمعالجتها دون الحصول على تصريح أو ترخيص مسبق من طرف السلطة الوطنية لحماية 

من أجل توفير حماية أكبر للبيانات ذات الطابع و  الطابع الشخص ي، على اعتبار أن املشرع الجزائري 

الشخص ي، قد أخضع جميع العمليات املتعلقة بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي لتصرح مسبق 

شخاص الطبيعيين في مجال من قانون املتعلق بحماية األ 12من طرف السلطة الوطنية طبقا لنص املادة 

"ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف التي نصت على أنه: و  معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي

ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات الطابع الشخص ي لتصريح مسبق لدى السلطة 

 .الوطنية أو لترخيص منها طبقا لألحكام املنصوصة عليها في هذا القانون"

حترام إمستهلكين اإللكترونيين دون ه فإن قيام البائع اإللكتروني بمعالجة البيانات الشخصية للو علي

الذي يتعلق بحماية  18/07الواردة في قانون رقم و  اإلجراءات القانونية سابقة الذكر،و  للشروط

املتعلق  18/05القانون رقم و  األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي،

نتهاك غير املشروع للبيانات ذات الطابع أو اإل  عتداءلكترونية، يعد مرتكبا لجريمة اإل بالتجارة اإل

 املعاقب عليها قانونا.و  الشخص ي،

 اإللكترونيللمستهلك اإلفشاء غير املشروع للمعطيات ذات الطابع الشخص ي  -ب

قد يتخذ صورة اإلفشاء غير املشروع لها، إن االعتداء على البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني 

التي و  ،ات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكينحيث يقوم البائع اإللكتروني في هذه الصورة بتسريب البيان

 جمعها بمناسبة إبرامه للعقود معهم، إلى الغير سواء ملصلحة أو لغير مصلحة.

                                                 
1
 Pascal Ancel, La protection des données personnelles : Aspects de droit privé français, Revue internationale de 

droit comparé, Vol. 39, N°3, Paris, 1987, p 620. 
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لكين، إلى تجار أخرين، من أجل ية للمستهو عادة ما يقوم البائع اإللكتروني بإفشاء البيانات الشخص

ستفادة منها في أغراض تجارية، ال سيما في الترويج ملنتجاتهم، حيث أصبحنا نشهد اليوم أن الكثير من اإل 

واقع التجارية اإللكترونية تقوم بإرسال عدد كبير من اإلعالنات التجارية إلى البريد اإللكتروني امل

معها، مما يطرح التساؤل عن كيفية حصولها على البريد اإللكتروني  للمستهلكين، دون سبق التعامل

 للمستهلكين باعتباره من البيانات الشخصية.

البائع اإللكتروني بسرية البيانات وعدم إفشائها للغير،  إلتزامو قد حرص املشرع الجزائري على ضرورة 

 سرية البيانات"و  ت"...ضمان أمن نظم املعلوماعلى:  03فقرة  26حيث نص في املادة 

 10000صاحب موقع إلكتروني بغرامة تبلغ  Bordeauxو في هذا اإلطار أدانت محكمة االستئناف في

 .1إلى شخص أخر دون إذن من أصحابها نترنتيورو، قام بإفشاء بيانات شخصية على اإل 

 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكصور اعتداء الغير على املع -2

األشخاص الغير مخول لهم بتلقي البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني وفقا  يقصد بالغير هنا،

، حيث يصلون إلى هذه البيانات الشخصية باستخدام أساليب غير 2لألحكام املنصوص عليها في القانون 

 يطلق عليهم عادة باملجرمين اإللكترونيين أو بمجرمي املعلوماتية، فهم يعتمدون على الحاسوبو  شرعية،

 في ارتكاب جرائمهم. نترنتشبكة اإل و 

لعل و  خطورة الجرائم اإللكترونية التي يرتكبونها،و  و قد تم تقسيمهم إلى عدة طوافهم بحسب أهدافهم

لية الغير الذين يخترقون أنظمة الحاسبات اآلم األشخاص ض، التي تhackersمن أخطرهم طائفة الهاكرز 

 بدافعو  كتساب الخبرةإاجز األمنية املوضوعة لها، بهدف ذلك بكسر الحو و  لهم بالدخول إليها حمصر 

 طائفة الكراكرز التي تظم األشخاص الذينو  ،3ختراق هذه األنظمةإالفضول بمجرد إثبات القدرة على 

 .4القيام باألعمال الغير إيجابيةو  يخترقون أنظمة الحاسبات األلية من أجل التخريب

على البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني في اختراقها من أجل تخريبها  عتدائهماإل تظهر صور و  هذا

التقاط البيانات الشخصية للمستهلك و  أو استغاللها في أغراضهم غير شرعية، أو في التجسس اإللكتروني

 اإللكتروني.

                                                 
1
 Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre correctionnelle, 18 décembre 2013, Disponible sur le site : 

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-bordeaux-3eme-chambre-correctionnelle-arret-du-18-

decembre-2013/ 
 .78خالد حسن أحمد، املرجع السابق، ص  2
محمد صادق إسماعيل، الجرائم اإللكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة، الطبعة األولى، املركز القومي للصدارات و الديربي  عبد العال 3

 . 62-61، ص 2012القانونية، القاهرة، مصر، 
 .135، ص 2011األردن، التوزيع، عمان، و  أسامة سمير حسين، االحتيال اإللكتروني: األسباب والحلول، الطبعة األولى، دار الجنادرية للنشر 4

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-bordeaux-3eme-chambre-correctionnelle-arret-du-18-decembre-2013/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-bordeaux-3eme-chambre-correctionnelle-arret-du-18-decembre-2013/
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 ختراق البيانات الشخصية للمستهلك اإللكترونيإ -أ

"عمليات غير شرعية تتم عن طريق فتحات موجودة في النظام يعرف االختراق اإللكتروني على أنه: 

، 1يستطيع املخترق من خاللها الدخول إلى جهاز الضحية من أجل إتمام غرض معين يسعى إليه املخترق"

 شبكاتهم اإللكترونية،و  كما يعرفها البعض األخر بأنها: "عملية دخول غير مصرح بها إلى حاسبات الغير

 .2اسطة برامج متطورة ال يستخدمها إال من يملك خبرة في استعمالها"يتم هذا الدخول بو و 

 ها األفرادهفعمليات االختراق اإللكتروني للبيانات الشخصية تعتبر من أكبر املشاكل التي يواج

ختراق البيانات إفعادة ما يكون هدف املخترق، من  ،3املواقع اإللكترونية بصفة عامةو  الشركاتو 

يكون غايته من وراء ذلك و  ن هو إتالفها أو التالعب بها عن طريق املحو أو التعديل،الشخصية للمستهلكي

 إثبات مهارتهم أو تحدي ألنظمة املعلومات.و  ،4هو اإلضرار باملستهلكين

استعمالها في أغراض أخرى، و  و قد يكون الهدف من اختراق البيانات الشخصية للمستهلك، هو سرقتها

أنه الشخص نفسه من أجل الحصول على األموال أو القيام بكافة املعامالت كأن يتظاهر أمام الناس ب

باسمه، كما يكون ذلك من أجل تحقيق أغراض مختلفة مثل طلب قرض أو شراء السلعة أو البضاعة 

 .5نيابة عنه، أو االستفادة من الخدمات التي يتمتع بها املضرور

من السيبراني أن مئات املاليين من البيانات في هذا اإلطار كشف تقرير جديد صادر عن خبراء األ 

خترقت من قبل شركة تسويق قامت بعد كشفها بإزالة مواقع إ، قد نترنتالشخصية للمستخدمين عبر اإل 

 العنوانو  تاريخ امليالدو  الجنسو  تم تسريب املعلومات الشخصية بما في ذلك األسماءو  الويب الخاصة بها،

 . 6وسائل التواصل االجتماعيتفاصيل حسابات و  صاحب العمل،و 

 

 
                                                 

العلوم و  حمايتها الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و  عزيزة رباحي، األسرار املعلوماتية 1

 .112، ص 2017/2018السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
، ص 2018املاسة بالحيات الخاصة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  محمد عزت عبد العظيم، الجرائم املعلوماتية 2

103 
العلوم السياسية، و  ، مجلة البحوث في الحقوق نترنتهبة نبيلة هروال، حماية الخصوصية املعلوماتية للمستهلك عبر اإل و خديجة جدلي  3

 .223، ص 2018ائر، ، جامعة إين خلدون، تيارت، الجز 02، العدد 04املجلد 
 .289رشيدة أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص  4
محمد أحمد املعداوي، حماية الخصوصية املعلوماتية للمستهلك عبر شبكة مواقع التواصل االجتماعي )دراسة مقارنة(، الجزء الرابع،  5

 ، مقال منشور على املوقع اآلتي:1966، ص 33العدد 
https://mksq.journals.ekb.eg/article_30623_1ab2f80af612aa4568dbf6239b535ac2.pdf 

 /https://www.arabnn.netاآلتي:  اإللكتروني راجع ذلك على املوقع 6

https://mksq.journals.ekb.eg/article_30623_1ab2f80af612aa4568dbf6239b535ac2.pdf
https://www.arabnn.net/
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 التقاط البيانات الشخصية للمستهلك اإللكترونيو  التجسس اإللكتروني -ب

يقصد بالتجسس اإللكتروني بأنه: "التنصت أو التقاط البيانات التي تنتقل بين جهازين عن بعد عبر 

ذلك عن و  الكهرومغناطيسية الصادرة من الحاسب إلى بيانات، نبعاثات، أو بترجمة اإل نترنتشبكة اإل 

 .1طريق أي وسيلة من الوسائل التقنية"

شبكة و  و يعد التجسس اإللكتروني واحد من أكثر الجرائم التي ترتكب من خالل أنظمة الحاسوب

البيانات  يتمثل أسلوب التجسس باستخدام قراصنة املعلوماتية أساليب فعالة للحصول علىو  ،نترنتاإل 

الشخصية الدخول إلى محتوى الرسائل التي تحتوي على البيانات و  ، كأن يقوم باعتراض2الشخصية

عندما يقوم بإرسالها إلى البائع اإللكتروني بمناسبة إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، أو التنصت  للمستهلك

 لبائع في شكل محادثة.او  اإللكتروني كعليها إذا تم تبادل البيانات الشخصية بين املستهل

و قد يكون الهدف من ذلك هو جمع البيانات الشخصية للمستهلكين من أجل استخدامها في أغراض 

 على األنظمة املعلوماتية. مبتفوقه مإبراز مهارتهو  أخرى تخدم مصالحة، أو من أجل إشباع فضوله

 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكالفرع الثاني: أليات حماية املع

نظرا للخطورة التي يحملها التعاقد اإللكتروني على املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك 

نجد أن أغلب ، اإلقبال عليهاو  لنوع من التعاقدما صاحبها من تأثير على ثقته في هذا او  اإللكتروني،

لألفراد بصفة التشريعات بما فيها املشرع الجزائري، قد تدخلت إلضفاء حماية على البيانات الشخصية 

ما صاحبه من تهديد للبيانات و  املعلومات،و  تتصاال عامة، في ظل هذا التطور الكبير في مجال اإل

هذه الحماية املقررة للبيانات الشخصية لألفراد، و  الحياة الخاصة لألفراد بصورة عامة،و  الشخصية

 تسري على البيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني.

ظهر الحماية التي أقرتها هذه التشريعات للمعطيات ذات الطابع الشخص ي، في و في هذا اإلطار، ت

حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، باإلضافة إلى اإلقرار و  تكريس هيئات إدارية تسهر على مراقبة

سنحاول التفصيل في ذلك على و  بعقوبات جنائية على األشخاص املعتدين على البيانات الشخصية،

 . النحو اآلتي

 

                                                 
 .99محمد عزت عبد العظيم، املرجع السابق، ص  1
سبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون و  نسيمة درار، األمن املعلوماتي 2

 .118، ص 2015/2016سان، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمو  الخاص، كلية الحقوق 
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 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكأوال: الحماية اإلدارية للمع

حماية املعطيات و  تتمثل الحماية اإلدارية للبيانات الشخصية في إنشاء هيئة إدارية تسهر على مراقبة

بل ال بد من  ذات الطابع الشخص ي لألفراد بصفة عامة، فال يكفي وجود قانون يحمي البيانات الشخصية،

 .1تجعل تنفذه حقيقة واقعةو  حترام هذا القانون إتدعيمه بجهاز يضمن 

ت ماية البيانات الشخصية، حيث أنشأتبعته أغلب التشريعات التي تطرقت إلى حإو النهج الذي و ه

إن كانت و  بموجب قوانين خاصة هيئات إدارية من أجل التعزيز في الحماية املقررة للبيانات الشخصية،

 .2تختلف التسمية التي أطلقت على هذا الجهاز من تشريع إلى أخر إلى أن هدفها واحد

يتعلق بحماية  18/07أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أنشأ هذه الهيئة بموجب القانون رقم 

األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، تسمى بـ "السلطة الوطنية 

سنحاول و  مهامها،و  قد بين من خالل هذا القانون تشكيلتهاو  عطيات ذات الطابع الشخص ي"،لحماية امل

 التفصيل في ذلك على النحو اآلتي:

 تشكيلة السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي -1

أحدث املشرع الجزائري السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي بموجب القانون 

 الذي يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، 18/07رقم 

من القانون  22ذلك بمقتض ى املادة و  اإلداري،و  ستقالل املالياإل و  قد اعترف لها بالشخصية املعنويةو 

 .3السابق

                                                 
(، مجلة 07-18عائشة بن قارة مصطفى، أليات حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي في التشريع الجزائري وفقا ألحكام لقانون رقم ) 1

 .748، ص 2019، جامعة الوادي، الجزائر، 01، العدد 10السياسية، املجلد و  العلوم القانونية
املتعلق  1978يناير  6املؤرخ  78/17على غرار املشرع الجزائري أنشأ املشرع الفرنس ي لجنة لحماية البيانات الشخصية بموجب القانون رقم  2

 Commission Nationale deبمعالجة البيانات وامللفات والحريات، املرجع السابق، تسمى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والحريات 

l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L:راجع تفصيل ذلك لدي ،) 
Herbert Maisl, État de la législation française et tendances de la jurisprudence relatives à la protection des 

données personnelles, Revue internationale de droit comparé. Vol. 39, N°3, Université de Paris, 1987, p 560 et 

suivant, et Éric Andrieu, internet et la protection des données personnelles, Victoires éditions « LEGICOM », N° 

21-22, Paris ،France, 2000, p 155 et suivant. 

 https://www.cnil.fr(: C.N.I.Lالرسمي لـ ) املوقع
الذي يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، على  18/07من القانون رقم  22تنص املادة  3

الشخص ي، يشار إليها أدناه "السلطة الوطنية" "تنشأ لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية املعطيات ذات الطابع أنه: 

 .يحدد مقرها بالجزائر العاصمة

 .اإلداري و  االستقالل املاليو  تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية املعنوية

اقبة املالية طبقا للتشريع املعمول بهو  تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة  .تخضع للمر

https://www.cnil.fr/الموقع
https://www.cnil.fr/الموقع
https://www.cnil.fr/
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السابق، حيث  18/07رقم  من القانون  23كما حدد املشرع الجزائري تشكيلة هذه السلطة في املادة 

( عضو من بينهم 16تتشكل السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي من ستة عشرة )

التقنية في مجال معالجة املعطيات و  رئيس للسلطة الوطنية، يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات القانونية

 :2، موزعين على النحو اآلتي1ذات الطابع الشخص ي

خصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي االختصاص في ( ش3ثالث ) -

 مجال عمل السلطة الوطنية

 مجلس الدولة.و  ( قضاة، يقترحهم املجلس األعلى للقضاء من بين قضاة املحكمة العليا3ثالثة ) -

ؤساء عضو عن كل غرفة من البرملان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع ر  -

 املجموعات البرملانية.

 ( عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان1ممثل ) -

 ( عن وزير الدفاع الوطني1ممثل ) -

 ( عن وزير الشؤون الخارجية1ممثل ) -

 ( عن الوزير املكلف بالداخلية1ممثل ) -

 ( عن وزير العدل، حافظ األختام1ممثل ) -

 التكنولوجيات الرقميةو  الالسلكيةو  املواصالت السلكيةو  ( عن الوزير املكلف بالبريد1ممثل ) -

 ( عن الوزير املكلف بالصحة1ممثل ) -

 الضمان االجتماعي.و  التشغيلو  ( عن وزير العمل1ممثل ) -

( سنوات، 5يتم تعيين أعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاس ي، لعهدة مدتها خمس )و  هذا

، كما يمكنه في إطار القيام بمهامه 3الجزائريقومون بتأدية اليمين أما مجلس قضاء و  قابلة للتجديد،

االستعانة بأي شخص مؤهل، من شأنه مساعدتهم في أشغالهم، كما تزود السلطة الوطنية بأمانة 

 .4يساعده في مهامه مستخدمون و  تنفيذية، يسيرها أمين تنفيذي،

 

                                                                                                                                                         

 يصادق عليه".و  سيرها،و  ها الداخلي الذي يحدد، ال سيما كيفيات تنظيمهاتعد السلطة الوطنية نظام
 السابق 18/07من القانون رقم  12فقرة  23أنظر املادة  1
 من نفس القانون  23املادة  2
 السابق 18/07رقم من القانون  24املادة  3
 السابق 18/07رقم من القانون  27املادة  4
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 مهام السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي -2

من  25الجزائري مهام السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي في املادة حدد املشرع 

السابق، حيث تتكفل السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة املعطيات ذات  18/07القانون رقم 

ى عل تصالاإلو  ستعمال تكنولوجيا اإلعالمإنطواء إضمان عدم و  الطابع الشخص ي ألحكام هذا القانون،

تتمثل مهامهم في هذا الصدد، ال و  الحياة الخاصة،و  الحريات العامةو  حقوق األشخاص تجاهاأي خطر 

 سيما في:

 تلقي التصريحات املتعلقة بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص يو  منح التراخيص -

 واجباتهمو  املسؤولين عن املعالجة بحقوقهمو  إعالم األشخاص املعنيين -

الكيانات التي تلجأ ملعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي أو التي و  لألشخاصتقديم االستشارات  -

 تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها وأن تؤدي إلى مثل هذه املعالجة

 الشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص يو  الطعون و  تلقي االحتجاجات -

 إعالم أصحابها بمآلهاو 

الترخيص بنقل املعطيات ذات الطابع الشخص ي نحو الخارج وفقا للشروط املنصوص عليها في هذا  -

 القانون 

 األمر بالتغييرات الالزمة لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي املعالجة -

 األمر بإغالق معطيات أو سحبها أو إتالفها -

تنظيمي ملعالجة املعطيات ذات الو  تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين اإلطار التشريعي -

 الطابع الشخص ي

 من هذا القانون  28اآلراء املدلى بها في السجل الوطني املشار إليه في املادة و  نشر التراخيص املمنوعة -

 تطوير عالقات التعاون من السلطات األجنبية املماثلة مع مراعات املعاملة باملثل -

 القانون  من هذا 46إصدار عقوبات إدارية وفقا للمادة  -

 وضع معايير في مجال حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي -

 األخالقيات التي تخضع لها معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص يو  وضع قواعد السلوك -
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األماكن التي تتم فيها و  معاينة املحالتو  كما يمكن للسلطة الوطنية القيام بالتحريات املطلوبة

الوثائق و  بمهامها الولوج إلى املعطيات وجميع املعلومات ميمكنها للقياو  ن،املعالجة، باستثناء محالت السك

 .1ال يعتد أمامها بالسر املنهيو  أيا كانت دعامتها،

 القمعي لها.و  ستشاري اإل و  وعليه يظهر من خالل هذه املهام املخولة للسلطة الوطنية الطابع الوقائي

قيامهم بمهامهم باملحافظة على الطابع السري للمعطيات يلتزم أعضاء السلطة الوطنية بمناسبة و  هذا

نتهاء مهامهم، كما ال يجوز لهم إلو بعد و  طلعوا عليها بهذه الصفةإاملعلومات التي و  ذات الطابع الشخص ي،

أن يمتلكوا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة 

 2الشخص ياملعطيات ذات الطابع 

كما تلتزم السلطة الوطنية أثناء ممارستها ملهامها، بإعالم النائب العام فورا، في حالة معاينة واقعة 

 .3تحتمل الوصف الجنائي، كما تقوم بإعداد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية

للمعطيات ذات الطابع الشخص ي و تطبيقا ملا سبق، يجب على البائع اإللكتروني في إطار جمعه 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أو كما اصطلح  18/05من القانون رقم  26للمستهلكين طبقا لنص املادة 

من  03فقرة  03عليها املشرع الجزائري بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي طبقا لنص املادة 

يعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الذي يتعلق بحماية األشخاص الطب 18/07القانون رقم 

كون أن الجمع املعطيات يندرج في مفهوم معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي طبقا –الشخص ي 

ذلك طبقا لنص املادة و  ، أن يأخذ تصريحا مسبقا من السلطة الوطنية أو ترخيصا منها،-للمادة السابقة

 .4السابق 18/07من القانون رقم  12

من القانون رقم  14حدد املشرع الجزائري البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح في املادة و قد 

 يتعلق األمر بالبيانات الشخصية للبائع إضافة إلى البيانات املتعلقة بطبيعة املعالجةو  السابق، 18/07

اإللكتروني إخطار مدة حفظ املعطيات الشخصية ...إلخ، كما يجب على البائع و  الغرض املقصود منها،و 

 السلطة الوطنية فورا بأي تغيير في البيانات السابقة، أو أي حذف يطال املعالجة.

                                                 
 السابق 18/07 رقم من القانون  49املادة  1
 من نفس القانون  02و 01فقرة  26املادة  2
 من نفس القانون  15و 14فقرة  25املادة  3
الذي يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، على  18/07من القانون رقم  12تنص املادة  4

تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات الطابع الشخص ي لتصريح مسبق لدى "ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف ذلك، أنه: 

 السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا لألحكام املنصوصة عليها في هذا القانون"
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و في حالة قيام البائع اإللكتروني بجمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكين دون الحصول على 

ا في القانون تصريح مسبقا من السلطة الوطنية أو ترخيص منها، يتعرض للعقوبات املنصوص عليه

 سنفصل في هذه العقوبات على النحو اآلتي.و  السابق،

 طيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلكثانيا: الحماية الجنائية للمع

باإلضافة إلى تفعيل سلطة وطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، فقد أقر املشرع الجزائري 

املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك  من جهة أخرى عقوبات جنائية على كل من يعتدين على

 اإللكتروني.

و في هذا اإلطار تختلف شدة هذه العقوبات الجنائية باختالف نوع الجريمة املرتكبة على املعطيات 

ختالف األشخاص املرتكبين لها، وسنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى إكذا و  ذات الطابع الشخص،

لبائع اإللكتروني املخالف لألحكام املتعلقة بمعالجة املعطيات ذات الطابع العقوبات الجنائية املوقعة على ا

عتدائه على البيانات الشخصية إائية املوقعة على الغير في حالة كذا العقوبات الجنو  الشخص ي،

كذا العقوبات الجنائية املقررة على و  للمستهلك اإللكتروني، وفقا ملا ورد في قانون العقوبات الجزائري،

 السابق. 18/07ه باإلعالم وفقا ملا ورد في القانون إلتزامم الخدمات في حالة إخالله بمقد

 العقوبات الجنائية املوقعة على البائع اإللكتروني  -1

املورد  عتداءإبالتجارة اإللكترونية، فإن صور  املتعلق 18/05من القانون رقم  26رجوع لنص املادة الب

 في: جمع البيانات -أشرناو  كما سبق–اإللكتروني على املعطيات ذات الطابق الشخص ي للمستهلك تظهر 

طيات ذات الطابع الشخص ي ، أو اإلفشاء غير املشروع للمعقبل الحصول على موافقة املستهلك

لى تصريح أو دون الحصول ع لهذا األخير، أو القيام بجمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك

 ترخيص مسبق من طرف السلطة الوطنية.

إلى املتعلق بالتجارة اإللكترونية  18/05ضمن القانون رقم  لم يتطرق  املشرع الجزائري  و املالحظ أن

 إرتكابه لألفعال السابقة.العقوبات التي تفرض على املورد اإللكتروني في حالة 

املتعلق بحماية  18/07القانون رقم في إلى أنه تسري عليه في هذه الحالة العقوبات املنصوص عليها 

التي أقرها املشرع الجزائري و  األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي،

الشخص ي لألفراد  لألشخاص املخالفين ألحكام هذا القانون، عند قيامهم بمعالجة املعطيات ذات الطابع

 .بصورة عامة
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املتعلق بحماية األشخاص  18/07بالرجوع إلى العقوبات الواردة في القانون رقم و  نطالقا من ذلك،إو 

الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، فإنه يعاقب البائع اإللكتروني بالحبس من 

دج عندما يقوم بجمع املعطيات  300.000دج إلى  100.000بغرامة من و  ( سنوات3( إلى ثالث )1سنة )

من  01فقرة  55ذات الطابع الشخص ي للمستهلك اإللكتروني قبل الحصول على املوافقة منه )املادة 

 (.18/07القانون رقم 

حالة التي يقوم فيها البائع اإللكتروني باإلفشاء غير املشروع للمعطيات ذات الطابع الشخص ي الأما في 

 السابق، 18/07من القانون رقم  60اإللكتروني، فتسري عليه العقوبة املنصوص عليها في املادة  للمستهلك

املقدرة و  املقررة على كل من يسمح ألشخاص غير مؤهلين بالولوج ملعطيات ذات الطابع الشخص ي،و 

 دج 500.000دج إلى  200.000بغرامة من و  ( سنوات5( إلى خمس )2بالحبس من سنتين )

دج،  500.000دج إلى  200.000بغرامة من و  ( سنوات5( إلى خمس )2قب بالحبس من سنتين )كما يعا

إذا قام بجمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك اإللكتروني دون الحصول على تصريح أو 

 (.18/07من القانون  01فقرة  56ترخيص مسبق من طرف السلطة الوطنية )املادة 

 70لكتروني املرتكب لألفعال السابقة شخصا معنويا فإنه يعاقب طبقا لنص املادة أما إذا كان البائع اإل

 السابق، وفقا للقواعد املنصوص عليها في قانون العقوبات. 18/07من القانون رقم 

مكرر فإن العقوبة املقررة للشخص املعنوي هي  18بضبط في املادة و  و برجوع إلى قانون العقوبات،

( مرات الحد األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي في 5( إلى خمس )1من مرة ) الغرامة التي تساوي 

 السابقة الذكر،و  18/07القانون الذي يعاقب على الجريمة، أي الغرامات املنصوص عليها في القانون 

حدى األفعال السابقة الذكر، فإنه إائع اإللكتروني بصفته شخص معنوي رتكب البإمعنى أخر إذا بو 

املوقعة على الشخص الطبيعي مضاعفة من مرة إلى خمس و  يعاقب بالعقوبة املالية املقررة لهذا الفعل

 مرات.

تجب اإلشارة إلى أن العقوبات السابقة الذكر املوقعة على البائع اإللكتروني سواء بصفته شخص و  هذا

السابق، كما يمكن  18/07من القانون  74لنص املادة  طبيعي أو معنوي، تضاعف في حالة العود، طبقا

رتكاب إالتي نتج عنها و  بمسح كل أو جزء من املعطيات ذات الطابع الشخص ي التي هي محل معالجةاألمر 

ذلك على نفقة البائع اإللكتروني و  يتم مصادرة محل الجريمة بغرض إعادة تخصيصه أو تدميرهو  الجريمة،

 .1السابق 18/07من القانون  72و 71تين ا لنص املادطبق

                                                 
الذي يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع  18/07من القانون رقم  71إلى ذلك فإن املادة  إضافة 1

"يمكن أن يتعرض األشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية املنصوص عليها في قانون الشخص ي تنص على أنه: 

 العقوبات
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 يالعقوبات الجنائية املوقعة على الغير في حالة اعتدائهم على البيانات ذات الطابع الشخص  -2

 عتداء على نظامه املعلوماتي أو اإل للمستهلك 

أن أشرنا األشخاص الذين ال تربطهم أي عالقة تعاقدية مع املستهلك و  يقصد بالغير هنا كما سبق

يكون لهم أي عالقة في عقد البيع اإللكتروني املبرم بين املستهلك  الو  اإللكتروني أو البائع اإللكتروني،

البائع اإللكتروني، فهم طائفة من األشخاص املوصوفين باملجرمين اإللكترونيين، هدفهم و  اإللكتروني

 التجسس على األنظمة املعلوماتية.و  القرصنةو  االختراق

عتدائهم على خصوصية األفراد أو على إفي حالة هؤالء، و قد أقر املشرع الجزائري عقوبات جنائية على 

 املعدل من قانون العقوبات 1القسم السابع مكرر و  النظم املعلوماتية لهم بموجب القسم الخامس

على البيانات  عتداءالعقوبات تسري عليهم في حالة اإل  هذه العقوبات الجنائية الواردة في قانون و  ،املتممو 

 الشخصية للمستهلك أو نظامه املعلوماتي

عتداء املرتكب على البيانات تختلف باختالف طبيعة اإل رجوع إلى هذا األخير نجد أن شدة العقوبة الو ب

 ذات الطابع الشخص للمستهلك اإللكتروني أو على نظامه املعلوماتي.

ية للمستهلك اإللكتروني، تسري عليه في ففي حالة التقاطه أو تسجيله أو نقله للبيانات الشخص -

"يعاقب بالحبس التي تنص على أنه:  1مكرر من قانون العقوبات 303هذه الحالة العقوبة املقررة في املادة 

دج كل من تعمد  300.000دج إلى  50.000بغرامة مالية من و  ( سنوات3( أشهر إلى ثالث )6من ستة )

 ذلك:و  الخاصة لألشخاص، بأي تقنية كانت ةاملساس بحرمة الحيا

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه -

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه"  -

اإللكتروني، فتسري فشائه للبيانات الشخصية للمستهلك إستخدامه أو إحتفاظه أو إأما حالة  -

التي تنص على أنه: و  من قانون العقوبات 1مكرر  303عليه في هذه الحالة العقوبة الواردة في املادة 

مكرر( كل من احتفظ أو وضع أو  303يعاقب بالعقوبة املنصوصة عليها في املادة السابقة )املادة "

وسيلة كانت، التسجيالت أو الصور أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدام بأي 

 مكرر من هذا القانون" 303الوثائق املتحصل عليها بواسطة أحد األفعال املنصوص عليها في املادة 

                                                 
ذي القعدة  29مؤرخ في  23-06من القانون رقم  34بموجب املادة  3مكرر  303و 2مكرر  303و 1مكرر  303و مكرر  303 تم إضافة املواد 1

 1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ في  156-66يتمم األمر رقم و  ، الذي يعدل2006ديسمبر سنة  20املوافق  1427عام 

 .2006ديسمبر سنة  24املوافق  1427ذي الحجة عام  4، الصادرة بتاريخ: 84املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ع و 
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تتضمن البيانات الشخصية التي  ةتالفه للرسائل أو املراسالت اإللكترونيإأما في حالة فضه أو  -

مناسبة إبرامه عقد البيع اإللكتروني، فتسري عليه في هذه ، التي يرسلها إلى البائع اإللكتروني بللمستهلك

"كل من يفض أو يتلف التي تنص على أنه: و  من قانون العقوبات 303الحالة العقوبة الواردة في املادة 

يعاقب  137في غير الحاالت املنصوص عليها في املادة و رسائل أو مراسالت موجهة إلى الغير بسوء نية

دج أو بإحدى هاتين  100.000دج إلى  25.000بغرامة من و  (1إلى سنة ) (1بالحبس من شهر )

 العقوبتين فقط"

باإلضافة إلى العقوبات السابقة، يجوز للمحكمة أن تحظر على املحكوم عليه ممارسة حق أو و  هذا

( سنوات، كما يجوز لها أن تأمر 5ملدة ال تتجاوز ) 11مكرر  9أكثر من الحقوق املنصوص عليها في املادة 

ئما الحكم بمصادرة يتعين داو  ،من هذا القانون  18طبقا للكيفيات املبينة في املادة بنشر حكم اإلدانة 

 (املتممو  من قانون العقوبات املعدل 02مكرر  303)املادة  ستعملت الرتكاب الجريمةإاألشياء التي 

أو -عتداء على نظام املعلوماتية الجزائري على عقوبات في حالة اإل  ملشرعو من جهة أخرى فقد نص ا

للمستهلك اإللكتروني  -صطلح عليه املشرع في قانون العقوبات بنظام املعالجة األلية للمعطياتإكما ا

دخال معطيات إلى إبه في نظام املعلوماتية للمستهلك، أو سواء كان ذلك بالولوج أو البقاء غير املصرح 

 نظامه املعلوماتي، أو إزالة أو تعديل بعض املعطيات منه.

ففي حالة ولوج أي شخص أو بقائه في كل أو جزء من املنظومة املعلوماتية للمستهلك اإللكتروني،  -

بغرامة و  (1( أشهر إلى سنة )3مكرر بالحبس من ثالثة ) 394أو يحاول ذلك، فإنه يعاقب طبقا لنص املادة 

و تغيير أه العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف تضاعف هذو  دج، 100.000إلى دج  50.000مالية من 

 ملعطيات املنظومة.

، أو أزال أو عدل في املعطيات ات في نظام املعلوماتية للمستهلكذا قام بإدخال معطيإأما في حالة ما  -

( أشهر 6ن ستة )من قانون العقوبات، بالحبس م 1مكرر  394التي يتضمنها، فإنه يعاقب طبقا لنص املادة 

 دج 2.000.000دج إلى  500.000بغرامة من و  ( سنوات3إلى ثالث )

                                                 
 العائلية في: و  املدنيةو  " يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيةاملتمم على أنه: و  من قانون العقوبات املعدل 1مكرر  09تنص املادة  1

 لها عالقة بالجريمةاملناصب العمومية التي و  العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف -1

 الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -2

 عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل -3

للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو في إدارة مدرسة أو خدمة في مؤسسة و في التدريس،و الحرمان من الحق في حمل األسلحة، -4

اقبا  مر

 عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما -5

سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها -6
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الوسائل املستخدمة، و  البرامجو  بمصادرة األجهزةأيضا يحكم عليه إضافة إلى العقوبات السابقة، فإنه 

الجريمة  تستغالل إذا كانالوة على إغالق املحل أو مكان اإل مع إغالق املواقع التي تكون محال للجريمة، ع

 املتممو  من قانون العقوبات املعدل 06مكرر  394ذلك طبقا لنص املادة و  ،قد ارتكبت بعلم مالكها

للمستهلك  يالشخص عتدائه على البيانات ذات الطابع إلشخص املعنوي في حالة  أما بالنسبة

 اآلتي:فتوقع عليه العقوبة على النحو  عتداء على نظامه املعلوماتي،اإللكتروني أو اإل 

فشائه للبيانات إستخدامه أو إحتفاظه أو إبالتقاطه أو تسجيله أو نقله أو  ففي حالة ما إذا قام -

( مرات 5( إلى خمس )1الشخصية للمستهلك اإللكتروني، فإنه يعاقب بغرامة مالية تساوي مرة واحدة)

، كما يتعرض أيضا لواحد أو أكثر من العقوبات 1الحد األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي

 .كرر م 18في املادة املنصوص عليها التكميلية 

أما في حالة ما إذا قام الشخص املعنوي بالولوج أو بقائه في كل أو جزء من املنظومة املعلوماتية  -

ها، فإن يعاقب للمستهلك اإللكتروني، أو قام بإدخال معطيات أو أزال أو عدل في املعطيات التي يتضمن

، كما يحكم عليه 2( مرات الحد األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي5بغرامة تعادل خمس )

 .3الوسائل املستخدمة، مع إغالق املواقع التي تكون محال للجريمةو  البرامجو  بمصادرة األجهزة

 العقوبات الجنائية املوقعة على مقدم الخدمات -3

املتعلق  18/07من القانون رقم  19فقرة  03الخدمات بموجب املادة عرف املشرع الجزائري مقدم 

"أي كيان عام أو بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، بأنه: 

بواسطة منظومة معلوماتية و/أو نظام  تصالخاص يقدم ملستعملي خدماته، القدرة على اإل

 .تتصاال لإل

املذكورة أو  تصالتخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة اإلو  يقوم بمعالجةأي كيان أخر 

 للمستعملين"

 بإعالم السلطة الوطنيةالسابق،  18/07من القانون  43و قد ألزمه املشرع الجزائري في املادة 

في شبكة املستهلك اإللكتروني، في الحالة التي تؤدي معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي لهذا األخير و 

تالف هذه املعطيات الشخصية أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير إت املفتوحة للجمهور إلى تصاال اإل

                                                 
  من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  18واملادة  3مكرر  303املادة  1
 من قانون العقوبات الجزائري  4مكرر  394املادة  2
 من قانون العقوبات الجزائري  6 مكرر  394املادة  3
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نتهاكات املتعلقة باملعطيات ذات الطابع جردا محينا حول اإل يجب عليه أيضا أن يمسك و  املرخص إليها،

 اإلجراءات التي اتخذها بشأنها.و  الشخص ي

 املشرع الجزائري عقوبات جنائية في حالة عدم قيامه بإعالم السلطة الوطنيةو في هذا اإلطار فقد أقر 

 68نتهاك للمعطيات ذات الطابع الشخص ي لهذا األخير، طبقا لنص املادة إاملستهلك اإللكتروني على كل و 

دج إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثالث )1، حيث يعاقب بالحبس من سنة )18/07من القانون 

من  74تضاعف هذه العقوبة في حالة العود، طبقا لنص املادة و  تين العقوبتين،ادج أو بإحدى ه 300.000

 .السابق 18/07القانون 

تجب اإلشارة في األخير، إلى أنه يمكن للمستهلك اإللكتروني في حالة املساس أو التعدي على بياناته و  هذا

هة القضائية ، اللجوء إلى الجالسابق 18/07القانون الشخصية أو على حق من حقوقه املنصوص عليها في 

الحصول على تعويض، طبقا ملا و  تخاذ إجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعديإاملختصة من أجل طلب 

 السابق. 18/07من القانون  52عليه املادة نصت 

املسائل القانونية، لهذا الفصل يمكن القول أن عقد البيع اإللكتروني عند إبرامه يثير بعض ختما 

في و عدم تواجدهما املكانيو  ظهرت نتيجة للخصوصية التي يتميز بها، أهما خاصية البعد بين أطرافه

يفية التعبير عن كقد حاولنا إيجاد حلول لها ال سيما تلك املتعلقة بو  بعض الحاالت الزماني عند إبرامه،

، إضافة مسألة تحديد مكان وزمان إبرام عقد البيع ، وكذا النطاق الزماني واملكاني لهمااإليجاب والقبول 

 .اإللكتروني

ذلك من و  أما عن الحماية القانونية للمستهلك في إطار هذه املرحلة تظهر بمحاربة الشروط التعسفية،

مع فرض  ،معايير لتحديد الشروط التعسفية التي قد يتعرض لها املستهلك عند تعاقدهخالل وضع 

تسهر على مراقبة ا، إضافة إلى إستحداث هيئة إدارية ائع اإللكتروني في حالة إدراجهعقوبات مالية على الب

من جهة أخرى تتجلى و  هذا من جهة، والبحث عن الشروط التعسفية في العقود التي يبرمها املستهلك

حماية معطياته ذات و  في تأمين إبرام عقد البيع اإللكترونيرحلة مفي  الحماية القانونية للمستهلكمظاهر 

من  -اإلعتداء على معطياته ذات الطابع الشخص ي-األخيرة  أن هذه املسألة اعتبارالطابع الشخص ي، على 

 .التي من شأنها أن تحد من إقباله على هذا النوع من التعاقدو  التي يتخوف منها املستهلك كثيرا، املسائل
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 خالصة الباب األول 

مرحلة تكوين –خالل هذه املرحلة ختما لهذا الباب يمكن القول أن الحماية القانونية املقرر للمستهلك 

أال وهما: في صورتين أساسيتين،  تظهرالتي و  ،تبدأ في املرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكتروني -العقد

تعاقدي باإلعالم لتزام قبل إتروني املوجهة للمستهلك، وفرض التنظيم القانوني لإلشهار التجاري اإللك

 ، وقد تبين لنا من خالل دراستهما ما يلي:روني كضمانة لحماية رضا املستهلكاإللكت

 :ملوجهة للمستهلك تتجلى فيأن مظاهر التنظيم القانوني لإلشهار التجاري اإللكتروني ا

وضع مجموعة من الضوابط يجب على املعلن أن يحترمها ويتحلى بها عند عرضه إلشهاره التجاري  -

اإللكتروني، حيث يجب على املعلن أن يحدد بوضوح بأن عرضه اإللكتروني هو إشهار تجاري، وذلك حتى 

سائل اإلشهارية التي تروج لشراء السلع، وبين يجنب املستهلك اإللكتروني الوقوع في أي لبس أو خلط بين الر 

الرسائل التي يقصد منها فقط إعالمه بش يء ما، أو تقدم عن هذا الش يء بعض البيانات واملعلومات، وال 

كون إشهاره التجاري اإللكتروني على نحو يسمح بتحديد يمنها الترويج للسلع، كما يجب أن يكون الغرض 

اإلشهارية لحسابه، كما يجب أن ال يمس إشهاره التجاري اإللكتروني  الشخص الذي تم تصميم الرسالة

بالنظام العام واآلداب العامة، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون مضمون إشهاره التجاري اإللكتروني واضحا، 

 .وأن يتحلى فيه بالصدق واألمانة، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخدع أو يضلل املستهلك

اإللكتروني املوجهة للمستهلك في وضع مجموعة  التجاري  التنظيم القانوني لإلشهارهذا ولم ينحصر  -

، وهي تلك اإلشهارات التي ةمن الضوابط فقط، بل شمل أيضا حظر بعض اإلشهارات التجارية اإللكتروني

-ر من شأنها أن تؤدي إلى تضليل وخداع املستهلك، إضافة إلى اإلشهارات التي تسبب إزعاجا لهذا األخي

اإللكتروني  التجاري  ، كما وشمل التنظيم القانوني لإلشهار-((spamرسائل اإلشهارية غير املرغوب فيهال

 .املوجهة للمستهلك أيضا فرض جملة من العقوبات على كل من يخالف هذا الحظر أو الضوابط السابقة

نوع من التوازن املعرفي و من جهة أخرى وبهدف التعزيز من حماية رضا املستهلك اإللكتروني، وتحقيق 

تجهت أغلب التشريعات الخاصة إي معامالت التجارة اإللكترونية، بينه وبين الطرف األخر، وتعزيز ثقته ف

البائع لتزام قبل تعاقدي باإلعالم على إفرض  بحماية املستهلك ال سيما في إطار التعاقد اإللكتروني، إلى

البيانات واملعلومات املتعلقة بـ: شخصية  من املستهلك بجملةلتزام هو تزويد اإللكتروني، مضمون هذا اإل

روني، وحالته القانونية، البائع اإللكتروني، والسمات والخصائص األساسية للبيع محل عقد البيع اإللكت

ستعماله، إضافة إلى املعلومات املتعلقة بالسعر وشروط البيع، وذلك بهدف تبصير املستهلك إوطريقة 

ضمان  حتى يقدم على التعاقد وهو علم ودراية ملا هو مقدم على التعاقد عليه، ومن أجل وتنوير إرادته

لتزامه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكتروني على أكمل وجه، فقد وضعت أغلب إلتنفيذ البائع اإللكتروني ل

 التشريعات عقوبات في حالة اإلخالل به.
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مرحلة إبرامه،  ،مرحلة تكوين عقد البيع اإللكترونيكما تشمل أيضا الحماية القانونية للمستهلك في 

حول حماية إرادته التعاقدية، حتى يقوم املستهلك بإبرام حيث تتمحور هذه الحماية في هذه الحالة األخيرة 

عقد البيع اإللكتروني بإرادته الحرة دون ممارسة أي ضغط عليه ودون خضوعه إلرادة الطرف األخر، ومن 

أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك ال سيما في إطار تعاقده اإللكتروني، بما  أجل تحقيق ذلك فإن

 فيها املشرع الجزائري، قد تضمنت في طياتها مجموعة من القواعد تقض ي بـ:

حيث تتجسد هذه األخيرة من خالل وضع قوائم تتضمن أهم  حمايته من الشروط التعسفية: -

، إضافة إلى وضعها كالشروط التعسفية والتي يتعين على البائع اإللكتروني تجنبها في عالقاته مع املستهل

معايير عامة ملعرفة ما إذا كان الشرط الذي أدرجه البائع اإللكتروني في عالقته مع املستهلك تعسفيا أم ال، 

ت عقوبات مالية على البائع اإللكتروني في حالة إدراجه للشروط التعسفية في عالقته مع كما أقر 

ستحدثت أغلب إر للمستهلك من الشروط التعسفية، املستهلك، ومن جهة أخرى وبهدف ضمان حماية أكب

البحث إدارية تسهر على مراقبة و  تائهيالتشريعات الخاصة بحماية املستهلك بما فيها املشرع الجزائري 

 .عن الشروط التعسفية في العقود التي يبرمها املستهلك

الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك: فكما هو معلوم أن هذا األخير يقوم  -

الشخصية للبائع اإللكتروني عبر الوسائط  هبمناسبة إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، بالتصريح ببيانات

للخطورة التي تتميز بها هذه األخيرة، ال سيما من جانب السرية والخصوصية، كان ال بد  اإللكترونية، ونظر

عتبار أن هذه األخيرة تعتبر من أكثر األمور إيات ذات الطابع الشخص ي، على من وضع قواعد لحماية معط

اإلطار فإن  التي تؤرق املستهلك وتحد من إقباله على إبرام العقود اإللكترونية بصورة عامة، وفي هذا

يتعلق بحماية األشخاص  18/07ستحدث القانون رقم إ -على غرار التشريعات املقارنة -املشرع الجزائري 

لتزام على عاتق املورد اإللكتروني إت الطابع الشخص ي، كما وضع ايعيين في مجال معالجة املعطيات ذالطب

يجمعها بمناسبة إبرام املعامالت  باملحافظة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك التي

املتعلق بالتجارة اإللكترونية كما  18/05من القانون رقم  26التجارية اإللكترونية، وذلك بمقتض ى املادة 

عتداء على املعطيات ذات الطابع قوبات جنائية على كل من يقوم باإل سبق وأن أشرنا، كما وقد أقر ع

ستحداثه هيئة إلك التي صرحت ألجلها، إضافة إلى غير ت ستعمالها ألغراضإ، أو الشخص ي للمستهلك

إدارية تسهر على مراقبة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي لألفراد بصفة عامة تسمى بـ: "السلطة 

 .السابق 18/07الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، وذلك بمقتض ى القانون رقم 

، إلى دراسة كيفية إبرام عقد البيع اإللكتروني وأهم ه املرحلةهذإضافة إلى ذلك، فقد تطرقنا خالل 

املسائل القانونية التي يثيرها عند إبرامه، حيث توصلنا إلى أن عقد البيع اإللكتروني يتميز بجملة من 

أساسا عن  ةالخصوصية لم نكن نشهدها في إطار إبرام عقد البيع التقليدي، وهذه الخصوصية، ناتج

يبرم بها، حيث يبرم عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية، وهذه الطريقة التي يبرم بها أثارت  الطريقة التي
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العديد من املسائل القانونية، منها كيفية التعبير عن اإليجاب والقبول في ظل هذه الوسائط، وكذا 

عتبار إكتروني، على برام عقد البيع اإللسألة تحديد مكان وزمان إملالنطاق الزماني واملكاني لهما، إضافة 

أن الوسائل التي يبرم من خاللها هذا األخير ال تعترف بالحدود الجغرافية والزمانية، وقد حاولنا إيجاد 

 ووضع حلول لكل هذه املسائل، من خالل هذه الدراسة.



 

 

 

 

 الثانيالباب 

الحماية القانونية للمستهلك: 

في مرحلة تنفيذ عقد البيع 

 اإللكتروني
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نتهاء مرحلة تكوين العقد، ينتقل إو  بعد إبرام املستهلك عقد البيع اإللكتروني مع البائع اإللكتروني

ملزم به في  يوفي كل طرف بما هوو  هي املرحلة التي ينتج فيها هذا العقد أثره،و  الطرفان إلى املرحلة التالية،

مرحلة تكوين عقد البيع –كما هو الحال في املرحلة السابقة و  هي مرحلة تنفيذ العقد،و  إطار هذا العقد،

 املخاطر.و  التحايلو  ، فإن املستهلك اإللكتروني يعاني في هذه املرحلة أيضا من الغش-اإللكتروني

ر مطابق ملا كان عليه وقت العرض أو لم املستهلك اإللكتروني مبيعا غيتسأن يمثال قد يحدث و من ذلك 

شترطها املستهلك أن تتوفر فيه بائع أو غير مطابق لألوصاف التي إغير مطابق لألوصاف املقدمة من ال

عتداء على بياناته املالية أو ل من جهة أخرى قد يتعرض املستهلك اإللكتروني لو  هذا من جهة، وقت التعاقد

لتزامه بالوفاء بثمن املبيع، كون أن الغالب أن يقوم للذلك في إطار تنفيذه و  أرقام بطاقاته البنكية

ستعانة بإحدى وسائل الدفع باإل  نترنتعبر شبكة اإل املستهلك اإللكتروني بالوفاء بثمن هذا األخير عن بعد 

 كانية االعتداء عليها.، مما يفتح املجال إلمفتراضية التي يتم فيها هذا التعاقديالئم البيئة اإل  بمااإللكتروني، 

، كون أن املستهلك اإللكتروني في كثير من الحاالت يعاني حتى بعد و ال يتوقف هذا األمر عند هذا الحد

تسلمه املبيع، أي عند االنتفاع به، كأن يقوم مثال البائع اإللكتروني أو الغير بأعمال أو أفعال من شأنها 

ستعمال غير صالح لل يظهر في البيع عيب يجعله  قديع، أو االنتفاع باملبحرمان املستهلك من و  عرقلة

 .املخصص له

البيع  عقدمرحلة تنفيذ غيرها دعت إلى ضرورة أن تشمل الحماية القانونية للمستهلك و  كل هذه األمور 

هو ما كرسته أغلب التشريعات و  اإللكتروني، سواء عند تسلمه املبيع أو بعد تسلمه أي عند االنتفاع به،

 فيها املشرع الجزائري.بما 

التطرق إلى أهم مظاهر الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة و عليه سنحاول من خالل هذا الباب 

بعد و  ،)الفصل األول(ذلك أثناء تسلمه للمبيع محل عقد البيع اإللكتروني و  تنفيذ عقد البيع اإللكتروني،

 الثاني(. )الفصلتسلمه لهذا املبيع أي في مرحلة االنتفاع به 
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 الحماية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيعالفصل األول: 

ما هو متفق عليه أن عقد البيع اإللكتروني هو عقد ملزم لجانبين فهو ال يختلف في هذا اإلطار عن 

يتم إبرامه ينتقالن إلى املرحلة التالية و  يتفق الطرفان على جميع شروطه عقد البيع التقليدي، فبمجرد أن

في هذه املرحلة يقع على عاتق الطرفين و هي املرحلة التي ينتج فيها هذا العقد أثاره،و  من مراحل التعاقد،

في و لكتروني،تسليمه إلى املستهلك اإلو  بحيث يلتزم البائع اإللكتروني بنقل ملكية املبيعين رئيسيين، إلتزام

 املقابل يلتزم هذا األخير بدفع ثمن املبيع إلى البائع اإللكتروني.

تسليمه إلى املستهلك و  الرئيس ي للبائع اإللكتروني في هذه املرحلة هو نقل ملكية املبيع لتزامإذا فاإل

تروني ال يختلف عن ما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار أن مفهوم التسليم في عقد البيع اإللكو  اإللكتروني،

ذات الشروط، فاالختالف بينهما و  مفهوم التسليم في عقد البيع التقليدي، فهما يخضعان لذات األحكام

ذلك بالنسبة و  يكمن فقط في طريقة التسليم، ففي إطار عقد البيع اإللكتروني قد يكون التسليم عن بعد،

األلعاب...إلخ، بحيث تسمح طبيعتها بإرسالها عن بعد و  األفالمو  للمنتوجات الرقمية كالكتب اإللكترونية

 .1نترن عبر شبكة اإل 

إلى أن مقتضيات حماية املستهلك ال تتوقف عند هذا الحد، فقد يحدث أن يكون املبيع الذي تسلمه 

قد  أواملستهلك ليس هو املبيع املتفق عليه، أو قد يكون غير مطابق للبيع الذي كان معروضا عبر الشاشة، 

 هذا األخيرأن و  لم يجدها عند تسلمه، ال سيماو  بعض املواصفات في هذا املبيع اشترطون املستهلك قد يك

ال يستطيع أن يعلم بهذه األمور إال بعد تسلمه للمبيع، نظرا لخاصية البعد التي يتميز بها هذا النوع من 

 العقود.

ع تضمن حماية أكبر للمستهلك من جملة من الضمانات ترتبط بتسليم املبيلذلك كان ال بد من وضع 

هو األمر الذي كرسته أغلب التشريعات الخاصة و  تصرفات البائع اإللكتروني املبنية على سوء نيته،

ين مرتبطين إلتزامبحماية املستهلك بما فيها املشرع الجزائري، حيث فرض هذا األخير على املورد اإللكتروني 

ذلك ضمانا لشفافية و  بتسليم فاتورة إلكترونية للمستهلك اإللكتروني، إلتزامهما و  بتسليم املبيع،

كوسيلة توضع بيد املستهلك إلثبات هذه املعامالت و  بصورة عامة من جهة، ةاملعامالت التجارية اإللكتروني

فق ، كما يلتزم البائع اإللكتروني إضافة إلى ذلك إلى تسليم املستهلك مبيع مطابق ملا هو متمن جهة أخرى 

 .)املبحث األول( املواصفات املحددة قانوناو  مطابق للمقاييسو  عليه

                                                 
 ما بعدها.و  232راجع تفصيل ذلك لدى: يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  1
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الغالب في هذا اإلطار و  إضافة إلى ذلك، أن ما هو معلوم أن املستهلك يلتزم في املقابل بدفع ثمن املبيع،

عرف ذلك عن طريق ما يو  ،نترن ه بالوفاء بالثمن عن بعد عبر شبكة اإل إلتزامأن يقوم هذا األخير بتنفيذ 

بصورة  نترن ما هو معروف على هذه األخير أو على الدفع اإللكتروني عبر اإل و  بوسائل الدفع اإللكتروني،

وف كبير لدى املستهلك اإللكتروني، لذلك كان ال عامة، أنها تنطوي على العديد من املخاطر، كما تثير تخ

هلك اإللكتروني عند وفائه بالثمن من للمست وسائل الدفع اإللكتروني حمايةو  بد من وضع أليات تؤمن طرق 

معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة من جهة أخرى و  تعزيزا لثقته في الدفع اإللكترونيو  جهة

 )املبحث الثاني(

 ات على البائع اإللكتروني مرتبطة بتسليم املبيعإلتزاماملبحث األول: فرض 

تستمر الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني لتشمل لحظة تسلمه للمبيع محل عقد البيع 

اإللكتروني الذي أبرمه، حيث نجد أن أغلب التشريعات بما فيها املشرع الجزائري، قد فرض  جملة من 

 ات على البائع اإللكتروني يجب أن يتقيد بها عند تسليم املبيع للمستهلك.لتزاماإل

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، نجد أن املشرع الجزائري قد ألزم املورد  18/05وع إلى القانون برجالف

 اإللكتروني عند تسليمه للمبيع للمستهلك بـ:

 بتسليم الفاتورة اإللكترونية: فكما هو معلوم أن للفاتورة بصورة عامة دور مهم في اإلثبات لتزاماإل -

أن نظم و  ما هو معلوم أيضا أن املشرع الجزائري قد سبقو  التجارية،إضفاء الشفافية على املعامالت و 

املرسوم التنفيذي رقم و  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 04/02الفاتورة في القانون رقم 

كيفيات و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486

 العون االقتصادي بتسليم الفاتورة للمستهلك يكون بناء على طلب هذا األخير، إلتزامأين أقر أن ، 1ذلك

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أكد املشرع الجزائري على ضرورة أن يلتزم املورد  18/05بصدور القانون و 

يذه للعقد اإللكتروني دون االلكتروني بتسليم الفاتورة اإللكترونية للمستهلك اإللكتروني في إطار تنف

هو ما يؤكد على أهميتها في إطار التعاقد و  منه، 20 ، طبقا للمادةجة إلى اشتراط طلبها من املستهلكالحا

 اإللكتروني بصورة عامة.

                                                 
 سند التحويلو  ، يحدد شروط تحرير الفاتورة2005ديسمبر  10املوافق  1426ذي القعدة  08املؤرخ في  486-05املرسوم التنفيذي رقم  1

 .2005ديسمبر  11املوافق  1426ذو القعدة  09 بتاريخ:، الصادرة 80كيفيات ذلك، ج.ر.ع و  اإلجماليالفاتورة و  وصل التسليمو 
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بتسليم مبيع مطابق  لتزامكما ألزم املورد اإللكتروني في إطار تسليمه للمبيع للمستهلك اإللكتروني، اإل -

املتعلق  18/05من القانون رقم  23ذلك طبقا للمادة و  نى أخر مطابق ملا هو متفق عليه،للطلبية أو بمع

أهمية كبيرة في إطار عقد البيع اإللكتروني، كون أن املستهلك  لتزاملهذا اإلو  بالتجارة اإللكترونية،

قوم في إطار إال بعد تسلمها، فهو ي ملموسا فحصها فحصا دقيقاو  اإللكتروني ال يستطيع معاينة السلعة

 هذا التعاقد بإبرام العقد بناء على املواصفات التي يعرضها عليه البائع اإللكتروني.

ذلك على النحو و  ين، كال على حدىلتزامالتفصيل في هذين اإلو  و عليه سنحاول في هذا اإلطار البحث

 اآلتي. 

 بتسليم الفاتورة اإللكترونية لتزا املطلب األول: اإل

الفاتورة بصورتها العامة من أهم الوسائل التي كرستها أغلب التشريعات من أجل إضفاء  تعتبر

 بين املستهلكين.و  الشفافية على املعامالت التجارية، سواء تلك التي تتم فيما بين التجار أو بينهم

السعر و  اتالكميو  قد عرفها البعض بأنها: "وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين املنتجاتو  

 .1املتفق عليه للمنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمشتري"

كما عرف  أيضا بأنها: "وثيقة تجارية محاسبية ملزمة يعدها العون االقتصادي، يثب  من خاللها 

تفاصيل عملية البيع أو تأدية الخدمة، تسلم بمجرد إتمام العالقة التجارية إلى األعوان االقتصاديين 

 .2حترام البيانات الالزمة وفقا ملا يقتضيه القانون"إإلى املستهلكين بموجب الطلب مع  راف، أواألط

املحدد للقواعد  04/02و قد نظم املشرع الجزائري الفاتورة في صورتها العامة ضمن القانون رقم 

املمارسات التجارية، املطبقة على املمارسات التجارية في الفصل الثاني من الباب الثاني املتعلق بشفافية 

تطبيقا لهذه املواد أصدر املشرع الجزائري و  ،13إلى  11ذلك من خالل املواد من و  تح  عنوان "الفوترة"،

 وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486املرسوم التنفيذي رقم 

 كيفيات ذلك.و  ةالفاتورة اإلجماليو 

                                                 
-81، ص 2016، جامعة البويرة، الجزائر، 21، العدد 11، النظام القانوني للفاتورة اإللكترونية، مجلة معارف، املجلد قارةمولود بن عيس ى  1

82. 
 .172بدرة لعور، املرجع السابق، ص  2
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انتشار التجارة اإللكترونية، و  اإللكترونية، فهي من الوسائل الحديثة التي ظهرت بظهور أما عن الفاتورة 

فتراض ي كان الزما تحويل الوسائل التقليدية بما يناسب طبيعة إملا أن هذه األخيرة تتم في فضاء فطا

 الفضاء الذي تتم فيه.و  معامالت التجارة اإللكترونية

مضمونها عن الفاتورة التقليدية أو إن و   تختلف من حيث هدفهاعليه فإن الفاتورة اإللكترونية الو  

صح التعبير عن الفاتورة الورقية، فمصطلح اإللكتروني املضاف إلى مصطلح الفاتورة يدل فقط عن 

لتقاء املادي رسالها عن بعد دون الحاجة إلى اإلالتي تسمح بإو  ترسل بها،و  الوسيلة اإللكترونية التي تحرر 

 بين الفاتورة الورقية.و  ختالف بينهاوجه اإل  هوو  للطرفين،

من املرسوم التنفيذي رقم  11و قد نص املشرع الجزائري على الفاتورة اإللكترونية كأول مرة في املادة 

كيفيات و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486

 أنه:ذلك، حيث جاء في مضمونها على 

إرسالها عن طريق النقل اإللكتروني الذي و  "استثناء ألحكا  هذا املرسو ، يسمح بتحرير الفاتورة 

ة املعلوماتية التي تسمح لشخص األنظمو  يتمثل في نظا  إرسال الفواتير املتضمن مجموع التجهيزات

 عن بعد..." بتبادل الفواتير ألكثر أو

جارة اإللكترونية الجزائري، ألزم املشرع الجزائري من خالله املتعلق بالت 18/05و بصدور قانون رقم 

إرسالها إلى املستهلك اإللكتروني في كل بيع ملنتوج أو تأدية خدمة و  املورد اإللكتروني بإعداد فاتورة إلكترونية

 منه، حيث جاء مضمونها على النحو اآلتي: 20ذلك بمقتض ى املادة و  ت اإللكترونية،تصاال عن طريق اإل

ت اإللكترونية، إعداد فاتورة من ببل تصاا " يترتب على كل بيع ملنتوج أو تأدية خدمة عن طريق اإل 

 املورد اإللكتروني، تسلم للمستهلك اإللكتروني...".

 04/02من القانون رقم  03فقرة  10و تجب اإلشارة في هذا اإلطار، أنه خالفا ملا هو وارد في املادة 

من املرسوم  03فقرة  02املادة و  ،1املتممو  املعدل على املمارسات التجاريةاملحدد للقواعد املطبقة 

الفاتورة و  وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486التنفيذي رقم 

                                                 
"...غير أن املتمم، على أنه: و  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02من القانون رقم  03فقرة  10تنص املادة  1

 املقصود بالزبون في هذه الفقرة هو املستهلكو  ،الفاتورة أو الوثيقة التي تقو  مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون"
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العون االقتصادي بتسليم  إلتزامالذي جعل املشرع الجزائري من خاللهما و  ،1كيفيات ذلكو  اإلجمالي

املورد  إلتزامالفاتورة للمستهلك في عقود االستهالك التقليدية، يتوقف على طلب املستهلك، في حين أن 

اإللكتروني بتسليم الفاتورة اإللكترونية إلى املستهلك اإللكتروني في إطار العقد اإللكتروني يكون إجباريا 

من قانون التجارة  20هو ما يستخلص من صياغة املادة و  لك،دون الحاجة إلى اشتراط طلب املستهلك ذ

 اإللكترونية السابقة الذكر.

اإللكتروني  بائعال إلتزامهم التفاصيل املتعلقة بو عليه سنحاول من خالل هذا املطلب الوقوف على أ

ذلك من خالل و  ،تسليم الفاتورة اإللكترونية للمستهلك اإللكتروني في إطار عقد البيع اإللكترونيو  بإعداد

)الفرع كذا دورها و  )الفرع األول(،الشروط الواجب توافرها في الفاتورة اإللكترونية و  التطرق إلى البيانات

لنأتي في األخير للوقوف على الجزاءات التي أقرها املشرع الجزائري على البائع اإللكتروني في حالة  الثاني(،

رونية للمستهلك في إطار تنفيذ عقد البيع اإللكتروني الذي تم بينهما بتسليم الفاتورة اإللكت لتزامإخالله باإل

 )الفرع الثالث(.

افرها في الفاتورة اإللكترونيةو  الفرع األول: البيانات  الشروط الواجب تو

هذا أمر منطقي، فطاملا أن هذه و  لم يخص املشرع الجزائري، الفاتورة اإللكترونية بتنظيم خاص بها،

تختلف عن الفاتورة الورقية إال من حيث الوسيلة التي تتم بها، فإنها تخضع لذات التنظيم املقرر األخيرة ال 

سند و  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486الوارد في املرسوم التنفيذي رقم و  للفاتورة الورقية،

 كيفيات ذلكو  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  التحويل

الشروط الواجب توافرها في و  ، البياناتالسابق د هذا املرسوم التنفيذيو في هذا اإلطار فقد حد

نصوص هذا املرسوم التنفيذي تسري عن الفاتورة بنوعيها سواء الورقية أو و  الفاتورة بصورة عامة،

 .2املعمول به في هذا اإلطارو  اإللكترونية، طاملا أنه املرسوم الوحيد الساري املفعول 

 من ذلك سنحاول التطرق إلى البيانات الواجب توافرها في الفاتورة اإللكترونية من جهة و انطالقا

 ذلك على النحو اآلتي.و  شروط صالحيتها من جهة أخرى،و 

                                                 
الفاتورة و  وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/468من املرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  02تنص املادة  1

 "يجب على البائع في عالباته مع املستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه".كيفيات ذلك، على أنه: و  اإلجمالي
 "يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريعاملتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق، على أنه:  18/05رقم من القانون  02فقرة  20تنص املادة  2

 التنظيم املعمول بهما"و 
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افرها في الفاتورة اإللكترونية   أوا: البيانات الواجب تو

 تحرير الفاتورة الذي يحدد شروط 05/486من املرسوم التنفيذي رقم  09إلى  03حددت املواد من 

كيفيات ذلك، البيانات الواجب توافرها في الفاتورة و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  سند التحويلو 

منها ما يتعلق باملستهلك اإللكتروني، إضافة إلى و  هي بيانات منها ما يتعلق بالبائع اإللكترونيو  اإللكترونية،

 املرسوم السابق. من 09و 08و 07بيانات أخرى نص  عليها املواد 

 البيانات املتعلقة بالبائع اإللكتروني -1

السابق، فإن البيانات املتعلقة بالبائع  05/486من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  03طبقا للمادة 

 الواجب إدراجها في الفاتورة اإللكترونية هي:و  اإللكتروني

إذا كان شخصا معنويا فيجب ذكر تسميته أو لقبه إن كان شخصا طبيعيا أما و  سم املورد اإللكترونيإ -

 عنوانه التجاري.

 كذا العنوان اإللكتروني.و  الفاكسو  رقم الهاتفو  العنوان -

 طبيعة نشاطهو  الشكل القانوني -

 رأس مال الشركة عند االقتضاء -

رقم السجل التجاري  -
1. 

 رقم التعريف اإلحصائي -

 تاريخ تسديد الفاتورةو  طريقة الدفع -

 رقم تسلسلهاو  تحرير الفاتورة تاريخ -

 كميتها و  تسمية السلع املبيعة -

 سعر الوحدة دون الرسوم املبيعة -

 حتساب الرسوم للسلعة املبيعةإالسعر اإلجمالي دون  -

 نسبها املستحقة، حسب طبيعة السلع املبيعة.و  طبيعة الرسوم و/أو الحقوق و/أو املساهمات -

                                                 
تجب اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن املشرع الجزائري أخضع نشاط التجارة اإللكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات  1

ذلك و  "،com.dz، مستضاف في الجزائر بامتداد "نترن لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على اإل و  ، حسب الحالة،الحرفيةو  التقليدية

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق 18/05من القانون رقم  08طبقا لنص املادة 
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أن يكون مشموال أيضا على و  األحرف،و  ررا باألرقامحتساب كل الرسوم، محإالسعر اإلجمالي مع  -

التي تحدد مبالغها و  املمنوحة للمستهلك اإللكتروني 3أو اإلنقاصات 2أو اإلقطاعات 1جميع التخفيضات

 4عند البيع

توقيع و  و خالفا للفاتورة الورقة، فإنه ال يشترط في الفاتورة اإللكترونية أن تحتوي على الختم الندي

 .5اإللكترونياملورد 

 البيانات املتعلقة باملستهلك اإللكتروني -2

التي يجب إدراجها في الفاتورة اإللكترونية، فهي طبقا و  اإللكتروني للمستهلكبالنسبة للبيانات املتعلقة 

وصل و  سند التحويلو  من املرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 02فقرة  03للمادة 

 كيفيات ذلكو  اإلجمالي الفاتورةو  التسليم

 لقب املستهلك اإللكتروني.و  سمإ -

 عنوانه اإللكتروني.و  عنوانه الجغرافي، -

 بيانات أخرى  -3

املستهلك اإللكتروني، يجب أن تتضمن الفاتورة و  إضافة إلى البيانات املتعلقة باملورد اإللكتروني

الذي يحدد  05/486املرسوم التنفيذي رقم من  09و 08و 07اإللكترونية بيانات أخرى نص  عليها املواد 

 هي:و  كيفيات ذلك،و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  سند التحويلو  شروط تحرير الفاتورة

يجب أن تذكر تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة اإللكترونية إذ لم تكن مفوترة على حدة أو  -

 (السابق 05/486ن املرسوم التنفيذي رقم م 07ال تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة )املادة 

                                                 
الفاتورة و  وصل التسليمو  سند التحويلو  حرير الفاتورةالذي يحدد شروط ت 05/486من املرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  06تضمن  املادة  1

"كل تنزيل في السعر يمنحه البائع ا سيما نظرا ألهمية كمية السلع املطلوبة أو املشتراة و/أو كيفيات ذلك، تعريفا للتخفيض بأنه: و  اإلجمالي

 للنوعية أو لخصوصيات مهنة املشتري أو مؤدي الخدمات"
"كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و/أو من نفس املرسوم، اإلقطاع على أنه:  03فقرة  06املادة  عرف 2

 عيب في نوعية السلعة أو عد  مطابقة تأدية الخدمة"
يحسب على أساس ربم و  كافأة وفاء مشتر."كل تنزيل تجاري يمنحه البائع ملمن نفس املرسوم، اإلنقاص على أنه:  04فقرة  06عرف  املادة  3

 األعمال دون احتساب الرسو  املنجزة من هذا األخير خالل مدة معينة"
 من نفس املرسوم 05أنظر املادة  4
 من نفس املرسوم 04أنظر املادة  5
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يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة اإللكترونية الزيادات في السعر، ال سيما الفوائد املستحقة عند  -

أقساط و  السمسرةو  العموالتو  ستغالل للبائع كأجور الوسطاءإالتكاليف التي تشكل عبء و  البيع باآلجال

من املرسوم  08تكون مفوترة على املستهلك اإللكتروني. )املادة و  اإللكترونيالتأمين عندما يدفعها املورد 

 (السابق 05/486التنفيذي رقم 

كذلك و  يجب أن تسجل على الفاتورة املبالغ املقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابلة لالسترجاع -

من املرسوم  09)املادة  التكاليف املدفوعة لحساب الغير، عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

 (.السابق 05/486التنفيذي رقم 

من جهة أخرى فقد تضمن املرسوم و  هذا بالنسبة للبيانات الواجب توفرها في الفاتورة اإللكترونية،

 التنفيذي السابقة جملة من الشروط يجب أن تتوافر فيها.

 ثانيا: شروط صالحية الفاتورة اإللكترونية

ن الفاتورة اإللكترونية البيانات السابقة الذكر، فإنه يجب أيضا أن تتوافر إضافة إلى وجوب أن تتضم

من  10في هذا اإلطار نص  املادة و فاتورة قانونية،ك يعتد بهافيها مجموعة من الشروط الشكلية حتى 

 وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486املرسوم التنفيذي رقم 

 هي:و  كيفيات ذلك، على الشروط الشكلية الواجب توافرها في الفاتورة بصورة عامة،و  اإلجمالي الفاتورةو 

 مقروءة،و  ذلك بأن تكون البيانات الوارد فيها مفهومةو  يجب أن تكون الفاتورة اإللكترونية واضحة، -

 أن ال تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو.و 

املتصور أن يتخذ و  ستنادا إلى دفتر الفواتير، مهما كان شكله،إب أن تحرر الفاتورة اإللكترونية كما يج -

 ليلك باللجوء إلى وسيلة اإلعالم اآلذو  دفتر الفواتير اإللكترونية شكال غير مادي

تسلسلية من الفواتير التي يجب أن تحتوي على البيانات و  ة متواصلةلم سلسظو دفتر الفواتير ي

 دفتر جديد إال بعد أن يستكمل الدفتر األول كليا. ستعمالإال يمكن الشروع في و  السابقة،

 كما يشترط أن تتضمن الفاتورة امللغاة عبارة "فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة -



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 237 ~ 
 

اإللكتروني التقيد بها في إعداد الفاتورة  بائعالشروط الواجبة على الو  هذا فيما يتعلق بالبيانات

نتظار إملنظمة للفواتير بصورة عامة، في ا 05/486اإللكترونية، طبقا ملا هو وارد في املرسوم التنفيذي رقم 

من املرسوم التنفيذي السابق  02فقرة  11أن يصدر تنظيم خاص بالفاتورة اإللكترونية، كون أن املادة 

الالسلكية بإعداد قرار مشترك و  املواصالت السلكيةو  املاليةو  كلفين بالتجارةمنح  صالحية للوزراء امل

 االجراءات املتعلقة باستعمال الفاتورة اإللكترونية.و  يبين الكيفيات

 الفرع الثاني: دور الفاتورة اإللكترونية

حيث تعتبر وسيلة تلعب الفاتورة اإللكترونية دورا مهما في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، 

مهمة إلضفاء الشفافية على املعامالت التجارية اإللكترونية من جهة، كما لها دور مهم في مجال اإلثبات 

 من جهة أخرى.

 أوا: إضفاء الشفافية على املعامالت اإللكترونية

ي إطار تسليمها للمستهلك فو  مما ال شك فيه أن إلزام البائع اإللكتروني بإعداد فاتورة إلكترونية

تعاملهما اإللكتروني من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق الشفافية املروجة، كون أن جميع تفاصيل 

 .1تتجسد في مضمونهاو  املعاملة اإللكترونية التي تم  بينهما تظهر

يترتب على الفاتورة اإللكترونية باعتبارها أداة إلضفاء الشفافية على املعامالت اإللكترونية  بالتاليو 

 عدة مزايا، نذكر منها:

ة لعقد البيع اإللكتروني املبرم بين يأن الفاتورة اإللكترونية بما تحتويه من بيانات تعتبر صورة حقيق -

عل منها أداة للوقوف على مدى احترام البائع اإللكتروني هو ما يجو  املستهلك اإللكتروني،و  البائع اإللكتروني

 .2ات املفوضة عليه تجاه املستهلك اإللكترونيلتزاملإل

كما يمكن للهيئات املعنية باالستعانة بالفاتورة اإللكترونية بما تتضمنه من بيانات، تتبع مسار  -

تدارك أثارها إن و  يق املتعلق بها،هو ما يسهل إجراء التحقو  استهالكها،و  توزيعهاو  مصدرهاو  املنتوجات

 .3اقتض ى الحال

                                                 
 .397محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
 .61أحمد خديجي، املرجع السابق، ص  2
 .397الدين عياض، املرجع السابق، ص  محمد عماد 3
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 اإللكترونية يمكن الدولة من أخذ صورة واقعية حول حجم التجارة اإللكترونية 1كما أن نظام الفوترة -

دراسة ما و  اتخاذ السياسات املناسبة على ضوء تقيمو  كذا أثارها على االقتصاد الوطني،و  مدى تطورهاو 

 .2توفره من معطيات

فية على املعامالت بعض املزايا التي توفرها الفاتورة اإللكترونية من خالل ما تضفيه من شفاهذه 

نطالقا مما يجب أن تتضمنه من بيانات من شأنها تكريس حماية للمستهلك اإللكتروني من إاإللكترونية، 

 .3جه عامضبط معامالت التجارة اإللكترونية بما ينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني بو و  جهة،

 ثانيا: الفاتورة اإللكترونية وسيلة لإلثبات

ي بتسليمه فاتورة إلكترونية، البائع اإللكترون إلتزامتظهر الفائدة التي يجنيها املستهلك اإللكتروني من 

 .4ستخدامها كوسيلة لإلثباتإهو 

تثب  بـ: سندات  ، فإن العقود التجارية بصورة عامة5من القانون التجاري الجزائري  30فطبقا للمادة 

أو بالرسائل أو بدفاتر الطرفين أو باإلثبات بالبينة أو بأي  بفاتورة مقبولةرسمية أو بسندات عرفية أو 

 وسيلة أخرى إذا رأت املحكمة وجوب قبولها.

هو ما يستخلص من و  كما أن اإلثبات بالفاتورة اإللكترونية تحوز نفس قوة اإلثبات بالفاتورة الورقية

 التي نص  على أنه: و  05/10مكرر من القانون املدني املضافة بالقانون رقم  323نص املادة 

"يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد 

 محفوظة في ظروف تضمن سالمتها".و  أن تكون معدةو  من هوية الشخص الذي أصدرها

ستعانة بالفاتورة اإللكترونية من أجل إثبات عقد البيع لك اإللكتروني اإل ليه يمكن للمستهو ع

يكون املشرع الجزائري من  بالتاليو  بين البائع اإللكتروني،و  مضمونه، في حالة نشوب نزاع بينهو  اإللكتروني

                                                 
بأنه: "العملية التي يتم من خاللها إعداد الفواتير الخاصة بعمليات البيع أو تأدية الخدمات". لعور بدرة، املرجع السابق،  يعرف نظام الفوترة 1

 .172ص 
 .61أحمد خديجي، املرجع السابق، ص  2
 .398محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  3
العون االقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية  إلتزامالحاج بن أحمد، و مسكين  حنانو  ،62أحمد خديجي، املرجع السابق، ص  4

 .598، ص 2020، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 22، العدد 12املمارسات التجارية، مجلة االجتهاد القضائي، املجلد 
ذو الحجة  16، الصادرة بتاريخ: 101يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ع  1975سبتمبر  26املوافق  1395رمضان  20مؤرخ في  59-75 أمر رقم 5

 ، املعدل واملتمم.1975ديسمبر  19املوافق  1395عام 
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اإللكتروني، فهو خالل فرضه على البائع اإللكتروني بتسليم للمستهلك فاتورة إلكترونية في إطار تعاقدهما 

في الحقيقة إنما يلزمه بأن يصطنع دليل ضد نفسه لصالح املستهلك اإللكتروني خروجا عن القواعد 

 .1العامة في اإلثبات

تظهر أهمية الفاتورة اإللكترونية في اإلثبات، في كونها تضفي على عقد البيع اإللكتروني الذي و  هذا

ذلك من خالل البيانات الواردة في وثيقة و  اتية في اإلثباتحررت بشأنه خاصية العقود ذات الكفاءة الذ

يقصد في هذا اإلطار بالكفاءة الذاتية في اإلثبات أن الطرف الذي يقع و  هي الفاتورة اإللكترونية،و  العقد

عليه عبء اإلثبات أو الشخص الذي يتطوع لإلثبات، يقوم بإثبات حقه من خالل البيانات الواردة في 

يحميه دون الحاجة للرجوع إلى طرق و  فتكون هذه البيانات بمثابة دليل كامل ينش ئ الحقوثيقة العقد، 

من أمثلة العقود التجارية ذات الكفاية الذاتية في اإلثبات عقد النقل و  اإلثبات األخرى التي أقرها القانون،

يصال األمتعة بالنسبة إو  اإليصال بالنسبة للنقل البري للبضاعة، أو تذكرة السفرو  من خالل وثيقة النقل

 .2للنقل البري للركاب

 بتسليم الفاتورة اإللكترونية لتزا الفرع الثالث: جزاء اإلخالل باإل

"كل املتعلق بالتجارة اإللكترونية، التي نص  على أنه:  18/05من القانون رقم  44طبقا لنص املادة 

 05املؤرخ في  02-04حكا  القانون ربم من هذا القانون يعابب عليها طبقا أل  20مخالفة ألحكا  املادة 

افق  1425جمادى األولى عا    املذكور أعاله".و  2004يونيو سنة  23املو

بتسليم الفاتورة اإللكترونية للمستهلك اإللكتروني في إطار  هإلتزامفإن إخالل البائع اإللكتروني بو عليه 

املحدد للقواعد املطبقة  04/02عقد البيع اإللكترونية، توقع عليه العقوبات املنصوص عليها في القانون 

كذا العقوبات و  ،34و 33بالضبط العقوبات املنصوص عليها في املواد و  على املمارسات التجارية،

هي عقوبات أقرها املشرع و  الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون السابق، املنصوص عليها في

 بالفوترة بصورة عامة. لتزامالجزائري على العون االقتصادي في حالة إخالله باإل

، نجد أنهما قد حصرتا صور -04/02من القانون رقم  34و 33-رجوع إلى املادتين السابقتين الو ب

 و تسليم فاتورة غير مطابقة. أليم الفاتورة في صورتين هما: عدم الفوترة، بتس لتزاماإلخالل باإل

 

                                                 
 .400محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
 .399، ص نفسهالدين عياض، املرجع محمد عماد و  ،63أحمد خديجي ، املرجع السابق، ص  2
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 أوا: جزاء عد  الفوترة

"دون املساس بالعقوبات املنصوص عليها في  السابق على أنه: 04/02من القانون رقم  33تنص املادة 

يعابب و  هذا القانون،من  13و 11و 10التشريع الجبائي، تعتبر عد  الفوترة مخالفة ألحكا  املواد 

 من املبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت بيمته". %80عليها بغرامة بنسبة 

اإللكتروني  وردو طاملا أن املشرع الجزائري قد أحال إلى العقوبة الواردة في هذه املادة في حالة مخالفة امل

املتعلق بالتجارة اإللكترونية،  18/05رقم من القانون  44بتقديم الفاتورة اإللكترونية طبقا للمادة  لتزاملإل

 السابق. 18/05من القانون رقم  20فإنه يدخل أيضا في نطاق عدم الفوترة مخالفة أحكام املادة 

و عليه يعتبر البائع اإللكتروني مرتكب لجريمة عدم الفوترة في حالة عدم تسليمه فاتورة إلكترونية 

 البيع اإللكتروني الذي تم بينهما.، في إطار عقد رونيللمستهلك اإللكت

 أما عن العقوبة التي أقرها املشرع الجزائري للبائع اإللكتروني في هذه الحالة، فهي الغرامة املالية

من السعر اإلجمالي الذي كان يجب أن تحتويه الفاتورة اإللكترونية مهما كان   % 80املقدرة بنسبة و 

 قيمته.

 تسليم فاتورة غير مطابقة ثانيا: جزاء

املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية على أنه:  04/02من القانون رقم  34تنص املادة 

يعابب عليها بغرامة من و  من هذا القانون، 12"تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة ألحكا  املادة 

دج(، بشرط أن ا تمس عد  املطابقة  50.000دج( إلى خمسين ألف دينار ) 10.000عشرة أاف دينار )

ااسم و  الكميةو  العنوانو  كذا ربم تعريفه الجبائيو  ااسم أو العنوان ااجتماعي للبائع أو املشتري،

سعر الوحدة من غير الرسو  للمنتوجات املبيعة أو الخدمات املقدمة حيث يعتبر ذكرها في و  الدبيق

 أعاله" 33بقا ألحكا  املادة يعابب عليها طو  الفاتورة عد  فوترة

 04/02من القانون  12فطبقا لهذه املادة، تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل فاتورة مخالفة ألحكام املادة 

الذي يحدد شروط تحرير  05/468هذه األخيرة بدورها تحيلنا إلى املرسوم التنفيذي رقم و  السابق،

 كيفيات ذلك، السابق الذكر.و  اإلجماليالفاتورة و  وصل التسليمو  سند التحويلو  الفاتورة
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الشروط و  حترام البياناتإغير مطابقة إذا تم تحريرها دون  و تطبيقا لذلك تعتبر الفاتورة اإللكترونية

الواردة في املرسوم التنفيذي السابقو  الواجب توافرها فيها،
1. 

املحدد  04/02رقم من القانون  34و من جهة أخرى فقد شدد املشرع الجزائري بمقتض ى املادة 

الل بها يتعدى عدم املطابقة إلى اعتبر اإلخو  للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية في بعض البيانات،

يتعلق األمر بالبيانات التالية: االسم أو العنوان االجتماعي و  عتبار الفاتورة اإللكترونية كأن لم تتم أصال،إ

سعر الوحدة من غير و  االسم الدقيقو  الكميةو  العنوانو  لجبائيكذا رقم تعريفه او  للبائع أو املستهلك،

 الرسوم للمنتوجات املبيعة أو الخدمات املقدمة.

و يرجع سبب تشديد املشرع الجزائري على هذه البيانات نظرا ألهميتها، فمن دونها ال يكون للفاتورة 

فإن إهمال البائع اإللكتروني لهذه  تاليبالو  ،2اإللكترونية أي قيمة كأداة لشفافية املعامالت اإللكترونية

من السعر اإلجمالي الذي  % 80املقدرة بـ: و  البيانات توقع عليه العقوبة املالية املقررة لجريمة عدم الفوترة

 كان يجب أن تحتويه الفاتورة اإللكترونية مهما كان  قيمته.

عن العقوبة التي أقرها املشرع الجزائري على البائع اإللكتروني في حالة تسليمه فاتورة إلكترونية غير  أما

 دج. 50.000دج إلى  10.000مطابقة، فهي الغرامة املالية املقدرة ما بين 

فته و تجب اإلشارة في هذا اإلطار، أن الغرامات املالية املقررة على البائع اإللكتروني في حالة مخال

نقضاء إللمخالفة خالل السنتين التي تلي بتسليم الفاتورة اإللكترونية تضاعف في حالة تكراره  لتزاملإل

( أشهر إلى 03تضاف لهذه العقوبات املالية، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثالثة )و  العقوبة السابقة،

 .3( سنوات05خمس )

ها املشرع الجزائري على البائع اإللكتروني في حالة إخالله ة إلى العقوبات املالية التي أقر باإلضافو  هذا

بتسليم الفاتورة اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني، سواء كان هذا اإلخالل في صورة عدم الفوترة  لتزامباإل

ذلك طبقا للفصل الثاني و  أو في صورة تسليم فاتورة غير مطابقة، فقد أقر أيضا عقوبات أخرى تكميلية

تتمثل هذه و  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، 04/02الرابع من القانون رقم من الباب 

 العقوبات في:

                                                 
 الشروط الواجب توافرها في الفاتورة اإللكترونيةو  تجب اإلشارة في هذا اإلطار، أنه قد سبق التفصيل في البيانات 1
 .404محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  2
 السابق 10/06املعدل بالقانون رقم و  ،املمارسات التجاريةطبقة على املحدد للقواعد امل 04/02من القانون رقم  47أنظر املادة  3
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ستعمل  في إالتجهيزات التي و  إمكانية حجز البضائع أيا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد -

رتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النيةإ
1. 

 .2ر بمصادرة السلع املحجوزةكما يمكن للقاض ي أن يأم -

قتراح املدير الوالئي املكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب إميا، بناء على كما يمكن للوالي املختص إقلي -

، إضافة إلى ذلك، فقد نص 3( يوما60قرار، إجراءات غلق إداري للمحالت التجارية ملدة أقصاها ستون )

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية على أنه:  18/05من القانون رقم  43املشرع الجزائري في املادة 

التنظيمية املعمول بها، عندما يرتكب املورد اإللكتروني أثناء و  "دون املساس باألحكا  التشريعية

ل بمفهو  التشريع املتعلق بممارسة ممارسته نشاطه، مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق املح

األنشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق املورد اإللكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة 

 املكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزير التجارة.

 .( يوما"30ا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي اسم النطاق ثالثين )

مسجلة لدى و  و يقصد في هذا اإلطار باسم النطاق بأنه: "عبارة عن سلسلة ألحرف و/أو أرقام مقيسة

 .4الولوج إلى املوقع اإللكتروني"و  تسمح بالتعرفو  السجل الوطني ألسماء النطاق،

عليه كذا القاض ي أن يأمر على نفقة مرتكب املخالفة أو املحكوم و  كما يمكن للوالي املختص إقليميا، -

نهائيا، بنشر قراراتهم كاملة أو خالصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في األماكن التي 

 .5يحددانها

 لتزامهذه مجمل العقوبات التي أقرها املشرع الجزائري على البائع اإللكتروني في حالة مخالفة لإل

 تنفيذ عقد البيع اإللكتروني. بتسليم فاتورة إلكترونية للمستهلك اإللكتروني في إطار

 

                                                 
 السابق 10/06املعدل بالقانون رقم  ،04/02من القانون رقم  39أنظر املادة  1
 السابق 10/06املعدل بالقانون رقم  ،04/02من القانون رقم  44أنظر املادة  2
 السابق 10/06 املعدل بالقانون رقم ،04/02من القانون رقم  46أنظر املادة  3
 املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق 18/05من القانون رقم  08فقرة  06أنظر املادة  4
 املتممو  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02من القانون رقم  48أنظر املادة  5
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 بتسليم مبيع مطابق لتزا املطلب الثاني: اإل

فحص املبيع فعليا إال بعد تسلمه، و  ما هو معلوم في عقد البيع اإللكتروني أن املستهلك ال يمكنه معاينة

 إلى عرض أوصاف املبيع ستناداإإبرام العقد و  فاملستهلك في إطار هذا النوع من التعاقد يقوم بشراء املبيع

نتيجة لذلك يترتب للمستهلك و  الحقيقي للمبيع،و  صوره عبر الشاشة، مما ال يمكنه من الكشف الحس يو 

وارد في عقد البيعو  اإللكتروني حقا على البائع بتسليمه مبيع مطابق ملا هو متفق عليه
1. 

في البيوع التي تتم بين البائعين  العشرونو  باملطابقة في بداية القرن الحادي لتزامقد ظهر اإلو  هذا

جات، مع ضمان مستوى مرتفع من و املنتو  تشجيع حرية تداول السلعو  املستهلكين لتيسيرو  املهنيين

 .2الحماية لجمهور املستهلكين

 في إطار التعاقد اإللكتروني، نظرا لخصوصية هذا النوع من العقود، لتزامزدادت أهمية هذا اإلإو قد 

تقييمه و  ال يستطيع الحكم عليهو  للمستهلك اإللكتروني من خاللها رؤية البيع رؤية حقيقية،التي ال يمكن و 

إظهاره على غير و  أن اإلمكانيات اإللكترونية تسمح بتزيين صورة املبيع املعروضو  تقييما كامال، خاصة

 .3حقيقته

بحث أوال في مضمونه ذلك من خالل الو  ،لتزامو عليه سنحاول في هذا اإلطار، التفصيل في هذا اإل

 ،)الفرع الثاني(مسؤولية البائع اإللكتروني في حالة اإلخالل به  ، لننتقل بعد ذلك للبحث في)الفرع األول(

 ذلك على النحو اآلتي.و 

 بتسليم مبيع مطابق لتزا الفرع األول: مضمون اإل

 364من ذلك املواد و  دني،باملطابقة في نصوص متفرقة في القانون امل لتزامأورد املشرع الجزائري اإل

ا عقديا يقع على البائع، مضمونه أن يلتزم هذا األخير بأن يسلم إلتزاممنه، أين جعل منه  379و 365و

 للمشتري )املستهلك في مقامنا( مبيعا مطابقا ملا هو متفق عليه في العقد.

 لتزام، فقد تبنى املشرع اإل4باملستهلك رتضالتي قد و  ي عملية إنتاج السلعنظرا للتطور الهائل فو  إال أنه

ا قانونيا مستقال، مضمونه أن يلتزم املتدخل إلتزامباملطابقة في قانون حماية املستهلك، أين جعل منه 

                                                 
 .348عمر خالد زريقات، املرجع السابق، ص  1
 .654إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 .343شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  3
 .427ص  ،سيد محمد سيد شعراوى، املرجع السابق 4
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ذلك طبقا للمادة و  املواصفات املحددة قانونا،و  بضمان مطابقة املنتوجات املعروضة لالستهالك للمقاييس

 املتمم.و  الغش املعدل عقمو  علق بحماية املستهلكاملت 09/03من القانون رقم  11

باملطابقة العقدية وفقا ملا هو وارد في القواعد العامة في  لتزامو عليه سنحاول في هذا اإلطار دراسة اإل

املواصفات املحددة قانونا وفقا ملا و  بمطابقة املبيع للمقاييس لتزامكذا دراسة اإلو )أوا(،القانون املدني 

 مع إسقاط كل ذلك على عقد البيع اإللكتروني محل الدراسة.)ثانيا(، هو وارد في قانون حماية املستهلك 

 بتسليم مبيع مطابق ملا هو متفق عليه: املطابقة العقدية لتزا أوا: اإل

 للمواصفات املتفق عليها في العقدعرف بعض الفقه املطابقة العقدية بأنها: "مطابقة الش يء املبيع 

 .1الصريحة فيه"و  لالشتراطات الضمنيةو 

كما عرفها البعض األخر بأنها: "تعهد البائع بأن يكون املبيع وق  التسليم موافقا للشروط املتفق عليها  

 وفقاو  محتويا على املواصفات التي تجعله صالحا لالستعمال بحسب طبيعتهو  في العقد صراحة أو ضمنيا

 .2توقي أضراره"و  لغرض املشتري بما يضمن االنتفاع به

باملطابقة العقدية في إطار عقد البيع اإللكتروني  لتزاموتطبيقا لهذين التعريفين، يمكن القول أن اإل

ا هو متفق عليه، سواء تم البائع اإللكتروني بأن يسلم للمستهلك مبيعا مطابقة مل إلتزاممحل الدراسة، هو 

 صراحة أو ضمنيا.تفاق هذا اإل

باملطابقة العقدية، نجد أن هذه  لتزامو بالرجوع إلى القانون املدني أين نص املشرع الجزائري على اإل

 لتزاماإلو  بتسليم مبيع مطابق للكمية املتفق عليها )املطابقة الكمية(، لتزامهي اإلو  األخيرة تضم ثالث صور،

للوظيفة بتسليم مبيع مطابق  لتزاماإلو  ملطابقة الوصفية(،بتسليم مبيع مطابق للمواصفات املتفق عليها )ا

 )املطابقة الوظيفية( املخصص لها

 بتسليم مبيع مطابق للكمية املتفق عليها: املطابقة الكمية لتزا اإل -1

نص املشرع الجزائري على ضرورة أن يكون املبيع املسلم للمشتري مطابق ملا هو متفق عليه في املادة 

 التي تقض ي بأنه:و  القانون املدني الجزائري،من  365

                                                 
 .595أشرف محمد رزق قايد، املرجع السابق، ص و  ،491إبراهيم عبد الحميد علي، املرجع السابق، ص  1
قانون حماية املستهلك املصري و  يع في نطاق حماية املستهلك )دراسة تحليلية في القانون املدنيمحمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة املب 2

 .10، ص 2008بعض القوانين األجنبية(، د ط، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، و  الئحته التنفيذيةو  2006لسنة  67رقم 
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"إذا عين في عقد البيع مقدار املبيع كان البائع مسؤوا عما نقص منه بحسب ما يقض ي به العرف  

غير أنه ا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في املبيع إا إذا أثبت أن النقص يبلغ من األهمية 

 أتم البيع.درجة لو كان يعلمها املشتري ملا 

كان الثمن مقدار بحسب و  و بالعكس إذا تبين أن بدر الش يء املبيع يزيد على ما ذكر في العقد،

الوحدة وجب على املشتري إذا كان املبيع غير بابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا إا إذا كانت الزيادة 

 اتفاق يخالفه". فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا ما لم يوجد

و بتطبيق هذه املادة على عقد البيع اإللكتروني محل الدراسة، فإنه يجب على البائع اإللكتروني أن 

 ذلك دون زيادة أو نقصان.و  الكمية املتفق عليها في العقد،و  يلتزم بتسليم مبيع مطابق للمقدار

ما قام البائع بتسليم سلعة قدرا وكما، و في هذا اإلطار يرى البعض أن حالة املطابقة الكمية تتوافر، كل

 ،1شتراطه في العقد أو نص عليه املشرعإتفاقا مع ما تم إ العناصر الداخلة في تركيبهاو  بما في ذلك املكونات

خالفا لذلك فإن حالة عدم املطابقة الكمية تتوافر عندما يسلم البائع سلعة زائدة قدرا أو كما عن تلك و 

ستعمال في األغراض التي تستعمل ألجلها عادة سلع من العقد، أو ناقصة بحيث ال تصلح لإل املتفق عليها في 

 .2نفس النوع

ه بتسليم مبيع مطابق للكمية املتفق إلتزامو تطبيقا لذلك، تنحصر حاالت إخالل البائع اإللكتروني ب

عليها، أو حالة تسليمه مبيع ، في حالتين وهما: حالة تسليمه مبيع ناقص عن الكمية املتفق يها للمستهلكعل

 زائد عن الكمية املتفق عليها.

ففي الحالة األولى، أي الحالة التي يقوم فيها البائع اإللكتروني بتسليم مبيع ناقص عن الكمية املتفق 

عليه بين الطرفين في حالة  عليها مع املستهلك اإللكتروني، فإن الحكم في هذه الحالة يؤول إلى ما هو متفق

إن كان هذا األخير يسمح و  تفاق فيتم الرجوع إلى العرف التجاري،إتفاق، أما في حالة عدم وجود إوجود 

فإن املورد اإللكتروني ال يكون في هذه  بالتاليو  ستقرار املعامالت،إذلك حرصا على و  بنسبة من النقصان

                                                 
 .179، ص 2017عقد البيع، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، أحمد بن حمود بن أحمد الحبس ي، حماية املستهلك أثناء تنفيذ  1
أطروحة لنيل  ،11/04/1980في اتفاقية فيينا و الجزائري و  هاجر بوطالب، مطابقة البضائع في عقد البيع الدولي وفقا للقانونين الفرنس ي 2

 .17، ص 2019مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة و  علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق شهادة دكتوراه 
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نسبة   أما إذا كان، 1الحالة مسؤول على النقصان في كمية املبيع املسلمة في حدود نسبة التسامح

 .2النقصان قد تجاوزت النسبة املسامح فيها، أو لم يوجد عرف أصال ففي هذه الحالة تقوم مسؤوليته

أما في الحالة الثانية، أي الحالة التي يقوم فيها البائع اإللكتروني بتسليم مبيع زائد عن الكمية املتفق 

نادرة الحدوث، إلى أن الفقه يرى في حالة حدوثها إخالل عليها مع املستهلك اإللكتروني، رغم أن هذه الحالة 

بمقومات املطابقة الكمية في صورتها اإليجابية، كون أن هذه الزيادة من شأنها أن تضر باملستهلك 

ثانيهما ما يتعلق بأمر حصوله على قدر من و  اإللكتروني في جانبين، أولهما ما يتعلق بموارده االقتصادية،

 .3قيقة ليس في حاجة إليهاالسلعة هو في الح

هذه الزيادة في كمية املبيع املسلم للمستهلك   إذا تحققيرى جانب من الفقه أنه و تطبيقا لذلك، 

بين  تفاقإاالتفاق، فإذا لم يوجد اإللكتروني، فطبقا للقواعد العامة يفصل فيها طبقا ملا هو وارد في 

 الطرفين، يطبق الحكم الوارد في الفرضيتين األتيتين: 

كان املبيع غير قابل للتجزئة، بأن كان مما و  إذا كان الثمن تم تقديره بحسب الوحدة الفرضية األولى:

يتلف بقسمته أو كان يترتب على التجزئة ضررا بالغا، فإن الزيادة في هذه الحالة تحسب على املستهلك 

حيث يلتزم بدفع الثمن املقدر للزيادة، إال إذا كان  الزيادة في مقدار املبيع جسيمة بحيث ما اإللكتروني، ب

 .4كان له ليتعاقد لو لعلم بها

أما إذا كان املبيع قابل للتجزئة، بحيث ال يتلف أو يتضرر بقسمته، ففي هذه الحالة ال يأخذ املستهلك  

ادة، فالزيادة تكون ملكا للبائع اإللكتروني، فال يجوز لهذا األخير اإللكتروني إال الكمية املتفق عليها دون الزي

أن يجبر املستهلك على أخذها مقابل زيادة الثمن بقدر قيمتها، كما ال يجوز للمستهلك اإللكتروني أن يجبر 

ة على ، ويترتب على املستهلك في هذه الحالة األخير املحافظ5البائع اإللكتروني على تركها مقابل دفع ثمنها

 .6املبيع لحين رده على حاله للبائع اإللكتروني

                                                 
من القانون املدني الفرنس ي، التي نص  على نسبة تسامح في  1619يتطابق ذلك مع نص املادة و  %05:  يحدد العرف غالبا نسبة التسامح بـ 1

 .561التهميش رقم  ،697، عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص 1/20حدود 
العون االقتصادي بالتسليم املطابق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون خاص، كلية  إلتزاممريم يغلى،  2

 .86، ص 2016/2017العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  الحقوق 
 .698عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  3
 .86أنظر أيضا: يغلى مريم، املرجع السابق، ص و  من القانون املدني الجزائري، 02قرة ف 365أنظر املادة  4
العلوم السياسية، جامعة أبي بكر و  سفيان شبة، عقد البيع الدولي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق  5

 .246، ص 2011/2012بلقايد، تلمسان، 
 .24رجع السابق، ص هاجر بوطالب، امل 6
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في هذه الحالة يتفق على أن املستهلك  1إذا كان الثمن مقدر جملة واحدة، فإن الفقهالفرضية الثانية: 

ذلك بغض النظر عما إذا كان املبيع يقبل التجزئة و  اإللكتروني يأخذ املبيع كله دون أن يلتزم بزيادة الثمن،

 يجوز للبائع اإللكتروني في هذه الحالة أن يطالب املستهلك اإللكتروني بالكمية الزائدة أو بثمنها، الو  أم ال،

كان في وسعه أن يعرف مقداره، فإذا قصر في و  بيع قد كان في يد البائع،يبررون هذا الحكم على كون املو 

رتضا إهذا املسلك على أنه  إنما يدلو  باعه بثمن مقدر جملة واحدة، فليس له أن يحتج بتقصيره،و  ذلك،

 هذا الثمن في كل املبيع.

 و بغض النظر عن الفرضتين السابقتين فإننا نرى أن تسليم البائع اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني

، سواء كان يأخذ املبيع كله دون أن يلتزم بزيادة الثمن األخير، فإن هذا بيع زائد عن الكمية املتفق عليهام

الزيادة في املبيع إلى  رجاعدون أن يلتزم بإو  ،جملة واحدةأو كان مقدرا  بحسب الوحدة مقدراهذا الثمن 

من  21نستند في قولنا هذا إلى ما نص  عليه املادة و  ،قابل للتجزئةالبائع اإللكتروني إذا كان هذا األخير 

ندما يسلم املورد اإللكتروني "عالتي تقض ي على أنه: و  ،ةاملتعلق بالتجارة اإللكتروني 18/05القانون رقم 

بة بدفع الثمن أو لمنتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف املستهلك اإللكتروني، ا يمكنه املطا

 مصاريف التسليم"

 بتسليم مبيع مطابق للمواصفات املتفق عليها: املطابقة الوصفية لتزا اإل -2

البائع اإللكتروني بأن يسلم للمستهلك اإللكتروني مبيع مطابق للكمية املتفق عليها،  إلتزامإضافة إلى 

ذلك و  بتسليم مبيع مطابق للمواصفات املتفق عليها مع املستهلك اإللكتروني، إلتزامفإنه يقع عليه أيضا 

بتسليم الش يء املبيع "يلتز  البائع  التي تنص على أنه:و  من القانون املدني الجزائري  364طبقا لنص املادة 

 .للمشتري في الحالة التي كان عليها وبت البيع"

يقصد باملواصفات هنا هي مجموعة الخصائص التي يمكن من خاللها التعرف على سلعة معينة أو و  

 .2ها أو وزنهاتمعرفة نوعيتها، كالصفات املتعلقة بمنشأ السلعة أو تكوينها أو جود

ات املهمة في مجال عقد البيع اإللكتروني، خاصة إذا علمنا أن أوصاف لتزاممن اإل لتزامو يعتبر هذا اإل

 ال تمكن املستهلك من الرؤية الحقيقية للمبيع، مما ال يمكنه من الحكم عليه نترن املبيع املعروض على اإل 

 .1غير حقيقتهإظهاره على و  أن اإلمكانيات اإللكترونية تسمح بتزيين املبيعو  تقييمه تقيما حقيقيا، خاصةو 

                                                 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، و  ،700-699عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص و  ،300نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص  1

 .574املقايضة، املرجع السابق، ص و  العقود التي تقع على امللكية، البيع
2
 Yessad houria, le contrat de vente internationale de marchandises, thèse pour le doctorat en droit, faculté de 

droit, université mouloud mammeri de tizi-ouzou, Algérie, 2008, p 296. 
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تفاق مع املستهلك سليم مبيع مطابق للمواصفات عن اإلالبائع اإللكتروني بت إلتزامو عموما ينشأ 

املستهلك اإللكتروني على تحديد أوصاف معينة في البيع و  اإللكتروني، فإذا تم االتفاق مع البائع اإللكتروني

ذلك تطبيقا لقاعدة "العقد شريعة و  ،2ليمفإنه يجب أن تتفق هذه األوصاف مع أوصاف املبيع عند التس

 من القانون املدني الجزائري. 106املتعاقدين" املنصوص عليها في املادة 

شتراط املستهلك إمبيع مطابق للمواصفات بناء على  البائع اإللكتروني بتسليم إلتزامكما قد ينشأ 

يح من البائع اإللكتروني بذلك، بحيث اإللكتروني على وجود صفة معينة في املبيع، أو بناء على تعهد صر 

ذلك طبقا لنص و  ،3يسأل على تخلفهاو  يترتب على ذلك أن يضمن البائع اإللكتروني وجود هذه الصفة

 من القانون املدني الجزائري التي تنص على أنه: 378املادة 

بت التسليم "يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل املبيع على الصفات التي تعهد بوجودها و 

 إلى املشتري..."

 قة ضمنيةيو من جهة أخرى قد يتم تحديد املواصفات الواجب توفرها في املبيع عند التسليم بطر 

، حيث يقدم البائع عينة 4شتراط تسليم مبيع مطابق لعينة معينةإاإلحالة إلى مرجع معين، كأن يتم ذلك بو 

هي في األصل جزء من املبيع تسلم إلى املستهلك و  العينة،من البيع على أن يسلم مبيع مطابق ألوصاف هذه 

ستناد إليها في معرفة مدى مطابقة املبيع لها اإل و  قبل إبرام العقد ليتحقق من خاللها من أوصاف املبيع،

 من القانون املدني الجزائري التي تقض ي بأنه:  353هو ما يستخلص من نص املادة و  ،5وق  التسليم

إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد و  بالعينة يجب أن يكون املبيع مطابقا لها"إذا انعقد البيع 

لو دون خطأ كان على املتعابد بائعا أو مشتريا، أن يثبت أن الش يء مطابق أو غير مطابق و  املتعابدين

 للعينة".

؟، أو نترن غير أن السؤال الذي يطرح في هذا اإلطار، هل يمكن أن يتم البيع بالعينة عبر شبكة اإل 

أن توفر للمستهلك اإللكتروني عينة عن املبيع، يمكنه االستناد  نترن بمعنى أخر، هل تستطيع شبكة اإل 

 إليها ملعرفة مدى مطابقة املبيع لها عند التسليم ؟.

                                                                                                                                                         
 .399محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  1
 .389ص مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السابق،  2
 .187حمد بن حمود بن أحمد الحبس ي، املرجع السابق، ص  3
 .78مريم يغلى، املرجع السابق، ص  4
 .623أشرف محمد رزق قايد، املرجع السابق، ص  5
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، نترن في هذا اإلطار بأنه إذا تم التسليم بإمكانية أن يتم البيع بالعينة عبر شبكة اإل  1يرى بعض الفقه

توضيح للمبيع و  ن على املستهلك اإللكتروني أن يطابق املبيع مع العينة التي هي أيضا ليس  سوى تصويرفإ

 عبر الشاشة، األمر الذي قد ينطوي على مطابقة شكلية أكثر منها جوهرية، أما عن مواصفات املبيع

 نترن ر شبكة اإل قدرته على تحقيق غاية للمستهلك اإللكتروني فلن تستطيع العينة الوفاء بها عبو 

 بتسليم مبيع مطابق للوظيفة املخصص لها: املطابقة الوظيفية لتزا اإل -3

يقصد باملطابقة الوظيفية هي: "صالحية املبيع لالستعمال في الغاية التي تستعمل من أجلها سلع من 

 .2النوع نفسه، فضال عن الصالحية لالستعمال في األغراض الخاصة التي يبتغيها املستهلك"

و يذهب رأي فقهي إلى أن املطابقة الوظيفية هي "صالحية الش يء بخصائصه الذاتية، يكون صالحا 

 .3لالستعمال املقصود"

لمستهلك اإللكتروني يكون مؤهل و يتضح من ذلك أن على البائع اإللكتروني أن يلتزم بتسليم مبيع ل

لالستعمال الذي أراده هذا األخير، فال يكفي على البائع اإللكتروني تسليم مبيع مطابق من  ستجابةلإل 

الوصف املتفق عليها، بل يجب إضافة إلى ذلك أن يكون هذا املبيع يحقق الغاية التي من أجلها و  حيث الكم

 التعاقد عليه.و  أقدم املستهلك اإللكتروني إلى شرائه

سلم للمستهلك اإللكتروني املطابقة الوظيفية، يجب أن يكون صالح ملباشرة و حتى يتحقق في املبيع امل

باملطابقة الوظيفية  4قد عبر عنهما بعض الفقهو  وظيفته العادية أو صالح ملباشرة وظيفته الخاصة،

 املطابقة الوظيفية الخاصة.و  العامة

ملسلمة للمستهلك صالحة و يقصد في هذا اإلطار باملطابقة الوظيفية العامة بأن تكون السلعة ا

فإن املعيار املعتمد في تحديد  بالتاليو  ،5لالستعمال في الغايات التي تستعمل فيها عادة سلع من نفس النوع

                                                 
 .357شايب بوزيان، املرجع السابق، ص و  ،351زريقات، املرجع السابق، ص  عمر خالد 1
دليلة معزوز، و  ،442-441سيد محمد سيد شعراوى، املرجع السابق، ص و  ،392بق، ص مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السا 2

 .81، ص 2014، جامعة البويرة، الجزائر، 17، العدد 09باملطابقة في مجال الصناعة الغذائية، مجلة املعارف، املجلد  لتزاماإل
 .522إبراهيم عبد الحميد علي، املرجع السابق، ص  3
إبراهيم عبد و  ،636أشرف محمد رزق قايد، املرجع السابق، ص و  ما بعدها،و  724د الباقي، املرجع السابق، ص أنظر: عمر محمد عب 4

 .522الحميد علي، املرجع السابق، ص 
 .38هاجر بوطالب، املرجع السابق، ص  5
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االستعمال املقصود هو معيار موضوعي يعتمد على االستعمال املألوف للمبيع دون أن يتوقف على رغبات 

 .1ترونياملستهلك اإللكتروني أو تحفظات البائع اإللك

باملطابقة الوظيفية باملفهوم العام مبرره في أن عدم املطابقة في مثل هذه الحاالت يمثل  لتزامو يجد اإل

ما و  عائق نحو تحقيق املنفعة االقتصادية التي يأمل املستهلك الحصول عليها كأثر إلقباله على التعاقد،

 .2يمكن أن يتوقعه من مكاسب في هذا الصدد

الوظيفية الخاصة، فيقصد بها: "أن تكون السلعة املسلمة للمستهلك اإللكتروني  أما عن املطابقة

صالحة لالستعمال في الغاية أو الغايات التي يكون املستهلك اإللكتروني قد حددها في العقد صراحة أو 

ا بين ستعمال املقصود هو ما ورد في العقد، فإذن املعيار املعتمد هنا لتحديد اإل فإ بالتاليو  ،3ضمنا"

املستهلك اإللكتروني في عقد البيع اإللكتروني الغايات املقصودة من املبيع، فيجب على البائع اإللكتروني أن 

 يسلمه مبيع صالح لالستعمال في الغايات الخاصة التي حددها املستهلك اإللكتروني في العقد.

املدني على ضرورة أن يحقق املبيع من القانون  01فقرة  379و قد أشار املشرع الجزائري في املادة 

بالضمان إذا كان باملبيع  إلتزامالخاصة، حيث ألقى على البائع و  الوظيفة املقصودة منه بنوعيها العامة

عقد البيع، املقصودة منه حسبما هو مذكور في عيب ينقص من قيمته، أو من االنتفاع به بحسب الغاية 

 أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله.

 بتسليم مبيع مطابق للمقاييس املحددة بانونا: املطابقة القانونية لتزا ثانيا: اإل

ما يجب التنبيه عليه في إطار مطابقة املبيع أن أغلب التشريعات املتعلقة بحماية املستهلك بصورة 

املنتج،  قانونيا مستقل يقع على عاتق اإلتزامعامة قد جعل  من مطابقة املبيع أو املنتوجات بصفة عامة 

بمطابقة املبيع ملا اتفق عليه  لتزامليتعدى بذلك مفهوم املطابقة املفهوم التقليدي الذي يحصر اإل

 الطرفان في العقد، ليصل طبقا لقواعد حماية املستهلك إلى ضرورة أن يكون املبيع مطابق للمقاييس

 .4املواصفات املحددة قانوناو 

                                                 
 .102مريم يغلى، املرجع السابق، ص و  ،725عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  1
 .636مد رزق قايد، املرجع السابق، ص أشرف مح 2
 .726عمر محمد عبد الباقي، املرجع السابق،  3
 .44زكرياء بوعون، املرجع السابق، ص  4
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باملطابقة طبقا للمفهوم السابق في القانون رقم  لتزاملإلو تطبيقا لذلك، تطرق املشرع الجزائري 

ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني، و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03

 املعنون بـ: "إلزامية مطابقة املنتوجات".

 09/03ن القانون رقم م 18فقرة  03و في هذا اإلطار عرف املشرع الجزائري املطابقة ضمن املادة 

 "استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط املتضمنة في اللوائح الفنية،السابق بأنها: 

 األمن الخاص به".و  السالمةو  البيئيةو  للمتطلبات الصحيةو 

على  18/09من القانون رقم  02املعدلة باملادة و  السابق 09/03من القانون رقم  11كما نص  املادة 

 ب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك، الرغبات املشروعة للمستهلك من حيث طبيعته"يجأنه: 

بابليته و  كميتهو  هويتهو  نسبة مقوماته الالزمةو  تركيبتهو  مميزاته األساسيةو  منشئهو  وصفهو 

 األخطار الناجمة عن استعماله.و  لالستعمال

املميزات التنظيمية و  النتائج املرجوة منهو  كما يجب أن يحتر  املنتوج املتطلبات املتعلقة بمصدره

 شروط حفظهو  كيفية استعمالهو  التاريخ األبص ى استهالكهو  من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه

 الربابة التي أجريت عليه.و  ااحتياطات املتعلقة بذلكو 

 تحدد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم"

ضرورة أن ، بمطابقة املنتوجات يتمحور حول  لتزامالل النصين السابقين، أن مفهوم اإلو يتضح من خ

أن يكون مطابقا للرغبات املشروعة و  املقاييس املحددة قانونا من جهة،و  املعايير يتوافر في املنتوج

أنه  -الرغبات املشروعة للمستهلك-يرى في هذه األخيرة  2، بالرغم من أن البعض1للمستهلك من جهة أخرى 

بحسب و  الوضعيات الفردية،و  تحديدها بدقة، كون أنها تختلف بحسب األذواقو  يصعب معرفتها

التيارات الزمنية كاملوضة العابرة...و  الضروريات
3. 

                                                 
 .175رشيدة أكسوم عيالم، املرجع السابق، ص  1
الجنائية للمستهلك )دراسة مقارنة(، د ، الحماية بحرى فاطمة و  ،283، حماية املستهلك في القانون املقارن، املرجع السابق، ص بوداليمحمد  2

 .142، ص 2015ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
املتعلق بحماية املستهلك، د ط، دار  2009فيفري  25املؤرخ في  03-09راجع تفصيل ذلك لدى: زاهية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  3

هدى تريكي، الحماية املدنية اإلجرائية للمستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، و  ،18، ص 2017التوزيع، الجزائر، و  النشرو  هومة للطبع

أمال و  ،462-461محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص و  ،35، 34، ص 2017املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

شهادة دكتوراه علوم، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن  زقاري، حماية املستهلك في ظل حرية املنافسة، أطروحة لنيل

 .256-255، ص 2017/2018خدة، الجزائر، 
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 04/04القانون رقم  قد نظم املشرع الجزائري إلزامية مطابقة املنتوجات للمقاييس القانونية فيو  هذا

التفصيل في  عليه سنحاول في هذا اإلطارو  ،16/041املتمم بالقانون رقم و  املتعلق بالتقييس املعدل

 ذلك على النحو اآلتي. و  مضمون هذا النوع من املطابقة،

 مفهو  مطابقة املنتوج للمقاييس القانونية -1

انونية أو ما يسمى بـ: "التقييس"، فبعدما كنا في رتباطا وثيقا باملقاييس القإإن مفهوم املطابقة مرتبط 

املحدد من طرف املتعاقدين، أصبحنا في ظل و  ظل القانون املدني نتحدث عن املطابقة للمحل املتفق عليه

ذلك بغية الوصول لتحقيق و  أحكام قانون حماية املستهلك نتحدث عن املطابقة للمقاييس القانونية،

 .2كذا ضمان تلبيتها للرغبات املشروعة للمستهلكينو  قدرتها التنافسية، رفعو  جودة عالية للمنتوجات،

من القانون رقم  01فقرة  02وفي هذا اإلطار فقد عرف املشرع الجزائري التقييس بمقتض ى املادة 

"النشاط الخاص ، على أنه: 16/04من القانون رقم  02املعدلة باملادة و  املتعلق بالتقييس، 04/04

متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون و  أحكا  ذات استعمال مشتركاملتعلق بوضع 

 الغرض منها تحقيق الدرجة املثلى من التنظيم في إطار معين".

كما عرف البعض التقييس بالنظر إلى موضوعه، بأنه عبارة عن: "وضع وثائق مرجعية تتضمن حلوال 

التي تطرح بشكل متكرر في العالقات و  الخدمات،و  والاألمو  تجارية، تتعلق باملنتجاتو  ملشاكل تقنية

 .3االجتماعية للشركاء أو املتعاملين"و  التقنيةو  العلميةو  االقتصادية

و يستخلص من هذين التعريفين أن التقييس هو عبارة عن أسلوب أو نظام يحقق وضع املواصفات 

 جات مع تبسيطو األداء للمنتو  شغيلطرق التو  معايير الجودةو  األبعادو  القياسية التي تحدد الخصائص

 أجزائها على قدر اإلمكان إقالال للتعدد الذي ال داعي له تيسيرا للتبادلية في إنتاج الجملةو  توحيد أنواعهاو 

                                                 
 1425جمادى األولى  9الصادرة في  41، يتعلق بالتقييس، ج.ر.ع 2004يونيو  23، املوافق 1425جمادى األولى  5مؤرخ في  04-04قانون رقم  1

 بتاريخ:، الصادرة 37، ج.ر.ع 2006يونيو  19املوافق  1437رمضان  14مؤرخ في  04-16املتمم بالقانون رقم و  ملعدل، ا2004يونيو  27املوافق 

 .2016يونيو  22املوافق  1437رمضان  17
قوق، سالمة املستهلك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحو  رضوان قرواش، الضمانات القانونية لحماية أمن 2

 .146، ص 2012/2013جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .298محمد بودالي، حماية املستهلك في القانون املقارن، املرجع السابق، ص  3
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االختيار للتأكد و  األساليب التي تتبع عند الفحصو  حفظا للتكاليف، كما يشمل التقييس توحيد الطرق و 

 .1أسس الرسمو  الرموز الفنيةو  التعاريفو  كذا املصطلحاتو  املعتمدة جات للمواصفاتو من مطابقة املنت

 السابق، 04/04من القانون رقم  03قد حدد املشرع الجزائري أهداف التقييس بموجب املادة و  هذا

انطالقا من ذلك، فإن التقييس يهدف إلى تحقيق و  ،16/04من القانون رقم  03املعدلة بموجب املادة و 

 :األهداف التالية

 نقل التكنولوجيا.و  الخدمات،و  تحسين جودة السلع -

 عدم التمييز.و  التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، -

 إشراك األطراف املعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية -

 زدواجية في أعمال التقييساإل و  تجنب التداخل -

 إجراءات التقييم ذات األثر املطابق.و  املواصفاتو  التشجيع على االعتراف املتبادل باللوائح الفنية -

 حماية البيئةو  ترشيد املوارد -

حماية االقتصاد و  حماية املستهلكينو  ستجابة ألهداف مشروعة ال سيما في مجال األمن الوطنياإل  -

 حياة الحيوانات أو صحتهاو  النزاهة في املعامالت التجارية وحماية صحة األشخاص أو أمنهمو  الوطني

 كل هدف أخر من الطبيعة ذاتها.و  حماية البيئةو  باتاتالحفاظ على النو 

 املتمم،و  املتعلق بالتقييس املعدل 04/04قد نص املشرع الجزائري من خالل القانون رقم و  هذا

هما: و  على وسيلتين لتحقيق مطابقة املنتجات للمقاييس القانونية، 13إلى  10بالضبط في املواد من و 

 سنفصل فيهما على النحو اآلتي.و  مطابقته للمواصفات الوطنية،و  الفنية،مطابقة املنتوج للوائح 

 إلزامية مطابقة املنتوج للوائح الفنية -أ

املعدلة و  املتعلق بالتقييس 04/04من القانون رقم  07فقرة  02تعرف اللوائح الفنية حسب املادة 

 خصائص منتوج ما أو العمليات"وثيقة تنص على ، بأنها: 16/04من القانون رقم  02بمقتض ى املادة 

 يكون احترامها إلزاميا.و  طرق اإلنتاج املرتبطة به، بما في ذلك النظا  املطبق عليها،و 

                                                 
املقاييس القانونية كضمانة لحماية املستهلك في القانون الجزائري، املجلة و  الخدمات للمواصفاتو  رضوان قرواش، مطابقة املنتجات 1

صبرينة و  سارة عبايديةو  ،235، ص 2014، جامعة عبد الحميد ميرة، بجاية، الجزائر، 01، العدد 05ة للبحث القانوني، املجلد األكاديمي

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 05الحريات، املجلد و  مراحي، تقييس املنتوج الجزائري لحماية املستهلك، مجلة الحقوق 

 .514-513، ص 2017
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السمات و  كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا املصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف

 املميزة أو اللصقات ملنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.

 ن الالئحة الفنية أن تجعل املواصفات أو جزء منها إلزاميا"يمك

 الخصائصو  يستخلص من هذا التعريف، أن اللوائح الفنية هي وثيقة إجبارية، تبين مجموعة الشروط

ذلك و  تركيبته،و  تضمن للمستهلك علما كافيا بطبيعة املنتجو  اإلجراءات املتبعة إلنتاج منتج معين،و 

املخاطر املمكنة، في ظل تزايد السلع غير املطابقة للمعايير القانونية بالسوق تحقيقا لسالمته من كل 

 .1الوطنية

على  16/04من القانون رقم  05املعدلة باملادة و  السابق، 04/04من القانون  11قد نص  املادة و  هذا

للوائح الفنية إلى تبلغ إجباريا مشاريع او  "تعد اللوائح الفنية من ببل الدوائر الوزارية املعنية،أنه: 

 الهيئة الوطنية للتقييس".

 ، مراحل2سيرهو  املتعلق بتنظيم التقييس 05/464و في هذا اإلطار، حدد املرسوم التنفيذي رقم 

 إجراءات إعداد اللوائح الفنية.و 

ذلك وفقا لإلجراءات و  للدوائر الوزارية املعنية، 3حيث تعود املبادرة بإعداد مشاريع اللوائح الفنية

 .4السابق 05/464املبينة في الدليل امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 

ة املعنية بعرض مشاريع اللوائح الفنية التي تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير يلتقوم بعدها الدوائر الوزار 

 ، ليقوم هذا األخير بالتحقق من مطابقة املشاريع املعروضة5تبرر محتواها على املعهد الجزائري للتقييس

 عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي.

                                                 
 .83عمار زعبي، املرجع السابق، ص  1
، الصادرة 80سيره، ج.ر.ع و  ، يتعلق بتنظيم التقييس2005ديسمبر  06املوافق  1426ذو القعدة  04مؤرخ في  464-05مرسوم تنفيذي رقم  2

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426ذو القعدة  09في 
"وثيقة تعد باعتبارها املتمم السابق، مشروع الالئحة الفنية على أنه: و  املعدلاملتعلق بالتقييس  04/04من القانون رقم  02عرف  املادة  3

 وضعها تحت تصرف األطراف املعنية مع إمكانية إدخال التعديالت عليها"و  مشروع لالئحة فنية كمرحلة تحضيرية،
 ئح الفنية املرفق بهكذا ملحق دليل إعداد اللواو  السابق، 464-05من املرسوم التنفيذي رقم  22أنظر املادة  4
 هي: هيئة تقييس مؤهلة ألن تصبح عضوا وطنيا لدى املنظمات الدوليةو  يسمى أيضا الهيئة الوطنية للتقييسو  املعهد الجزائري للتقييس 5

 السابق. 16/04من القانون رقم  02السابق، املعدلة بموجب املادة  04/04من القانون رقم  10فقرة  02الجهوية املماثلة. أنظر املادة و 
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بعد تحقق املعهد الجزائري للتقييس من مطابقة املشاريع املعروضة عليه، يقوم بإخضاعها للتحقيق 

لكل األطراف املعنية من أجل إبداء مالحظاتهم و  ذلك بعرضها على املتعاملين االقتصاديينو  العمومي،

 .1ن االعتبارعيهذا األجل ال تؤخذ أية مالحظة بنقضاء إد بعو  ( يوما،60خالل فترة زمنية قدرها ستون )

تنشر و  الوزراء املعنيين،و  يتم اعتماد الالئحة الفنية بقرار مشترك بين الوزير املكلف بالتقييسو  هذا

، على أن تمنح فترة زمنية معقولة 2كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ستعجال عند حدوث أو ، أما في حالة اإل 3بتداء من تاريخ نشرهاإلالئحة الفنية حيز التنفيذ، ول اقبل دخ

عتماد إيئة أو باألمن الوطني، فيتم بالصحة أو بحماية البو  توقع حدوث مشاكل ملحة، تتعلق بالسالمة

 .4مشروع الالئحة الفنية على الفور، مع إخطار سلطة التبليغ الوطنية دون تأخير

 مطابقة املنتوج للمواصفات الوطنية -ب

السابق، بأنها:  16/04من القانون رقم  14فقرة  02يقصد باملواصفات الوطنية حسب املادة 

 التي تم نشرها".و  "مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس

املعدلة و  س،املتعلق بالتقيي 04/04من القانون رقم  03فقرة  02أما عن املواصفة فقد عرفتها املادة 

 ، بأنها: 16/04من القانون رقم  02بموجب املادة 

 متكرر، القواعدو  "وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس املعترف بها، تقد  من أجل استعمال مشترك

يكون احترامها غير إلزامي، كما و  اإلشارات أو الخصائص ملنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة،و 

السمات املميزة أو و  أو كليا املصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليفيمكن أن تتناول جزئيا 

 اللصقات ملنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة"

شروط اإلنتاج املتعلقة و  يستخلص من التعريف السابق، أن املواصفات لها دور في توحيد القواعد

كذا طرق إنتاجه، مما يؤدي إلى تعزيز مبدأ و  امللصقات املوضوعة عليه،و  ج ماو سمات منتو  بالتغليف،

الوقوف في وجه كل تالعب محتمل من قبل املنتج أو البائع، أو محاولته التأثير على رضا و  حماية املستهلك،

                                                 
 السابق. 05/464رقم  املرسوم التنفيذي من 25و 23و 16أنظر املواد  1
 من نفس املرسوم 28أنظر املادة  2
 من نفس املرسوم 27أنظر املادة  3
 من نفس املرسوم 26أنظر املادة  4
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ال جدوى من ورائها، لتحقيق أهداف و  املستهلك أو مخادعته بملصقات أو سمات ال تعكس حقيقة الواقع

 .1مصالحه املاديةو  سالمة املستهلكو  تجارية بحتة على حساب صحة

ختياري، لكن تصبح إجبارية في بعض إإملواصفات يبقى غير إلزامي بل هو حترام اإو رغم ذلك فإن 

 .2العقود الحكوميةو  املجاالت منها املتعلقة باألمن

 سيره السابق، مراحلو  املتعلق بتنظيم التقييس 05/464قد حدد املرسوم التنفيذي رقم و  هذا

 إجراءات إعداد املواصفات الوطنية.و 

بإعداد مشروع للمواصفات الوطنية، ثم تعرضه على املعهد 3حيث تقوم بداية اللجنة التقنية الوطنية

الجزائري للتقييس مرفق بتقارير تبرر محتواها، ليقوم هذا األخير بالتحقق من مطابقة املشروع املعروض 

 عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي.

تحقق املعهد الجزائري للتقييس من مطابقة املشاريع املعروضة عليه، يقوم بإخضاعها للتحقيق بعد 

لكل األطراف املعنية من أجل إبداء مالحظاتهم و  ذلك بعرضها على املتعاملين االقتصاديينو  العمومي،

 .4بعين االعتبارنقضاء هذا األجل ال تؤخذ أية مالحظة إبعد و  ( يوما،60خالل فترة زمنية قدرها ستون )

ية للمواصفات على أساس ئلتقوم بعد ذلك اللجنة التقنية الوطنية باملصادقة على الصيغة النها

املالحظات املؤسسة، ثم تسجل املواصفات الوطنية املعتمدة بموجب مقرر صادر عن املدير العام للمعهد 

 .5بر املجلة الدورية للمعهدالجزائري للتقييس، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توزيعها ع

( 05يقوم املعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية مرة كل خمس )و  هذا

، كما يمكن لكل طرف يهمه األمر املبادرة بطلب هذا 6سنوات قصد اإلبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها

، ويخضع هذا الفحص لنفس اإلجراءات 7الفحص لدى املعهد الجزائري للتقييس خالل نفس الفترة

                                                 
 .82-81عمار زعبي، املرجع السابق، ص  1
 .99مريم يغلى، املرجع السابق، ص  2
ذلك في و  مهام اللجان التقنية الوطنية،و  سيره، املرجع السابق، تشكيلةو  املتعلق بتنظيم التقييس 05/464حدد املرسوم التنفيذي رقم  3

 منه. 10و 09و 08بالضبط في املواد و  القسم الثالث من الفصل األول،
 سيره السابقو  املتعلق بتنظيم التقييس 05/464من املرسوم التنفيذي رقم  16أنظر املواد  4
 من نفس املرسوم 17أنظر املادة  5
 من نفس املرسوم 19أنظر املادة  6
 من نفس املرسوم 20أنظر املادة  7
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املتعلق بتنظيم  05/464من املرسوم التنفيذي رقم  17و 16املنصوص عليها في املادتين و  السابقة الذكر

 سيره.و  التقييس

هي و  ،1تجب اإلشارة إلى أن هناك نوع أخر من املواصفات، تسمى باملواصفات القطاعيةو  هذا

هي تتناول جميع املواضيع التي ليس  محل و  ،2ات التقييسيةمواصفات تعدها الهيئة ذات النشاط

إن كان  محل ملواصفة أو عدة مواصفات وطنية، فإنه يجب أن تحددها بمزيد من و  مواصفات وطنية،

يمكن أن تتحول املواصفات و  التفصيل، كما يشترط فيها أن ال تكون مناقضة للمواصفات الوطنية،

 .3قا لإلجراءات الخاصة بإعداد املواصفات الوطنيةالقطاعية إلى مواصفات وطنية، وف

 اإلشهاد بمطابقة املنتوج -ج

من  02املعدلة بموجب املادة و  املتعلق بالتقييس 04/04من القانون رقم  09فقرة  02عرف  املادة 

"نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث السابق، اإلشهاد باملطابقة بأنها:  16/04القانون رقم 

مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظا  تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو 

 الوثائق التقييسية أو للمرجع الساري املفعول"

ا: ، بأنه4املتعلق بتقييم املطابقة 05/465من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  03كما عرفتها املادة 

"تأكيد طرف ثالث على أن املتطلبات الخصوصية املتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظا  أو شخص، تم 

 احترامها".

                                                 
 السابق 05/464املرسوم التنفيذي رقم من  18أنظر املادة  1
السابق،  16/04من القانون رقم  02املعدلة بموجب املادة و  املتعلق بالتقييس السابق، 04/04من القانون رقم  08فقرة  02عرف  املادة  2

"كل هيئة لديها املؤهالت التقنية الكافية للقيا  بأنشطة في ميدان التقييس على املستوى القطاعي أو هيئة ذات نشاط تقييس ي بأنها: 

 املؤسسة..."
"يمكن أن تتحول املواصفات القطاعية التي سيره، على أنه: و  ساملتعلق بتنظيم التقيي 05/464من املرسوم التنفيذي رقم  18أنظر املادة  3

 02، كما تنص املادة أعاله" 17و 16تعهدها هيئة ذات نشاطات تقييسية إلى مواصفة وطنية، وفق لإلجراءات املنصوص عليها في املادتين 

السابق، على أنه:  16/04من القانون رقم  02املعدلة بموجب املادة و  املتعلق بالتقييس السابق، 04/04من القانون رقم  08فقرة 

"...املواصفات القطاعية أو الخاصة باملؤسسة ليست مواصفات وطنية، يمكن أن تصبح كذلك في حالة تلبيتها إلجراءات إعداد 

 املواصفات الوطنية".

املسؤولية املترتب عنها في التشريع و  للمزيد من التفصيل حول ذلك، راجع: علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية املستهلك

زهية بشاطة، التقييس ألية لحماية املستهلك، و  ،31، ص 2000التوزيع، عين مليلة، الجزائر، و  النشرو  الجزائري، د ط، دار الهدى للطباعة

، الجزائر، 02البليدة  العلوم السياسية، جامعةو  أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 

 .180، ص 2017/2018
 بتاريخ، الصادرة 80، يتعلق بتقييم املطابقة، ج.ر.ع 2005ديسمبر  06، املوافق 1426ذو القعدة  04مؤرخ في  465-05مرسوم تنفيذي رقم  4

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426ذو القعدة  09
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ج معين قد و يستخلص من التعريفين السابقين، أن نظام اإلشهاد باملطابقة يهدف إلى التأكد من أن منت

ا في الوثائق التقييسية املقدمة سابقو  الخصائص التقنية،و  الرغباتو  طابق جميع الحاجاتو  حترمإ

جات فقط، و ال يقتصر ذلك على املنتو  ،2أو املرجع الساري املفعول  1كاللوائح الفنية أو املواصفات الوطنية

من املرسوم التنفيذي رقم  08في هذا اإلطار نص  املادة و نظم التسيير،و  بل يتسع ليشمل األشخاص

 املطابقة ما يلي:السابق على أنه: "يشمل اإلشهاد على  05/465

االعتراف العلني بالكفاءة و  هو مسار يتمثل في التقييمو اإلشهار على املطابقة الخاصة باألشخاص: -

 التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد.

يثب  به مطابقة املنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محددة و  اإلشهاد على املطابقة الخاصة باملنتوج: -

 خاضعة ملراقبة صارمةو  سابقا

 تضم على الخصوص ما يأتي: اإلشهاد على املطابقة الخاصة بالنظا : -

 تسيير الجودة -

 تسيير البيئة -

 تسيير السالمة الغذائية -

 السالمة في الوسط املنهي"و  تسيير الصحة -

يتم اإلشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة املطابقة و/أو تجسيده بوضع و  هذا

، بينما يتم اإلشهاد باملطابقة للمواصفات الوطنية بمنح شهادة 3املنتج أو على تعبئتهوسم املطابقة على 

 .4املطابقة و/أو تجسيده بوضع عالمة املطابقة على املنتج أو على تعبئته من قبل هيئة اإلشهاد باملطابقة

الخاضعة  جاتو هو وسم إجباري لجميع املنت 1و تجب اإلشارة إلى أن وسم املطابقة للوائح الفنية

للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على  2لالئحة أو عدة لوائح فنية جزائرية، بينما عالمة املطابقة

 .3الجودة

                                                 
 التنفيذي السابق. من املرسوم 04فقرة  03أنظر املادة  1
"هو ملف تقني يحدد املتطلبات الخاصة املرتكزة على مواصفات أو السابق، املرجع بأنه:  16/04من القانون رقم  12فقرة  02عرف  املادة  2

اببة مطابقتهم  وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها املنتوج أو الخدمة أو شخص أو نظا  تسيير، وكذا كيفيات مر

 لهذه الخصائص"
 السابق. 16/04من القانون رقم  06املعدلة بموجب املادة و  04/04من القانون رقم  19أنظر املادة  3
 السابق. 16/04من القانون رقم  06املضافة بموجب املادة و  04/04من القانون رقم  01مكرر فقرة  19أنظر املادة  4
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 التجاربو  إضافة إلى مهمة التحاليل-جات و قد أسندت مهمة اإلشهاد على مطابقة املنتو  هذا

 05/456من املرسوم التنفيذي رقم  04ة املنصوص عليها في املادو  إلى هيئات تقييم املطابقة -التفتيشو 

 هم: املخابر، هيئات التفتيش، هيئات اإلشهاد على املطابقة.و  السابق،

يتعلق و  جات لإلشهاد اإلجباري باملطابقة،و و من جهة أخرى فقد أخضع املشرع الجزائري بعض املنت

جات و سواء كان  هذه املنت البيئة،و  الصحةو  جات املوجهة لالستهالك التي تمس السالمةو األمر باملنت

 .4محلية أو مستوردة

و في هذا اإلطار يكون املعهد الجزائري للتقييس هو املخول الوحيد لتسليم شهادة املطابقة اإلجبارية 

للمنتجات املصنعة محليا، كما يمكنه عند الحاجة االستعانة بكل هيئة تقييم مطابقة معتمدة إلنجاز 

 .5ده املعهد الجزائري للتقييس لهذا الغرضأشغال محددة في دفتر شروط يع

التي ال تحمل عالمات املطابقة اإلجبارية التي تسلمها هيئات البلد و  جات املستوردةو أما بالنسبة للمنت

 .6تسويقها داخل التراب الوطنيو  املعترف بها من املعهد الجزائري للتقييس، فيمنع دخولهاو  املنشأ

يقع على  إلتزاميتضح مما سبق األهمية الكبيرة التي أوالها املشرع لعملية اإلشهاد باملطابقة، بوصفها 

ضمان إحاطته و  جات املحتملة من جهة،و عاتق املنتج، يستهدف به حماية املستهلك من كل أضرار املنت

تالعب محتمل من قبل  تركيبته بهدف الوقوف في وجه كلو  جو بجميع املعلومات املتعلقة بطبيعة املنت

املنتج، أو محاولته التأثير على رضا أو مخادعته من جهة أخرى، إذ أن اإلشهاد الذي يصدر عن هيئة 

مختصة بعد إتباع كافة اإلجراءات التي نص عليها القانون، ال يمكن أن تترك، في حالة الصرامة في تنفيذه، 

 .7اعهخدو  أي مجال لحدوث إضرار باملستهلك أو التالعب به

 

                                                                                                                                                         
"هو إشارة تؤكد أن املنتوج مطابق ملستويات السابق، وسم املطابقة للوائح الفنية، بأنه:  16/04من القانون رقم  13فقرة  02عرف  املادة  1

 علقة باملنتوج تم احترامها"أن كل إجراءات تقييم املطابقة املتو  الحماية املحددة باللوائح الفنية،
"عالمة محمية، ، املتعلق بتقييم املطابقة السابق، عالمة املطابقة بأنها: 05/465من املرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  03عرف  املادة  2

دمة املؤشرة مطابقة توضع أو تسلم، حسب بواعد نظا  اإلشهاد على املطابقة، تبين بدرجة كافية من الثقة أن املنتوج أو املسار أو الخ

 للمواصفة أو كل وثيقة تقييسية خصوصية أخرى" 
 السابق. 16/04من القانون رقم  06املضافة بموجب املادة و  04/04من القانون رقم  02مكرر فقرة  19أنظر املادة  3
 السابق 05/465املرسوم التنفيذي رقم من  13أنظر املادة  4
 من نفس املرسوم 14أنظر املادة  5
 من نفس املرسوم 15أنظر املادة  6
 .84عمار زعبي، املرجع السابق، ص  7
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 الربابة على مطابقة املنتوجات للمقاييس القانونية -2

املواصفات وفقا ملا و  جات املوجهة لالستهالك مطابقة للوائح الفنيةو إضافة إلى ضرورة أن تكون املنت

 املتعلق بحماية املستهلك 09/03سبق بيانه، فقد فرض املشرع الجزائري من جهة أخرى طبقا للقانون رقم 

 أن يقوم بإجراء مراقبة ملطابقة منتجاته للوائح الفنية 1املتمم، على كل متدخلو  املعدلقمع الغش و 

 املواصفات، وذلك قبل عرضها لالستهالك.و 

"يتعين على كل متدخل إجراء ربابة السابق، على أنه:  09/03من القانون رقم  12حيث نص  املادة 

 التنظيمية السارية املفعول.و  لتشريعيةمطابقة املنتوج ببل عرضه لالستهالك طبقا لألحكا  ا

تنوع املنتوجات التي و  تتناسب هذه الربابة مع طبيعة العمليات التي يقو  بها املتدخل حسب حجم

العادات املتعارف و  القواعدو  الوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة اختصاصهو  يضعها لالستهالك

 عليها في هذا املجال.

من هذا القانون، املتدخل من  25جريها األعوان املنصوص عليها في املادة ا تعفي الربابة التي ي

إلزامية التحري حول مطابقة املنتوج ببل عرضه لالستهالك طبقا لألحكا  التنظيمية السارية 

 املفعول".

هما: الرقابة التي و  جات،و يستخلص من املادة السابقة، أن هناك نوعين من الرقابة على مطابقة املنت

الرقابة التي تقوم بها جهات و  جات لالستهالك تسمى "بالرقابة الذاتية"،و يقوم بها املتدخل قبل عرض املنت

 2تسمى "بالرقابة اإلدارية"و  إدارية مختصة

جاته قبل عرضها لالستهالك، فتكون عن و التي يلتزم املتدخل بإجرائها على منتو  بالنسبة للرقابة الذاتية

إجراء و  لالستهالك أو اقتطاع العينات ةاء فحوصات على منتوجاته املوجهطريق قيام املتدخل بإجر 

من املرسوم  05املنصوص عليها في املادة و  يتم ذلك عادة لدى هيئات تقييم املطابقةو  التحاليل عليها،

املتعلق بتقييم املطابقة السابق، أبرزها املخابر التي يتمثل نشاطها على الخصوص  05/465التنفيذي رقم 

                                                 
املتمم، بأنه: و  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  07فقرة  03عرف املشرع الجزائري، املتدخل في املادة  1

بهذا املفهوم فإن املتدخل قد يكون املنتج أو املستورد أو و  ،"كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض املنتوجات لالستهالك"

 املوزع أو البائع أو أي شخص في عملية عرض املنتوجات لالستهالك
 .287محمد بودالي، حماية املستهلك في القانون املقارن، املرجع السابق، ص  2
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التحليل التي و  التحققو  التعرفو  الفحصو  املعايرة وأخذ العيناتو  القياسو  التجربةو  ختبارفي خدمات اإل 

 .1تسمح بالتحقق من املطابقة مع املواصفات أو اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى 

مطابقة املتعلق بمراقبة  92/65من املرسوم التنفيذي رقم  04و 03ومن جهة أخرى حددت املادتين 

، الوسائل التي 93/472املتمم باملرسوم التنفيذي رقم و  املعدلو  املواد املنتجة محليا أو املستوردة،

جاته املصنعة، حيث يعتمد على وسائل و تأكد من مطابقة منتليعتمدها الصانع في إجراء الرقابة الذاتية ل

 صيادلة صناعيين،و  كيماويين،علماء و  حيائيين،إماء على تدخل مستخدمين من علو  مادية مالئمة

بصفة عامة، من مستخدمين حائزين شهادات تثب  املؤهالت املطلوبة للقيام و  تكنولوجيين،و  مهندسين،و 

 .3ذلك قبل عرضها في السوق و  مراقبة مطابقة املواد املنتجة،و  بالفحوص الضرورية لتحليل الجودة

وسائل و  بالحضور الدائم ملستخدمين تقنيين أما في حالة التي ال يسمح حجم املؤسسة أو ظروف العمل

 .4مادية مالئمة، يتم اللجوء في إطار عالقة تعاقدية، إلى أجهزة مختصة في مراقبة الجودة

قد أقر املشرع الجزائري على ضرورة أن تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها و  هذا

الوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة و  ا لالستهالكتنوع املنتوجات التي يضعهو  املتدخل حسب حجم

 .5العادات املتعارف عليها في هذا املجالو  القواعدو  الختصاصه

، حيث لم يفرضه على املنتج األول له، بل لتزامو املالحظ على املشرع الجزائري أنه قد تشدد في هذا اإل

بصفة عامة على كل متدخل في و  أو بائعا،فرضه على كل متدخل، سواء كان منتجا أو موزعا أو مستوردا 

 جات وسالمتهاو ، وذلك حتى يضمن أن يتم التأكد دوريا من مطابقة املنت6جات لالستهالكو عملية وضع املنت

 .7خلوها من العيوب التي يمكن أن تسبب أضرارا للمستهلك، لذلك تعد الرقابة الذاتية إجراء وقائياو 

                                                 
 .طابقة، املرجع السابقاملتعلق بتقييم امل 05/465من املرسوم التنفيذي رقم  05أنظر املادة  1
، يتعلق بمراقبة مطابقة املواد املنتجة محليا أو 1992فبراير  12، املوافق 1412شعبان  08مؤرخ في  65-92املرسوم التنفيذي رقم  2

، املوافق 1413 شعبان 14املؤرخ في  47-93املتمم باملرسوم التنفيذي رقم و  ، املعدل1412شعبان  15 بتاريخ:، الصادرة 13املستوردة، ج.ر.ع 

 .1413شعبان  18 بتاريخ:، الصادرة 09، ج.ر.ع 1933فبراير  06
 من نفس املرسوم 03أنظر املادة  3
 من نفس املرسوم 04أنظر املادة  4
 .18/09املتمم بالقانون رقم و  قمع الغش، املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  02فقرة  12أنظر املادة  5
 .279، ص 2007علي فتاك، تأثير املنافسة على اإللتزام بضمان سالمة املنتوج، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  6
 .87عمار زعبي، املرجع السابق، ص  7
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 25املنصوص عليهم في املادة و  ي الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغشهو  أما بالنسبة للرقابة اإلدارية،

، حيث خول لهم القانون القيام 1املتمم السابقو  املتعلق بحماية املستهلك املعدل 09/03من القانون رقم 

 .2في جميع مراحل عملية العرض لالستهالكو في أي وق و بمراقبة مطابقة املنتوجات بأي وسيلة

ق فحص الوثائق و/أو بواسطة سماع املتدخلين يه الرقابة من طرف أعوان قمع الغش عن طر و تتم هذ

تتم عند االقتضاء، باقتطاع و  املعنيين، أو عن طريق املعاينات املباشرة بالعين املجردة أو بأجهزة القياس،

 .3العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب

في هذا اإلطار و قبل جمركتها،و  املستوردة فيتم مراقبة مطابقتها عند الحدودأما بالنسبة للمنتوجات 

، شروط وكيفيات مراقبة مطابقة املنتوجات املستوردة عبر 05/4674قد حدد املرسوم التنفيذي رقم 

 الحدود.

 قد منح املشرع الجزائري ألعوان قمع الغش صالحيات واسعة في سبيل أدائهم مهمة الرقابة علىو  هذا

ينتهم للمخالفات تبين من خاللها الواقعة امطابقة املنتوجات، حيث لهم صالحية تحرير املحاضر عند مع

، كما يمكنهم في إطار أدائهم مهام الرقابة فحص كل 5العقوبات املتعلقة بهاو  املخالفات املسجلةو  املعاينة

لة مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن كذا كل وسيو  وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية

، كما لهم الحرية في الدخول نهارا أو ليال، بما في ذلك أيام العطل، إلى املحالت 6يحتج تجاههم بالسر املنهي

بصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء املحالت و  التخزين،و  محالت الشحنو  امللحقاتو  املكاتبو  التجارية

 .7ذات االستعمال السكني

قد أقر املشرع الجزائري عقوبات على كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل من شأنه أن يعيق إتمام و  هذا

التي تحيلنا و  السابق، 09/03من القانون رقم  84ذلك طبقا للمادة و  الرقابة التي يجريها أعوان قمع الغش،

                                                 
األعوان األخرين و  القضائية"باإلضافة إلى ضباط الشرطة املتمم السابق، على أنه: و  املعدل 09/03من القانون رقم  25تنص املادة  1

معاينة مخالفات أحكا  هذا القانون، أعوان بمع الغش التابعون للوزارة و  املرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث

 املكلفة بحماية املستهلك"
 ، السابق.18/09قانون رقم املتمم بالو  قمع الغش، املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  29أنظر املادة  2
 من نفس القانون  30أنظر املادة  3
، يحدد شروط مراقبة مطابقة املنتوجات 2005ديسمبر  10املوافق  1426ذو القعدة  08املؤرخ في  467-05املرسوم التنفيذي رقم  4

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426القعدة  ذو 09 بتاريخ:، الصادرة 80املستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، ج.ر.ع 
 ، السابق.18/09املتمم بالقانون رقم و  قمع الغش، املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  32و 31أنظر املادتين  5
 من نفس القانون  33أنظر املادة  6
 من نفس القانون  34أنظر املادة  7
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إلى هذه األخيرة نجد أن  برجوعو  املتمم،و  من قانون العقوبات املعدل 435إلى العقوبات املقرر في املادة 

دج إلى  2.000غرامة مالية مقدرة ما بين و  العقوبة املقررة في هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين،

 دج. 20.000

و من جهة أخرى منح املشرع الجزائري ألعوان قمع الغش صالحية اتخاذ التدابير التحفظية في حالة 

ذلك في الفصل األول من الباب و  وجات سواء املستوردة أو املحلية،الشك أو التأكد من عدم مطابقة املنت

املتمم، حيث تتمثل هذه التدابير التحفظية املمنوحة ألعوان قمع و  املعدل 09/03الرابع من القانون رقم 

 الغش في ما يلي:

املنتوج يمكن ألعوان قمع الغش التصريح برفض دخول رفض دخول املنتوج املستورد عند الحدود:  -

 .1املستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته، باملعاينة املباشرة، أو بعد إجراء التحريات املدققة

يمكن ألعوان قمع الغش  التصريح بالدخول املشروط ملنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته: -

هذا لغرض و  بقته،التصريح بالدخول املشروط ملنتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطا

ضبط مطابقته، حيث تتم هذه األخيرة على مستوى املناطق تح  الجمركة، أو املؤسسات املتخصصة، أو 

أمن املنتوج، كما يمنع وضع املنتوجات و  في محالت املتدخل، على أن ال تتعلق ضبط املطابقة بسالمة

 .2موضوع الدخول املشروط، حيز االستهالك إلى غاية ضبط مطابقته

 يتمثل في وقف منتوج معروض لالستهالك ثب  بعد املعاينة املباشرة، أنه غير مطابق،و اإليداع: -

في حالة التأكد من عدم و قمع الغش،و  يكون ذلك بموجب قرار من اإلدارة املكلفة بحماية املستهلكو 

 ل ما يتعلق بعدم مطابقةإزالة ك و  مطابقة املنتوج يتم إعذار املخالف املعني من أجل اتخاذ التدابير املالئمة

 .3األعراف املعمول بها في عملية العرض لالستهالكو  احترام القواعدو 

يتم حجز املنتوج إذا ثب  عدم إمكانية ضبط مطابقته، أو إذا رفض املتدخل املعني إجراء الحجز:  -

ه أو إتالفه يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، أو إعادة توجيهو  عملية ضبط مطابقة املنتوج املشتبه فيه،

 .4دون اإلخالل باملتابعة الجزائية للمتدخل املعني

                                                 
 .18/09من القانون رقم  02املعدلة بموجب املادة و  09/03من القانون رقم  54أنظر املادة  1
 نفس املادة 2
 من نفس القانون  56و 55أنظر املادتين  3
 من نفس القانون  57أنظر املادة  4



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 264 ~ 
 

 شتباه في عدم مطابقتهتوج لالستهالك أينما وجد، عند اإل يتمثل في منع وضع كل من السحب املؤبت: -

  ختبارات أو التجارب، فإذا لم يثبقة ال سيما نتائج التحاليل أو اإل نتظار نتائج التحريات املعمإذلك في و 

( أيام عمل، يرفع فورا تدبير السحب 07عدم مطابقة املنتوج، أو لم تجري هذه التحريات في أجل سبعة )

التحاليل أو االختبارات أو و  املؤق ، مع إمكانية تمديد هذا األجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة

 . 1فورا وكيل الجمهورية بذلكيعلم و  التجارب ذلك، أما إذا ثب  عدم مطابقة املنتوج، يعلن عن حجزه،

يتم السحب النهائي من طرف أعوان قمع الغش دون رخصة مسبقة من السلطات  السحب النهائي: -

 ذلك في الحاالت األتية:و  القضائية املختصة، مع ضرورة إعالم وكيل الجمهورية بذلك فورا،

 دة صالحيتها.املنتوجات التي تثب  أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انته  م -

 املنتوجات التي تثب  عدم صالحيتها لالستهالك -

 املنتوجات املقلدة -

 .2األشياء أو األجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير -

قوم به أعوان قمع الغش، إلى تحرير محاضر يالسحب املؤق  أو النهائي الذي و  يؤدي الحجزو  هذا

 ، كما يتحمل هذا األخير املصاريف3املتدخل املعنيتوضع تح  حراسة و  وتشميع املنتوجات املتشبه فيها

إذا كان هذا املنتوج قابل و  التكاليف السترجاع املنتوج املشتبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي،و 

لالستهالك يوجه مجانا حسب الحالة، إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه لإلتالف إذا كان مقلدا أو غير 

 .4صالح لالستهالك

املكلفة  يمكن للمصالحالتوبيف املؤبت لنشاط املؤسسة أو الغلق اإلداري للمحالت التجارية:  -

قمع الغش أن تقوم بالتوقيف املؤق  لنشاط املؤسسات أو الغلق اإلداري للمحالت و  بحماية املستهلك

اعد املحددة في ( يوما قابلة للتجديد، إذا ثب  عدم مراعاتها للقو 15التجارية، ملدة أقصاها خمس عشرة )

ذلك إلى غاية إزالة كل األسباب و  ، بما في ذلك القواعد املتعلقة بمطابقة املنتوجات،09/03القانون رقم 

 .5التي أدت إلى اتخاذ هذه التدابير، دون اإلخالل بالعقوبات الجزائية املقرر في هذا اإلطار

                                                 
 ، السابق.18/09من القانون رقم  04املعدلة بموجب املادة و  09/03من القانون رقم  59أنظر املادة  1
 انون من نفس الق 62أنظر املادة  2
 من نفس القانون  61أنظر املادة  3
 من نفس القانون  61أنظر املادة  4
 من نفس القانون  65أنظر املادة  5
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ير التحفظية التي يتخذها أعوان قمع قد أقر املشرع الجزائري عقوبات على كل من يخالف التدابو  هذا

من القانون رقم  09املعدلة بموجب املادة و  ،09/03من القانون رقم  79ذلك بمقتض ى املادة و  الغش،

 السابق، التي تنص على أنه: 18/09

يعابب بالحبس من  ،1من بانون العقوبات 155"دون اإلخالل باألحكا  املنصوص عليها في املادة  

دج( إلى مليوني  500.000بغرامة من خمسمائة ألف دينار )و  ( سنوات،03( أشهر إلى ثالث )6ستة )

دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط  2.000.000دينار )

وبيف املؤبت للنشاط أو املطابقة أو سحبه مؤبتا من عملية عرضه لالستهالك أو يخالف إجراءات الت

 الغلق اإلداري للمحالت التجارية".

 إضافة إلى هذه العقوبات، فإنه يدفع مبلغ بيع املنتوجات موضوع هذه املخالفة للخزينة العمومية،

 .2يقيم على أساس سعر البيع املطبق من طرف املخالف أو على أساس سعر السوق و 

 بتسليم مبيع مطابق لتزا في حالة إخالله باإلالفرع الثاني: مسؤولية البائع اإللكتروني 

ه بتسليم مبيع مطابق ملا هو متفق عليه في العقد، يؤدي إلتزاممن املعلوم أن إخالل البائع اإللكتروني ب

إلى قيام مسؤوليته، مع ذلك فإنه يشترط لقيام مسؤولية البائع اإللكتروني توافر جملة من الشروط، فإذا 

يثب  للمستهلك اإللكتروني برجوع عليه بتنفيذ و  قق مسؤولية البائع اإللكتروني،توافر هذه الشروط تتح

 ه وفقا ملا هو متفق عليه في العقد.إلتزام

التي و  و في هذا اإلطار يكون للمستهلك اإللكتروني العديد من الحلول التي يمكنه إعمالها في هذا اإلطار،

 القواعد الخاصة.و  تتوزع بين القواعد العامة

و عليه سنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى الشروط الواجب توافرها لقيام مسؤولية البائع اإللكتروني 

 األثار املترتبة على قيام مسؤوليته،و  بتسليم مبيع مطابق ملا هو متفق عليه في العقد، لتزامإلخالله باإل

 ذلك على النحو اآلتي. و 

 

                                                 
"يعابب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات كل من كسر عمدا من قانون العقوبات الجزائري، السابق، على أنه:  155تنص املادة  1

 العمومية أو الشروع عمدا في كسرها"األختا  املوضوعة بناء على أمر السلطة 
 املتمم، السابق.و  املعدل 09/03من القانون رقم  80أنظر املادة  2
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 بتسليم مبيع مطابق لتزا ي عن ااخالل باإلأوا: شروط بيا  مسؤولية البائع اإللكترون

من املعلوم أن تسليم املبيع في إطار عقد البيع اإللكتروني قد يتم بطريقة تقليدية، أو قد يتم التسليم 

سم "املنتوجات ااملعروفة بو  بالنسبة لبعض املنتوجات التي تسمح طبيعتها بذلك نترن عن بعد عبر اإل 

الحالتين قد يجد املستهلك اإللكتروني املبيع غير مطابق ملا هو متفق عليه، فحتى في كلتا و الرقمية"،

يكون للمستهلك اإللكتروني الحق بالرجوع عليه بدعوى ضمان و  تتحقق مسؤولية البائع في هذا اإلطار،

سبيل  التي يجب على املستهلك اإللكتروني التقيد بها فيو  ،1املطابقة، ال بد من توافر جملة من الشروط

 املطالبة بحقه باملبيع املطابق ملا هو متفق عليه.

أن يقوم املستهلك و  و تتمثل هذه الشروط في: أن يكون املبيع معيبا بعيب عدم املطابقة وق  التسليم

أخيرا أن يكون املستهلك غير عالم و  إخطار البائع اإللكتروني بعدم املطابقة،و  اإللكتروني بفحص املبيع

 سنحاول التفصيل في هذه الشروط على النحو اآلتي.و  املطابقة وق  التعاقدبعيب عدم 

 أن يكون املبيع معيبا بعيب عد  املطابقة وبت التسليم -1

إمكانية رجوع املستهلك اإللكتروني عليه و  يشترط لقيام مسؤولية البائع اإللكتروني بضمان املطابقة،

م للمستهلك غير مطابق ملا هو متفق عليه في العقد، حيث بدعوى ضمان املطابقة، أن يكون املبيع املسل

 يعتبر عدم مطابقة املبيع ملا هو متفق عليه هو الشرط أو الضابط األساس ي الذي يثير ضمان املطابقة،

 .2ه بتسليم مبيع مطابقة ملا هو متفق عليهإلتزاميرتب مسؤولية البائع عن اإلخالل بو 

ختالف الش يء املسلم فعال عما كان يجب تسليمه وفقا إطابقة: هذا اإلطار بعيب عدم امل و يقصد في

 .3للعقد، أو تسليم ش يء أخر غير املتفق عليه بذاته أو صفاته

الكمية و  الخصائصو  وبالتالي فإن املبيع يكون معيبا بعيب عدم املطابقة إذا لم تتوافر فيه املواصفات

صالح لالستعمال للغرض الذي من أجله تم التعاقد املتفق عليها في العقد صراحة أو ضمنا، أو كان غير 

 .4سواء انعدم  املطابقة كليا أو اختل  في وجه من الوجوهو  عليه،

                                                 
 .373شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  1
 396-395مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السابق، ص  2
 .130املرجع السابق، ص سالمة املستهلك، و  رضوان قرواش، الضمانات القانونية لحماية أمن 3
 .689-688إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
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التي تم إنشاؤها بموجب األمر و  من قانون االستهالك الفرنس ي، L217-4و في هذا اإلطار نص  املادة 

"يلتز  قانون املستهلك، على أنه:  املتعلق بالجزء التشريعي من 2016مارس  14املؤرخ  301-2016رقم 

ا للعقد،
ً
 عن أي نقص في املطابقة موجود وبت التسليم"و  البائع بتسليم البضائع وفق

ً
 .1يكون مسؤوا

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون الجزائري رقم  01فقرة  23و من جهة أخرى تنص املادة 

ستعادة سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق إ"يجب على املورد اإللكتروني اإللكترونية على أنه: 

 للطلبية أو في حالة ما إذا كان املنتوج معيبا"

و املالحظ أن عيب عدم املطابقة يشترط فيه أن يكون موجود وق  التسليم، بمعنى أخر أن الوق  

العيب الذي يعتد فيه بوجود العيب لقبول دعوى ضمان املطابقة هو وق  تسليم املبيع، سواء أكان 

بقي إلى وق  و  قبل التسليمو  بقي إلى وق  التسليم، أو أن العيب قد حدث بعد البيعو  موجود وق  البيع

 .2يكون البائع مسؤوال عن ضمانهو  التسليم فيكون موجودا وق  التسليم،

لم ينكشف أو يظهر أثره إال بعد التسليم، فيقع على و  أما إذا كان العيب موجود وق  التسليم

ك اإللكتروني في هذه الحالة إثبات أن العيب كان موجودا باملبيع وق  التسليم حتى يثب  حقه في املستهل

 .3ضمان املطابقة

عفاء املستهلك إو  جود عيب املطابقة وق  التسليم،و  فترض املشرع الفرنس يإو في هذه الحالة األخيرة، 

( 24عشرين شهرا )و  ظهر خالل فترة أربعةمن عبء إثبات أن العيب كان موجود في املبيع وق  التسليم إذا 

من  L217-7ذلك طبقا للمادة و  ( بعد التسليم بالنسبة للسلع املستعملة،06ستة أشهر )و  بعد التسليم،

املتعلق  2016مارس  14املؤرخ  301-2016التي تم إنشاؤها بموجب األمر رقم و  قانون االستهالك الفرنس ي،

فترض أن عد  املطابقة الذي يظهر خالل فترة ي "ك، بنصها على أنه: بالجزء التشريعي من قانون املستهل

 .أربعة وعشرين شهًرا من تسليم البضاعة موجود في وبت التسليم، ما لم يثبت خالف ذلك

 .1بالنسبة للسلع املستعملة املباعة، تم تحديد هذه الفترة بستة أشهر"

                                                 
1
 Article L217-4 du Code de la consommation, Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la 

partie législative du code de la consommation, op cit : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond 

des défauts de conformité existant lors de la délivrance », Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3271ABA2BC2F4F37E837495EC1DE3778.tplgfr27s_

1?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200901 

Voir aussi: Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, droit de contrats spéciaux, 8
e
 

édition, LGDJ, Paris, France, 2016, p 226. 
 .693إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  2
 .132السابق، ص  عسالمة املستهلك، املرجو  رضوان قرواش، الضمانات القانونية لحماية أمن 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3271ABA2BC2F4F37E837495EC1DE3778.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3271ABA2BC2F4F37E837495EC1DE3778.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200901
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فإن وجود عيب عدم املطابقة خالل املدة السابقة يعتبر قرينة بسيطة على أن هذا العيب كان  بالتاليو 

ينتقل بذلك عبء اإلثبات إلى البائع اإللكتروني، بأن يثب  خطأ املستهلك و  موجود وق  التسليم،

 .2باملطابقة لتزاماإللكتروني إن أراد التخلص من املسؤولية املترتبة على إخالله باإل

عشرين شهرا من تسليم املبيع، أو مرور ستة أشهر و  في املقابل إذا ظهر العيب بعد مرور أربعةو 

بالنسبة للسلع املستعملة، فإنه يقع على املستهلك اإللكتروني عبء إثبات أن العيب كان موجودا باملبيع 

 .3وق  التسليم

لها أن عيب عدم املطابقة قد أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم يحدد مدة محددة يفترض من خال

كتشف املستهلك اإللكتروني العيب بعد التسليم، فيقع عليه إثبات أن إإذا  بالتاليو  وجد وق  التسليم،

 هذا العيب كان موجودا باملبيع وق  التسليم حتى يثب  حقه في ضمان املطابقة.

 أن يقو  املستهلك بفحص املبيع -2

املستهلك اإللكتروني من وصف املبيع املسلم إليه من طرف البائع مما ال شك فيه أنه حتى يتمكن 

اإللكتروني بأنه مطابق أو غير مطابق، ال بد أن تكون تصرفاته قد أخذت مسلكا إيجابيا تجاه املبيع املسلم 

ذلك بأن يبادر بفحص املبيع املسلم إليه للكشف عن مدى مطابقته ملا و  أن يكون شخصا نشيطاو  إليه،

 .4في العقد هو وارد

ذلك في و  و قد نص املشرع الجزائري في القواعد العامة على ضرورة فحص املشتري للمبيع عند تسلمه،

 التي تنص على أنه: و  من القانون املدني، 380املادة 

"إذا تسلم املشتري املبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب بواعد 

 التعامل التجارية..."

                                                                                                                                                         
1
 Article L217-7 du Code de la consommation, Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la 

partie législative du code de la consommation, op cit, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai 

de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf 

preuve contraire. 

Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. » 

Voir aussi : Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, op cit, p 226. 
 .399مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السابق،  2
 .693إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  3
 .114مريم يغلى، املرجع السابق، ص  4
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تطبيقا لذلك، فإن املستهلك اإللكتروني يكون مسؤوال عن التحقق من حالة املبيع بمجرد أن يتمكن و  

املواصفات و  التحقق من مدى مطابقته للشروطو  من ذلك، فال يقبل تسلم املبيع إال بعد أن يقوم بفحصه

م التعاقد عليه من التأكد من صالحيته ألداء الغرض الذي تو  املتفق عليها في العقد صراحة أو ضمنيا،

 .1أجله

مطابقته، إال أنه يمكنه  و الغالب أن يقوم املستهلك اإللكتروني بفحص املبيع بنفسه للتحقق من مدى

 .2ستعانة بشخص أخر كخبير للقيام بفحص املبيعأيضا اإل 

الفحص، املعيار املقدر في و  يتعين على املستهلك اإللكتروني أن يبادر بفحص املبيع فور تسلمه،و  هذا

، أما 3شتراه خالل املدة املعقولةإه الشخص العادي عندما يتسلم ش يء هو الفحص املعتاد الذي يقوم ب

إذا كان عيب عدم املطابقة مما ال يمكن الكشف عنه بالفحص املعتاد فال يسقط حق املستهلك 

لفحص بحسب املألوف في يبقى له هذا الحق طوال املدة الالزمة إلجراء او  اإللكتروني في ضمان املطابقة،

التعامل، فقد يستغرق فحص املبيع بعض الوق  للتحقق من مدى مطابقته، كما هو الشأن في بيع 

األجهزة الطبية...، حيث يجب و  األشياء املعقدة التركيب، أو األجهزة ذات التقنية العالية كالحاسوب األلي

 .4تحقق من مدى مطابقتهاالو  أن يترك للمستهلك اإللكتروني الوق  الكافي لفحصها،

فاق االتو  بوجوب االتفاق املسبق على تمديد اآلجال 5و في مجال عقد البيع اإللكتروني، يرى البعض

الغياب املادي للطرفين املتعاقدين يستلزم و  عتبار أن الوسائل اإللكترونيةإستعانة بالخبرة، على على اإل 

ني عادة على شاشة الحواسيب يكون على خالف الحذر في الفحص، ألن ما يراه املستهلك اإللكترو 

إظهار مزايا في املبيع قد ال تكون موجودة في و  الحقيقة، نظرا ملا تتميز به التقنية من إمكانيات تزيين

 الحقيقة.

تضح بعد الفحص أن املبيع غير مطابق، أن يخطر البائع إين على املستهلك اإللكتروني إذا يتعو  هذا

 بعدم املطابقة.

 

                                                 
 .448سيد محمد سيد شعراوى، املرجع السابق، ص  1
بشأن البيع الدولي للبضاعة، مجلة جامعة  1980لعام  ضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فييناو  باملطابقة لتزامهندي جودت، اإل 2

 . 120، ص 2012، جامعة دمشق، سوريا، 01، العدد 28القانونية، املجلد و  دمشق للعلوم االقتصادية
 .695إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  3
 .403-402مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املرجع السابق، ص  4
 .377-376شايب بوزيان، املرجع السابق، ص و  ،401، املرجع السابق، ص محمد ناصر حمودي 5



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 270 ~ 
 

 لبائع اإللكتروني بعد  املطابقةلإخطار املستهلك  -3

في حالة ما و بعد أن يقوم املستهلك اإللكتروني بفحص املبيع املسلم إليه من طرف البائع اإللكتروني،

إذا تبين له أن املبيع غير مطابق ملا هو متفق عليه في العقد، فإنه يتعين عليه أن يقوم بإخطار البائع 

 .1إال سقط حقه في ضمان املطابقةو  ة عدم املطابقة في اآلجال املحددة قانونا،اإللكتروني بحال

و اإلخطار هو إجراء يقوم به املستهلك اإللكتروني ليبدي للبائع اإللكتروني عدم قبوله بوجود عيب في 

البائع  ذلك بهدف تفادي تفسير سكوته قبوال للمبيع بما فيه من عيوب، لذا يعتبر اإلخطار إعالمو  املبيع،

من جهة أخرى فإن اإلخطار يهدف إلى حماية البائع اإللكتروني و  اإللكتروني بوجود ما يستوجب الضمان،

 كتشافه للعيب،إاملطابقة بعد مرور وق  طويل من  أيضا من تعسف املستهلك س يء النية، بتمسكه بعيب

 .2ستقرار املعامالت التجارية اإللكترونيةإناسبه، الش يء الذي يؤدي إلى عدم تأخير اإلخطار بما ي بالتاليو 

قد نص  أغلب التشريعات على وجوب أن يقوم املستهلك بإخطار البائع بعيب عدم املطابقة، و  هذا

من  02فقرة  05من ذلك ما نص  عليه املادة و  كما حددت املدة التي يجب في إطارها تسليم هذا اإلخطار،

، حيث حددت 3ضمان السلع االستهالكيةو  ببعض جوانب بيع املتعلق 1999/44التوجيه األوروبي رقم 

املدة التي يتعين فيها على املستهلك إخطار البائع بعيب عدم املطابقة بشهرين، تحسب من تاريخ العثور 

 .4على عيب عدم املطابقة

لك أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم ينص في قانون التجارة اإللكترونية على وجوب أن يقوم املسته

نص على وجوب أن يقوم الاكتفى فقط بو  اإللكتروني بإخطار البائع اإللكتروني عن عدم املطابقة،

املستهلك اإللكتروني في حالة كان املبيع غير مطابق للطلبية، بإعادة إرسال املبيع في غالفه األصلي خالل 

تكون تكاليف إعادة اإلرسال و  ع،( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمبي04مدة أقصاها أربعة )

 .5على عاتق املورد اإللكتروني

                                                 
 .120مريم يغلى، املرجع السابق، ص  1
 .116هاجر بوطالب، املرجع السابق، ص  2

3
 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et 

des garanties des biens de consommation, Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999 p. 0012 – 0016, Disponible 

sur le site :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01999L0044-20111212 
4
 Article 5/2 du Directive 1999/44/CE : « Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour 

bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter 

de la date à laquelle il l'a constaté » 
 املتعلق بالتجارة اإللكترونية، املرجع السابق. 18/05من القانون رقم  02فقرة  23نظر املادة أ 5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01999L0044-20111212
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أما في إطار القواعد العامة، فنجد أن املشرع الجزائري قد نص على وجوب أن يقوم املشتري بإخطار 

 املتعلقة بضمان العيوب الخفية،و  من القانون املدني، 380ذلك في املادة و  البائع بالعيب املوجود في املبيع،

اكتفى فقط بالنص على ضرورة أن و  حدد أجل محدد يجب على املشتري أن يسلم في إطاره اإلخطار،لم يو 

، كما تطرق في الفقرة الثانية من املادة السابقة إلى الحالة التي ال يظهر فيها العيب 1يرسله في أجل مقبول 

هذه الحالة إخطار البائع وق  التسليم، بل يظهر في وق  الحق على التسليم، حيث أوجب على املشتري في 

 .2بمجرد ظهور العيب

و قد رتب املشرع الجزائري أثارا على قيام املشتري باإلخطار في الوق  املالئم، أو عدم اإلخطار في الوق  

التي يقوم فيها باإلخطار في و  املالئم، ففي الحالة األخيرة يعتبر راضيا باملبيع بعيوبه، أما في الحالة األولى

 من القانون املدني. 376، فيكون له الحق باملطالبة بالضمان املنصوص عليه في املادة 3الئمالوق  امل

 عد  علم املستهلك بعيب عد  املطابقة وبت التعابد -4

يشترط أيضا حتى يثب  للمستهلك اإللكتروني الحق في ضمان املطابقة، أن يكون عيب عدم املطابقة 

فال يمكن للمستهلك اإللكتروني أن ينكر املطابقة باالستناد إلى عيب غير معروف للمستهلك وق  التعاقد، 

 .4عاقدتكان يعلمه أو ال يمكن أن يجهله وق  ال

التي تم و  من قانون االستهالك الفرنس ي L217-8و قد تطرق املشرع الفرنس ي إلى هذه النقطة في املادة 

يحق للمشتري أن يطلب مطابقة  "أنه: التي تنص على و  السابق، 301-2016إنشاؤها بموجب األمر رقم 

مع ذلك، ا يمكنه ااعتراض على املطابقة من خالل التذرع بعيب كان يعرفه أو ا و  البضائع للعقد،

 5يمكنه تجاهله عند التعابد".

                                                 
"إذا تسلم املشتري املبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من من القانون املدني الجزائري، على أنه:  01فقرة  380تنص املادة  1

عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا األخير في أجل مقبول عادة فإن لم يفعل ذلك حسب بواعد التعامل التجارية، فإذا كشف 

 أعتبر راضيا باملبيع"
"غير أنه إذا كان العيب مما لم يظهر بطريق ااستعمال العادي وجب على من القانون املدني الجزائري، على أنه:  02فقرة  380تنص املادة  2

 إا اعتبر راضيا باملبيع بما فيه من عيب"و  يخبر البائع بذلكاملشتري بمجرد ظهور العيب أن 
"إذا أخبر املشتري البائع بالعيب املوجود في املبيع في الوبت املالئم كان له الحق في من القانون املدني الجزائري، على أنه:  381تنص املادة  3

 "376املطالبة بالضمان وفقا للمادة 
 .689السابق، ص  إسماعيل يوسف حمدون، املرجع 4

5
 Article L217-8 du Code de la consommation, Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la 

partie législative du code de la consommation, op cit, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au 

contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait 

ignorer lorsqu'il a contracté.. » 
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يقع إثبات و  و مع ذلك فإن عدم علم املستهلك اإللكتروني بعيب عدم املطابقة وق  التعاقد مفترض،

بالعيب وق  التعاقد بما يدل على قبوله السلعة مشمولة بتلك العيوب، على عاتق البائع علم املستهلك 

 اإللكتروني من أجل دفع املسؤولية عنه.

كما يجب أن يثب  البائع اإللكتروني أن علم املستهلك بعيب عدم املطابقة كان وق  التعاقد، أما إذا 

الحقا على التعاقد أو كان في وق  التسليم ال يسقط كان علم املستهلك اإللكتروني بعيب عدم املطابقة 

 حقه في ضمان املطابقة.

 بتسليم مبيع مطابق لتزا ثانيا: جزاء إخالل البائع اإللكتروني باإل

قام باتخاذ اإلجراءات و  إذا تسلم املستهلك اإللكتروني مبيع غير مطابق ملا هو متفق عليه في العقد،

إعادة املبيع إليه و  ذا اإلطار، السيما تلك املتعلقة بإخطار البائع اإللكترونيالقانونية الواجب اتخاذها في ه

في الوق  املحدد قانون وفقا ملا سبق بيانه، فإنه يثب  له الحق بضمان املطابقة، والرجوع على البائع 

 اإللكتروني بذلك.

مالها، منها ما هو وارد في في هذا اإلطار يملك املستهلك اإللكتروني العديد من الحلول التي يمكنه إع

القانون رقم  1منها ما يدخل ضمن الحلول الخاصة التي كفلها لهو  القواعد العامة في القانون املدني،

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية. 18/05

و سنحاول في هذا اإلطار الوقوف على هذه الحلول أو الجزاءات، التي يمكن للمستهلك إلكتروني 

ذلك على و  البائع اإللكتروني في حالة تسليمه مبيع غير مطابق ملا هو متفق عليه في العقد،إعمالها على 

 النحو اآلتي. 

 الجزاءات الواردة في القانون املدني -1

يسعفنا القانون املدني ببعض الجزاءات التي يمكن للمستهلك اإللكتروني إعمالها في الحالة التي يقوم 

ليمه مبيع غير مطابق ملا هو متفق عليه في العقد، حيث يثب  للمستهلك فيها البائع اإللكتروني بتس

ذلك و  اإللكتروني في هذه الحالة، طبقا للقواعد العامة في القانون املدني، الحق في املطالبة بالتنفيذ العيني

تعويض الو  بتسليمه مبيع مطابق ملا هو متفق عليه في العقد إذا كان التنفيذ ممكنا، أو طلب فسخ العقد

                                                 
 .473محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
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ختيار بين هذه اإل  على املستهلك اإللكترونيو  نتيجة ما أصابه من ضرر بسبب عدم مطابقة املبيع،

 .1اآلجالو  متيازات ال سيما من حيث اإلثباتإجزاءات وفق ما تتيحه كل منها من ال

 حق املستهلك في طلب التنفيذ العيني -أ

ا معينا، فمن حق الدائن أن يطلب إلتزامملتعاقد من املعلوم أنه متى ما فرض االتفاق أو القانون على ا

 ،2ه عينيا وفق ما هو متفق عليه في العقد أو ما فرضه القانون متى كان ذلك ممكناإلتزاممن املدين تنفيذ 

 تطبيقا لذلك، إذا قام البائع اإللكتروني بتسليم املستهلك اإللكتروني مبيعا غير مطابق للشروطو 

في العقد، أو غير مطابق للغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فإنه يثب   املواصفات املتفق عليهاو 

ذلك بتسليمه مبيع مطابق ملا و  للمستهلك اإللكتروني الحق في مطالبة البائع اإللكتروني بالتنفيذ العيني،

 .3هو متفق عليه في العقد، إذا كان ذلك ممكنا

"يجبر التي تقض ي على أنه: و  املدني الجزائري،من القانون  164و أساس ذلك ما نص  عليه املادة 

 ه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا".إلتزامعلى تنفيذ  181و 180املدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 

غير أنه إذا كان التنفيذ العيني بتسليم املستهلك اإللكتروني مبيع مطابق ملا هو متفق عليه غير ممكنا، 

املبيع املطابق محل العقد أو كان التنفيذ العيني من شأنه أن يرهق البائع سواء كان ذلك بسبب نفاذ 

عينيا  لتزاماإللكتروني أو من شأنه أن يلحق به خسائر فادحة أو ألي سبب أخر يجعل من تنفيذ اإل

من  176ذلك وفقا ملا نص  عليه املادة و  طريق التعويض،عن مستحيال، فإن التنفيذ في هذه الحالة يكون 

 التي تقض ي على أنه: و  القانون املدني الجزائري،

عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عد  تنفيذ  لتزا "إذا استحال على املدين أن ينفذ اإل

يكون الحكم كذلك إذا تأخر و  ه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ا يد له فيه،إلتزام

 ه".إلتزاماملدين في تنفيذ 

 

 

 

 

                                                 
 .282زهية بشاطة، املرجع السابق، ص  1
 .474محمد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  2
 .234-233أحمد بن حمود بن أحمد الحبس ي، املرجع السابق، ص  3
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 حق املستهلك في فسخ عقد البيع اإللكتروني -ب

فسخ العقد هو إنهاء الرابطة العقدية بناء على طلب أحد املتعاقدين جزاء لعدم قيام املتعاقد األخر 

 .1ه العقديإلتزامبتنفيذ 

كتروني بالتنفيذ العيني، أو كان و عليه يمكن للمستهلك اإللكتروني إذا فقد األمل من قيام البائع اإلل

من  119ستنادا إلى نص املادة إختالل املطابقة جسيما، أن يطالب بفسخ عقد البيع اإللكتروني، وذلك إ

ه إلتزام"في العقود امللزمة لجانبين، إذا لم يوف أحد املتعابدين بالقانون املدني، التي تقض ي على أنه: 

ه، مع التعويض في الحالتين جاز للمتعابد األخر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخ

 إذا ابتض ى الحال ذلك.

و يجوز للقاض ي أن يمنح املدين أجال حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم 

 ات".لتزاميوف به املدين بليل األهمية بالنسبة إلى كامل اإل

ك اإللكتروني لفسخ العقد و املالحظ من خالل الفقرة الثانية من املادة السابقة، أن طلب املستهل

يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي، إذ يجوز له رفض طلب املستهلك بفسخ العقد إذا كان الخلل في 

 املطابقة قليل األهمية مقارنة مع ما تم تحقيقه من املطابقة ككل.

في لو تبين له أن الخلل و  و من جهة أخرى ال يمكن للقاض ي أن يحكم بالفسخ من تلقاء نفسه، حتى

املطابقة كان جسيما، هذا ألن الفسخ يعتبر رخصة تثب  للمشتري دون القاض ي، لذلك وجب للحكم 

ما يؤكد ذلك هو القرار و  بالفسخ أن يرفع املستهلك اإللكتروني دعوى يطلب فيها فسخ العقد صراحة،

العقد مع منح ، حيث جاء في مضمونه: "أن الحكم بفسخ 20/02/2002الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 

من  119التعويض دون أن يطلب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد هو تطبيق س يء للمادة 

 .2طلباتها"و  التقنين املدني، إذ كان يتعين على قضاة املوضوع التقيد بالدعوى 

كل منهما  يترتب على فسخ العقد إعادة املتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيلتزمو  هذا

يلتزم هذا و  برد ما استوفاه من األخر، فيلتزم البائع اإللكتروني برد ثمن املبيع إلى املستهلك اإللكتروني،

                                                 
 .706إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  1
، التهميش رقم 383: شايب بوزيان، املرجع السابق، ص نقال عن، 225843، ملف رقم 20/02/2002قرار صادر عن املحكمة العليا بتاريخ  2

02. 
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 122إذا استحال الرد جاز للقاض ي الحكم بالتعويض، وفقا ملا نص  عليه املادة و  األخير برد الش يء املبيع،

 التي تقض ي على أنه:و  من القانون املدني،

العقد أعيد املتعابدان إلى الحالة التي كانا عليها ببل التعابد، فإذا استحال ذلك جاز  "إذا فسخ

 للمحكمة أن تحكم بالتعويض".

لمستهلك اإللكتروني، كونه يخوله إن كان يضمن املصلحة االقتصادية لو  و عموما فإن فسخ العقد

ؤدي إلى إشباع رغباته االستهالكية، كون سترداد ما دفعه كمقابل للمبيع غير املطابق، ومع ذلك فإنه ال يإ

إلى التمسك باملبيع، ال  روفالظ، األمر الذي قد يدفعه في بعض أنه يفض ي إلى تخلي املستهلك عن املبيع

 .1الحل األمثلسيما إذا تعذر الحصول على البديل، وحينئذ يكون طلب التنفيذ العيني هو 

 حق املستهلك في طلب التعويض -ج

بتسليم مبيع مطابقة،  لتزامعادة ما يلحق باملستهلك اإللكتروني ضررا نتيجة إخالل البائع اإللكتروني اإل

فيثب  للمستهلك اإللكتروني في هذه الحالة الحق في املطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية أو 

غير مطابق ملا هو متفق عليه في  باملطابقة، ذلك أن تسليم مبيع لتزامجسمانية بسبب إخالل البائع باإل

 .2العقد من شأنه أن يسبب أضرارا ملستعمل الش يء املبيع في شخصه أو يلحق الضرر في أمواله

و قد يكون طلب املستهلك اإللكتروني التعويض، متبوع بإحدى الدعويين السابقتين، أي دعوى التنفيذ 

مستقل دون الحاجة ألن يكون و  كل مباشرالعيني أو دعوى الفسخ، كما يمكنه أن يطلب التعويض بش

 .3متبوع بدعوى التنفيذ العيني أو دعوى فسخ العقد

و تطبيقا لذلك، يلتزم البائع اإللكتروني بتعويض املستهلك اإللكتروني عن جميع األضرار املباشرة التي 

القانون املدني من  01فقرة  182ذلك طبقا لنص املادة و  تلحق به بسب عدم مطابقة الش يء املبيع،

يشمل التعويض جميع الخسائر الالحقة به كاملصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقها و  الجزائري،

ما التزم به تجاه الغير، كما يشمل و  مصاريف دعوى عدم املطابقة،و  املستهلك اإللكتروني على املبيع

 .4التعويض عن الكسب الفائ 

                                                 
 .476-475السابق، ص محمد عماد الدين عياض، املرجع  1
 .237أحمد بن حمود بن أحمد الحبس ي، املرجع السابق، ص  2

3
 Jorge Balmaceda, La vente de marchandises dans les systèmes de droit civil et de common law : une étude des 

droits anglais, chilien et français, Thèse de doctorat en Droit privé, école doctorale de Droit privé, Université 

Paris 1 – Panthéon Sorbonne, France, 2017, p 165. 
 711-710إسماعيل يوسف حمدون، املرجع السابق، ص  4
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التعويض، يقتصر على تعويض الضرر املباشر املترتب على عدم البائع ب إلتزامو املالحظ هنا أن 

املطابقة الذي كان يمكن توقعه عادة وق  التعاقد، إال إذا ارتكب غشا أو خطأ جسيما، ففي هذه الحالة 

خير يلتزم بتعويض املستهلك اإللكتروني على كل األضرار املباشرة التي لحق  به، سواء كان  هذه األ 

من القانون املدني الجزائري  02فقرة  182أو غير متوقعة، وذلك طبقا لنص املادة األضرار متوقعة 

 بمفهومها املخالف.

 الجزاءات الواردة في بانون التجارة اإللكترونية -2

بتسليم مبيع مطابق ملا هو  إلتزامأقر املشرع الجزائري جزاءات خاصة في حالة إخالل البائع اإللكتروني ب

تعتبر هذه الجزاءات التي أقرها املشرع الجزائري في القانون و  متفق عليه في العقد اإللكتروني بصورة عامة،

سترجاع حقوق املستهلك اإللكتروني أفضل إة اإللكترونية من شأنها أن تضمن املتعلق بالتجار  18/05رقم 

ي، كون أنها جاءت مطلقة غير مقيدة بأي شرط على عكس الجزاءات من الجزاءات الواردة في القانون املدن

 الواردة في القانون املدني.

املتعلق بالتجارة اإللكترونية على  18/05من القانون رقم  23و في هذا اإلطار فقد نص  املادة 

مطابق ملا هو الجزاءات املوقعة على البائع اإللكتروني في حالة تسليمه للمستهلك اإللكتروني مبيع غير 

 التي تقض ي على أنه: و  متفق عليه في العقد،

"يجب على املورد اإللكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة 

 ما إذا كان املنتوج معيبا.

يجب على املستهلك اإللكتروني إعادة إرسال السلعة في غالفها األصلي، خالل مدة أبصاها أربعة 

تكون تكاليف و  ( أيا  عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع اإلشارة إلى سبب الرفض،4)

 إعادة اإلرسال على عاتق املورد اإللكتروني.

 و يلز  املورد اإللكتروني بما يأتي:

افق للطلبية، أو -  تسليم جديد مو

 إصالح املنتوج املعيب، أو -

 استبدال املنتوج بأخر مماثل، أو -
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إرجاع املبالغ املدفوعة دون اإلخالل بإمكانية مطالبة املستهلك اإللكتروني و  إلغاء الطلبية -

 بالتعويض في حالة وبوع ضرر 

( يوما من تاريخ استالمه 15يجب أن يتم إرجاع املبالغ املدفوعة في خالل أجل خمسة عشرة )

 للمنتوج".

ه بتسليم مبيع مطابق ملا إلتزامد اإللكتروني بعليه يتضح من خالل هذه املادة، أن جزاء إخالل املور و 

هو متفق عليه، أو كما اصطلح عليه املشرع الجزائري من خالل املادة السابقة "تسليم مبيع غير مطابق 

 للطلبية"، ينحصر في:

ذلك بعد إعادة املستهلك اإللكتروني للمبيع غير و  تسليم مبيع جديد مطابق ملا هو متفق عليه في العقد،

 بتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع غير املطابق.إ( أيام عمل 4مدة أقصاها أربعة ) ابق خاللاملط

املنتوج  ستبدالإإصالح املنتوج املعيب أو  -ابقة الواردين في املادة السو  الثالثو  أما عن الجزاءين الثاني

بيع املسلم ، فالظاهر أن هذين الجزاءين يوقعان على املورد اإللكتروني في حالة كان امل-بأخر مماثل

عتبار أن املشرع الجزائري بمقتض ى املادة السابقة، قد فرض على املورد اإللكتروني إللمستهلك معيبا، على 

وضع و  بضمان تعيب املنتوج، لتزاماإلو  لبية،بتسليم مبيع مطابق للط لتزامهما: اإلو  اتلتزامنوعين من اإل

 لهما جزاء مشتركا في حالة اإلخالل بهما.

ه بتسليم مبيع مطابق ملا هو متفق عليه، إلتزاماملورد اإللكتروني ب و من جهة أخرى يمكن في حالة إخالل

( يوما من 15رة )ذلك خالل أجل خمسة عشو  إرجاع املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني،و  إلغاء الطلبية

 املعاد إليه من طرف املستهلك اإللكتروني.و  تاريخ استالمه للمبيع غير املطابق

يمكن للمستهلك اإللكتروني املطالبة بالتعويض إذا أصابه ضرر نتيجة إلغاء املورد اإللكتروني و  هذا

 إرجاع املبالغ املدفوعة له.و  الطلبية

ي لدراسة هذه الجزاءات السابقة بالتفصيل، عند دراسة و تجب اإلشارة في هذا اإلطار، أننا سنأت

 .1بضمان املنتوج املعيب لتزاماإل

                                                 
 وما بعدها من هذه الرسالة. 359 أنظر الصفحة 1
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تعزيزا و  وسائل الدفع اإللكتروني حماية للمستهلك عند وفائه بالثمنو  املبحث الثاني: تأمين طرق 

 لثقته

متقابلة على  اتإلتزامما هو معلوم أن عقد البيع اإللكتروني شأنه شأن عقد البيع التقليدي، يفرض 

قع على عاتق يالرئيس ي الذي  لتزامفي هذا اإلطار يعتبر الوفاء بثمن املبيع اإلو طرفيه في حالة إبرامه،

من  16هو األمر الذي أكدت عليه املادة و  املستهلك اإللكتروني في إطار ابرامه لعقد البيع اإللكتروني

"ما لم ينص العقد اإللكتروني على ا على أنه: املتعلق بالتجارة اإللكترونية بنصه 18/05القانون رقم 

 جرد إبرامه".مخالف ذلك، يلتز  املستهلك اإللكتروني بدفع الثمن املتفق عليه في العقد اإللكتروني ب

بدفع ثمن املبيع في إطار عقد البيع اإللكتروني، قد  هلتزامإلى أن طريقة تنفيذ املستهلك اإللكتروني إل

التي يستعملها لدفع ثمن املبيع محل عقد البيع التقليدي، فما هو و  تختلف عن الطرق التقليدية املعروفة

معلوم أن دفع الثمن في إطار هذا األخير يتم بطريقة تقليدية مباشرة بأحد وسائل الوفاء املعروفة كالنقود 

 .1غيرها من طرق الوفاء التقليديةو  الورقية أو الشيك الورقي... املعدنية أو

إلى أن هذه الطرق التقليدية في الوفاء من الصعب أن يستعملها املستهلك اإللكتروني للوفاء بثمن  

إن كان ذلك ممكنا إلى أن في ذلك مشقة كبيرة على املستهلك و  املبيع محل عقد البيع اإللكتروني،

هذا و  نتقال إلى موطن البائع اإللكتروني لتسليم ثمن املبيع مباشرة،أنه يتحمل مشقة اإل  اإللكتروني، كون 

 فتراضية التي يتم فيها.البيئة اإل و  األمر ال يتالءم مع طبيعة عقد البيع اإللكتروني

ستحداث وسائل دفع تتالءم مع البيئة االفتراضية التي يتم فيها عقد إلذلك كان ال بد من تطوير أو 

نتقال إلى موطن البائع ثمن املبيع عن بعد دون الحاجة لإل تمكن املستهلك من الوفاء بو  بيع اإللكتروني،ال

املؤسسات الخاصة، فظهر ما يسمى بالدفع و  هو األمر الذي عمل  عليه أغلب الدول و  اإللكتروني،

 وسائل الدفع اإللكتروني.و  اإللكتروني

 فع اإللكتروني أحد أهم مظاهر التطور في الحياة االجتماعيةوسائل الدو  يعتبر الدفع اإللكترونيو  هذا

، حيث نترن زدهار التجارة اإللكترونية عبر اإل إو  ، كما تعتبر من أهم األدوات التي أدت إلى نجاح2التجاريةو 

                                                 
 .548خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  1
، مجلة العلوم اإلنسانية، 05-18، متطلبات نظام الدفع اإللكتروني في مجال املعامالت اإللكترونية في إطار القانون رقم أمينة بن عميور  2

 .100، ص 2019، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 03، العدد 30املجلد 
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تسديد قيمة املبيعات عن بعد من خالل وضع أرقم و  مكن  املستهلك اإللكتروني من تنفيذ إلزامه بالوفاء

 .1الدفع الخاصة به أو بياناته املالية على شاشة الكمبيوتر أو أي وسيط إلكتروني أخر وسائل

الوسائل الحديثة للوفاء بالثمن للمستهلك اإللكتروني، إلى أنها في املقابل و  و برغم ما توفره هذه الطرق 

خاوف تعتبر في الواقع هذه املو  تثير مخاوف طرفي العقد سواء املستهلك اإللكتروني أو البائع اإللكتروني،

العائق األساس ي في سبيل تطوير معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، فالبائع اإللكتروني يخش ى من 

وسائل و  أرقام بطاقاتهو  ختراق سرية بياناته املاليةإاملستهلك يخش ى و  جانبه أن ال يكون الوفاء حقيقيا،

 .2ستخدامها من قبل الغيرإو  الدفع الخاصة به

وسائل الدفع و  ضمانات تأمن البيانات املالية للمستهلك اإللكترونيو  لياتآذلك كان ال بد من وضع ل

ذلك حماية له من جهة، وتعزيزا و  ،نترن ستعمالها للوفاء بثمن املبيع عبر شبكة اإل إالخاصة به، عند 

 بصورة عامة من جهة أخرى. ةلثقته في معامالت التجارة اإللكتروني

و انطالقا مما سبق سنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق كخطوة أولى إلى اإلطار املفاهيمي لوسائل 

، )املطلب األول(ستعمالها من طرف املستهلك اإللكتروني إحداثة و  ذلك نظرا لحداثتهاو  الدفع اإللكتروني

البيانات املالية الخاصة و  رونيليات املكرسة لتأمين وسائل الدفع اإللكتآللننتقل بعد ذلك للبحث في أهم ا

 )املطلب الثاني(.جزاء االعتداء عليها و  باملستهلك اإللكتروني

 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي لوسائل الدفع اإللكتروني

على إبرام و  اإلقبال الكبير من األفراد عليهاو  االنتشار الذي تشهده التجارة اإللكترونية،و  نظرا للتطور 

تنفيذ هذا و  ف أنحاء العالم، كان ال بد من تطور الوسائل أو إيجاد وسائل حديثة إلبرامعقودها من مختل

 فتراضية التي تتم فيه.البيئة اإللكترونية اإل  معالنوع من التعاقد، تتالءم 

إيجاد وسائل تتالءم مع و  ذلك بتطويرو  املؤسسات الخاصة،و  و هو األمر الذي عمل  عليه أغلب الدول 

قد نتج عن ذلك العديد من و  تنفيذ عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة،و  يتم فيها إبرامالبيئة التي 

من ذلك وسائل تمكن املستهلك و  املستحدثة تستعمل في إطار التعاقد اإللكتروني،و  الوسائل املطورة

البائع  ه بالوفاء بدفع الثمن عن بعد دون الحاجة لالنتقال إلى موطنإلتزاماإللكتروني من تنفيذ 

 اإللكتروني، تسمى بوسائل الدفع اإللكتروني.

                                                 
 .247يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  1
 .107سليم سعداوي، املرجع السابق، ص  2
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تنوعها من جهة و  كثرتهاو  حداثة هذا النوع من الوسائل في الوفاء اإللكتروني من جهةو  و نظرا ألهمية

 ،)الفرع األول(ذلك من خالل تعريفها و  أخرى، كان ال بد من الوقوف على دراسة اإلطار املفاهيمي لها،

املستهلك اإللكتروني  طرف ستعماال منإا تحديد أنواعها األكثر كذو ،ع الثاني()الفر تحديد خصائصا و 

 .)الفرع الثالث(للوفاء بثمن املبيع محل عقد البيع اإللكتروني 

 الفرع األول: تعريف وسائل الدفع اإللكتروني

 اإللكتروني،قبل الخوض في تعريف وسائل الدفع اإللكترونية، ال بد أوال من الوقوف على تعريف الدفع 

إن كان  تختلف في الصياغة إال أن و  املالحظ في هذا اإلطار أن هناك عدة تعريفات للدفع اإللكتروني،و 

 مضمونها واحد، يمكن تلخيص أهمها على النحو اآلتي:

دولية مفتوحة على معظم دول  إتصالهو القيام بأداء ثمن املبيع بطريقة الكترونية، من خالل شبكة  -

 .1نترن إل هي او  العالم

هو عملية تحويل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة  -

إرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البياناتو  الكمبيوتر
2. 

 هو تصرف قانوني يكون الهدف من ورائه تسوية دين في ذمة شخص ما لصالح شخص أخر، كنتيجة -

ذلك إما باستخدام وسائل و  ،نترن لوجود معاملة تجارية تجري بينهما عبر شبكة املعلومات الدولية اإل 

إما بالرجوع إلى و  حاجات التجارة اإللكترونية،و  تم تطويرها للتوافقو  دفع موجودة أو معروفة من قبل،

 .3وسائل الدفع املستحدثة

هو نتيجة إلزامية للتطور التكنولوجي على إثر و  للمعلومات،هو نظام الدفع األلي عبر الشبكة العاملية  -

 .4نترن االتساع االنفجاري لشبكة اإل 

                                                 
 .204ميكائيل رشيد علي الزيباري، املرجع السابق، ص و  ،97زواوية لعروي، املرجع السابق، ص  1
 .295مصطفى هنشور وسيمة، املرجع السابق، ص  2
 .212فاتح بهلولي، املرجع السابق، ص  3
مظاهر تطبيقها في التشريع الجزائري، املجلة األفريقية و  الدفع اإللكترونيمصطفى بوادي، نظم و  ،116أمال حاب ، املرجع السابق، ص  4

 .90، ص 2017، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 01، العدد 01السياسية، املجلد و  للدراسات القانونية
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و من جهة أخرى عرفه املجلس االقتصادي الفرنس ي على أنه: "مجموعة التقنيات اإلعالمية، 

عالقة ثالثية بين التي ينتج عنها و  املغناطسية أو اإللكترونية...إلخ، تسمح بتحويل األموال دون دعامة ورقية

 .1املستهلك اإللكتروني"و  البائع اإللكترونيو  البنك

التجارة اإللكترونية عرفه في مادته األولى بأنه: "كل نظام و  أما القانون العربي اإلسترشادي للمعامالت

 2يتيح القيام بعمليات الوفاء باألموال ودفعها باالستعمال الكلي أو الجزئي للوسائل اإللكترونية"

عليه فإن الدفع اإللكتروني هو ألية تمكن املستهلك اإللكتروني بالوفاء بثمن املبيع محل عقد البيع  و

هذه و  اإللكتروني عن بعد عن طريق دعامة إلكترونية دون الحاجة إلى االلتقاء املادي مع البائع اإللكتروني،

ل املادية خيرة ال تعتمد على الوسائزدهار التجارة اإللكترونية، فطاملا أن هذه األ إنتيجة  تلية ظهر اآل

بتكار وسائل حديثة أو تحويل الوسائل التقليدية بما يناسب طبيعة معامالت إالتقليدية، كان لزاما 

 الفضاء الذي تتم فيه.و  التجارة اإللكترونية

نية بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة اإللكترو و  و من هنا ظهرت فكرة الدفع اإللكتروني،

إلى ابتكار وسائل دفع إلكترونية مناسبة تكفل أقص ى درجات املؤسسات الخاصة و  تجه  أغلب الدول إا

القانونية، التي تبنى عليها ثقة املستهلك اإللكتروني، فظهر العديد من و  املالءمة من الناحية الفنيةو  األمان

 .3ونيةوسائل الدفع اإللكترونية التي تتوافق مع طبيعة التجارة اإللكتر

دراسة وسائل الدفع اإللكتروني، فكان املنطلق و  الباحثون في هذا اإلطار إلى البحثو  و قد اتجه الفقه

ختلفوا إالباحثين قد و  املالحظ في هذه النقطة األخيرة أن الفقهو  بوضع تعريف لوسائل الدفع اإللكترونية،

 أساسا إلى حداثة هذه الوسائل من جهة، ختالفيرجع سبب هذا اإل و  في تعريف وسائل الدفع اإللكتروني،

ختالف العديد من التعاريف، يمكن تلخيص أهمها قد نتج عن هذا اإل و  تطورها السريع من جهة أخرى،و 

 على النحو اآلتي:

                                                 
، جامعة عبد 02، العدد 06انوني، املجلد مشار إليه لدى: فاتح بهلولي، تنفيذ عقود التجارة اإللكترونية، املجلة األكاديمية للبحث الق 1

األفاق، مجلة دراسات، املجلد و  رتيبة تيفوتي، نظام الدفع اإللكتروني في الجزائر: الواقعو  ،308، ص 2015الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

 .77، ص 2019، جامعة األغواط، الجزائر، 10، العدد 10
، 19/11/2009تاريخ  25/د812لتجارة اإللكترونية، اعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم القانون العربي اإلسترشادي للمعامالت وا 2

 https://carjj.org/node/1232متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: 
 .99زواوية لعروي، املرجع السابق، ص  3

https://carjj.org/node/1232
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 1تتصاال هي الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع املباشر عن بعد عبر شبكة اإل -

البنوك الكالسيكية أو االفتراضية، التي تسمح و  املؤسسات املالية هي تلك الوسائل التي تصدرها -

تشمل هذه و  لصاحبها بدفع قيمة السلع أو الخدمات التي يقوم بطلبها في العالم الواقعي أو االفتراض ي،

 .2غيرها من وسائل الدفع األخرى و  النقود اإللكترونيةو  الوسائل بطاقات الدفع اإللكتروني

ة بها قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، مقبولة هي وسيلة إلكتروني -

يتم وضعها في متناول املستخدمين كبديل و  كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها،

 .3ذلك بهدف إحداث تحويالت إلكترونية ملدفوعات ذات قيمة محددةو  الورقيةو  عن العمالت النقدية

عليه يتضح من مجمل التعاريف السابقة، أن وسيلة الدفع اإللكتروني هي عبارة عن وسيلة تمكن و 

ه إلتزامذلك في إطار تنفيذ و  املستهلك اإللكتروني من تحويل أمواله إلى البائع اإللكتروني بطريقة إلكترونية،

ليس  محصورة في و  متنوعةو  بالوفاء بثمن املبيع، كما يالحظ أيضا أن وسائل الدفع اإللكتروني كثيرة

 سنأتي فيما بعد إلى تحديد أنواع وسائل الدفع اإللكتروني.و  وسيلة واحدة،

أما عن تعريف وسائل الدفع اإللكترونية من الناحية التشريعية، نجد أن بعض التشريعات املقارنة قد 

من  02ألوروبي في املادة من ذلك التعريف الذي وضعه املشرع او  وضع  تعريفا لوسائل الدفع اإللكتروني،

، حيث اعتبرها 4بشأن املعامالت التي تتم عن طريق وسائل الدفع اإللكتروني 97/489توصيات اللجنة رقم 

 .5سحب النقودو  بأنها أدوات تمكن صاحبها من تنفيذ املعامالت املتعلقة بتحويل األموال

ت التجارية اإللكترونية تنظيما و من جهة أخرى فقد تضمن القانون العربي اإلسترشادي للمعامال 

مفصال لوسائل الدفع اإللكتروني، بالرغم من أنه لم يضع تعريفا لها، إال أنه أضفى عليه الشرعية 

                                                 
التنمية املحلية، املجلد و  دورها في تفعيل التجارة اإللكترونية، مجلة القانون و  طيبي، وسائل الدفع اإللكترونيةحورية و بركات  عماد الدين 1

 .126، ص 2019، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 02، العدد 01
 .167، املرجع السابق، ص خميخممحمد  2
األفاق املستقبلية(، مجلة العلوم اإلنسانية، املجلد و  املعيقاتو  الجزائري )الواقع سمية عبابسة، وسائل الدفع اإللكتروني في النظام البنكي 3

 .347، ص 2016، جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي، الجزائر، 02، العدد 03
4
 97/489/CE: Recommandation de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au 

moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel n° L 208 du 02/08/1997 p. 0052 – 0058, Disponible sur le 

site : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31997H0489 
5
 Article 2/a :« instrument de paiement électronique»: un instrument permettant à son titulaire d'effectuer les 

types d'opérations décrits à l'article 1er paragraphe 1. La présente définition couvre à la fois les instruments de 

paiement d'accès à distance et les instruments de monnaie électronique » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31997H0489
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ات تنشأ عن معامالت التجارة إلتزامجعلها من الوسائل املقبولة قانونا للوفاء بأي و  منه 26بمقتض ى املادة 

 سائل الدفع اإللكتروني املعتمدة قانونا، بنصها على أنه: منه و  27اإللكترونية، كما بين  املادة 

"تعتبر وسيلة دفع إلكتروني ما يلي: بطابات الوفاء اإللكترونية، التحويل اإللكتروني لألموال، 

النقود اإللكترونية، ااعتماد املستندي اإللكتروني، األوراق التجارية اإللكترونية، أو أي وسيلة من 

  تروني األخرى".وسائل الدفع اإللك

ترك الباب مفتوحا لكل تطور و  و بذلك يكون هذا القانون قد وسع في مفهوم وسائل الدفع اإللكتروني

تقنى في مجال وسائل الدفع االلكتروني بحيث يستوعب أي وسائل دفع الكتروني جديدة واعترف بهذه 

 تكون محال للتعاقد االلكتروني.السلع والخدمات التي  ثمنالوسائل االلكترونية املستقبلية لتسديد 

التجارة و  من قانون املبادالت 8فقرة  02كما عرف املشرع التونس ي وسائل الدفع اإللكتروني في الفصل 

"وسائل الدفع اإللكتروني، الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيا  بعمليات على أنها:  1اإللكترونية

 ت"تصاا لإلالدفع املباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية 

مرنا بحيث يستوعب كل و  و املالحظ على هذا التعريف الذي أورده املشرع التونس ي، أنه قد جاء واسعا

 ما قد يستجد في املستقبل من وسائل الدفع اإللكتروني.

نتقال من وسائل الدفع اإل و  أما عن املشرع الجزائري فقد ظهرت رغبته في تبني وسائل الدفع اإللكتروني

 املتعلق بالنقد 03/11من األمر رقم  69إلى وسائل الدفع اإللكتروني كأول مرة في املادة التقليدي 

 التي جاء في مضمونها على أنه: و  ،2القرضو 

"تعتبر وسائل دفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل األموال مهما يكن السند أو 

 األسلوب التقني املستعمل"

إشارة صريحة  "مهما يكن األسلوب التقني املستعمل"و عليه فإن استعمال املشرع الجزائري لعبارة 

من األمر رقم  03ما يؤكد على ذلك أيضا هو نص املادة و  منه إلى نيته في تبني وسائل الدفع اإللكترونية،

                                                 
 إللكترونية التونس ي السابقالتجارة او  يتعلق باملبادالت 2000أوت  09، مؤرخ في 2000لسنة  83قانون عدد  1
جمادى  28 بتاريخ:، الصادرة 52القرض، ج.ر.ع و  ، يتعلق بالنقد2003غش   26املوافق  1424جمادى الثانية  27مؤرخ في  11-03أمر قم  2

، 50، ج.ر.ع 2010غش   26املوافق  1431رمضان  16املؤرخ في  04-10املتمم باألمر رقم و  ، املعد2003غش   27املوافق  1424الثانية 

 .2010سبتمبر  01املوافق  1431رمضان  22 بتاريخ:الصادرة 
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 ئل الدفع اإللكتروني،ستعمل من خاللها صراحة مصطلح وساإالتي و  ،1املتعلق بمكافحة التهريب 05/06

 .2اإلجراءات الوقائية ملكافحة التهريبو  عتبر تعميم استعمالها من بين التدابيرإو 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، تطرق املشرع الجزائري من خالله إلى  18/05و بصدور القانون رقم 

"وسيلة تي تنص على أنه: الو  منه، 05فقرة  06تعريف وسائل الدفع اإللكتروني، وذلك بمقتض ى املادة 

الدفع اإللكتروني: كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع املعمول به تمكن صاحبها من القيا  

 بالدفع عن برب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونية".

املرن، بما يضمن أن يشمل أو و  و حسنا ما فعل املشرع الجزائري بإدراجه لهذا التعريف الواسع

 يستجد من وسائل الدفع اإللكتروني في املستقبل.يستوعب كل ما 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية فصال )الفصل  18/05كما خصص املشرع الجزائري في القانون رقم 

كذا الشروط الواجب و  السادس(، تطرق من خالله إلى كيفية الدفع اإللكتروني في املعامالت اإللكترونية،

الدفع اإللكتروني، إضافة إلى منحه لبنك الجزائر صالحية الرقابة على أمن عمليات و  توافرها لسالمة

 سرية البياناتو  منصات الدفع اإللكتروني لضمان استجابتها ملتطلبات التشغيل البيئيو  الدفع اإللكتروني

 .3أمن تبادلهاو  سالمتهاو 

 الفرع الثاني: خصائص وسائل الدفع اإللكتروني

ة لوسائل الدفع اإللكتروني، أن لهذه األخيرة جملة من الخصائص يتضح من خالل التعاريف السابق

عليه سنحاول في هذا اإلطار الوقوف على أهم هذه و  تميزها عن غيرها من وسائل الدفع التقليدية،

 ذلك على النحو اآلتي.و  الخصائص،

 

 

 

                                                 
 1426رجب  23 بتاريخ:، الصادرة 59، يتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر.ع 2005غش   23املوافق  1426رجب  18مؤرخ في  06-05أمر رقم  1

، الصادرة 47، ج.ر.ع 2006يوليو  15املوافق  1427ثانية جمادى ال 19مؤرخ في  09-06املتمم باألمر رقم و  ، املعدل2005غش   28املوافق 

 .2006يوليو  19املوافق  1427جمادى الثانية  23 بتاريخ:
 .102، املرجع السابق، ص بن عميور أمينة  2
 املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق. 18/05من القانون رقم  29و 28و 27أنظر املواد  3
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 متداد دوليإا: وسائل الدفع اإللكتروني لها أو 

، فطاملا 1اإللكتروني تكون مقبولة كوسيلة للوفاء في جميع أنحاء العالمو يقصد بذلك أن وسائل الدفع 

فصلنا في ذلك، كان ال بد أن تكون الوسائل و  أن عقد البيع اإللكتروني يتسم بالطابع الدولي كما سبق

اته مقبولة في جميع الدول من ذلك وسائل الدفع إلتزاموفاء األطراف بو  املعدة إلتمام هذا العقد

 وني.اإللكتر

و ما يؤكد على دولية وسائل الدفع اإللكتروني، أن أغلب التشريعات املنظمة ملعامالت التجارة 

 اإللكترونية، تفرض أن يتم الدفع في إطار هذه املعامالت العابرة للحدود عبر وسائل الدفع اإللكترونية،

التي تقض ي على أنه: و  لسابق،ا 18/05من القانون رقم  03فقرة  27من ذلك املشرع الجزائري في املادة و 

 ت اإللكترونية".تصاا "يتم الدفع في املعامالت التجارية العابرة للحدود، حصريا عن بعد، عبر اإل

ينحصر في املعامالت العابرة للحدود فقط، بل  ستعمالهاإئل الدفع اإللكتروني ال يعني أن و دولية وسا

 تستعمل أيضا للوفاء باملعامالت املحلية التي يكون أطرافها داخل دولة واحدة.

 ثانيا: وسائل الدفع اإللكتروني تجمع بين ثالثة أطراف

ف املدين أطراو  من املعلوم أن الوفاء التقليدي باستخدام النقود ال يحتاج سوى طرفين، هما الدائن

ستعمل  وسائل الدفع إسيط، غير أن األمر قد يختلف إذا العالقة التعاقدية، دون الحاجة إلى و 

 هم: مصدر وسيلة الدفع اإللكترونيو  اإللكتروني للوفاء، ففي هذه الحالة يتطلب األمر ثالثة أطراف،

 عارض املنتوجو  راسة،هو املستهلك اإللكتروني في إطار هذه الدو  حامل الوسيلةو  الذي يكون عادة البنك،و 

على هذا األساس فإن الدفع و  هو البائع اإللكتروني الذي يقبل الوفاء بواسطة وسيلة الدفع اإللكتروني،و 

 .2اإللكتروني يقوم على عالقة عقدية ثالثية

البائع اإللكتروني، حتى يستفيد هذا و  فيما يتعلق بالعالقة بين مصدر وسيلة الدفع اإللكتروني )البنك(

 نخراطالتعرف على إجراءات اإل و  األخير من خدمات الدفع اإللكتروني، فما عليه إال التقرب من البنك،

الحصول على جهاز الدفع اإللكتروني، هذا األخير يمكنه من االستفادة من خدمات الدفع عن قرب، أما و 

                                                 
 الدفع اإللكتروني في تفعيل التجارة اإللكترونية مع اإلشارة لتجربة الجزائر، مجلة أراء للدراسات االقتصاديةأمنة زربوط، دور وسائل  1

 .53، ص 2019، املركز الجامعي ألفلو، الجزائر، 01، العدد 01اإلدارية، املجلد و 
 .203-202المية لعجال، املرجع السابق، ص  2
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ن بعد(، ما عليك سوى التقرب )الدفع ع نترن في الحالة التي يريد فيها االستفادة من خدمات الدفع عبر اإل 

 .1اعتماد موقعك التجاري لدى البنكو  التعرف على إجراءات االنخراطو  من البنك

املستهلك اإللكتروني، فحتى يستفيد هذا و  أما عن العالقة بين مصدر وسيلة الدفع اإللكتروني )البنك(

الذي يوجد فيه حسابه البنكي، األخير من خدمات الدفع اإللكتروني، فما عليه إال اللجوء إلى البنك 

للحصول على بطاقة الدفع اإللكتروني، تسمح له هذه األخيرة بتسديد املشتريات في املحالت التجارة 

القيام بعدة عمليات أخرى على الشبابيك األلية البنكية، كما تسمح له بإجراء و  بطريقة إلكترونية،

 .2نترن عمليات الدفع عبر اإل 

 املستهلك اإللكتروني املستفيدين من وسائلو  ة، فهي العالقة بين البائع اإللكترونيأما العالقة األخير 

خدمات الدفع اإللكتروني، حيث يمكن للمستهلك اإللكتروني املتحصل على بطاقة الدفع اإللكتروني من و 

ختيار إو  للبائع،وقع التجاري اإللكتروني املعتمد امل، فما عليه إال الدخول إلى نترن الوفاء عن بعد عبر اإل 

على شروط البيع العامة، ليقوم بعد ذلك بالضغط على و  االطالع على تفاصيل الشراءو  املنتوج املطلوب،

أيقونة الدفع بالبطاقة البنكية، فتنبثق له صفحة تحتوي على خانات فارغة، يقوم املستهلك اإللكتروني 

قته اإللكترونية )رقم البطاقة، تاريخ انتهاء بملئها بمجموعة من البيانات اإللزامية تتعلق أساسا ببطا

التحقق من خصائص و  بعد تأكيده ملعاملة الشراءو  الرقم السري للبطاقة(،و  كذا عنوانه،و  صالحيتها،

البطاقة )الرصيد، السقف املالي املعتمد للبطاقة، وجود/عدم وجود اعتراضات على البطاقة...(، يتلقى رد 

تمام معاملة الشراء، يتم طبع قسيمة الدفع إفي حالة املوافقة على و فضها،يسمح له بقبول املعاملة أو ر 

 .3الخاصة بهذه العملية تلقائيا

برغم من أن وسائل الدفع اإللكتروني كأصل تجمع بين ثالثة أطراف، إال أنه في بعض الحاالت قد و  هذا

مصدر البطاقة، و  البطاقةتجمع طرفين فقط، كبطاقة السحب اإللكتروني، التي تجمع بين حامل 

فوظيفة هذه البطاقة تمكن صاحبها من سحب النقود فقط، دون إمكانية تحويل النقود إلى شخص أخر، 

 .4عكس بطاقة الدفع اإللكترونية

                                                 
 ذلك بالتفصيل عبر املوقع اإللكتروني اآلتي: راجع شرح 1

https://www.bitakati.dz/ar/page/rejoindre-le-reseau-cib-p41 
 راجع شرح ذلك بالتفصيل عبر املوقع اإللكتروني اآلتي: 2

https://www.bitakati.dz/ar/page/comment-utiliser-ma-carte-p39 
 راجع شرح ذلك بالتفصيل عبر املوقعين اإللكترونيين اآلتيين: 3

https://www.bna.dz/images/pdf/e-paiement--AR.pdf 
https://www.bitakati.dz/ar/page/paiement-en-ligne-p44 
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 ثالثا: الوفاء بوسائل الدفع اإللكتروني ا يمكن الرجوع فيه

 يمكن الرجوع فيه، على اعتبار أن من خصائص وسائل الدفع اإللكتروني أيضا أن الوفاء من خاللها ال

 عملية الوفاء اإللكتروني تحتاج إلى تدخل من قبل صاحب وسيلة الدفع اإللكتروني بإصدار أمر الدفع،

متى تم ذلك أصبح الرجوع في الدفع غير و  تدخل من جانب مصدر هذه الوسيلة بتنفيذ هذا األمر،و 

 .1ممكن

التشريعات، من ذلك املشرع الفرنس ي في املرسوم املتعلق بتوحيد قانون و قد أكد على هذا املبدأ أغلب 

، أي تطرق من خالله إلى بطاقة الدفع باعتبارها من أهم وسائل الدفع 2الشيكات وبطاقات الدفع

بالدفع املقد  عن طريق  لتزا "ا رجوع عن األمر أو اإلمنه على أنه:  2-57اإللكتروني، حيث نص في املادة 

بطابة الدفع، ا يمكن إيقاف الدفع إا في حالة ضياع أو سربة البطابة أو إعادة التنظيم أو التصفية 

 .3القضائية للمستفيد"

من القانون  24مكرر  543و قد ساير املشرع الجزائري املشرع الفرنس ي في ذلك، حيث نص في املادة 

بالدفع املعطى بموجب بطابة الدفع غير بابل للرجوع  لتزا ألمر أو اإل"االتجاري الجزائري، على أنه: 

ا يمكن ااعتراض على الدفع إا في حالة ضياع أو سربة البطابة املصرح بها بانونا أو تسوية و  فيه،

 بضائية أو إفالس املستفيد"

دم إمكانية دة عستثناءات على قاعإاملشرع الجزائري، قد وضعوا و  و املالحظ أن املشرع الفرنس ي

الرجوع عن الدفع في حالة و  الرجوع عن األمر بالدفع املعطى بموجب بطاقة الدفع، حيث يمكن االعتراض

في غير هذه االستثناءات، و ضياع أو سرقة البطاقة أو في حالة التسوية القضائية أو إفالس املستفيد منها،

 فإنه ال يمكن الرجوع عن الوفاء بالوسائل اإللكترونية.

 

 

                                                 
 109شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  1

2
 Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, JORF 

n°0256 du 31 octobre 1935,Disponible sur le site :  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000295221/2021-01-25/ 
3
 Article 57-2 du Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de 

paiement : « L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne 

peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation 

judiciaire du bénéficiaire », Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000295221/%D9%A1%D9%A9%D9%A9%D9%A2-

%D9%A0%D9%A1-%D9%A0%D9%A1/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000295221/2021-01-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000295221/%D9%A1%D9%A9%D9%A9%D9%A2-%D9%A0%D9%A1-%D9%A0%D9%A1/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000295221/%D9%A1%D9%A9%D9%A9%D9%A2-%D9%A0%D9%A1-%D9%A0%D9%A1/
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 ستعمال وسائل الدفع اإللكتروني على زمان معينإبتصار إرابعا: عد  

من خصائص وسائل الدفع اإللكتروني أنها ال تعرف قيود زمنية، فهي تستعمل في أي وق  من اليوم 

ساعة، حيث تسمح للمستهلك اإللكتروني بدفع قيم  السلع املشتراة في أي وق  طاملا توفرت له  24طوال 

 .1إلى املوقع التجاري العارض للسلع املشتراةو  ،نترن ولوج إلى شبكة اإل إمكانية ال

 خامسا: وسائل الدفع اإللكتروني ا تخلو من املخاطر

 بالرغم ما تقدمه للبشرية من راحةو  إن وسائل الدفع اإللكتروني هي نتيجة طبيعة للتقدم التكنولوجي،

على اعتبار أن الوفاء عبر هذه الوسائل يتم في فضاء ، 2سهولة، إال أنها ال تخلو من املخاطرو  رفاهيةو 

يزداد هذا الخطر في الدفع عبر و  مفتوح، لذلك فإن خطر السطو عليها أثناء الدفع اإللكتروني يبقى قائما،

 هذه األخيرة فضاء يستقبل جميع األشخاص من جميع البلدان، بمختلف مقاصدهمأن ، باعتبار نترن اإل 

 .3نواياهمو 

سألة الخطر الذي تحمله وسائل الدفع اإللكتروني أو الدفع اإللكتروني بصورة عامة، من أهم و تعتبر م

ستعمال هذه الوسائل، مما قد ينعكس سلبا إتحد من إقباله على و  املسائل التي تؤرق املستهلك اإللكتروني

دي هذه املخاطر، بهدف تخاذ التدابير الالزمة ملحاولة تفاإاإللكترونية، لذلك كان البد من  على التجارة

تعزيز ثقة املستهلك اإللكتروني إلقباله على هذا النوع من الوفاء، بما ينعكس إيجابا على التجارة 

سنأتي فيما بعد إلى التطرق للوسائل املتبعة لتأمين وسائل الدفع و  اإللكترونية سواء الوطنية أو الدولية،

 اإللكتروني.

 اإللكتروني: أنواع وسائل الدفع لثالفرع الثا

تج عن ذلك من إقبال لألفراد على ما نو  ت،تصاال اإلو  نظرا للتطور الحاصل في مجال التكنولوجيا

في ظل تشجيع الدول مواطنيها على و معامالتهم،و  ستعمال الوسائل الناتجة عن هذا التطور في عالقاتهمإ

التطور الحاصل ال سيما في مجال  التعاقدات بهدف مواكبةو  االقبال على هذا النوع الحديث من املعامالت

تتماش ى مع البيئة و  تطوير جميع الوسائل التقليدية لتتالءمو  التجارة اإللكترونية، كان ال بد من تكييف

                                                 
 .168محمد خميخم، املرجع السابق، ص  1
 .204المية لعجال، املرجع السابق، ص  2
البحوث االجتماعية، املجلد و  تحديات وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر، مجلة الدراساتو  محمد الهادي ضيف هللا، واقعو لبزة  هشام 3

 .280، ص 2017، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 04، العدد 05
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من ذلك وسائل و  ستحداث وسائل حديثة تتالءم مع هذه البيئة االفتراضية غير مادية،إاإللكترونية، أو 

 الدفع أو الوفاء.

الوسائل التقليدية التي و  تم الدفع في العقود اإللكتروني بصورة عامة بالطرق فمن غير املمكن أن ي

تتماش ى مع و  وسائل حديثة للدفع تتالءمو  معدنية، لذلك كان ال بد من إيجاد طرق و  تقوم على دعائم ورقية

عليه أغلب هو األمر الذي سارت و  ،1البيئة اإللكترونية االفتراضية التي يتم فيها هذا النوع من التعاقد

املؤسسات الخاصة بذلك، حيث تم تطوير بعض وسائل الدفع التقليدية لتتالءم مع البيئة و  الدول 

ستحدث  وسائل دفع جديدة خصيصا لهذه البيئة إمن جهة أخرى و  هذا من جهة، )أوا(اإللكترونية 

 )ثانيا(.اإللكترونية االفتراضية 

ذلك و  فع اإللكتروني، سواء املطورة أو املستحدثةو سنحاول في هذا اإلطار دراسة بعض وسائل الد

 فقا للتقسيم اآلتي.و 

 أوا: وسائل الدفع التقليدية املطورة لتتالء  مع بيئة التجارة اإللكترونية

-املؤسسات الخاصة و  في سبيل إيجاد وسائل دفع تتالءم مع بيئة التجارة اإللكترونية، اتجه  الدول 

وسائل الدفع التقليدية لتتمش ى مع البيئة االفتراضية التي تتم فيها التجارة إلى تطوير  -أشرناو  كما سبق

سنقتصر في هذا اإلطار على دراسة و  اإللكترونية، فظهرت العديد من وسائل الدفع التقليدية املطورة،

 الشيك اإللكتروني.و  هي: التحويل املالي اإللكتروني،و  أكثرها استعماال،و  أهمها

 روني لألموالالتحويل اإللكت -1

موقع على دعامة ورقية، و  لم يعد تحويل األموال من طرف البنوك يقتصر على أمر من العميل مكتوب

 .2بل أصبح بإمكان العميل إعطاء األمر بالتحويل بشكل إلكتروني

و في هذا اإلطار يعرف البعض التحويالت اإللكترونية املالية بأنها: "عملية يتم بموجبها تحويل مبلغ 

يتولى ذلك الجهة التي تقوم على إدارة عملية الدفع و  معين من حساب املدين إلى حساب الدائن،

 .3هي غالبا البنك"و  اإللكتروني،

                                                 
 .416سابق، ص محمد ناصر حمودي، املرجع ال 1
 .286محمد الهادي ضيف هللا، املرجع السابق، ص و لبزة  هشام 2
 .412حماية املستهلك، املرجع السابق، ص و  الدوليةو  اإللكترونيةو  محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية 3
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كما عرفها البعض األخر بأنها: "أمر يوجه من العميل باستخدام الكمبيوتر الخاص به لبنكه، بمقتضاه 

ن النقود من حسابه إلى حساب أخر )حساب يقوم البنك عن طريق القيد اإللكتروني بنقل مبلغ م

املستفيد(، إذا كان الحساب األخر لدى نفس البنك، أما إذا كان الحساب املحول إليه لدي بنك أخر، يتم 

أحقية تشغيلها إلى البنوك املشتركة و  هي شبكة تعود ملكيتهاو  النقل إليه عن طريق املقاصة اإللكترونية

 .1املالية"بنظام التحويالت اإللكترونية 

ه بالوفاء بثمن املبيع، أن إلتزامو تطبيقا لهذين التعريفين، يمكن للمستهلك اإللكتروني في إطار تنفيذ 

يرسل بطريقة إلكترونية إلى البنك الذي يوجد فيه حسابه، أمر مقتضاه تحويل مبلغ معين من النقود إلى 

 حساب البائع اإللكتروني.

البائع و  املستهلك اإللكتروني–العملية، أن يكون لكل طرفين و عليه فإنه يشترط للقيام بهذه 

أن و  أن يرد التحويل على مبلغ نقدي محدد،و  ليس مغلقا،و  أن يكون مفتوحو  حسابه البنكي -اإللكتروني

 .2يكون هذا التحويل بناء على أمر يوجهه املستهلك إلى بنكه

وأجازت صراحة التحويالت اإللكتروني و تجب اإلشارة في هذا اإلطار أن بعض التشريعات قد نص  

 ، إذ جاء فيها: من قانون املعامالت اإللكترونية 25من ذلك التشريع األردني بمقتض ى املادة و  املالية،

ا يؤثر هذا القانون بأي و  "يعتبر تحويل األموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة إلجراء الدفع،

 بمقتض ى التشريعات ذات العالبة النافذة املفعول".صورة كانت على حقوق األشخاص املقررة 

كما فرض على املؤسسات املالية التي تقوم بعمليات التحويل اإللكتروني املالية بعض الشروط يجب 

"على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال ث جاء فيها: يمنه، ح 26ذلك بمقتض ى املادة و  أن تتحلى بها،

 بما يلي: لتزا األنظمة الصادرة بمقتضاه اإلو  حكا  هذا القانون التحويل اإللكتروني لألموال وفقا أل 

 التعليمات الصادرة استنادا لهماو  األنظمةو  التقيد بأحكا  بانون البنك املركزي  -

 .3الحفاظ على السرية املصرفية"و  اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعمالء -

                                                 
 .582خالد كوثر سعد عدنان، املرجع السابق، ص  1
 .229جع السابق، ص راجع تفصيل ذلك لدى: فاتح بهلولي، املر  2
 ، األردن، متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي:2001لسنة  85قانون املعامالت اإللكترونية رقم  3

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf
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املستهلك –اإللكتروني لألموال، فبدايتها تكون بأمر يوجهه العميل مراحل التحويل و  أما عن الخطوات

إلى بنكه عن طريق جهاز الكمبيوتر أو أي وسيط إلكتروني أخر يمكنه من خالله  -اإللكتروني في مقامنا

هو املستفيد و  توجه هذا األمر، يأمره من خالله بتحويل مبلغ نقدي من حسابه إلى حساب شخص أخر

يجب أن يتضمن هذا األمر البيانات الخاصة بالعميل و  ،-البائع اإللكتروني في مقامنا– 1من أمر التحويل

توقيعه و  رقم حسابه،و  )املستهلك اإللكتروني(، حتى يتمكن البنك من التعرف عليه، كذكر اسمه،

إلضافة إلى رقم حسابه، باو  اسم املستفيدو  اإللكتروني، كما يجب أن يرد في األمر كذلك، املبلغ املراد نقله

تاريخ إصدار هذا األمرو  مكان
2. 

من و  في هذا األمر ةبيانات الواردالليقوم بنك مرسل هذا األمر )املستهلك اإللكتروني( أوال بالتأكد من 

 رصيد مرسل هذا األمر )املستهلك اإللكتروني(، ليقوم بعد ذلك بنقل املبلغ املحدد في األمر، ةةمدى كفاي

ذلك إذا كان الطرفان عمالء لدى و  حساب مرسل األمر إلى حساب املستفيد، ذلك عن طريق القيد منو 

هنا يتم و  بنك واحد، أما إذا كانا يتعامالن مع بنكين مختلفين، فقد يكون هناك حساب قائم بين البنكين،

 .3تنفيذ األمر مباشرة بين البنكين عن طريق املقاصة

في هذا اإلطار و املالية عبر البنوك الوطنية أو عبر البنوك الدولية، ةقد تتم التحويالت اإللكترونيو  هذا

، تعد 19/05/2001املتواجد في الجزائر منذ و  western unionتجب اإلشارة إلى أن شركة وسترن يونيون 

استالم الحواالت املالية الفورية في أنحاء العالم، حيث توفر خدماتها و  أكبر شركة توفر خدمات اإلرسال

 .4املواصالت الجزائرية أو عبر البنوك الجزائرية أو األجنبية املعتمدة في الجزائرو  طريق البريد عن

و عموما فإن بعض الفقه يرى في نظام التحويل اإللكتروني املالي بأنه أداة مثالية للوفاء بالحقوق املالية 

حاب الحسابات البنكية بسهولة دون االلتجاء إلى نقل النقود، كما أنه يكفل تسوية املعامالت بين أص

 .5تفوق الشيكات أو أي وسيلة أخرى 

                                                 
 .583كوثر سعيد عنان، املرجع السابق، ص  خالد 1
 .232-231فاتح بهلولي، املرجع السابق، ص  2
 .583خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص و  ،125شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  3
التحويل اإللكتروني ، خدمات https://www.westernunion.com/dzن يونيون في الجزائر على موقعها اآلتي: ر توفر مؤسسة وست 4

لقد عمم  خدماتها عبر كل و  أن مصاريف التحويل جد باهظة، للجزائريين املتواجدين في الخارج، بكل العمالت األجنبية، لكن ما يالحظ

عملة عند تحويل املبلغ فإن املستلم يتحصل على املبلغ املحول بالو  شباك عبر الجزائر، 900إلى  2003أنحاء الجزائر، حيث وصل  سنة 

في  366التهميش رقم و  ،254يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص الوطنية. مشار إلى ذلك لدى: 

 .253الصفحة 
 .583خالد كوثر سعيد عنان، املرجع السابق، ص  5



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 292 ~ 
 

 الشيك اإللكتروني -2

، حيث يقوم بدور 1يعتبر الشيك بصورة عامة من أهم وسائل الدفع املستخدمة من الناحية العملية

واسعا بين  نتشاراإقد شهد التعامل به و  ،2ستعمال النقود في املعامالتإالغ األهمية كأداة وفاء تغني عن ب

 .3كذا معامالتهم اليوميةو  املستهلكين في معامالتهم التجارية،و  جمهور املتدخلين

وفي هذا اإلطار فقد عرف بعض الفقه، الشيك في صورته التقليدية بأنه: "ورقة مكتوبة وفقا ألوضاع 

البنك أو  هو عادةو  معينة استقر عليها القانون، يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى املسحوب عليه

 .4مؤسسة شبيهة به، بدفع مبلغ معين ألمر شخص ثالث هو املستفيد أو لحامله بمجرد االطالع"

كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه: "صك مكتوب وفق شكل معين حدده القانون يتضمن أمر صادر 

يدفع  بأن -املؤسسات املاليةو  البنك-من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى املسحوب عليه 

 .5إلذن أو ألمر شخص ثالث يسمى املستفيد، أو لحامله مبلغا محددا من النقود لدى االطالع"

كذا في و  منه، 543إلى  472ذلك في املادة من و  و قد نظم املشرع الجزائري الشيك في القانون التجاري،

 منه. 375إلى  372ذلك في املواد من و  قانون العقوبات،

بالشيك الرقمي، هو الصورة املتطورة لشيك الورقي  6كما يسميه البعض و الشيك اإللكتروني أو

لح الشيك ال يعني أننا ط، فتسمية الشيك اإللكتروني، أو مصطلح اإللكتروني املضاف إلى مص7التقليدي

إنما املقصود من ذلك هو طريقة معالجة و  أمام نوع مستحدث أو جديد من وسائل الدفع اإللكتروني،

 ، إذا فالشيك اإللكتروني يعتبر البديل الرقمي للشيك الورقي،8ةأصبح  تتم بطريقة إلكترونيالتي و  الشيك

 .9يعتبر كذلك أحد مفردات نظام الدفع اإللكترونيو 

                                                 
 .131شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  1
 .17، ص 2013التوزيع، عمان، األردن، و  محمد بسام أحمد مطر، الشيك اإللكتروني، د ط، دار الجنان للنشر عامر 2
 .184المية لعجال، املرجع السابق، ص  3
 .112 ، ص2006التوزيع، الجزائر، و  النشرو  نادية فضيل، األوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر، دار هومة للطباعة 4
التنفيذ(، الطبعة األولى، مكتبة و  عبد الفتاح تركي عرفات، الوجيز في أحكام الشيك وفقا للنظام السعودي )في ضوء نظام األوراق التجارية 5

 .17-16، ص 2014االقتصاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، و  القانون 
 .252يمينة حوحو، املرجع السابق، ص  6
 .27، ص 2001التوزيع، الجيزة، مصر، و  تأمينها، الطبعة األولى، هال للنشرو  التجارة اإللكترونية فاروق سيد حسين، 7
 .420محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  8
 .111زواوية لعروي، املرجع السابق، ص  9



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 293 ~ 
 

األحكام املنظمة للشيك الورقي و  و تطبيقا لذلك فإن الشيك اإللكتروني يخضع لنفس القواعد

إجراءات قانونية جديدة، أو شكل و  الحاجة إلخضاعه لقواعد الواردة في القانون التجاري، دون و  التقليدي

 أنو  تبعا لذلك فإنه يشترط فيه أن يستوفي جميع الشروطو  ،1جديد لرقابة أو إجراءات عمل جديدة

 .3املنصوص عليها في القانون التجاري و  2يتضمن جميع البيانات اإللزامية

الورقي التقليدي، إال أن هذا األمر لم يمنع  و رغم عدم اختالف مضمون الشيك اإللكتروني عن الشيك

 الفقه من وضع تعريف خاص بالشيك اإللكتروني أو الشيك الرقمي، مبرزين من خالله أهم خصوصياته. 

معالج إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن  حيث عرفه بعض الفقه بأنه: "محرر رقمي ثالثي األطراف

ملسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن شخص ثالث أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك ا

 .4يسمى املستفيد، بمجرد االطالع على الشيك اإللكتروني"

كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه: "دفتر رقمي يحتوي على بيانات رقمية تماثل البيانات املوجودة في 

 يكون على شكل رسالة إلكترونية موثقةو  الشيك الورقي، لكنه محرر على دعامة إلكترونية يصدره البنك،

يقدمه للبنك الذي يعمل عبر شبكة و  مؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك أي حامله ليعتمدهو 

إعادته إلكترونيا إلى مستلمه أي حامله، ليكون و  ، ثم بعد ذلك يقوم البنك بتحويل قيمة الشيكنترن اإل 

يمكن ملستلم الشيك أن يتأكد عبر الشبكة من أنه قد تم و  دليال على أنه قد تم صرف الشيك فعال،

 .5بالفعل تحويل املبلغ لحسابه"

الشيك التقليدي، هو في و  و يتضح من خالل هذه التعاريف أن الفرق الوحيد بين الشيك اإللكتروني

 .6رونيةطبيعة الشيك الذاتية، فالشيك التقليدي هو صك ورقي أما الشيك اإللكتروني فهو ذو طبيعة إلكت

أما عن الخطوات التي يتعين على املستهلك اإللكتروني إتباعها من أجل أن يوفي بثمن املبيع بالشيك 

 اإللكتروني فهي كاآلتي:

                                                 
1
 nassili Khadidja et Haoues salah, paiement électronique: mécanismes et caractéristiques, Revue d'économie et 

de statistique appliquée, Volume 11, Numéro 01, Ecole nationale supérieure en statistique et en économie 

appliquée, Algérie, 2014, p 380. 
، 04الدراسات القانونية املقارنة، املجلد ، مجلة نترن سمير دحماني، التصديق اإللكتروني كوسيلة أمان ألليات الدفع اإللكتروني عبر اإل  2

 .36، ص 2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 01العدد 
 .114-113راجع تفصيل ذلك أيضا لدى: فضيل نادية، املرجع السابق، ص و  من القانون التجاري الجزائري، 472أنظر املادة  3
عامر محمد بسام أحمد و  ،436غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص و  ،585خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  4

 .23مطر، املرجع السابق، ص 
 .253املرجع السابق، ص  ،يمينة حوحو 5
 .586خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  6
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أوال يجب أن يكون للمستهلك اإللكتروني حساب جاري لدى البنك املسحوب عليه، ليقوم بعد ذلك 

املنصوص عليها في و  لزاميةبإدراج جميع البيانات اإل ذلكو  املستهلك اإللكتروني بتحرير الشيك اإللكتروني

يقوم بتوقيه بالتوقيع اإللكتروني املشفر، ثم يقوم بإرسال و  قيمة املبلغ...الخ،و  لقبه،و  القانون بدء باسمه

 .1هذا الشيك عن طريق البريد اإللكتروني املؤمن إلى البائع اإللكتروني

للشيك اإللكتروني بالتوقيع عليه بالتوقيع اإللكتروني بصفته ليقوم البائع اإللكتروني بعد تسلمه 

التحقق من و  مستفيد، ويرسله إلى البنك )جهة التخليص(، فيقوم البنك بمراجعة الشيك اإللكتروني

بعد ذلك يقوم البنك بخصم مبلغ الشيك من حساب املستهلك و  التوقيعات والتحقق من كفاية الرصيد،

البائع و  حساب البائع اإللكتروني، ليقوم البنك في األخير املستهلك اإللكترونيتحويله إلى و  اإللكتروني

 .2نجاح العمليةو  اإللكتروني بانتهاء

انتشارا كبيرا داخل بعض و  تجب اإلشارة إلى أن الدفع عن طريق الشيك اإللكتروني قد لقي رواجاو  هذا

من املشتريات التي تتم  % 11حصائيات إلى أن الدول، فمثال في الواليات املتحدة األمريكية تشير بعض اإل 

 1.46تم معالجة  2002أنه في الربع الثاني من سنة و  تسوى عن طريق الشيكات اإللكترونية، نترن عبر اإل 

 .3تريليون دوالر 3.91مليار صفقة تجارية بواسطة الشيكات اإللكترونية، بقيمة إجمالية مساوية 

هو األمر و  وني أنه ال يمثل وسيلة دفع موحدة في كل بنوك العالم،و مع ذلك يعاب على الشيك اإللكتر

عموما يبقى الشيك اإللكتروني أحد و  ،4التي ليس لها حدود معينةو  الذي ال يتالءم مع التجارة اإللكترونية

بدفع الثمن  هإلتزامالتي يمكن للمستهلك االعتماد عليها للوفاء بو  أهم وسائل الدفع اإللكترونية املطورة

 داخل حدود دولته.

 ثانيا: وسائل الدفع اإللكتروني الجديدة

املؤسسات الخاصة بتطوير وسائل الدفع التقليدية لتتالءم مع البيئة االفتراضية و  لم تكتفي الدول 

طور الحاصل في هذه األخيرة، إلى التي تتم فيها التجارة اإللكترونية، بل عمل  أيضا بهدف مواكبة الت

سرية و  أمانو  ستحداث وسائل دفع جديدة تضمن سرعة إتمام املعامالت التجارية اإللكترونية من جهة،إ

 الدفع اإللكتروني من جهة أخرى.

                                                 
 .185املرجع السابق، ص المية لعجالي، و  ،285محمد الهادي ضيف هللا، املرجع السابق، ص و لبزة  هشام 1
 .436غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص و  ،586خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
 .421مشار إلى ذلك لدي: محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  3
 .134شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  4
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و قد نتج عن ذلك العديد من وسائل الدفع اإللكتروني الجديدة، إال أننا سنحاول في هذا اإلطار حصر 

ثرها استعماال من طرف املستهلك اإللكتروني للوفاء أكو  هذه الدراسة على أهم هذه الوسائل الحديثة،

 النقود اإللكترونية.و  ،ةهي: البطاقات البنكية اإللكترونيو  ه بدفع الثمن للبائع اإللكتروني،إلتزامب

 البطابات البنكية اإللكترونية -1

تعتبر البطاقات البنكية اإللكترونية من أهم وسائل الدفع العاملية، حيث يمكن استخدامها في جميع 

 ت أو لدى التاجر أو لسحب األموال من أجهزة الصراف األلي،تصاال دول العالم، سواء للوفاء عن طريق اإل

 .1ةقد تم استخدامها في التجارة اإللكترونية، منذ بداية هذا النوع من التجار و 

سمها هو البطاقات البنكية، إال أنها لم تنشأ نشأة بنكية كما قد يتصور البعض، فقد إو برغم من أن 

على يد شركات البترول التي أصدرت هذه البطاقة  1914نشأت في الواليات املتحدة األمريكية في عام 

سابات في نهاية كل مدة زمنية، ثم تسوية الحو  لعمالئها لشراء ما يحتاجون له من نافذة التوزيع التابعة لها،

 .2الفنادقو  استخدمتها املحالت التجاريةو  طورت هذه البطاقات

 ،3ختلف  التسميات التي أطلق  على هذه البطاقات، فهناك من يسميها بالبطاقات البالستيكيةإو قد 

وهناك البعض من ، 5البعض يسميها بالبطاقات املغناطيسيةو  ،4هناك من يسميها بالنقود البالستيكيةو 

ختالف التسميات التي تطلق إبرغم من و  ،8...إلخ7، بطاقات االئتمان6يسميها ببطاقات الدفع اإللكتروني

 على هذه البطاقات، إال أن املضمون واحد.

                                                 
1
 Jean-Claude Paillès, Les systèmes de paiement électronique sur internet, revue Les Cahiers du numérique, 

Volume 04, Numéro 01, 2003, p 46. Article est disponible sur le site : 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-1-page-45.htm 
 .93، ص 2018عبد العزيز خنفوس ي، قانون الدفع اإللكتروني، الطبعة األولى، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، األردن،  2
لكترونية )دراسة مقارنة(، د خالد ممدوح إبراهيم، حماية املستهلك في املعامالت اإلو  ،208أنظر: زياد إبراهيم النجار، املرجع السابق، ص  3

 .237، ص 2007ط، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
 .412محمد حسين منصور، أحكام البيع، املرجع السابق، ص و  ،430غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  4
 .79رتيبة تيفوتي، املرجع السابق، ص  5
، الجزائر، 1، جامعة قسنطينة 44في القانون الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، املجلد أ، العدد هشام كلو، بطاقات الدفع اإللكتروني  6

 ، و401، ص 2015
Nicole L'Heureux, Louise Langevin, Les cartes de paiement: aspects juridiques, Presses Université Laval, 

Sainte-Foy, 1991, p 04 et suivant. livre est disponible sur le site :https://books.google.dz/ 
، 02، العدد 03، مجلة االقتصاد الجديد، املجلد نترن لية الدفع اإللكتروني باستعمال بطاقة االئتمان عبر شبكة اإل آرشيد بوعافية،  7

 .24اروق سيد حسين، املرجع السابق، ص فو  ،26، ص 2012جامعة خميس مليانة، الجزائر، 
تشمل جميع و  يرى البعض في هذا اإلطار أن التسمية األنسب لهذه البطاقات، هي البطاقات البنكية، كون أن هذه التسمية تحصرو  8

 .93البطاقات التي تختلف باختالف وظائفها املتعددة. عبد العزيز خنفوس ي، املرجع السابق، ص 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-1-page-45.htm
https://books.google.dz/
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و قد عرفها بعض الفقه بأنها: "هي عبارة عن بطاقات بالستيكية، يتم معالجتها إلكترونيا الستخدامها في 

الدخول بها على اآلالت املعدة لذلك بغية تحقيق و  من خالل املعلومات املخزنة عليها، أغراض متعددة

 .1أغراض معينة"

كما عرفها جانب أخر من الفقه بأنها: "بطاقة بالستيكية مستطيلة الشكل، تصدرها البنوك أو شركات 

ركة أو املؤسسة متخصصة لزبائنها كوسيلة بديلة للنقود، تتضمن مجموعة من البيانات، كاسم الش

نتهاء إتاريخ و  رقم حسابه،و  اسم الحامل،و  رقمهاو  توقيع حاملها بشكل بارز،و  شعارهاو  املصدرة لها،

املبالغ النقدية من ماكنة سحب النقود الخاصة  ىالبطاقات الحصول عل يستطيع حامل هذهو  صالحيتها،

من الشركات أو املحالت التجارية  خدمات من فئة معينةو  بالبنوك، أو الحصول على ما يحتاجه من سلع

 .2من دون أن يضطر إلى الوفاء بثمنها نقدا"

يتضح من خالل التعريفات السابقة أن البطاقات البنكية اإللكترونية تقوم بعدة وظائف، كالوفاء 

، إال أنه ليس  كل البطاقات البنكية يمكنها القيام بكل هذه 3ئتمانباملبيعات، أو سحب النقود، أو اإل 

هناك من يقتصر دورها و  الوظائف، فهناك مثال بطاقات بنكية تقتصر وظيفتها على سحب النقود فقط،

 على االئتمان...إلخ. 

التي يمكن  إال أننا سنحاول في هذا اإلطار حصر هذه الدراسة في البطاقات البنكية اإللكترونية

من هذه و  بيع اإللكتروني الذي أبرمه،ستعمالها للوفاء بثمن املبيع محل عقد الإللمستهلك اإللكتروني 

 البطاقات:

 بطابة الدفع اإللكتروني -أ

قد عرفها بعض الفقه بأنها: "بطاقة ممغنطة تصدرها و  ،4يسميها البعض ببطاقة الوفاء اإللكتروني

 البنوك املرخص لها في ذلك، بمبلغ معين بمقتض ى عقد مبرم مع البنك، تتيح لحاملها شراء السلع

 .5الوفاء باستخدامها في حدود املبلغ الذي صدرت به"و  ،نترن على الخدمات من خالل شبكة اإل الحصول و 

                                                 
التوزيع، دمشق، و  النشرو  البنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثة، د ط، دار مؤسسة رسالن للطباعةو  النقود مصطفى يوسف كافي، 1

 .42، ص 2011سوريا، 
 .525عالء عمر محمد الجاف، املرجع السابق، ص  2
 .260يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري املرجع السابق، ص  3
فاتح بهلولي، و  ،119أمال حاب ، املرجع السابق، ص و  ،265، ص نفسهيمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع  4

 .243املرجع السابق، ص 
 .574خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  5
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من القانون التجاري  01فقرة  23مكرر  543و قد نص املشرع الجزائري على بطاقة الدفع في املادة 

تسمح و  بانوناالهيئات املالية املؤهلة و  "تعتبر بطابة دفع كل بطابة صادرة عن البنوكبنصها على أنه: 

 لصاحبها بسحب األموال أو تحويل األموال".

و عليه فبطاقة الدفع تقوم على عالقة عقدية، تربط كل من حاملها ومصدرها أي البنك أو املؤسسات 

بمقتض ى هذا العقد يتسنى لحامل البطاقة مباشرة عمليات مصرفية معينة، أهمها دفع النقود و  املالية،

يتم الحصول على هذه البطاقة عن طريق التقدم للبنك أين يوجد و  اوزه،وفق سقف محدد ال يجب تج

حساب الراغب في الحصول على هذه البطاقة، وتقديم بعض الوثائق املطلوبة إلثبات الهوية مع توقيع 

، كما يمكن الحصول عليها مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى 1العقد املقدم من طرف مصدر البطاقة

ستمارة اإللكترونية املرفقة على ملء اإل و  ذلك عن طريق الدخول إلى املوقع الخاص بالبنك،و  ،البنك لطلبها

 املخصصة لطلب بطاقات الدفع من العمالء.و  صفحته،

، يقوم نترن أما عن كيفية وفاء املستهلك اإللكتروني بثمن املبيع عن طريق هذه البطاقة عبر شبكة اإل 

يضغط املستهلك على و  املعتمد من طرف البنك،و  التجاري اإللكتروني للبائعموقع للاملستهلك بالدخول 

، فيوجه مباشرة إلى صفحة إلكترونية مؤمنة للدفع، راء املوجودة على املوقع التجاري أيقونة الدفع أو الش

رقم الشفرة، تاريخ صالحية البطاقة، اسم و  ليقوم املستهلك بإدخال رقم بطاقة الدفع الخاصة به

بعض البيانات الشخصية، ثم يضغط على أيقونة املوافقة على العملية، ليوجه إلى الخطوة و  تهلكاملس

باستعمال بطاقة الدفع، ثم يضغط مجددا على  نترن التالية ليدخل رقمه السر الخاص بالدفع عبر اإل 

غ املطلوب من أيقونة املوافقة على العملية، بهذه الخطوات يكون املستهلك قد فوض لبنك لتحويل املبل

 .2نجاح العمليةو  نتهاءإبعد ذلك وصل دفع إلكتروني، يثب  حسابه إلى حساب البائع اإللكتروني، ليصله 

تعتبر بطاقة الدفع اإللكتروني من أكثر بطاقات الدفع التي يستخدمها املستهلكين في الوفاء و  هذا

 .3ممنه % 80، حيث يستخدمها أكثر من نترن بمشترياتهم على شبكة اإل 

 

 

                                                 
 .191المية لعجال، املرجع السابق، ص  1
 أنظر تفصيل ذاك على املوقع اإللكتروني: 2

https://www.bitakati.dz/ar/page/paiement-en-ligne-p44 
 .575خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  3

https://www.bitakati.dz/ar/page/paiement-en-ligne-p44
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 1بطابة اائتمان -ب

، عندما أصدر مصرفا 1985تحديدا في عام و  ظهرت بطاقة االئتمان في خمسينيات القرن املاض ي

البيضاء، حيث و  الذهبيةو  في واليات كاليفورنيا باأللوان الزرقاء bank americardأمريكيا بطاقة باسم 

 .2ثمنسمح من خاللها بسداد قيمة املشتريات عند التجار دون أي 

و قد عرفها بعض الفقه بأنها: "هي بطاقة بالستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرها البنوك أو 

هي من أشهر الخدمات املصرفية و  منشآت التمويل الدولية، تمنح ألشخاص لهم حسابات بنكية مستمرة

عليها مع ستطيع حاملها أن يتمتع بخدمات عديدة من محالت متفق يبموجب هذه البطاقة و  الحديثة،

يوما من  25يقومون بسداده خالل  البنك على منح هؤالء املتعاملين الحاملين لهذه البطاقة ائتمانا مجانيا

ستالم الفواتير بمختلف املشتريات التي قاموا بها خالل الشهر املنصرم، حيث يرسل البنك هذه الفواتير إ

على هذا االئتمان إذا قام بالسداد خالل اآلجال ال يدفع املتعامل أي فوائد و  في نهاية كل شهر لكل زبون،

نتهاء األجل املحدد، كما يتقاض ى البنك إكل تأخير في سداد الفواتير بعد  املحددة، إال أنه يدفع فوائد على

 ،3من قيمة املبيعات التي تم  بهذه البطاقة" % 5إلى  % 3عمولة من املحالت التجارية املتعاقد معها من 

ل منه على ضمانات عينية أو و ك هذه البطاقة إال بعد التأكد من كفاءة العميل أو الحصال تمنح البنو و 

 .4شخصية كافية

ذلك خالفا لبطاقة الدفع و  ،5وفاء في نفس الوق و  و عليه يتضح بأن بطاقة االئتمان هي أداة ائتمان

ميزات، بإضافة إلى االئتمان اإللكتروني التي يقتصر دورها على الوفاء فقط، كما أن لبطاقة االئتمان عدة م

طاقة معترف بها دوليا، مما التي تهمنا في هذه الدراسة هي أنها بو  الذي تعطيه لحاملها، أبرز هذه املميزات

هو ما يتالءم مع البيئة التي تتم فيها نترن  و خصوصا عبر شبكة اإل و  عتمادها في الدفع اإللكترونيإيسهل 

 .6توفر ضمانا للتاجر اإللكتروني الستفاء ثمن املشترياتالتجارة اإللكترونية، كما أنها 

                                                 
يذهب جانب من الفقه إلى إطالق تعبير بطاقة و  يعتبر مصطلح بطاقة االئتمان هو االسم الشائع للتعبير عن أنواع البطاقات البنكية، 1

حامل االئتمان على كل أنواع البطاقات البنكية، ألنه إذا كان  الوظيفة األولى للبطاقات هي الوفاء للتاجر فإنه يصاحب دائما منح تسهيالت ل

قة نظرا ألن البطاقات جميعا من الناحية التكنولوجية تتطلب للخصم من حامل البطاقة بعض األيام، لكن إذا كان هذا الرأي ال يخلو البطا

ك من الصحة من الناحية العملية، إلى أنه من الصعب تعميم إطالق تعبير بطاقة االئتمان على كافة أنواع البطاقات البنكية نظرا ملخافة ذل

 .405ئتمان. هشام كلو، املرجع السابق، ص مفهوم اال 
 .102زواوية لعروي، املرجع السابق، ص  2
 .43مصطفى يوسف كافي، املرجع السابق، ص  3
 .432غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  4
 .170، املرجع السابق، ص خميخم محمد 5
 .144شايب بوزيان، املرجع السابق، ص  6
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أما عن الخطوات التي يتبعها املستهلك اإللكتروني من أجل الوفاء بثمن املبيع للبائع اإللكتروني ببطاقة 

 االئتمان، هي نفسها الخطوات املتبعة للوفاء بالثمن ببطاقة الدفع اإللكتروني السابقة الذكر.

  (smart card) البطابة الذكية -ج

أكثرها تطورا، حيث تم إنشاؤها و  ( من أحدث البطاقات البنكيةsmart cardتعتبر البطاقة الذكية )

 قد عرفها البعض بأنها: و  وفق تكنولوجيا متطورة،

األبجدية فيها، تتوافق مع األجهزة و  "بطاقة بالستيكية تحتوي على شريحة تحفظ املعلومات الرقمية

تحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة و  قراءة البيانات داخل الشريحة يمكنو  الحاسوبية،

الشيفرة االلكترونية املحفوظة بها، تختلف أحجام التخزين من شريحة إلى أخرى بالبطاقة و  البرنامج

و من ثم يمكن استخدامها كبطاقة دفع أو بطاقة الصرف األلي أو  ميجاباي ، 1كيلوباي  إلى  1الذكية من 

ذاكرة، كما تحتوي على معلومات مهمة و  تحتوي البطاقة الذكية على معالج صغيرو  بطاقة االئتمان،

 .1كالسجالت الطبية أو معلومات الحسابات املصرفية للمستخدم"

البطاقات البنكية األخرى في حالة سداد قيمة و  (smart cardو يظهر الفرق بين البطاقة الذكية )

، حيث أن تسوية املدفوعات بالبطاقات البنكية العادية تحتاج دائما إلى نفس  نترناملشتريات عبر اإل 

الخطوات املتبعة للوفاء باملبيع، إذ ال بد في كل مرة من الحصول على تفويض من البنك املصدر بعد 

اقة، استفاء البائع للقيمة من البنك املصدر للبطو  ،نترن إرسال رقم البطاقة البنكية إلى البائع عبر اإل 

بينما السداد بالبطاقة الذكية ال تحتاج في كل مرة إلى تفويض، أي أن العملية ثنائية األطراف بين حامل 

بطريقة  نترن التاجر فقط، بحيث يتم إنقاص القيمة من البطاقة الذكية في كل عملية عبر اإل و  البطاقة

بعدها يستطيع البائع و  لبائع اإللكتروني،يتم إيداع هذه القيمة في أجهزة إلكترونية طرفية لو  توماتيكية،و أ

الشراء إلى بنكه عن طريق الوصالت التلفونية، ذلك أن معالجة البطاقة و  أن يحول ناتج عملية البيع

طيع التعامل مع أي جهاز يحوي برمجيات تتناسب معها النقود الرقمية املخزنة في البطاقة تالذكية تس

املعالجات الشبيهة بمعالجات البطاقة الذكية، بحيث يمكن إرسالها الذكية أو في جهاز أخر يمتلك نفس 

 .2نترن عبر اإل 

 

                                                 
 .53، املرجع السابق، ص مصطفى بوادي 1
أسامة عبد السالم السيد، و  ،69، ص 2011التوزيع، عمان، األردن، و  رائد محمد عبد ربه، التسويق اإللكتروني، د ط، الجنادرية للنشر 2

 .254، ص 2019التوزيع، عمان، األردن، و  االقتصاد الرقمي، الطبعة األولى، دار غيداء للنشر
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 ستخدامات البطاقة الذكية، فتظهر في ما يلي:إأما عن أهم 

 عتبارها حافظة نقود إلكترونية يمكن أن تمأل بالنقود أو تفرغ منها.إ -

الحصول على و  هويتهم،قبل مستخدمي الشبكة لتعريف  يمكن استخدام البطاقة الذكية من -

 الرموز، التي قد تكون غير أمنة في بعض األحيان.و  بريدهم اإللكتروني، بدال من استخدام الشيفرات

 بطاقة صحية أو تذكرة للتنقل بواسطة النقل العمومي.و  يمكن تحويلها إلى بطاقة لتعريف الهوية، -

ف النقالة للدخول إلى الشبكات ستخدام البطاقة الذكية في الحاسبات املتنقلة أو الهواتإيعد  -

من أي موقع  تصالاإللكترونية أحد تطوراتها في الوق  الحاضر، إذ يستطيع العاملون املتنقلون اإل

 .1باستخدام بطاقات تحميل برامج خاصة بهم، يتم تخزينها داخل البطاقة

املثال الحديث للبطاقات الذكية، حيث تتسم بمرونة  2(mondex cardتعتبر بطاقة املوندكس )و  هذا

البطاقات البنكية اإللكترونية، و  كبيرة في االستخدام، كما تجمع بين مميزات النقود الورقية التقليدية

ويمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري أو بطاقة دفع طبقا لرغبات حاملها، أي كبديل 

 .3الشراء لنقود في كافة عمليات

التي يمكن للمستهلك اإللكتروني من خاللها و  هذا باختصار عن أهم البطاقات البنكية اإللكترونية،

الوفاء بثمن املبيع محل عقد البيع اإللكتروني الذي أبرمه، مع اإلشارة دائما إلى أن البطاقات البنكية 

 مثلة السابقة الذكر.ال تنحصر في األ و  مختلفة باختالف وظائفها،و  اإللكترونية كثيرة

 

 

                                                 
 .433يني، املرجع السابق، صغازي بن فهد بن غازي املز 1
يدار و  في بريطانيا، National Westminster Bankمن بنك  tim jonesو graham higgihsمن قبل  Mondexصمم املفهوم األول لنظام  2

 sun microو master cardالتي تملك عدة مؤسسات كـ: و  التي يقع مقرها في لندن mondex internationalحاليا بواسطة موندكس العاملية 

systemبطاقات إلكترونية، د ط، دار اليازردي و  نقود إلكترونيةو  . عبد الهادي مسعودي، األعمال املصرفية االلكترونية : بنوك إلكترونية

 .72، ص 2016العلمية، األردن، 
(: mondex cardة املوندكس )أنظر أيضا للمزيد من التفصيل حول بطاقو  ،413محمد حسين منصور، أحكام البيع، املرجع السابق، ص  3

 .143أمير فرج يوسف، املرجع السابق، ص 
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 النقود اإللكترونية -2

من و  تعتبر النقود اإللكترونية أحد أهم أشكال التطور التكنولوجي الحاصل في الصناعة املصرفية،

قد و  ، حيث تشكل الصورة الحديثة لوسائل الدفع اإللكتروني،1تحرر الخدمات املاليةو  أهم نتائج العوملة

العديد من املصطلحات للتعبير على هذا الشكل الحديث من النقود، فسمي  بالنقود  ستخدم إ

، أو نقود الشبكة، أو النقود الرقمية، أو العملة الرقمية، أو األموال نترن الرقمية، أو نقود اإل 

 .2االفتراضية

كترونية يحصل أما عن تعريف هذا النوع من النقود، فقد عرفها بعض الفقه بأنها: "وحدات نقدية إل

عليها الشخص من البنك مقابل فتح حساب بقيمتها لديه، ويقوم حاملها بإيداعها في ذاكرة جهاز 

بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالتاجر وفاء ملا يحصل عليه و  الكمبيوتر الخاص به،

 .3خدمات"و  من سلع

مخزون إلكتروني ذو قيمة نقدية مناسبة لالستخدام في  كما عرفها البعض األخر تعريفا ضيقا، بأنها: " 

 .4إجراء املدفوعات بشكل ملموس"

أما من الناحية التقنية فقد عرفها البعض بأنها: "سلسلة من األرقام التي تعبر عن قيمة معينة تصدرها 

رومغناطيسية يحصل هؤالء عليها في صورة نبضات كهو  فتراضية لعمالئها،اإل البنوك التقليدية أو البنوك 

 .5يستخدمها هؤالء لتسوية معامالتهم"و  على بطاقاتهم الذكية أو على ذاكرات أجهزتهم اإللكترونية،

بي و الهيئات املتخصصة للنقود اإللكترونية، فقد عرفها البنك املركزي األور و  أما عن تعريف املؤسسات

بأنها: "مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات 

                                                 
تحليل مؤشرات قياس الفاعلية(، مجلة و  زهرة قريش ي، السياسة النقدية في ظل النقود اإللكترونية )دراسةو  بوبكر سالليو علي العبس ي  1

 .153، ص 2020، جامعة الوادي، الجزائر، 02، العدد 03املالية، املجلد و  العلوم اإلدارية
سعيد عزوز، النظام القانوني للنقود اإللكترونية باعتبارها أداة دفع في إطار التجارة و  ،428محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  2

، 02العلوم السياسية، جامعة البليدة و  اإللكترونية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ل م د، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 

أحمد حلمي، األثار املترتبة على تطبيق النقود اإللكترونية كألية و بن عياد  محمد سميرو حسنون  مصطفىو  ،15، ص 2018/2019الجزائر، 

 .65، ص 2019، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 01، العدد 01املقاوالتية، املجلد و  للتكنولوجيا املالية الحديثة، مجلة النمو االقتصادي
 .577لد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص خا 3

4
 Michel Aglietta, Laurence Scialom, Les risques de la monnaie électronique, Revue L'économie politique, 

Volume 02, Numéro 14, 2002, p 86. article est disponible sur le site : 
 https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2002-2-page-82.htm 

 .136أمير فرج يوسف، املرجع السابق، ص  5

https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2002-2-page-82.htm
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تستخدم كأداة و  للمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة لوجود حساب بنكي عند إجراء املعاملة،

 . 1محمولة مدفوعة مقدما"

التوقيعات الرقمية التي تتيح و  التكما عرفتها شركة إرنس  أند يونغ بأنها: "مجموعة من البروتوكو 

 .2للرسائل اإللكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية"

بأنها: "عبارة عن القيمة املخزنة، أو أليات  1996نعقد في سويسرا سنة إكما عرفها مؤتمر بازل الذي 

ء النقل بين أداتين أو شبكات إنشاو  الدفع املدفوعة مسبقا، لتنفيذ الدفعات عن طريق أجهزة بيع خاصة،

 3"نترن الحاسوب املفتوحة كاإل 

 2009/110األوروبي رقم  أما عن تعريف النقود اإللكترونية من الناحية القانونية، فقد عرفها التوجيه

 منه بأنها:  02فقرة  02، في املادة 4اإلشراف على أعمال مؤسسات النقود اإللكترونيةو  متابعةو  توليباملتعلق 

"بيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية، يتم منحها للعميل 

من  04ذلك استعمالها في أغراض الدفع للمعامالت على النحو املحدد في املادة و  مقابل تحويل أموال،

خص طبيعي ، بشرط أن يتم ببولها كوسيلة وفاء من ببل الشCE et/2007/64التوجيه األوروبي ربم 

 .5أو املعنوي غير تلك التي أصدرتها"

من  01فقرة  L315-1و هو نفس التعريف الذي تبناه املشرع الفرنس ي للنقود اإللكترونية في املادة 

 2013يناير  28مؤرخ في  2013لسنة  100من القانون رقم  05املعدلة بموجب املادة و  ،6املالو  قانون النقد

 .1تحاد األوروبي في الشؤون االقتصادية واملاليةشريع مع قانون اإلبشأن أحكام مختلفة ملواءمة الت

                                                 
1
 Bouakaz salima, Protecting electronic money from money laundering in Algeria, journal of legal and economic 

research, Volume 03, N° 03, Centre university Aflou, 2020, p 637. 
 محمد سميرو حسنون  مصطفىو  ،250مشار إلى ذلك لدى: يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  2

 .65أحمد حلمي، املرجع السابق، ص و بن عياد 
 .21مشار إلى ذلك لدى: سعيد عزوز، املرجع السابق، ص  3

4
 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à

l’activitédesétablissementsdemonnaieélectroniqueet sonexerciceainsique la surveillanceprudentielle de 

ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Disponible sur le site : 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110 
5
 Article 2/2 du Directive 2009/110/CE : « «monnaie électronique»: une valeur monétaire qui est stockée sous 

uneformeélectronique,ycomprismagnétique,représentantunecréancesurl’émetteur,quiestémisecontrela

remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive

2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie

électronique » 
6
 Article L315-1/1 du Code monétaire et financier, Modifié par Loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5 : « La 

monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110
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أما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد عرف القانون العربي اإلسترشادي للمعامالت والتجارة 

"وحدات نقد إلكتروني يمكن منه على أنها:  01قود اإللكترونية في املادة اإللكترونية السابق الذكر الن

تتيح و  نفس العملةو  تصدر مقابل نقد يتم مبادلته فورا، بنفس القيمةو  حفظها إلكترونيا ملدة محددة

 للغير دون املصدر إتما  عملية الدفع".

املتضمن قانون  17/11القانون رقم أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف النقود اإللكترونية في 

صطلح عليها تسمية العملة االفتراضية، حيث إفقرة منه، أين  117 ذلك في املادةو  ،20182املالية لسنة 

 جاء تعريفها على النحو اآلتي: 

هي تتميز و  ،نترنتعبر شبكة اإل  نترنت"العملة اافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو اإل 

 .املادية كالقطع النقدية وعملية الدفع بالصك أو بالبطابة البنكية"بغياب الدعامة 

و عليه يتضح من مجمل التعريفات السابقة للنقود اإللكترونية، أن لهذه األخيرة جملة من 

 الخصائص، نوجزها على النحو اآلتي:

 ،3املالية لعمالئهاصدارها عن طريق البنوك أو املؤسسات إإللكترونية تعتبر نقود خاصة يتم النقود ا -

يتم الحصول عليها في صورة نبضات و  هي عبارة عن سلسلة من األرقام تعبر عن قيمة معينة،و 

 .4كهرومغناطيسية على البطاقات الذكية أو ذاكرات الحواسيب أو األجهزة اإللكترونية الذكية

وحيد هو أنه بدل أن تكون النقود اإللكترونية تمثل قيمة مالية وتشبه فعال النقود العادية، مع فارق  -

في صورة ورقية أو معدنية، فهي في صورة ال مادية غير ملموسة يتم تداولها في شكل إلكتروني، إلى أن بعض 

                                                                                                                                                         
magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins 

d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale 

autre que l'émetteur de monnaie électronique. » Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000027005951/#LEGIAR

TI000027007558 
1
 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 

l'Union européenne en matière économique et financière, JORF n°0024 du 29 janvier 2013, Disponible sur le 

site: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026998473/ 
 :الصادرة بتاريخ 76، ج.ر.ع 2018لية لسنة ، يتضمن قانون املا2018ديسمبر  27املوافق  1439ربيع الثاني  08مؤرخ في  11-17قانون رقم  2

 املتمم.و  ، املعدل2017ديسمبر  28املوافق  1439ربيع الثاني  09
، جامعة بن يوسف بن 2، العدد 33، املجلد 1، دور النقود اإللكترونية في تنمية اإلدارة اإللكترونية، حوليات جامعة الجـــزائـر شريفهنية  3

 .383، ص 2019خدة، الجزائر، 
 .435غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000027005951/#LEGIARTI000027007558
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000027005951/#LEGIARTI000027007558
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026998473/
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تبقى كأداة وفاء في املشتريات العادية و  الفقه يرى أنا قيمتها تبقى زهيدة مقارنة من النقود التقليدية،

 .1نترن لك عبر اإل اليومية التي يقوم بها املستهو  البسيطة

املستهلك في عقد  إلتزامباملقابل النقدي محل  نترن تسمح النقود اإللكترونية بالوفاء مباشرة عبر اإل  -

 البيع اإللكتروني، فال تتطلب في معظم األحيان وجود طرف ثالث إلظهار أو مراجعة عملية التبادل

و الجهة التي أائع اإللكتروني دون تدخل البنك ب، حيث تنتقل العملة مباشرة من املستهلك إلى ال2تأكيدهاو 

 .3تعمل على إدارة الدفع اإللكتروني

ستخدام النقود اإللكترونية إال بوجود جهاز حاسوب أو أي جهاز إلكتروني ذكي مرتبط عبر إال يمكن  -

ية أثناء صرة الزمانية أو املكانيترتب على هذه امليزة عدم ضرورة املعاو  شبكة الكترونية عامة أو خاصة،

البائع اإللكتروني متواجدين في مكان أو و  ستعمال النقود اإللكترونية، أي ال يشترط أن يكون املستهلكإ

زمان واحد حتى تتم عملية الدفع
4. 

مقارنة مع وسائل الدفع األخرى، وهذه امليزة  ستخدامهاإلنقود اإللكترونية بسهولة وسرعة كما تتميز ا -

ه بدفع الثمن، في إطار تنفيذه إلتزاممن شأنها أن تشجع املستهلك اإللكتروني على استخدامها للوفاء ب

 5لعقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة

تها من كتسبإهذه الصفة و  كما أن النقود اإللكترونية تحظى بالقبول الدولي، أي لها صفة دولية، -

عقودها التي تتسم بالطابع الدولي و  هي التجارة اإللكترونيةو  التي وجدت خصيصا لها،و  طبيعة املعامالت،

 6في الغالب

ستخدامها من طرف املستهلك إنقود اإللكترونية، أما عن كيفية هذا فيما يتعلق بأهم خصائص ال

اإللكتروني الذي أبرمه، فأوال يقوم هذا األخير ه بدفع ثمن املبيع محل عقد البيع إلتزاماإللكتروني للوفاء ب

بالحصول على وحدات نقدية إلكترونية ذات قيمة مختلفة من البنك الذي يتعامل معه، ثم يقوم بعد 

                                                 
 .435محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  1
 .69، ص 2008التوزيع، عمان، األردن، و  جالل عياد الشورة، وسائل الدفع اإللكتروني، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر 2
 .435، ص غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق 3
، جامعة 03، العدد 02السياسية، املجلد و  الزهرة جقريف، ماهية النقود اإللكترونية، املجلة الدولية للبحوث القانونيةو مسعودي  زكرياء 4

 .44، ص 2018الوادي، الجزائر، 
 .69جالل عياد الشورة، املرجع السابق، ص  5
 .436محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  6
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ذلك بإيداع هذه النقود في ذاكرة جهاز الكمبيوتر الخاص به بعد أن يتأكد بأنه قام بتشفير قيمة هذه 

خاص بكل وحدة منها، فإذا تعاقد املستهلك على سلعة معينة يمكنه الوحدات، وذلك بوضع رقم متسلسل 

املخزن عليه و  الوفاء باستخدام هذه النقود اإللكترونية، حيث يصدر أمر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به

يمكن لهذا األخير التأكد من صالحية هذه النقود و  إلى البائع اإللكتروني، نترن هذه النقود بإرسالها عبر اإل 

التأكد من أنها تمثل وحدة رقمية تكافئ القيمة النقدية العادية، فإذا تحقق من و  من البنك املصدر لها،

ذلك كان له إما أن يطلب تحويل هذه النقود اإللكترونية إلى نقود عادية، أو أن يبقي عليها كنقود 

األخير يقوم البائع اإللكتروني في و يودع قيمتها في حسابه الخاص في البنك الذي يتعامل معه،و  إلكترونية

 .1بأنه تلقى املبلغ املطلوب سدادهو  بإرسال تأكيد إلى املستهلك بإتمام عملية البيع

التي يمكن للمستهلك اإللكتروني و  املستحدثة،و  وسائل الدفع اإللكتروني املطورةو  هذا عن أهم طرق 

استحداث وسائل و  ع اإللكتروني، إلى أن تطويره بدفع ثمن املبيع للبائإلتزاماالعتماد عليها من أجل تنفيذ 

من  تعزيز ثقة املستهلك لإلقبال على هذا النوعو  دفع لتتالءم مع بيئة التجارة اإللكترونية، غير كافي لشجيع

 املعامالت.

معامالت التجارة و  من إقباله على الدفع اإللكترونيو  يحد من ثقتهو  على اعتبار أن ما يؤرق املستهلك

أمواله أثناء الدفع اإللكتروني، لذلك و  عتداء على بياناته املاليةية بصورة عامة، هو الخوف من اإل وناإللكتر

وسائل الدفع الخاصة به بصورة عامة أثناء و  أموالهو  وضع طرق لتأمين بياناته املاليةو  كان ال بد من إيجاد

 هذا ما سيتم دراسته في املطلب اآلتي.و  ه،إلتزامالوفاء ب

 عتداء عليهاجزاء اإل و  وسائل الدفع اإللكتروني للمستهلكو  الثاني: أليات تأمين بياناتاملطلب 

الدفع اإللكتروني بصورة عامة، قد منح  للمستهلك و  من املتفق عليه أن وسائل الدفع اإللكتروني

األخيرة، من  اإللكتروني عدة مزايا، حيث يمكنه من خالل هذه الوسائل أو البيانات املالية التي تحملها هذه

نتقال إلى موطن البائع عة، دون الحاجة إلى تحمل مشقة اإل سر و  الوفاء بثمن البيع عن بعد بسهولة

 اإللكتروني لتسليمه ثمن املبيع يدويا.

إلى أن املخاطر التي تحيط باملستهلك اإللكتروني أثناء وفائه بثمن املبيع عن بعد كبيرة لدرجة قد يفضل 

 املستهلك اإللكتروني تحمل مشقة الوفاء بالثمن بالطرق التقليدية على استعمال هذه الوسائل الحديثة. 

                                                 
 .198لعجال المية، املرجع السابق، ص و  ،578-577ثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص خالد كو  1



 احلامية القانونية للمستهلك: أثناء تسلمه للمبيع.....الفصل األول: .....................الباب الثاين......................

 

~ 306 ~ 
 

، يقوم نترن بعد عبر شبكة اإل  فكما هو معلوم أن املستهلك في إطار وفائه بثمن املبيع إلكترونيا عن

بياناته املالية عبر هذه الشبكة، وما هو معروف على هذه و  التصريح بأرقام بطاقاته البنكيةو  باستعمال

يقوم بسرقة و  األخيرة أنها غير أمنة، يمكن من خاللها ألي شخص أن يتجسس على املستهلك اإللكتروني

 غراض غير مشروعة.ستعمالها أل إمن أجل  األرقامو  هذه البيانات

ضمانات لحماية وسائل الدفع اإللكتروني الخاصة باملستهلك و  وضع ألياتو  لذلك كان البد من إجاد

، بما يعزز ثقته بالدفع اإللكتروني نترن بياناته املالية أثناء الوفاء بثمن البيع عبر شبكة اإل و  اإللكتروني

 مة.معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عاو  بصورة خاصة

وسائل و  و عليه سنحاول في هذا اإلطار بيان كخطوة أولى أهم الطرق املستعملة في االعتداء على بيانات

 ليات املستعملة لتأمينها، لننتقل بعد ذلك لدراسة أهم اآل)الفرع األول( نترن الدفع اإللكتروني عبر اإل 

بيان أهم الجزاءات التي فرضها املشرع  ، لننتقل في األخير إلى)الفرع الثاني(الحد من االعتداء عليها و 

  )الفرع الثالث(.الجزائري على كل من يعتدي على هذه البيانات أو الوسائل 

 نترنتوسائل الدفع اإللكتروني للمستهلك عبر اإل و  الفرع األول: طرق ااعتداء على بيانات

الدفع اإللكتروني عبر شبكة إن من أكثر مخاوف املستهلك اإللكتروني في إطار الوفاء اإللكتروني أو 

خوفه هذا ناتج و  بياناتها أو تخريبها،و  ، هو سرقة بياناته املالية البنكية أو أرقام بطاقته البنكيةنترن اإل 

 التي يتم من خاللها الوفاء اإللكتروني في إطار تنفيذه لعقد البيع اإللكتروني. نترن  و أساسا من شبكة اإل 

ر أنها شبكة مفتوحة يمكن لجميع األفراد الولوج إليها من مختلف أنحاء و ما هو معلوم على هذه األخي

التي يكون هدف مرتكبيها عادة السطو على و  العالم، كما تعتبر املجال الخصب للجرائم اإللكترونية،

 سرقة أموالهم.و  بيانات األفراد املالية

أو املجرمين  نترن قراصنة اإل املعروفون باسم و  و ما هو معروف على مرتكبي الجرائم اإللكترونية

عليه و  ، أنهم يستخدمون عدة وسائل أو يتبعون عدة طرق لتحقيق أهدافهم غير املشروعة،1اإللكترونيين

سرقة البيانات املالية و  سنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى أهم الطرق التي يستخدمها هؤالء لالعتداء

 الخاصة باملستهلكين. بياناتهاو  البنكية أو أرقام البطاقة البنكية

 

                                                 
 من هذه الرسالة 211تجب اإلشارة أنه سبق أن تطرقنا إلى طائفة املجرمين اإللكترونيين، وذلك في الصفحة  1
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 أوا: أسلوب التصيد اإللكتروني

سم املجرمين اإللكترونيين يوما بعد يوم، ااملعروفون بو  تتطور وسائل مرتكبو الجرائم اإللكترونية

إحدى أهم هذه الخدع و  لخداع األخرين من أجل الحصول على أرقامهم السرية أو أي معلومات حساسة،

إللكتروني، هو ما يعرف بالتصيد او  رسائل البريد اإللكتروني،و  في اآلونة األخيرة عبر املنتديات نتشرإهو ما 

ستدراج اإللكترونيحتيال اإللكتروني أو اإل أو كما يسمى أيضا باإل 
1. 

حتيالية يتم فيها الحصول على معلومات شخصية أو إالتصيد اإللكتروني بأنه: "عملية و يقصد ب

سم املستخدم، أو كلمة املرور عن طريق اإليهام بأنه كيان موثوق إمات بطاقات البنكية أو حساسة كمعلو 

 .2فيه في الفضاء الرقمي"

كما يعرف أيضا بأنه: "مصطلح يستخدم للداللة على شخص أو مجموعة أشخاص يتحايلون على 

علومات عن املع يمن خالل إرسال بريد إلكتروني أو إنشاء صفحات مصممة لتجم نترن مستخدمي اإل 

 ألن هذه الصفحاتو  أي معلومات شخصية،و  حسابات املستخدمين املصرفية وبطاقاتهم االئتمانية

 يدخلون معلوماتهم الشخصيةو  البريد اإللكتروني تبدو تابعة لشركات نظامية فقد يثق بها املستخدمون و 

 .3الحساسة"و 

وني هو أسلوب يقوم من خالله املجرمين و عليه يتضح من التعريفين السابقين أن التصيد اإللكتر

نتهاء من عند اإل و  اإللكترونيين بإنشاء نسخة ملوقع إلكتروني مطابق تماما ملوقع مؤسسة مالية أو بنكية،

إنشائه يقومون بإرسال رسائل إلكترونية عن طريق البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة إلى 

الذي يكونوا قد تحصلوا على و  حسابات في البنك الذي أخذوا شكله، العمالء )املستهلكين( الذين لديهم

، لتبدو للعمالء )املستهلكين( أن هذه الرسالة من البنك أو ةء هؤالء العمالء بطريقة غير شرعيأسما

املؤسسة املالية التي هم عمالء فيها، تدعوهم هذه الرسائل عادة إلى الدخول ملوقع البنك أو املؤسسة 

عند دخول العميل إلى املوقع املزيف و  ملزيف لدواعي أمنية أو للحصول على جوائز مالية ...إلخ،املالية ا

                                                 
 راجع في ذلك املوقع اإللكتروني اآلتي: 1

https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/awarenesscampaigns/Documents/AW_02_Phishing.pdf 
 هذا التعريف متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: 2

https://uaecyber.com 
 هذا التعريف متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: 3

https://www.arageek.com 

https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/awarenesscampaigns/Documents/AW_02_Phishing.pdf
https://uaecyber.com/
https://www.arageek.com/
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الرقم السري...إلخ، و  رقم البطاقة البنكيةو  املالية، كاالسمو  يجد خانات مخصصة ملأل بياناته الشخصية

 .1على أموالهم ستالءاملوقع املزيف الستخدامها لإل  صاحبلتنتقل هذه البيانات مباشرة إلى 

قال و  االحتيال اإللكتروني،و  قد أفاد خبراء في شؤون أمن املعلومات بازدياد أعداد مواقع التصيدو  هذا

ستجابة السريعة لحوادث األمن نائب رئيس مركز اإل و  الخبير التقني-الخبير التقني "ياروسالف كارغالييف" 

بأن: "عدد مواقع التصيد اإللكتروني التي تم  -املختصة بأمن املعلومات CERT-GIBالسيبراني في شركة 

 14093موقعا من هذا النوع، بينما حظرت  14802، نحو 2020من عام  أشهر 9حظرها في أول و  اكتشافها

موقعا في الفترة نفسها من العام الفائ ، هذه املواقع تعتبر خطيرة كونها تستغل لعمليات سرقة أموال 

ية، ويمكن من خاللها الوصول إلى بيانات تتعلق بكلمات املرور أو املستخدمين أو بياناتهم الشخص

.. لقد الحظنا أن عدد مواقع التصيد اإللكتروني زاد نترن حسابات البطاقات املصرفية املوصلة عبر اإل 

 .2% في الربع األول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي أيضا"25بنسبة 

متهما مصريا  43التي ضم  و  ا التصيد اإللكتروني، تلك التي وقع  في مصرأخطر قضايو  و من أحدث

ستالء تمكنوا من خالل هذه الشبكة من اإل قد و  قد أسسوا شبكة دولية باالشتراك مع متهمين أمريكيين،

ذلك من خالل استالئهم على بيانات البطاقات االئتمانية لبعض و  على أموال بعض البنوك األمريكية،

حتيالية تتمثل في تزوير صفحات لبعض البنوك األمريكية على شبكة إباستخدام طرق لبنوك عمالء ا

استخدام هذه البيانات في و  مراسلة العمالء أصحاب تلك البطاقات لتحديد بياناتهم،و  املعلومات الدولية،

ملصلحة حجز غرف بعض الفنادق و  إجراء عمليات شراء تذاكر طيران،و  الوصول لتلك الحسابات،

إلى حسابات بنكية وسيطة  نترن األخرين، كما قاموا بإجراء تحويالت نقدية للحسابات ذاتها عبر شبكة اإل 

بمجرد إتمام و  بالواليات املتحدة األمريكية، تم إنشاؤها باالتفاق مع املتهمين األمريكيين لهذا الغرض،

 تقسيم جزء منها فيما بينهم،و  حويالتعملية التحويل قام املتهمون األمريكيون بسحب مبالغ تلك الت

قد تمكن و  املتهمين املصريين إلى مصر عبر شبكة لتحويل األموال بموجب عدة تحويالت، بتحويل نصيو 

 .3سبعة عشر ألف دوالر أمريكيو  مائةو  املتهمون من االستالء على مبلغ مليون 

إيقاف مرتكبيها قد لجأت إلى و  هرةبهدف الحد من هذه الظاو  و املالحظ في هذا اإلطار أن أغلب الدول 

بدأ مكتب التحقيقات األمريكي  مثال أنفسهم، ففي الواليات املتحدة األمريكية نترن االستعانة بقراصنة اإل 

                                                 
 . 182محمد خميخم، املرجع السابق، ص  1
 مشار إلى ذلك في املوقع اإللكتروني اآلتي: 2

https://arabic.rt.com/it 
 .125-124محمد عزت عبد العظيم، املرجع السابق، ص  3

https://arabic.rt.com/it
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ذلك من خالل الدخول إلى و  من أجل مكافحة هذه الجرائم، نترن )أف بي أي( االستعانة بقراصنة اإل 

هو ما يعتبره بعض الخبراء نوعا من أنواع قمع و  ،نترن اإل مراقبتهم على شبكة و  أجهزة املستخدمين

 .1الحريات

 ثانيا: استخدا  برامج القرصنة اإللكترونية

مة، ، أنه يستعينون في سبيل ارتكابهم للجرائم اإللكترونية بصورة عانترن ما هو معلوم على قراصنة اإل 

سرقتها أو تخريبها، تدعى هذه البرامج بـ: "برامج و  ختراق بيانات املستخدمينإببرامج إلكترونية تمكنهم من 

 القرصنة اإللكترونية".

 التي يمكن من خاللها سرقة البيانات املالية البنكية،و  و في هذا اإلطار هناك العديد من هذه البرامج،

ذلك و  ختصار هذه الدراسة على أهمها،إسنحاول و  األرقام السرية للمستهلكين،و  أرقام البطاقات البنكيةو 

 على النحو اآلتي.

 برنامج تسجيل املفاتيح  -1

 إلكترونية،، من رسائل بريدية قد يرسل لغيركو  تخيل أن كل ما تكتبه على لوحة املفاتيح يسجل

هي تسوق على أنها برامج و  أرقام البطاقات البنكية، فهناك برامج لعمل ذلك،و  كلمات املرور،و  دردشة،و 

، لكن في الوق  نفسه تستخدم استخداما غير مشروع، كأن تزرع نترن شبكة اإل ملراقبة اآلباء ألبنائهم على 

 بشكل مستمر، يتم كتابتهيتلقى ما و  ،قراصنة األنترن بواسطة أحد  أي مستخدم تلك البرامج في جهاز

 .2يسمى هذا البرنامج، ببرنامج تسجيل املفاتيح أو راصد لوحة املفاتيح، وهو نوع من أنواع برامج التجسسو 

و قد عرف البعض برنامج تسجيل املفاتيح بالنظر إلى وظيفته، بأنه: "برنامج يقوم بتسجيل كل ما يقوم 

 3حفظه لكي يقوم املخترق باالطالع عليه فيما بعد"و  املستخدم بكتابته على لوحة املفاتيح،

كتروني على و عليه يتضح أن برنامج تسجيل املفاتيح يقوم بتسجيل كل ضغطة يضغطها املستهلك اإلل

ت التي يجريها من خالل الحاسوب عن طريق تصاال يمكن التجسس على اإل بالتاليو  لوحة املفاتيح،

                                                 
 .99، ص 2011التوزيع، عمان، األردن، و  الحلول(، الطبعة األولى، الجنادرية للنشرو  أسامة سمير حسين، االحتيال اإللكتروني )األسباب 1
محمد بن عبد هللا القحطاني، أمن املعلومات، الطبعة األولى، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية و  لغثبر،خالد بن سليمان ا 2

 ، كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي:77-76، ص 2009السعودية، 
https://books.google.dz/ 

طرق الحماية منها، د ط، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية نترن  و ر بن عبد هللا الفنتوخ، الجريمة في اإل عبد القاد 3

 ، كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي:126-125، ص 2012السعودية، 
https://books.google.dz/ 

https://books.google.dz/
https://books.google.dz/
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الحصول عل البيانات التي تصدرها لوحة املفاتيح، كما في استطاعة هذا البرنامج تسجيل جميع املواقع 

الكلمات السرية الخاصة و  االئتمانيةأرقام البطاقات و  جميع عناوين البريد اإللكتروني،و  التي يزورها،

بها...إلخ، كما يمكن إعداد برنامج تسجيل املفاتيح، ليرسل ملفا كامال لكل ما تم إدخاله إلى جهاز الحاسوب 

 .1األلي كل فترة زمنية لعنوان البريد اإللكتروني للشخص القائم بعملية التجسس

 برنامج التروجان  -2

ذلك نسبة إلى قصة و  لبرنامج في الوطن العربي هي: "حصان طروادة"،التسمية التي يشتهر بها هذا ا

لكنه كان يحتوي في و  الذي كان يبدو في ظاهره كهدية خشبية في شكل حصان،و  حصان طروادة الشهيرة،

 ،2أحتلوا املدينةو  داخله على جنود، فما إن أدخلوه وسط املدينة حتى قاموا الجنود بالخروج من الحصان

فة برنامج التروجان، حيث يرسل للمستخدمين في شكل هدية، فما إن يثب  على الكمبيوتر هي نفس وظيو 

 إرسالها إلى مرسله، أو تخريبها.و  يقوم بسرقة البيانات الحساسة للمستخدم

فبرنامج التروجان أو حصان طروادة هو نوع من البرامج الضارة يتخفى غالًبا في صورة برنامج شرعي، 

عادة ما ينخدع املستخدمون من و  اإللكترونيون للوصول إلى أنظمة املستخدمين،يستخدمه املجرمون 

طه بالتجسس على ييسمح هذا البرنامج للمجرمين اإللكترونيين بمجرد تنشو  شكاله الهندس ي،و  مظهره

أرقامها السرية، إضافة إلى قدرته على و  سرقة بياناتهم الحساسة كأرقام البطاقات البنكيةو  املستخدمين

 .3تعطيل أداء الحواسيبو  تعديل البيانات الحساسة،و  حذف

اببة الشاملة  -3  برامج املر

تتكون برامج املراقبة الشاملة من مجموعة برامج في برنامج واحد، حيث يجمع برنامج املراقبة الشاملة 

املستخدم كل فترة يعمل برنامج املراقبة الشاملة على أخذ صورة عن شاشة و  بين سمات برامج املراقبة،

كل ما يوضع عليها أو و  يمكن هذا البرنامج مستخدمه من مشاهدة شكل شاشة املستخدم بالتاليو  زمنية،

يكتب عليها، كما يتيح البرنامج رؤية ما يحدث في غرفة املستخدم إذا كان الجهاز مزود بكاميرا، أو تسجيل 

 .4كروفون األحاديث الدائرة في الغرفة إذا كان الجهاز مزود بمي

                                                 
 .122محمد عزت عبد العظيم، املرجع السابق، ص  1
 .127عبد القادر بن عبد هللا الفنتوخ، املرجع السابق، ص  2
 راجع تفصيل ذلك عبر املوقع اإللكتروني اآلتي: 3

https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/trojans 
 .123محمد عزت عبد العظيم، املرجع السابق، ص  4

https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/trojans
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 ثالثا: تخمين أربا  البطابات البنكية

 تخمين البطاقات يعني تخليق أو تحصيل أرقام البطاقات البنكية اعتمادا على إجراء معادالت رياضية

أرقامها السرية، ألن هذه و  إحصائية بهدف الوصول إلى أرقام البطاقات البنكية اململوكة للمستهلكينو 

يعرف هذا األسلوب بين مجرمو البطاقات باسم و  ،1نترن للشراء عبر شبكة اإل البطاقات هي كل ما يلزم 

card math2. 

توفيق أرقام حسابية تؤدي في النهاية و  تبديلو  و أسلوب تخمين أرقام البطاقات يعتمد على عملية تكرار

ه في شراء ، وحين الحصول عليه يتم استخدام3هو الرقم السري لبطاقة بنكية متداولةو  إلى ناتج معين

خصم قيمتها من حساب العمالء الشرعيين لهذه البطاقة، أو القيام بتحويل املبالغ و  السلع باهظة الثمن،

 .4املالية من الحسابات اإللكتروني الخاصة بأصحابها إلى حساباتهم اإللكترونية

سرية و  بالوسائل التقنية لضمان أمن ستنجادليات تأمين الدفع اإللكتروني: اإل الفرع الثاني: أ

 الدفع اإللكتروني

 من املعلوم أن تأمين الدفع اإللكتروني يعتبر أحد الخطى املهمة في سبيل حماية املستهلك اإللكتروني

تعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، فكما الحظنا أن الدفع اإللكتروني عبر شبكة و 

أرقام و  على العديد من املخاطر، حيث أصبح  البيانات املالية البنكية للمستهلكينينطوي  نترن اإل 

 بطاقاتهم البنكية أهم األهداف التي يسعى وراءها املجرمين اإللكترونيين.

و كما الحظنا أيضا أن هؤالء املجرمين اإللكترونيين يستخدمون في سبيل تحقيق هذا الهدف غير 

تأمين الدفع و  تطورة، لذلك فإن الحل األمثل للتصدي لهؤالء املجرميناملشروع، وسائل تقنية جد م

أنظمة تقنية تتصدى للوسائل التقنية التي يستعملها و  وضع أساليبو  اإللكتروني بصورة عامة، هو إيجاد

البيانات املالية البنكية للمستهلكين و  سالمة الدفع اإللكترونيو  املجرمين اإللكترونيين بما يضمن أمن

لكترونين في جميع مراحل الوفاء اإللكتروني، مع اإلشارة في هذا اإلطار أن حماية املستهلكين عند الدفع اإل

                                                 
االقتصاد، و  األجنبية(، الطبعة األولى، مكتبة القانون و  أيمن عبد هللا فكري، الجرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة في التشريعات العربية 1

 .677، ص 2014الرياض، اململكة العربية السعودية، 
 .599خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  2
 راجع تفصيل ذلك على املوقع اإللكتروني اآلتي: 3

https://tijaratuna.com 
 .186محمد خميخم، املرجع السابق، ص  4

https://tijaratuna.com/
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 قانونية لكن املالحظ أن القانون يستنجد في هذا اإلطار بالتكنولوجياو  اإللكتروني هي حماية تقنية

 .1األمان لهو  الوسائل التقنية لتوفير الحمايةو 

 التقنية أو الحماية الفنية للدفع اإللكتروني بأنها: "حماية جميع أنواع املعلوماتيقصد بالحماية و  هذا

وسائط و  غرفة تشغيل األجهزةو  معالجتها من طرف منظمةو  مصادر األدوات التي يتم التعامل بها،و 

 . 2االختراق"و  الضياعو  التلفو  التزويرو  األفراد من السرقةو  التخزين

جراء الوقائي الذي يتخذه مصدر وسيلة الدفع اإللكتروني أو صانعها أثناء كما يقصد بها أيضا: "ذلك اإل 

وضعه لها للحد من االعتداءات الخارجية التي قد تقع عليها، حيث تعمل الحماية التقنية على إيجاد أنظمة 

 .3تقنية املعلومات املتداولة عن طريق الشركات املنتجة للبرامج"و  أمان لحماية نظم املعلوماتية

 النظم التقنية التي تستعمل في تأمين الدفع اإللكتروني،و  و في هذا اإلطار هناك العديد من األساليب

 هي:و  أكثرها استعماال،و  سنقتصر الدراسة في هذا اإلطار على أهمهاو 

 أوا: تقنية التشفير اإللكتروني

البيانات و  املعلومات سريةو  ضمان أمنو  تعتبر تقنية التشفير اإللكتروني إحدى أهم تقنيات حماية

، كما يعتبر أحد أفضل الضمانات املكرسة لحماية املستهلك اإللكتروني في 4نترن املرسلة عبر شبكة اإل 

 .6يطلق عليه العديد من التسميات منها التعميم أو الكتابة السريةو  ،5إطار الوفاء اإللكتروني

بلغ استخدام تقنية و  عام قبل امليالد،و تقنية التشفير عرفها اإلنسان منذ القدم، أي منذ ألفي 

في فترة الستينيات و التشفير ذروته في فترة الحروب، خوفا من وقوع الرسائل الحساسة في أيدي العدو،

 IBM كان  تقنية التشفير حكرا على الحكومات، إلى أنه في أواخر الستينيات أسس  شركة آي بي إم

ملجموعة في تطوير نظام تشفير أطلق  عليها اسم نجح  هذه او  مجموعة تختص بأبحاث التشفير،

رغم تحفظات الحكومة األمريكية عليه و  قد أثار هذا النظام العديد من الجدل،و  (Lucifer) لوسيفر

                                                 
 .269بق، ص يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السا 1
 .20عبد العزيز خنفوس ي، املرجع السابق، ص  2
البحوث القانونية، و  دورها في تأمين نظام الدفع اإللكتروني، مجلة الدراساتو  فتيحة يوسف، الحماية التقنية للمعلوماتو بوعزة  هداية 3

 .24، ص 2018، جامعة املسيلة، الجزائر، 04، العدد 03املجلد 
 .303، ص 2020املدنية، د ط، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، و  خالد ممدوح إبراهيم، اإلثبات اإللكتروني في املواد الجنائية 4
 .607خالد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص  5
 .29فتيحة يوسف، املرجع السابق، ص و بوعزة  هداية 6
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 و  العتقادها بعدم حاجة الشركات
ً
 واسعا

ً
املؤسسات الخاصة إلى أنظمة التشفير، إال أنه قد حقق انتشارا

 .1أخذ العديد من الشركات يقوم بتطوير أنظمة تشفير جديدةمنذ ذلك الحين، و  في األسواق،

البيانات العادية إلى معلومات مشفرة و  تعرف تقنية التشفير بأنها: "هي عملية تحويل املعلوماتو  هذا

فهم و  ذلك بغرض منع األشخاص الغير مصر لهم من االطالع عليهاو  غير ذات معنى،و  غير مفهومة

فك التشفير من خالل طريقة حسابية معقدة تستند على صيغ رياضية و  يرتتم عملية التشفو  محتواها،

طول و  فاعلية التشفير على عاملين أساسيين هما: الخوارزمية،و  تعتمد قوةو  معقدة تسمى الخوارزميات،

 .Bits"2املفتاح مقدرا بالب  "

ذلك و  حقيقة مضمونهاكما يعرف أيضا بأنه: "العملية التي بموجبها يتم تمويه الرسائل بطريقة تخفي 

دوال رياضية ينتج و  هي تطبيقات ملعادالتو  بجعلها رموز غير مقروءة، لذلك فهي تدعى أيضا عملية الترميز،

جعلها غير قابلة لفك تشفيرها من قبل أي شخص ال يملك مفتاح فك و  عنها مفتاح تشفير املعلومات

 .3التشفير"

ذلك و  يل البيانات املشفرة إلى صيغها األصلية،و يقصد بعملية فك التشفير بأنها: "إعادة تحو 

 .4باستخدام املفتاح املناسب لفك الشيفرة"

من  05فقرة  02أما عن تعريف التشفير من الناحية القانونية، فقد عرفه املشرع التونس ي في الفصل 

ال رموز أو إشارات " إما استعماملتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية بأنه:  2000لسنة  83القانون رقم 

غير متداولة تصبح بمقتضاها املعلومات املرغوب تمريرها أو إرسالها غير بابلة للفهم من ببل الغير أو 

 استعمال رموز أو إشارات ا يمكن الوصول إلى املعلومة بدونها"

إللكتروني املتعلق بالتبادل ا 53.05من القانون رقم  02فقرة  12كما عرفه املشرع املغربي في املادة 

معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات  كل عتاد أو برمجية أو هما "بأنه:  5للمعطيات القانونية

                                                 
 : اآلتيراجع تفصيل ذلك على املوقع اإللكتروني  1

https://adelamer.yoo7.com/t911-topic 
، املرجع السابق، ص خنفوس ي عبد العزيزو  ،307املدنية، املرجع السابق، ص و  خالد ممدوح إبراهيم، اإلثبات اإللكتروني في املواد الجنائية 2

32. 
 .356السابق، ص  محمد ناصر حمودي، املرجع 3
 .307املدنية، املرجع السابق، ص و  خالد ممدوح إبراهيم، اإلثبات اإللكتروني في املواد الجنائية 4
املتعلق بالتبادل اإللكتروني  53.05(، بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم  5

 للمعطيات القانونية.

https://adelamer.yoo7.com/t911-topic
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سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفابيات سرية أو من أجل إنجاز عملية 

 عكسية لذلك بموجب اتفابية سرية أو بدونها".

املعلومات و  التعريفات السابقة، أن تقنية التشفير تعمل على حماية البياناتو عليه يتضح من مجمل 

ذلك عن طريق تغيير شكل تلك و  العمالء،و  ، خاصة تلك املتعلقة بالبنوكنترن املرسلة عبر شبكة اإل 

معرفة مضمونها أو العبث و  املعلومات بحيث ال يستطيع أي مخترق للرسالة كشف محتواهاو  البيانات

 .1بها

 التشفير غير املتماثل.و  يوجد نوعان من التشفير هما: التشفير املتماثلو  ذاه

 التشفير املتماثل -1

، كما يعرف أيضا باسم خوارزمية املفتاح 3أو التشفير املتناسق 2و يسمى أيضا بالتشفير املتناظر

 تشفير الرسالة املستقبل مفتاح سري واحد فيو  هو التشفير الذي يستخدم فيه كل من املرسلو  ،4السري 

بعد استقبال الرسالة و  فك تشفيرها، حيث يتفق الطرفان على كلمة املرور التي سيتم استخدامها،و 

تحويله إلى شكله و  املشفرة يستخدم املستقبل عبارة املرور نفسها من أجل فك شفرة النص املشفر،

 .5األصلي املفهوم

أمن كون أنه يعتمد على عملية تداول املفتاح  غيرأنه إلى أن البعض يرى في هذا النوع من التشفير 

التي نترن  و أن عملية تداوله تتم عبر شبكة اإل و  السري، مما قد يفتح املجال العتراضه أثناء تداوله، خاصة

 .6تعد شبكة مفتوحة بإمكان الجميع الولوج إليها

 التشفير غير املتماثل -2

غير املتناسق، حيث يقوم هذا النوع من التشفير على و يسمى أيضا بالتشفير غير املتناظر أو التشفير 

 .1األخر يستخدم لفك التشفيرو  األخر خاص، أحدهما يستخدم للتشفيرو  استخدام مفتاحين: مفتاح عام

                                                 
 .608الد كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق، ص خ 1
، 02، العدد 03قانون األعمال، املجلد و  نذير زماموش، الحماية العقدية للمستهلك في إطار الدفع اإللكتروني، مجلة البحوث في العقود 2

 .227، ص 2018جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 .357محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  3
 : نظر في ذلك في املوقع اإللكتروني اآلتيأ 4

https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption 
 276غازي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص  5
 .358املرجع السابق، ص محمد ناصر حمودي،  6

https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption
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مفتاح التشفير و  و تجب اإلشارة في هذا اإلطار أن املشرع الجزائري قد عرف مفتاح التشفير الخاص

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة  15/04من القانون رقم  09و 08فقرة  02ذلك في املادة و  العام،

: هو عبارة عن سلسلة من األعداد مفتاح التشفير الخاص"، بأنهما: 2التصديق اإللكترونيينو  بالتوقيع

 يرتبط هذا املفتاح بمفتاح التشفير عمومي.و  يحوزها عصريا املوبع فقط،

سلسلة من األعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور : هو عبارة عن مفتاح التشفير العمومي

 بهدف تمكينهم من التحقق من اإلمضاء اإللكتروني، وتدرج في شهادة التصديق اإللكتروني"

فإن املشرع الجزائري قد اعتمد على تقنية التشفير غير املتماثل من أجل تأمين التوقيع  بالتاليو 

 اإللكتروني.

عن طريق املفتاح الخاص و  املعلومات،و  يستعمل لغرض تشفير البياناتو عموما فإن املفتاح العام 

يتم فك التشفير، فاملفتاح العام ليس سريا، بحيث يقوم البنك أو املؤسسة املالية هنا بتزويد عمالئها 

 الو  باملفاتيح العامة، حيث تستخدم هذه األخيرة في تشفير الرسالة املتجهة إلى البنك أو املؤسسة املالية،

و املؤسسة أفرد املفتاح الخاص لدى البنك يمكن استخدام املفتاح العام لفك شفرة هذه الرسالة، إذ ين

املالية بالقدرة على فك شفرة الرسالة التي شفرها املفتاح العام
3. 

املعلومات، حيث يمكن من خاللها تجاوز الكثير من و  لتقنية التشفير دور فعال في تأمين البياناتو  هذا

 املخاطر التي قد يتعرض لها املستهلك اإللكتروني أثناء وفائه اإللكتروني.

 ثانيا: البروتوكوات التقنية لتأمين البيانات اإللكترونية

تأمين استعمال البطاقات البنكية و  املؤسسات املالية في إطار تأمين الدفع اإللكترونيو  تعتمد البنوك

سنحاول في و  ،4ت التقنية إضافة إلى نظام التشفير السابق الذكر، على جملة من البروتوكوال نترن عبر اإل 

 أكثر استعماال في إطار تأمين الدفع اإللكتروني.و  هذا اإلطار دراسة أهم هذه البروتوكوالت التقنية

 

                                                                                                                                                         
 .33فتيحة يوسف، املرجع السابق، ص و بوعزة  هداية 1
، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015، املوافق أول فبراير 1436ربيع الثاني  11مؤرخ في  04-15قانون رقم  2

 . 2015فبراير  10، املوافق 1436الثاني  ربيع 20 :، الصادرة بتاريخ06اإللكترونيين، ج.ر.ع 
 .33عبد العزيز خنفوس ي، املرجع السابق، ص  3
 .424محمد ناصر حمودي، املرجع السابق، ص  4
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 SET"1بروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة " -1

أقوى األنظمة التأمينية املوثوق بها في و  أهم"، من SETيعتبر بروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة "

قد تم تصميمه سنة و  ،2نترن ا عمليات الوفاء اإللكتروني عبر شبكة اإل صصو خو  املعامالت اإللكترونية،

الغرض منه توفير و  ،3شركات أخرى و  europayو visaفيزا و  master cardباالشتراك بين ماستر كارد  1996

 .4البنوكو  من مواقع التجار نترن عبورها اإل األمن ملدفوعات البطاقة عند 

و يستخدم هذا البروتوكول برمجيات تدعى "برمجيات املحفظة اإللكترونية"، حيث تحتوي هذه األخيرة 

شهادة رقمية تابعة لها تثب  هوية حاملها )املستهلك(، أما التاجر فتكون له و  على رقم البطاقة البنكية

التاجر، و  يستخدم كل من املستهلك حامل البطاقةو  بنوك املعتمدة،شهادة رقمية صادرة عن إحدى ال

وية األخر عند إجراء الحركات املالية ه، مما يتيح لكل منهما التحقق من شهادتهما الرقمية إلثبات هويتهما

، حيث ترسل SETال يمكن للتاجر مشاهدة رقم بطاقة املستهلك أثناء استعمال بروتوكول و  ،نترن عبر اإل 

غة املشفرة لهذا الرقم إلى مصدر هذه البطاقة للموافقة على إجراء الحركة املالية مع التاجر، الصي

 .5وتضمن هذه الطريقة عدم عرض الرقم، كما تمنع أي تعديل غير مرخص به أثناء ارسال البيانات

 عبر عدة مراحل،" SETتتم عملية الدفع اإللكتروني طبقا لبروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة "و  هذا

 6هي:و 

أوال يجب أن يشترك املستهلك لدي أحد البنوك أو املؤسسات املالية من أجل الحصول على برنامج  -

خاص ببروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة، كما يفتح البائع اإللكتروني أيضا حسابا لدى أحد البنوك 

يحصل على برمجيات الستخدام بروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة، تشمل هذه البرمجيات شهادة و 

SET  املفتاح العام. و 

يحدد و  يدخل املستهلك موقع البائع اإللكتروني الذي يتعامل ببروتوكول املعامالت اإللكترونية األمنة، -

كذا و  روني من أجل تشفير معلومات طلب الشراء،يستعمل املفتاح العام للبائع اإللكتو  ما يريد شراءه،

                                                 
1
 Secure Electronic Transactions 

 .274يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  2
3
 Jean-Claude Paillès, op cit, p 48. 

 .258، ص 2017وائل رفع  خليل، إدارة التسويق، د ط، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  4
القانونية و  هشام ذبيح، وسائل الدفع ما بين الحماية التقنيةو دبابش  عبد الرؤوفو  ،35عبد العزيز خنفوس ي، املرجع السابق، ص  5

 .109، ص 2017، جامعة محمد خيدر، بسكرة، الجزائر، 14، العدد 09للمستهلك اإللكتروني، مجلة االجتهاد القضائي، املجلد 
سمراء مباركي، أليات وقاية املعامالت اإللكترونية في ظل حوكمة تكنولوجيا املعلومات، مجلة دفاتر و  أونان بومدينو بوعقل  مصطفى 6

mecas 387، ص 2016، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 01، العدد 12، املجلد. 
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يستخدم محفظته اإللكترونية من و  القيمة املدفوعة...إلخ(،و  معلومات الدفع الخاصة به )رقم البطاقة

 الشهادة الرقمية إلى البائع اإللكتروني.و  أجل إرسال معلوماته املالية املشفرة

يقوم بتوجيه و  باستخدام مفتاحه الخاص، يفك البائع اإللكتروني تشفير معلومات طلب الشراء -

البائع اإللكتروني باستخدام و  املعلومات املالية املشفرة إلى البنك، ليتحقق البك من هوية املستهلك

يرسل رسالة املوافقة على الصفقة إلى البائع اإللكتروني، و  يعالج معلومات الدفع،و  الشهادات الرقمية،

 شحن البضاعة.و  ليقوم هذا األخير بإتمام الصفقة

 بنك املستهلكو  تتم عملية املقاصة بين بنك البائع اإللكتروني -

يعاب عليه أنه نظام و رغم قوة هذا البروتوكول في تأمين الدفع اإللكتروني من بدايته إلى نهايته، إلى أنه 

استبدل و  عتماده جد مرتفعة، لهذا فقد تم هجره كليا من طرف البنوك األمريكية،إ ةتكلفو  معقد

 .3D Secure"1بروتوكول تأميني أخر يسمى ببروتوكول الحماية ثالثي األبعاد "

 D Secure3"2بروتوكول الحماية ثالثي األبعاد " -2

املؤسسات و  يعتبر بروتوكول الحماية ثالثي األبعاد من أحدث البروتوكوالت التي تستخدمها البنوك

هو بروتوكول تم و  ،نترن عبر اإل  ماإللكتروني التي يقوم بها عمالؤهاملالية من أجل تأمين عمليات الدفع 

 تم اعتماده في العديد من البنوك، منها البنوك الفرنسيةو  ،MasterCardو Visaإنشاؤه من طرف شركة 

 .20083التي اعتمدته سنة و 

ستعمالها إقات البنكية من طرف العمالء عند ستعمال البطاإيقوم هذا البروتوكول على تأكيد  و

رسال لهم كلمة تأكيد مؤلفة من ستة أرقام عبر رسالة نصية إذلك عن طريق و  ،نترن للشراء عبر اإل 

 قصيرة، تعرف بـ "رمز األمان الثالثي األبعاد".

بقيمة ما إشراء  نترن فأثناء إدخال املستهلك اإللكتروني لبيانات بطاقته البنكية من أجل الوفاء عبر اإل 

 للبائع اإللكتروني، ستظهر أمامه صفحة إلكترونية تطلب منه إدخال كلمة املرور املؤلفة من ستة أرقام،

املؤلفة و  ملطلوبةسيتلقى تلقائيا رسالة نصية قصيرة من البنك املعتمد من طرفه، تتضمن كلمة التأكيد او 
                                                 

 .275يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املرجع السابق، ص  1
2
 3 Dimension Secure. 

 راجع تفصيل ذلك في املوقع اإللكتروني اآلتي: 3
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/moyens-de-paiement/la-carte-bancaire/payer-par-carte-

bancaire-sur-internet-avec-3d-secure/ 

https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/moyens-de-paiement/la-carte-bancaire/payer-par-carte-bancaire-sur-internet-avec-3d-secure/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/moyens-de-paiement/la-carte-bancaire/payer-par-carte-bancaire-sur-internet-avec-3d-secure/
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البنك، ليقوم بعد ذلك  ىاإللكتروني املسجل لد ل أو بريدهترسل إليه إلى هاتفه املحمو  من ستة أرقام

يتم إرسال كلمة التأكيد ملرة واحدة صالحة إلجراء معاملة و  بإدخالها بشكل صحيح ليتم تأكيد املعاملة،

 واحدة فقط، فإذا ما أدخل املستهلك رمز األمان الثالثي األبعاد بشكل غير صحيح، قد ترفض معاملته

 .1خال الرمز الجديد املرسل إليه عبر رسالة نصية قصيرةسيطلب منه النظام إعادة إدو 

" ألية فعالة للحد من مخاطر االعتداء على 3D Secure يعتبر بروتوكول الحماية ثالثي األبعاد "و  هذا

 .2مرونة في استعمالهو  عمليات الدفع اإللكتروني، إضافة إلى ما يتميز به سهولة

 SSL"3بروتوكول طبقة املقابس األمنة " -3

يعمل و  هو عبارة عن بروتوكول لتشفير رزم البياناتو  ،4و يسمى أيضا ببروتكول طبقة الفتحات األمنة

في أي  نترن املعلومات التي يجرى إرسالها عبر اإل و  ضمن متصفحات الويب، من أجل منع اعتراض البيانات

 ن عملية إرسال البياناتيتميز هذا البروتوكول بأو  نقطة أثناء انتقال هذه البيانات أو املعلومات،

كل و  الخادم، دون أي حاجة لتدخل املرسل لتشفير البيانات املتبادلة،و  املعلومات تتم بأمان بين املتصفحو 

زيارة موقع أمن يبدأ عنوان و  هو استخدام متصفح أمن SSLما على املرسل فعله لالستفادة من بروتوكول 

URL :// لهذا ملوقع بالشكلhttpsشكل //:، بدال من الhttp 5. 

و تطبيقا لذلك حتى يستفيد املستهلك اإللكتروني من الحماية التي يقدمها هذا البروتوكول، فإنه يتعين 

ه بالوفاء، أن يستعمل إلتزامفي إطار تنفيذ  نترن بياناته املالية أو أرقام بطاقته عبر اإل  التصريحعليه قبل 

يكون و  بأن املوقع اإللكتروني للبائع اإللكتروني أمنا،أن يتأكد و  ،Google chromeمتصفحا أمنا مثل: 

عندما يتأكد من كل ذلك، و  ،www…://https، مثال ذلك httpsملوقعه بـ:  URLكذلك عندما يبدأ عنوان 

"، أين SSLيقوم املستهلك بإرسال بياناته املالية عبر هذا املتصفح املؤمن ببروتوكول طبقة املقابس األمنة "

إرسالها إلى البائع صاحب هذا املوقع اإللكتروني، ليقوم بعد و  تصفح بتشفير هذه البياناتيقوم هذا امل

                                                 
 راجع تفصيل ذلك في املوقعين اإللكترونيين اآلتيين: 1

https://www.bankygate.com 
https://www.elwatannews.com/news/details/4878622 

 .190ابق، ص محمد خميخم، املرجع الس 2
3
 Secure Socket Layer 

 .35فتيحة يوسف، املرجع السابق، ص و بوعزة  هداية 4
 .388سمراء مباركي، املرجع السابق، ص و  أونان بومدينو بوعقل  مصطفى 5

https://www.bankygate.com/
https://www.elwatannews.com/news/details/4878622
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إرساله إلى البنك من أجل إجراء عملية املقاصة بين بنك البائع و  ذلك البائع بالتأكد من هذه البيانات

 .1بنك املستهلكو  اإللكتروني

لتأمين الدفع اإللكتروني، مع اإلشارة دائما إلى أنه هذا فيما يتعلق بأهم الوسائل التقنية املستعملة 

السابقة و  ليس  محصورة في الطرق و  هناك العديد من الوسائل التقنية التي تستعمل في هذا املجال،

 .2الذكر

 الفرع الثالث: جزاء ااعتداء على وسائل أو بيانات الدفع اإللكتروني الخاصة باملستهلك

السابقة الذكر، يقتصر دورها على تأمين الدفع اإللكتروني، أي تأمين املالحظ أن الوسائل التقنية 

ه بالوفاء عبر إلتزامأرقام البطاقات البنكية الخاصة باملستهلك اإللكتروني أثناء تنفيذ و  البيانات املالية

 هذا األمر وحده غير كافي لردع القائمين بهذا االعتداء.و  عتداء عليها،إمن أي  نترن شبكة اإل 

يجب إضافة إلى ذلك فرض عقوبات على كل من يعتدي أو يحاول أن يعتدي على هذه البيانات أو  حيث

املعلومات املالية الخاصة باملستهلك اإللكتروني، بما يضمن حماية أكبر لهذا األخير أثناء الوفاء اإللكتروني، 

جارة اإللكترونية بصفة معامالت التو  ثقة أكبر في معامالت الدفع اإللكتروني بصفة خاصةو  من جهة،

 عامة.

رغم من أن املشرع الجزائري قد الو املالحظ في التشريع الجزائر أن هناك قصور في هذا اإلطار، فب

نص على ضرورة تأمين الدفع اإللكتروني و  تطرق إلى الدفع اإللكتروني في إطار معامالت التجارة اإللكترونية

املتعلق  18/05ل السادس من الباب الثاني من القانون رقم ذلك في الفصو  حماية للمستهلك اإللكتروني،

 اتبيانالو  بالتجارة اإللكترونية، إال أنه لم ينص على العقوبات التي توقع على املعتدون على وسائل الدفع

 املالية الخاصة باملستهلك.

جزاءات تتالءم مع عن  البحث في قواعد العامةو  و بغرض سد هذا الفراغ القانوني ال بد من الرجوع

ستحداثه إالذي تم و  يسعفنا في هذا اإلطار القسم السابع مكرر من قانون العقوباتو  عتداءات،هذه اإل 

املتضمن قانون  66/153املتمم لألمر قم و  املعدل 2004نوفمبر  10املؤرخ في  04/15بموجب القانون رقم 

                                                 
 .189محمد خميخم، املرجع السابق، ص  1
 للمزيد من التفاصيل حول الوسائل التقنية املستعملة في تأمين الدفع اإللكتروني أنظر: غزي بن فهد بن غازي املزيني، املرجع السابق، ص 2

 ما بعدها.و  31خنفوس ي عبد العزيز، املرجع السابق، ص و  ما بعدها،و  275
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لية حالة املساس بأنظمة املعالجة اآل الذي تضمن العقوبات املوقع على األشخاص فيو  ،1العقوبات

 للمعطيات.

و يقصد في هذا اإلطار باملعالجة األلية: "العمليات املنجزة كليا أو جزئيا بواسطة طرق ألية مثل 

تطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه املعطيات أو تغييرها أو مسحها أو و  تسجيل املعطيات

 .2استخراجها أو نشرها"

أنظمة املعالجة األلية أو كما تسمى املنظومة املعلوماتية بأنها: "أي نظام منفصل أو كما يقصد ب

لية آيقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة مجموعة من األنظمة املتصلة ببعضها البعض أو املرتبطة، 

 .3للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين"

عرض للوقائع أو املعلومات أو املفاهيم في  أما املقصود باملعطيات أو املعطيات املعلوماتية: "أي عملية

شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج املناسبة التي من شأنها جعل منظومة 

 .4معلوماتية تؤدي وظيفتها"

التي يستعملها في الوفاء و  أرقام بطاقته البنكيةو  و طاملا أن البيانات املالية للمستهلك اإللكتروني

، هي في األصل بيانات مالية إلكترونية يقوم املستهلك بمعاجلتها أليا أي تسجيلها في نترن اإللكتروني عبر اإل 

بالتالي تسري عليها أحكام القسم السابع مكرر و  نظامه املعلوماتي من أجل استعمالها في الوفاء اإللكتروني،

 من قانون العقوبات في حالة االعتداء عليها.

دج إلى  50.000بغرامة من و  (01( أشهر إلى سنة )03لذلك فإنه يعاقب بالحبس من ثالثة ) و تطبيقا

تضاعف و  دج كل من يدخل للمنظومة املعلوماتية للمستهلك اإللكتروني أو يحاول الدخول إليها، 100.000

 02و 01قرة مكرر ف 394العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير ملعطيات املنظومة، طبقا لنص املادة 

 من قانون العقوبات الجزائري.

                                                 
 8املوافق  1386صفر  18املؤرخ في  156-66يتمم األمر رقم و  يعدل 2004نوفمبر  10املوافق  1425رمضان  27مؤرخ في  15-04قانون رقم  1

 .2004نوفمبر  10املوافق  1425رمضان  27، الصادر بتاريخ 71املتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ع و  1966يونيو 
ذات الطابع الشخص ي، قانون  املتعلق بحماية األشخاص الطبعيين في مجال معالجة املعطيات 18/07من القانون رقم  05فقرة  03املادة  2

 سابق.
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009غش   5املوافق  1430شعبان  14املؤرخ في  04-09فقرة "ب" من القانون رقم  02املادة  3

 .2009ش  غ 16املوافق  1430شعبان  25، الصادرة بتاريخ 47ومكافحتها، ج.ر.ع  تصالاإلو  املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
 نفس القانون من فقرة "ج"  02املادة  4
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( أشهر إلى 06شتغال املنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة )إما إذا ترتب على ذلك تخريب نظام أ 

من  03مكرر فقرة  394ذلك طبقا لنص املادة و  دج، 150.000دج إلى  50.000الغرامة من و  (02سنتين )

 قانون العقوبات الجزائري.

 5.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة من و  ( سنوات03( إلى ثالث )02حبس من شهرين )كما يعاقب بال

االعتداء على معطياته و  دج كل من يقوم بالدخول إلى نظام املعلوماتية الخاص باملستهلك اإللكتروني

إفشائها  وتخذ هذا االعتداء شكل سرقتها أو حيازتها، أإعن طريق الغش، سواء و  املالية املخزنة فيه عمدا

من قانون العقوبات  02مكرر  394ذلك طبقا لنص املادة و  بها...إلخ، ةتاجر املو أستعمالها إأو نشرها أو 

 الجزائري.

( مرات الحد 05أما إذا كان مرتكب هذه االعتداءات هو شخص معنوي فيعاقب بغرامة تعادل خمس )

 األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي.

 البرامجو  وبات، فإنه يحكم على الشخص مرتكب هذه االعتداءات بمصادرة األجهزةإضافة إلى هذه العق

األماكن املستغلة و  إغالق املحالتو  الوسائل املستخدمة، مع إغالق املواقع التي تكون محال لهذه الجريمة،و 

 من قانون العقوبات الجزائري. 06مكرر  394ذلك طبقا لنص املادة و  في ارتكاب هذه الجرائم،

يمكن للمستهلك اإللكتروني في حالة ما إذا أصابه ضرر نتيجة االعتداء على بياناته املالية أو أرقام و  هذا

من القانون  124ذلك طبقا لنص املادة و  بطاقته البنكية، أن يتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض

را للغير يلز  من كان يسبب ضر و  : "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،التي تقض ي بأنهو  املدني

 1سبب في حدوثه بالتعويض"

تظهر في فرض  أثناء تسلمه للمبيعيمكن القول أن الحماية القانونية للمستهلك ختاما لهذا الفصل 

بتسليم فاتورة إلكترونية إلى هذا األخير ات على البائع اإللكتروني، فمن جهة يلتزم لتزامجملة من اإل

كما تعتبر أداة  ،في إضفاء الشفافية على عقد البيع اإللكتروني الذي تم بينهمااملستهلك، و التي لها دور مهم 

إثبات توضع في يد املستهلك اإللكتروني، يمكنه من خاللها إثبات هذا العقد ومضمونه في حالة نشوب نزاع 

لبائع اإللكتروني بأن يسلم للمستهلك مبيعا مطابقا، سواء مطابقا ملا هو ، و من جهة أخرى يلتزم ابينهما

 .متفق عليه في العقد، و مطابق للمقاييس املحددة قانونا

                                                 
 .114ذبيح هشام، املرجع السابق، ص و  راجع تفصيل ذلك لدى: دبابش عبد الرؤوف 1
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تأمين طرق ووسائل الدفع كما تظهر الحماية القانونية للمستهلك في إطار هذه املرحلة أيضا، في 

لتعاقد اإللكتروني بصورة عامة، املهمة و املطروحة في إطار ا، و تعتبر هذه املسألة من املسائل اإللكتروني

قد  تأمين طرق ووسائل الدفع اإللكترونيما هو مالحظ في هذا اإلطار أن أغلب التشريعات في سبيل و 

ستعمال أحد البروتوكوالت إلتشفير اإللكتروني للبيانات، أو ستنجدت بالوسائل التقنية منها تقنية اإ

 .تأمين البيانات اإللكترونيةالتقنية الخاصة ب
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 الحماية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع الفصل الثاني: 

 )مرحلة االنتفاع باملبيع(

، اتسلمهو  نتقال ملكية املبيع محل عقد البيع اإللكتروني إليهإوقع أن املستهلك اإللكتروني بعد من املت

ر في حماية طاملا أن ستمرال لمن املفترض أنه ال داعي و  تنتهي العالقة التي كانت تربطه بالبائع اإللكتروني،

 نتهى.إو  أنتج أثرهو  العقد نفذ

نفذ، تستمر باعتراض و  الذي سبق أن أبرمو  املرتبطة بهذا العقد كشااالتإلى أن الواقع أثبت أن اإل 

املستهلك اإللكتروني إلى ما بعد تسلمه، أي عند االنتفاع به، كأن يقوم البائع اإللكتروني أو الغير بأعمال 

في البيع عيب يجعله غير  حرمان املستهلك اإللكتروني من االنتفاع باملبيع، أو أن يظهرو  عرقلةمن كشأنها 

استعادة و  ستهلك اإللكتروني بالرووع عن ذذا العقدستعمال املخصص له، أو قد يرغب املصالح لل 

 أمواله.

ذو األمر الذي سارت و  ستمرار حماية املستهلك اإللكتروني إلى ذذه املرحلة،إاألمر الذي يفرض ضرورة 

ونية عليه أغلب التشريعات الخاصة بحماية املستهلك بصورة عامة، بأن وضعت وملة من الضمانات القان

ذادئا، كما يستفيد املستهلك اإللكتروني في ذذا اإلطار أيضا و  نتفاعا كامالإع باملبيع تسمح له باالنتفا

 بالضمانات الواردة في القواعد العامة في القانون املدني، من أول ضمان انتفاعه باملبيع.

تثقيل مركزه إلعادة التوزان للعقود التي و  ق حماية فعالة للمستهلك،بهدف تحقيو  و من وهة أخرى 

تعزيزا لثقته في عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة، قد منحته أغلب التشريعات و  ون أحد أطرافها،يا

إرواع املبيع إلى البائع و  ذدم العقد، حقا يمكنه بمقتضاه بما فيها املشرع الجزائري  الخاصة بحمايته

البائع  إلتزامدون تعرضه ألي وزاء، مع و  اإللكتروني خالل مدة محددة من تسلمه، دون إبداء أي مبررات

 اإللكتروني بإرواع الثمن الذي قبضه منه.

لتي االقانونية الضمانات أذم مما سبق، سنحاول من خالل ذذه الدراسة، التفصيل في  نطالقاإو 

(، )املبحث األول ذادئا و  من أول ضمان انتفاعه باملبيع انتفاعا كامال ملستهلك اإللكترونييستفيد منها ا

الذي و  أحدث الحقوق املمنوحة للمستهلك اإللكتروني،و  أحد أذم كما ستشمل ذذه الدراسة، التفصيل في

ذو "الحق في و  أصبح موضوع خصب للبحث لدى أغلب الباحثين،و  ثار بشأنه ودل كبير لدى الفقهاء،

 )املبحث الثاني(. الرووع عن العقد"
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 تسلمه املبيعاملبحث األول: ضمانات حماية املستهلك: بعد 

نتفاعه إذلك لضمان و  إن الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني تستمر إلى ما بعد تسلمه املبيع،

باملبيع، فاملشاكل التي تواوه املستهلك اإللكتروني ال تتوقف عند تسلمه املبيع، فقد يحدث أن تظهر 

ذادئا، كأن يقوم البائع و  نتفاعا كامالعقبات أمام املستهلك بعد تسلمه املبيع، تحول دون انتفاعه به ا

في  حرمان املستهلك من االنتفاع باملبيع، أو أن يظهرو  اإللكتروني أو الغير بأفعال أو أعمال من كشأنها عرقلة

 يحول دون انتفاعه به.و  ستعمال املخصص له،البيع عيب يجعله غير صالح لل 

بجملة من الضمانات القانونية، تمكنه من  لذلك فإن املستهلك اإللكتروني يستفيد في ذذا اإلطار

االنتفاع باملبيع، سواء تلك الواردة في القواعد العامة في القانون املدني، أو تلك التي تضمنتها القواعد 

 الخاصة بحماية املستهلك بصورة عامة.

من كشأنها أن التي و  التي يستفيد منها املستهلك بعد تسلم باملبيع، ةو لعل من أذم الضمانات القانوني

ضمان و  )املطلب األول(،االستحقاق و  ذادئا، ذما: ضمان التعرضو  تضمن انتفاعه باملبيع انتفاعا كامال

 .)املطلب الثاني(املبيع أو املنتوج املعيب 

 ستحقاقال و  املطلب األول: ضمان عدم التعرض

 عقد البيع التقليدي،ال يختلف من حيث مضمونه عن  -أكشرناو  كما سبق–إن عقد البيع اإللكتروني 

ذذه  تالواردة في القانون املدني، ال سيما إذا كانو  فهو يخضع لنفس القواعد املنظمة لهذا األخير بالتاليو 

 القواعد تتالءم مع خصوصية عقد البيع اإللكتروني.

نات يستفيد املستهلك اإللكتروني في إطار إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، بنفس الضما ى و من وهة أخر 

ذلك ما لم يوود أحاام خاصة –الواردة في القانون املدني و  املقررة للمشتري في عقد البيع التقليدي

البائع بأن يضمن للمشتري )املستهلك اإللكتروني في مقامنا( ملكية  إلتزاممن ذلك و  ،-باملستهلك اإللكتروني

 .1ال يسمح للغير باالعتراض لهو  ،االنتفاع به انتفاعا كامال وذادئا، فال يعترض له شخصياو  املبيع

 378إلى  371االستحقاق في املواد من و  املشرع الجزائري على ضمان عدم التعرض صو في ذذا اإلطار ن

"يضمن البائع من القانون املدني الجزائري على أنه:  371قد نص في املادة و  من القانون املدني الجزائري،

                                                 
محمد محمود قدري، حماية و  ،182-181عبد هللا ذيب محمود، املروع السابق، ص و  ،333عمر خالد زريقات، املروع السابق، ص  1

 .210، ص 2014املستهلك في العقد اإللكتروني، د ط، دار النهضة العربية، القاذرة، مصر، 
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باملبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير عدم التعرض للمشتري في االنتفاع 

 يكون له وقت البيع حق على املبيع يعارض به املشتري.

قد أل إليه هذا الحق من و  لو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيعو  و يكون البائع مطالب بالضمان

 البائع نفسه".

مزدوج،  إلتزاماالستحقاق ذو في حقيقة األمر و  التعرضالبائع بضمان  إلتزامأن  و يتضح من ذذا النص

سلبي، يمتنع معه البائع اإللكتروني بالقيام بأي  إلتزامذو و  فمن وهة يلتزم بضمان عدم تعرضه الشخص ي،

يستوي في و  عمل يتعارض مع حق املستهلك اإللكتروني بملكية املبيع أو االنتفاع به سواء كليا أو وزئيا،

 .1التعرض مادي أو قانونيذلك أن ياون 

إيجابي، يدفع بمقتضاه البائع اإللكتروني عن  إلتزامذو و  و من وهة أخرى يلتزم بعدم تعرض الغير،

ستحقاق الغير للمبيع كليا أو وزئيا، إفي حالة و الغير، عناملستهلك اإللكتروني كل تعرض قانوني صادر 

 .2يعرف بضمان االستحقاقذو ما و  يلتزم البائع اإللكتروني بتعويضه عن ذلك،

ذلك من خالل التطرق إلى ضمان و  و من ذذا املنطلق سنحاول التفصيل في مضمون ذذا الضمان،

بعد ذلك إلى ضمان عدم التعرض الصادر من و  ،)الفرع األول(عدم التعرض الشخص ي للبائع اإللكتروني 

 )الفرع الثاني(.الغير 

 األول: ضمان عدم التعرض الشخص ي للبائع اللكتروني الفرع

إن مضمون عدم التعرض الشخص ي يقض ي بأن يلتزم البائع اإللكتروني باالمتناع عن القيام بأي فعل 

 .3حرمانه منه سواء كليا أو وزئيا منهو  املبيعبأو عمل من كشأنه عرقلة انتفاع املستهلك اإللكتروني 

ي يضمن سالمة املبيع من أي حق للغير يعترض حق املستهلك اإللكتروني في فطاملا أن البائع اإللكترون

البائع في ذذه  إلتزام، إذ أن ى أن يضمن تعرضه الشخص ي للمستهلكاالنتفاع باملبيع، فإنه من باب أول

                                                 
 .569إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص و  ،303مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
البائع بضمان تعرضه الشخص ي )دراسة تحليلية في ضوء القانون املدني الجزائري(، مجلة الحقيقة،  إلتزامعبد القادر أقصاص ي، مضمون  2

 .307، ص 2012درار، الجزائر، ، وامعة أحمد دراية أ02، العدد 11املجلد 
علوم، تخصص قانون، كلية أطروحة لنيل كشهادة دكتوراه  زذية ربيع، فعالية الضمان لحماية املشتري في ضوء القانون املدني الجزائري، 3

 .17، ص 2017العلوم السياسية، وامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  الحقوق 
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تمتعه بامتيازاته على و  باالمتناع عن أي فعل أو عمل يحول بين املستهلك اإللكتروني إلتزامالحالة ذو 

 .1لش يء املبيعا

يتحقق التعرض الشخص ي الصادر عن البائع اإللكتروني عندما يقوم ذذا األخير بأحد األفعال و  ذذا

التي من كشأنها أن تأدي إلى حرمان املستهلك اإللكتروني من االنتفاع باملبيع، انتفاعا كليا أو وزئيا، أو من 

، فياون البائع ضامنا كشأن تلك األفعال أن تحرم املستهلك اإللكتروني من حيازة املبيع حيازة ذادئة

منع املستهلك من االنتفاع باملبيع، أو بأفعال من كشأنها أن تلتعرضه سواء أكان تعرضه ماديا كقيامه 

مع حق املستهلك تعرضا قانونيا كقيام البائع اإللكتروني باالدعاء بأن له حق على املبيع، يتعارض 

 .2نينتقل إليه بمووب عقد البيع اإللكترو إاإللكتروني الذي 

 ومن ذذا املطلق سنحاول التفصيل في مضمون ضمان عدم التعرض الشخص ي للبائع اإللكتروني

كذا الشروط الواوب توافرذا و  ذلك من خالل الوقوف على أنواع التعرض الشخص ي للبائع اإللكتروني،و 

لكتروني بضمان وزاء إخالل البائع اإل إلىبعد ذلك  تطرق لقيام ضمان البائع اإللكتروني لهذا التعرض، لن

 التعرض الشخص ي، وذلك على النحو اآلتي.

 أوال: أنواع التعرض الشخص ي للبائع اللكتروني

قد ياون التعرض الشخص ي املووب للضمان على حق املستهلك اإللكتروني في املبيع، تعرضا ماديا أو 

على ضمان التعرض  ذذا خالفا للتعرض املووب الضمان الصادر من الغير إذ يقتصرو  تعرضا قانونيا،

 .3القانوني دون التعرض املادي

 التعرض املادي -أ

 يقصد بالتعرض املادي، ذو قيام البائع اإللكتروني بأفعال أو أعمال مادية ال تستند إلى سبب قانوني،

 .4االنتفاع بهو  التي تاون من كشأنها أن تعكر أو تعيق على املستهلك اإللكتروني حيازته للبيعو 

بين صنفين من التعرض املادي، األول ينصب على األعمال املادية  1اإلطار يميز البعضو في ذذا 

، أما الصنف الثاني من التعرض املادي فياون قائما على 2املحضة التي يقوم بها البائع بغير ووه حق

                                                 
 .65كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  1
 .358سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  2
 .343-342نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  3
 .306الشرعبي، املروع السابق، ص مأمون علي عبده قائد و  ،267محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  4



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 327 ~ 
 

ببيعه إلى قام البائع اإللكتروني و  تصرفات قانونية، ومثال ذلك إذا كان محل البيع اإللكتروني ذو عقار

يبادر ذذا األخير إلى تسجيله قبل املشتري )املستهلك( األول فتنتقل امللكية إليه دون األول، و  مشتري ثاني،

في نفس الوقت و ذو تعرض صادر من الغير،و  فينتزع منه العقار، فهنا تعرض من وانب املشتري الثاني

 .3ستمد حقه من البائعإرضه قد ألن املشتري الثاني في تعتعرض شخص ي صادر من البائع نفسه، 

إضافة إلى –أن تعرض البائع اإللكتروني في إطار عقد البيع اإللكتروني  4و من وهة أخرى يرى البعض

من أمثلة ذلك أن يقوم البائع اإللكتروني بزراعة و  قد ياون تعرض معنوي غير ملموس، -التعرض املادي

الفيروس عن بعد من خالل املوديم املووود داخل وهاز فيروس داخل برنامج الحاسوب املباع، أو بتوويه 

، مما يسبب تدميرا كليا  نترنتالحاسوب الخاص باملستهلك اإللكتروني، حيث يتم ذلك من خالل كشبكة اإل 

نظام املعلوماتي لجهاز الحاسوب عند تشغيله، فقيام البائع اإللكتروني بزراعة فيروس داخل لأو وزئيا ل

يؤدي إلى التعرض النتفاع  نترنتيع، أو بتوويه الفيروس عن بعد من خالل اإل برنامج الحاسوب املب

 فإن التعرض بالفيروس الصادر من البائع اإللكتروني بالتاليو  ،5املستهلك اإللكتروني من ملكية البرنامج

برنامج إنما ذو فعل معنوي ألن الفيروس ما ذو إال و  إن كان ليس فعال ماديا ملموس باملعنى اللفظيو 

 .6حاسب ولكنه برنامج خبيث وليد ذذن صاحبه

 التعرض القانوني -ب

دعاء بحق، يترتب عليه إمن البائع اإللكتروني يستند إلى يقصد بالتعرض القانوني، ذو كل تعرض 

يستوي أن ياون الحق املدعى به سابق و  حرمان املستهلك اإللكتروني من كل أو بعض منافع الش يء املبيع،

 .7أو الحقا له على البيع

فإن التعرض القانوني ياون من خالل منازعة املستهلك اإللكتروني بملكية الش يء املبيع  بالتاليو 

الرذن أو غيرذا من الحقوق األخرى و  االنتفاعو  استنادا على ووود حق قانوني للبائع اإللكتروني كاالرتفاق

                                                                                                                                                         
 النشرو  فقهية(، د ط، دار ذومة للطباعةو  مدعمة باوتهادات قضائيةو  زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع )دراسة مقارنة 1

سامية حساين، و سيار  عز الدينو  ما بعدذا،و  309عبد القادر أقصاص ي، املروع السابق، ص و  ،229-228، ص 2012التوزيع، الجزائر، و 

، 13املتمم للقانون املدني(، مجلة الفكر، املجلد و  املعدل 07/05في عقد اإليجار )دراسة على ضوء القانون رقم التعرض املووب للضمان 

 .187، ص 2018العلوم السياسية، وامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، و  ، كلية الحقوق 01العدد 
 .19زذية ربيع، املروع السابق، ص  2
 .229عقد البيع، املروع السابق، ص زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في  3
 .151-150المية لعجالي، املروع السابق، ص و  ،214محمد محمود قدري، املروع السابق، ص  4
 .307سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  5
 .01، التهميش رقم 67كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  6
 .343نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  7
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لذي ينصب على أفعال مادية تعكر على ، عكس التعرض املادي ا1سواء كانت ذات طابع عيني أو شخص ي

 .2االنتفاع بهو  املستهلك اإللكتروني حيازة البيع حيازة ذادئة

ستعمال حقه إتهلك اإللكتروني، يخوله املسو  و مع ذلك فإذا وود اتفاق في العقد بين البائع اإللكتروني

اإللكتروني ملزما بضمان التعرض في ذذه الحالة ال ياون البائع فالقانوني الذي يدعيه على الش يء املبيع، 

بين املستهلك اإللكتروني، فال و  تفاق بينهإعيه على الش يء املبيع يستند إلى الصادر عنه، ألن الحق الذي يد

 .3يعتبر تعرض صادر عن البائع اإللكتروني يستووب الضمان

دعاء ذذا األخير إ ئع اإللكتروني ياون عندما يعارضو من وهة أخرى فإن ضمان التعرض القانوني للبا

دعاء البائع اإللكتروني ال يتضمن ذذا التعارض فإنه ال إكية الش يء املبيع، لذلك إذا كان ه بنقل ملإلتزاممع 

يعد تعرضا مووبا للضمان، تطبيقا لذلك فإن طلب البائع اإللكتروني التنفيذ العيني على املبيع باعتباره 

كذلك عندما يطالب البائع اإللكتروني ببطالن البيع أو و  عرضا،دائنا بالثمن أو بما تبقى منه ال يعتبر ت

 .4إبطاله أو فسخه لتوفر األسباب املووبة لذلك فإن ذلك ال يعتبر تعرضا

 ثانيا: شروط ضمان التعرض الشخص ي

املعلوم أن األفعال التي قد تصدر من البائع اإللكتروني ال تعتبر كلها تعرضا مووبا للضمان، بل  من

يجب حتى ناون أمام أفعال توصف بأنها تعرض وفقا للمفهوم السابق تووب الضمان على البائع 

 توافر كشرطين.ضرورة اإللكتروني 

نيهما أن يؤدي التعرض إلى حرمان املستهلك ثاو  أولهما أن يقع التعرض من البائع اإللكتروني فعال، 

 املبيع كليا أو وزئيا، وسنفصل في ذذين الشرطين على النحو اآلتي.باإللكتروني من االنتفاع 

 أن يقع التعرض فعال -1

املؤدي إلى و  لاي يتحقق ضمان التعرض الشخص للبائع اإللكتروني يجب أن ياون الفعل الصادر منه

حتمال وقوعه ال يكفي لقيام ضمان التعرض، فمثال إذا ذدد البائع إمجرد فعال، فالتعرض قد وقع 

                                                 
 .169عبد القادر العرعاري، املروع السابق، ص  1
 .67كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  2
)دراسة مقارنة(، الطبعة  نترنتنصيرة خلوي، الحماية القانونية للمستهلك عبر اإل و  ،360سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  3

 .76ص ، 2018األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 
 .344نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  4
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اإللكتروني املستهلك اإللكتروني بالتعرض له، فال يكفي ذذا التهديد لقيام دعوى ضمان التعرض، ما دام 

 .1يتعرض بالفعلو  البائع لم ينفذ وعيده

 انتفاعا كليا أو جزئياأن يؤدي التعرض إلى حرمان املستهلك من االنتفاع باملبيع:  -2

ينبغي أن يؤدي التعرض الصادر من البائع اإللكتروني، إلى حرمان املستهلك اإللكتروني من االنتفاع 

تجاه املستهلك اإللكتروني ذو إالبائع اإللكتروني  إلتزامبالش يء املبيع بشال كلي أو وزئي، على اعتبار أن 

االنتفاع به انتفاعا ذادئا، فإذا أعاق أو منع املستهلك من االنتفاع باملبيع، و  تمكينه من حيازة الش يء املبيع

 .2ه في العقد يستووب عليه الضمانإلتزاماعتبر البائع ذنا مخال ب

و بمفهوم املخالف، إذا لم يكن يترتب على التعرض حرمان املستهلك من كل أو بعض الصالحيات التي 

 .3يعتبر تعرضا مووبا للضمان يخولها حق امللكية له، فإن ذلك ال

 بضمان التعرض الشخص ي لتاامثالثا: جزاء الخالل بال

ه بضمان التعرض إلتزامإذا تعرض البائع اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني، فإنه ياون قد أخل ب

تطبيقا و  ،4تطبق عليه في ذذا اإلطار الجزاءات املقررة في القواعد العامة في القانون املدنيو  ،يالشخص 

تعرض فعال للمستهلك اإللكتروني، كان لهذا األخير أن يطلب و  لتزاملذلك إذا أخل البائع اإللكتروني بهذا اإل

 .5فسخ العقدو  التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل )التعويض(

فإذا كان تعرض البائع اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني قائم على أفعال مادية محضة، كان للمستهلك 

إزالة ما نتج عنها من أثرو  اإللكتروني أن يطلب وقف ذذه األفعال
من  173ذلك طبقا لنص املادة و  ،6

 التي تقض ي بـ: و  القانون املدني الجزائري،

جاز للدائن أن يطالب إزالة ما وقع مخالفته  لتاامأخل بهذا الو  "إذا التام املدين باالمتناع عن عمل

 القضاء على ترخيص للقيام بهذه الزالة على نفقة املدين".يمكن أن يحصل من و  لتااملإل

                                                 
 .183مليكة وامع، املروع السابق، ص  1
 .362سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  2
 .342نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  3
 .279-278محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  4
 تشريعاو  ، راوع تفصيل ذلك أيضا لدى: سمير كشهاني، الوويز في عقد اإليجار املدني فقها350نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  5

 .169-168، ص 2017التوزيع، املحمدية، الجزائر، و  قضاء، الطبعة األولى، وسور للنشرو 
 .327عبد القادر أقصاص ي، املروع السابق، ص  6
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فضال عن ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم على البائع اإللكتروني بغرامات تهديدية عن كل يوم أو أسبوع  

 .1أو كشهر يتأخر فيه عن وقف تعرضه املادي للمستهلك اإللكتروني

و رغم ذلك فإن البعض
املتعلقة بتعرض البائع و  القواعد العامة يرى في ذذه الجزاءات املقررة في 2

للمشتري بأفعال مادية محضة، غير فعالة في إطار عقد البيع اإللكتروني خاصة إذا كان املبيع ذو طبيعة 

رقمية، فمثال تعرض البائع اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني عن طريق زرع الفيروس، فال ودوى في ذذا 

تروني بإيقاف ذذا الفيروس أو الحكم عليه بالغرامات التهديدية، ذلك أن التعرض الحكم على البائع اإللك

 ال سبيل لوقف ذذا النشاط.و  الفيروس بمجرد زرعه يبدأ في نشاطه التدميري 

أما إذا كان تعرض البائع اإللكتروني قائما على تصرفات قانونية صادرة منه للغير، كما لو أعاد بيع 

سلمه له، فهنا ال مناص من تفضيل املستهلك اإللكتروني و  ي ثاني حسن النيةالش يء املبيع ملستهلك إلكترون

لكتروني بالتعويض إما ال ياون للمستهلك اإللكتروني األول في ذذه الحالة إال الرووع على البائع اإلو  الثاني،

رضه بعدم تع هإلتزامإما على أساس إخالل البائع اإللكتروني بو  ستحقاق املبيع للغير،إعلى أساس 

 .3ستمد حقه من البائع اإللكتروني نفسهإالشخص ي ألن الغير 

أما في حالة كان تعرض البائع اإللكتروني قائما على أنه يدعي لنفسه حقا على املبيع )التعرض 

سترداد املبيع التي يرفعها البائع اإللكتروني الذي لم يكن مالاا للمبيع إلقانوني(، كما ذو الحال في دعوى ا

 إلتزامذنا يمكن للمستهلك اإللكتروني أن يدفع ذذه الدعوى بو  وقت البيع، ثم أصبح مالاا له بعد ذلك،

متنع عليه التعرض، ويؤدي دفع إبيقا لقاعدة من ووب عليه الضمان البائع بضمان عدم التعرض تط

 .4املستهلك اإللكتروني بالضمان في ذذه الحالة إلى رفض دعوى البائع اإللكتروني

ه بضمان التعرض إلتزامعموما يمكن القول في ذذا الصدد، أن وزاء إخالل البائع اإللكتروني ب و

ن للمستهلك اإللكتروني طلب التنفيذ مكالشخص ي للمستهلك اإللكتروني يخضع للقواعد العامة، بحيث ي

 .5العيني، فإذا لم يكن التنفيذ العيني ممكنا يحكم له بالتنفيذ بمقابل أي التعويض

                                                 
 .240سابق، ص زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع ال 1
 .71كشايب بوزيان، املروع السابق، ص و  ،312-311مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  2
 .328-327عبد القادر أقصاص ي، املروع السابق، ص  3
 .575إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص و  ،351نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  4
 .241-240سف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص زاذية حورية س ي يو  5
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للقاض ي ذنا السلطة و  ا يجوز للمستهلك اإللكتروني أن يطالب بفسخ عقد البيع اإللكتروني،كم

التقديرية في الحكم بفسخ العقد أو رفضه، ذلك بحسب وسامة التعرض الصادر عن البائع اإللكتروني، 

اء نفسه إال إذا كان عقد البيع اإللكتروني يحتوي على كشرط فاسخ صريح باعتبار البيع مفسوخا من تلق

حاوة إلى حكم بمجرد تعرض البائع اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني، فهنا ليس للقاض ي سلطة دون ال

 .1تقدير وسامة التعرض الصادر عن البائع اإللكتروني

و متى تم الفسخ واز للمستهلك اإللكتروني أن يطلب الحكم على البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر 

 .2من وراء الفسخ ألنه املتسبب فيه بتعرضه

 الفرع الثاني: ضمان عدم التعرض الصادر عن الغير

ذا كان ال يقتصر ضمان البائع اإللكتروني على فعله الشخص ي فقط، بل يمتد أيضا لتعرض الغير، فإ

باالمتناع عن عمل(، فإنه يلتزم في الحالة  إلتزاما سلبيا )إلتزامالبائع اإللكتروني في الحالة األولى  إلتزام

بعمل(، إذ يتعين عليه أن يدفع أي تعرض يصدر من الغير مووه للمستهلك  إلتزامإيجابي ) إلتزامالثانية ب

ذو ما نصت عليه املادة و  ،3د البيع اإللكترونياإللكتروني في حق من حقوقه التي ألت إليه بمقتض ى عق

 من القانون املدني الجزائري، بأنه:  371

"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع باملبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله 

 أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على املبيع يعارض به املشتري.

قد أل إليه هذا الحق من و  لو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيعو  بالضمان و يكون البائع مطالب

 البائع نفسه".

الذي ال تربطه أي عالقة باملتعاقدين، و  و يقصد بالغير ذنا الشخص األونبي عن عقد البيع اإللكتروني،

العقد، كما يعتبر ال يكتسب حقا بمووب ذذا و  ال يتحمل واوباو  ال لحسابه،و  فال يبرم العقد ال باسمه

 .4أيضا من الغير كل شخص ليست له صفة الخلف العام أو الخلف الخاص

                                                 
 .312مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .329عبد القادر أقصاص ي، املروع السابق، ص  2
 .576إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص  3
 .235، ص 2018الجزائر، التوزيع، و  علي فاللي، العقود الخاصة )البيع(، د ط، موفم للنشر 4
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البائع اإللكتروني بضمان التعرض  إلتزامتجب اإلكشارة قبل الخوض في تفصيل ذذا الضمان، أن و  ذذا

روني ببذل عناية، فال يستطيع البائع اإللكت إلتزامليس و  بتحقيق نتيجة إلتزامالصادر عن الغير، ذو 

ه بالضمان بمجرد أن يدعي أنه بذل العناية الالزمة لدفع تعرض الغير عن املستهلك إلتزامالتخلص من 

ه تنفيذا عينيا، أما إذا لم إلتزامالبائع اإللكتروني بدفع تعرض الغير، ياون قد نفذ  جحاإللكتروني، فإذا ن

لكتروني الضمان، بأن يعوض املستهلك استحق املبيع للغير كليا أو وزئيا، كان على البائع اإلو  يستطع

 .1ذو ما يسمى بضمان االستحقاقو  اإللكتروني حسب ذذا االستحقاق،

كذا و  ذلك من خالل الوقوف على كشرط إعماله،و  و سنحاول في ذذا اإلطار التفصيل في ذذا الضمان،

 ذلك على النحو اآلتي.و  وزاء اإلخالل به،

 الغيرأوال: شروط ضمان التعرض الصادر عن 

من املعلوم أن التعرض أيا كان مصدره ذو كل فعل يؤدي إلى حرمان املستهلك اإللكتروني من كل أو 

الغير يجب أن  عنلكن بالنسبة للتعرض الصادر و  بعض السلطات التي تخولها له ملكية الش يء املبيع،

د املشرع الجزائري ذذه قد حدو  ،2يتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى يقوم ضمان البائع اإللكتروني له

 تتمثل ذذه الشروط في:و  من القانون املدني الجزائري، 371الشروط ضمن املادة 

 أن يكون تعرض الغير قانونيا: قصور الضمان على التعرض القانوني دون التعرض املادي -1

املووب الضمان من نوع و  مقتض ى ذذا الشرط ذو ضرورة أن ياون التعرض الصادر عن الغير

التعرضات القانونية التي تستند إلى ووود حق أو ثبوته ملصلحة ذذا الغير كأن يدعي ذذا األخير بأنه املالك 

 .3الحقيقي للمبيع، أو أن له حقا عينيا أو شخصيا عليه

و في ذذا يختلف ضمان التعرض الصادر عن الغير عن ضمان البائع اإللكتروني لتعرضه الشخص ي، 

أن ياون التعرض ماديا أو قانونيا، أما بالنسبة لتعرض الغير فهو ال يضمن إال  ففي ذذه األخيرة يستوي 

 .4التعرض القانوني

                                                 
 .363-362سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص و  ،243زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  1
 .353نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  2
 .170-196عبد القادر العرعاري، املروع السابق، ص  3
 .353سابق، ص نبيل إبراذيم سعد، املروع ال 4
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منطقي، على و  و تقيد ذذا الضمان بالتعرض القانوني دون التعرض املادي ذو في الحقيقة أمر طبيعي

تسلمه مالاا له، و  ه املاليةنتقال ملكية الش يء املبيع إلى ذمتإملستهلك اإللكتروني قد أصبح بعد اعتبار أن ا

يتعين عليه في حالة تعرض الغير له تعرضا و  فعليه أن يتمسك بحقوقه كمالك للمبيع في مواوهة الاافة،

ذلك باتباع الطرق القانونية املناسبة، فطاملا أنه راكشد يتمتع و  ماديا أن يتولى الدفاع على ملكيته بنفسه،

ن ينوب عنه أو يساعده في ذلك، وذذا خالفا للتعرض القانوني للغير، باألذلية الااملة، فال يحتاج قانونا مل

لكتروني صفة املالك كتسبه قبل أن يكتسب املستهلك اإلإذه الحالة األخيرة يستند إلى حق فالغير في ذ

 .1ذذا األخير بضمان عدم التعرض القانوني للغير إلتزامل إليه من البائع، مما يبرر آللمبيع، أو 

 لكن مستمد من البائعو  حق للغير على املبيع: قبل أو وقت البيع أو الحقا لهوجود  -2

مقتض ى ذذا الشرط أن البائع اإللكتروني يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير إذا كان الحق 

ذلك كأن و  ل إليه من البائع اإللكتروني أم ال،آر مووود قبل أو وقت البيع، سواء الذي يدعيه ذذا األخي

 . 2يدعي الغير اكتسابه حق عيني أصلي أو تبعي قبل أو وقت البيع

أما إذا كان الحق الذي يدعيه الغير لم يكتسبه إال بعد البيع، فالبائع اإللكتروني ذنا ال يلتزم بالضمان 

مثال ذلك أن تنزع ملكية املبيع من املستهلك اإللكتروني للمنفعة و  طاملا أنه لم يكن ذو املتسبب فيه،

 .3عامة بعد البيعال

و مع ذلك يبقى البائع اإللكتروني مسؤول عن ضمان التعرض الصادر عن الغير، إذا كان الحق الذي 

تتحقق عادة مثل ذذه و  لو كان ذذا الحق الحقا للبيع،و  ل إليه من البائع اإللكتروني،آقد  يدعيه ذذا األخير

ئع اإللكتروني قد أخفاذا، أو أنه قام بتصرفات الفرضية في حالة ووود أسباب سابقة عن البيع ياون البا

رتبت حقوقا على الش يء املبيع، كبيعه مرة ثانية لشخص أخر، أو ذبته، أو رذنه ... إلخ
4. 
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 أن يكون تعرض الغير قد وقع فعال -3

لاي ياون للمستهلك اإللكتروني حق الرووع على البائع اإللكتروني بالضمان، يجب أن يقع التعرض 

حتمال أو إعلى ذلك فإن مجرد و  للمستهلك اإللكتروني من وانب الغير بادعائه حقا على الش يء املبيع،فعال 

 .1الخشية من وقع التعرض أو التهديد به، ال يكفي لرووع املستهلك اإللكتروني على البائع اإللكتروني

تطبيقا لذلك ال و  ،2لهفحق الضمان املقرر للمستهلك اإللكتروني ال ينشأ إال من وقت منازعة الغير 

كتشافه أن املبيع مملوك إلبائع اإللكتروني بالضمان بمجرد يمكن للمستهلك اإللكتروني الرووع على ا

يظل املستهلك و  للغير، أو مثقال بحق عيني أو شخص ي، ألن من املحتمل ساوت الغير عن التمسك بحقه

لو لم يقع و  للمستهلك اإللكتروني في ذذه الحالة،إنما ياون و  منتفعا باملبيع في ذدوء،و  اإللكتروني حائزا

التعرض بالفعل، الحق في طلب فسخ العقد طبقا للقواعد العامة أو طلب إبطاله إعماال للقواعد الخاصة 

 .3ببيع ملك الغير

و غالبا ما يتمثل وقوع التعرض فعال من وانب الغير في رفعه دعوى على املستهلك اإللكتروني يطالبه 

مثال ذلك إذا كان و  قد ياون التعرض في كشال دفع ال في كشال دعوى،و  خاللها بالحق الذي يدعيه،من 

املبيع في يد الغير فيطالب به املستهلك بعد البيع، فيدفع الغير دعوى املستهلك بالحق الذي يدعيه على 

 .4املبيع

يتحقق ذلك مثال إذا و  ني،كما قد يقع التعرض من الغير دون أن يرفع دعوى على املستهلك اإللكترو 

قام بالتصالح معه أو التسليم بما يدعيه و  عتقد املستهلك اإللكتروني أن للغير حق فيما يدعيه على املبيع،إ

لكن تصرف املستهلك اإللكتروني على ذذا النحو قد ياون فيه ش يء من املجازفة، فقد و  على املبيع،

ذنا يفقد املستهلك حقه و  يس محقا فيما يدعيه على املبيع،يستطيع البائع اإللكتروني أن يثبت أن الغير ل

 .5في الرووع على البائع اإللكتروني بالضمان

 

                                                 
 ذالل كشعوة، الوويز في كشرح عقد اإليجار في القانون املدني، الطبعة الثانية، وسور للنشرو  ،356نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  1

 .124، ص 2014التوزيع، املحمدية، الجزائر، و 
 .250زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  2
 .285ع السابق، ص محمد حسين منصور، املرو 3
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 حسن نية املستهلك: عدم علمه بحق الغير على املبيع وقت البيع -4

الرووع على البائع اإللكتروني مقتض ى ذذا الشرط، أنه حتى يستفيد للمستهلك اإللكتروني من حق 

 378ذلك تطبيقا لنص املادة و  الغير، أن ياون واذال بحق الغير على البيع وقت التعاقد،ضمان تعرض ب

 التي تقض ي على أنه: و  من القانون املدني الجزائري، 02فقرة 

"فإذا كان نزع اليد عن املبيع من فعل الغير فإن البائع يبقى مطالبا قبل املشتري برد قيمة املبيع 

أن املشتري كان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، أو أنه اشترى تحت  وقت نزع اليد إال إذا أثبت

 مسئوليته".

فوفقا لهذه الفقرة، إذا علم املستهلك اإللكتروني بحق الغير على املبيع وقت البيع، فال يمكنه أن 

لى ذو عالم بحق الغير عو  يطالب البائع اإللكتروني بضمان عدم تعرض الغير، كون أن إقدامه على الشراء

 .1يتحمل وحده مسؤولية نزع يده على البيع كليا أو وزئياو  املبيع، يؤكد على قبوله املبيع على حاله،

ياون املستهلك اإللكتروني عاملا بووود حق الغير على املبيع، إما عن طريق تصريحات البائع و  ذذا

لوما ال يحتاج إلى تصريحات، معو  اإللكتروني الواردة في عقد البيع اإللكتروني، أو كان حق الغير ظاذرا

 من القانون املدني الجزائري، على أنه:  02فقرة  377ي نصت عليه املادة ذال 2كحق االرتفاق الظاذر

"و يفترض في حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان، إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان 

  البائع قد أعلم به املشتري".

 بضمان تعرض الغير لتاامثانيا: جزاء الخالل بال

من ثم متى قام ذذا و  ن الغير،عبضمان التعرض الصادر  لتزاماإلبيعد البائع اإللكتروني ذو املعني 

تنفيذا عينيا بأن يجعل الغير الذي تعرض للمستهلك  لتزامالضمان في حقه ووب عليه أن ينفذ ذذا اإل

 .3ل عن ادعائه بهذا الحقينز و  اإللكتروني مدعيا بحقه على املبيع يكف عن تعرضه

ه بضمان تعرض الغير تنفيذا عينيا، أما إذا فشل في إلتزامفإذا نجح في دفع تعرض الغير، ياون قد نفذ 

يلتزم و  بتحقيق نتيجة، إلتزامه بضمان تعرض الغير ذو إلتزامه، على اعتبار أن إلتزامذلك، فياون مخال ب
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استحق و  كذلك إذا حكم للغير املعترض بالحق الذي يدعيه،ياون و  عندئذ بتعويض املستهلك اإللكتروني،

ه بضمان إلتزام، ذو تنفيذ البائع اإللكتروني ةيعتبر التعويض في ذذه الحالة األخير و  املبيع كليا أو وزئيا،

 .1التعرض بمقابل، أو ما يعرف بضمان االستحقاق

يتمثل في دفع كل تعرض قانوني و  كتروني،ينشأ مباكشرة عن عقد البيع اإلل إلتزامإذا فالتنفيذ العيني ذو 

ذو عدم منع و  أصلي، إلتزامالبائع بضمان االستحقاق فإنه ينشأ عن اإلخالل ب إلتزامصادر عن الغير، أما 

 .2الذي يترتب عنه استحقاق املبيع كله أو بعضه للغيرو  التعرض،

األخر ضمان و  التعرض، ين، أحدذما ضمانإلتزامو على ذلك فإن البائع اإللكتروني ليس ملزما ب

في حالة استحالة ذلك ينفذ و ذو ضمان التعرض فإما أن ينفذ عينياو  واحد إلتزاماالستحقاق، بل ذو 

 .3بطريق التعويض

 التنفيذ العيني: دفع تعرض الغير -1

األصل ذو وووب و  أكشرنا،و  بعمل كما سبق إلتزامالبائع اإللكتروني بضمان تعرض الغير ذو  إلتزامإن 

املالحظ بالنسبة للتنفيذ العيني في ذذا اإلطار أن املشرع و  ،4ا ما دام ذذا التنفيذ ممكنايتنفيذه عين

 من القانون املدني الجزائري(. 373و 372الجزائري أورد مادتين )

و من خالل ذذين النصين، نستخلص أن الغير إذا تعرض للمستهلك اإللكتروني، أي رفع عليه دعوى 

يدعي ملكية  -لب أن يتم تعرض الغير للمستهلك اإللكتروني في صورة دعوى قضائيةفالغا–استحقاق 

ه بالتنفيذ إلتزاميبدأ و  البائع اإللكتروني بدفع ذذا التعرض، إلتزاماملبيع كله أو بعضه، فعندئذ يتحقق 

الغير بمختلف  دعاءإيدفع و  ،5العيني بأن يدخل في الدعوى إلى وانب املستهلك اإللكتروني أو يحل محله

 .6ايه عينإلتزامياون بذلك قد نفذ و  الوسائل القانونية حتى يصدر حكم برفض التعرض،

                                                 
 .580-579إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص  1
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 .288محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  4
"إذا رفعت على املشتري دعوى استحقاق املبيع كان على البائع حسب من القانون املدني الجزائري على أنه:  01فقرة  372تنص املادة  5

وفقا لقانون الجراءات املدنية أن يتدخل في الخصومة إلى جانب املشتري أو أن يحل فيها محله إذا أعلم البائع في الوقت و  األحوال

يتدخل في الخصومة وجب عليه الضمان، إال إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم لم و  املناسب

 صادر من املشتري"
 .76كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  6
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و يشترط في ذذه الحالة أن يقوم املستهلك اإللكتروني بإخطار البائع في الوقت املناسب بالدعوى، 

ي ذذا اإلخطار كشال ال يشترط فو  ه بالضمان تنفيذا عينيا،إلتزامودعوته ليتدخل في الدعوى حتى ينفذ 

 .1لكن عبء اإلثبات يقع على املستهلك اإللكترونيو  خاص، كما يصح كتابيا أو كشفويا،

استطاع أن يدفع ادعاء الغير بأن حصل على حكم قضائي و  فإذا تدخل البائع اإللكتروني في الدعوى 

نيا، أما إذا حكم للغير ه بدفع التعرض تنفيذا عيإلتزاميرفض تعرض الغير، فياون في ذذه الحالة قد نفذ 

ه ألنه لم يحقق النتيجة، فياون ضامنا لالستحقاق أي إلتزامباالستحقاق، كان البائع اإللكتروني مخال ب

 .2ملزما بالتعويض

الحالة التمييز بين أما في حالة عدم تدخل البائع اإللكتروني في دعوى االستحقاق، فيجب في ذذه 

هما عدم تدخل البائع اإللكتروني في دعوى االستحقاق رغم إخطاره في الوقت املناسب من فرضيتين، أول

لم يقم املستهلك و  الثانية عدم تدخل البائع اإللكتروني في دعوى االستحقاقو  املستهلك اإللكتروني،طرف 

 اإللكتروني بإخطاره

 االستحقاق بالرغم من إخطارهالفرضية األولى: عدم تدخل البائع اللكتروني في دعوى  -أ

إذا لم يتدخل البائع اإللكتروني في دعوى االستحقاق بالرغم من إخطار املستهلك اإللكتروني له في 

في ذذه الحالة فإن النتيجة املتوقعة و الوقت املناسب، فال يبقى لهذا األخير إال أن يسير في الدعوى وحده،

 هي:و  ( فروض03ال تخرج على ثالث )

تعرض الصادر من الغير، ح املستهلك اإللكتروني في الحصول على حكم نهائي برفض طلب الإذا نج -

يمكن للمستهلك اإللكتروني في ذذه الحالة و  البائع بضمانه، إلتزامنتهى معه إو  نتهى التعرضإفياون قد 

 .3الرووع على البائع اإللكتروني بتعويضه بما ياون قد تكبده من نفقات

يستحق الغير املبيع كليا أو و  نجاح املستهلك اإللكتروني في دفع دعوى التعرض،أما في حالة عدم  -

يمكن للمستهلك اإللكتروني الرووع عليه بضمان و  ه بالضمان،إلتزاموزئيا، ذنا ياون البائع قد أخل ب

ا االستحقاق كما سنرى الحقا، مع ذلك يمكن للبائع اإللكتروني في ذذه الحالة أن يدفع ذذا الضمان إذ

                                                 
 .371سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  1
 .581إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق ص  2
 .263-262زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  3
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 ،1أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ وسيم صادر من املستهلك اإللكتروني

 من القانون املدني الجزائري السابقة الذكر. 01فقرة  372ذلك طبقا لنص املادة و 

معه  ر على املبيع، أو تصالحأما في الحالة التي يعترف فيها املستهلك اإللكتروني بحسن نية بحق الغي -

 ذلك متى قام بإخطار البائع اإللكتروني بالدعوى في الوقت املناسب،و  نتظار صدور حكم قضائي،إدون 

دعاه للتدخل في الخصومة بدون ودوى، فيثبت له الحق ذنا بالرووع على البائع بضمان ما استحقه و 

 الغير.

أن و  لم يكن على حق فيما يدعيه،و مع ذلك إذا أثبت البائع اإللكتروني بأدلة حاسمة أن الغير املعترض 

تمكن البائع اإللكتروني أن يثبت أن املستهلك و  املستهلك اإللكتروني تسرع في اإلقرار أو املصالحة،

ذلك تطبيقا ملا و  ،2اإللكتروني لم يكن حسن النية في إقراره، فهنا ال محل للرووع على البائع بالتعويضات

 ني الجزائري السابقة الذكرمن القانون املد 373نصت علية املادة 

 الفرضية الثانية: عدم تدخل البائع اللكتروني في دعوى االستحقاق مع عدم إخطاره -ب

إذا لم يتدخل البائع اإللكتروني في دعوى االستحقاق من غير إخطار املستهلك اإللكتروني له، عكس 

البائع اإللكتروني للتدخل في دعوى االستحقاق الحالة املذكورة أعاله، أي أن املستهلك اإللكتروني لم يعلم 

صدر عليه حكم نهائي لصالح الغير باستحقاق الش يء املبيع كليا أو وزئيا، فال و  ،3في الوقت املناسب

رووع على البائع اإللكتروني بضمان االستحقاق، رغم عدم إخطاره اليسقط حق املستهلك اإللكتروني ب

 بالدعوى.

ئع اإللكتروني أن تدخله كان سيؤدي إلى رفض دعوى االستحقاق، كأن ياون و مع ذلك إذا أثبت البا

، فيسقط في ذذه الحالة حق 4لم يتمكن من تقديمهاو  البائع اإللكتروني حائز لسندات تفند طلبات الغير

من القانون  02فقرة  372ذذا طبقا لنص املادة و  املستهلك اإللكتروني بالرووع عليه بضمان االستحقاق،

 دني التي تقض ي على أنه: امل

                                                 
 .290محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  1
 .373سيد محمد سيد كشعراوي، املروع السابق، ص  2
 .264زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  3
 .239بيع(، املروع السابق، ص فياللي علي، العقود الخاصة )عقد ال 4
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صدر عليه حكم حائز قوة و  "فإذا لم يخبر املشتري البائع بدعوى االستحقاق من الوقت املناسب

الش يء املقض ي به، فإنه يفقد حق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن التدخل في الدعوى كان يؤدي 

 إلى رفض دعوى االستحقاق".

 االستحقاق التنفيذ عن طريق التعويض: ضمان -2

البائع بتعويض املشتري عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق  إلتزاميقصد بضمان االستحقاق، 

ال يتأتى ذلك إال في حالة نجاح الغير في تعرضه للمستهلك، بأن صدر حكم ملصلحته باستحقاق و  املبيع،

 .1املبيع كله أو بعضه

فإن يمكن للمستهلك اإللكتروني الرووع على البائع  -في التنفيذ العيني–و عليه تطبيقا ملا سبق بيانه 

 2اإللكتروني بضمان االستحقاق في إحدى الحاالت األتية:

دخل البائع و  إذا أخطر املستهلك اإللكتروني البائع اإللكتروني بدعوى االستحقاق في الوقت املناسب، -

 لم ينجح في دفع دعوى الغير املعترض.و  في ذذه الدعوى 

لم يتدخل و  املستهلك اإللكتروني البائع اإللكتروني بدعوى االستحقاق في الوقت املناسب،إذا أخطر  -

حكم لصالح الغير، ولم يستطع البائع إثبات تدليس املستهلك اإللكتروني أو خطئه و  البائع في ذذه الدعوى 

 .الجسيم

 لم يتدخل،و  ت املناسبإذا أخطر املستهلك اإللكتروني البائع اإللكتروني بدعوى االستحقاق في الوق -

لم يستطع البائع اإللكتروني أن يثبت و  عترف املستهلك اإللكتروني بحسن نية بحق الغير أو تصالح معه،او 

أن الغير املعترض لم يكن على حق فيما يدعيه، أو لم يستطع أن يثبت أن املستهلك اإللكتروني لم يكن 

 حسن النية في إقراره.

لم يتدخل ذذا األخير في و  كتروني البائع اإللكتروني بدعوى االستحقاق،إذا لم يخطر املستهلك اإلل -

لم يستطع البائع اإللكتروني أن يثبت أن تدخله كان سيؤدي إلى و  الدعوى، وحكم لصالح الغير املعترض،

 رفض دعوى االستحقاق.

                                                 
 .320-319مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .265-264زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  2
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البائع اإللكتروني  فإذا تعرض املستهلك اإللكتروني إلحدى الحاالت السابقة ثبت له الحق في الرووع على

 هي:و  ال يخرج ضمان البائع في ذذه الحالة عن ثالثة فروضو  بضمان االستحقاق،

إما أن ياون ضمان االستحقاق كليا، أي أن يقوم البائع اإللكتروني بتعويض املستهلك اإللكتروني عن  -

 نزع يده على املبيع كليا.

ئع اإللكتروني بتعويض املستهلك اإللكتروني إما أن ياون ضمان االستحقاق وزئيا، أي أن يقوم البا -

 عن نزع يده على املبيع وزئيا.

أو يقوم البائع اإللكتروني بتعويض املستهلك اإللكتروني عن املبلغ املالي الذي دفعه للغير، أو الش يء  -

 الجزائري(. من القانون املدني 374الذي أداه له من أول أن يتجنب نزع يده عن املبيع كليا أو وزئيا )املادة 

 و سنفصل في كل ذلك على حدى، على النحو اآلتي:

 ضمان االستحقاق الكلي: التعويض عن نزع اليد كليا -أ

من القانون املدني الجزائري، فإنه يحق للمشتري )املستهلك اإللكتروني في  375طبقا لنص املادة 

 اإللكتروني بما يلي:مقامنا(، في حالة استحقاق الغير للمبيع كليا، أن يطالب البائع 

البائع اإللكتروني برد قيمة املبيع أول ما يلتزم به في ضمانه  إلتزاميعتبر و قيمة املبيع وقت نزع اليد: -

يعتبر وقت نزع اليد ذو تاريخ الحكم النهائي و  تقدر قيمة املبيع وقت نزع اليد،و  لالستحقاق الكلي للمبيع،

عتراف املستهلك اإللكتروني بحق الغير، أو إعن املبيع، أو تاريخ اإللكتروني الذي يقض ي بنزع يد املستهلك 

تاريخ الصلح بينهما
، سواء أكانت ذذه القيمة تزيد عن الثمن الذي دفعه املستهلك اإللكتروني، أو تنقص 1

ذذا خالفا لدعوى الفسخ أو البطالن أو اإلبطال، حيث يلتزم البائع اإللكتروني في ذذه الحالة و  عنه،

 .2األخيرة برد ثمن املبيع

 قيمة الثمار الذي ألزم املستهلك اللكتروني بردها إلى املالك الذي نزع يد املستهلك عن املبيع: -

نه إعليه فو  تجب اإلكشارة في ذذا اإلطار أن بعد نزع يد املستهلك اإللكتروني عن املبيع يصبحا حائزا له،و

 املدني الجزائري ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية،من القانون  01فقرة  837يكتسب بمووب املادة 

                                                 
 .240علي فياللي، العقود الخاصة )عقد البيع(، املروع السابق، ص  1
 .297-296محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  2
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من  837وفقا للمفهوم املخالف للفقرة األولى من املادة  –ال ياون ملزما برد الثمار إال إذا كان س يء النية و 

يحق له في ذذه الحالة األخيرة أن يطالب مالك املبيع )أي الغير( باسترداد و  ،-القانون املدني الجزائري 

من القانون املدني الجزائري، كما يحق للمستهلك في  838يف ما أنفقه في إنتاوها، طبقا لنص املادة مصار 

حالة رده الثمار إلى مالك املبيع )الغير( أن يطالب بقيمتها من البائع اإللكتروني
1. 

 كذلك املصاريف الكمالية إذا كانو  املصاريف النافعة التي يمكن أن يطالبها من صاحب املبيع -

قد ياون املستهلك اإللكتروني قد أنفق بعض املصاريف على املبيع قبل استحقاقه كليا البائع س يء النية: 

عليه فإن املصاريف التي قد ياون املستهلك اإللكتروني أنفقها على املبيع ال تخرج على ثالثة و  من الغير،

 هي:و  ( أنواع03)

صيانته، فهذه املصاريف يطالبها و  الش يء املبيعهي املصاريف الالزمة لحفظ و املصاريف الضرورية: -

 .2ال يطالب البائع اإللكتروني بأي ش يء منهاو  املستهلك اإللكتروني من مالك املبيع )الغير(

، فإنه 3هي املصاريف التي تأدي إلى زيادة قيمة املبيع دون أن تاون ضروريةو املصاريف النافعة: -

النية وقت إنفاقه للمصاريف النافعة على املبيع، أي ال يعلم يمكن للمستهلك اإللكتروني إذا كان حسن 

بسبب االستحقاق، يمكنه الرووع على مالك املبيع )الغير( ملطالبته بقيمة املصاريف، أو مبلغ يساوي ما 

من وهة أخرى و  من القانون املدني الجزائري، 785ذلك طبقا لنص املادة و  زاد في قيمة املبيع بسببها،

من القانون املدني  375ترد قيمة ذذه املصاريف من البائع اإللكتروني طبقا لنص املادة يمكنه أن يس

 الجزائري.

زخرفته، فهذه املصاريف ال يروع بها و  هي املصاريف التي ترمي إلى تجميل املبيعو املصاريف الكمالية: -

دثه في املبيع من تجميل أو لكن له الحق أن يزيل ما أحو  املستهلك اإللكتروني على مالك املبيع )الغير(،

ختار مالك املبيع )الغير( أن يستبقيها مقابل دفع إبيع إلى حالته األولى، إال إذا زخرفة، بشرط أن يرد امل

من وهة أخرى ال يستطيع و  من القانون املدني الجزائري، 02فقرة  839ذلك طبقا لنص املادة و  قيمتها،

بائع اإللكتروني، إال إذا كان ذذا األخير س يء النية، كأن ياون يعلم املستهلك اإللكتروني أن يروع بها على ال

 من القانون املدني الجزائري. 375ذلك طبقا لنص املادة و  ،4وقت البيع بسبب االستحقاق

                                                 
 .240علي فياللي، العقود الخاصة )عقد البيع(، املروع السابق، ص  1
 .371نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  2
 .299محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  3
 .372نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  4
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عليه يمكن للمستهلك اإللكتروني الرووع و  دعوى االستحقاق:و  جميع مصاريف دعوى الضمان -

يتمثل ذلك في و  الدعاوى التي ياون قد تكبدذا بسبب استحقاق املبيع،على البائع اإللكتروني بمصاريف 

دعوى ضمان االستحقاق التي يرفعها على و  مصاريف دعوى االستحقاق التي يرفعها الغير املعترض عليه،

املحامين، غير أن البائع و  أتعاب الخبراءو  يدخل في ذذه املصاريف رسم الدعوى و  البائع اإللكتروني،

ال يتحمل املصاريف القضائية التي كان من املمكن على املستهلك اإللكتروني أن يتقيه منها لو  اإللكتروني

 من القانون املدني الجزائري. 373طبقا للمادة  1أعلمه بالدعوى 

ما فاته و  و بصورة عامة يقوم البائع اإللكتروني بتعويض املستهلك اإللكتروني عما لحقه من الخسائر -

 يده عن املبيع. من الكسب بسبب نزع

"كل ذلك ما لم يقم املشتري من القانون املدني الجزائري:  375كما تضيف الفقرة األخيرة من املادة 

 دعواه على طلب بفسخ البيع أو إبطاله".

و تطبيقا لهذه الفقرة فإن للمستهلك اإللكتروني عند نزع يده من املبيع االختيار بين دعوى فسخ العقد 

إذ كان يبدو أن دعوى الضمان أكثر حماية للمستهلك و  بدال من دعوى الضمان،أو دعوى اإلبطال 

دعوى الفسخ أو  -ال سيما في حالة تراوع محسوس في ثمن املبيع-اإللكتروني، فقد تاون في بعض الحاالت 

 خالفا لدعوى الضمان أين يسترد قيمة املبيع وقت -2البطالن أفضل له، إذ يسترد ثمن املبيع الذي دفعه

 .-أن أكشرناو  نزع يده منه، أي في تاريخ الحكم النهائي كما سبق

 ضمان االستحقاق الجزئي: التعويض عن نزع اليد جزئيا -ب

ثبت له ذذا الحق بمقتض ى دعوى و  يتحقق االستحقاق الجزئي إذا ظهر أن وزء من املبيع، مملوكا للغير

ختصاص أو إتبين أن املبيع مثقل بحق رذن أو  االستحقاق التي يرفعها على املستهلك اإللكتروني، أو إذا

لم يصرح به البائع و  رتفاق غير ظاذرإ ستعمال أوإنتفاع أو إز، أو ظهر تاليف على املبيع كحق متياإ

 .3اإللكتروني للمستهلك اإللكتروني

ذلك و  و في ذذا اإلطار، فقد حدد املشرع الجزائري كيفية التعويض في حالة االستحقاق الجزئي للمبيع،

ذما الحالة التي ياون فيها و  بين حالتين، لقانون املدني الجزائري، أين فرق من ا 376بمقتض ى املادة 

                                                 
 .300حسين منصور، املروع السابق، ص محمد و  ،325مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .241علي فياللي، العقود الخاصة )عقد البيع(، املروع السابق، ص  2
 .301محمد حسين منصور، املروع السابق، ص  3
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االستحقاق الجزئي وسيم، أو الحالة التي ياون فيها االستحقاق الجزئي غير وسيم، مع اإلكشارة إلى أن 

و معيار شخص ي، ينظر فيه املعيار املعتمد في تحديد ما إذا كان االستحقاق الجزئي وسيم أم ال، ذ

 .1شخص املشتري )املستهلك اإللكتروني في مقامنا(لل

إذا كان خسارة املستهلك اإللكتروني وسيمة بحيث لو علمها قبل إبرام العقد ملا أقدم  الحالة األولى: -

ا أفاده منه مو  ،-أو ما تبقى منه-على إبرامه، في ذذه الحالة ياون املستهلك اإللكتروني مخيرا بين رد املبيع 

من  375املنصوص عليها في املادة و  مطالبته بالتعويضات املقرر في حالة االستحقاق الكليو  إلى البائع،

ستبقاء املبيع مع مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق إالقانون املدني الجزائري، أو 

 .2الجزئي الذي حدث

خسارة املستهلك اإللكتروني الناومة عن االستحقاق الجزئي للمبيع غير  تإذا كان الحالة الثانية: -

وسيمة، أي لم تصل إلى القدر الذي إذا علمه املستهلك قبل إبرام العقد ملا أقدم على إبرامه، ففي ذذه 

ضرر الحالة ال ياون أمام املستهلك اإللكتروني إال الرووع على البائع اإللكتروني بالتعويض عما أصابه من 

 .3بسبب االستحقاق الجزئي للمبيع

 تعويض املستهلك عما دفع للغير: تجنبا لناع يده عن املبيع -ج

"عندما يتجنب املشتري نزع اليد من القانون املدني الجزائري التي تقض ي على أنه:  374طبقا للمادة 

البائع أن يتخلص من عن الش يء املبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو أداء ش يء أخر، فعلى 

نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه من ش يء أخر مع مصاريف 

 الخصام".

و عليه تطبيقا لهذه املادة، فإن البائع اإللكتروني ياون ملزما بأن يرد للمستهلك اإللكتروني كل ما أداه 

حالة قيام املستهلك اإللكتروني بالدفاع عن حقوقه على  يتصور ذلك فيو  للغير تجنبا لنزع يده عن املبيع،

توصل املستهلك اإللكتروني مع الغير و  متناع البائع اإللكتروني من التدخل في الخصومة،إذلك عند و  املبيع

نتظار حكم املحكمة، كأن يقوم املستهلك اإللكتروني بدفع مبلغ من إع إلى حل ودي دون في غياب البائ

                                                 
 .326مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .375أنظر تفصيل ذلك لدى: نبيل إبراذيم سعد، املروع السابق، ص  2
 من القانون املدني الجزائري  02فقرة  376نظر املادة أ 3



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 344 ~ 
 

القيام بخدمة أخرى لفائدة الغير الذي يتخلى في املقابل عن مطالبته باملبيع، فيروع بعد ذلك النقود أو 

 .1املستهلك اإللكتروني بالضمان على البائع اإللكتروني السترداد ما دفعه للغير تجنبا لنزع يده عن املبيع

أن يزيدا في  على االتفاقتجب اإلكشارة في األخير إلى أن املشرع الجزائري قد أواز للمتعاقدين و  ذذا

من وهة و  من القانون املدني الجزائري(، 01فقرة  377ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه أو يسقطاه )املادة 

أخرى فقد قض ى ببطالن كل اتفاق أو كشرط من كشأنه أن يسقط الضمان أو ينقصه، إذا تعمد البائع 

 الجزائري(. من القانون املدني 02فقرة  377إخفاء حق الغير )املادة 

خاصة إذا كان أحد و  ينتقد تطبيق ذذه القاعدة في عقد البيع اإللكتروني 2و مع ذلك فإن بعض الفقه

التي ياون و  املخاطر التي يحملهاو  ذلك نظرا إلى خصوصية عقد البيع اإللكترونيو  فه املستهلك،اأطر 

لك في عقد البيع اإللكتروني تقض ي عليه يرو أن حماية املستهو  املستهلك اإللكتروني األكثر تضرر منها،

ذلك بأن يتحمل البائع و  االستحقاق أو إنقاصه،و  رفض وواز االتفاق على إسقاط ضمان التعرض

 ياون كل اتفاق يقض ي بخالف ذلك باطال.و  اإللكتروني الضمان بقوة القانون،

القانون املدني يمكن االستحقاق املنصوص عليه في و  و عموما يمكن القول أن قواعد ضمان التعرض

تطبيقها في عقد البيع اإللكتروني الذي ياون أحد أطرافه املستهلك اإللكتروني، باستثناء قاعدة وواز 

 من القانون املدني الجزائري. 377املنصوص عليها في املادة و  االتفاق على اسقاط الضمان أو انقاصه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .243علي فياللي، العقود الخاصة )عقد البيع(، املروع السابق، ص  1
 .154المية لعجالي، املروع السابق، ص و  ،334عمر خالد زريقات، املروع السابق، ص  2
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 ببضمان املنتوج املعي لتااماملطلب الثاني: ال

قد حاول و  بالضمان في بادئ األمر في القانون املدني، لتزامما ذو معلوم أن املشرع الجزائري قد نظم اإل

 ضمان انتفاعه باملبيع ألطول مدة ممكنة.و  من خالل ذذا التنظيم توفير حماية قانونية للمشتري 

املنتووات املعقدة من اإلنتاوية، فظهرت العديد من و  و مع مرور الزمن تطورت الحياة االقتصادية

 ظهرت فكرة املستهلك الضعيف قليل الخبرة،و  اختالل توازن أطراف العقد من وهة أخرى،و  وهة،

ترتب عن ذلك قصور القواعد العامة بما في و  القانونية العالية،و  القوة االقتصاديةو  املحترف ذو الخبرةو 

صورة عامة سواء التقليدي أو اإللكتروني، ببالضمان على توفير الحماية للمستهلك  لتزامذلك أحاام اإل

يفترض أن يتوافر فيه وملة من الشروط  -أحاام الضمان في القانون املدني– ةعلى اعتبار أن ذذه األخير 

لالستفادة منه من وهة، كما أنه يخضع التفاق الطرفين من وهة أخرى بحيث يمكن االتفاق على إنقاصه 

تملص من لتباعها لإات التي يمكن للبائع اإللكتروني لى العديد من الثغر فهو يحتوي ع بالتاليو  أو إسقاطه،

 ذذا الضمان.

تجه املشرع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة، إلى وضع قواعد خاصة لحماية املستهلك إلذلك 

لها قد أورد ضمن ذذه القواعد أحاام وديدة بالضمان، تجاوز من خالو  سواء التقليدي أو اإللكتروني،

 .1القصور املرصود في النظام التقليدي للضمان

بضمان املنتوج املعيب املقرر لحماية  لتزامو عليه سنحاول من خالل ذذه الدراسة التفصيل في اإل

املتعلق بحماية  09/03املتعلق بالتجارة اإللكترونية أو القانون رقم  18/05املستهلك، سواء في القانون 

ذلك بالوقوف على اإلطار املفاذيمي له و  النصوص التطبيقية له،و  املتممو  املعدلقمع الغش و  املستهلك

 )الفرع الثاني(.وزاء مخالفته و  بضمان املنتوج املعيب لتزام، ثم إلى كيفية تنفيذ اإل)الفرع األول(

 بضمان املنتوج املعيب لتاامالفرع األول: الطار املفاهيمي لإل

ات املفروضة على البائع اإللكتروني، كما يشال في الوقت لتزامأذم اإل يعتبر ضمان املنتوج املعيب من

في إطار  لتزامقد أكشار املشرع الجزائري إلى ذذا اإلو  ،2نفسه أبرز الحقوق التي يتمتع بها املستهلك اإللكتروني

 هحين تطرق إليرة اإللكترونية، في املتعلق بالتجا 18/05من القانون رقم  23التعاقد اإللكتروني في املادة 

                                                 
 .480محمد عماد الدين عياض، املروع السابق، ص  1
 .68روع السابق، ص زكرياء بوعون، امل 2



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 346 ~ 
 

املرسوم و  املتممو  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03بشال مفصل في القانون رقم 

 .1الخدمات حيز التنفيذو  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327التنفيذي رقم 

أذم خصائصه، كما و  و سنحاول في ذذا اإلطار باالستعانة بهذه النصوص القانونية تحديد املقصود به

 سنحاول التفصيل أيضا في العيب املووب للضمان، وذلك على النحو اآلتي.

 أوال: املقصود بضمان املنتوج املعيب

عرف بعض الفقه ضمان املنتوج املعيب املكرس لحماية املستهلك بصورة عامة، سواء املستهلك 

تج بسالمة املنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله يتعهد به املن إلتزامالتقليدي أو اإللكتروني، على أنه: "

يسري مفعول ذذا الضمان من يوم و  غير صالح لالستعمال املخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه،

 .2تسليم املنتوج"

بالضمان يقع على عاتق كل من يشارك في عملية عرض املنتوج  لتزامو كإضافة لهذا التعريف، فإن اإل

 وصوال إلى البائع النهائي له.و  لالستهالك، بدأ من املنتج

البائع )سواء كان محترفا أو منتجا أو موزعا أو صانعا أو بائعا  إلتزامكما عرفه البعض األخر، على أنه: "

ا تسببه له ذذه العيوب من ضرر التي قد توود في وسطي( بضمان عيب املبيع بهدف حماية املستهلك من م

من كافة األضرار التي تنجم من وراء  تهحماي بالتاليو  ال يمكن لهذا األخير اكتشافها قبل التعاقد،و  املبيع،

 .3ذذا العيب التي تسبب له ضررا بحياته أو ماله، أو مصالحه املادية"

احب املنتوج أو الخدمة، يضمن كفاءة املنتوج كما عرف أيضا على أنه: "وعد مكتوب أو ضمني من ص

يتحمل مسؤولية إصالح املنتوج أو استبداله أو إعادة النقود إلى و  أو وودة الخدمة في تلبية حاوة العميل،

 .4العميل عند ووود عيب فيه"

                                                 
 كيفيات وضع ضمان السلعو  ، يحدد كشروط2013سبتمبر  26املوافق  1434ذي القعدة  20مؤرخ في  327-13مرسوم تنفيذي رقم  1

 .2013أكتوبر  02، املوافق 1434ذو القعدة  26، الصادرة بتاريخ 49الخدمات حيز التنفيذ، ج.ر.ع و 
 .22املتعلق بحماية املستهلك الجزائري، املروع السابق، ص  2009فيفري  25املؤرخ في  03-09زاذية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  2
، 2016علي حساني، ضمان حماية املستهلك نحو نظرية عامة في القانون املقارن، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  3

 .92-91ص 
، 01، العدد 29القانونية، املجلد و  مصطفى سامر، أثر خدمة ضمان املنتج في تعزيز رضا العمالء، مجلة وامعة دمشق للعلوم االقتصادية 4

 .305، ص 2013دمشق، سوريا، 
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من بضمان املنتوج املعيب ض لتزامأما من الناحية القانونية، فإن املشرع الجزائري قد أكشار إلى اإل

مسؤولية، ذلك في إطار التعاقد اإللكتروني الذي ياون أحد أطرافه املستهلك و  واوبات املورد اإللكتروني

 ، بنصها على أنه: ةاملتعلق بالتجارة اإللكتروني 18/05من القانون رقم  23ذلك في املادة و  اإللكتروني،

"يجب على املورد اللكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليمه غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة 

 ...".كان املنتوج معيباما إذا 

 ه بالضمان،إلتزامو قد اكتفى املشرع الجزائري في ذذه املادة بالنص على كيفية تنفيذ املورد اإللكتروني 

 أوال تنفيذه.و 

في مادة وحيدة، ذو سبق تنظيمه في إطار  لتزامالجزائري بالنص على ذذا اإلو لعل سبب اكتفاء املشرع 

املتعلق  09/03من القانون رقم  13ذلك في املادة و  حماية املستهلك في عقود االستهالك التقليدية،قوانين 

 13/327تطبيقا لهذه املادة أصدر املرسوم التنفيذي رقم و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  بحماية املستهلك

الخدمات حيز التنفيذ، وذذه النصوص تسري على و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط

 املورد اإللكتروني في إطار إبرامه لعقد البيع اإللكتروني الذي ياون طرفه األخر ذو املستهلك اإللكتروني.

من القانون  19فقرة  03دة من ذذا املنطلق، فقد عرف املشرع الجزائري ضمان املنتوج املعيب في املاو  

كل متدخل خالل فترة  إلتاام"املتمم، على أنه: و  املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، املعدل 09/03رقم 

زمنية معينة في حالة ظهور عيب في املنتوج، باستبدال هذا األخير أو إرجاع ثمنه أو تصلح السلعة أو 

 تعديل الخدمة على نفقته".

للعيوب التي قد تظهر  -البائع اإللكتروني في مقامنا-لهذه املادة، ذو تحمل املتدخل فالضمان طبقا 

عليه قد يبدو أن ذذا الضمان املقرر للمستهلك ال يختلف من حيث و  باملنتوج خالل فترة زمنية معينة،

لنطاق ووذره عن ضمان العيوب الخفية الوارد في القانون املدني، غير أن ذذا األخير أضيق من حيث ا

، أي 1عن الضمان املقرر للمستهلك، كون أن ذذا األخير يغطي العيب في املنتوج سواء كان سلعة أو خدمة

 .2عيب الخدماتو  أن الضمان املقرر للمستهلك يغطي عيب السلع

                                                 
خدمة يمكن أن يكون "كل سلعة أو املتمم، املنتوج على أنه: و  قمع الغش، املعدلو  من قانون حماية املستهلك 09فقرة  03عرفت املادة  1

 موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"
لية لتجسيد الحماية املستدامة للمستهلك في آمنصور مجاجي، الضمان ك و  ،268علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  2

 .04، ص 2014املدية، الجزائر، ، وامعة يحي فارس، 02، العدد 08التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، املجلد 
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املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش  09/03من القانون رقم  13أضف إلى ذلك أنه طبقا للمادة 

، فإن ضمان املنتووات يقرر للمستهلك بمجرد اقتنائه للمنتوج بقوة القانون، فهو حق املتممو  املعدل

قانوني للمستهلك، فال يجوز االتفاق على إنقاصه أو إسقاطه، خالفا لضمان العيوب الخفية املقرر في 

 .1القانون املدني أين يجوز للمتعاقدين االتفاق على إنقاصه أو إسقاطه

 بضمان املنتوج املعيب: الضمان القانوني ملتااثانيا: خصائص ال

من القانون رقم  13كذا املادة و  بضمان املنتوج املعيب، لتزاميتضح من خالل التعاريف السابقة لل

املتمم، أن لهذا األخير وملة من الخصائص، لعل و  املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل 09/03

 أبرزذا:

 امه من النظام العامقانوني: أحك  إلتاامأنه  -1

ال و  و مفاد ذلك أن ذذا الضمان يتقرر للمستهلك اإللكتروني بقوة القانون بمجرد اقتنائه للمنتوج،

املتعلق  09/03من القانون رقم  01فقرة  13يحتاج لالتفاق على ذلك، وذلك طبقا ملا نصت عليه املادة 

 التي تقض ي على أنه: و  املتمم،و  بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل

"يستفيد كل مقتني ألي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو ألة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهياية 

 من الضمان بقوة القانون".

ذذا خالفا لضمان العيوب الخفية املقرر في و  كما ال يمكن لألطراف االتفاق على إنقاصه أو إسقاطه،

التي و  املتمم،و  قانون حماية املستهلك وقمع الغش املعدل 05فقرة  13للمادة ذلك طبقا و  القانون املدني،

 .2"يعتبر باطال كل شرط مخالف ألحكام هذه املادة"تنص على أنه: 

 بتحقيق نتيجة إلتاامأنه  -2

الحكمة من تقريره، فالبائع و  بتحقيق نتيجة، يتفق مع ووذره إلتزامبالضمان ذو  لتزامإن اعتبار اإل

بإصالح الخلل الذي قد يطرأ على املنتوج خالل فترة الضمان، على  لتزامروني يتعهد بمقتض ى ذذا اإلاإللكت

                                                 
ما و  ،193من القانون املدني الجزائري، أنظر تفصيل ذلك أيضا لدى: عمرو أحمد عبد املنعم دبش، املروع السابق، ص  384أنظر املادة  1

الحريات، و  الحقوق ، مجلة 03-09قمع الغش و  املتدخل بالضمان في ظل قانون حماية املستهلك إلتزامفاطمة قفاف، و مهيدي  نجاةو  بعدذا،

 .681-680، ص 2017، وامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 05املجلد 
-24املتعلق بحماية املستهلك الجزائري، املروع السابق، ص  2009فيفري  25املؤرخ في  03-09زاذية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  2

25. 
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مسؤوليته بالضمان بمجرد  نحو يعيده بصورة معتادة، أو يتعهد باستبداله أو إرواع ثمنه، فال يتحلل من

ال و  حالة ظهور عيب فيه، لمستهلك اإللكتروني منتوج سليم، أو في إصالحه فيلأنه بذل عناية في تسليمه 

ذا أثبت أن العيب في املنتوج يروع إلى السبب األونبي كالقوة القاذرة أو خطأ إترفع عنه املسؤولية إال 

 .1املستهلك اإللكتروني

 مؤقت: مرتبط بفترة زمنية محددة إلتاامأنه  -3

أي أنه ال يمتد لفترة طويلة، بل يبقى ساري طيلة فترة محددة، فإذا انقضت الفترة املحددة له، انقض ى 

 .2لتزاماإل

من املرسوم التنفيذي  17و 16و في ذذا اإلطار، فقد حدد املشرع الجزائري مدة الضمان في املادتين 

قد ميز في تحديده و  حيز التنفيذ،الخدمات و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327رقم 

 املنتووات املستعملة.و  ملدة الضمان بين املنتووات الجديدة

بتداء من تاريخ إ، تسري ( أكشهر06النسبة للمنتووات الجديدة ال تقل مدة الضمان فيها عن ستة )بف

كيفيات وضع و  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  16تسليم املنتوج طبقا لنص املادة 

 الخدمات حيز التنفيذ.و  ضمان السلع

 17( أكشهر، طبقا للمادة 03أما بالنسبة للمنتووات املستعملة، فال تقل مدة الضمان فيها عن ثالثة )

من املرسوم السابق، مع مالحظة أن املشرع الجزائري لم يحدد تاريخ سريان مدة ضمان املنتووات 

 بتداء من تاريخ تسليم املنتوج.إتسري مة، إال أنه من املتوقع أن املستعل

من املرسوم التنفيذي السابق، صالحية تحديد مدة  17و 16كما منحت الفقرة الثانية من املادتين 

قمع الغش بقرار منه، أو بقرار مشترك و  الضمان حسب طبيعة السلعة، للوزير املالف بحماية املستهلك

من املرسوم  17و 16ة الضمان، عن املدة التي حددتها املادتين بين الوزير املعني، على أن ال تقل مدو  بينه

 السابق.

                                                 
محمد حسين منصور، ضمان و  ،227-226رضوان قرواش، املروع السابق، ص و ، 46-45 علي بولحية بن بو خميس، املروع السابق، ص 1

 . 56-55، ص 2004صالحية املبيع للعمل مدة معلومة، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
 .25تهلك الجزائري، املروع السابق، ص املتعلق بحماية املس 2009فيفري  25املؤرخ في  03-09زاذية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  2



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 350 ~ 
 

، حيث تم 1و قد صدر القرار الوزاري املشترك، الذي يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلع الجديدة

( 06الت، تتراوح مدة ضمانها من ستة )آو  منتوج وديد تتنوع بين أوهزة 72من خالله تحديد مدة ضمان 

 ( كشهرا.24عشرون )و  عةأكشهر إلى أرب

 ال يسقط بتجربة املنتوج إلتاامأنه  -4

كيفيات وضع ضمان و  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  11و ذوما تأكد املادة 

مستهلك أن يطالب بتجريب املنتوج املقتنى، لل"يمكن الخدمات حيز التنفيذ، بنصها على أنه: و  السلع

 املعمول بها، دون إعفائه من إلزامية الضمان".األعراف و  طبقا للتشريع

 ثالثا: الضمان الضافي

باإلضافة إلى الضمان القانوني الذي أقره املشرع الجزائري للمستهلك بصورة عامة سواء التقليدي أو 

 قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  13ذلك بمووب املادة و  اإللكتروني،

قلنا أن ذذا الضمان يتقرر للمستهلك اإللكتروني بقوة القانون بمجرد و  أن فصلنا فيه،و  قد سبقو  املتمم،و 

 تعتبر أحاامه من النظام العام، بحيث ال يجوز للمتعاقدين االتفاق على إنقاصهو  اقتنائه للمنتوج،

 إسقاطه.و 

ك اإللكتروني ضمانا ا( أن يمنح للمستهلفقد أواز املشرع الجزائري للمتدخل )البائع اإللكتروني في مقامن

من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  18ذلك طبقا لنص املادة و  متيازا من الضمان القانوني،إإضافيا أكثر 

 التي تنص على أنه: و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327

 03ضافيا أكثر امتيازا من ذلك املنصوص عليه في املادة إ "يمكن للمتدخل أن يمنح املستهلك ضمانا

 )الفقرة األولى( أعاله".

 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  03و في ذذا اإلطار، فقد عرفه املشرع الجزائري في املادة 

"الضمان الضافي: كل الخدمات حيز التنفيذ، بأنه: و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط

تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه املتدخل أو ممثله لفائدة  إلتاام

 املستهلك، دون زيادة في التكلفة".

                                                 
، الصادرة 03لسلعة، ج.ر.ع ، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة ا2014ديسمبر  24املوافق  1436صفر  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1

 .2015يناير  27، املوافق 1436ربيع الثاني  06 :بتاريخ
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ويتضح من خالل ذذا التعريف، أن الضمان اإلضافي يختلف عن الضمان القانوني في عدة ووانب 

 أبزذا:

مان القانوني الذي يجد مصدره في النصوص القانونية املنظمة على خالف الضمن حيث املصدر:  -

املستهلك اإللكتروني و  ألحاامه، فإن الضمان اإلضافي مصدره االتفاق، الذي يعكس رغبة البائع اإللكتروني

عدم التقيد فقط بشروطه، لذلك فالضمان اإلضافي ال يقوم إال بالنص و  في تجاوز نطاق الضمان القانوني

معامله باالتفاق املنش ئ و  سواء في العقد األصلي أو على نحو منفصل، بحيث يتحدد نطاقه عليه صراحة

 .1له

ذذا من خالل ادة في مضمون الضمان القانوني، فالضمان اإلضافي يهدف إلى الزيمن حيث الهدف:  -

قد و  القانوني،منح املستهلك اإللكتروني مزايا وديدة تضاف إلى تلك التي يتحصل عليها بمووب الضمان 

تتمثل ذذه الزيادات في مدة الضمان، كأن يمدد الضمان اإلضافي املدة املحددة في الضمان القانوني، أو 

يوسع الضمان اإلضافي في مفهوم عيب املنتوج، فقد يشمل عيوب غير تلك التي تستووب الضمان 

 .2القانوني، أو تزيد في حقوق املستهلك في إطار تنفيذ الضمان...إلخ

التأكيد، أن الضمان اإلضافي ال يمكنه في أي حال من األحوال أن ينقص في و  تجب اإلكشارةو  ذذا

املتعلق بحماية  09/03من القانون رقم  14ذلك طبقا ملا نصت عليه املادة و  أو يسقطه، يالضمان القانون

تدخل بمقابل أو "كل ضمان أخر مقدم من املالتي تقض ي على أنه: و  املتمم،و  الغش املعدلو  املستهلك

، كما ال يجوز للبائع أعاله" 13مجانا، ال يلغي االستفادة من الضمان القانوني املنصوص عليه في املادة 

 .3اإللكتروني تخيير املستهلك اإللكتروني بين الضمانين

قد اكشترط املشرع الجزائري، بأن ياون استفادة املستهلك من الضمان اإلضافي مجانيا، أي دون و  و ذذا

زيادة في تالفة املنتوج، بالرغم من أن املشرع الجزائري أكشار إلى أنه يمكن أن ياون ذذا الضمان مجانيا أو 

كل  "املتمم، بنصها على أنه: و  قمع الغش املعدلو  من قانون حماية املستهلك 14ذلك في املادة و  بمقابل

 ضمان أخر مقدم من املتدخل بمقابل أو مجانا...". 

                                                 
حسين منصور، ضمان صالحية املبيع للعمل مدة معلومة، املروع السابق، محمد و  ،500محمد عماد الدين عياض، املروع السابق، ص  1

 .65-64ص 
 .269علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  2
 .223نبهات بن حميدة، املروع السابق، ص  3
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 الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  03األمر في املادة إال أنه تدارك 

يقدمه املتدخل أو ممثله  "...الخدمات حيز التنفيذ، بنصها على أنه: و  كيفيات وضع ضمان السلعو 

 ".دون زيادة في التكلفةلفائدة املستهلك، 

يجسد فكرة أن ذذا ضافي بشال مجاني، و عليه فإن إقرار املشرع باستفادة املستهلك من الضمان اإل 

متياز للمستهلك، كون أن املستهلك ال يحتاج ضمان إضافي بمقابل في ظل استفادته من إالضمان بمثابة 

 .1الضمان القانوني بشال مجاني

و عموما يمكن القول أن املستهلك اإللكتروني يستفيد في إطار ضمان املنتوج املعيب، من ضمانين، 

الثاني إضافي، محله االتفاق بين و  قانوني يتقرر له بقوة القانون بمجرد اقتنائه للمنتوج،أحدذما 

املتعاقدين، أو قد ياون إقراره باإلرادة املنفردة للبائع اإللكتروني دون الحاوة إلى االتفاق مع املستهلك 

رة نجدذا كثيرا في عقود التجارة ذذه الحالة األخيو  متيازات لهذا األخير،إإللكتروني حوله، طاملا أنه يمنح ا

ذلك و  ،ة، أين يقوم البائع اإللكتروني بإدراج ضمان إضافي مسبقا في عقوده التجارية اإللكترونيةاإللكتروني

 بهدف وذب املستهلكين للتعاقد معه.

 رابعا: العيب املوجب للضمان

بضمان املنتوج املعيب تنظيما مفصال في عدة نصوص  لتزامبالرغم من أن املشرع الجزائري قد نظم اإل

مع ذلك يمكن االعتماد في و  قانونية، إال أنه لم يتطرق ضمن ذذه النصوص إلى العيب املووب للضمان،

بعض القوانين املقارنة التي تطرقت إليه، ال و  االوتهادات القضائيةو  ذذا اإلطار على بعض اآلراء الفقهية

 تحديد كشروطه.و  سيما من حيث تعريفه

و في ذذا اإلطار، يرى بعض الفقه في تعريفهم للعيب املووب للضمان في املنتوج، أنه يمكن تعريفه من 

عدة نواحي، سواء من الناحية املادية أو الوظيفية أو العقدية، فيعرف من الناحية املادية بأنه: "العيب 

من قيمته أو منفعته"، أما من الناحية الوظيفية يؤدي إلى اإلنقاص و  الذي يتلف املبيع أو يلحق به الهالك

فيعرف على أنه: " العيب الذي يصيب املبيع في أوصافه أو في خصائصه بحيث يجعله غير صالح للغرض 

                                                 
، 02البحوث القانونية، املجلد و  ة الدراساتبالضمان وخدمة ما بعد البيع في الجزائر، مجل لتزامسلوى قداش، واقع اإلو بوذنتالة  أمال 1

 .204، ص 2017، وامعة املسيلة، الجزائر، 04العدد 
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املعد من أوله"، ويعرف من الناحية العقدية بأنه: "تخلف صفة في املبيع، ياون البائع قد التزم بووودذا 

 .1في املبيع"

( الفرنسية بأنه: "النقص الذي يصيب الش يء بشال LYONى عرفته محكمة ليون )و من وهة أخر 

، كما عرفته محكمة النقض املصرية بأنه: "األفة الطارئة 2ال يوود حتما في كل األكشياء املماثلة"و  عرض ي

 .3التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع"

لسنة  181من القانون رقم  07فقرة  01املادة  أما من الناحية القانونية، فقد عرفه املشرع املصري في

 املتعلق بحماية املستهلك، على أنه:  2018

يؤدي بالضرورة إلى و  "كل نقض في قيمة أو منفعة أي من املنتجات بحسب الغاية املقصود منها،

ينتج حرمان املستهلك كليا أو جزئيا من االستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي 

 ذلك كله ما لم يكن املستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص"و  من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها،

و عليه يمكن القول، أن عيب املنتوج املووب للضمان، ذو العيب الذي يظهر في املنتوج خالل فترة 

الح للغرض الذي من أوله الضمان، فيؤدي إما إلى اإلنقاص من قيمة املنتوج أو منافعه، أو يجعله غير ص

ترطها كشإالتي ياون قد و  تخلف صفة من صفات املنتوجإلى تعاقد عليه املستهلك اإللكتروني، أو يؤدي 

ذلك ما لم يكن املستهلك اإللكتروني و  أو تعهد البائع اإللكتروني بووودذا، هتعاقداملستهلك اإللكتروني عند 

 ناتج عن قوة القاذرة. ذو املتسبب في ظهور ذذا العيب، أو أن ظهوره

ذذا ويتضح من خالل ذذا التعريف، أن العيب حتى ياون مووبا للضمان، ال بد من توافر فيه كشرطين 

 ذما: و  أساسين،

أن فصلنا في ذذا و  قد سبقو  أن يحدث خالل فترة الضمان،و  أن يرتبط ذذا العيب بصناعة املنتوج،

من املرسوم  17و 16ا الضمان وفقا ملا نصت عليه املادتين الشرط األخير، بأن حددنا الفترة التي يسري فيه

                                                 
مأمون علي عبده قائد و  ،243خالد ممدوح إبراذيم، حماية املستهلك في املعامالت اإللكترونية )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  1

بالضمان في املنتووات )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل كشهادة  لتزامار القانوني للعلي حساني، اإلطو  ،337الشرعبي، املروع السابق، ص 

منال و  ،123، ص 2011/2012العلوم السياسية، وامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 

 .326-325، ص 2018، 01، العدد 32، املجلد 1ة الجزائر املتدخل بالضمان لحماية الطرف الضعيف، حوليات وامع إلتزامبوروح، 
 .100، ص 2007مشار إليه لدي: قادة كشهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  2
ات الصناعية )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار مشار إليه لدى: وابر محمد ظاذر مشاقبة، الحماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتج 3

 . 253محمد وريفيلي، املروع السابق، ص و  ،26، ص 2012التوزيع، عمان، األردن، و  وائل للنشر
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كذا و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327التنفيذي رقم 

 ، الذي يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة.2014ديسمبر  24املؤرخ في و  القرار الوزاري املشترك

العيب بصناعة املنتوج، فاملقصود به أن الضمان ال يشمل إال العيب الذي يظهر  رتباطإأما عن كشرط 

اإللكتروني، أما إذا كان سبب العيب خارويا، كأن  بائعلراوع إلى خطأ النتيجة خطأ في تصنيع املنتوج أو ا

فة ياون املتسبب فيه ذو املستهلك اإللكتروني نفسه، كإذماله أو سوء استخدامه للمنتوج أو مخال

الوضوح و  لكن بشرط أن تاون ذذه التعليمات واردة على نحو من التفصيلو  للتعليمات املرفقة باملنتوج،

 ، 1بحيث يمكن للمستهلك العادي استيعابها

و كذلك إذا كان الخلل ناتج عن قوة قاذرة فال يشمله الضمان، ألن مثل ذذا الخلل نتج عن أمر غير 

ر في التيار الكهربائي لسوء األحوال يكالخلل الذي ينتج مثال عن التغيخارجي يستحيل دفعه، و  متوقع

 . 2الجوية

يثبت عن طريق كشهاد الضمان التي و  تجب اإلكشارة في األخير، إلى أن ضمان تعيب املنتوج، يتجسدو  ذذا

وم من املرس 02فقرة  05ذلك طبقا لنص املادة و  تسلم للمستهلك اإللكتروني مع املنتوج عند اقتنائه،

التي و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327التنفيذي رقم 

 "و يتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة الضمان بقوة القانون".تنص على أنه: 

 ذلك طبقاو  تتضمنها كشهادة الضمان،أن و في ذذا اإلطار فقد حدد املشرع الجزائري البيانات التي يجب 

 من املرسوم السابق، حيث يتعلق األمر بالبيانات التالية: 06لنص املادة 

 كذا العنوان اإللكتروني عند االقتضاء.و  رقم تسجيله التجاري و  عنوانه،و  سم كشركة الضامنإسم أو إ -

 لقب املقتني.و  اسم -

 تاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى مماثلة.و  رقم -

 عالمتها ورقمها التسلسلي.و  ال سيما نوعهاو  طبيعة السلعة املضمونة، -

 سعر السلعة املضمونة. -

                                                 
الدراسات، و  تحقيق عالقة اقتصادية متوازنة، مجلة الواحات للبحوثو  بضمان املنتووات كألية لحماية املستهلك لتزامنصيرة بوعزة، اإل 1

 .75، ص 2016، وامعة غرداية، الجزائر، 02، العدد 09املجلد 
 .24املتعلق بحماية املستهلك الجزائري، املروع السابق، ص  2009فيفري  25املؤرخ في  03-09زاذية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  2
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 مدة الضمان. -

 عنوان املمثل املالف بتنفيذ الضمان عند االقتضاء.و  سمإ -

من املرسوم التنفيذي السابق، واءت على  06تجب اإلكشارة إلى أن ذذه البيانات الواردة في املادة و  ذذا

يمكن أن تتضمن  بالتاليو  ،"...على الخصوص..."ذذا ما يستخلص من عبارة و  املثال ال الحصر،سبيل 

 كشهادة الضمان بيانات أخرى غير تلك املنصوص عليها في املادة السابق.

كيفيات وضع ضمان و  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  07كما منحت املادة 

صالحية تحديد نموذج كشهادة  قمع الغشو  الف بحماية املستهلكذ، للوزير املالخدمات حيز التنفيو  السلع

الذي يحدد نموذج  2014نوفمبر  12تطبيقا لذلك صدر القرار الوزاري املؤرخ في و  الضمان بقرار منه،

، حيث تتاون كشهادة الضمان من نموذوين، األول خاص باملتدخل )البائع اإللكتروني في 1كشهادة الضمان

 2)املستهلك اإللكتروني( الثاني خاص باملقتنيو  مقامنا( يبقى في حوزته،

كما تجب اإلكشارة إلى أن سريان مفعول الضمان ليس مرتبط بتسليم كشهادة الضمان أو مرتبط بمراعاة 

من املرسوم التنفيذي السابق، حيث  06املذكورة في املادة و  البيانات التي يجب أن تتضمنها كشهادة الضمان

لو لم يتسلم كشهادة الضمان، بشرط أن يقدم املستهلك اإللكتروني أي و  للمستهلك املطالبة به حتى يحق

التي و  من املرسوم التنفيذي السابق، 01فقرة  08ذلك طبقا لنص املادة و  سيلة إثبات أخرى،و وثيقة أو 

 تنص على أنه: 

عدم مراعاة البيانات "يبقى الضمان ساري املفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو 

يحق للمستهلك املطالبة به عن طريق تقديم فاتورة أو و  أعاله، أو صياغتها، 06املذكورة في املادة 

 قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى مماثلة، أو أي وسيلة إثبات أخرى"

 

 

 

                                                 
ومادى الثاني  11، الصادرة بتاريخ 16، ج.ر.ع ، يحدد نموذج كشهادة الضمان2014نوفمبر  12، املوافق 1436محرم  19قرار مؤرخ في  1

 .2015، املوافق أول أبريل 1436
 امللحق املرفق به.و  من نفس القرار، 03أنظر املادة  2
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 مخالفتهجزاء و  بضمان املنتوج املعيب لتاامالفرع الثاني: تنفيذ ال 

نتهاء مدة إإلى غاية  1بتداء من تاريخ تسلم املستهلك اإللكتروني للمنتوجإ بالضمان لتزاميسري اإل

ه بالضمان إلتزاماإللكتروني تنفيذ  املوردالضمان، فإذا ظهر عيب في املنتوج خالل ذذه املدة، يتعين على 

، إال أنه يتعين أوال على املستهلك اإللكتروني في حالة ظهور عيب في )ثانيا(طبقا للطرق املحددة قانونا 

 .)أوال(املنتوج خالل فترة الضمان إتباع إوراءات معينة لالستفادة من الضمان 

 لتزاماإللكتروني في حالة مخالفته لل املوردو من وهة أخرى فقد أقر املشرع الجزائري عقوبات على 

 سنحاول في ذذا اإلطار التفصيل في كل ذلك على النحو اآلتي. و  ،ا()ثالثبضمان املنتوج املعيب 

 أوال: إجراءات االستفادة من تنفيذ الضمان

في حالة ظهور عيب في املنتوج خالل فترة الضمان، يتعين على املستهلك اإللكتروني إتباع إوراءات 

املرسوم التنفيذي رقم من  22و 21محددة من أول االستفادة من الضمان، نصت عليهما املادتين 

يتعلق األمر بـ: تقديم و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327

ه بالضمان إلتزامكشاوى إلى البائع اإللكتروني يعلمه من خاللها بالعيب في املنتوج حتى يتمكن من تنفيذ 

 وفق الطرق املحددة قانونا.

ذلك في حالة عدم تنفيذه للضمان املطالب به خالل املدة و  ر البائع اإللكترونيواإلوراء الثاني ذو إعذا

سنحاول في ذذا اإلطار التفصيل في ذذين اإلورائيين، وذلك و  املحددة قانونا من تاريخ تسلمه للشاوى،

 على النحو اآلتي.

 تقديم الشكوى  -1

كيفيات وضع ضمان و  يحدد كشروط الذي 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  21تنص املادة 

"ال يستفيد املستهلك من الضمان إال بعد تقديمه شكوى الخدمات حيز التنفيذ، على أنه: و  السلع

 أخرى مناسبة، لدى املتدخل". إتصالكتابية، أو عن طريق أي وسيلة 

اوى يتضح من خالل ذذه الفقرة، أن استفادة املستهلك اإللكتروني من الضمان مرذون بتقديم كش

مكتوبة أو ما يقوم مقامها لدى املتدخل )البائع اإللكتروني(، وتظهر الغاية من ذذه الشاوى دون كشك ذو 

                                                 
الخدمات حيز التنفيذ و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  05أنظر املادة  1

 السابق.
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من ثم تمكينه من التأكد من ذلك، فيصبح ملزما و  إبالغ البائع اإللكتروني بظهور عيب في املنتوج،

ساوته بأنه قبول ضمني  ، كما أن تقديم املستهلك اإللكتروني للشاوى يتفادى بذلك تفسير1بالضمان

 .2للمنتوج بما فيه من عيوب

راده في املادة يذلك بإو  و حسنا ما فعل املشرع الجزائري في عدم حصره لوسائل تقديم الشاوى،

فاتحا بذلك املجال أمام الوسائل  أخرى مناسبة.." إتصالأو عن طريق أي وسيلة  "...السابقة عبار

ذو ما يتالءم مع عقود التجارة اإللكترونية التي تعتمد على و  الحديثة أو ما قد يستحدث منها مستقبال،

 وسائل غير مادية.

لك اإللكتروني إرسال الشاوى عند لم يحدد املشرع الجزائري املدة التي يتعين فيها على املستهو  ذذا

رسال ذذه الشاوى ياون محصور بمدة الضمان، أي أن يرسل الشاوى إلك فإن مع ذو  كتشافه للعيب،إ

على ذلك فإنه يقع باطال كل كشرط يقض ي بتقييد املستهلك اإللكتروني و  قبل أن تنتهي مدة الضمان،

 .3بتقديم الشاوى في أول محدد من تاريخ اكتشافه للعيب، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان

( أيام ابتداء من تاريخ استالمه الشاوى، للقيام بمعاينة 10طلب مهلة عشرة )كما يمكن للمتدخل أن ي

مضادة، وعلى حسابه، بحضور الطرفين أو ممثليهما في املاان الذي توود فيه السلعة املضمونة، وذلك 

كيفيات و  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  21وفقا ملا نصت عليه املادة 

 الخدمات حيز التنفيذ.و  ضمان السلعوضع 

ه بالضمان طبقا ملا ذو مقرر إلتزامو في وميع األحوال يتعين على املتدخل )البائع اإللكتروني( تنفيذ 

في حالة عدم قيامه بذلك، يتعين على و ( يوما من تاريخ استالمه الشاوى،30ذلك في أول ثالثين )و  قانونا

من املرسوم التنفيذي  22ذو اإلعذار طبقا لنص املادة و  باإلوراء الثانياملستهلك اإللكتروني القيام 

 السابق.

 إعذار البائع اللكتروني -2

كيفيات وضع ضمان و  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  22تنص املادة 

 الخدمات حيز التنفيذ، على أنه:و  السلع

                                                 
 .272علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  1
 .683فاطمة قفاف، املروع السابق، ص و مهيدي  نجاة 2
، 05قانون حماية املستهلك، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد و  بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد لتزامسلوى قداش، اإل 3

 .506، ص 2018خضر، باتنة، الجزائر، ، وامعة الحاج ل01العدد 
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( يوما التي تلي تاريخ استالم الشكوى من 30أجل الثالثين )"عندما ال ينفذ وجوب الضمان في 

املتدخل، فإنه يجب على املستهلك إعذار املتدخل عن طريق رسالة موص ى عليها مع الشعار باالستالم 

 أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع املعمول به".

ي يقوم به املستهلك اإللكتروني و عليه يتضح من خالل ذذه الفقرة، أن اإلعذار ذو اإلوراء الثاني الذ

 ستالمه للشاوى،إرور ثالثين يوما من تاريخ ه بالضمان، بعد مإلتزامفي حالة عدم تنفيذ البائع اإللكتروني 

يتم ذذا اإلعذار برسالة موص ى عليها مع اإلكشعار باالستالم أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع املعمول و 

 به.

 هإلتزامو اإلعذار ذو ذلك اإلنذار الكتابي الذي يووهه املستهلك اإللكتروني إلى البائع اإللكتروني، لينفذ 

 يثبت به تأخر املدين في التنفيذ ألسباب تخصه، فالغاية من اإلعذار ذو اإلثبات بصفة واضحة تقصيرو 

 .1ه بالضمانإلتزامتأخير املتدخل في تنفيذ و 

رتبها فهو يؤدي إلى تعليق مدة الضمان، حتى يتم تنفيذ ذذا األخير، فيشال بذلك كما أن للعذار أثار ي

ه من أول تفويت الفرصة إلتزامضمانة للمستهلك اإللكتروني، ضد البائع س يء النية الذي يماطل في تنفيذ 

 .2على املستهلك اإللكتروني في االستفادة من الضمان

بتداء من إ( يوما، تسري 30في أول ثالثين ) ه بالضمانإلتزام يتعين على البائع اإللكتروني تنفيذو  ذذا

املرسوم التنفيذي  من 02فقرة  22ذلك طبقا لنص املادة و  تاريخ توقيعه على اإلكشعار بتسلمه اإلعذار،

التي تنص على و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327رقم 

 أنه: 

( يوما، ابتداء من تاريخ 30هذه الحالة على املتدخل القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثالثين ) "و في

 التوقيع على الشعار بالرسال".

لزام البائع إلكتروني اللجوء إلى القضاء قصد و في حالة عدم قيامه بذلك يمكن للمستهلك اإل

ائري لم يتطرق إلى ذذا الجانب ومن ثم يجب ه بالضمان، علما أن املشرع الجز إلتزاماإللكتروني بتنفيذ 

 .3الرووع إلى القواعد العامة

                                                 
 .273علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  1
 .337منال بوروح، املروع السابق، ص  2
 .273علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  3
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 ثانيا: طرق تنفيذ الضمان

اإللكتروني الشاوى املرسلة إليه من طرف املستهلك اإللكتروني بووود عيب في  البائعستالم إبعد 

في ذذا اإلطار فقد حددت املادة و ه بالضمان خالل املدة املحددة قانون،إلتزاماملنتوج، يتعين عليه تنفيذ 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أووه أو طرق تنفيذ املورد اإللكتروني  18/05من القانون رقم  03فقرة  23

 "و يلتام املورد االلكتروني بما يلي:ه بالضمان، بنصها على أنه: إلتزام

افق للطلبية، أو -  تسليم جديد مو

 إصالح املنتوج املعيب، أو -

 استبدال املنتوج بأخر مماثل، أو -

إرجاع املبالغ املدفوعة دون الخالل بإمكانية مطالبة املستهلك اللكتروني و  إلغاء الطلبية -

 بالتعويض في حالة وقوع ضرر."

املتعلق  09/03من قانون رقم  13خالفا للمادة و  و املالحظ أن املشرع الجزائري من خالل ذذه املادة،

الذي يحدد  13/327من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة و  املتمم،و  مع الغش املعدلقو  حماية املستهلكب

الذي حدد من خاللهما طرق تنفيذ املتدخل و  الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  كشروط

د ه بالضمان في إطار العقو إلتزامه بالضمان، قد أضاف طريقة وديدة لتنفيذ املورد اإللكتروني إلتزام

افق للطلبية"هي و  اإللكترونية،  ."تسليم جديد مو

أو الجزاء إن صح التعبير، ياون في حالة تسليم املورد اإللكتروني مبيع غير مطابق  ةإال أن ذذه الطريق 

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون رقم  23للطلبية، على اعتبار أن املشرع الجزائري بمقتض ى املادة 

بتسليم مبيع مطابق  لتزامات، وذما: اإللتزام، قد فرض على املورد اإللكتروني نوعين من اإلةاإللكتروني

عليه فإذا قام املورد اإللكتروني بتسليم املستهلك اإللكتروني و  بضمان تعيب املنتوج، لتزاماإلو  للطلبية،

ذلك بعد أن يقوم و  ة،طلبيلمبيع غير مطابق للطلبية، فإن يجب عليه إعادة تسليمه مبيع وديد موافق ل

املستهلك اإللكتروني بإعادة إرسال السلعة الغير مطابقة للطلبية في غالفها األصلي إلى املورد اإللكتروني، 

بتداء من تاريخ التسليم الفعلي إ( أيام عمل تسري 4أقصاذا أربعة )ذلك في مدة و  على نفقة ذذا األخير،

أن و  قد سبقو  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05ون رقم من القان 02فقرة  23للمنتوج، طبقا للمادة 

 فصلنا في ذلك.
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ه بضمان املنتوج املعيب تنحصر في: إما بإصالح لتزامو عموما فإن طرق تنفيذ املورد اإللكتروني إل

 إرواع املبالغ املدفوعة.و  املنتوج املعيب، أو استبدال املنتوج بأخر مماثل، أو إلغاء الطلبية

 تاون على أساس التخيير ةإلكشارة قبل الخوض في تفصيل ذذه الطرق الثالثة، أنها ذذه األخير و تجب ا

بمراعاة الترتيب  لتزامبالضمان، دون اإل لتزامختيار أي منها لتنفيذ اإلإيس الترتيب، بمعنى أخر أنه يمكن لو 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، وذو ما يستخلص من استعمال  18/05من القانون رقم  23الوارد في املادة 

 .1املشرع أداة التخيير "أو" في نهاية كل فقرة

و لكن السؤال الذي يثار في ذذا اإلطار ذو: إلى من يثبت الحق في االختيار، ذل للمورد اإللكتروني أو 

 تهلك اإللكتروني ؟املس

املشرع الجزائري بالرغم من أنه وعل طرق تنفيذ الضمان تاون على أساس التخيير، إال أنه لم يحدد 

ذلك باالتفاق على طريقة مناسبة و  الشخص الذي يؤول له االختيار، فاتحا بذلك املجال إلرادة الطرفين،

 أصاب املنتوج.العيب الذي و  لتنفيذ الضمان، بما يتالءم مع رغبت الطرفين

هي عدم و  إال أن ذذا األمر ال يتناسب مع الحكمة من وضع قواعد خاصة لحماية املستهلك اإللكتروني،

قوة املورد و  التوازن العقدي بين الطرفين، الناتجة عن ضعف خبرة املستهلك اإللكتروني من وهة،

ذي يجعل ذذا األخير ينفرد باختيار املالية من وهة أخرى، األمر الو  القانونيةو  اإللكتروني االقتصادية

نصياع الختيار ياون للمستهلك اإللكتروني إال اإل ال و  ه بالضمان تتالءم مع رغباته،إلتزامطريقة لتنفيذ 

 ذو األمر الذي يؤكده الواقع.و  املورد اإللكتروني،

بجعل الخيار الرغبات املشروعة للمستهلك، يقض ي و  لذلك يرى أحد الفقهاء بأن "مبدأ رعاية املصالح

ستخدام حقه في إإيراد ضوابط تحول دون تعسفه في  بشأن كيفية تنفيذ الضمان لفائدة املستهلك، مع

 .2االختيار"

ختيار كيفية تنفيذ الضمان، فإن ذذا االختيار لن يخرج على ثالث طرق إو أيا كان من يثبت له الحق في 

هي: إما إصالح املنتوج املعيب، أو و  ارة اإللكترونية،املتعلق بالتج 18/05من القانون رقم  23طبقا للمادة 

                                                 
، العدد 04السياسية، املجلد و  الدراسات القانونيةو  لبحوثتوفير خدمة ما بعد البيع، مجلة او  محمد ضويفي، حق املستهلك في الضمان 1

 .269، ص 2015، الجزائري، 2، وامعة البليدة 02
 .495محمد عماد الدين عياض، املروع السابق، ص  2
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سنفصل في كل ذذه الطرق على و  إرواع املبالغ املدفوعة،و  استبدال املنتوج بأخر مماثل، أو إلغاء الطلبية

 ذلك على النحو اآلتي:و  حدى،

 إصالح املنتوج املعيب -1

باحتمال كبير أن أول ما يخطر و  املعيب، بلقد يقع االختيار في إطار تنفيذ الضمان على إصالح املنتوج 

 .1إصالح ذذا العيبو  في بال املتعاقدين عند ظهور عيب في املبيع ذو االتجاه إلى اختيار معالجة

إلى أن اختيار طريقة إصالح املنتوج املعيب، تتوقف على مدى وسامة العيب، إذ يشترط الختيار ذذه 

أن ياون املنتوج قابل للصالح في مدة معقولة، حتى و  يب وسيما،الطريقة لتنفيذ الضمان، أن ال ياون الع

 .2ال تسبب مدة التصليح في تفويت نفع على املستهلك اإللكتروني

كما يجب على املورد اإللكتروني عند قيامه بإصالح املنتوج املعيب، أن ياون ذذا اإلصالح مجديا، 

أن ال يتكرر ظهور العيب فيه من وديد، و  ،3ظهور العيببحيث يعيد املنتوج إلى الحالة التي كان عليها قبل 

، فإذا تكرر العيب مرة أخرى، يسقط 4نتهاء ذذه املدةإء سريان مدة الضمان، بل حتى بعد ليس فقط أثنا

ن على املورد اإللكتروني في ذذه الحالة إما ييتعو  خيار تنفيذ الضمان عن طريق إصالح املنتوج املعيب،

الفقرة  12ذلك طبقا لنص املادة و  إرواع املبالغ املدفوعة،و  خر مماثل، أو إلغاء الطلبيةاستبدال املنتوج بأ

الخدمات و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327األخيرة من املرسوم التنفيذي رقم 

"و في حالة العطب املتكرر، يجب أن يستبدل املنتوج موضوع التي تنص على أنه: و  حيز التنفيذ،

 الضمان أو يرد ثمنه".

من املرسوم  14ذلك طبقا للمادة و  تاون نفقات إصالح املبيع على عاتق املورد اإللكتروني،و  ذذا

"يتحمل املتدخل املصاريف املتعلقة بخدمات التي تنص على أنه: و  السابق، 13/327التنفيذي رقم 

ستبدالها، إذا كانت السلعة املبيعة التركيب الضرورية لصالح السلعة أو او  الرجاعو  النقلو  التسليم

 .قد سلمت في مسكن املستهلك أو في أي مكان أخر تم تعيينه من طرف هذا األخير"

                                                 
 .274علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  1
 .116قانون املقارن، املروع السابق، ص ليات القانونية لحماية املستهلك في المحمد مالاي، اآل 2
 .274علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  3
الخدمات حيز و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327نقدية للمرسوم التنفيذي رقم و  زذية ربيع، دراسة تحليلية 4

 .287، ص 2016، وامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 01، العدد 11التنفيذ، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، املجلد 
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قطاع الغيار حتى و  األخص اليد العاملةوب و عليه يتحمل املورد اإللكتروني وميع مصاريف اإلصالح

اإللكتروني ذذه املصاريف، على اعتبار يقع باطال كل اتفاق يقض ي بتحميل املستهلك و  ،1مصاريف النقل

 2أن أحاام تنفيذ الضمان من النظام العام

أما في حالة عدم قيام املورد اإللكتروني بإصالح املنتوج املعيب خالل اآلوال املتعارف عليها مهنيا، وذلك 

ك، عن طريق منهي رغم إماانية إصالحه، فإنه يمكن للمستهلك اإللكتروني القيام بهذا اإلصالح إن أمكنه ذل

من املرسوم التنفيذي رقم  13ذلك على حساب املورد اإللكتروني، طبقا لنص املادة و  مؤذل من اختياره،

 . 3الخدمات حيز التنفيذو  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327

إلصالح املنتوج إال أنه يشترط في ذذه الحالة، حتى يمكن للمستهلك اإللكتروني االستعانة بمنهي أخر 

( يوما من تاريخ توقيع املورد اإللكتروني 30نقضاء مدة ثالثين )إو  املعيب، أن يقوم بإعذار املورد اإللكتروني،

من  22ذلك طبقا لنص املادة و  ه بإصالح املنتوج املعيب،إلتزامعلى اإلكشعار باستالمه اإلعذار، دون تنفيذ 

 املرسوم التنفيذي السابق.

رة في األخير، أنه عندما يقوم املورد اإللكتروني بإصالح املنتوج املعيب فإن مدة الضمان تجب اإلكشاو  ذذا

ذلك طبقا ملا نصت عليه و  تتوقف، على أن يسري مفعولها من وديد بعد إعادة املنتوج إلى حالته السابقة،

 .4من القرار الوزاري املشترك الذي يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة 05املادة 

 ستبدال املنتوج بأخر مماثلإ -2

إذا تعذر على املورد اإللكتروني إصالح املنتوج، لاون العيب أو الخلل وسيم على نحو يؤثر في صالحية 

يصعب معه إعادة إصالحه على النحو املروو، فإنه يتعين عليه في ذذه الحالة استبدال و  املنتوج بأكمله

ذلك طبقا لنص املادة و  ( يوما من تاريخ التصريح بالعيب،30ثالثين )ذلك في أول و  املنتوج بأخر مماثل له،

الخدمات حيز و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  15

                                                 
لنقدية قمع الغش، املجلة او  متعلق بحماية املستهلك 03-09من القانون رقم  13املتدخل بضمان املنتوج وفق نص املادة  إلتزامسميرة زوبة،  1

 .117، ص 2018، وامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 01، العدد 13للقانون والعلوم السياسية، املجلد 
 .116محمد مالاي، املروع السابق، ص  2
لى الخدمات حيز التنفيذ السابق، عو  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  13تنص املادة  3

"إذا لم يقم املتدخل بإصالح العيب في اآلجال املتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بإصالح، إذا أنه: 

 على حساب املتدخل"و  أمكن ذلك، عن طريق منهي مؤهل من اختياره
دما يقوم املتدخل بإصالح ن"عمن القرار الوزاري املشترك الذي يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة السابق، على أنه:  05تنص املادة  4

 يسري مفعولها بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية"و  أو استبدال السلعة، يجب أن تتوقف مدة الضمان
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 12من املادة  ةالتنفيذ، كما يجب عليه استبدال املنتوج أيضا في حالة العطب املتكرر، طبقا للفقرة األخير 

 م السابق.من املرسو 

التذكير إلى أن ال يشترط لتنفيذ الضمان عن طريق استبدال املنتوج بأخر مماثل، و  مع اإلكشارة

استحالة إصالح املنتوج، إذ يمكن للمورد اإللكتروني في حالة ظهور عيب في املنتوج أن يختار مباكشرة تنفيذ 

صالحه ممكنا، طاملا أن طرق تنفيذ إن كان إو  ه بالضمان عن طريق استبدال املنتوج املعيب، حتىإلتزام

املتعلق بالتجارة اإللكترونية،  18/05من القانون رقم  23الضمان التي أوردذا املشرع الجزائري في املادة 

 أكشرنا.و  واء على سبيل التخيير، كما سبق

في و و يشترط في املنتوج الجديد، أن ياون مماثل للمنتوج املعيب، سواء من حيث صفاته أو خصائصه،

حالة تعذر على البائع اإللكتروني تسليمه منتوج مماثل للمنتوج املعيب، كنفاذ ذذا النوع من املنتووات، 

ذلك دون اإلخالل و  إرواع املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني،و  يتعين عليه عندئذ إلغاء الطلبية

 18/05من القانون رقم  23للمادة  ذلك طبقاو  بإماانية مطالبة ذذا األخير بالتعويض في حالة وقوع ضرر،

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية.

لو زادت قيمت و  يقوم املورد اإللكتروني باستبدال املنتوج املعيب بأخر وديد مماثل مجانا، حتىو  ذذا

 ذلك ما لم يختر املورد اإللكتروني إلغاء الطلبيةو  املنتوج وقت تنفيذ الضمان عن قيمته وقت التعاقد،

يقع باطل كل كشرط يقض ي بتحمل املستهلك اإللكتروني و  ،1املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني إرواعو 

 فارق الزيادة في قيمة املنتوج وقت تنفيذ الضمان.

 إرجاع املبالغ املدفوعة -3

عليه أخر مماثل، فإنه يتعين بمنتوج  هنتوج املعيب، أو استبدالإذا تعذر على الورد اإللكتروني إصالح امل

إرواع املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني، مع اإلكشارة دائما إلى إماانية املورد اإللكتروني و  إلغاء الطلبية

ه بالضمان إلتزامإن كان تنفيذ و  إرواع املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني مباكشرة، حتىو  إلغاء الطلبية

 بالطرق السابقة الذكر ممكنا.

املتعلق بالتجارة  18/05من القانون رقم  23إلى أن املشرع الجزائري بمقتض ى املادة تجب اإلكشارة و  ذذا

ستعمل عبارة "إرواع املبالغ املدفوعة" بدال من عبارة "إرواع ثمنه" كما ذو الحال في املادة إاإللكترونية 

                                                 
 .496ص  محمد عماد الدين عياض، املروع السابق، 1
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من املرسوم  12املادة و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  13

الخدمات حيز التنفيذ، لذلك و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327التنفيذي رقم 

ه بالضمان بهذه الطريقة، ال يقتصر على إرواع ثمن املنتوج املعيب لتزامفإن تنفيذ املورد اإللكتروني إل

تهلك اإللكتروني على املنتوج املعيب من لحظة فقط، بل يتعين عليه إرواع وميع املبالغ التي دفعها املس

 إلى غاية إرواعه للمورد اإللكتروني.و  تسلمه

و من وهة أخرى فإن املشرع الجزائري لم يفصل في كيفية إرواع املبالغ املدفوعة، سواء في القانون 

يتعلق برد ثمن  فيما–السابق  13/327متعلق بالتجارة اإللكترونية، أو في املرسوم التنفيذي رقم  18/05

، 1الخدمات )امللغى(و  املتعلق بضمان املنتووات 90/266ذلك خالفا للمرسوم التنفيذي رقم و  ،-املنتوج

 ذما: و  منه بين حالتين 09أين ميز بمقتض ى املادة 

ذلك إذا كان املنتوج غير قابل و  الحالة التي يرد فيها املتدخل وزء من ثمن املنتوج املعيب إلى املستهلك: -

 فضل املستهلك االحتفاظ به.و  ستعمال وزئيا،لال 

ذلك إذا كان املنتوج غير قابل و  و الحالة التي يرد فيها املتدخل ثمن املنتوج املعيب كامال للمستهلك: -

 لالستعمال كليا.

و عموما فإنه يتعين على املورد اإللكتروني إرواع املبالغ املدفوعة للمستهلك اإللكتروني خالل أول 

من القانون  23( يوما، تسري من تاريخ استالمه للمنتوج طبقا للفقرة األخيرة من املادة 15)خمسة عشر 

من  15ذذا خالفا للمدة التي حددذا املشرع الجزائري في املادة و  ،2املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05رقم 

 الخدمات حيز التنفيذ،و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327املرسوم التنفيذي رقم 

 ( يوما تسري من تاريخ التصريح بالعيب.30املقدرة بثالثين )و 

يمكن للمستهلك اإللكتروني املطالبة بالتعويض إذا أصابه ضرر نتيجة إلغاء املورد اإللكتروني و  ذذا

تعلق امل 18/05من القانون رقم  04فقر 23لمادة لذلك طبقا و  إرواع املبالغ املدفوعة له،و  الطلبية

 التي تنص على أنه: و  بالتجارة اإللكترونية،

                                                 
امللغى بمقتض ى و  الخدمات،و  يتعلق بضمان املنتووات 1990سبتمبر  15، املوافق 1411صفر  25مؤرخ في  266-90مرسوم تنفيذي رقم  1

 السابق. 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  24املادة 
"يجب أن يتم إرجاع املبالغ املدفوعة خالل لى أنه: املتعلق بالتجارة اإللكترونية السابق، ع 18/05من القانون رقم 04فقرة  23تنص املادة  2

 ( يوما من تاريخ استالمه املنتوج"15أجل خمسة عشر )
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إرجاع املبالغ املدفوعة دون الخالل بإمكانية مطالبة املستهلك اللكتروني و  "إلغاء الطلبية

 .بالتعويض في حالة وقوع الضرر"

كما يمكن للمستهلك اإللكتروني زيادة عن الحقوق املكفولة له في إطار تنفيذ الضمان، إعمال املادة  

الروع على املنتج مباكشرة بالتعويض عما يصيبه من أضرار نتيجة و  مكرر من القانون املدني الجزائري  140

لو لم تربطه باملضرور و  تووهذلك باعتباره مسؤوال عن األضرار الناتجة عن عيب في منو  املنتوج املعيب،

 .1عالقة تعاقدية

 تجب اإلكشارة بالنسبة لتنفيذ الضمان اإلضافي، فإنه يخضع باألساس إلى الشروط املتفق عليها،و  ذذا

 كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327من املرسوم التنفيذي رقم  19ذلك وفقا للمادة و 

"يجب أن يأخذ الضمان الضافي املقدم للمستهلك شكل التي تنص على أنه: و  الخدمات حيز التنفيذ،و 

أن يحتوي على البيانات الالزمة املذكورة و  تعاقدي مكتوب تحدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه إلتاام

 .2أعاله" 06في املادة 

دث أن ال ينفذ املورد ه بالضمان، إال أنه قد يحلتزامذذا فيما يتعلق بطرق تنفيذ املورد اإللكتروني إل

انقضاء و  اإلعذار من املستهلك اإللكتروني،و  ذلك رغم استالمه الشاوى و  ه بالضمان،إلتزاماإللكتروني 

من املرسوم التنفيذي رقم  23و 22اآلوال املحددة لتنفيذ إلزامه بالضمان طبقا ملا نصت عليه املادتين 

الخدمات حيز التنفيذ، فإنه يمكن للمستهلك و  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد كشروط 13/327

 كما سبقو  اإللكتروني في ذذه الحالة رفع دعوى أمام القضاء من أول إوباره على تنفيذ إلزامه بالضمان،

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05أن أكشارنا أن املشرع الجزائري لم يتناول ذذا الجانب في القانون رقم و 

 .3من ثم يجب الرووع إلى القواعد العامةو  السابق، 13/327م املرسوم التنفيذي رقو 

و تطبيقا لذلك فإنه يتعين على املستهلك اإللكتروني أن يرفع دعوى الضمان خالل سنة تسري من يوم 

ذلك طبقا و  تسليم املبيع، مع اإلكشارة إلى أنه يجوز لألطراف االتفاق على إطالة ذذه املدة ألكثر من سنة،

 من القانون املدني الجزائري. 01فقرة  383لنص املادة 

                                                 
 .497 ، صمحمد عماد الدين عياض، املروع السابق 1
 .275علي فياللي، العقود الخاصة )البيع(، املروع السابق، ص  2
 .273علي فياللي، املروع نفسه، ص  3
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ومع ذلك إذا تبين أن البائع قد أخفى العيب بغش منه، فال يجوز له التمسك بسنة التقادم من أول 

من القانون املدني  308تسري في ذذه الحالة املدة املنصوص عليها في املادة و  ه بالضمان،إلتزامالتملص ب

 .1من القانون املدني الجزائري  02فقرة  383ذلك طبقا لنص املادة و  سنة، 15املقدرة بـ: و  الجزائري 

 بضمان املنتوج املعيب لتاامثالثا: العقوبات املقررة على البائع اللكتروني في حالة مخالفته لإل

 بائعبضمان املنتوج املعيب من النظام العام، كما سبق اإلكشارة إليه، فإن كل  لتزامطاملا أن أحاام اإل

 .2إلكتروني يخالف أحاامه ياون معرض لجزاء

بضمان  لتزامو تطبيقا لذلك فإن املشرع الجزائري برغم من أنه لم يتطرق إلى وزاء اإلخالل باإل

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، إال أنه نظمها في إطار القانون رقم  18/05املنتووات املعيبة في القانون رقم 

منه، حيث تمثل ذذه  75ذلك في املادة و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  ستهلكاملتعلق بحماية امل 09/03

العقوبة املقررة على املتدخل في حالة مخالفته إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان املنتوج، في الغرامة املالية 

ري دج( إلى خمسمائة ألف دينار وزائ 100.000التي تتراوح قيمتها ما بين مائة ألف دينار وزائري )

 دج(. 500.000)

بعقوبات سالبة للحرية إذا انطوت ذذه املخالفة على أفعال مجرمة يه أيضا كما يمكن الحكم عل

ذلك طبقا و  حتيالية أو تدليسية أو تزوير أو غش،إي قانون العقوبات، كاستعمال طرق منصوص عليها ف

التي بدورذا و  املتمم،و  املعدل قمع الغشو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  68للمادة 

من قانون العقوبات الجزائري، حيث تنص على عقوبة الحبس  429تحيلنا إلى العقوبات املقرر في املادة 

دج، أو بإحدى ذاتين  20.000دج إلى  2000بغرامة من و  ( سنوات،03( إلى ثالث )02من كشهرين )

 أي وسيلة أو طريقة حول طرق استعمال املنتوجالعقوبتين، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع املستهلك ب

غرامة قدرذا و  ( سنوات حبس05ترفع ذذه العقوبة إلى خمس )و  االحتياطات الالزمة الستعماله،و 

دج(، إذا ارتكبت الطرق االحتيالية بواسطة كتيبات أو إكشارات أو  500.000خمسمائة ألف دينار وزائري )

من القانون رقم  69ت أو أي تعليمات أخرى، طبقا لنص املادة ادعاءات تدليسية أو منشورات أو بطاقا

                                                 
ما بعدذا، إسماعيل يوسف حمدون، و  302راوع تفصيل ذلك لدى: زاذية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد البيع، املروع السابق، ص  1

 .164ما بعدذا، خالد ممدوح إبراذيم، أمن املستهلك اإللكتروني، املروع السابق، ص و  638املروع السابق، ص 
 .213)دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  نترنت)عنان( خلوي، الحماية املدنية للمستهلك عبر اإل  نصيرة 2
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كانت ذذه البنود هي الدافع القتناء و  السابق، خاصة إذا دونت ذذه الطرق في بنود كشهادة الضمان 09/03

 .1املنتوج

للمخالفة خالل  في مقامنا( املورد اإللكترونياملتدخل )تضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار و  ذذا

 09/03من القانون رقم  85ذلك طبقا للمادة و  ( سنوات التي تلي انقضاء العقوبة السابقة،05)الخمس 

املتعلق  09/03الذي يعدل القانون رقم  18/09من القانون رقم  09املعدلة بمووب املادة و  السابق،

 قمع الغش.و  بحماية املستهلك
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 لية قانونية حديثة لحماية املستهلك اللكترونيآثاني: الحق في الرجوع عن العقد: املبحث ال

نعقد صحيحا مستوفيا لجميع كشروطه ووب تنفيذ حسب ما ذو متفق إمن املسلم به أن العقد متى 

إن املبدأ الذي يسود العقود و  األساس الذي يتعاملون من خالله،و  عليه، إذ أن العقد كشريعة املتعاقدين

أو تعديله باإلرادة املنفردة ألحد املتعاقدين، إذ أن ذلك يمس بمبدأ املتبادلة ذو عدم القدرة على نقضه 

 .1القوة امللزمة للعقد، فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يحددذا القانون 

ما نتج عن ذلك من اختالل في و  إلى أن تطور الحياة االقتصادية إلى وانب ظهور طرق حديثة للتعاقد،

مراكز املتعاقدين، ال سيما في العقود التي ياون أحد أطرفها املستهلك الطرف الضعيف، ما دفع أغلب 

تشريعات حماية املستهلك بما فيها املشرع الجزائري إلى الخروج على املبادئ العامة للتعاقد أو التخفيف 

إعادة التوازن و  لمستهلك،لالة ذلك بهدف تحقيق حماية فعو  من كشدتها ال سيما مبدأ القوة امللزمة للعقد،

العقدي في عقود التي ياون أحد أطرافها املستهلك، فاان أن منحت لهذا األخير حقا يمكنه من نقض 

دون تحمل أي وزاء، وذو ما يدعى بـ: "الحق في و  العقد بإرادة املنفردة دون الحاوة إلى إبداء أي سبب،

 الرووع عن العقد" 

التي من املتوقع منها و  ليات القانونية الحديثة،أبرز اآلو  عن العقد من أذم يعتبر الحق في الرووعو  ذذا

اإللكترونية بما فيها عقد البيع  تعزيز ثقته خاصة في عقود التجارةو  توفير حماية فعالة للمستهلك،

ع، يرى أن ذذه األخير تعتبر املجال الخصب ملمارسة الحق في الروو  3، على اعتبار أن البعض2اإللكتروني

كون أن املستهلك في عقد البيع اإللكتروني ال يستطيع معاينة السلعة أو فحصها واقعيا، إال بعد تنفيذ 

 .4تسليمها لهو  العقد

تنظيمه من قبل التشريعات بما فيها املشرع الجزائري، و  حداثة تبنيهو  نظرا ألذمية ذذا الحق،و  ذذا

وصوال إلى و )املطلب األول(،يد اإلطار املفاذيمي له فإنه ال بد من دراسته بنوع من التفصيل، بدءا بتحد

 )املطلب الثاني(.ثار القانونية الستعمال ذذا الحق اآلو  تحديد أذم الشروط

                                                 
ال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو و  "العقد شريعة املتعاقدين، فال يجوز نقضه،من القانون املدني الجزائري على أنه:  106تنص املادة  1

 سباب التي يقررها القانون"لل 
 .535عالء عمر محمد الجاف، املروع السابق، ص  2
 لية لحماية املستهلك اإللكتروني، مجلة االوتهاد للدراسات القانونيةآية س ي يوسف، حق العدول عن العقد أنظر في ذلك: زاذية حور  3

غازي بن فهد بن غازي املزيني، املروع و  ما بعدذا،و  12، ص 2018الجزائر، ، املركز الجامعي لتمنراست، 02، العدد 07االقتصادية، املجلد و 

 .451السابق، ص 
 .712إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص  4
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 املطلب األول: الطار املفاهيمي لحق املستهلك في الرجوع عن عقد

التشريعات حديثا بهدف ليات القانونية التي تبنتها أغلب ق في الرووع عن العقد أحد أذم اآليعد الح

تحقيق التوازن العقدي في العقود التي يبرمها، ال سيما في العقود و  توفير حماية فعالة للمستهلك،

 .-بما فيها عقد البيع اإللكتروني–اإللكتروني 

ما يشاله من خروج و  ما ينطوي عليه من خطورة في استقرار املعامالت،و  و نظرا لحداثة ذذا الحق،

أ القوة امللزمة للعقد، مما أثار ودال فقهيا واسعا، كان ال بد من الوقوف على دراسة اإلطار صريح على مبد

تحديد مبررات تبنيه من قبل و  )الفرع األول(ذلك بتعريفه و  املفاذيمي للحق في الرووع عن العقد،

كون أن الحق في الرووع عن العقد يتشابه مع بعض و  ، إلى وانب ذلك)الفرع الثاني(التشريعات الحديثة 

، لنتطرق في أخر ذذا املطلب إلى الطبيعة )الفرع الثالث(النظم القانونية، كان ال بد من تمييزه عنها 

 )الفرع الرابع(.ما تثيره من ودل فقهي و  القانونية للحق في الرووع عن العقد

 الفرع األول: تعريف الحق في الرجوع عن العقد

صطلحت على ذذا إالفقه قد و  جب اإلكشارة قبل الخوض في تعريف حق الرووع، إلى أن التشريعاتت

 droit de حق التنازل  ، أوdroit de repentir 2: حق الندم 1الحق العديد من التسميات للتعبير عنه منها

renonciation االستدراك، إال أن أكثر ، أو الحق في إعادة النظر، أو حق السحب، أو الحق في التدارك أو

ذو املصطلح الذي استعمله أيضا املشرع الجزائري للتعبير عن و  ،3مصطلح استعماال ذو الحق في العدول 

قمع الغش، أين و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون رقم  19ذلك بمقتض ى املادة و  ذذا الحق

 .09/03يتمم القانون رقم و  الذي يعدل 18/09رقم من القانون  02أضاف لها ذذا الحق بمووب املادة 

                                                 
قانون االستهالك و  املتعلق بحقوق املستهلكين، 2011-83بي رقم و أحمد رباحي، املبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفقا للتوويه األور  1

علي أحمد و  ،135، ص 2016، وامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، 01، العدد 02السياسية، املجلد و  رنس ي، مجلة الدراسات القانونيةالف

، 02السياسية، املجلد و  عبد الحميد بن عيشة، العدول ألية قانونية لحماية املستهلك، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونيةو  صالح

 .815، ص 2018باملسيلة، الجزائر،  امعة محمد بوضياف،، و10العدد 
2
 DEMESLAY Isabelle, le Droit de Repentir, Revue juridique de l'ouest, volum10, n°02, université de Lyon, 

France, 1972, P 154-155. 
، 03قانون األعمال، املجلد و  املستهلك، مجلة البحوث في العقودأنظر مثال: أمال بوذنتال، الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا  3

نسرين محاسنة، حق املستهلك في العدول عن العقد و  ما بعدذا،و  135، ص 2018، قسنطينة، الجزائر، 1، وامعة منتوري 02العدد 

بي لحقوق املستهلك، مجلة كلية الحقوق و ه األور التجارة اإللكترونية القطري مقارنة بالتوويو  اإللكتروني: دراسة على ضوء قانون املعامالت

 ما بعدذا.و  191، ص 2018، الاويت، 24، العدد التسلسلي 04الاويتية العاملية، السنة السادسة، العدد 
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ذلك تجنبا للخلط بين و  بدل الحق في العدول، 1إال أننا فضلنا استعمال مصطلح الحق في الرووع

املصطلحات، على اعتبار أن املشرع الجزائري قبل تبنيه لهذا الحق، كان يستعمل مصطلح و  املفاذيم

فإن عدول املشتري عن الشراء بعد تقديمه للعربون إلى البائع، كما ذو معلوم و  ،2العدول في البيع بالعربون 

التي و  مكرر من القانون املدني 72ذو فقدان العربون طبقا للفقرة الثانية من املادة و  يترتب عليه وزاء

الذي ال و  ، خالفا للحق في الرووع املكرس للمستهلك،"فإن عدل من دفع العربون فقده"تنص على أنه: 

 ء على ذذا األخير في حالة إعماله كما سنرى الحقا.يرتب أي وزا

لذلك فضلنا استعمال مصطلح الحق في الرووع بدل الحق في العدول، حتى ال يختلط مفهوم ذذا 

الحق مع حق العدول في البيع بالعربون الوارد في القانون املدني، أما فيما يخص تعريف الحق في الرووع، 

 التشريعية.و  فقهيةفهناك العديد من التعريفات ال

فقد عرفه بعض الفقه الجزائري بأنه: "مكنة للمستهلك في أن يعدل عن التعاقد بإرادته املنفردة خالل 

يتم العدول بدون و  اتهإلتزاملو لم يخل املنهي بأي من و  املهلة املحددة، إما بمووب القانون أو االتفاق حتى

 .3مقابل"

 بعض الفقه املصري بأنه: و من وهة أخرى فقد عرفه

"حق املستهلك في إرواع السلعة أو رفض الخدمة في خالل مدة معينة يحددذا القانون، دون إبداء أي  -

التاور أو مقدم الخدمة بحسب األحوال برد قيمتها، مع تحمل املستهلك مصروفات  إلتزاممبررات، مع 

 .4الرووع فقط"

الرووع عن العقد دون إبداء املبرر  -خالل مهلة محددة– "مكنة تشريعية أو اتفاقية تتيح للمستهلك -

. يأخذ على ذذا التعريف أنه اعتبر الحق في الرووع عن العقد، حقا قانونيا 5بشرط تحمل نفقات رد املبيع"

أو اتفاقيا، في حين أن الحق في الرووع ذو حق قانوني فقط، يثبت للمستهلك بقوة القانون بمجرد إبرامه 

                                                 
ع ، املرونترنتأنظر من الفقهاء الذين استعملوا مصطلح الحق في الرووع: عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية املستهلك عبر كشبكة اإل  1

أثره على النظرية العامة للعقد في ظل نظريات القانون و  بخالد عجالي، حق املستهلك اإللكتروني في التراوع عن العقدو  ،42-41السابق، ص 

 ما بعدذا.و  332، ص 2017، وامعة محمد خيدر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 03االقتصادي، مجلة الحقوق والحريات، املجلد 
 كرر من القانون املدني الجزائري م 72أنظر املادة  2
 .14لية لحماية املستهلك اإللكتروني، املروع السابق، ص آية س ي يوسف، حق العدول عن العقد زاذية حور  3
 .627خالد كوثر سعيد عدنان، املروع السابق، ص  4
أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  مصطفى 5

 .43، ص 2012
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يقتصر اتفاق األطراف ذنا على زيادة مدة ممارسة الحق في الرووع دون و  مدة محددة قانونا،العقد، خالل 

 إنقاصها، او توسيع نطاقه ليشمل العقود املستثناة من ممارسة الحق في الرووع.

"ذو خيار املستهلك في العدول عن العقد بإرادته املنفردة خالل املدة التي تحدد بمووب اتفاق أو نص  -

لو لم و  القانون، دو أن يحتاج ذلك إلى إلزام املستهلك بتقديم أسباب أو مبررات ملطالبته بنقض العقد،في 

 .1يتم العدول بدون مقابل"و  اته،إلتزاميخل البائع املحترف بأي من 

أما عن الفقه الفرنس ي، فقد عرفه البعض بأنه: "ذو حق ممنوح ألحد طرفي العقد، يمكنه من خالله 

 ،2ذلك دون الحاوة إلى تبرير سبب ذذا التنازل"و  تنفيذ العقد املبرم بينهما، خالل مدة محددة، التنازل عن

 3هفسقد وصف أحد الفقهاء ذذا الحق بأنه حق يناقض به املستهلك نو 

أما من الناحية التشريعية، نجد أن أغلب التشريعات سواء األونبية أو العربية منحت للمستهلك الحق 

لتعاقد، سواء في إطار العقد التقليدي أو اإللكتروني، إلى أن ذذا األخير يعتبر املجال في الرووع عن ا

أن املستهلك اإللكتروني في إطار إبرامه للعقد اإللكتروني ال و  الخصب ملمارسة الحق في الرووع، ال سيما

 نة املبيع إال بعد تسلمه.ييمكنه معا

 فقط بالنص على كشروطه كتفتوأ لحق في الرووع،إلى أن أغلب ذذه التشريعات، لم تضع تعريفا ل

من ذلك املشرع األوروبي، حيث نظم حق املستهلك في و  ثار املترتبة على ممارسته،اآلو  كيفية ممارستهو 

بي و من التوويه األور  16إلى  09الرووع عن العقد، سواء العقد التقليدي أو املبرم عن بعد في املواد من 

منه منح للمستهلك الحق في التراوع عن  09بحقوق املستهلك، فبمقتض ى املادة املتعلق  2011/83رقم 

( يوما، تسري من تاريخ تسلم املستهلك أو طرف ثالث يعينه املستهلك السلعة، 14العقد خالل أربعة عشر )

 دون تحمل مصاريفو  ذلك دون الحاوة إلى إبداء األسباب،و  أو من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للخدمة،

 .4إضافية، باستثناء مصاريف إرواع السلعة

                                                 
 .252-251سه نكه ر علي رسول، املروع السابق، ص  1

2
 LAURENT Bruneau, Contribution á l’étude de fondements de la protection du Contractant, thèse pour 

l’obtention du grade de docteur en droit, Université des sciences sociales de Toulouse, France, 2005, p 12. 
3
 Natacha sauphanor-brouillaud, les contrats de consommation règles communes, L.G.D.J, lextenso édition, 

paris, 2013, p 379. 
4
 Article 09 du Directive 2011/83/UE : « 1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 

s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou 

d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus 

à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. 

2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après 

une période de quatorze jours à compter: 

a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat; 
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املستحدثة و  من قانون االستهالك، 02فقرة  L221-18ذو نفس ما أخذ به املشرع الفرنس ي في املادة و  

 .1، املتعلق بالجزء التشريعي من قانون املستهلك2016لسنة  301بمووب األمر رقم 

التونس ي قد كرس ذذا الحق للمستهلك  أما بالنسبة للتشريعات العربية، فنجد مثال أن املشرع

ذلك في املادة و  ،2التجارة اإللكترونيةو  املتعلق باملبادالت 2000لسنة  83اإللكتروني بمقتض ى القانون رقم 

من هذا القانون، يمكن للمستهلك  25مع مراعاة مقتضيات الفصل  "التي تنص على أنه: و  منه 30

 : ، تحتسبالعدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل

 بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل املستهلك، -

 .بالنسبة إلى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد -

 .و يتم العالم بالعدول بواسطة جميع الوسائل املنصوص عليها مسبقا في العقد

هذه الحالة، يتعين على البائع إرجاع املبلغ املدفوع إلى املستهلك في أجل عشرة أيام عمل من  في

 .تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة

 ويتحمل املستهلك املصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة."

فقرة  19في املادة و خالفا للتشريعات السابقة، فقد عرف املشرع الجزائري الحق في الرووع عن العقد 

قمع الغش، أين أضاف لها ذذا الحق بمووب املادة و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03من القانون  03و 02

 قد عرفه على أنه: و  ،09/03يتمم القانون و  الذي يعدل 18/09من القانون رقم  02

 العدول هو حق املستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. "

دون دفع مصاريف و  للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد،

 إضافية"

                                                                                                                                                         
b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et 

désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien… », Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj 
1
 Article L221-18-1 , Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art: « Le consommateur 

dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la 

suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 

d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 », Disponible sur le site :  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISC

TA000032226844 
 التجارة اإللكترونية، متوفر على املوقع اآلتي: و  يتعلق باملبادالت 2000أوت  09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  2

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-jort-2000-064__2000064000831 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISCTA000032226844
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISCTA000032226844
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-jort-2000-064__2000064000831
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املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أين اعتبر  18/05من القانون رقم  11كمأ أكشار إلى ذذا الحق ضمن املادة 

د اإللكتروني إدراوها في عرضه أواله من البيانات الذي يجب على املور و  املشرع الجزائري كشروط ذذا الحق

 .1التجاري اإللكتروني

على غرار باقي التشريعات، قد أقر بحق املستهلك في الرووع عن العقد، و  و بذلك ياون املشرع الجزائري 

، يثبت له -من النظام العام–سواء العقد التقليدي أو اإللكتروني، واعال منه بذلك حق قانوني للمستهلك 

 عة، أو بمجرد إبرامه للعقد إذا كان محل العقد خدمة. بمجرد تسلمه السل

و رغم أن املشرع الجزائري لم يحدد املدة التي يمكن أن يمارس فيها املستهلك حقه في الرووع عن 

العقد، إال أنه من املتوقع أن يتم التفصيل في كل ذلك عن طريق نصوص تنظيمية خاصة، على اعتبار أن 

قائمة و  كذا أوالو  كيفيات ممارسة الحق في الرووع،و  في تحديد كشروطاملشرع الجزائري قد أحال 

، مع العلم أنه لم تصدر 2من القانون السابق 04فقرة  19املنتووات املعنية إلى التنظيم، طبقا لنص املادة 

 أي نصوص تنظيمية خاصة بهذا الحق. -2020نوفمبر –إلى حد األن 

في الرووع عن العقد ذو حق حديث النشأة في التشريعات، أي تجب اإلكشارة إلى أن حق املستهلك و  ذذا

أخذت به التشريعات حديثا، إلى أن الشريعة اإلسالمية قد أسست ذذا الحق منذ القدم، حيث كانت 

ذو عقد يقبل باتفاق الطرفين أو بطبيعته أو و  ذناك نظرية "العقد غير امللزم" في الشريعة اإلسالمية،

نه باإلرادة املنفردة ألحد املتعاقدين، دون أن يتوقف ذلك على رضاء املتعاقد بحكمه الشرعي الرووع ع

 .3األخر

 يمكن القول من مجمل ما سبق، أن الحق في الرووع عن العقد، ذو حق قانوني يثبت للمستهلكو  ذذا

الحالة التي  العودة إلىو  ثار العقدآدم اإللكتروني، يمكنه من خالله ذ بائعفي إطار عالقته التعاقدية مع ال

ذلك خالل مدة قانونية محدد، دون مبررات أو إبداء أي سبب، كما يثبت له ذذا و  كانا عليها قبل التعاقد،

ذو حق مجاني للمستهلك يستعمله دون تحمل و  اإللكتروني، لبائعلو لم يصدر أي خطأ من او  حق حتىال

                                                 
"يجب أن يقدم املورد اللكتروني العرض التجاري املتعلق بالتجارة اإللكترونية، على أنه:  18/05من القانون رقم  11تنص املادة  1

 لكن ليس على سبيل الحصر، املعلومات األتية: ....و  يجب أن يتضمن على األقل،و  مقروءة ومفهومة،و  اللكتروني بطريقة مرئية

 االقتضاء..." أجال العدول، عندو  شروط -
الغش السابق، على أنه:  عقمو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03املتمم للقانون رقم و  املعدل 18/09من القانون رقم  04فقرة  19تنص املادة  2

 قائمة املنتوجات املعنية، عن طريق التنظيم"و  كذا أجالو  كيفيات ممارسة حق العدول و  "تحدد شروط
 .43، املروع السابق، ص نترنت، حماية املستهلك عبر كشبكة اإل عبد الفتاح بيومي حجازي  3
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ة املستهلك ذذا الحق أثار قانونية يترتب على ممارسو  أي مصاريف، باستثناء مصاريف رد السلعة، كما

 سنفصل فيها الحقا.

 ويتضح من ذذا القول أن للحق في الرووع عن العقد وملة من الخصائص أبرزذا:

يقع باطال و  ، فال يجوز االتفاق على إسقاطه أو إنقاص مدته، كما1ذو حق قانوني من النظام العام -

ممارستهكل كشرط يقض ي بحرمان املستهلك اإللكتروني من 
2. 

ممارسته تخضع لسلطته التقديرية، إذ يستطيع الرووع عن العقد دون و  ذو حق ثابت للمستهلك، -

، كما له الحق في ممارسته 3اإللكتروني بائعمن دون صدور خطأ من وانب الو  ت،ذكر األسباب أو املبررا

 .4دون الحاوة للجوء إلى القضاء

عادة و  ي ممارسته خالل مدة زمنية محددة قانونا،ذو حق مؤقت، بحيث يمكن للمستهلك اإللكترون -

ينقض ي ذذا الحق بفوات ذذه و  ما تاون ذذه املدة الزمنية قصيرة، حفاظا على استقرار املعامالت، كما

 .5املدة املحددة أو باستعماله

حق الرووع عن العقد يثبت للمستهلك بصورة مجانية، بحيث ال يتحمل أي مصاريف كمقابل  -

 .6يبطل كل اتفاق يفرض مقابال ماليا لهو  الحق، باستثناء مصاريف رد السلعة، ممارسته لهذا

اإليجار، دون العقود غير الالزمة و  كما أن الحق في الرووع ال يرد إال على العقود الالزمة كالبيع -

 .7بطبيعتها مثل الوكالة..

                                                 
1
 Natacha sauphanor-brouillaud, op cit, p 401. 

التوزيع، القاذرة، مصر، و  أحمد أبو القاسم، الحق في العدول عن العقد )في نطاق عقد البيع(، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر 2

 10، ص 2019
 . 539محمد الجاف، املروع السابق، ص عالء عمر  3
، 2017، وامعة البويرة، الجزائر، 22، العدد 12دليلة معزوز، حق املستهلك في العدول عن تنفيذ العقد اإللكتروني، مجلة املعارف، املجلد  4

 .11ص 
، املركز الجامعي لتمنراست، 03، العدد 11نصيرة غزالي، الحق في العدول كوسيلة قانونية لحماية املستهلك، مجلة أفاق علمية، املجلد  5

 .302، ص 2019الجزائر، 
 .16لية لحماية املستهلك اإللكتروني، املروع السابق، ص آية س ي يوسف، حق العدول عن العقد زاذية حور  6
، 03السياسية، املجلد و  نيةنبيل نويس، حق العدول عن عقد االستهالك اإللكتروني، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانو و خلوي  نصيرة 7

 .174، ص 2018، وامعة املسيلة، الجزائر، 04العدد 
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 الفرع الثاني: مبررات تبني التشريعات الحديثة حق املستهلك في الرجوع

ال يجوز ألي من و  األصل في القواعد العامة أن العقد إذا انعقد صحيحا نافذا ثبتت له القوة امللزمة،

إذا كشابت إرادة أحد املتعاقدين و  الطرفين أن يتحلل منه بإرادته املنفردة إعماال ملبدأ القوة امللزمة للعقد،

 ذا سلمت إرادة املتعاقدين من العيوبإو  عيب من عيوب اإلرادة واز إبطال العقد وفقا للقانون املدني،

ال يستطيع أي متعاقد أن و  سلمت أركان العقد من أي خلل فإن العقد ياون صحيحا نافذا الزما ألطرافه،و 

التعبير و  يدعي بعد ذلك أن العقد لم يكن صحيحا معبرا تعبيرا صادقا عن إرادته، كون أنه تسرع في إبرامه

 .1ال تعد عيوبا يمكن التمسك بها إلبطال العقد عدم الترويو  عن إرادته، فالتسرع

وسائل و  إلى أن ذذه القواعد قد أثبتت محدوديتها في الوقت الحالي الذي يتميز بتطور وذري في طرق 

أنواع من العقود من الصعب على املستهلك العادي اإلملام بال ووانبها عند  ور التي نتج عنها ظهو  التعاقد،

، ما دفع بأغلب التشريعات 2صبح ملحا توفير وسائل أكثر فعالية لحماية املستهلكاإلقدام على إبرامها، فأ

 الحديثة إلى تبني الحق في الرووع كحق ثابت للمستهلك بقوة القانون.

إلى أن ذذه الخطوة التي خطتها التشريعات بتبنيها لها الحق لم تسلم من النقد من عدة أووه، حيث 

و اعتداء على مبادئ الشريعة العامة ال سيما مبدأ القوة امللزمة للعقد، يرى البعض أن تبني ذذا الحق ذ

ما يترتب عليه من ذدم أو رووع في العقد، يؤدي و  كما أن إعمال ذذا الحق من كشأنه إطالة أمد التعاقد،

بينهما  ةعدم املساواو  ز بين طرفي العقد،نفقات إوراءات العقد، باإلضافة إلى أن التمييو  إلى زيادة تالفة

 .3وعدم ثبات العقود، ينال في الواقع من االستقرار القانوني للمعامالت

مزاياه، فيرى أحد الفقهاء في ذذا و  لكن ذذه االنتقادات لم تستطع الصمود في ووه مبررات ذذا الحق

اإلطار، أن تبني التشريعات الحديثة للحق في الرووع هي خطوة إيجابية نحو تحقيق حماية فعالة 

إعادة التوازن في عقود االستهالك، على اعتبار أن املستهلك كثيرا ما يقوم بإبرام العقود دون أن و  ستهلكللم

 بائعت تأثير الدعاية التي يمارسها اليعطي لنفسه الوقت الاافي لتفحص العقد، كما أنه يقرر التعاقد تح

فبدون الحق في الرووع، سيجد املستهلك التي يظهر فيها غالبا مزايا منتوواتها دون نقائصها، و اإللكتروني 

ما نصت عليه  ذوما يخالفو  نفسه مضطرا لالستمرار في التعاقد، دون أن يستفيد فعليا من ذذا العقد،

                                                 
 .139أمال بوذنتال، الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا املستهلك، املروع السابق، ص  1
،  املغرب ،  الرباط ، 4القضاء املدني، العدد بيوع املسافة، مجلة و  عالء خصاونة، خيار املستهلك بالرووع في البيوع املنزليةو  أيمن ساعد 2

 .69، ص 2013
 .764عمر محمد عبد الباقي، املروع السابق، ص  3
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يحقق و  من بينها املشرع الجزائري من ضرورة أن يلبي املنتوج املقتني رغبات املستهلكو  أغلب التشريعات

 .1املشروعة همصالح

ذذا الحق أنه من كشأنه تأمين أكبر قدر من الحماية لفائدة املستهلك تجاه الطرف  كما يرى البعض في

من كشأنه أيضا التقليل من عدم التوازن في ذذا النوع من العقود، على اعتبار أن العالقة بين و  األخر،

األخير، يدفع االقتصادي الذي يتمتع به ذذا و  ق التقنيفو التو  تاافؤالاملحترف تتميز بعدم و  املستهلك

على أن  ، عالوة2املستهلك إلى التعاقد طلبا للسلعة أو الخدمة دون استيعابه للشروط املتضمنة في العقد

د بالسلع أو االنتفاع بالخدمة، قد يجعله ينساق للتعاقد دون تروي، مما يجعل حاوة املستهلك إلى التزو 

 .3من حق الرووع دعامة لحماية املستهلك من تسرعه

داد الحاوة أو مبررات تكريس ذذا الحق في العقود اإللكترونية التي ياون أحد أطرافها املستهلك، كما تز 

اإللكتروني دون أن يرى السلعة  بائعكون أن املستهلك اإللكتروني في ذذا النوع من العقود يتعاقد مع ال

ه لاي يراذا املستهلك، إال أن تلك اإللكتروني صورا لها على موقع بائعقد يضع الو  املتعاقد عليها رؤية مادية،

ال تتساوى مع الرؤية املادية، إذ ال يستطيع املستهلك ملس السلعة أو فحص و  الرؤية هي رؤية افتراضية

اإللكتروني  بائعذلك مهما بلغ وصف الو  لن ياون بوسعه الحكم الدقيق عليها، بالتاليو  ماوناتها أو تجربتها،

 .4إعطاء املستهلك اإللكتروني الحق في الرووع عن العقد ذو ما يبررو  أمانة،و  له من دقة

و عليه مما سبق يمكن القول، أن الحق في الرووع عن العقد مبرر على أساس الحاوة إلى حماية 

 ،5املستهلك، ال سيما في إطار إبرامه للعقود اإللكتروني، كون أن ذذه األخيرة لها العديد من األثار السلبية

منح املستهلك اإللكتروني ذذا الحق، من كشأنه أن يعزز ثقته في ذذا النوع التعاقد،  من وهة أخرى فإنو 

 ازدذار التجارة اإللكترونية.و  مما يعود بالفائدة على نمو

اإللكتروني، ال سيما  بائعو مع ذلك ال ينبغي أن ننس ى أن ذذا الحق من كشأنه أن يلحق أضرار كبيرة بال

من منطلق املصالحة بين و  يء النية، لذلك نجد أن أغلب التشريعاتإذا كان املستهلك اإللكتروني س 

                                                 
، وامعة محمد خيدر، بسكرة، 09، العدد 08دوره في حماية املستهلك، مجلة الفكر، املجلد و  عمار زعبي، الحق في العدول عن التعاقد 1

 .123، ص 2013الجزائر، 
 .17، ص 2016، وامعة الحسن األول، املغرب، 11األعمال، العدد و  ، حق املستهلك في التراوع عن العقد، مجلة القانون حسن أساكتي 2
 .237أعصم أحمد حمدى إمام، املروع السابق، ص  3
 .11أحمد أبو القاسم، املروع السابق، صو  ،628خالد كوثر سعيد عدنان، املروع السابق، ص  4
، وامعة 02، العدد 07مجلة الشريعة واالقتصاد، املجلد  لرووع كألية لحماية املستهلك في العقد املبرم إلكترونيا،وليد لعوامري، حق ا 5

 .39، ص 2018العلوم االسالمية األمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 
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سنأتي للتفصيل في ذذه و  ،1مصالح الطرفين، قد وضعت حدود أو كشروط ملمارسة املستهلك لهذا الحق

 النقطة األخيرة الحقا.

 القانونية املشابهة له املفاهيمالفرع الثالث: تمييا الحق في الرجوع عن بعض 

 ن الحق في الرووع، ذو حق يمكن للمستهلك اإللكتروني بمقتضاه إنهاء العقديتضح مما سبق أ

الرووع إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بإرادته املنفردة، لذلك نجد أن ذذا الحق قد يختلط أو و 

البطالن، قابلية من ذلك و  ذو إنهاء العقد،و  القانونية التي ياون لها نفس األثر املفاذيميتداخل مع بعض 

 العقد للبطال، فسخ العقد

ذذه النظم القانونية املشابهة له، ذلك بهدف و  لذلك سنحاول الوقوف على التمييز بين الحق في الرووع

أثاره التي و  نظامهو  إلقاء املزيد من الضوء على طبيعة الحق في الرووعو  من وهة، هابينو  تجنب الخلط بينه

 .2أخرى تترتب على إعماله من وهة 

 البطالنو  أوال: التمييا بين الحق في الرجوع

ذو وزاء يترتب على تخلف إحدى أركان العقد كالرضا أو املحل أو السبب أو الشال بالنسبة  3البطالن

للعقود التي تستووب الشالية، كما يترتب أيضا في حالة تخلف كشرط من الشروط األساسية، أو قد يترتب 

ن التعامل في التي تقض ي ببطال و  من القانون املدني الجزائري  02فقرة  92بنص في القانون، كنص املادة 

نتج أي أثر يالبطالن يجعل العقد في حكم املعدوم بحيث ال و  لو برضاه،و  تركة إنسان على قيد الحياة

للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون و  يجوز لال ذي مصلحة أن يطلب ذذا البطالن، بلو  قانوني،

الحق في طلب بطالنه إال بمض ي مدة  ال يسقطو  العقد الباطل بطالنا مطلقا ال ترد عليه اإلوازة،و  طلب،

 .4سنة( 15التقادم الطويلة )

                                                 
1
 Abdelouahed ouabi, la protection du consommateur dans les contrats de vente à distance à travers le droit de 

rétractation, Revue droit et entreprise, université hassan 1
er

, Maroc. Disponible sur le site : 

https://www.droitetentreprise.com/?p=9537 
 .785الباقي، املروع السابق، ص  عمر محمد عبد 2
قد نظمه املشرع الجزائري في القسم الثاني مكرر من القانون املدني الجزائري، تحت عنوان و  املقصود بالبطالن ذنا ذو البطالن املطلق، 3

 .105إلى  99إبطال العقد وبطالنه، وذلك في املواد من 
في القانون املدني الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، بن  لتزاماإل ، مصادرلتزامعلي علي سليمان، النظرية العامة لل 4

 .77، ص 2003عكنون، الجزائر، 

https://www.droitetentreprise.com/?p=9537
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 1نطالقا من ذلك فإن الحق في الرووع يتشابه مع البطالن في النقاط األتية:إو 

ال ووود له، و  حق الرووع يجعالن العقد منتهياو  هي زوال العقد فالبطالنو  من حيث النتيجة املترتبة -

 ويعتبر كأن لم يكن.

 تب أي حق في التعويض عند تقريرذماكليهما ال ير  -

 البطالن إلى أن ذناك فوارق عديدة بينهما أبرزذا:و  و رغم ذذا التشابه بين الحق في الرووع

أن الحق في الرووع عن العقد يمارس في عقد صحيح نافذا مرتبا لجميع أثاره، بينما في البطالن ياون  -

 2ثرهآو  العقد باطال بطالنا مطلقا، أي معدوما في وووده

 كما أن الحق في الرووع ذو حق مقرر للمستهلك اإللكتروني الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية، -

ذو حكر للمستهلك فقط، بحيث يمكنه من خالله إزالة العقد بإرادته املنفردة دون الحاوة ملوافقة و 

ا على طرف معين، بل دون الحاوة إلقامة دعوى، بينما التمسك بالبطالن ليس حكر و  اإللكتروني بائعال

يجوز أن و  أيا كان وضعه في العالقة التعاقدية، بلو  يمكن التمسك به لال من له مصلحة في البطالن

، فالحق في الرووع عن العقد يتصل باملصلحة الخاصة في حين يتصل 3تحكم به املحكمة من تلقاء نفسها

 .4البطالن باملصلحة العامة

 قابلية العقد لإلبطالو  جوعثانيا: التمييا بين الحق في الر 

ترتب على عقد توفرت فيه يالبعض بالبطالن النسبي، ذو وزاء قابلية العقد للبطال أو كما يسميه 

كشالية في األحوال التي يشترطها القانون، إال أنه لم يستوفي كشروط و  سببو  وميع أركانه من رضاء ومحل

كانت إرادته مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة، فهنا صحته، كأن ياون أحد املتعاقدين ناقص األذلية، أو 

ينتج وميع أثاره القانونية إلى أن يطلب إبطاله ممن و  ياون العقد قابال للبطال، فهو عقد مووود قانونا

                                                 
 .152يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املروع السابق، ص  1
تشريعات املغرب العربي، مجلة املنار للدراسات والبحوث و  الفرنس يتوفيق كشندارلي، الحق في الرووع في عقد البيع اإللكتروني في التشريع  2

 .11، ص 2018، وامعة يحي فارس، املدية، الجزائر، 2، العدد 2القانونية والسياسية، املجلد 
 .137رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  3
 152-151روع السابق، ص يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، امل 4
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يعتبر و  عندما يتقرر اإلبطال قضاء أو اتفاقا يزول العقد بجميع أثاره بأثر روعي،و  تقرر اإلبطال ملصلحته،

 .1كأن لم يكن

 2انطالقا من ذلك فإن الحق في الرووع عن العقد يتشابه مع قابلية العقد للبطال في النقاط األتية:و 

 ثارهمنتجا آلو  ياون في كالذما العقد صحيحا -

 كما أن كالذما يزيالن العقد بأثر روعي -

 كال الحقين خاص يتمسك به صاحبه، أي يحققان مصلحة خاصة -

 بينهما عديدة أبرزذا: و رغم ذذا التشابه إلى أن الفروقات

الحق في الرووع يمكن املستهلك اإللكتروني بمقتضاه إزالة العقد دون إبداء أي سبب، أي أنه حق  -

مطلق، بينما في العقد القابل للبطال ال بد من ووود سبب يجعل العقد قابال للبطال، كأن تاون إرادة 

 .3األذلية، أي أنه حق مقيدو نقص أين مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة، أحد الطرف

كما أن الحق في الرووع ال يستدعي من املستهلك اإللكتروني رفع دعوى قضائية، بل يكفي إبالغ  -

املتعاقد معه بالرووع، بينما املستفيد من القابلية للبطال، يستووب عليه رفع دعوى قضائية أمام 

 .4في اآلوال املحددة لهاو الجهات القضائية املختصة

رووع ذو حق مقرر للمستهلك فقط، بمقتضاه يمكنه إزالة العقد بإرادته املنفردة، الأن الحق في كما  -

خالفا للبطالن النسبي الذي يتقرر ألي طرف كشاب إرادته عيب من عيوب اإلرادة أو كان ناقص األذلية، 

 بغض النظر عن صفته بائعا كان أو مشتري.

 

                                                 
مشروع القانون املدني العربي و  عصمت عبد املجيد بكر، نظرية العقد في القوانين املدنية العربية )دراسة مقارنة بين القوانين املدنية العربية 1

لى، دار الكتب العلمية، بيروت، الحديثة في إبرام العقد(، الطبعة األو  تصالدور تقنيات اإلو  املوحد مع اإلكشارة إلى أحاام الفقه اإلسالمي

 .441-440، ص 2015لبنان، 
 .152يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املروع السابق، ص  2
 .137رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  3
 .12توفيق كشندارلي، املروع السابق، ص  4
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 الفسخو  ثالثا: التمييا بين الحق في الرجوع

ه الناش ئ عن إلتزامالفسخ ذو حق املتعاقد في العقود امللزمة لجانبين، إذا لم يوفي املتعاقد األخر ب

 .1اتهإلتزامالعقد، في أن يطلب حل الرابطة العقدية كي يتحلل ذو من 

ل يترتب على إعماله زواو  اته التعاقدية،إلتزامفإن الفسخ ذو وزاء إخالل أحد املتعاقدين ب بالتاليو 

ذو ما يعبر عنه باألثر الروعي للفسخ مع التعويض إن كان له و  املستقبل،و  العقد بجميع أثاره في املاض ي

 .2مقتض ى

 في عدة نقاط أذمها: رووعيتبين أن الفسخ يتشابه مع الحق في ال بالتاليو 

أحاام كل يتفق حق الرووع مع الفسخ من حيث كونهما يمثالن سببا إلنهاء الرابطة العقدية، كما أن  -

 كشروط صحته، بمعنى أخر فإن الفسخو  منهما تنطبق بشأن عقد نشأ صحيحا مستجمعا لاافة أركانه

ال على عقد باطل، حيث ينحسر نطاقهما في إطار و  الحق في الرووع ال يردان على تصرف باإلرادة املنفردةو 

 .3العقود الصحيحة امللزمة لجانبين فقط

الرابطة العقدية بأثر روعي، ويعيدان املتعاقدين إلى الحالة التي كانا كما أن كالذما يؤديان إلى زوال  -

 .4عليها قل التعاقد

 .5كما أن كالذما حق خاص يتمسك به صاحبه -

 و رغم ذذا التشابه، فإن نقاط االختالف بينهما كثيرة أبرزذا:

مناط الفسخ ذو عدم ألن و  اته التعاقدية،إلتزاميعد الفسخ بمثابة وزاء لعدم قيام املدين بتنفيذ  -

 ذو وزاء باملعنى الواسع، ال يفيد معنى العقوبة،و  التنفيذ، فنجده قد اكتسب خصائص النظام الجزائي،

إنما يعبر عن كل وسيلة لحماية أمر قانوني، بينما الحق في الرووع عن العقد ذو حق إرادي محض يبتعد و 

                                                 
 .07، ص 2017عة األولى، دار محمود للنشر والتوزيع، القاذرة، مصر، محمد عزمي البكري، فسخ العقد، الطب 1
 .20أحمد أبو القاسم، املروع السابق، ص  2
 .65مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  3
 .309كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  4
 .153يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املروع السابق، ص  5



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 381 ~ 
 

تريثه لدى إبرام و  ا املتعاقد فيما يتعلق بتمهلهعن فكرة الجزاء، في ضوء ذدفه املتمثل في التأكد من رض

 .1العقد

كما أن ممارسة الحق في الرووع ال يفرض على املستهلك اإللكتروني تقديم املبررات أو األسباب الذي  -

 ك سبب يبرر طلب الفسخ كعدم تنفيذدعته إلى مباكشرة ذذا الحق، خالفا للفسخ الذي يجب أن ياون ذنا

 .فا للحق في الرووع الذي ياون مطلقافإن ذذا األخير مقيد خال  بالتاليو  ،2اتهلتزامإاملتعاقد األخر أحد 

تب ر كما أن ممارسة الحق في الرووع من طرف املستهلك، ال يترتب عنه أي تعويض، بينما في الفسخ ي -

 .3التعويض للمتعاقد املتضرر بسبب عدم التنفيذ

كل العقد، فال يمكن تقصيره على وزء منه دون كما أن ممارسة الحق في الرووع عن العقد، يشمل  -

م املدين وزء منه مطابق للمواصفات دقو  ذا كان املبيع قابل للتجزئة،الجزء األخر، خالفا للفسخ، بحيث إ

ووه الحماية و  املشترطة في العقد، دون الجزء األخر فاللدائن استعمال حق الفسخ بالنسبة للجزء األخير،

للمشتري االحتفاظ بالجزء الذي تسلمه من البائع مطابقا للمواصفات إذا رغب  في ذذه الحالة أنه يمكن

 4في تملكه واإلفادة منه

 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية للحق في الرجوع

قد و  من املعلوم أن الحق في الرووع ذو حق حديث النشأة، أي تبنته تشريعات حماية املستهلك حديثا،

من أذم ذلك ذو الجدل الفقهي القائم حول و  كبير في عدة نقاط متفرقة منه،أثار ذذا الحق ودل فقهي 

 تحديد الطبيعة القانونية له.

و في ذذا اإلطار يرى اتجاه من الفقه بأن الطبيعة القانونية لخيار الرووع ذو حق مع االختالف القائم 

ل بأنه رخصة قانونية، بينما في مدى اعتباره حقا شخصيا أو عينيا، في حين يذذب اتجاه أخر إلى القو 

 . 5يذذب اتجاه ثالث إلى اعتباره حق إرادي محض

                                                 
 .795عمر محمد عبد الباقي، املروع السابق، ص  1
 .66مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  2
 .12توفيق كشندارلي، املروع السابق، ص  3
 .29أحمد أبو القاسم، املروع السابق، ص  4
 .16لية لحماية املستهلك اإللكتروني، املروع السابق، ص آية س ي يوسف، حق العدول عن العقد زاذية حور  5
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كذا االنتقادات املووة و  و سنحاول التفصيل في كل ذذه اآلراء الفقهية، من خالل إبراز حجج كل منهم

 ذلك على النحو اآلتيو  لال اتجاه

 تجاه األول: خيار الرجوع يعد حقاأوال: ال

ه على أن خيار الرووع املمنوح للمستهلك اإللكتروني يعد حقا، بوصفه تصرفا اتفق أنصار ذذا االتجا

 .1ختلفوا فيما إذا كان ذذا الحق شخصيا أو عينياإيعبر عن إنهاء العقد، غير أنهم  قانونيا بإرادة منفردة

 تجاه القائل بأن خيار الرجوع يعد حقا شخصياال -1

مدينه، يمكنه من خالله أن يطلب من مدينه نقل حق عيني يعتبر الحق الشخص ي سلطة للدائن تجاه 

 .2أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

يمارس حقه في مواوهته مباكشرة، كما و  و من املعلوم أن الدائن في الحق الشخص ي يتعامل مع املدين

 .3أن تدخل املدين أمر ضروري لاي يستوفي الدائن حقه

فقه أن خيار الرووع يعد حقا شخصيا استنادا إلى أن العالقة بين و انطالقا من ذلك يرى وانب من ال

املدين التي تميز الحق الشخص ي متوفرة في خيار الرووع، فهذا األخير يتضمن عالقة قانونية و  الدائن

مع من يمارس ذذا الخيار في مواوهته، على اعتبار أنه يتضمن سلطة و  واضحة بين من تقرر ملصلحته

ذذه السلطة في تنفيذ و  التحلل منه بإرادته املنفردة،و  له تخوله تنفيذ العقد أو رفضهيمنحها ملن تقرر 

بذلك تاون قد اكتملت في و  ذو غريمه في التعاقد،و  العقد أو الرووع عنه تمارس في مواوهة شخص معين

 خيار الرووع عناصر الحق الشخص ي، فهو حق شخص ي مقرر للمستهلك اإللكتروني يخضع ملطلق تقديره

يمارسه وفقا ملا يراه محققا ملصالحهو 
4. 

أنه عند النظر إلى تعريف الحق  5نتقد في عدة ووانب، حيث يرى البعضإإلى أن ذذا الرأي قد 

املدين يطالب بمووبه الدائن بأداء معين، إما القيام بعمل أو و  الشخص ي نرى بأنه رابطة بين الدائن

مر الذي يظهر معه أنه ال يمكن أن يوصف خيار الرووع بأي االمتناع عن عمل أو القيام بإعطاء ش يء، األ 

                                                 
 .175نبيل نويس، حق العدول عن عقد االستهالك اإللكتروني، املروع السابق، ص و خلوي  نصيرة 1
، املركز الجامعي لغيليزان، 01، العدد 03التراوع عن تنفيذ العقد املبرم عن بعد، مجلة القانون، املجلد فتحي بن وديد، حق املشتري في  2

 .84، ص 2014الجزائر، 
 .131رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  3
 .217زذيرة عبوب، املروع السابق، ص  4
 .255-254سه نكه علي رسول، املروع السابق، ص  5
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، لتزامكشال من األكشاال بأنه حق شخص ي، ألن العالقة املديونية ذذه تستووب تدخل املدين لتنفيذ اإل

بينما نرى أن الرووع عن العقد ال يستلزم مثل ذذا التدخل من قبل املدين، فالشخص الذي تقرر له ذذا 

 لو رفض الطرف املقابل ذلك.و  ع عن العقد حتىالخيار يستطيع الروو 

أضف إلى ذلك أن من تقرر له الخيار في الرووع ال يملك السلطات التي تثبت للدائن تجاه املدين في 

الحق الشخص ي، إذ ال يحق للمستهلك اإللكتروني بمقتض ى ذذا الخيار أن يطالب البائع اإللكتروني بأي 

 .1خول له فقط إما إتمام العقد أو نقضهدور سلبي أو إيجابي، فهذا الحق ي

 تجاه القائل بأن خيار الرجوع يعد حقا عينياال -2

 التمتع بهو  شخص على ش يء معين يعطيه الحق في الحصول على منافعهلالحق العيني ذو سلطة ل

العيني تطبيقا لذلك يرى وانب من الفقه أن خيار الرووع يقترب من الحق و  االحتجاج به على الاافة،و 

يمنح للمستهلك اإللكتروني سلطة نقض العقد على نحو يشال و  تأسيسا على أنه يقع على عين معينة

 .2سلطة مباكشرة على الش يء محل التعاقد

نتقد ذذا الرأي بقولهم أن ذذا الرأي الذي يعتبر خيار الرووع حقا عينيا يصطدم مع إإلى أن البعض 

سلطة مباكشرة للشخص على ش يء معين، ففي خيار الرووع ال  الذي يعرف على أنهو  طبيعة ذذا األخير

يمارس املستهلك بمقتضاه سلطة مباكشرة على ش يء معين، بل إنه باستعماله لحقه في الرووع ينهي العقد 

ال تاون له بمقتضاه أي سلطة مباكشرة أخرى على الش يء املبيع، سواء أكانت ذذه و  الذي أبرمه فقط،

 .3االستغالل أو االستعمال السلطة تتمثل بالتصرف أو

 تجاه الثاني: خيار الرجوع رخصة قانونيةثانيا: ال

التي تعتبر خيار الرووع حقا، ظهر رأي أخر يرى بأن و  نظرا لالنتقادات املووهة لآلراء الفقهية السابقة

املتفوق في  خيار الرووع ذو رخصة قانونية منحها املشرع للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في مواوهة املنهي

التي من خاللها يمكن للمستهلك نقض العقد دون أن يقدم تبريرا عن و  الخبرة الفنية والقوة االقتصادية،

 4اتهإلتزامحتى لو لم يخل ذذا املنهي بو  ذلك،

                                                 
 .17لية لحماية املستهلك اإللكتروني، املروع السابق، ص آية س ي يوسف، حق العدول عن العقد ية حور زاذ 1
 .132رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  2
 .255سه نكه علي رسول، املروع السابق، ص  3
 .17، املروع السابق، ص لية لحماية املستهلك اإللكترونيآية س ي يوسف، حق العدول عن العقد زاذية حور  4
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تعتبر فكرة "الرخصة" حديثة نسبيا على الفكر القانوني، لذلك فإن معناذا مازال لحد األن و  ذذا

"الحرية" أو اإلباحة العامة، و التحديد، فالرخصة تقع في مرتبة وسط بين "الحق" عدمو  يكتنفه الغموض

 .1فياون صاحب الرخصة في وضع متميز عن غيره ممن ليس لديه رخصة

و قد عرفها بعض الفقه بأنها: "مكنة واقعية الستعمال حرية من الحريات العامة، أو هي إباحة يسمح 

نونية يستطيع بها فإن الرخصة هي وسيلة قا بالتاليو  ،2يات العامة"بها القانون في كشأن حرية من الحر 

ثارا قانونيةآالشخص أن يحدث 
3. 

غير أن ذذا االتجاه الذي يعتبر خيار الرووع رخصة قانونية لم يسلم أيضا من النقد، حيث يرى فيه 

قانونيا كما ذو الحال في البعض أنه: " على الرغم من أن من تقرر له الحق في الرووع أن يحدث أثرا 

على عاتق  إلتزامثار التي يحدثها الحق في الرووع ذو أن ينشأ لقانونية، إال أنه من بين ذذه اآلالرخصة ا

ذذا ما و  الخضوع لألثار املترتبة عليه،و  ذو االمتثال للقرار الذي اتخذه املستهلك بالرووعو  الطرف املقابل

 .4ال نجده في الرخص"

الرخصة ال تقتصر على شخص أو أشخاص معينين بل تثبت لجميع الناس على حد  أضف إلى ذلك أن

حرية النقل، في حين نجد أن القانون قد حدد الطرف املستفيد من و  حرية التعاقدو  سواء، كحرية العمل

إنما بسبب اإلذن و  ته كالحقوق ا، كما أنها ال تثبت لسبب معين بذذو املستهلك دون غيرهو  خيار الرووع

 .5العام من املشرع

 ثالثا: االتجاه الثالث: خيار الرجوع حق إرادي محض

 -و ذو محل تأييد من قبلنا–خر أذات الفقهية السابقة، ذذب اتجاه نظرا لالنتقادات املووهة لالتجا

 إلى أن خيار الرووع ليس بحق شخص ي أو عيني كما أنه ليس رخصة، لكنه يحتل منزلة وسطى بين الحق

 يسمى املاكنة القانونية أو الحق اإلرادي املحض،و  أدنى من الحقو  و أعلى مرتبة من الرخصةالرخصة، فهو 

 .6الذي يعد الحق في العدول من أذم تطبيقاتهو 

                                                 
اإللكتروني، رسالة و  محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية املدنية للمستهلك التقليديو  ،87-86محمد املرس ى زذرة، املروع السابق، ص  1

 .380، ص 2012لنيل دروة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، وامعة عين كشمس، القاذرة، مصر، 
 .771الباقي، املروع السابق، ص  عمر محمد عبد 2
 .132رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  3
 .256سه نكه علي رسول، املروع السابق، ص  4
 .286)دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  نترنتنصيرة )عنان( خلوي، الحماية املدنية للمستهلك عبر اإل  5
 .318كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  6



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 385 ~ 
 

و في ذذا اإلطار يعرف البعض املاكنة القانونية بأنها: "قدرة الشخص بالتعبير املنفرد عن إرادته دون 

 .1إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني"الحاوة إلى تدخل الطرف املقابل على 

املالحظ أن ذذا التعريف يتطابق مع مفهوم خيار الرووع، كون أن ذذا األخير يتميز بقدرة صاحبه و  

فهو  بالتاليو  دون توقف ذلك على إرادة الطرف األخر،و  على إحداث أثر قانوني خاص بإرادته املنفردة

على ذلك أن خيار ما يؤكد و  ماكنة ووذرذا سلطة التحكم في مصير العقد الذي تقرر ذذا الخيار بشأنه،

على من يستعمل ذذا الحق في مواوهته، فال يتصور اإلخالل  إلتزامال يقابله واوب أو  الرووع عن العقد

التجاه من أن خيار الرووع بوصفه خاصة في ظل ما ذذب إليه أنصار ذذا او  بهذا الخيار أو االعتداء عليه،

التي و  حقا إراديا محضا ينتمي إلى طائفة الحقوق املسماة بالحقوق التقديرية أو املطلقة غير املسببة،

 .2قضاء من رقابة القضاء فيما يتعلق باستعمالهاو  يخروها االتجاه السائد فقها

 ثار ممارسة الحق في الرجوعآو  املطلب الثاني: شروط

سبق أن الحق في الرووع عن العقد، هي إحدى الوسائل القانونية الحديثة التي لجأت إليها يتضح مما 

إعادة التوازن العقدي، إلى وانب و  أغلب التشريعات، بهدف توفير الحماية الفعالة للمستهلك اإللكتروني،

وج على مبدأ القوة ذلك بالرغم ما يشاله ذذا الحق من خر و  ،ةتعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكتروني

 .3امللزمة للعقد

يعتبر الحق في الرووع، حق تقديري يخضع للرادة املنفردة للمستهلك اإللكتروني، بحيث يمكن و  ذذا

 دون الحاوة لتقديم أسباب أو مبررات، بلو  لهذا األخير استعماله دون الحاوة ملوافقة البائع اإللكتروني،

يعتبر ذذا الحق من الحقوق القانونية و  اته، كماإلتزاملو لم يخل البائع اإللكتروني بو  يمكن ممارسته حتىو 

يقع باطال كل اتفاق يقض ي بذلك، أو يقض ي بالحد و  املتعلقة بالنظام العام، بحيث ال يمكن التنازل عنه،

 .4من استعماله

ثار مجموعة من اآل ي الرووع عن العقد،يترتب على استعمال املستهلك اإللكتروني لحقه فو  ذذا

لكن قبل ذلك البد من التطرق و  ، سنحاول التفصيل فيها من خالل ذذا املطلب،)الفرع الثاني(القانونية 

، على اعتبار أن أغلب التشريعات املنظمة للحق في الرووع )الفرع األول(إلى كشروط ممارسة ذذا الحق 

                                                 
 .03، التهميش رقم 133رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص و  ،256سه نكه علي رسول، املروع السابق، ص  1
 .772-771عمر محمد عبد الباقي، املروع السابق، ص  2
 .438مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  3
 .221زذيرة عبوب، املروع السابق، ص و  ،176رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  4



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 386 ~ 
 

سنحاول التفصيل في و  موعة من الشروط،عن العقد، لم تجعل منه حقا مطلقا، بل قيدت ممارسته بمج

 كل ذلك على النحو اآلتي.

 الفرع األول: شروط ممارسة الحق في الرجوع

املالحظ أن أغلب التشريعات املنظمة للحق في الرووع عن العقد، لم تجعل منه حقا مطلقا، بحيث 

شروط أو القيود، يمكن للمستهلك اإللكتروني ممارسة دون كشروط أو قيود، بل وضعت مجموعة من ال

 مراعاتها عند استعماله لهذا الحق.و  يتعين على املستهلك اإللكتروني احترامها

ضمان و  و الغاية من تقيد الحق في الرووع بمجموعة من الشروط ذو الحفاظ على التوازن العقدي،

 اإللكتروني. البائععدم اإلضرار بمصالح و  استمرار املعامالت،

القيود الذي وضعتها التشريعات من أول استفادة املستهلك اإللكتروني  يمكن حصر الشروط أوو  ذذا

ذما: ضرورة أن يتم الرووع خالل املدة املحددة قانونا و  من حقه في الرووع عن العقد، في كشرطين أساسين

 أال ياون العقد املبرم مع املستهلك اإللكتروني من العقود املستثناة من نطاق الحق في الرووعو  ،)أوال(

 سنحاول التفصيل في ذذين الشرطين على النحو اآلتي.و  ،)ثانيا(

 أوال: أن يتم الرجوع خالل املدة املحددة قانونا

قد حرصت كل و  يتميز الحق في الرووع بأنه حق مؤقت، يجب أن يمارس خالل فترة زمنية محددة،

ن على املستهلك اإللكتروني التشريعات التي تبنت الحق في الرووع على تحديد املدة الزمنية التي يتعي

لم و  ، أما بعد انقضاء املدة املحددة للرووع عن العقد1مباكشرة ذذا الحق خالذا حتى ينتج أثره القانوني

 التزم الصمت، عندئذ يستقر العقد نهائيا،و  يفصح املستهلك اإللكتروني عن رغبته في استعمال ذذا الحق

 .2ات الواردة في العقدلتزامجمل اإليصبح املستهلك اإللكتروني ملزما بتنفيذ مو 

و في ذذا اإلطار يرى بعض الفقه أن كشرط املدة يعد من أذم الشروط الواوب استفاؤذا في حق الرووع 

مح دأ القوة امللزمة للعقد، ألنه يسذلك لاونه يشال مخالفة واضحة ملبو  عن العقد حتى تضمن فعاليته،

لهذا يجب أن تاون مهلة الحق في الرووع و  بإرادته املنفردة،للمستهلك التحلل من العقد اإللكتروني 

                                                 
 .74مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  1
 .223زذيرة عبوب، املروع السابق، ص  2
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ريان يث بيان اللحظة التي يبدأ فيها سمضبوطة من قبل التشريعات التي أقرت ذذا الحق، سواء من ح

 .1ذذه املدة أو من حيث تقديرذا

ها ممارسة يالحظ أن ذناك خالف في التشريعات حول املدة التي يمكن للمستهلك اإللكتروني خاللو  ذذا

 حقه في الرووع.

بية، فقد اختلفت في البداية حول تحديد أول و تشريعات الدول األور و  فالنسبة للتوويه األوروبي

وعلت أول ممارسة الحق في الرووع مشتركا و  ممارسة الحق في الرووع، لكن سرعان ما تداركت األمر

ذذه املدة نصت و  ،2كشهرو  بين سبعة أيام يوما، بعدما كانت مدته تتراوح 14حددته بأربعة عشر و  بينهم،

 .3املتعلق بحقوق املستهلك 2011/83من التوويه األوروبي رقم  01فقرة  09عليها املادة 

كشهرا في حالة لم  12من التوويه األوروبي السابق على إماانية تمديد املدة إلى  10كما تضيف املادة 

من التوويه  01فقرة  06رووع كما ذو مطلوب في املادة يقم املورد املحترف بإعالم املستهلك بحقه في ال

 .4السابق

 5السابق من التوويه األوروبي 09أما بالنسبة لوقت بداية سريان ذذه املدة، فقد فصلت فيها املادة 

 هي:و  بين عدة حاالت تميز و 

                                                 
 .143لتعاقد كوسيلة لحماية رضا املستهلك، املروع السابق، ص أمال بوذنتال، الحق في العدول عن ا 1
 .144أحمد رباحي، املروع السابق، ص  2

3
 Article 9/1 du Directive 2011/83/UE : « En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 

s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou 

d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus 

à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. » Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj 
4
 Article 10/1 du Directive 2011/83/UE : « Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de 

rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une 

période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, 

paragraphe 2 » 
5
 Article 9/2 du Directive 2011/83/UE : «Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au 

paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours à compter: 

a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat. 

b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et 

désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: 

i) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés 

séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur 

prend physiquement possession du dernier bien; 

ii) dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou 

un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot 

ou de la dernière pièce; 

iii) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du 

jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend 

physiquement possession du premier bien. » 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj
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للسلع: تبدأ سريان مدة ممارسة الحق في الرووع من تاريخ تسلم املستهلك اإللكتروني أو  بالنسبة -

 طرف ثالث معين من قبل املستهلك اإللكتروني للسلعة

 بالنسبة للخدمات: تبدأ سريان مدة ممارسة الحق في الرووع من تاريخ إبرام العقد -

يتم تسليمها بشال منفصل: تبدأ سريان و  احدبالنسبة لسلع املتعددة التي يطلبها املستهلك في طلب و  -

مدة ممارسة الحق في الرووع ذنا من اليوم الذي يستلم فيه املستهلك أو طرف ثالث يعينه املستهلك فعلًيا 

 على آخر سلعة

بالنسبة للبضائع املاونة من دفعات أو قطع متعددة: تبدأ سريان مدة ممارسة الحق في الرووع من  -

يه املستهلك أو طرف ثالث يعينه املستهلك على الحيازة املادية آلخر دفعة أو القطعة اليوم الذي يستلم ف

 األخيرة.

بالنسبة للعقود املتعلقة بالتسليم املنتظم للبضائع لفترة زمنية محددة: تبدأ سريان مدة ممارسة  -

الحيازة املادية  الحق في الرووع من اليوم الذي يستلم فيه املستهلك أو طرف ثالث يعينه املستهلك على

 للسلعة األولى.

من التوويه األوروبي السابق كيفية إعالم املستهلك للمحترف عن قراره بالرووع  11كما حددت املادة 

ذلك إما باستخدام نموذج الرووع املرفق بالتوويه األوروبي السابق، أو بتقديم بيان ال لبس و  عن العقد،

الحديثة  تصالوز أن يتم ذلك بالطرق التقليدية أو بوسائل اإليجو  فيه يحدد قراره بالرووع عن العقد،

 .1(نترنت)اإل 

بية، منها و و ذذه األحاام املتعلقة بأول ممارسة الحق في الرووع قد تبنتها معظم تشريعات الدول األور 

املستحدثة بمووب و  من قانون االستهالك، L221-20و L221-19و ،L221-18التشريع الفرنس ي في املواد 

                                                 
1
 Article 9/2 du Directive 2011/83/UE : «1. Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du 

délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit: 

a) utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B; ou 

b) faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. 

3. Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de 

remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de 

rétractation figurant à l’annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le 

professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support 

durable. » 
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، وكذا التشريع األملاني في املادة 1 ، املتعلق بالجزء التشريعي من قانون املستهلك2016لسنة  301األمر رقم 

 .2من القانون املدني 355

التجارة اإللكترونية التونس ي، قد حدد و  أما بالنسبة للتشريعات العربية، فنجد مثال أن قانون املبادالت

منه، يبدأ احتساب ذذا املدة من تاريخ تسلم املستهلك  30ي الفصل ذلك فو  أيام عمل، 10مدة الرووع بـ 

هي و  ،3خدمات بداية من تاريخ إبرام العقدلالبضاعة إذا كان محل العقد اإللكتروني سلع، أما بالنسبة ل

 املشرع السوري فيو  ،4من قانون حماية املستهلك 55نفس املدة التي تبناذا كل من املشرع اللبناني في املادة 

 .5من قانون املعامالت اإللكترونية السوري 20املادة 

أيام تسري ابتداء من  07وع في العقود املبرمة عن بعد بـ و من وهة أخرى حدد املشرع املغربي مدة الرو

 30تسلم املستهلك السلعة أو قبوله العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات، مع إماانية تمديد ذذه املدة إلى 

 ،32و 29ه بإرسال تأكيد للمعلومات املنصوص عليها في املادتين إلتزاميوما في الحالة عدم احترام املورد 

القاض ي بتحديد  31.08من القانون رقم  36ذلك طبقا للمادة و  قتين بواوب اإلعالم قبل التعاقدي،املتعلو 

 .6تدابير لحماية املستهلك

ذو و  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فالواضح أنه سيتم تحديد أول ممارسة املستهلك اإللكتروني الحقا،

املتعلق  09/03يتمم القانون رقم و  يعدلالذي و  18/09من القانون  19ما يستشف من خالل املادة 

 كذا أجالو  كيفيات ممارسة حق العدول و  "تحدد شروطبحماية املستهلك وقمع الغش بنصها على أنه: 

 قائمة املنتوجات املعنية عن طريق التنظيم". و 

                                                 
1
 voir: Article L221-18 et Article L221-19 et Article L221-20, Code de la consommation, Disponible sur le site: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISC

TA000032226844 
 .144أحمد رباحي، املروع السابق، ص  2
العدول عن العقد اإللكتروني في و  : فتحي كمال دريس، قراءة في النصوص القانونية املتعلقة بحق املستهلك في اإلعالم راوع تفصيل ذلك لدى 3

، ص 2017، وامعة الوادي، الجزائر، 01، العدد 01س ي، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، املجلد التونو  التشريعين الجزائري 

60. 
راوع تفصيل ذلك لدي: فاتن حسين حوى، الوويز في قانون حماية املستهلك )دراسة في أحاام القانون اللبناني مع اإلكشارة إلى حماية  4

نسرين حسين ناصر و  ،137، ص 2012نيا(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، املستهلك املتعاقد عن بعد إلكترو 

األدبية، بيروت، لبنان، و  الدين، القوة امللزمة للعقد في ظل قانون حماية املستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، مكتبة زين الحقوقية

 .384-383، ص 2018
القانون، املجلد و  مجلة علوم الشريعة عمار البيك، خيار املستهلك في العدول عن العقد اإللكتروني،و  راوع تفصيل ذلك لدي: عمر فارس 5

 343، ص 2017، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 04، العدد 44
املستهلك في الرووع عن العقد املبرم عن بعد )دراسة سعيد بن سالم بن راكشد القلهاتي، حق و الغلى  راوع تفصيل ذلك لدي: عبد العالي 6

 .195-194، ص 2018، وامعة الحسن األول، املغرب، 24األعمال، العدد و  القانون العماني(، مجلة القانون و  مقارنة بين القانون املغربي

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISCTA000032226844
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISCTA000032226844
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صدور ذذا التنظيم نأمل أن يتناول مدة الرووع بنوع من التفصيل، مسايرة في ذلك  نتظارإو في 

 بية.و تشريعات الدول األور و  للتوويه األوروبي

ي حقه في الرووع، يالحظ من املدة التي حددتها التشريعات السابقة ملمارسة املستهلك اإللكترونو  ذذا

أن ال يبقى العقد اإللكتروني و  ستقرار املعامالت،الهدف من ذلك ذو الحفاظ على او  ،أنها مدة قصيرة

ه اآلوال املختلفة من تشريع بقاء مصيره مجهول طوال ذذه املدة، وفي املقابل فإن ذذو  معلقا لفترة طويلة،

 يتخذ قراره النهائيو  كافية لاي يتدبر املستهلك اإللكتروني في أمره،و  وال معقولةآخر، في الحقيقة هي آإلى 

 .1هنة من أمر ذو على بيو 

ال يجوز االتفاق على و  بية أو العربية،و و مع ذلك يجوز االتفاق على زيادة املدة سواء في التشريعات األور 

املخصصة لبيع  نترنتالجدير بالذكر أن العديد من املواقع التجارية على كشبكة اإل و  إنقاصها أو إسقاطها،

ذلك لغاية تجارية أذمها كسب ثقة و  يوما، 30لى البضاعة عن بعد تمدد مهلة ممارسة الحق في الرووع إ

 .2غيرذاو  M6و TF1من أذم ذذه املواقع التجارية اإللكترونية، موقع قنوات و  املستهلك،

 ثانيا: أال يكون العقد املبرم مع املستهلك من العقود املستثناة من نطاق الحق في الرجوع

الرووع يشمل كافة العقود، ال سيما تلك املبرمة بشال عام فإن ممارسة املستهلك اإللكتروني لحقه في 

عدم اإلضرار و  ضمان استمرارية العقود،و  بهدف الحفاظ على استقرار املعامالت،و  مع ذلكو  ،3عن بعد

، فقد استبعدت التشريعات السابقة بعض العقود أو بعض الحاالت من 4بمصالح البائع اإللكتروني

 .5ذلك نظرا لطبيعتها الخاصةو  فيها حقه في الرووع،إماانية ممارسة املستهلك اإللكتروني 

املتعلق بحقوق  2011/83و في ذذا اإلطار قد أكشار إلى ذذه االستثناءات كل من التوويه األوروبي رقم 

 من قانون االستهالك، L221-28قانون االستهالك الفرنس ي في املادة و  منه، 16ذلك في املادة و  املستهلك

كذا و  ، املتعلق بالجزء التشريعي من قانون املستهلك،2016لسنة  301مر رقم املستحدثة بمووب األ و 

 181من القانون املصري رقم  17املادة و  التجارة اإللكترونية التونس ي،و  من قانون املبادالت 32الفصل 

                                                 
 .89محمد املرس ى زذرة، املروع السابق، ص  1
 .175ص  رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، 2
 .762إبراذيم عبد الحميد علي، املروع السابق، ص  3
 .164رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  4
 .963أكشرف محمد رزق قايد، املروع السابق، ص  5
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ممارسة يمكن إومال ذذه العقود أو الحاالت املستثناة من و  املتعلق بحماية املستهلك...إلخ،و  2018لسنة 

 الحق في الرووع على النحو اآلتي:

ذلك قبل انتهاء و  التي يكون فيها قد بدأ تنفيذ الخدمة بناء على طلب املستهلك،و  عقود الخدمات -1

 املدة املحددة ملمارسة الحق في الرجوع

اإللكتروني على توفير خدمة معينة، كأن يعرض ذذا  واملورد قد ينصب التعاقد بين املستهلك اإللكتروني

األخير بيع تذكر طيران، أو تنظيم رحالت، أو تقديم خدمات سياحية، أو فنادق، أو تقديم تذاكر السينما 

تقرر كل من التشريعات السابقة أن طلب املستهلك  -حالة عقود الخدمات–أو املسرح، ففي ذذه الحالة 

قيام املورد و  نتهاء األول املحدد ملمارسة الحق في الرووع عن العقد،إخدمة قبل إللكتروني توفير ذذه الا

اإللكتروني بتزويد املستهلك اإللكتروني بهذه الخدمة قبل انتهاء ذذه املدة، يسقط حق ذذا األخير في 

 .1الرووع عن العقد في املدة املتبقية

ذلك بأن يعدل املستهلك اإللكتروني و  اإللكتروني، باملوردو الهدف من ذذا االستثناء ذو عدم اإلضرار 

تنفيذ  على عن العقد بعد أن ياون قد استفاد من الخدمة، فطاملا أن املستهلك اإللكتروني طلب أو وافق

ذلك بالرووع عن و  اإللكترونياملورد ال يجوز له أن يضر و  الخدمة قبل انتهاء أول ممارسة الحق في الرووع،

 .2قد استفاد من الخدمة املقدمة له بمقتض ى العقد العقد بعد أن ياون 

 اإللكتروني قد يتحايل على املستهلك املوردنتقد ذذا االستثناء، على اعتبار أن إغير أن بعض الفقه قد 

ذو ما يؤدي إلى حرمانه من و  يقنعه باالستفادة من الخدمة سريعا، قبل أن تنقض ي مدة الحق في الرووع،و 

ع رغم عدم انقضاء مهلتهممارسة حقه في الروو 
، أضف إلى ذلك أن املستهلك اإللكتروني ال يستطيع 3

مدى استفائها للخصائص التي يريدذا إال بعد البدء في و  الحكم على مدى وودة الخدمة املقدمة له،

 .4استخدامها فعال

ن يستغل على عكس التشريعات السابقة قد تفطن إلى إماانية أو  و مع ذلك نجد أن املشرع األوروبي

يقنعه باالستفادة من الخدمة سريعا حتى يسقط و  يتحايل على املستهلكو  اإللكتروني ذذا االستثناء املورد

بإعالم املستهلك بأن البدء في تنفيذ الخدمة من  إلتزامحقه في الرووع، ففرض على عاتق املورد اإللكتروني 

                                                 
 .448مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .326كشايب بوزيان، املروع السابق، ص  2
 .117و عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص مصطفى أحمد أب 3
 .92محمد املرس ى زذرة، املروع السابق، ص  4
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ذلك بمقتض ى و  لو لم تنقض ي املدة بعد،و  كشأن ذلك أن يحرمه من ممارسة حقه في الرووع عن العقد حتى

 ، 1املتعلق بحقوق املستهلك 2011/83بي رقم و من التوويه األور  01فقرة  16املادة 

و تطبيقا لذلك فإن عدم إعالم املورد اإللكتروني للمستهلك بذلك فإن حقة في ممارسة الرووع ال 

 لو تم البدء في تنفيذ الخدمة.و  يسقط حتى

ال و  التي تتعرض لتقلبات في أسعارها داخل األسواق املالية،و  الخدماتو  توريد السلع عقود -2

 التي قد تحدث خالل فترة الرجوعو  يستطيع املورد السيطرة عليها،

 لعل الغاية من ذذا االستثناء ذو أن استخدام املستهلك اإللكتروني حقه في الرووع في مثل ذذه السلع

اإللكتروني املبلغ املتفق عليه وقت إبرام  البائعسيؤدي ذلك أن يعيد إلى  الخدمات متقلبة األسعار،و 

قت ممارسة املستهلك اإللكتروني حقه في و  العقد، وذو ما قد ياون مخالف لسعر السلعة أو الخدمة

الرووع، فقد ياون سعر السلعة أو الخدمة قد انخفض عن سعرذا وقت ابرام العقد، مما قد يضر 

 .2رونيباملورد اإللكت

العقود التي تكون فيها السلعة قد تم تصنيعها وفقا ملواصفات أو طلب املستهلك اللكتروني، أو  -3

 التي تمت بشكل شخص ي واضح

اإللكتروني على كشراء سلعة يتم تجهيزذا خصيصا  بائعالو  قد بين املستهلك اإللكترونيقد ينصب التعا

مع أحد املواقع التجارية على تجهيز  نترنتلهذا املستهلك، فعلى سبيل املثال قد يتم التعاقد من خالل اإل 

بعد ذلك تقوم ذذه األخيرة و  ترسل املواصفات املطلوبة إلى ذذا املوقع،و  فستان زفاف لعروس معينة،

اله إليها، ما قد يلحق أضرار إرسو  عن العقد بعد أن يتم تجهيز ذذا الفستانبممارسة حقها في الرووع 

اإللكتروني املتعاقد معها، حيث أنه قد ال يجد من يشتريه منه بعد إرواعه إليه، بسبب أنه قد تم  بائعبال

ي تجهيزه الحتياوات عروس معينة، من ذنا حرصت التشريعات على عدم منح املستهلك الحق في الرووع ف

 .3مثل ذذه الحاالت

 

                                                 
1
 Article 16/a du Directive 2011/83/UE : « les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté 

si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il 

perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel. » 
 .165رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  2
 .449مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  3
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 العقود الواردة على السلع القابل للتلف أو انتهاء الصالحية بسرعة -4

األلبان ...إلخ، التي تتلف سريعا أو تنقض ي فترة صالحيتها بعد و  األزذارو  و من أمثلة ذلك املواد الغذائية

اإللكتروني وحده تبعات تلفها أو انقضاء  البائعأيام وويزة، فممارسة حق الرووع بصددذا يعني تحمل 

 بائعذوما قد يؤدي إلى إضرار الو  ردذا إليه،و  مدة صالحيتها إذا باكشر املستهلك اإللكتروني حقه في العدول 

 .1اإللكتروني

ذلك على نحو يستحيل معه و  العقود التي ترد على سلع يخلطها املستهلك بغيرها بعد استالمها -5

 عضفصلها عن بعضهم الب

وميع املحروقات.. إلخ، فال كشك أن استعمال املستهلك ذذه املواد في السيارة أو و  و مثال ذلك الوقود

 ياون املستهلك غير قادر على إرواعها.و  في أي مركبة فإنه يستحيل فصلها،

التي يناع و  لي املغلفة،أو البصرية أو برامج الحاسوب اآلعقود توريد التسجيالت الصوتية  -6

 املستهلك أو يفض أغلفتها بعد استالمها

و لعل الهدف من ذذا االستثناء ذو حماية حقوق امللكية الفكرية، فمنح املستهلك حق الرووع بشأن 

ذذا النوع من السلع قد يمكنه من االستالء عليها دون دفع الثمن، كما ذو الحال مثال إذا ما قام املستهلك 

 .2برامج الكمبيوتر بعد نسخها أو إعادة انتاوها اإللكتروني بإعادة االسطوانات أو

 ذلك فيما عدى االشتراك في هذه املطبوعاتو  املجالتو  الدورياتو  عقود توريد الصحف -7

املجالت ياون لها مدى زمني تفقد قيمتها بعد و  إن الغاية من ذذا االستثناء تتمثل في أن الصحف

بمجرد مرور يوم على كشرائها حتى ال يقوم املستهلك باالنتفاع مروره، فالجريدة اليومية مثال تفقد قيمتها 

إرواعها للمنهي، فهذا يتنافى مع الحكمة في تقرير الحق في الرووع، أما الدوريات فالعلة و  بالجريدة أو املجلة

ينطبق و  اعادتها بعد ذلك،و  من استثنائها ذو الحفاظ على امللكية الفكرية حتى ال يقوم املستهلك بنسخها

فالحكمة في ذذا  نترنتالدوريات التي يتم تنفيذذا عبر كشبكة اإل و  ذذا االستثناء على عقود كشراء الصحف

 .3االستثناء متوفر في ذذه الحالة، فال يجوز الرووع عن العقد في مثل ذذه الحاالت

                                                 
 .119مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  1
 .718إسماعيل يوسف حمدون، املروع السابق، ص  2
 .168رمزي بيد هللا علي الحجازي، املروع السابق، ص  3
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 أوراق اليناصيب املصرح بها:و  عقود خدمات الرهان -8

افى مع الحق في الرووع، فاملتعاقد في ذذا النوع من العقود مما ال كشك فيه أن ووذر ذذه العقود يتن

عنها بعد  الرووعاملقامرة، على نحو يتناقض معه أن يقر له بالحق في و  يقدم عليها انطالقا من روح املجازفة

 .1إال كان في ذلك تناقض لجوذر العقد ذاتهو  إبرام العقد،

 العقود التي يتم إبرامها بطريق املزاد العلني -9

ما يصاحب ذلك من تنافس ومزايدة يحقق الضمانات التي و  زاد العلنيال كشك أن إبرام العقد بطريق امل

 .2ذو ما ال يترك مجاال إلعمال الحق في الرووع النتفاء حكمتهو  تحمي مصالح املستهلك،

بحقوق املتعلق  2011/83من التوويه األوروبي رقم  16بإضافة إلى القائمة السابقة، فإن املادة 

، 2016لسنة  301املستحدثة بمووب األمر رقم و  من قانون االستهالك، L221-28املادة و  املستهلك،

 املتعلق بالجزء التشريعي من قانون املستهلك تضيفان استثناءات أخرى تتعلق بـ:

أنه في العقود التي يطلب فيها املستهلك زيارة املورد وذلك لغرض اوراء إصالحات عاولة أو صيانة، إال  -

ذذه الحالة إذا قام املورد بتقديم بعض الخدمات أو السلع اإلضافية لم يطلبها املستهلك فإنها يسري عليها 

 الحق في الرووع.

عقود نقل البضاعة، أو الخدمات تأوير السيارات أو و  العقود املتعلقة بتقديم خدمات االستضافة، -

لصلة بأنشطة أوقات الفراغ، إذا كان العقد محدد اإلصالح أو الصيانة أو املطاعم أو الخدمات ذات ا

 التاريخ، أو محدد له فترة لألداء.

التي يتم إبرامها بناء على و  التي ال يتم عرضها على دعامة ماديةو  العقود الخاصة باملحتويات الرقمية -

 إقرار منه بحرمانه من حق الرووع في ذذه الحالة.و  موافقة صريحة من املستهلك،

ناء الحاالت السابقة الذكر، يمكن للمستهلك اإللكتروني ممارسة حقه في الرووع خالل باستثو  ذذا

يترتب على ممارسة املستهلك اإللكتروني و  ذلك دون إبداء أي مبررات أو أسباب، كماو  املدة املحددة قانونا

 الثاني.ذذه األخير هي محل دراستنا في الفرع و  ثار،من اآل حقه في الرووع عن العقد مجموعة

                                                 
 .451علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص مأمون  1
 .126مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  2



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 395 ~ 
 

 ثار املترتبة على ممارسة الحق في الرجوعالفرع الثاني: اآل

لشروط السابقة يترتب على استعمال املستهلك اإللكتروني لحقه في الرووع عن العقد، مع احترام ا

 ثار القانونية، منها ما ينعكس على عقد البيع اإللكتروني محل ممارسة الحق في الرووعالذكر، وملة من اآل

 -املستهلك اإللكترونيو  البائع اإللكتروني-منها ما ينعكس على طرفي العقد و  ،)أوال(لعقود املرتبطة به كذا او 

 )ثانيا(.

 العقود املرتبطة بهو  أوال: أثر ممارسة الحق في الرجوع على عقد البيع اللكتروني املبرم

البائع اإللكتروني، ياون خالل فترة و  من املعلوم أن مصير عقد البيع اإللكتروني املبرم بين املستهلك

 ذلك باالستمرار فيه أو العدول عنه،و  ممارسة الحق في الرووع متوقفا على إرادة املستهلك اإللكتروني،

تبعا لذلك فإن مصير العقود املرتبطة بعقد البيع اإللكتروني محل ممارسة الحق في الرووع، تاون و 

 صيل في كل ذلك على النحو اآلتي.سنحاول التفو  مرتبطة بمصير ذذا األخير،

 املستهلكو  أثر ممارسة الحق في الرجوع على عقد البيع اللكتروني املبرم بين البائع اللكتروني -1

يترتب على استعمال املستهلك اإللكتروني حقه في الرووع خالل الفترة املحددة قانونا، زوال عقد البيع 

 . 1-يزول بأثر روعي-اعتباره كأن لم يكن أصال و  انقضاؤه، بلو  لكتروني،اإل بائعبين الو  اإللكتروني املبرم بينه

أما في الحالة التي تنقض ي فيها املدة املحددة ملمارسة الحق في الرووع، دون استعمال املستهلك 

اإللكتروني لهذا الحق، فإن عقد البيع اإللكتروني الذي أبرمه يصبح باتا له صفة اللزوم، أي واوب التنفيذ 

 .2كامال من قبل الطرفين

 بطة بعقد البيع اللكترونيأثر ممارسة الحق في الرجوع على العقود املرت -2

أكشرنا، أن ممارسة املستهلك اإللكتروني لحقه في الرووع، يترتب عن ذلك زوال عقد البيع و  كما سبق

 بين البائع اإللكتروني بأثر روعي، إال أن األمر ال يتوقف عند زوال ذذا األخير فقط،و  اإللكتروني املبرم بينه

 . 3الزوم ارتباطإبل يمتد ليشمل كل عقد مرتبط به 

                                                 
 .784عمر محمد عبد الباقي، املروع السابق، ص  1
 .204مليكة وامع، املروع السابق، ص  2
، 04السياسية، املجلد و  ي العدول عن تنفيذ العقد اإللكتروني، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونيةحمزة بوخروبة، حق املستهلك ف 3

 .1406، ص 2019، وامعة املسيلة، الجزائر، 02العدد، 
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من أول الوفاء بثمن السلعة التي و  و على ذلك فإذا أبرم املستهلك اإللكتروني عقدا لشراء سلعة،

يعني ذلك أنه لوال ووود عقد البيع ملا و  كشتراذا أبرم عقد قرض، فإن ذذا األخير يرتبط لزوما بعقد البيع،إ

زواله، يؤدي ذلك بالتبعية إلى زوال و  فإن الرووع عن عقد البيع بالتاليو  وود عقد القرض املرتبط به،

 .1عقد القرض

من ذلك التوويه و  و قد أكدت على ذلك أغلب التشريعات التي تبنت الحق في الرووع عن العقد،

التي تقض ي بأن و  منه، 01فقرة  15ذلك في املادة و  املتعلق بحقوق املستهلك، 2011/83األوروبي رقم 

ء التلقائي ألي عقد ستهلك لحقه في الرووع عن العقود املبرمة عن بعد، فإن لذلك تأثير للنهاممارسة امل

 .2للعقد األصلي الحق أو تابع

 02فقرة  L221-27ذلك بمقتض ى املادة و  أكد عليه، املشرع الفرنس ي،و  و ذو نفس التووه الذي تبناه

، املتعلق بالجزء التشريعي من 2016لسنة  301املستحدثة بمووب األمر رقم و  من قانون االستهالك،

 .3قانون املستهلك

ذلك في و  من ذلك املشرع التونس ي،و  و من وهة أخرى أكدت على ذلك أيضا التشريعات العربية،

التي و  التجارة اإللكترونية السابق الذكر،و  املتعلق باملبادالتو  2000لسنة  83من القانون رقم  33الفصل 

 تنص على أنه: 

كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح إلى املستهلك من قبل البائع أو الغير  "إن

الغير، فإن عدول املستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون و  على أساس عقد مبرم بين البائع

 تعويض".

، 4عامالت اإللكترونيةمن قانون امل 35و في نفس االتجاه أكد املشرع الفلسطيني على ذلك أيضا في املادة 

"إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح إلى املستهلك من قبل بنصها على أنه: 

                                                 
 .151مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  1

2
 Article 15/1 du Directive 2011/83/UE : « l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un 

contrat à distance ou d’un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 de la présente directive 

a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à 

l’exception de ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la présente directive. » 
3
 Article L221-27-2 , Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : « L'exercice du droit de 

rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat 

accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ». 
 .1434رمضان  28املوافق  05/08/2013، صدر في غزة بتاريخ 2013( لسنة 6اإللكترونية الفلسطيني رقم )قانون املعامالت  4
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الغير، فإن عدول املستهلك عن و  مقدم الخدمة أو الغير على أساس عقد مبرم بين مقدم الخدمة

 الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض".

نقضاء العقد التابع للعقد األصلي الذي عدل إات السابقة قد أقرت بأن التشريع ذذا مع مالحظة أن

ذذا االنقضاء للعقد و  عنه املستهلك اإللكتروني، ياون دون تحمل ذذا األخير أي تعويضات أو وزاءات،

 .1يقع باطال كل اتفاق يقض ي بخالف ذلك بالتاليو  التبعي ذو انقضاء بقوة القانون،

 في الرجوع على طرفي العقد ثانيا: أثر ممارسة الحق

ات على عاتق كل إلتزامثار أو إذا نشأ صحيحا فإنه يرتب بعض اآل من املعلوم أن عقد البيع اإللكتروني

من ثم زوال العقد، و  من وهة أخرى فإن استعمال املستهلك اإللكتروني لحقه في الرووعو  من الطرفين،

قد حرصت التشريعات املنظمة لحق الرووع و  طرف، ات وديدة على عاتق كلإلتزاميؤدي ذلك إلى ميالد 

 .2التوازن بين املتعاقدينو  ات على نحو يكفل العدالةلتزامعن العقد، على بيان ذذه اإل

ات التي تترتب على الطرفين في حالة استعمال لتزامثار أو اإلفي ذذا اإلطار التفصيل في اآلو و سنحال

 النحو اآلتي.ذلك على و  الحق في رووع، كل على حدى،

 برد الثمن للمستهلك لتاامأثر الرجوع بالنسبة للبائع اللكتروني: ال -1

اإللكتروني في حالة استعمال املستهلك اإللكتروني لحقه في الرووع عن العقد في  بائعيقع على عاتق ال

 برد الثمن الذي دفعه املستهلك اإللكتروني مقابل ذذه السلعة كامال. إلتزاماألول املحدد، 

و في ذذا اإلطار فقد تطرقت أغلب التشريعات املنظمة للحق في الرووع عن العقد، إلى كيفية إرواع 

 كذا وزاء اإلخالل برد الثمن للمستهلك اإللكتروني.و  املدة التي يتم خالله إرواعه،و  الثمن

التي أووب من و  منه، 13املتعلق بحقوق املستهلك، في املادة  2011/83األوروبي رقم  و من ذلك التوويه

 خاللها على املحترف )البائع اإللكتروني في مقامنا(، بإرواع وميع املصاريف املدفوعة إليه من املستهلك،

 .3رووع عن العقد( يوما تسري ابتداء من تاريخ علمه بقرار املستهلك في ال14ذلك خالل أول أربعة عشر )و 

                                                 
 .653خالد كوثر سعيد عدنان، املروع السابق، ص  1
 .157مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  2

3
 Article 13/1 du Directive 2011/83/UE : « Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du 

consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans 



 ع(احلامية القانونية للمستهلك: بعد تسلمه للمبيع )مرحلة االنتفاع باملبي.الفصل الثاين: ........................الباب الثاين

 

~ 398 ~ 
 

كما تضيف ذات املادة، أن رد الثمن ياون بنفس الوسيلة التي استعملها املستهلك في الوفاء بالثمن، إال 

إذا وافق املستهلك صراحة على رد الثمن بوسيلة دفع أخرى، بشرط أن ال تالف مصاريف إضافية 

 .1للمستهلك

ه بنسبة لعقود البيع، فإنه يجوز للمحترف أن تضيف الفقرة األخيرة من املادة السابقة على أنو  ذذا

إرسالها و  يؤول دفع الثمن إلى غاية استرداد البضاعة، أو حتى يقدم املستهلك دليل على شحنه للسلعة

فإن أول إرواع الثمن في ذذه الحالة يبدأ بالسريان من تاريخ تسلمه السعلة أو تسلمه دليل  بالتاليو  إليه،

 .2الشحن

من ذلك و  بية،و لتشريعات األور امن التوويه األوروبي السابق قد تبنتها أغلب  13ادة و أحاام ذذه امل

لسنة  301املستحدثة بمووب األمر رقم و  من قانون االستهالك، L221-24املشرع الفرنس ي بمقتض ى املادة 

حالة إخالل أو ، مع إضافة ذذا األخير لجزاء مدني في 3، املتعلق بالجزء التشريعي من قانون املستهلك2016

يتمثل ذذا الجزاء في إلزام املنهي، بدفع زيادة عن املبالغ املستحقة و  تأخر املنهي برد الثمن إلى املستهلك،

أيام بعد انقضاء املهلة  10تلقائيا حسب معدل الفائدة القانونية إذا تم رد الثمن في أول ال يتجاوز 

 يوما، 30و 20إذا كان التأخير ما بين  %10بـ و  يوما، 20و 10إذا كان التأخير ما بين  %05زيادة بـ و  املحددة،

إضافية  % 05و يوما، 90و 60إذا كان التأخير ما بين  %50بـ و  يوما، 60و 30إذا كان التأخير ما بين  %20بـ و 

                                                                                                                                                         
les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat 

conformément à l’article 11 ». 
1
 Article 13/2 du Directive 2011/83/UE : « Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en 

utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf 

accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement 

n’occasionne pas de frais pour le consommateur. » 
2
 Article 13/4 du Directive 2011/83/UE : « S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de 

récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou 

jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du 

premier de ces faits. » 
3
 Article L221-24, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «Lorsque le droit de 

rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y 

compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à 

laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel 

peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une 

preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le 

consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre 

moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 

Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément 

choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. » 
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من قانون  L242-4ذلك طبقا للمادة و  عن كل تأخير في كشهر وديد زيادة عن النسب املحددة من قبل،

 .1السابق 2016لسنة  301املستحدثة بمووب األمر رقم و  الفرنس ي،االستهالك 

و زيادة على الجزاء املدني، فقد نص املشرع الفرنس ي على وزاء إداري في حالة مخالفة املنهي ألحاام 

يتمثل ذذا الجزاء في و  املتعلقة بحق املستهلك في الرووع عن العقد، L221-28إلى  L221-18 املواد من

أورو بالنسبة للشخص  75000و أورو بالنسبة للشخص الطبيعي 15000ة ال تتجاوز قيمتها غرامة إداري

 301املستحدثة بمووب األمر رقم و  من قانون االستهالك الفرنس ي، L242-13ذلك طبقا للمادة و  املعنوي،

 .2السابق 2016لسنة 

البائع بإرواع املبالغ املدفوعة  أما بالنسبة للتشريعات العربية، فنجد مثال أن املشرع التونس ي قد ألزم

ذلك و  أيام عمل تسري ابتداء من تاريخ إرواع البضاعة أو العدول عن الخدمة، 10للمستهلك في أول 

هي و  التجارة اإللكترونية السابق،و  من القانون املتعلق باملبادالت 03فقرة  30طبقا ملا نصت عليه الفصل 

( لسنة 6من قانون املعامالت اإللكترونية رقم ) 33ي في املادة نفس املدة التي تبناذا املشرع الفلسطين

املشرع الفلسطيني إلى وزاء إخالل أو و  على خالف املشرع الفرنس ي لم يتطرق املشرع التونس يو  ، ذذا2013

 .3تأخر البائع اإللكتروني عن رد الثمن، تاركان ذلك للقواعد العامة

لتي يجب على املورد في خاللها إرواع املبالغ املدفعة كاملة أما عن املشرع املغربي، فقد حدد املدة ا

ذلك طبقا و  ( يوما تسري من تاريخ الذي تم فيه ممارسة الحق في الرووع،15للمستهلك، بخمسة عشر )

 . 4القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك 31.08من القانون رقم  37لنص املادة 

                                                 
1
 Article L242-4, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «Lorsque le professionnel 

n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du 

taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux 

premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 

% si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante 

jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de 

retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. » 
2
 Article L242-13, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «Tout manquement aux 

dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation 

reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 

excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. » 
 .157يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، املروع السابق، ص  3
القاض ي بتحديد تدابير  31.08، بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18املوافق  1432من ربيع األول  14صادر في  1.11.03ظهير كشريف رقم  4

 1072، ص 2011أبريل  07املوافق  1432ومادى األول  03، الصادرة بتاريخ 5932لحماية املستهلك، ج.ر.ع 
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درذم على املورد في حالة رفضه إرواع املبالغ إلى  50000إلى  1200كما أقر عقوبات مالية تتراوح ما بين 

ذلك و  في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف،و ،34املستهلك وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة 

 السابق. 31.08من القانون رقم  178طبقا لنص املادة 

يعات للمدة التي يجب على البائع اإللكتروني تجب اإلكشارة إلى أن بعض الفقه يرى أن تحديد التشر و  ذذا

ذميته من أذمية تقرير الحق في الرووع ذاته، إذ بدون أإلى املستهلك اإللكتروني، يأخذ  خاللها رد املبالغ

 تحديد ذذه املدة ال ياون لحق الرووع عن العقد أي فائدة، إذ قد يستعمل املستهلك حقه في الرووع

يتراخى أو يتماطل في إرواع و  لبائع اإللكتروني الذي قد يقوم بإعادة بيعها فورا،يقوم بإرواع السلعة إلى او 

املبالغ للمستهلك اإللكتروني، أو يساومه على بقاء املبلغ تحت أية تعاقدات أو مشتريات وديدة، مما يترتب 

استرداد املبلغ عليه في النهاية عزوف املستهلك عن استعمال حقه في الرووع املقرر له قانونا خشية عدم 

 .1املدفوع

 بإرجاع السلعة مع تحمل مصاريف الرجاع لتاامأثر الرجوع بالنسبة للمستهلك: ال -2

يترتب على املستهلك اإللكتروني عند استعماله لحقه في الرووع عن عقد البيع اإللكتروني الذي سبق 

 الذي عينه ذذا األخير الستالم السلعة،أن أبرمه، إعادة السلعة إلى البائع اإللكتروني، أو إلى الشخص 

 .2ذلك خالل مدة معينة، ما لم يطلب البائع اإللكتروني استرواعها بنفسهو 

على عكس التشريعات العربية التي نظمت الحق في الرووع عن العقد السابقة الذكر، و  و في ذذا اإلطار

قانون االستهالك الفرنس ي، قد و  ن،املتعلق بحقوق املستهلكي 2011/83نجد أن التوويه األوروبي رقم 

هي مدة أربعة و  حددا املدة التي يتعين على املستهلك اإللكتروني خاللها إعادة السلعة إلى املورد اإللكتروني،

 14ذلك طبقا لنص املادة و  ( يوما تسري ابتداء من تاريخ إبالغ املورد بقراره بالرووع عن العقد،14عشر )

من قانون االستهالك  01فقرة  L221-23املادة و  ،3السابق 2011/83وبي رقم من التوويه األور  01فقرة 

 .4الفرنس ي

                                                 
 .453ده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص مأمون علي عبو  ،645خالد كوثر سعيد عدنان، املروع السابق، ص  1
الغموض، مجلة و  سيا يلس، حق املستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد بين الحاوةآو  ،266سه نكه علي رسول، املروع السابق، ص  2

 .519، ص 2017، وامعة محمد خيدر، بسكرة، الجزائر، 14، العدد 09االوتهاد القضائي، املجلد 
3
 Article 14/1 du Directive 2011/83/UE : «À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces 

biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à 

recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la 

communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 11. Ce délai 

est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. » 
4
 Article L221-23-01, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «Le consommateur 

renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, 
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يلتزم املستهلك اإللكتروني بإرواع السلعة إلى البائع اإللكتروني في املدة املحددة قانون، دون أن و  ذذا

 يتحمل أي مصاريف أو مبالغ أو تعويض، باستثناء مصاريف إرواع السلعة، كمصاريف الشحن

 .1النقل...إلخو 

و قد أكد على ذلك أغلب التشريعات املنظمة لحق الرووع عن العقد، من ذلك التوويه األوروبي رقم 

"يتحمل املستهلك فقط التكاليف منه:  02فقرة  14ذلك في املادة و  املتعلق بحقوق املستهلكين، 2011/83

 . املباشرة الناتجة عن إعادة السلعة..."

يتحمل املستهلك فقط التكاليف  ":  02فقرة  L221-23ك الفرنس ي في املادة و كذا قانون االستهال

التجارة و  املتعلق باملبادالت 2000لسنة  83قانون رقم و  ،املباشرة الناتجة عن إعادة السلعة..."

"و يتحمل املستهلك املصاريف الناجمة عن منه:  04فقرة  30ذلك في الفصل و  اإللكترونية التونس ي،

 .ضاعة"إرجاع الب

"...و منه:  36ذلك في املادة و  القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، 31.08وكذا القانون املغربي رقم 

 ذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الرجاع إن اقتض ى الحال ذلك".

املتمم و  املعدل 18/09القانون رقم من  02فقرة  19أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في املادة 

للمستهلك الحق في العدول  "قمع الغش السابق، على أنه: و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03لقانون رقم 

 .دون دفع مصاريف إضافية"و  عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد،

تثني مصاريف إرواع السلعة، إلى أنه خالفا للتشريعات السابقة، لم يسو  املالحظ أن املشرع الجزائري و  

ربما سيتدارك ذلك في النصوص التنظيمية ملمارسة الحق في الرووع عن العقد
2. 

تجب اإلكشارة إلى أن تحمل املستهلك اإللكتروني مصاريف إرواع السلعة ال تاون إال في حالة ما إذا و  ذذا

ها مصاريف، أما إذا كان محل العقد املعدل كان محل العقد سلع، فهذه األخيرة هي التي يترتب على إرواع

                                                                                                                                                         
au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à 

l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. » 
1
 Clement Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, étude de droit de la consommation et de droit 

civil, thèse Pour obtenir le grade de docteur en droit, Spécialité : Droit privé, université de Grenoble, France, 

2015, p 42-43. 
 .148أمال بوذنتال، الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا املستهلك، املروع السابق، ص  2
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عنه هي خدمة، فال يتحمل املستهلك أي مصاريف، على اعتبار أنه في عقود الخدمات ال يوود أي ش يء 

 .1تحمل مصاريف إرواعهو  معين يقوم املستهلك بإرواعه

ر ملصاريف إرواع يجوز أن يتفق املستهلك اإللكتروني مع البائع اإللكتروني، على تحمل ذذا األخيو  ذذا

في ذذه الحالة ال يتحمل املستهلك و ،2السلعة ألن ذذا الحكم يتقرر ملصلحة املستهلك اإللكتروني

بي رقم و قد أكد على ذلك، التوويه األور و  اإللكتروني أي مصاريف في حالة ممارسة لحقه في الرووع،

كذا قانون االستهالك الفرنس ي في املادة و  ،02فقرة  14املتعلق بحقوق املستهلكين، في املادة  2011/83

L221-23  بنصهما على أنه: 02فقرة ، 

افق املنهي على "يتحمل املستهلك فقط التكاليف املباشرة الناتجة عن إعادة السلعة،  ما لم يو

 ...".تحمل ذلك

ذذه  لع على نفقته، عندما تاون تضيف املادتين السابقتين على أن املنهي يتحمل استرداد السو  كما

ذلك ما و  تم توريدذا إلى مسكن املستهلك في مرحلة إبرام العقد،و  خيرة محال للعقود املبرمة خارج املوطن،األ 

 .3لم يتمكن من إرواعها عن طريق البريد نظرا لطبيعتها

املشرع الفرنس ي، يحاولون بال الطرق أن ياون و  يالحظ من املادتين السابقتين أن املشرع األوروبيو  ذذا

 .4استعمال املستهلك اإللكتروني لحقه في الرووع عن العقد بشال مجاني

باستثناء مصاريف إرواع السلعة، فإنه ال يجوز للبائع اإللكتروني تحميل املستهلك و  و عموما

إللكتروني مبالغ أو تعويض عند اإللكتروني أي مصاريف أخرى إضافية، على اعتبار أن تحميل املستهلك ا

متناعه عن استعماله ذذا الحق تفاديا ملا قد إع، يؤدي في كثير من الحاالت إلى ممارسته لحقه في الروو 

 .5يلحقه به من تعويض أو وزاء

                                                 
 .648-647خالد كوثر سعيد عدنان، املروع السابق، ص و  ،457-456مأمون علي عبده قائد الشرعبي، املروع السابق، ص  1
 .170مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، املروع السابق، ص  2

3
 Article 14/3 du Directive 2011/83/UE : «En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens 

ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère 

les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. ». 

Article L221-23-02, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «…pour les contrats 

conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la 

conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés 

normalement par voie postale en raison de leur nature. » 
 .243محمد وريفيلي، املروع السابق، ص  4
 .177وع السابق، ص رمزي بيد هللا علي الحجازي، املر  5
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يثار في إطار إرواع املستهلك اإللكتروني السلعة للبائع اإللكتروني، مسألة نقص قيمتها عند و  ذذا

نتيجة الستعمالها من قبل املستهلك اإللكتروني قبل ممارسة حقه في الرووع، فهل ياون  ذلكو  إرواعها،

 املستهلك اإللكتروني مسؤوال عن ذذا النقص ؟.

ذلك خالفا للعديد من التشريعات و  املشرع الفرنس ي إلى ذذه النقطة،و  لقد تطرق املشرع األوروبي

من  04فقرة  14ريعات العربية، حيث واء في املادتين املنظمة للحق في الرووع عن العقد بما فيها التش

من قانون  03فقرة  L221-23املادة و  ،1املتعلق بحقوق املستهلكين 2011/83التوويه األوروبي رقم 

الناتجة و  ، على أن مسؤولية املستهلك ال تقوم إال في حالة النقص في قيمة السلعة،2االستهالك الفرنس ي

 خصائصهاو  بالسلعة أو سوء استعمالها، باستثناء تلك الالزمة لتحديد طبيعتهاعن عمليات التالعب 

 أدائها السليم.و 

و تطبيقا لذلك فإن املستهلك اإللكتروني ياون مسؤول بالتعويض، في حالة كانت نقص قيمة السلعة 

 تخدامها من أولاملعادة للبائع اإللكتروني، نتيجة لسوء استخدامها من طرف املستهلك اإللكتروني، أو اس

 أدائها السليم.و  خصائصها،و  وظائف أخرى غير تلك الالزمة للتأكد من طبيعتها

و مع ذلك فإن مسؤولية املستهلك عن اإلنقاص في قيمة السلعة تسقط في حالة إخالل البائع 

 6يه املادتين: بإعالم املستهلك اإللكتروني بحقه في الرووع عن العقد، وفقا ملا نصت عل لتزاماإللكتروني باإل

من  05فقرة  L221-5املادة و  املتعلق بحقوق املستهلكين، 2011/83من التوويه األوروبي رقم  01فقرة 

 قانون االستهالك الفرنس ي.

تجب اإلكشارة في األخير، إلى أن املشرع الجزائري قد فرض غرامة مالية على املتدخل )البائع و  ذذا

فته أو عدم احترامه لحق املستهلك في الرووع عن العقد، حيث تتراوح اإللكتروني في مقامنا( في حالة مخال

دج( إلى خمسمائة ألف دينار  50.000قيمة ذذه الغرامة املالية ما بين خمسين ألف دينار وزائري )

                                                 
1
 Article 14/4 du Directive 2011/83/UE : «La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la 

dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, 

les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état 

de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation 

conformément à l’article 6, paragraphe 1, point (h). 
2
 Article L221-23-03, Code de la consommation, créé par Ordonnance n°2016-301-art : «La responsabilité du 

consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que 

celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve 

que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 

221-5. » 
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املتمم للقانون رقم و  املعدل 18/09مكرر من القانون  78ذلك طبقا لنص املادة و  دج(، 500.000وزائري )

 قمع الغش السابق. و  علق بحماية املستهلكاملت 09/03

( سنوات التي تلي انقضاء 5مع إماانية مضاعفة ذذه الغرامة في حالة تكرار املخالفة خالل خمس )

 من القانون السابق. 02فقرة  85ذلك طبقا للمادة و  العقوبة األولى،

اإللكتروني بعد تسلمه للمبيع الحماية القانونية للمستهلك يمكن القول أن مظاذر ختاما لهذا الفصل 

منها ما ذو وراد في القواعد  لهذا األخيرتتجلى في تكريس وملة من الضمانات  )مرحلة االنتفاع باملبيع(

في ذذا اإلطار يستفيد املستهلك اإللكتروني و في القواعد الخاصة بحماية املستهلك، منها ما ذو واردو  العامة

ملا ذو وارد في القواعد العامة، كما يستفيد املستهلك بالضمان في االستحقاق طبقا و  من ضمان التعرض

في ذذه حيث يلتزم البائع اإللكتروني بحالة كان املبيع معيبا طبقا للقواعد الخاصة بحماية املستهلك، 

 إصالح املنتوج املعيب، أوذلك إما بو  بالضمانخالل مدة محددة ظهور عيب في املنتوج الحالة األخيرة عند 

إرواع املبالغ املدفوعة دون اإلخالل بإماانية مطالبة و  إلغاء الطلبية تبدال املنتوج بأخر مماثل، أواس

 .تروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر املستهلك اإللك

 العدول عنالحماية القانونية للمستهلك في ذذه املرحلة، بمنحه حق يمكنه بمقتضاه أيضا هر كما تظ

دون تحمل أي وزاءات أو و  التي كانا عليها قبل التعاقد دون إبداء أي مبررات، الرووع إلى الحالةو  العقد

 .ذو الحق في الرووع عن العقدو  مصاريف إرواع السلعة، ءمصاريف باستثنا
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 الثانيخالصة الباب 

الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة تنفيذ عقد البيع اإللكتروني ختما لهذا الباب يمكن القول أن 

به، ففي الحالة األولى تتجلى هذه الحماية  تظهر عند تسلمه للمبيع و بعد تسلمه له أي في مرحلة اإلنتفاع

يجب أن يتقيد بها عند تسليمه للمبيع للمستهلك، ويتعلق من خالل فرض إلتزامات على البائع اإللكتروني، 

 األمر بـ:

عتبار أن لهذه األخيرة دور مهم في إضفاء الشفافية م فاتورة إلكترونية إلى املستهلك، على إلتزام بتسلياإل

لبيع اإللكتروني الذي تم بينهما، كما تعتبر أداة إثبات توضع في يد املستهلك، يمكنه من خاللها على عقد ا

إثبات هذا العقد ومضمونه في حالة نشوب نزاع بينهما، كما قد وضع املشرع الجزائري عقوبات على البائع 

تخذت هذه املخالفة لك، سواء إورة اإللكترونية للمستهلتزامه بتسليم الفاتإلاإللكتروني في حالة مخالفته ل

شكل عدم إعداد فاتورة وتسليمها للمستهلك، أو تسليمه فاتورة غير مطابقة لشروط الواردة في القانون، 

، والتي تحيلنا للعقوبات املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05من القانون رقم  44وذلك بموجب املادة 

 اعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم.املحدد للقو  04/02الواردة في القانون رقم 

لمستهلك مبيعا مطابقا، سواء مطابق ملا هو متفق عليه في لالبائع اإللكتروني أيضا بتسليم  كما يلتزم

عليها املشرع الجزائري باملبيع املطابق للطلبية طبقا لنص املادة  صطلحإلعقد )املطابقة العقدية( أو كما ا

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، حيث يجب أن يكون املبيع املسلم للمستهلك  18/05من القانون رقم  23

مطابق لـ: الكمية املتفق عليها )املطابقة الكمية( واملواصفات املتفق عليها )املطابقة الوصفية( وللوظيفة 

املخصص لها )املطابقة الوظيفية(، وذلك طبقا للقواعد العامة في القانون املدني، إضافة إلى ضرورة 

تسليمه مبيع مطابق للمقاييس املحدد قانونا )املطابقة القانونية( وذلك طبقا ملا هو وارد في القواعد 

 الخاصة بحماية املستهلك بصورة عامة.

تأمين طرق ووسائل الدفع عند تسلمه للمبيع في نية للمستهلك و من جهة أخرى تتجلى الحماية القانو 

لتزامه بالوفاء بثمن املبيع يستعين في ذلك إلفي إطار تنفيذه لاإللكتروني، فكما هو معلوم أن املستهلك 

بوسائل الدفع اإللكتروني والتي تمكنه من الوفاء عن بعد عبر شبكة اإلنترنت، وكما هو مشهور على هذه 

عتداء على وسائل الدفع الخاصة به أو على بياناته املالية التي غير أمنة، مما قد يفتح املجال لإل نها األخيرة أ

تتضمنها هذه الوسائل، وتعتبر هذه املسألة من املسائل التي تخيف املستهلك وتحد من إقباله على التعاقد 

، وقد الحظنا في هذا اإلطار أن اإللكتروني، لذلك كان ال بد من تأمين الدفع اإللكتروني بصورة عامة

لتشفير اإللكتروني للبيانات، ستنجدت بالوسائل التقنية منها تقنية اإالتشريعات في سبيل تحقيق ذلك قد 

 .ستعمال أحد البروتوكوالت التقنية الخاصة بتأمين البيانات اإللكترونيةإأو 
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فتظهر في  ،االنتفاع باملبيع( عند) أما عن الحماية القانونية املكرسة للمستهلك بعد تسلمه للمبيع

تكريس جملة من الضمانات للمستهلك منها ما هو وراد في القواعد العامة ومنها ما هو وارد القواعد 

 الخاصة بحماية املستهلك.

ستحقاق طبقا ملا هو وارد في القواعد العامة، واإل و في هذا اإلطار يستفيد املستهلك من ضمان التعرض 

نتفاع املستهلك إبأي فعل أو عمل من شأنه أن يعيق متناع عن القيام ائع اإللكتروني باإل حيث يلتزم الب

باملبيع وحرمانه منه، سواء أكان هذا التعرض الشخص ي للبائع اإللكتروني يتخذ شكال ماديا أو شكال 

شأنه أن قانونية، ومن جهة أخرى يلتزم البائع اإللكتروني بدفع أي تعرض قانوني صادر عن الغير من 

ستحقاق إذا نجح في هذه الحالة األخيرة بضمان اإل  يحول دون انتفاع املستهلك باملبيع وحرمانه منه، ويلتزم

 .الغير في تعرضه للمستهلك وثبت له الحق على املبيع كله أو بعضه

، كما يستفيد املستهلك بالضمان في حالة كان املبيع معيبا طبقا للقواعد الخاصة بحماية املستهلك

إما بإصالح  حيث يلتزم البائع اإللكتروني خالل مدة محددة في حالة ظهور عيب في املنتوج بالضمان وذلك

املنتوج بأخر مماثل، أو إلغاء الطلبية وإرجاع املبالغ املدفوعة دون اإلخالل  ستبدالإاملنتوج املعيب، أو 

بإمكانية مطالبة املستهلك بالتعويض في حالة وقوع ضرر، وما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار أن هذا 

قتنائه للمنتوج، فال يجوز إبقوة القانون بمجرد الضمان املكرس للمستهلك هو ضمان يستفيد منه 

لتزام عقوبات لكتروني في حالة مخالفته لهذا اإلتفاق على إسقاطه أو إنقاصه، ويترتب على البائع اإلإلا

 .مالية طبقا ملا هو وارد في القانون 

، بمنحه حق يمكنه -بعد تسلمه للمبيع– الحماية القانونية للمستهلك في هذه املرحلةتظهر أيضا 

تي كانا عليها قبل التعاقد دون إبداء أي مبررات، ودون تحمل أي بمقتضاه هدم العقد والرجوع إلى الحالة ال

جزاءات أو مصاريف باستثناء مصاريف إرجاع السلعة، وهو الحق في الرجوع عن العقد، ويعتبر هذا الحق 

من أحدث الحقوق املكرسة للمستهلك بصورة عامة في القانون الجزائري، والذي من املتوقع منه أن يكون 

في إعادة التوازن في عقود التي يبرمها املستهلك سواء التقليدية أو اإللكترونية، ومن شأنه أيضا  له أثر كبير

أن يضمن حماية أكبر للمستهلك اإللكتروني ويعزز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية، مع اإلشارة في 

 برغم من أنه قد اعترف بهذاهذا اإلطار أن املشرع الجزائري لم يصدر لحد األن تنظيم خاص بهذا الحق، 

املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش  09/03من القانون رقم  19الحق للمستهلك بمقتض ى املادة 

عقوبات على ، كما قد أقر بمقتض ى هذا القانون 18/09من القانون رقم  02واملضافة بموجب املادة 

 حترامه لحق املستهلك في الرجوع.إاملتدخل في حالة عدم 



 

 

 

 

 خاتمــــــةال
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تعتبر املخاطر التي يتعرض لها املستهلك في إطار تسوقه اإللكتروني العامل األساس ي املؤثر على ثقته في 

 الشخصيةته هذه املعامالت، فخوف املستهلك اإللكتروني من غشه أو التحايل عليه أو االعتداء على بيانا

مر الذي تعاقد اإللكتروني بصورة عامة، األ على القف في وجه إقباله العقبة التي ت ياملالية ... إلخ، هو 

عتبار أن إقبال املستهلكين على التسوق إتطور التجارة اإللكترونية، على و  ينعكس سلبا على نمو

 زدهار التجارة اإللكترونية.إو  نمولالعامل األساس ي  ةإبرام عقود التجارة اإللكترونيو  اإللكتروني

على  لذلك نجد أن أغلب الدول بما فيها الجزائر قد ركزت في إطار قوانينها املنظمة للتجارة اإللكترونية

كما يظهر من خالل هذه الدراسة أن و  حماية املستهلك لتعزيز ثقته في معامالت التجارة اإللكترونية،

عقد البيع اإللكتروني بصورة خاصة و  تعاقده اإللكتروني بصورة عامةالحماية القانونية للمستهلك في إطار 

ة االنتفاع باملبيع لتظهر في جميع مراحل هذا التعاقد، بدأ باملرحلة التي تسبق إبرام العقد إلى حد مرح

 محل عقد البيع اإللكتروني الذي أبرمه املستهلك.

د بها يات على البائع يجب أن يتقلتااممن اإل و في هذا اإلطار تتجلى مظاهر هذه الحماية في فرض جملة

ير يتعين على البائع إطار تعاقده اإللكتروني مع املستهلك، إضافة إلى تكريس جملة من الحقوق لهذا األخفي 

لية تضمن حماية املستهلك من مخاطر اآلحترامها، إلى جانب وضع جملة من األليات القانونية إاإللكتروني 

 كذا االعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها من الغير أثناء إبرامهو  عقد البيع اإللكتروني، التي يتم من خاللها

 تنفيذه لعقد البيع اإللكتروني.و 

"الحماية القانونية للمستهلك في عقد البيع هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان: و على ضوء 

 توصلنا إلى جملة من النتائج، أبرزها: اإللكتروني"

 تبدأ الحماية القانونية للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني في املرحلة التي تسبق إبرام هذا األخير، -01

اإللكتروني، حيث  عقدأخطر مراحل إبرام الو  تعتبر هذه املرحلة من أهمو  التي تعرف بمرحلة التفاوض،و 

يكون ذلك عادة عن طريق و  معه، لتعاقد لجذبهيحاول البائع في هذه املرحلة التأثير على إرادة املستهلك 

 .اإلشهار التجاري اإللكتروني

ال يختلف اإلشهار التجاري اإللكتروني من حيث مضمونه وهدفه عن اإلشهار التجاري التقليدي،  -02

تحفزهم لإلقبال على التعاقد عليه، و  فكالهما يهدفان إلى التعريف بمنتوج معين بصورة تجذب املستهلكين

األساسية التي يتميا بها اإلشهار التجاري اإللكتروني عن نظيره التقليدي أنه يتم عبر إلى أن الخاصية 

، ال سيما تلك املتعلقة ، هذه األخيرة منحت للمعلنين العديد من الفوائدةاإللكتروني تصالوسائل اإل
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التي كان بتكلفة أقل من تلك و  إلى أكبر عدد من املستهلكين إشهارهم التجاري سرعة إيصال و  بسهولة

 التقليدي ينفقها في اإلشهار

بما تحمله من ممياات  تم من خاللها اإلشهار التجاري يالتي أصبح اإللكترونية إن الطريقة  -03

للمعلنين، مكنت هؤالء من إرسال إشهاراتهم التجارية إلى أكبر عدد من املستهلكين، هدفهم الوحيد منها هو 

التهويل، لتتجاوز و  التي غالبا ما يبرزونها بنوع من املبالغةو  شهارات،جذبهم للتعاقد على السلع محل هذه اإل 

هذا األخير بعد إبرامه لعقد  فاجأتليخداع املستهلك، و  تصل إلى حد تضليلو  بذلك الحد املسموح به،

 اإللكتروني.تسلمه املبيع، بأن هذا األخير غير مطابق ملا هو وارد في اإلشهار التجاري و  البيع اإللكتروني

بما يعزز ثقته في معامالت  التجاري اإللكتروني بهدف حماية املستهلك من األثار السلبية لإلشهار -04

 املشرع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة إلى تنظيم اإلشهار تجهإالتجارة اإللكترونية بصورة عامة، 

 18/05ع من الباب الثاني من القانون رقم ، وهو ما يظهر من خالل الفصل السابالتجاري اإللكتروني

الشروط التي يجب و  بعض الضوابطاملتعلق بالتجارة اإللكترونية، فكان املنطلق في هذا التنظيم أن فرض 

هي: أن يكون و  تحت طائلة توقيع الغرامات املالية في حالة مخالفتها، اإللكتروني أن تتوافر في اإلشهار

كرسالة إشهارية، أن يكون الشخص الذي تم تصميم اإلشهار التجاري اإلشهار التجاري محدد بوضوح 

اآلداب العامة، و  اإللكتروني لحسابه قابال للتحديد، أن ال يمس اإلشهار التجاري اإللكتروني بالنظام العام

 صادقا.و  أن يكون مضمون اإلشهار التجاري اإللكتروني واضحاو 

أيضا حظر بعض اإلشهارات التجارة اإللكتروني  القانوني لإلشهار التجاري  شمل التنظيم -05

الذي يهدف من خالله املعلن إلى  يتعلق األمر بكل من: اإلشهار التجاري اإللكتروني املضللو  اإللكترونية،

قد حدد املشرع و  خداعه لجذبه إلى التعاقد على السلعة محل عقد البيع اإللكتروني،و غش املستهلك 

من  28الجزائري في هذا اإلطار بعض صور اإلشهار التجاري املضلل على سبيل املثال ال الحصل في املادة 

مالية على كل من املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، كما أقر عقوبات  04/02القانون رقم 

لكتروني املضلل رر من اإلشهار التجاري اإليخالف هذا الحظر، كما يمكن للمستهلك اإللكتروني املتض

 40ذلك طبقا لنص املادة و  الضرر الذي أصابه نتيجة التضليل ه عنتعويضللمطالبة ب ءاللجوء إلى القضا

 املتعلق بالتجارة اإللكترونية. 18/05من القانون رقم 

، ظهر نتيجة الستعمال ةكما شمل هذا الحظر أيضا نوع حديث من اإلشهارات التجارة اإللكتروني -06

هي الرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها و  عن منتوجاتهم، لإلشهاراملعلنين البريد اإللكتروني 

spam ، إزعاج كبير للمستهلكين، كون أنهيسبب  اإللكتروني التجاري  اإلشهارمن  ثبت أن هذا النوع قدو 
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رهقهم في إزالتها، كما يو  زدحام صندوق بريدهم اإللكتروني،إتسبب في يو  أخذ حيا من بريدهم اإللكتروني،ي

سبق تعامل مع  ، ودون مدون رغبة منهرسل إليهم نه يكون أ تعديا على حياتهم الخاصة،و  قتحاماإعد ي

 .مإليه املعلن الذي أرسله

يحظر  انظامالرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها تبنت أغلب التشريعات للحد من  -07

صريحة و  على املعلن إرسال رسائله اإلشهارية إلى البريد اإللكتروني للمستهلك، إال بمقتض ى موافقة مسبقة

يسمى هذا النظام بـنظام  أو كانت هناك عالقة سابقة بينهما تجعل الرضاء أمرا متصورا، ،هذا األخيرمن 

 .(opt-inالرضاء الصريح املسبق )

نظام من الرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها هناك من التشريعات من تبنى للحد  -08

طبقا لهذا النظام، يستطيع املعلن أن يرسل رسائله اإلشهارية إلى (: opt-outقائمة الرفض أو االعتراض )

 ،منهم ريحة املسبقةصناديق البريد اإللكتروني للمستهلكين دون الحاجة إلى الحصول على موافقتهم الص

إذا لم يرغب املستهلك في تلقي املزيد من الرسائل اإلشهارية، فيقع عليه عبء إرسال هذه الرغبة إلى و 

املعلن في املستقبل، فإذا أرسل املستهلك رغبته في عدم تلقي املزيد من الرسائل اإلشهارية، فعلى املعلن أن 

 إال تعرض للمسؤولية.و  يحترم هذه الرغبة

 spamرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها لاملالحظ على تنظيم املشرع الجزائري ل -09

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أنها تبنى النظامين  18/05من القانون رقم  33و 32بمقتض ى املادتين 

ائري من ذلك، أن السابقين معا بالرغم من أن النظامين ال يتوافقان مع بعضهما، لعل قصد املشرع الجز 

( opt-inالحرة )و  رسائله اإلشهارية إلى املستهلك يكون بناء على املوافقة املسبقةلإرسال املورد اإللكتروني 

منح رضاه بتلقي الرسائل اإلشهارية اإللكترونية من املعلن مقدم و في حالة موافقة املستهلك و لهذا األخير،

مع ضرورة أن يضع منظومة قانونية تسمح  ةهاراته اإللكترونيالطلب، يمكن لهذا األخير أن يرسل إليه إش

سحب رضاه إذا بدا له و  للمستهلك بالتعبير مستقبال عن رغبته في عدم تلقي املزيد من رسائله اإلشهارية

 (.opt-out) ذلك

 هومن مظاهر الحماية القانونية للمستهلك في املرحلة السابقة إلبرام عقد البيع اإللكتروني أيضا  -10

ات املقرر لتاامأحد أهم اإل لتااميعتبر هذا اإلو  على البائع اإللكتروني، قبل التعاقدي باإلعالم إلتاامفرض 

 تبصيرهو  تهالذي يلعبه في تنوير إراد الكبيرلحماية املستهلك في املرحلة قبل التعاقدية، ذلك نظرا للدور 

حماية رضاه، حتى يكون على علم بما هو مقدم على التعاقد عليه، فأهم ما يحتاجه املستهلك في املرحلة و 

التعاقد بصورة و  املعلومات املتعلقة باملبيعو  التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكتروني هو تزويده بالبيانات
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ك في إطار هذا النوع من التعاقد ال يستطيع فحص املبيع فحصا فعليا ملموسا أن املستهلو  عامة، ال سيما

على التعاقد يكون بناء على املعلومات التي يقدمها  هفإن إقدام بالتاليو  تسلم املبيع،و  إال بعد إبرام العقد

 التعاقد بصورة عامة.و  البائع له حول املبيع

لكتروني على تنظيم مفصل من قبل التشريعات بما فيها قبل التعاقدي باإلعالم اإل لتاامحظي اإل -11

املعلومات و  حددت البياناتو  فقط، بل بينت لتاامكتفي بمجرد فرض هذا اإل، حيث لم تاملشرع الجزائري 

 ،عريفية لشخصية البائع اإللكترونييتعلق األمر بـ: البيانات التو  التي يجب أن يتضمنها اإلعالم اإللكتروني،

الخصائص و  املعلومات املتعلقة باملبيع محل التعاقد اإللكتروني سواء تلك املتعلقة بالسماتو  البياناتو 

، إضافة إلى البيانات األساسية للمبيع، أو تلك املتعلقة بحالته القانونية أو تلك املتعلقة بطريقة استعماله

 كذا شروط البيع.و  املتعلقة بسعر املبيع محل عقد البيع اإللكتروني،

عقوبات مالية على البائع اإللكتروني في حالة  ،شريعات بما فيها املشرع الجزائري التأغلب قرت أ -12

ستنادا إلى القواعد العامة اللجوء إلى إ لهذا األخير، كما يمكن ه قبل التعاقد بإعالم املستهلكإلتاامإخالله ب

يمكنه من جهة أخرى املطالبة و  ،من جهة القضاء من أجل املطالبة بإبطال العقد في حالة إبرامه

 ه قبل التعاقدي باإلعالم اإللكترونيإلتاامبالتعويض في حالة ما إذا أصابه ضرر نتيجة إخالل البائع ب

 ،أكثرها إبراما من طرف املستهلكو  ،ةيعتبر عقد البيع اإللكتروني من أهم عقود التجارة اإللكتروني -13

فإن  بالتاليو  شروطه عن عقد البيع التقليدي،و  مضمونهعقد البيع اإللكتروني ال يختلف من حيث و 

ة من خصائص هذا األخير هي نفسها خصائص عقد البيع اإللكتروني، إلى أن هذا األخير ينفرد بمجموع

من أبرز هذه الخصائص أنه يبرم عن و  أساسا عن الوسيلة اإللكترونية التي يتم إبرامه بها، تنبعالخصائص 

 .ي ألطرافه في مجلس عقد واحد حقيقيبعد دون التواجد املاد

ثير العديد من الطريقة التي يبرم بها عقد البيع اإللكتروني بما تضفي عليه من خصائص ت إن -14

القبول و  أو التعبير عن اإليجاب االتعبير عن اإلرادة إلكتروني كيفية املسائل القانونية، أبرزها مسألة

 نترنتالقبول بأي طريقة تتيحها شبكة اإل و  التعبير عن اإليجابما هو متفق عليه أنه يمكن و  ،إلكترونيا

القبول بصورة و  الوسائط اإللكترونية املرتبطة بها، شرط أن تكون هذه الطريقة تعبر عن اإليجابو 

املواقع و  القبول اإللكترونيين هم: البريد اإللكترونيو  من الطرق املشهورة للتعبير عن اإليجابو  واضحة،

 .نترنتأو عن طريق املشاهدة واملحادثة املباشرة عبر اإل  اإللكترونية،
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من املسائل التي يثيرها اإليجاب اإللكتروني هي مسألة النطاق الزماني له، فماهم معلوم أن  -15

من غير املتصور أن و  األيام،و  هو إيجاب مستمر على مدار الساعة نترنتاإليجاب املعبر عنه عبر شبكة اإل 

ما هو متفق عليه في هذا اإلطار أنه يمكن للموجب تحديد و  بإيجابه طوال هذه املدة،يبقى املوجب ملزم 

النطاق الزماني إليجابه أو مدة سريان هذا اإليجاب، كأن يشير بأن إيجابه ساري حتى تاريخ كذا، أو ملدة 

سريان  أسبوع أو شهر من تاريخه، أو خالل هذا العام أو غيرها من العبارات التي تفيد تحديد مدة

 اإليجاب.

ا هو معلوم أن مهي مسألة النطاق املكاني له، فكأيضا املسائل التي يثيرها اإليجاب اإللكتروني من  -16

 نترنتستمدها من الطابع الدولي لشبكة اإل إهذه الخاصية و  اإليجاب اإللكتروني ذو طابع دولي في الغالب،

فإن اإليجاب اإللكتروني الذي يعبر عنه املوجب عبر  بالتالي، من خاللها عن اإليجاب اإللكترونيالتي يعبر 

قد يحدث أن يقترن بقبول من شخص أو و  من الجزائر مثال قد يظهر في عدة دول أجنبية ، نترنتشبكة اإل 

عدة أشخاص من هذه الدول، مما يطرح عدة صعوبات على املوجب منها الكيفية التي يوفي بيها هذه 

أن ما هو متفق عليه في هذا اإلطار أنه يمكن للموجب و  أميال عن موقع القابل،و  الهو يبعد أمياو  الطلبات

ن ذلك، يسمى عادة بشرط حصر يذلك بإدراج شرط يبو  نطاق املكاني إليجابه على إقليم معيناليحصر 

 اإلقليم أو كما يسميه البعض بنطاق التغطية أو النطاق الذي يغطيه اإليجاب

حة، خالفا للقبول التقليدي الذي امن املتفق عليه في التعبير عن القبول اإللكتروني أنه يكون صر  -17

فقاعدة القبول الضمني ال تتماش ى مع هذه التقنيات  ،يمكن أن يكون التعبير عنه ضمنيا منتجا ألثره

تعاقد بين حاضرين الحديثة للتعاقد، على اعتبار أن هذه القواعد قد وضعت في وقت يفترض أن يكون ال

يستنتج التصرف الذي يقوم به الشخص و  في مجلس عقد واحد، يمكن للموجب من خالله أن يالحظ

دل على قبوله الضمني، في حين أن خصوصية هذا النوع من التعاقد الذي يتم عن بعد عبر تي تالو  األخر

 .رادة الطرف األخرستنتاج إإو  ستخالصإحديثة تحول دون قدرة املوجب على وسائل إلكترونية 

 ،من املسائل القانونية التي يثيرها إبرام عقد البيع اإللكتروني هي مسألة تحديد زمان إبرامه -18

تجارة اإللكترونية بصفة عامة قد املالحظ في هذه النقطة أن أغلب التشريعات الحديثة املنظمة لعقود الو 

حدد لحظة إبرام عقد البيع اإللكتروني حظة إبرام هذه العقود، فهناك من ختلفت مواقفها في تحديد لإ

ها هناك من حددو  ها املوجب القبول،ها باللحظة التي يتسلم فيهناك من حددو  الن القابل قبوله،عند إع

ود باللحظة التي يعلم بها املوجب بالقبول فعال... إلخ، أما عن املشرع الجزائري فقد حدد لحظة إبرام العق
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 اإللكترونية بصورة عامة، في اللحظة التي يقوم فيها القابل )املستهلك( بتأكيد طلبه، بمعنى تأكيد قبوله،

 .املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05من القانون رقم  04فقرة  12ذلك طبقا لنص املادة و 

تعتبر الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية، أحد أهم مظاهر الحماية القانونية  -19

، فكما هو معلوم في العقود التي يبرمها املستهلك املكرسة للمستهلك في مرحلة إبرامه لعقد البيع اإللكتروني

 قلة خبرة من جهة،و  تهلكاملساواة بين أطرافها، نظرا لضعف املسو  أنها تضفى عليها صفة عدم التوازن 

يتجلى و  قوة املنهي من جهة أخرى، األمر الذي فتح املجال لهذا األخير بفرض إرادته على املستهلك،و  خبرةو 

تعتبر و  وضع شروطه، الهدف منها تحقيق منفعة له على حساب املستهلك،و  ذلك بانفراده بصياغة العقد

عقد البيع اإللكتروني بصفة خاصة املجال الخصب و  امةبصفة ع ةفي هذا اإلطار عقود التجارة اإللكتروني

، يقوم البائع تتم في العادة في شكل عقد نموذجيكون أن هذه العقود ملثل هذه الشروط املجحفة، 

إدراج شروطها مسبقا على موقعه اإللكتروني، بحيث ال يترك مجال للمستهلك و  اإللكتروني بإعدادها

قد ترتب على ذلك و  ط، فال يكون أمامه إال قبول التعاقد أو رفضه،أو تعديل هذه الشرو  للتفاوض معه

يحده و  ،ل الذي قد يؤثر على ثقة املستهلكظاهر في التوازن في هذا النوع من العقود، بالشكو  ختالل كبيرإ

 .من اإلقدام على هذا النوع الحديث من التعاقد

بهدف حماية املستهلك من الشروط التعسفية و إعادة نوع من التوازن و املساواة في العقود التي  -20

أغلب التشريعات بما فيها املشرع الجزائري للحد من هذه الشروط، مع اإلشارة في هذا يبرمها، تدخلت 

املتعلق  18/05اإلطار أن املشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة الشروط التعسفية في القانون رقم 

املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات  04/02رقم بالتجارة اإللكترونية، إال أنه فصل فيها ضمن القانون 

الذي يحدد العناصر األساسية للعقود املبرمة  06/306املرسوم التنفيذي رقم و  املتمم،و  التجارية املعدل

ما هو متفق عليه أن القواعد املتعلقة و  تعتبر تعسفية، البنود التيو  املستهلكينو  بين األعوان االقتصاديين

د و املرسوم التنفيذي السابق، تسري على عقو  السابق 04/02بالشروط التعسفية الواردة في القانون رقم 

 أطرافها املستهلك.أحد التي يكون و  التجارة اإللكترونية بصورة عامة

هما: معيار قوائم الشروط و  املشرع الجزائري لتحديد الشروط التعسفية على معيارين عتمدإ -21

أين  ،06/03من املرسوم التنفيذي رقم  05، املادة 04/02من القانون رقم  29التعسفية الواردة في املادة 

ار معيو  ،وضع املشرع الجزائري قائمتين تتضمن مجموعة من الشروط تعتبر تعسفية بقوة القانون 

هو معيار عام يمكن االعتماد عليه في تحديد و  واجبات أطراف العقدو  اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق 

 التي لم يدرجها املشرع الجزائري ضمن القائمتين السابقتين.و  الشروط التعسفية
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تتنوع أساليب الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية التي يدرجها البائع في عقد البيع  -22

القواعد الخاصة بحماية املستهلك من جهة أخرى، فطبقا و  اإللكتروني، بين القواعد العامة من جهة،

للجوء إلى في ظل غياب نص خاص يحدد مصير الشرط التعسفي، يمكن للمستهلك او للقواعد العامة

من جهة أخرى أقر املشرع الجزائري و  القضاء للمطالبة بتعديل الشرط التعسفي أو إلغائه هذا من جهة،

املحدد للقواعد  04/02تعسفية طبقا للقانون العقوبات مالية على الطرف األخر في حالة إدراج الشروط 

ك بصفة ز من الحماية املقررة للمستهلمن أجل التعزيو  املتمم،و  املطبقة على املمارسات التجارية املعدل

البحث عن الشروط و  ستحدث املشرع الجزائري لجنة تسهر على املراقبةإعامة من الشروط التعسفية 

الذي يحدد  06/306التعسفية في العقود التي يكون أحد أطرفها املستهلك بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 البنود التي تعتبر تعسفية.و  املستهلكينو  ان االقتصاديينالعناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعو 

إن أهم مخاوف املستهلك في إطار إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، هو االعتداء على معطياته ذات  -23

الطابع الشخص، فكما هو معلوم أن املستهلك في إطار إبرامه لعقد البيع اإللكتروني يقوم بالتصريح 

الحديثة أبرزها شبكة  تصالطرف األخر من أجل إتمام إبرام العقد عبر وسائل اإلببياناته الشخصية لل

ما هو مشهور على هذه األخيرة أنها غير أمنة كونها شبكة مفتوحة يمكن ألي شخص الولوج و  ،نترنتاإل 

كما التجسس عليه أو التشهير به، و  إليها، مما يفتح املجال للغير العتراض البيانات الشخصية للمستهلك

ذلك عندما يقوم بتجميع و  قد يكون االعتداء على البيانات الشخصية للمستهلك من طرف البائع نفسه،

 .بطريقة غير شرعية أي دون احترام الشروط املحدد قانونا في هذا اإلطارهذه البيانات 

 الشخص ي املعطيات ذات الطابعسألة معلى غرار التشريعات املقارنة إلى  املشرع الجزائري  تطرق  -24

 نمنه، أي 26ذلك في املادة و  ،18/05بموجب القانون رقم  ةفي إطار تنظيمه للتجارة اإللكترونيللمستهلك 

نص على جملة من الشروط يتعين على املورد اإللكتروني أن يتقيد بها في إطار جمعه للمعطيات ذات 

الطابع الشخص ي للمستهلكين، منها: الحصول على موافقة املستهلكين اإللكترونيين قبل جمع هذه 

 سرية البيانات.و  كذا ضمان أمن نظم املعلوماتو  البيانات،

املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال  18/07لقانون رقم أصدر املشرع الجزائري ا -25

على املورد اإللكتروني في إطار بعض أحكام هذا القانون تسري و  معالجة املعطيات ذلت الطابع الشخص ي،

جمعه للبيانات الشخصية للمستهلكين، كون أن جمع البيانات الشخصية يدخل في مفهوم معالجة 

قد و  السابق، 18/07من القانون رقم  03فقرة  03شخص ي طبقا لنص املادة املعطيات ذات الطابع ال
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تطرق املشرع الجزائري من خالل هذا القانون للشروط الواجب إتباعها عند معالجة املعطيات ذات 

 الطابع الشخص ي لألشخاص الطبيعيين بصورة عامة.

السابق، سلطة وطنية لحماية املعطيات  18/07املشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ستحدثإ -26

ذات الطابع الشخص ي، أين يتعين على املورد اإللكتروني في إطار جمعه للمعطيات ذات الطابع الشخص ي 

من  12ذلك طبقا لنص املادة و  للمستهلكين أن يأخذ تصريحا مسبقا من السلطة الوطنية أو ترخيصا منها،

على من جهة أخرى فقد تضمن هذا القانون جملة من العقوبات الجزائية و  السابق، 18/07القانون رقم

بعض هذه العقوبات تسري على املورد اإللكتروني في حالة مخالفته و  كل من يخاف أحكام هذا القانون،

ذلك في ظل غياب و  نيةاملتعلق بالتجارة اإللكترو  18/05من القانون رقم  26للشروط املحدد في املاد 

 عقوبات في إطار هذا األخير.

تظهر الحماية القانونية للمستهلك أيضا أثناء تسلمه للبيع محل عقد البيع اإللكتروني، حيث نجد  -27

اإللكتروني  وردات على امللتاامعلى غرار التشريعات املقارنة قد فرض جملة من اإلو  أن املشرع الجزائري 

من ذلك أن ألزمه بتسليم فاتورة إلكترونية و  تسليم املبيع للمستهلك اإللكتروني،يجب أن يتقيد بها عد 

من القانون  20ذلك طبقا لنص املادة و  ت اإللكترونية،تصاال للمستهلك عن كل بيع ملنتوج عن طريق اإل

 .املتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05

املحدد للقواعد املطبقة على  04/02رقم  من القانون  03فقرة  10خالفا ملا هو وارد في املادة  -28

الذي يحدد  05/486من املرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  02املادة و  املتمم،و  املمارسات التجارية املعدل

الذي جعل و  كيفيات ذلك،و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  سند التحويلو  شروط تحرير الفاتورة

لعون االقتصادي بتسليم الفاتورة للمستهلك في عقود االستهالك ا إلتااماملشرع الجزائري من خاللهما 

املورد اإللكتروني بتسليم الفاتورة اإللكترونية إلى  إلتاامالتقليدية يتوقف على طلب املستهلك، في حين أن 

 شتراط طلب املستهلك اإللكتروني ذلك،إني يكون إجباريا دون الحاجة إلى املستهلك في إطار العقد اإللكترو 

 من قانون التجارة اإللكترونية السابقة الذكر. 20هو ما يستخلص من صياغة املادة و 

فهي تخضع في شروط  بالتاليو  لم يخص املشرع الجزائري الفاتورة اإللكترونية بتنظيم خاص، -29

هو و  البيانات الواجب أن تتضمنها إلى التنظيم الساري املفعول للفاتورة الورقية بصورة عامة،و  تحريرها

 وصل التسليمو  سند التحويلو  الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة 05/486املرسوم التنفيذي رقم 

أن  في هذا اإلطار فقد نص املشرع الجزائري على البيانات الواجبو كيفيات ذلك،و  الفاتورة اإلجماليو 

، إضافة إلى البيانات يتعلق األمر ببيانات متعلقة بالبائع اإللكترونيو  تتضمنها الفاتورة بصورة عامة،
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املتعلقة باملستهلك اإللكتروني، إضافة إلى بيانات أخرى متعلقة أساسا بعملية البيع التي تمت بينهما، كما 

 تضمن املرسوم السابق جملة من الشروط يجب مراعاتها في تحرير الفاتورة حتى يعتد بها قانونا.

للفاتورة اإللكترونية أهمية كبيرة في معامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، فهي تلعب دور في  -30

، يمكنه من خاللها يلة لإلثبات توضع في يد املستهلكبر وستإضفاء الشفافية على هذه املعامالت، كما تع

 إثبات عقد البيع اإللكتروني الذي تم بينهم في حالة نشوب أي نزاع.

بتسليم الفاتورة  لتاامقر املشرع الجزائري عقوبات على البائع اإللكتروني في حالة مخالفته لإلأ -31

من  44ذلك بمقتض ى املادة و  اإللكتروني، أو في حالة تسليم فاتورة غير مطابقة ملا هو وارد في القانون،

قوبات الواردة في القانون رقم التي بدورها تحيلنا إلى العو  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05القانون 

 34و 33بالضبط في املادتين و  املتمم،و  املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل 04/02

العقوبات و  تتجلى مظاهر هذه العقوبات في الغرامات املالية،و  الفصل الثاني من الباب الرابع منه،و  ،منه

 نشر الحكم على نفقته...إلخ.و  التجهياات،و  العتادو  املتمثلة في حجر السلعو  التكميلية

املرتبطة بتسليم املبيع، يلتام هذا األخير أيضا و  ات املفروضة على البائع اإللكترونيلتاامفي إطار اإل -32

ف باسم املطابقة العقدية أو كما التي تعر و  بتسليم للمستهلك مبيع مطابق، سواء مطابق ملا هو متفق عليه

املتعلق بالتجارة اإللكترونية  18/05من القانون رقم  23املشرع الجزائري بمقتض ى املادة صطلح عليها إ

املنصوص عليها في القانون و  كذا تسليم مبيع مطابق للمقاييس املحددة قانونا،و  بمطابق املبيع لطلبية،

لث من الباب الثاني املتمم، وذلك في الفصل الثاو  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03رقم 

 .12و 11بالضبط في املادتين و  منه،

وسائله أحد أهم املسائل املثارة في إطار التجارة اإللكترونية بصورة و  يعتبر تأمين الدفع اإللكتروني -33

بالوفاء بثمن املبيع محل عقد البيع اإللكتروني يستعين  هإلتاامعامة، فاملتوقع أن املستهلك في إطار تنفيذ 

التي تمكنه من الوفاء باملبيع مباشرة و  بياناته املالية الواردة فيها،و  في ذلك بأحد وسائل الدفع اإللكترونية

يمكن ألي شخص الولوج إليها، مما و  ما هو معلوم على هذه األخيرة أنها غير أمنة،و  ،نترنتعبر شبكة اإل 

كما و  ستعمالها لسرقة أمواله،إأرقام بطاقاته البنكية من أجل و  املجال إلمكانية سرقة بياناته املالية يفتح

وصول إلى ذلك وسائل يستعملون في سبيل ال ينال حظنا أن األشخاص املوصوفين باملجرمين اإللكتروني

 .تقنية متطورة
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 ستعانةإلى اإل وسائله و  نترنتاإللكتروني عبر اإل دفع لتأمينها لسبيل في  لجأت أغلب التشريعات -34

البروتوكوالت التقنية لتأمين البيانات اإللكترونية، كما و  بالوسائل التقنية منها تقنية التشفير اإللكتروني

 البيانات املالية لألفراد بصورة عامة.و  أقرت عقوبات على كل من يعتدي على وسائل الدفع

، فبرغم من مسألة تأمين وفاء املستهلك إلكترونياالتشريع الجزائر أن هناك قصور في على املالحظ  -35

نص على ضرورة و  أن املشرع الجزائري قد تطرق إلى الدفع اإللكتروني في إطار معامالت التجارة اإللكترونية

ذلك في الفصل السادس من الباب الثاني من القانون رقم و  ،الدفع اإللكتروني حماية للمستهلكتأمين 

العقوبات التي توقع على إلى يتطرق يبين كيفية ذلك، ولم املتعلق بالتجارة اإللكترونية، إال أنه لم  18/05

قانون  النقطة األخيرةقد أسعفنا في هذا و  املالية الخاصة باملستهلك، اتبيانالو  املعتدون على وسائل الدفع

املتعلقة بالعقوبات املوقعة و  ، ال سيما مواد القسم السابع مكرر منهاملتممو  املعدل بات الجزائري العقو 

 لية للمعطيات.حالة املساس بأنظمة املعالجة اآل األشخاص فيعلى 

تستمر الحماية القانونية للمستهلك إلى ما بعد تسلمه املبيع محل عقد البيع اإللكتروني الذي  -36

مرحلة االنتفاع باملبيع، حيث يستفيد املستهلك في هذا اإلطار بجملة من الضمانات أبرمه، أي في 

القانونية، تمكنه من االنتفاع باملبيع، سواء تلك الواردة في القواعد العامة في القانون املدني، أو تلك التي 

إللكتروني بأن يضمن من ذلك أن يلتام البائع او  تضمنتها القواعد الخاصة بحماية املستهلك بصورة عامة،

ال يسمح للغير و  نتفاعا كامال وهادئا، فال يعترض له شخصيا،إاالنتفاع به و  للمستهلك ملكية املبيع

 قواعد العامة في القانون املدني.االستحقاق طبقا للو  هو ما يعرف بضمان التعرضو  باالعتراض له،

متناع عن القيام بأي فعل أو ذلك باإل و  يتعين على البائع اإللكتروني ضمان عدم تعرضه الشخص ي، -37

تخذ هذا إسواء و  ،حرمانه منه سواء كليا أو جزئياو  املبيعبنتفاع املستهلك إيعيق  أن عمل من شأنه

في و ،التعرض شكال ماديا أو شكل قانونيا، كما يضمن من جهة أخرى التعرض القانوني الصادر عن الغير

استحق املبيع كليا أو جزئيا، فيكون البائع و  فيما يدعيه على املبيع،هذه الحالة األخيرة إذا ثبت للغير الحق 

 .ستحقاق الكلي أو الجزئيوني في هذه الحالة ضامنا لهذا اإل اإللكتر

، هو ضمان العيوب بيع للمستهلكمن الضمانات املفروضة على البائع اإللكتروني بعد تسليمه امل -38

ات املفروضة على البائع اإللكتروني، كما لتااميعتبر هذا الضمان من أهم اإلو  التي قد تظهر في هذا األخير،

في  لتاامقد أشار املشرع الجزائري إلى هذا اإلو  ،الحقوق التي يتمتع بها املستهلك يشكل في الوقت نفسه أبرز 

ية، في حين تطرق املتعلق بالتجارة اإللكترون 18/05من القانون رقم  23إطار التعاقد اإللكتروني في املادة 
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املرسوم و  املتممو  قمع الغش املعدلو  املتعلق بحماية املستهلك 09/03إلية بشكل مفصل في القانون رقم 

 .الخدمات حيا التنفيذو  كيفيات وضع ضمان السلعو  الذي يحدد شروط 13/327التنفيذي رقم 

خالل فترة زمنية و  القانون ضمان املبيع أو املنتوج املبيع، هو ضمان يتقرر للمستهلك بقوة إن  -39

نه أن يلتام البائع اإللكتروني خالل مدة زمنية محددة في حالة و ، مضمقتنائه للمنتوجإمحددة بمجرد 

إرجاع و  ستبدال املنتوج بأخر مماثل أو إلغاء الطلبيةإإصالح املنتوج املعيب أو ظهور عيب في املنتوج بـ: 

ذلك طبقا لنص و  قوع ضرر،و  البة املستهلك بالتعويض في حالةاملبالغ املدفوعة دون اإلخالل بإمكانية مط

من قانون رقم  13كذا املادة و  املتعلق بالتجارة اإللكترونية، 18/05من القانون رقم  03فقرة  23املادة 

من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة و  املتمم،و  قمع الغش املعدلو  املتعلق حماية املستهلك 09/03

 الخدمات حيا التنفيذو  كيفيات وضع ضمان السلعو  دد شروطالذي يح 13/327

يعتبر الحق في الرجوع عن العقد أحد أحدث الحقوق التي كرسها املشرع الجزائري للمستهلك  -40

 العودة إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،و  بصورة عامة، يمكنه بمقتض ى هذا الحق العدول عن العقد

ال يتحمل في ذلك أي و  محددة، دون الحاجة إلى إبداء أي مبررات أو أسباب،ذلك خالل مدة زمنية و 

، وما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار أن املشرع مصاريف أو تعويضات باستثناء مصاريف رد السلعة

 لم يصدر بعد هذا التنظيم.و  الجزائري لم يفصل في هذا الحق، فقد أحاله في ذلك إلى التنظيم

ممارسة املستهلك لحقه في الرجوع خالل املدة املحدد قانونا، زوال عقد البيع اإللكتروني  يترتب على -41

التي يكون املستهلك قد أبرمها و  يزول تبعا لذلك جميع العقود املرتبطة به،و  ث يعتبر كأن لم يكن،يبح

بيع محل عقد بسبب إبرامه لعقد البيع اإللكتروني، كعقد القرض الذي يبرمه من أجل الوفاء بثمن امل

 .البيع اإللكتروني مثال

أثار بالنسبة للطرفين، حيث يلتام البائع  أيضا املستهلك لحقه في الرجوعة كما يترتب على ممارس -42

 بإرجاع املبيع مع تحمل مصاريف اإلرجاع، في املقابل يلتام هذا األخيرو  ،لكتروني برد الثمن إلى املستهلكاإل

لكتروني في حالة الجزائري على غرار التشريعات املقارنة عقوبات مالية على البائع اإلقد أقر املشرع و  هذا

مكرر من  78ذلك طبقا لنص املادة و  حترامه لحق املستهلك في الرجوع عن العقد،إمخالفته أو عدم 

 قمع الغش.و  املتعلق بحماية املستهلك 09/03املتمم للقانون رقم و  املعدل 18/09القانون 

قتراحات اسة، كان من الواجب تقديم بعض اإلنظرا للنقائص التي ملسناها من خالل هذه الدر و  هذا،

 قتراحات:اإللعل أهم هذه و  لتفاديها أو التقليل منها على األقل،
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تطبيقا للفصل السابع من الباب الثاني  اإللكتروني ي ضرورة إصدار تنظيم خاص باإلشهار التجار  -1

الشروط التي يجب و  ، يتطرق من خالله إلى الضوابطاملتعلق بالتجارة اإللكترونية 18/05من القانون رقم 

كون ييؤكد من خالله على ضورة أن و  بشكل مفصل، التجاري اإللكتروني هعلى املعلن أن يتقيد بها في إشهار 

الجزائري باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى،  ملوجه للمستهلكالتجاري اإللكتروني ا اإلشهار

كما  ،التجاري اإللكتروني هإشهار كل من يحاول تضليل املستهلكين بإضافة إلى تشديد العقوبات على 

أن يأخذ للحد و  ،spamالرسائل اإلشهارية اإللكترونية غير املرغوب فيها نظم من خالله يخصص باب فيه ي

أن يشدد العقوبات على مخالفة و  (،opt-inالرسائل اإلشهارية بنظام الرضاء الصريح املسبق ) من هذه

 ذلك.

ضرورة إنشاء هيئة تعمل على مراقبة اإلشهارات التجارية اإللكترونية، مع إلزام املعلنين على إخضاع  -2

كد من صحتها، بحيث ال يمكنهم نشر هذه إشهاراتهم التجارية اإللكترونية لرقابة هذه الهيئة قبل نشرها لتأ

 اإلشهارات إال بناء على تصريح من هذه الهيئة

ضرورة سن قواعد خاصة بإبرام عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة، أو على األقل تطوير  -3

 الواردة في القانون املدني لتتالءم مع خصوصية إبرام عقد البيعو  القواعد العامة الخاصة بالتعاقد

، مع التركيا على وضع حلول للمسائل التي يثيرها إبرام بصورة عامة ةعقود التجارة اإللكترونيو  اإللكتروني

 هذا النوع من العقود.

تعلق بالتجارة امل 18/05ضرورة إضافة قواعد قانونية متعلقة بالشروط التعسفية في القانون رقم  -4

 أن املشرع الجزائري لم يشر أو ينص على الشروط التعسفية في هذا القانون، عتبارإاإللكترونية، على 

و إن كان  ،بر املجال الخصب ملثل هذه الشروطبالرغم من أن عقود التجارة اإللكترونية بصورة عامة تعت

على قد نص على ذلك ضمن نصوص قانونية أخرى، إلى أن أحكامها تعتبر عامة ال يمكن إسقاطها كلها 

 النوع الحديث من التعاقد.هذا 

 الحاسوبضرورة تعديل تشكيلة لجنة البنود التعسفية بإضافة أعضاء مختصين في مجال  -5

 تتبع العقود اإللكترونية التي تتضمن شروطا تعسفية. م، حتى يمكنهنترنتاإل و 

التجارة اإللكترونية، لتعزيز ثقته في معامالت و  ضرورة التركيا في إطار حماية املستهلك اإللكتروني -6

يحد من إقباله على هذا و  بياناته املالية باعتبار أن أهم ما يؤرق املستهلكو  على تأمين بياناته الشخصية

يتحقق ذلك فقط بإقرار عقوبات على لن و  النوع من التعاقد هو الخوف من االعتداء على هذه البيانات،
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هو معروف على مرتكبي هذه االعتداءات من الصعب املعتدين على هذه البيانات، على اعتبار أنه ما 

، هو تأمين بيانات املستهلكينو  اإلمساك بهم أو تحديد هويتهم، لذلك فإن الحل األمثل لتصدي لهم

االعتماد على أحدث الوسائل التقنية املخصصة لتأمين البيانات اإللكترونية، مع االستعانة بالخبراء في 

 .هذا املجال

البيانات الواجب توافرها و  م أهم الشروطضي تنظيم خاص بالفاتورة اإللكترونيةإصدار  ضرورة -7

ترسل بها، مع تشديد العقوبات على البائع و  يراعي من خالله الطريقة اإللكترونية التي تحرر و  فيها،

 ، أو تسليمه فاتورة غير مطابقة.مه للفاتورة اإللكتروني للمستهلكاإللكتروني في حالة عدم تسلي

اإلسراع في إصدار التنظيم الخاص بحق املستهلك في الرجوع عن العقد، مع التركيا في هذا اإلطار  -8

التي نتمنى و  كذا ضرورة إعطاء هذا األخير مدة كافية ملمارسة حقه في الرجوع،و  على املستهلك اإللكتروني،

ا من تاريخ إبرام العقد إذا كان يوم 14و يوما من تاريخ تسلم املستهلك اإللكتروني السلعة، 14أن تحدد بـ: 

، مع تشديد العقوبات في حالة مخالفة البائع بيةو محله خدمة، مسايرة في ذلك لتشريعات الدول األور 

 اإللكتروني لحق املستهلك في الرجوع.

بالتجارة اإللكترونية  ضالنهو ضرورة توعية املستهلك الجزائري بفوائد التسوق اإللكتروني من أجل  -9

الجزائرية ملواكبة التطور الحاصل في هذه األخيرة على املستوى الدولي، مع ضرورة تحسين تدفق شبكة 

( في الجزائري حتى يسهل للمستهلك الجزائري التسوق اإللكتروني هذا من نترنت)اإل ت الدولية تصاال اإل

إبرامه للعقود و  لها في إطار تسوقه اإللكترونيمن جهة أخرى توعيته باملخاطر التي قد يتعرض و  جهة،

بيان أهم حقوقه املكرسة قانونا في إطار و  اإللكتروني، مع إعطائه حلول لتفادي الوقوع في هذه األخطار،

 تعاقده اإللكتروني.



 

 

 

 

 راجعاملو  صادر قائمة امل



 املراجعو قائمة املصادر

 

~ 422 ~ 
 

  املراجعو  املصادر قائمة 

I- قائمة املصادر القانونية 

 أوال: باللغة العربية

 النصوص القانونية الجزائرية -1

 النصوص التشريعية -أ

جمادى  15، املؤرخ في 442-20الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم ، 2020لسنة  الدستور الجزائري  -1

جمادى 15، الصادرة بتاريخ: 82جريدة رسمية عدد ، 2020ديسمبر سنة  30املوافق  1442األولى عام 

 .2020ديسمبر سنة  30املوافق  1442األولى عام 

، يتعلق باإلعالم، 2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ في  05-12عضوي رقم  قانون  -2

 .2012يناير  15املوافق لـ  1433صفر  21، الصادرة بتاريخ 02 جريدة رسمية عدد

يتضمن تعميم  1991يناير سنة  16 املوافق 1411جمادى الثاني عام  30مؤرخ في  05-91القانون رقم  -3

املوافق ل  1411جمادى الثاني عام  30 بتاريخ:الصادرة  03 جريدة رسمية عددللغة العربية، ستعمال اإ

ديسمبر  21املوافق  1417شعبان عام  10مؤرخ في  30-96تمم بالقانون رقم مو  عدلم، 1991يناير  16

 .1996ديسمبر  22 املوافق 1417شعبان  11 بتاريخ:الصادرة  81جريدة رسمية عدد ، 1996سنة 

، املحدد للقواعد املطبقة 2004يونيو  23املوافق  1425جمادى األولى  5مؤرخ في  04/02قانون رقم  -4

متمم بالقانون و  ، معدل27/06/2004، الصادرة بتاريخ: 41 جريدة رسمية عددعلى املمارسات التجارية، 

لصادرة بتاريخ: ، ا46 جريدة رسمية عدد، 2010غشت  15املوافق  1431رمضان  05مؤرخ في  06-10رقم 

18/08/2010. 

جريدة ، يتعلق بالتقييس، 2004يونيو  23، املوافق 1425جمادى األولى  5مؤرخ في  04-04قانون رقم  -5

متمم بالقانون و  عدلم، 2004يونيو  27املوافق  1425 جمادى األولى 9 بتاريخ:الصادرة  41 رسمية عدد

 بتاريخ:، الصادرة 37 جريدة رسمية عدد، 2006يونيو  19املوافق  1437رمضان  14مؤرخ في  04-16رقم 

 .2016يونيو  22املوافق  1437رمضان  17

 156-66يتمم األمر رقم و  يعدل 2004نوفمبر  10املوافق  1425رمضان  27مؤرخ في  15-04قانون رقم  -6

، 71 جريدة رسمية عدداملتضمن قانون العقوبات، و  1966يونيو  8وافق امل 1386صفر  18املؤرخ في 

 .2004نوفمبر  10املوافق  1425رمضان  27 :الصادر بتاريخ
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يتمم و  يعدل، 2006ديسمبر سنة  20املوافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06قانون رقم  -7

املتضمن قانون العقوبات، و  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ في  156-66األمر رقم 

 .2006ديسمبر سنة  24املوافق  1427ذي الحجة عام  4، الصادرة بتاريخ: 84 جريدة رسمية عدد

 ، يتعلق بحماية املستهلك2009فبراير سنة  25املوافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم  -8

مارس سنة  08املوافق  1430ربيع األول عام  11ريخ: ، الصادرة بتا15 جريدة رسمية عددقمع الغش، و 

، 2018يونيو سنة  10املوافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  09-18متمم بالقانون رقم و  ، معدل2009

 .2018يونيو سنة  13املوافق  1439رمضان عام  28الصادرة بتاريخ:  35 جريدة رسمية عدد

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية  2009غشت  5املوافق  1430شعبان  14املؤرخ في  04-09قانون رقم  -9

 :، الصادرة بتاريخ47 جريدة رسمية عدداالتصال ومكافحتها، و  من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم

 .2009غشت  16املوافق  1430شعبان  25

نشاط السمعي ، يتعلق بال2014فبراير  24املوافق  1435ربيع الثاني  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  -11

 .2014مارس  23املوافق  1435جمادى األولى  21 بتاريخ:، الصادرة 16 جريدة رسمية عددالبصري، 

، يحدد القواعد العامة 2015، املوافق أول فبراير 1436ربيع الثاني  11مؤرخ في  04-15قانون رقم  -11

، 1436ربيع الثاني  20 :ة بتاريخ، الصادر 06 جريدة رسمية عدداملتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، 

 .2015فبراير  10املوافق 

، يتضمن قانون املالية 2018ديسمبر  27املوافق  1439ربيع الثاني  08مؤرخ في  11-17قانون رقم  -12

، 2017ديسمبر  28املوافق  1439ربيع الثاني  09 :الصادرة بتاريخ 76 جريدة رسمية عدد، 2018لسنة 

 تمم.مو  عدلم

، يتعلق بالتجارة 2018مايو  10، املوافق 1439شعبان عام  24مؤرخ في  18/05رقم  قانون  -13

 .2018مايو  16املوافق  1439شعبان عام  30، الصادرة بتاريخ: 28 جريدة رسمية عدداإللكترونية، 

، يتعلق بحماية األشخاص 2018يونيو  10املوافق  1439رمضان  25مؤرخ في  07-18قانون رقم  -14

 25 بتاريخ:، الصادرة 34 جريدة رسمية عددفي مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الطبيعيين 

 .2018يونيو  10املوافق  1439رمضان 

يضمن قانون العقوبات،  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -15

 املتمم.و  ، املعدل1966يونيو سنة  11افق املو  1386صفر عام  21 :، الصادرة بتاريخ49جريدة رسمية عدد

يتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  -16

، 1975سبتمبر سنة  30املوافق  1395رمضان عام  24، الصادرة بتاريخ: 78جريدة رسمية عدد املدني، 

 املتممو  املعدل
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يتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26املوافق  1395رمضان  20مؤرخ في  59-75رقم  أمر -17

 ، املعدل1975ديسمبر  19 املوافق 1395ذو الحجة عام  16: بتاريخ، الصادرة 101 جريدة رسمية عدد

 .املتممو 

القرض، و  ، يتعلق بالنقد2003غشت  26املوافق  1424جمادى الثانية  27مؤرخ في  11-03قم ر أمر  -18

تمم مو  لعدم، 2003غشت  27املوافق  1424ية جمادى الثان 28 بتاريخ، الصادرة 52 جريدة رسمية عدد

، الصادرة 50 جريدة رسمية عدد، 2010غشت  26املوافق  1431رمضان  16املؤرخ في  04-10باألمر رقم 

 .2010سبتمبر  01املوافق  1431رمضان  22 بتاريخ

جريدة ، يتعلق بمكافحة التهريب، 2005غشت  23املوافق  1426رجب  18مؤرخ في  06-05رقم  أمر -19

-06تمم باألمر رقم مو  عدلم، 2005غشت  28املوافق  1426جب ر  23 بتاريخ:، الصادرة 59 رسمية عدد

 23 ريخ:بتا، الصادرة 47 جريدة رسمية عدد، 2006يوليو  15املوافق  1427جمادى الثانية  19مؤرخ في  09

 .2006يوليو  19املوافق  1427جمادى الثانية 

 النصوص التنظيمية -ب

يتعلق بضمان  1990سبتمبر  15، املوافق 1411صفر  25مؤرخ في  266-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

 يحدد الشروطالذي  13/327من املرسوم التنفيذي رقم  24امللغى بمقتض ى املادة و  الخدمات،و  املنتوجات

 املتعلقة بإعالم املستهلكالكيفيات و 

، يتعلق بمراقبة 1992فبراير  12، املوافق 1412شعبان  08مؤرخ في  65-92مرسوم تنفيذي رقم  -2

، 1412شعبان  15 بتاريخ:، الصادرة 13 جريدة رسمية عددمطابقة املواد املنتجة محليا أو املستوردة، 

جريدة ، 1933فبراير  06، املوافق 1413بان شع 14املؤرخ في  47-93تمم باملرسوم التنفيذي رقم مو  عدلم

 .1413شعبان  18 بتاريخ:، الصادرة 09 رسمية عدد

، يضبط 1998أوت  25املوافق ل  1419جمادى األول عام  03مؤرخ في  98/257مرسوم تنفيذي رقم  -3

أوت  26 :بتاريخ ةالصادر  ،63عدد  جريدة رسميةاستغاللها، و  نترنتكيفيات إقامة خدمات اإل و  شروط

 متمم.و  ، معدل1998

 يتعلق برقابة الجودة 1990يناير  30املوافق  1410رجب عام  3مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  -4

متمم باملرسوم التنفيذي رقم و  ، معدل1410رجب  4 بتاريخ:، الصادرة 5 جريدة رسمية عددقمع الغش، و 

 4 بتاريخ:، الصادرة 61 جريدة رسمية عدد، 2001أكتوبر  16املوافق  1422رجب  28، املؤرخ في 01-315

 .2001أكتوبر  21املوافق  1422شعبان 

، يتعلق بتنظيم 2005ديسمبر  06املوافق  1426ذو القعدة  04مؤرخ في  464-05مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426ذو القعدة  09 بتاريخ:، الصادرة 80جريدة رسمية عددسيره، و  التقييس
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، يتعلق بتقييم 2005ديسمبر  06، املوافق 1426ذو القعدة  04مؤرخ في  465-05مرسوم تنفيذي رقم  -6

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426ذو القعدة  09 بتاريخ:، الصادرة 80 جريدة رسمية عدداملطابقة، 

د شروط ، يحد2005ديسمبر  10املوافق  1426ذو القعدة  08املؤرخ في  467-05رسوم تنفيذي رقم م -7

 بتاريخ:، الصادرة 80 جريدة رسمية عددمراقبة مطابقة املنتوجات املستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، 

 .2005ديسمبر  11، املوافق 1426ذو القعدة  09

، يحدد شروط 2005ديسمبر  10املوافق  1426ذي القعدة  08املؤرخ في  486-05تنفيذي رقم رسوم م -8

، 80 جريدة رسمية عددكيفيات ذلك، و  الفاتورة اإلجماليو  وصل التسليمو  التحويلسند و  تحرير الفاتورة

 .2005ديسمبر  11املوافق  1426ذو القعدة  09 بتاريخ:الصادرة 

، 2006يونيو سنة  18، املوافق 1427جمادى األولى عام  22، مؤرخ في 215-06مرسوم تنفيذي رقم  -9

البيع و  البيع في حالة تصفية املخزوناتو  البيع الترويجيو  كيفيات ممارسة البيع بالتخفيضو  يحدد شروط

، الصادرة 41 جريدة رسمية عددالبيع خارج املحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، و  عند مخازن املعامل

 .2006يونيو سنة  21، املوافق 1427جمادى األولى عام  25 بتاريخ

، يحدد 2006سبتمبر سنة  10املوافق لـ  1427شعبان عام  17مؤرخ في  06/306مرسوم تنفيذي رقم  -11

البنود التي تعتبر تعسفية، و  املستهلكينو  العناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين

، املعدل 2006سبتمبر سنة  11املوافق لـ  1427شعبان عام  18 بتاريخ:الصادرة  ،56عدد  جريدة رسمية

جريدة ، 2008فبراير  03 املوافق لـ 1429محرم عام  26املؤرخ في  08/44بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .2008فبراير  10املواق لـ  1429صفر عام  03 بتاريخ:الصادرة  07رسمية عدد 

، الذي يحدد 2009فبراير  07املوافق  1430صفر عام  11املؤرخ في  09/65مرسوم تنفيذي رقم  -11

 الكيفيات الخاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار املطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع

فبراير سنة  11املوافق  1430صفر عام  15 بتاريخ:، الصادرة 10جريدة رسمية عدد الخدمات املعنية، و 

2009. 

 ، يحدد شروط2013سبتمبر  26املوافق  1434ذي القعدة  20مؤرخ في  327-13مرسوم تنفيذي رقم  -12

ذو  26 :، الصادرة بتاريخ49 جريدة رسمية عددالخدمات حيز التنفيذ، و  كيفيات وضع ضمان السلعو 

 .2013أكتوبر  02، املوافق 1434القعدة 

، يحدد 2013نوفمبر سنة  9املوافق  1435محرم عام  5مؤرخ في  378-13مرسوم تنفيذي رقم  -13

محرم عام  14، الصادرة بتاريخ: 58 جريدة رسمية عددالكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك، و  الشروط

 .2013نوفمبر سنة  18املوافق  1435
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جريدة ، يحدد نموذج شهادة الضمان، 2014نوفمبر  12، املوافق 1436محرم  19قرار مؤرخ في  -14

 .2015، املوافق أول أبريل 1436جمادى الثاني  11 :، الصادرة بتاريخ16 رسمية عدد

، يحدد مدة الضمان حسب 2014ديسمبر  24املوافق  1436صفر  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -15

 .2015يناير  27، املوافق 1436ربيع الثاني  06، الصادرة بتاريخ، 03 جريدة رسمية عددطبيعة السلعة، 

 العربيةالنصوص القانونية لبعض الدول  -2

املنقح و  يتعلق باملبادالت والتجارة االلكترونية، 2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون تونس عدد  -1

  .يتعلق بحماية املعطيات الشخصية 2004جويلية  27مؤرخ في  2004لسنة  63بالقانون األساس ي عدد 

 11/12/2001باملعامالت االلكترونية، الصادر بتاريخ:  املتعلق 2001لسنة  85قانون األردن رقم  -2

فبراير  12التجارة اإللكترونية، الصادر بتاريخ و  بشأن املعامالت 2002لسنة  02قانون إمارات دبي رقم  -3

 .1422ذي القعدة  30املوافق  2002

ملكة البحرين بشأن املعامالت اإللكترونية، الجريدة الرسمية مل 2002( لسنة 28مرسوم بقانون رقم ) -4

 .2002سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ: 2548عدد 

(، بتنفيذ القانون 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم  -5

 ، )املغرب(ل اإللكتروني للمعطيات القانونيةاملتعلق بالتباد 53.05رقم 

كترونية، اعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب القانون العربي اإلسترشادي للمعامالت والتجارة اإلل -6

 https://carjj.org/node/1232، متوفر على املوقع اإللكتروني اآلتي: 19/11/2009تاريخ  25/د812رقم 

بتنفيذ القانون  ،2011فبراير  18املوافق  1432من ربيع األول  14صادر في  1.11.03ظهير شريف رقم  -7

 03، الصادرة بتاريخ 5932 جريدة رسمية عددالقاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك،  31.08رقم 

 ، )املغرب(.2011أبريل  07املوافق  1432ألول جمادى ا

 05/08/2013، صدر في غزة بتاريخ: 2013( لسنة 6قانون املعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم ) -8

 .1434ن رمضا 28املوافق 

بإصدار قانون حماية املستهلك، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر  2018لسنة  181قانون رقم  -9

 .2018سبتمبر سنة  13ه املوافق ل  1440محرم سنة  03)تابع(، الصادرة بتاريخ:  37العربية، عدد 
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 ثانيا: باللغة الفرنسية

1- Directives Européennes 

1- Directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses 

abusives ans les contrats conclus avec les consommateurs LE CONSEIL DES 

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Journal officiel de l'Union européenne L 

95/29. 

2- Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 

1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 

Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995. 

3- Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, 

Journal officiel n° L 144 du 04/06/1997. 

4- Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 

1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 

protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, Journal 

officiel n° L 024 du 30/01/1998. 

5- Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, 

sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, 

Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999. 

6- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, 

et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive 

sur le commerce électronique»), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000. 

7- Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de 

la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie 

privée et communications électroniques), Journal officiel n° L 201 du 

31/07/2002. 

8- Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, Journal 

officiel de l’Union européenne L 376/21. 

9- Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique 

et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, 
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modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 

2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

2- Textes législatifs 

1- Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 Relative aux opérations de télé-promotion avec 

offre de vente dites de « TELE-ACHAT », JORF du 7 janvier 1988. 

2- Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, J.O.F 

du 5 Août 1994. 

3- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique, Modifié par loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement 

de la concurrence au service des consommateurs. 

4- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et 

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

5- Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière 

économique et financière, JORF n°0024 du 29 janvier 2013. 

6- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire, JORF n°0035 du 11 février 2020. 

7- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

3- Textes réglementaires 

1- Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et 

relatif aux cartes de paiement, JORF n°0256 du 31 octobre 1935 . 

2- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les 

prix 

3- Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code 

de la consommation, JORF n°0151 du 30 juin 2016. 

4- Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix 

des produits et prestations destinés à compenser la perte d'autonomie, JORF 

n°0159 du 11 juillet 2014. 
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II- قائمة املراجع 

 أوال: باللغة العربية

 الكتب -1

 الكتب العامة -أ

الصورة الصحفية، الطبعة األولى، املكتبة األكاديمية، القاهرة، و  أحمد موس ى قريعي، فن اإلعالن -1

 .2011مصر، 

والتوزيع، عمان، أسامة عبد السالم السيد، االقتصاد الرقمي، الطبعة األولى، دار غيداء للنشر  -2

 .2019األردن، 

أسعد أحمد هلدير، نظرية الغش في العقد )دراسة تحليلية مقارنة في القانون املدني(، الطبعة األولى،  -3

 .2011دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ار النفائس دالتطبيق، الطبعة األولى، و  باسم محمد سرحان إبراهيم، مجلس عقد البيع بين النظرية -4

 .2011التوزيع، األردن، و  للنشر

التوزيع، عمان، و  الترويج السياحي، د ط، دار أمواج للنشرو  البشير األمين مرتض ى، وسائل االتصال -5

 .2016األردن، 

التطبيق، الطبعة األولى، دار الفارق و  حسام فتحي أبو طعيمة، اإلعالن وسلوك املستهلك بين النظرية -6

 .2008التوزيع، عمان، األردن، و  للنشر

 خالد السيد محمد عبد املجيد موس ى، أحكام عقد العمل عن بعد، الطبعة األولى، مكتبة القانون  -7

 .2014التوزيع، الرياض، و  االقتصاد للنشرو 

 .2011التوزيع، عمان، األردن، و  رائد محمد عبد ربه، التسويق اإللكتروني، د ط، الجنادرية للنشر -8

فقهية(، د و  مدعمة باجتهادات قضائيةو  البيع )دراسة مقارنة زاهية حورية س ي يوسف، الواضح في عقد -9

 .2012التوزيع، الجزائر، و  النشرو  ط، دار هومة للطباعة

أثره على التعاقد )دراسة مقارنة(، الطبعة و  زكريا محمد خضرة، صالحية السكوت للتعبير عن القبول  -11

 .2017األولى، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

مان مرقس، شرح القانون املدني العقود املسماة عقد البيع، الطبعة الرابعة، دار الهنا للطباعة، سلي -11

 .1980القاهرة، مصر، 
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 قضاء، الطبعة األولى، جسور للنشرو  تشريعاو  سمير شهاني، الوجيز في عقد اإليجار املدني فقها -12

 .2017التوزيع، املحمدية، الجزائر، و 

اإلسالمي، الجزء و  ي عقد البيع: دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربيطارق كاظم عجيل، الوسيط ف -13

 .2009التوزيع، عمان، األردن، و  األول، انعقاد العقد، دار الحامد للنشر

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد نظرية االلتزام بوجه عام  -14

القانون، دار إحياء التراث العربي،  –اإلثراء بال سبب  –روع العمل غير املش –مصادر االلتزام، العقد 

 ، دون تاريخ النشر.الجزء األول، بيروت لبنان

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على  -15

 بيروت، لبنان، دون تاريخ النشر.املقايضة، دار إحياء التراث العربي، و  امللكية، املجلد األول، البيع

عبد العزيز خنفوس ي، قانون الدفع اإللكتروني، الطبعة األولى، مركز الكتاب األكاديمي، عمان،  -16

 .2018األردن، 

عبد الفتاح تركي عرفات، الوجيز في أحكام الشيك وفقا للنظام السعودي )في ضوء نظام األوراق  -17

االقتصاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، و  بة القانون التنفيذ(، الطبعة األولى، مكتو  التجارية

2014. 

عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب األول، عقد البيع، الطبعة  -18

 .2011الثالثة، مكتبة دار اإليمان، الرباط، املغرب، 

 .1997املدرسة الوطنية لإلدارة، تونس، ، البيع، مكتبة 1عبد هللا األحمدي، قانون مدني  -19

عبد املجيد بكر عصمت، نظرية العقد في القوانين املدنية العربية )دراسة مقارنة بين القوانين املدنية  -21

دور تقنيات االتصال و  مشروع القانون املدني العربي املوحد مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالميو  العربية

 .2015، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الحديثة في إبرام العقد(

 عبد املجيد موس ى، إبرام عقد العمل اإللكتروني )دراسة مقارنة(، مركز الدراسات العربية للنشر -21

 .2017التوزيع، مصر، و 

عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، د ط، دار النهضة العربية،  -22

 .2005رة، مصر، القاه

علي الظاهري لمى، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، الطبعة األولى، و  جيد العكيليامل عبد -23

 .2018التوزيع، القاهرة، مصر، و  املركز العربي للنشر
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(، AZDIS COM)العربي محمد مياد، الوسيط في عقود اإلذعان )دراسة مقارنة(، مطبعة أزديس كوم  -24

 .2012املغرب، 

لي سيد حسين، االلتزام بالسالمة في عقد البيع )دراسة مقارنة(، د ط، دار النهضة العربية، ع -25

 .1990القاهرة، مصر، 

علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون املدني الجزائري، الطبعة  -26

 .2003الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

علي فتاك، تأثير املنافسة على االلتزام بضمان سالمة املنتوج، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي،  -27

 .2007اإلسكندرية، مصر، 

 .2018التوزيع، الجزائر، و  علي فاللي، العقود الخاصة )البيع(، د ط، موفم للنشر -28

 .2016 ،ئرعمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، د ط، دار املعرفة، الجزا -29

عمرو أحمد عبد املنعم دبش، الوافي في شرح ضمان العيوب الخفية )في عقد البيع(، الطبعة األولى،  -31

 .2012دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -31

 .2007مصر، 

 .2016يز في التسويق اإللكتروني، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ليلى مطالي، الوج -32

 .1997محمد الزين، النظرية العامة لاللتزام، العقد، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، تونس،  -33

 .2016التوزيع، القاهرة، مصر، و  محمد الصيرفى، التسويق الصحي، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر -34

عيس ى صدقي، التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، محمد أمين  -35

 .2014املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

محمد بودالي، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الفجر  -36

 .2005 التوزيع، القاهرة، مصر،و  للنشر

محمد حسين منصور، ضمان صالحية املبيع للعمل مدة معلومة، د ط، دار الجامعة الجديدة  -37

 .2004للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

محمد شكري سرور، مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، الطبعة األولى، دار  -38

 .1983الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
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طرق إعداده، د ط، دار املناهج، عمان، و  لصيرفي، اإلعالن: أنواعه، مبادئه،محمد عبد الفتاح ا -39

 .2008األردن، 

، كتاب منشور على املوقع 02محمد عبد القادر محمد عمر، مقدمة في أساسيات الهاتف، صفحة  -41

 download-5514017-brary.online/freeli-https://booksاآلتي: 

محمد عزمي البكري، فسخ العقد، الطبعة األولى، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -41

2017. 

تحليلي(، د ط، دار الحامد و  محمود جاسم محمد الصميدعي، استراتيجيات التسويق )مدخل كمي -42

 .2010التوزيع، عمان، األردن، و  للنشر

، الطبعة أثرها على الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(و  شم، الجرائم املخلة بالشرفمنصور نصار ها -43

 .2017التوزيع، عمان، األردن، و  كاديمي للنشراألولى، مركز الكتاب األ

 نادية فضيل، األوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر، دار هومة للطباعة -44

 .2006التوزيع، الجزائر، و  النشرو 

 نبيل إبراهيم سعد، العقود املسماة، الجزء األول البيع، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للطباعة -45

 .1997النشر، مصر، و 

املحل التجاري، الطبعة األولى، دار بلقيس للنشر، دار  -التاجر -نسرين شريقي، األعمال التجارية -46

 .2013، البيضاء، الجزائر

التوزيع، و  عقد اإليجار في القانون املدني، الطبعة الثانية، جسور للنشر هالل شعوة، الوجيز في شرح -47

 .2014املحمدية، الجزائر، 

 .2017وائل رفعت خليل، إدارة التسويق، د ط، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -48

 الكتب املتخصصة -ب

القانون املقارن، و  أحكام القانون اإلماراتيإبراهيم الدسوقي أبو الليل، إبرام العقد اإللكتروني في ضوء  -1

 ، كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي: 17ص 

https://www.bibliotdroit.com/2017/05/pdf_95.html 

القواعد العامة في و  عبد الحميد علي، حماية املستهلك دراسة في قوانين حماية املستهلك إبراهيم -2

 .2017التوزيع، مصر، و  القانون املدني، الطبعة األولى، املصرية للنشر

https://books-library.online/free-5514017-download
https://www.bibliotdroit.com/2017/05/pdf_95.html
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أبوبكر الصديق منى، االلتزام بإعالم املستهلك عن املنتجات، د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -3

 .2013مصر، 

مد أبو القاسم، الحق في العدول عن العقد )في نطاق عقد البيع(، الطبعة األولى، دار النهضة أح -4

 .2019التوزيع، القاهرة، مصر، و  العربية للنشر

أحمد بن حمود بن أحمد الحبس ي، حماية املستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع، د ط، دار النهضة العربية،  -5

 .2017القاهرة، مصر، 

، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة أسامة أحمد بدر -6

 .2005للنشر، اإلسكندرية مصر، 

 الحلول(، الطبعة األولى، الجنادرية للنشرو  أسامة سمير حسين، االحتيال اإللكتروني )األسباب -7

 .2011التوزيع، عمان، األردن، و 

 .2005عبر اإلنترنت، د ط، دار الكتب القانونية، مصر  أسامة مجاهد أبو الحسن، التعاقد -8

أسامة مجاهد أبو الحسن، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت،  -9

 .2003الطبعة األولى، املجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

الفقه اإلسالمي و  ن القانون املدنيإسالم هاشم عبد املقصود سعد، الحماية القانونية للمستهلك بي -11

 .2014 مصر، )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،

 إسماعيل يوسف حمدون، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني، الطبعة األولى، املصرية للنشر -11

 .2018التوزيع، مصر و 

القواعد العامة في و  املستهلك أشرف محمد رزق قايد، حماية املستهلك دراسة في قوانين حماية -12

 .2016التوزيع، مصر، و  القانون املدني، مركز الدراسات العربية للنشر

أعصم أحمد حمدى إمام، أثر تشريعات حماية املستهلك على القانون املدني، دار النهضة العربية،  -13

 .2017القاهرة، مصر، 

كيفية حماية املستهلك و  افحتهاأساليب مكو  أمير فرج يوسف، الجرائم التجارية اإللكترونية -14

أطراف العقد اإللكتروني التجاري، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، و  اإللكتروني

 .2013مصر، 

إيمان بوشارب، حماية املستهلك من الشروط التعسفية في عقود االستهالك، دار الجامعة الجديدة،  -15

 .2018اإلسكندرية، مصر، 
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األجنبية(، الطبعة و  هللا فكري، الجرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة في التشريعات العربيةأيمن عبد  -16

 .2014االقتصاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، و  األولى، مكتبة القانون 

أثره على املستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، و  بتول صراوة عبادي، التضليل اإلعالني التجاري  -17

 .2011ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، منشور 

بسام فنوش الجنيد، املسؤولية املدنية عن اإلعالنات التجارية عبر اإلنترنت، مركز الدراسات العربية  -18

 .2018التوزيع، مصر، و  للنشر

جابر محمد ظاهر مشاقبة، الحماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتجات الصناعية )دراسة  -19

 .2012التوزيع، عمان، األردن، و  الطبعة األولى، دار وائل للنشرمقارنة(، 

التوزيع، عمان، و  جالل عياد الشورة، وسائل الدفع اإللكتروني، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر -21

 .2008األردن، 

املستهلك في عقود االستهالك(،  اءحسن عبد الباسط جمعي، حماية املستهلك )الحماية الخاصة لرض -21

 .1996دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  د ط،

محمد بن عبد هللا القحطاني، أمن املعلومات، الطبعة األولى، مكتبة امللك و  خالد بن سليمان الغثبر، -22

. كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي: 2009فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

https://books.google.dz/ 

التحديات و  خالد حسن أحمد، الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية -23

 .2019الدراسات العربية، اإلسكندرية، مصر، و  التقنية )دراسة مقارنة(، دار الكتاب

 عة الجديدة، اإلسكندرية،دار الجامد ط، ثر سعيد عدنان، حماية املستهلك اإللكتروني، و خالد ك -24

 .2012 مصر،

خالد محمد عبد الرحمان، التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -25

 .2005/2006مصر، 

خالد مصطفى فهمي، االلتزام باإلعالم في التعاقد عن بعد في ضوء قانون حماية املستهلك، الطبعة  -26

 .2019ي، اإلسكندرية، مصر، األولى، دار الفكر الجامع

خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي،  -27

 .2011اإلسكندرية، مصر، 

املدنية، د ط، دار الفكر الجامعي، و  خالد ممدوح إبراهيم، اإلثبات اإللكتروني في املواد الجنائية -28

 .2020االسكندرية، مصر، 

https://books.google.dz/
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 .2008 مصر، خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكتروني، الدار الجامعية، اإلسكندرية، -29

خالد ممدوح إبراهيم، حماية املستهلك في املعامالت اإللكترونية )دراسة مقارنة(، د ط، الدار  -31

 .2007الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

قانون و  التدليس )دراسة مقارنة في القانون املدنيأثره في معيار و  رضا متولي وهدان، الخداع اإلعالني -31

 .2013التوزيع، املنصورة، مصر، و  القانون للنشرو  الفقه اإلسالمي(، د ط، دار الفكرو  حماية املستهلك

رمزي بيد هللا علي الحجازي، الحماية املدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(،  -32

 .2016لحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، منشورات ا

املتعلق بحماية  2009فيفري  25املؤرخ في  03-09زاهية حورية س ي يوسف، دراسة قانون رقم  -33

 .2017التوزيع، الجزائر، و  النشرو  املستهلك، د ط، دار هومة للطبع

رونية )دراسة الغبن في العقود اإللكتو  زياد إبراهيم النجار، قواعد حماية املستهلك من التغرير -34

 .2017التوزيع، عمان، األردن، و  مقارنة(، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر

سليم سعداوي، عقود التجارة اإللكترونية دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الخلدونية، الجزائر،  -35

2008. 

ادي، القاهرة، سمير برهان، إبرام العقود في التجارة اإللكترونية، مؤسسة كتاب األهرام االقتص -36

 .2005مصر 

سمير برهان، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية، إبرام العقود في التجارة اإللكترونية، الطبعة  -37

 .2003األولى، املجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

امعي، أحكامه )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الفكر الجو  سه نكه ر على رسول، حماية املستهلك -38

 .2016اإلسكندرية، مصر، 

السيد محمد السيد عمران، حماية املستهلك أثناء تكوين العقد )دراسة مقارنة(، الدار الجامعية  -39

 .2003النشر، اإلسكندرية، مصر، و  للطباعة

شريف محمد غانم، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة اإلنترنت، د ط، دار الجامعة  -41

 .2011سكندرية، مصر، الجديدة، اإل 

 .2007صابر عبد العزيز سالمة، العقد اإللكتروني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر،  -41

صالح محمد صالح امبارك، حماية املستهلك في اإلعالن التجاري )دراسة موسعة للتشريعات  -42

 ،2016 د.د.ن، د.ب.ن، العربية(، الطبعة األولى،
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التوزيع، عمان، األردن، و  محمد بسام أحمد مطر، الشيك اإللكتروني، د ط، دار الجنان للنشر عامر -43

2013. 

املستهلك(، الطبعة األولى، و  عباس ي بوعبيد، االلتزام باإلعالم في العقود )دراسة في حماية املتعاقد -44

 .2008الوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة، مراكش، املغرب، و  املطبعة

العقد اإللكتروني،  –، البيع في املوطن، التعاقد عن بعد االستهالكد أخريف، عقود عبد الحمي -45

 .2006الطبعة األولى، مطبعة أميمية، فاس، املغرب، 

محمد صادق إسماعيل، الجرائم اإللكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة، و  عبد العال الديربي -46

 .2012ونية، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، املركز القومي لإلصدارات القان

عبد العزيز املرس ى حمود، الحماية املدنية الخاصة لرضاء املشتري في عقود البيع التي تتم عن بعد مع  -47

 .2005التوزيع، مصر، و  التطبيق على البيع عن طريق التلفزيون بوجه خاص، مكتبة الكتب العربية للنشر

حمايتها القانونية، د ط، دار الفكر الجامعي، و  ، التجارة اإللكترونيةبيومي حجازي  عبد الفتاح -48

 .2006اإلسكندرية، مصر، 

عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية املستهلك عبر شبكة اإلنترنت، د ط، دار الكتب القانونية، مصر،  -49

2008. 

طرق الحماية منها، د ط، مكتبة امللك فهد و  عبد القادر بن عبد هللا الفنتوخ، الجريمة في اإلنترنت -51

. كتاب منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي: 2012لوطنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، ا

https://books.google.dz/ 

الصناعي )دراسة مقارنة بين دول و  عبد هللا حسين علي محمود، حماية املستهلك من الغش التجاري  -51

 .2002الدول األجنبية(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، و  ة املتحدةاإلمارات العربي

عبد هللا ذيب محمود، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار  -52

 .2012التوزيع، عمان، األردن، و  الثقافة للنشر

القانون الواجب التطبيق )دراسة و  لتجارة اإللكترونيةعبد هللا محمود الجواري سلطان، عقود ا -53

 .2010قانونية مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

عبد املنعم موس ى إبراهيم، حماية املستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي  -54

 .2007الحقوقية، بيروت، لبنان، 

األجنبية، دار الجامعة الجديدة و  اح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات العربيةعصام عبد الفت -55

 .161، ص 2009للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

https://books.google.dz/
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عالء عمر محمد الجاف، األليات القانونية لحماية املستهلك في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة  -56

 .2017بيروت، لبنان،  مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبية الحقوقية،

املسؤولية املترتب عنها في التشريع و  علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية املستهلك -57

 .2000التوزيع، عين مليلة، الجزائر، و  النشرو  الجزائري، د ط، دار الهدى للطباعة

حساني، ضمان حماية املستهلك نحو نظرية عامة في القانون املقارن، الطبعة األولى، دار الفكر  علي -58

 .2016الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

املقارن(، الطبعة و  عمار قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك )دراسة في القانون املدني -59

 .2002التوزيع، عمان، األردن، و  للنشردار الثقافة و  األولى، الدار العلمية الدولية

عمر خالد زريقات، عقود التجارة اإللكترونية، عقد البيع عبر اإلنترنت )دراسة تحليلية(، الطبعة  -61

 .2007التوزيع، عمان، األردن، و  األولى، دار الحامد للنشر

قانون(، مؤسسة الو  عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة -61

 ، 2004التوزيع، القاهرة، مصر، و  الشرو  دار املعارف للطباعة

غازي بن فهد بن غازي املزيني، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة  -62

ربية التوزيع، الرياض، اململكة العو  تأصيلية تطبيقية مقارنة(، الطبعة األولى، دار الكتاب الجامعي للنشر

 .2018السعودية، 

فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية املستهلك )دراسة في أحكام القانون اللبناني مع اإلشارة إلى  -63

حماية املستهلك املتعاقد عن بعد إلكترونيا(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

2012. 

التوزيع، الجيزة، مصر، و  أمينها، الطبعة األولى، هال للنشرتو  فاروق سيد حسين، التجارة اإللكترونية -64

2001. 

فاطمة بحرى، الحماية الجنائية للمستهلك )دراسة مقارنة(، د ط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -65

 .2015مصر، 

مكافحة الجرائم اإللكترونية )دراسة مقارنة(، و  فريد منعم جبور، حماية املستهلك عبر اإلنترنت -66

 .2010ة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبع

ماجد محمد سليمان أبا الخيل، العقد اإللكتروني، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة األولى، الرياض،  -67

 .2009اململكة العربية السعودية، 
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األولى، املركز مأمون علي عبده قائد الشرعبي، الحماية القانونية للمستهلك عبر اإلنترنت، الطبعة  -68

 .2019القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

محمد إبراهيم أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة اإلنترنت )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، الدار  -69

 .2002التوزيع، عمان، األردن، و  مكتبة دار الثقافة للنشرو  العلمية الدولية

التوزيع، و  ود التجارة اإللكترونية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشرمحمد إبراهيم أبو الهيجاء، عق -71

 .2017عمان، األردن، 

اإللكتروني، د ط، دار و  محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية املدنية للمستهلك التقليدي -71

 .2015الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

نترنت، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، محمد األمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإل  -72

 .2004مصر، 

البيع و  محمد السعيد رشدى، التعاقد بوسائل االتصال الحديثة، مع التركيز على البيع عبر املسافات -73

 .1996 د.ب.ن، ،د.د.نبالتلفزيون، الطبعة األولى، 

وراقة و  بعة الثانية، مطبعةمحمد العروص ي، االلتزام باإلعالم خالل مرحلة تكوين عقد البيع، الط -74

 .2012سجلماسة ، الزيتون مكناس، املغرب، 

 -اإلثبات اإللكتروني –محمد املرس ى زهرة، الحماية املدنية للتجارة اإللكترونية )العقد اإللكتروني  -75

 .2008 مصر، املستهلك اإللكتروني(، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،

 التعسفية في العقود في القانون الجزائري )دراسة مقارنة مع قوانين فرنسامحمد بودالي، الشروط  -76

 .2010مصر(، دار هومة، الجزائر، و  أملانياو 

محمد بودالي، حماية املستهلك في القانون املقارن )دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي(، د ط، دار  -77

 .2006الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 

الخدمات )دراسة تأصيلية لإلشهار التجاري(، و  لقانوني لإلشهار عن املنتجاتمحمد بوراس، النظام ا -78

 .2014د ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

حماية املستهلك، د ط، دار و  الدوليةو  اإللكترونيةو  محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية -79

 .2006الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

حيم الديب، الحماية املدنية للمستهلك، )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة محمد عبد الر  -81

 .2011للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

 .2000محمد عبد املعطي خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مطبعة النسر الذهبي، مصر،  -81
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ثانية، دار النهضة محمد عزت عبد العظيم، الجرائم املعلوماتية املاسة بالحياة الخاصة، الطبعة ال -82

 .2018العربية، القاهرة، مصر، 

 القضائية من الشروط التعسفية في ظل التشريعات الخاصةو  محمد علي رحمه، الحماية املدنية -83

 ليات الحماية القضائية من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(، مركز الدراسات العربية للنشرآو 

 .2017التوزيع، مصر و 

اية املستهلك في العقد اإللكتروني، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد محمود قدري، حم -84

 .2014مصر، 

محمد ناصر حمودي، العقد الدولي اإللكتروني املبرم عبر اإلنترنت مع التركيز على عقد البيع الدولي  -85

 .2012التوزيع، عمان، األردن، و  للبضاعة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر

بطاقات و  نقود إلكترونيةو  لهادي، األعمال املصرفية االلكترونية : بنوك إلكترونيةمسعودي عبد ا -86

 .2016إلكترونية، د ط، دار اليازردي العلمية، األردن، 

 مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك )دراسة في القانون الفرنس ي -87

 .2010سكندرية، مصر، التشريعات العربية(، دار الجامعة الجديدة، اإل و 

مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق املستهلك في العدول )دراسة مقارنة(، د ط، دار  -88

 .2012الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

عمرو، موجز أحكام قانون حماية املستهلك، الطبعة األولى، منشورات الحلبي أبو مصطفى أحمد  -89

 .2011الحقوقية، بيروت، لبنان، 

البنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثة، د ط، دار مؤسسة و  مصطفى يوسف كافي، النقود -91

 .2011التوزيع، دمشق، سوريا، و  النشرو  رسالن للطباعة

ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة املبيع في نطاق حماية املستهلك )دراسة تحليلية في القانون  -91

بعض القوانين األجنبية(، و  الئحته التنفيذيةو  2006لسنة  67املستهلك املصري رقم قانون حماية و  املدني

 .2008د ط، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 

محمد الجنبيهي ممدوح، الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني، دار الفكر و  منير محمد الجنبيهي -92

 الجامعي، اإلسكندرية، مصر، دون سنة النشر.

ين ناصر الدين، القوة امللزمة للعقد في ظل قانون حماية املستهلك )دراسة مقارنة(، نسرين حس -93

 .2018األدبية، بيروت، لبنان، و  الطبعة األولى، مكتبة زين الحقوقية
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نصيرة خلوي، الحماية القانونية للمستهلك عبر اإلنترنت )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، مكتبة  -94

 .2018رية، مصر، الوفاء القانونية، اإلسكند

هدى تريكي، الحماية املدنية اإلجرائية للمستهلك )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، املركز القومي  -95

 .2017لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

التوزيع، املنصورة، مصر، و  القانون للنشرو  هدى معيوف، حماية حقوق املستهلك، د ط، دار الفكر -96

2017. 

البيع اإللكتروني في القانون الجزائري، الطبعة األولى، دار بلقيس للنشر، دار  يمينة حوحو، عقد -97

 .2016البيضاء، الجزائر، 

يوسف عودة غانم املنصوري، التنظيم القانوني لإلعالنات التجاري عبر اإلنترنت )دراسة مقارنة(،  -98

 .2015الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 الرسائل الجامعيةوحات و طر ال  -2

القانونية ملجلس العقد في العاقد اإللكتروني و  إبراهيم عبد الرحمان يوسف منصور، األحكام الفقهية -1

القانون، جامعة أم و  )دراسة مقارنة(، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون املقارن، كلية الشريعة

 .2016درمان اإلسالمية، السودان، 

قواعد املمارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أحمد خديجي،  -2

 .2016العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، و  علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق 

رنة(، أحمد مواهب عبد هللا أدم، أحكام حماية املستهلك اإللكتروني: عقد البيع نموذجا )دراسة مقا -3

القانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، و  بحث مقدم لنيل الدكتوراه في الفقه املقارن، كلية الشريعة

 .2017السودان، 

أمال حابت، التجارة اإللكترونية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،  -4

 .2015ي وزو، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز و  كلية الحقوق 

أمال زقاري، حماية املستهلك في ظل حرية املنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، فرع قانون  -5

 .2017/2018األعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

يل مقارنة(، رسالة لنبخالد عجالي، النظام القانوني للعقد اإللكتروني في التشريع الجزائري )دراسة  -6

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، و  تخصص قانون، كلية الحقوق شهادة الدكتوراه في العلوم، 

 .2014تيزي وزو، الجزائر، 
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بدرة لعور، أليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -7

العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، و  ، كلية الحقوق شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون أعمال

 .2013/2014بسكرة، الجزائر، 

علوم في العلوم طروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه بلقاسم حمادي، إبرام العقد اإللكتروني، أ -8

لعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و  القانونية، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق 

 .2014/2015الجزائر، 

حسام الدين غربوج، حماية املستهلك من املمارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري،  -9

العلوم و  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ل.م.د، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 

 .2017/2018السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،

لمان، خصوصية التعاقد عن طريق شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، حسن مكي مشيري الس -11

 .2008أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية القانون، جامعة الفاتح، ليبيا، 

ذهبية حامق، االلتزام باإلعالم في العقود، رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه الدولة في  -11

 .2008/2009معة الجزائر، القانون الخاص، كلية الحقوق، جا

رشيدة أكسوم عيالم، املركز القانوني للمستهلك اإللكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور  -12

العلوم السياسية، جامعة مولود و  الثالث )ل.م.د( في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، كلية الحقوق 

 .2018معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

سالمة املستهلك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، و  القانونية لحماية أمنرضوان قرواش، الضمانات  -13

 .2012/2013فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الجزائري زكرياء بوعون، أليات حماية املستهلك في القانون  -14

ل.م.د(، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، القانون الطور الثالث )

 .2017الجزائر، 

زهية بشاطة، التقييس ألية لحماية املستهلك، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون،  -15

 .2017/2018، الجزائر، 02العلوم السياسية، جامعة البليدة و  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 

لنيل شهادة  هية ربيع، فعالية الضمان لحماية املشتري في ضوء القانون املدني الجزائري، أطروحةز  -16

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و  علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق  دكتوراه

 .2017الجزائر، 
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رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  زهيرة عبوب، الحماية املدنية للمستهلك في إطار املعامالت اإللكترونية، -17

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق 

2018. 

املسؤولية املدنية الناتجة عنه )دراسة مقارنة(، أطروحة للحصول و  زواوية لعروي، العقد اإللكتروني -18

العلوم السياسية، جامعة مستغانم، و  الخاص، كلية الحقوق  على شهادة الدكتوراه في القانون األساس ي

 .2017/2018الجزائر، 

سعيد عزوز، النظام القانوني للنقود اإللكترونية باعتبارها أداة دفع في إطار التجارة اإللكترونية،  -19

العلوم السياسية، و  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ل م د، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 

 .2018/2019، الجزائر، 02عة البليدة جام

سفيان شبة، عقد البيع الدولي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  -21

 .2011/2012 الجزائر، العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،و  الحقوق 

اقد، رسالة لنيل درجة دكتوراه سميرة زوبة، األحكام القانونية املستحدثة لحماية املستهلك املتع -21

 .2016العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  الدولة في القانون، كلية الحقوق 

سيد محمد السيد شعراوى، الحماية املدنية للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني، رسالة لنيل درجة  -22

 .2010مس، القاهرة، مصر، الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين ش

شايب بوزيان، ضمان حسن تنفيذ عقد البيع اإللكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -23

 .2015/2016العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  الخاص، كلية الحقوق 

"عقد البيع نموذجا" )دراسة مقارنة(،  عبد هللا أدم أحمد مواهب، أحكام حماية املستهلك اإللكتروني -24

القانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، و  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه املقارن، كلية الشريعة

 .2017السودان، 

علوم في ترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه عبد الوهاب مخلوفي، التجارة اإللكترونية عبر اإلن -25

 .2011/2012العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و  الحقوق الحقوق، كلية 

عزوز سارة، حماية املستهلك من اإلشهار املضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة  -26

العلوم السياسية، جامعة الحاج و  دكتوراه )ل.م.د( في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 

 .2016/2017 ،الجزائر لخضر، باتنة،

حمايتها الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في و  عزيزة رباحي، األسرار املعلوماتية -27

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  القانون الخاص، كلية الحقوق 

2017/2018. 
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راسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة علي حساني، اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في املنتوجات )د -28

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 

2011/2012. 

روحة مقدمة لنيل شهادة عمار زعبي، حماية املستهلك من األضرار الناتجة عن املنتجات املعيبة، أط -29

العلوم السياسية، جامعة محمد و  انون أعمال، كلية الحقوق علوم في الحقوق تخصص قدكتوراه 

 .2012/2013خيضر، بسكرة، الجزائر، 

القانون و  أثاره )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالميو  عمرو محمد املراية، عقد البيع اإللكتروني أحكامه -31

 .2014، مصر، املدني(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة املنوفية

عواطف أدم عبد هللا عبد الكريم، إثبات العقد اإللكتروني في التشريع السوداني )دراسة مقارنة(،  -31

 .2016بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية القانون، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان، 

التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة فاتح بهلولي، النظام القانوني للتجارة اإللكترونية في ظل  -32

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و  الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 

 .2017الجزائر، 

فرحات ريموش، االلتزام باإلعالم، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  -33

 .2011/2012، 1جامعة الجزائر 

فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، رسالة لنيل  -34

 .2008درجة الدكتوراه في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 ( أطروحة لنيل درجة دكتوراهكريمة بركات، حماية املستهلك في ظل اقتصاد السوق )دراسة مقارنة -35

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، و  علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 

2014. 

المية لعجال، حماية املستهلك في معامالت التجارة اإللكترونية، أطروحة دكتوراه علوم فرع قانون  -36

 .2016/2017األعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

يوسف نفاع، مشروع قانون لحماية املستهلك اإللكتروني األردني )دراسة مقارنة(،  ماجدة محمد -37

أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية، 

 ،2014األردن، 

ن القوانين مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، إبرام عقد البيع عبر اإلنترنت )دراسة مقارنة بي -38

الفقه اإلسالمي(، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، و  الوضعية

 .2010جامعة عين شمس، القاهرة، 



 املراجعو قائمة املصادر

 

~ 444 ~ 
 

اإللكتروني، رسالة لنيل درجة و  محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية املدنية للمستهلك التقليدي -39

 .2012معة عين شمس، القاهرة، مصر، الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جا

الخدمات )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في و  محمد بوراس، اإلشهار عن املنتجات -41

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  القانون الخاص، كلية الحقوق 

2011/2012. 

)دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الطور محمد جريفيلي، حماية املستهلك في نطاق العقد  -41

العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، و  الثالث في الحقوق تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق 

 .2017/2018أدرار، الجزائر، 

محمد خميخم ، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة مقارنة(، أطروحة  -42

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، و  لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق مقدمة 

 .2016/2017الجزائر، تلمسان، 

محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكترونية )دراسة  -43

 .2005لحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مقارنة(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية ا

محمد عماد الدين عياض، عقد االستهالك في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة  -44

، 2العلوم السياسية، جامعة البليدة و  الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 

 .2015/2016الجزائر، 

ة املستهلك في القانون املقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة محمد مالكي، األليات القانونية لحماي -45

العلوم السياسية، و  االستهالك، كلية الحقوق و  الدكتوراه ل.م.د في القانون، تخصص قانون املنافسة

 .2017/2018جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

لة لنيل شهادة الدكتوراه نظام ل م د املختار بن سالم، االلتزام باإلعالم كألية لحماية املستهلك، رسا -46

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، و  االستهالك، كلية الحقوق و  تخصص قانون املنافسة

 .2017/2018الجزائر، 

مريم يغلى، التزام العون االقتصادي بالتسليم املطابق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  -47

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، و  قانون خاص، كلية الحقوق القانون، تخصص 

 .2016/2017الجزائر، 

القانون املقارن، و  مصطفى هنشور وسيمة، النظام القانوني للتجارة اإللكترونية في التشريع الجزائري  -48

الدولية، و  قتصاديةأطروحة للحصول على شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص قانون العالقات اال

 .2016/2017العلوم السياسية، جامعة مستغانم، و  كلية الحقوق 
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التوقيع اإللكتروني، رسالة مقدمة لنيل درجة و  املعتصم فتح الرحمان علي فتح الرحمان، العقد -49

دراسات العالم اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، و  الدكتوراه في القانون التجاري، معهد بحوث

 .2009ان، السود

مليكة جامع، حماية املستهلك املعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،  -51

الجزائر، العلوم السياسية، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس، و  القانون الخاص، كلية الحقوق 

2017/2018. 

القانون، أطروحة و  بكة اإلنترنت بين الشريعةميكائيل رشيد علي الزيباري، العقود اإللكترونية على ش -51

هي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة، و  مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة العراقية

 .2012العراق، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، شريعة إسالمية، تخصص فقه مقارن، 

قانون االستهالك، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه نبهات بن حميدة، ضمان سالمة املستهلك على ضوء  -52

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، و  علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق 

2018-2019. 

سبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة و  نسيمة درار، األمن املعلوماتي -53

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، و  اه في القانون الخاص، كلية الحقوق لنيل شهادة الدكتور 

 .2015/2016تلمسان، الجزائر، 

نصيرة )عنان( خلوي، الحماية املدنية للمستهلك عبر اإلنترنت )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل  -54

جامعة مولود معمري، تيزي العلوم السياسية، و  شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 

 .2018وزو، الجزائر، 

في اتفاقية و الجزائري و  هاجر بوطالب، مطابقة البضائع في عقد البيع الدولي وفقا للقانونين الفرنس ي -55

العلوم و  علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  ،11/04/1980فيينا 

 .2019، الجزائر، السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

وسيلة لزعر، التراض ي في العقود اإللكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،  -56

العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، و  تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق 

2018/2019. 

القانون )دراسة مقارنة(، أطروحة و  اإلسالميوليد خليل محمد الحواجرة، العقد اإللكتروني في الفقه  -57

األصول، كلية الدراسات العليا، و  تطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقهممة الستكمال مقد

 .2010الجامعة األردنية، األردن، 
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وليد لعوامري، الحماية القانونية لحقوق املستهلك التعاقدية في القانون الجزائري، رسالة مقدمة  -58

ة الدكتوراه الطور الثالث في القانون، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة جدر  لنيل

 .2016منتوري قسنطينة، الجزائر، 

يمينة حوحو، عقد البيع اإللكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  -59

 .2011/2012كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 العلمية املقاالت -3

البحوث و  أحمد بعجي، فعالية حماية املستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية، مجلة الدراسات -1

 .2019، جامعة املسيلة، الجزائر، 01، العدد 04القانونية، املجلد 
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العلوم السياسية، و  ، كلية الحقوق 06، العدد 07االقتصادية، املجلد و  االجتهادات للدراسة القانونية

 .2018املركز الجامعي أمين العقال الحاج موس ى أق أخموك لتامنغست، الجزائر، 

https://mksq.journals.ekb.eg/article_30623_1ab2f80af612aa4568dbf6239b535ac2.pdf


 املراجعو قائمة املصادر

 

~ 455 ~ 
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 ملخص:

تعتبر الحماية القانونية للمستهلك في عقد البيع اإللكتروني أحد أهم املسائل املثارة في هذا العصر، 

 اإلعتداءات التي يتعرض لها في إطار هذا النوع الحديث من التعاقد.و  نظرا لإلنتهاكات

هو معلوم على العالقة التي يكون أحد أطرافها املستهلك بصورة عامة أنها عالقة غير متوازنة نظرا فما 

هذا النوع الحديث من التعاقد قد وسع في عدم التوازن بينهما، و  لضعفه مقارنة مع الطرف األخر،

تها معاينة مادية معاينو  فاملستهلك في إطار هذا النوع من التعاقد، يتعاقد على سلعة ال يمكنه فحصها

ملموسة إال بعد تسلمها، فكل ما يظهر أمامه هي صورة للسلعة، فيكون تعاقده في هذا اإلطار بناء على 

التحايل عليه، ما قد يزعزع و  األوصاف التي يقدمها له البائع اإللكتروني، األمر الذي يجعله عرضة لغشه

 ثقته في هذا النوع من التعاقد.

بمنظومة قانونية تضمن حمايته في جميع مراحل ريعات إلحاطة املستهلك لذلك تدخلت أغلب التش

هذا النوع من التعاقد، بدأ باملرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع اإللكتروني، إلى غاية مرحلة اإلنتفاع بالبيع 

 محل هذا العقد.

تعزيز ثقته في و  ونياأما عن املشرع الجزائري ففي إطار حمايته للمستهلك اإللكتروني املتعاقد إلكتر

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، أين  18/05ر القانون رقم دمعامالت التجارة اإللكترونية بصورة عامة، أص

كرس في طياته جملة من الحقوق للمستهلك، كما فرض مجموعة من االلتزامات على عاتق املورد 

 اإللكتروني في إطار تعاقدهما اإللكتروني.

ألساس ي لهذه الدراسة هو تبيان الحماية القانونية املقرر للمستهلك في عقد البيع لذلك فإن الهدف ا

مواطن القصور فيها، بهدف الوصول في األخير و  تقييمها للوقوف على مدى كفايتها،و  تحليلهاو  اإللكتروني،

إللكترونية، تعزز ثقته في املعامالت او  اإلقتراحات التي تضمن حماية أفضل للمستهلك،و  إلى أفضل الحلول 

 التجارة اإللكترونية. تطور و  بما ينعكس إيجابا على نمو
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Résumé:  

La protection juridique du consommateur dans le contrat de vente 

électronique est l'une des questions les plus importantes soulevées à cette 

époque, étant donné les violations et les abus auxquels le consommateur est 

exposé dans le cadre de ce type de contrat moderne. 

La relation dans laquelle le consommateur est parti, est généralement 

déséquilibrée, en raison de sa faiblesse par rapport à l'autre partie. Ce type de 

contrat moderne vient s'appesantir sur le déséquilibre, car le consommateur 

contracte dans le cadre de ce contrat pour une marchandise qu'il ne peut 

examiner et inspecter avec une inspection physique tangible qu'après l'avoir 

reçue ; son contrat est donc basé sur les descriptions fournies par le vendeur 

électronique dans l'espace virtuel ce qui le rend vulnérable à la fraude et à la 

tromperie, ce qui mine sa confiance dans le contrat. 

La plupart des législations interviennent dans ce mode de contractualisation 

pour entourer le consommateur d'un système juridique qui garantit sa 

protection à toutes les étapes du contrat, en commençant par l'étape préalable 

du contrat de vente électronique, passant par la conclusion du contrat, jusqu'à 

l'étape de bénéficier de la vente en question. Le législateur algérien n'y échappe 

pas. Dans le cadre de sa protection du consommateur contractant par voie 

électronique, et du renforcement de sa confiance dans les transactions de 

commerce électronique en général, il a promulgué la loi n° 18/05 relative au 

commerce électronique, où il a établi un certain nombre de droits pour le 

consommateur, ainsi que l'imposition d'une série d'obligations au fournisseur 

électronique, dans le cadre de leur contrat électronique. 

Dans ce contexte, cette étude a pour but de mettre en évidence la protection 

juridique établie pour le consommateur dans le contrat de vente électronique, de 

l'analyser et de l'évaluer pour déterminer son adéquation, ses lacunes, avec une 

conclusion pour les meilleures solutions et suggestions qui peuvent assurer une 

meilleure protection pour le consommateur, et renforcer sa confiance dans les 

transactions électroniques. 

 Mots clés :   

Protection de consommateur ; Vente électronique ; Commerce électronique ; 

Contrat électronique ; Consommateur électronique. 

 

 

 



Abstract:  

The legal protection of the consumer in the electronic sales contract is one of 

the most important issues raised in this era, given the violations and abuses that 

he is subjected to under this modern type of contract.  

What is known about the relationship in which one party is the consumer in 

general is an unbalanced relationship due to its weakness compared to the other 

party. This modern type of contract has widened the imbalance between them. 

Under this type of contract, the consumer contracts on a commodity that he 

cannot examine and physically inspect until after receiving it. All that appears 

before him is a picture of the commodity, so his contract in this context is based 

on the descriptions provided by the electronic seller, which makes him 

vulnerable to fraud , and this can undermine his confidence in this type of 

contract. Therefore, most of the legislation has intervened to inform the 

consumer of a legal system that ensures its protection in all stages of this type of 

contract, starting with the stage before the conclusion of the electronic sales 

contract, until the stage of the use of the sale in place of this contract.  

As for the protection of the Electronic Consumer and the promotion of 

confidence in electronic commerce transactions in general, the Algerian 

legislature promulgated Act N° 18/05 on electronic commerce, which enshrined 

a number of rights for the consumer and imposed a set of obligations on the 

electronic supplier in the framework of their electronic contract.  

The main objective of this study is to indicate the legal protection prescribed 

to the consumer in the electronic sales contract, and to analyze and evaluate it to 

determine its adequacy and shortcomings, with the aim of finally reaching the 

best solutions and suggestions that ensure better protection of the consumer, and 

enhance his confidence in electronic transactions, which reflects positively on 

the growth and prosperity of e-commerce . 

 Keywords: Consumer protection; E-sale; e-commerce; e-contract; e-

consumer. 

 


