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 - مفاهييية دراسة – االلمتونية التجارة

 بولريريج برج -االبراهييي البشري كحيد جامعة -صليحة بوجادي.د

  :ملخص
 يف إال تصاداالق عامل يف وال املال التجارة عامل يف ال معروفا يكن مل جديد مصطلح ظهر

 التطور مستجدات أهم من واحدة تعترب اليت االلكرتونية، التجارة مصطلح هوو  أال األخرية، السنوات
 ألنو   اهلشيم يف كالنار صيتها فذاع احلديثة االتصال وسائل عن منبثقة القرن، هذا يف التكنولوجي

 إهنا  ماهيتها متس اليت التالتساؤ  من ابلكثري أحيطت املألوف، عن غريب ابتداع أي شأن شأهنا
 للتجارة التارخيي التطور البحث هذا يستعرض. مكانية أو زمانية قيود بال حبت جتاري نشاط

          وغريها مشاكلها إىل ابإلضافة مقوماهتا، خصائصها، تعريفها، املتضمنة وماهيتها االلكرتونية
 ؟التقليدية التجارة على هنائيا لكرتونيةاال التجارة فيه تقضي يوم هناك سيكون هل هنا، السؤالو 

 تكنولوجيا ،التطور التكنولوجي ،تصاداالق ،االلكرتونية التجارة :املفتاحيةالمليات 
 احلديثة االتصاالت

Résumé: 

A new term that has shown lately that was not known nor in the 

world or trade and money, or in the economy world until the very 

previous years; it is electronic commerce, aslo known as E-Commerce. 

It is considered as one of the most important technological apdations in 

this century, that was spread via modern means of communication. And 

because it is an abnormal invention, it had been questioned about a lot, 

especially its meaning. It is unlimited commercial activity. This 

research shows the historical development of electronic commerce, its 

meaning, properties, components, in addition to its problems and other 

related things. And the question here is; Will there be a day when E-

Commerce beat the traditional commerce permanently ?. 

 :مقدمة
   . واسع جد مدار على الرتفيه وسائل فيه تنتشر التطور فائق رقمي عصر يف اليوم نعيش إننا

  .متدخلة عوامل لعدة نظرا حاليا الوسائل تلك أهم أحد اإلنرتنت وتعترب
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 اليت ونيةااللكرت  التجارة موضوع هو اليوم البشر من الكثري اهتمام ينال الذي املوضوع لعل
 من أصبح األعمال، لرجال فبالنسبة. اجلوانب كل من التسوق عملية تسهيل يف كبري بشكل سامهت
 لرتويج املال و الوقت من احلد أيضا ممكنا أصبح و العمالء، و الشركاء مع اللقاءات جتنب املمكن

 التنقل من لكرتونيةاال التجارة أعفتهم فقد للمستهلكني، ابلنسبة أما. السوق يف وعرضها بضائعهم
 هو األمر يف ما كل ابت وعليه،. التقليدية العملة استخدام وحىت التبضع، سبيل يف طويال و بعيدا
  .إنرتنت اشرتاك و اإلنرتنت، مستعرض برانمج  حاسوب جمرد

 إرسال و األخرية هذه حركات الشراء، و البيع جانب إىل االلكرتونية، التجارة عاجلت لطاملا
  .غريها و الورقية املستندات مشكلة و اإلنرتنت، شبكة عرب املالية تالتحويال

          ؟ مقوماهتا ما و ؟ هلا التارخيي التطور هو ما و االلكرتونية؟ التجارة هي ما ذلك، على فبناء
 عموما؟ ماهيتها هي ما و   أشكاهلا؟ و

 :يةاآلت اخلطة كانت ذلك، من غريها و التساؤالت هذه على لإلجابة
 .االلكرتونية للتجارة التارخيي التطور: أوال
 .االلكرتونية ابلتجارة التعريف: اثنيا
 .لغة -1
 .تشريعيا -2
 .املنظمات بعض عند و فقهيا -3
 .االلكرتونية التجارة مبصطلح املشاهبة املصطلحات -4
 .جناحها عوامل و االلكرتونية التجارة معوقات و خصائص: اثلثا

 .االلكرتونية ةالتجار  خصائص -1
 .االلكرتونية التجارة معوقات -2
 .االلكرتونية التجارة جناح عوامل -3
 .االلكرتونية التجارة أشكال: رابعا

 .مقوماهتا و االلكرتونية التجارة جماالت: خامسا
 .االلكرتونية التجارة جماالت -1
 .االلكرتونية التجارة مقومات -2

 .مستقبلها و آفاقها و مشاكلها و االلكرتونية التجارة فوائد: سادسا
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 .االلكرتونية التجارة فوائد -1
 .االلكرتونية التجارة مشاكل -2
 .االلكرتونية التجارة ومستقبل آفاق -3
 .االلمتونية للتجارة التارخيي التطور: أوال

 أن كلةمش واجهت اليت املقايضة بنظام بدأ فقد هائال، تطورا املاضية العصور يف التجارة عرفت     
 بنظام اقرتنت مث. تلك بسلعته يرغب من دائما جيد ال قد أخرى بسلعة مببادلتها يرغب سلعة لديه من

       الوسائل ابعتماد متيزت قانونية أطر يف التجارة عمليات تنفيذ أساليب تنوعت و والشراء، البيع
           الكتايب املستند لتحديدا وجه وعلى تنفيذا، و وجودا التجارة لتنظيم أساسا املادية والظواهر

   التجاري التعامل حمل لألموال املادي التسليم و
 العامل يشهد إذ اخلالفات، أيضا و الصعوابت و املسافات قلصت قد احلديثة االتصال وسائل إن     
 لتلكساب بدء   احلديثة التقنية الوسائل ظهرت حيث االتصاالت، عامل يف معهود غري هائال تطورا اليوم

 الصورة نقل جهاز (facsimile)  جاءت احلاسوب، ظهور بعد و. آنذاك أشهرها هو ،و  مث
 (internet)،  عليه و العاملية أو الدولية الشبكة أعمال لعبارة اختصار هو و   الفاكسميل ابهلاتف

  االلكرتونية التجارة ظهرت (Electronic Commerce) اإلنرتنت االتصاالت، عامل أيقونة 
 أصبح و الدولية، التجارة عالقات يف واضح أثر احلاسوبية لعامل التقين التطور هلذا صار وقد     

 يف السريعة الطرق استخدام و املعلومات إىل السريع الوصول أجل من هو العامل يف احلايل التنافس
 ثورة العاملية ساحةال على أصبح هكذا و الدقة على مبين سليم قرار اختاذ أجل من والتحليل التداول
 اجلارف التيار تكوين يف كبري بقدر تسهم اليت االتصاالت و املعلومات تقنية ثورة تسمى جديدة
  . السابقني العقدين خالل العامل اقتصادايت لتشمل اتسعت واليت العوملة ملفهوم

 أتثريا تؤثر رزاحمل التقين ابلتطور ظهرت اليت املتعاملني و األعمال لبيئة اجلديدة األبعاد إن
 وتقنيات أساليب على تنطوي حديثة تغيريات برزت عليها بناء و. التجارية املعامالت يف جذراي

 .االلكرتونية التجارة تضمنها
 تنفيذ مع اخلدمات، و البضائع لعرض االلكرتونية الوسائل استعمال انتشار مؤخرا لوحظ

 وخدمات االلكرتونية البنوك ظهرت منها و. عادة    االلكرتونية ابلبطاقات املايل الدفع عمليات
 .االستقبال و احلجز، والنقل، للسياحة اإلنرتنت
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 اليت املتطورة التكنولوجيا هلذه آخرين تبين احتمال و اإلنرتنت، شبكة مستعملي عدد تزايد ومع
 جخار  من الشبكة استخدام يف النمو معظم أييت أن يتوقع فإنه احلياة، جماالت كافة يف توغلت

 املتعلقة الدولية القانونية املصادر تطور صاحبه االلكرتونية التجارة تطور فإن وعليه املتحدة الوالايت
 بقانون املعنية املتحدة األمم حلنة قبل من هلا النموذجي القانون صياغة متت وكذا االلكرتونية ابلتجارة
 .الدويل التجارة

 .االلمتونية ابلتجارة التعريف: اثنيا
 .لغة االلمتونية التجارة ريفتع -1

Electronic / commerce       من يتكون أنه يتنب للمصطلح اللغوي األصل إىل ابلرجوع 
:مها اجنليزيتني كلمتني  

 commerce  كالبيع) املفتوحة الشبكات على واملمتدة املنظمة النشاطات جمموع وتعين :التجارة

 القيم تبادل على تعمل اليت و التجارية، األعمال شىت كذلك و ،(التجارة اإلعالن، الشراء، و األوىل 
 يقصد أنه مع  open  networks اجلميع قبل من استخدامها ميكن اليت الشبكات طرفني، بني

  معينة بروتوكوالت أية إتباع دومنا املفتوحة ابلشبكات
 من يتم و اجلميع، لدى معروف اقتصادي و جتاري نشاط عنه يعرب إذن التجارة مصطلح إن

 ما خدمات و االنرتنت عرب احلديثة التكنولوجية الوسائل ابستعمال واخلدمات السلع تبادل خالله
 النقود حتويل: مثل املصرفية األعمال و املالية األصول يف التعامل و والتسويق واإلعالن البيع بعد

    متبعة ونظم لقواعد وفقا ،االقتصادية املعامالت من أخرى عديدة أنواع و املناقصات و واملزايدات
  عليها متفق و

 الثانية  electronic وسائل و احلاسبات من املكونة و العاملية االلكرتونية الشبكة وتعين :إلمتونية
  . خالهلا من البياانت تبادل يتم اليت االتصال

 تكنولوجيا امابستخد التجاري االقتصادي النشاط أبداء القيام يعين إذن" الكرتونية" مصطلح إن
 عن االتصال آليات و االلكرتونية األساليب و الشبكات و اإلنرتنت شبكة: مثل احلديثة االتصاالت

 يف أعضائها بني تربط شبكات و الفاكس، و التلفون: مثل télécommunication  بعد
 . االتصال شبكات هي و حمددة جماالت
 ممارستها تتم اليت التجارية والنشاطات األعمال أبهنا االلكرتونية التجارة تعريف ميكن سبق ومما       

 و للبضائع والتعريف اإلعالن عمليات فهي(. اإلنرتنت)  الدولية املعلوماتية الشبكة خالل من
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 و للبضائع الشراء و البيع عمليات: مثل التجارية الصفقات عقد عمليات تنفيذ مث اخلدمات
 أم االنرتنت سواء املختلفة االتصال شبكات عرب الشرائية اناألمث سداد مث العقود إبرام و اخلدمات

  املشرتي. و البائع بني تربط اليت الشبكات من غريها

 من يتبعها ما و اإلنرتنت عرب متارس اليت األنشطة من سياسيا نشاطا االلكرتونية التجارة تعد وبذلك 
     كاإلعالن خمتلفة أنشطة تشمل و لية،الدو  الشبكات أو كاحلواسيب التحتية ابلبنية اخلاصة الوسائل

 . غريها و الصفقات بعقد اخلاصة البياانت رسائل تبادل و التسويق و الرتويج و
 .تشريعيا االلمتونية التجارة تعريف  -2

 :منها نذكر و تقريبا، الدول خمتلف يف التشريعي التعريف إىل التطرق مت
 االقتصاد يف الثقة تشريع من 14 املادة من وىلاأل الفقرة يف عرفها الذي الفرنسي املشرع

 ابلطريق و بعد، عن ينجز أو شخص، يعرض مبقتضاه الذي االقتصادي النشاط"  أبهنا الرقمي
 التجارية العمليات"  عرفه فقد التونسي التجارة قانون عن أما ،" خدمات أو بسلع التزويد االلكرتوين

 ابستعمال تتم اليت املبادالت" أبهنا االلكرتونية املبدالت عرف و"االلكرتونية املبادالت عرب تتم اليت
 " االلكرتونية الواثئق

 خاص بشكل و االلكرتونية، ابلوسائط املنفذة ألعمال" أهنا اإلمارايت املشرع نص وقد
 تنفذ اليت املعامالت" أهنا على عرفها فقد 2001لسنة األردين املعامالت قانون أما  "،اإلنرتنت
  إلكرتونية بوسائل

 مورد مبوجبه يقوم الذي النشاط" أهنا على تنص مادة هلا خصص فقد اجلزائري املشرع عن أما
 االتصاالت طريق عن الكرتوين، ملستهلك بعد عن خدمات و سلع توفري ضمان أو ابقرتاح الكرتوين

 ." االلكرتونية
 .املنظيات بعض لند و فقهيا االلمتونية التجارة تعريف  -3

 التعريفات: منها سواء االلكرتونية التجارة شان يف رصدت اليت التعريفات وتعددت باينتت لقد
 التجارية العمليات مجيع أهنا: " يلي ما ذلك ومن املنظمات، بعض هبا خصتها اليت تلك أو الفقهية

  ." اإلنرتنت هو الكرتونيا وسيطا تتضمن اليت
 األنشطة إدارة و تنفيذ: " هي لكرتونيةاال التجارة أن إىل الفقه من آخر جانب ويذهب

 الدفع كأنظمة الشبيهة، التقفية األنظمة و اإلنرتنت شبكة عرب املعطيات حتويل بواسطة التجارية
 عن التعريف هذا أضاف".  وغريها... الشبكات و ابالتصاالت املدجمة احلوسبة وسائل و االلكرتوين،
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 شبكة شبيهة، تقنية أنظمة بواسطة أيضا تكون قد يةالتجار  العمليات ممارسة أن سابقه أن سابقه
 .مثال   االلكرتوين الدفع كأنظمة ذلك و اإلنرتنت

 على املبين التبادل هذا االلكرتونية، املعلومات تبادل:" عن عبارة هي الفقه من آخر جانب وعند
 اإلنرتنت عرب املرسل وينااللكرت  ابلربيد احلوسبة كالبياانت بعد، عن املعلوماتية تستخدم اليت التقنيات

  . التلكس و الفاكس و دوهنا من أو
 أبقل يكون املتنوعة التجارية املعلومات إجناز خبصوص هنا االلكرتونية املعلومات تبادل أن أي
 .املكان و الزمان حبدود التقيد ودون التكاليف

 .االلمتونية التجارة مبصطلح املشاهبة املصطلحات  -4
 التجارة عمليات يف املستخدمة الوسائل حول سابقا املقدمة التعريفات بني اختالف ُيالحظ

 وصفها نستطيع حىت املعامالت هذه إجناز يف اإلنرتنت استخدام البعض اعتربها حيث االلكرتونية
 اتصال وسيلة أبي تنفيذها و إجنازها يتم اليت املعامالت كل أهنا على آخرون وعمم اباللكرتونية

 .حديثة
 .االلكرتونية التجارة مبصطلح املشاهبة ابملصطلحات ندعوه ما ظهرت عليه، و
 .االلكرتونية األعمال و االلكرتونية التجارة بني الفرق -أ

 عمليات إجناز يف احلديثة االتصال وسائل و االلكرتونية الوسائل استخدام هي االلكرتونية التجارة إن
 العمل تقنيات استخدام فهي االلكرتونية الاألعم أما. واخلدمات واملنتجات البضائع تبادل

 ختطيط من اخلدماتية و اإلنتاجية و اإلدارية و املالية األعمال أنشطة لتطوير والشبكات ابإلنرتنت،
  . افرتاضية أنشطة ضمن الرتوجيية، احلمالت و البياانت وإعداد  للموارد
 (ابجلزء الكل عالقة)  ةااللكرتوني األعمال من جزء هي االلكرتونية فالتجارة وعليه

 .اإلنرتنت عرب التجارة و االلكرتونية التجارة بني الفرق -ب
 أمر وهذا الشيء، نفس مها اإلنرتنت عرب التجارة و االلكرتونية التجارة أن هي الشائعة األخطاء من

 األخرية هذه ألن االلكرتونية، التجارة من جزء هي االنرتنت عرب التجارة أن إذ والواقع، املنطق خيالف
 منفذة و منجزة الكرتونية وسيلة كل إىل تتجاوز و بل فقط التجارية األعمال على تقتصر ال

 .التجارية للمعامالت
 .االلمتونية التجارة جناح لوامل و معوقات و خصائص: اثلثا
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 يف ىكرب  مسامهات من هلا ملا االهتمام من األسد نصيب انلت اليوم االلكرتونية التجارة أن شك ال
 التعامالت يف املتخصصة املصارف فتح و الدويل، االقتصاد دعم و التجار، التبادل شبكة تضخيم
 شبكة على حساابهتا كذا و(  االلكرتونية املعلومات تبادل نظام)  املتطورة أبنظمتها التجارية
 .التسوق لعامل املستهلكني وجهة اإلنرتنت أصبحت ابلتايل و. اإلنرتنت

 10الـ االلكرتوين التجاري التبادل حجم بلغ حيث األمم، مبستوى للنهوض واسعة قاآفا قدمت وقد
  .2017  سنة العاملي التجاري للتبادل دوالر تريليون 35.4 أصل من دوالر تريليون

 .جناحها وعوامل معوقاهتا، االلكرتونية، التجارة خصائص سنتناول هنا من و
 (السلبيات و ابياتاإلجي)  االلمتونية التجارة خصائص -1

  كبرية خربة تتطلب تعد مل العملية هذه ألن صعبا، يعد مل اإلنرتنت شبكة إىل كمبيوتر أي وصل إن
 كيفية عن مفصلة تعليمات و إرشادات تقدم اإلنرتنت خدمات بتزويد تقوم اليت الشركات أن كما

 االلكرتونية التجارة تتميز وما  عم و.  املوجودة التشغيل نظم وفق على االتصال برامج إعداد و تركيب
 هلا ملا نظرا تشريعية تنظيمية بيئة إىل حباجة جيعلها ما التقليدية، التجارة عن ختتلف ومسات مزااي بعدة
  .سواء حد على سلبيات و إجيابيات من
 :اإلجيابيات *
 تبادل و التعاقد يف السرعة اإلنرتنت شبكة تؤمن: التجارية العملية إجناز يف والفعالية السرعة - أ

 يتم فإنه ،(القبول) احلالة هذه ويف. املتعاقدين كال كان بلد أي يف ممكن زمن أبسرع والقبول اإلجياب
    خمتلفة حساابت عرب لألموال االلكرتوين التحويل أو الكرتوين شيك طريق عن فورا الكرتونيا العقد

  .التعاقد عملية إمتام و الثمن قوائم إصدار و
 حيث التجارية، األسواق دخول أما احلدود أُلغيت:العاملية احمللية التجارية األسواق نطاق توسيع -ب

 فرصة للمستهلكني و منتجاهتم، لعرض املال و األعمال رجال و للمنتجني الفرصة اإلنرتنت منحت
 .أمامهم معروضة خدمات صورة يف هلم أوسع اختيار جماالت فتح و السلع على احلصول

 جهاز كل إىل ابإلضافة حاليا، اهلاتف و)غالبا   احلاسوب جهاز هو و: االلكرتوين وسيطال وجود -ج
 من يستعمل لعبارة اختصار هو و العاملية ابلشبكة املتصل( الشبكة إىل الدخول إمكانية له رقمي
 تدخل دون معلومات رسالة تسليم أو إرسال أو إنشاء بقصد إلجراء االستجابة أو إجراء تنفيذ أجل

 اإلدارة عن ابلتعبري املتعاقدة األطراف من كل يقوم حيث العقد طريف من كل لدى املوجود  خصيش
  . املسافة بعد من الرغم على الوقت نفس يف املتعاقدين من لكل
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 من املنتجة الشركات متكن االلكرتونية التجارة نشاط طبيعة إن: األفضل التسوق خيارات توفري -د
 متنوعة خيارات عرض خالل من املشرتين رغبات إلشباع اجلهود لوبذ املنتجات أفضل عرض

 . العمالء رضا حتقق صادقة و دقيقة تفاصيل وفق للتسوق
 إمتام املستخدم يستطيع حيث: االلكرتونية التجارة يف للمعامالت الورقية املستندات غياب -هـ

 االلكرتوين التعامل خفف لقد.  ورقية مستندات استخدام إىل حيتاج أن دون كاملة التجارية الصفقة
 تعد ال و وزان توزن صارت اليت التقليدية السندات ميدان يف تظهر اليت املكتوبة األوراق ختزين مشكلة
 .الكرتونية أخرى بسندات استبداهلا إىل أدى ما عددا،
 حالة يف بيعال عملية إثبات يف اليوم املستندات هلذه حاجة ال ألنه اإلجيابيات من األخرية هذه وتعد

 ببساطة ألنه و مصدرها، تعقب على والقدرة االلكرتونية الصكوك لوجود ذلك و واالحتيال، النصب
 .املستخدم قبل من مسحه مت لو حىت فيه حمفوظا يبقى اإلنرتنت عامل يدخل شيء أي
          .اإلعالن ة،الدعاي الربيدية، املراسالت وكذا االلكرتونية املتاجر نشاءإب املتعلقة التكاليف قلة -و
 عديدة خيارات توفري طريق عن ذلك يتم و: التجاري واألداء التجارية املنافسة معايري تطوير -ز

  .أفضل بسعر األجود املنتج بعرض للمستهلك
 األسواق إىل للوصول الكبرية الشركات مع املنافسة فرصة الصغرية للمؤسسات االلكرتونية التجارة هتيئ
 . للجميع متكافئة فرص و متعادلة أسس من األساليب هذه تتيحه ملا ببساطة امليةالع و احمللية

 االستعانة إىل احلاجة ظهرت اجملال هذا يف: املصرفية و املالية األعمال تقنيات وتطوير دعم -ح
 الصكوك و الذكية البطاقات و االلكرتونية السحب بطاقات مثل السريع للوفاء التقنية ابألساليب

 دعوة هذا يف و التقين، املصريف التعامل تطوير يف الوسائل هذه وتساعد، وغريها رتونيةااللك
 .تقنياهتا و أساليبها تطوير و توحيد إىل واملصرفية املالية للمؤسسات

 :السلبيات *
 جملس وجود دون االلكرتونية التجارة تتم حيث: املتعاقدة األطراف بني املباشرة العالقة غياب -أ

 رؤية على القدرة عدم ابلتايل و البعض، بعضهم املتعاقدة األطراف يعرف أو يرى أن دون يأ العقد
 .عنها املستهلكني من الكثري ابتعاد يف تسبب ما هذا و البيع فحص أو
 تقدمي مت قد كما املتعاقدين شخصية من التحقق لعدم افرتاضية تعد شخصيات مع التعامل -ب

 احلقيقية املعلومات تتعرض قد احلالة هذه ويف ،(املسروقة الئتمانا بطاقات) حقيقية غري معلومات
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 املعلومات سرية و ابخلصوصية ميس ما هذا. االستخدام سوء أو اإلساءة أو لإلفشاء الطرفني ألحد
  . استخدامها يسيء من معاقبة أو ملعلوماته الشخص استخدام على السيطرة لغياب

 الواجب القانون حول القانونية التساؤالت من الكثري يطرح ام االلكرتونية، للتجارة جدود ال -ج
 .غريها و املسجلة التجارية العالمة محاية و القضائي االختصاص حتديد و النزاعات حالة يف تطبيقه

 .الشراء عملية أثناء السرقة إىل ابإلضافة املخربني، أو املتطفلني قبل من االخرتاق، -د
 تسليمه يتم ما خصوصا   و احمللية، األسواق يف بيعها حيظر سلع على قدكالتعا القانون، خمالفة -هـ

 املتوفرين املأجورين والقتلة ، املخدرات ابألعضاء، املتاجرة األسلحة، ، اإلابحية كاألفالم الشبكة على
 يدعى حممي و مشفر موقع طريق عن إليه الدخول يتم الذي و املظلم Tor.ابلويب يدعى ما على

 من احملتال البائع يتخلص عندما حتدث و: البيع إثبات إمكانية دون والنصب، لالحتيال التعرض -و
 املوقع معلومات اسرتجاع إعادة لعل و املال، استالمه بعد هنائيا الشبكة من مسحه طريق عن املوقع

  وقتا و جهدا تتطلب
 .األولياء شخصية منتحلني جمهولني أشخاص مع األطفال تعامل قابلية ابلتايل و التزوير، إمكانية -ز

 :االلمتونية التجارة معوقات -2
 حمط تشكل اليوم االلكرتونية التجارة فإن اجملتمعات، عليه اعتادت ما يتوغل جديد ابتداع كأي

 بني اهلائل التقين التفاوت إىل ذلك يعزى. تطورها يف أثرت اليت املعوقات حيث من عديدة تساؤالت
 :يلي ما تشمل و. االتصاالت جمال يف  والنامية املتقدمة الدول

 .الثالث العامل أوساط معظم يف اجلهل و األمية -أ
 انقطاع و البحري النقل مشاكل كذا و. اإلنرتنت قطاع لضعف يرد الذي و الشبكة، يف البطء -ب

 عزهلا إىل أدى ما اإلنرتنت كابل أكل الذي 2015 عام اجلزائر يف حدث كما االتصاالت سلك
 .اإلصالحات انتظار يف املالع عن
 .النامية الدول يف االتصاالت قطاع كفاءة ضعف -ج
 .اإلنرتنت بشبكة االتصال تتيح اليت الدول أغلب يف التحتية البىن غياب -د
 االلكرتونية. ابلتجارة املتعلق التشريعي اإلطار غياب -هـ
 .غريها و معتقداتلل نظرا العريب الوطن يف اإلنرتنت استخدام انتشار كفاءة ضعف -و
 .اإلنرتنت شبكة على املتداولة اللغات أهم إحدى االجنليزية، ابللغة اإلملام ضعف -ز
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 العرب عند خاصة االلكرتونية، التجارة أسواق أبعاد لدراسة متخصصة جتمعات وجود عدم -ح
 .الثقة انعدام بسبب اجملال هبذا اهتمامهم قلة لوحظت الذين

 عرب للشراء استخداما األكثر الوسيلة تعد واليت الناس، لدى املتوافرة ماناالئت بطاقات عدد قلة -ط
 .الصعبة ابلعملة املفروضة الضرائب بسبب اإلنرتنت

 .الدول بني الرقمية الفجوة سوى شيئا تضيف ال العوائق تهاه إن
 :االلمتونية التجارة جناح لوامل -3

 :منها نذكر لكرتونيةاال التجارة على املساعدة العوامل بعض هنا تتدخل
 إىل الناس تقدمي و واحملاضرات واملؤمترات الدروس طريق عن ،(اإلنرتنت أمية) اجلديدة األمية إزالة -أ

 . خالهلا من العقود إبرام و املختلفة املواقع بني التنقل كيفية
 خالهلا من لنياملتعام نفس يف الثقة متنح حبيث معقدة، غري و مؤمنة الكرتونية دفع وسائل توفري -ب

  ..الذكية والبطاقات اآليل الصراف بطاقات املدينة، البطاقات احلساب، بطاقات االئتمان، كبطاقات
 .االلكرتونية التجارة حول متخصصة دراسات إىل مستند شامل تصور وضع -ج
 .بكفاءة العمل على قادرة االتصاالت شبكة من حممية متطورة قانونية أساسية بنية توفري -د
 جانب إىل الشبكة على عرضها من ميكنهم مبا وخدماهتم منتجاهتم بتطوير الشركات اهتمام -ـه

 .التقليدية التجارة جتاوزت أرابح من ترده ملا العاملية املنتجات
 .االلكرتونية التجارة أمام الضرورية غري القيود رفع -و
 الشفافية عوامل توفري االلكرتونية،و التجارة أبمهية الشرائح خمتلف بني اجملتمع يف التوعية نشر -ز

 .املتعاقدين بني الثقة لتوسيع
 .االلمتونية التجارة أشمال: رابعا
 تقدم و والوسطاء، واملستهلكون املوردون فيه يتقابل الكرتوين بسوق االلكرتونية التجارة تشبيه ميكن
 الجتاهات نظرا االلكرتونية التجارة أمناط تتعدد و، افرتاضية أو رقمية صورة يف واخلدمات املنتجات فيه
 :بني التجارة إىل تنقسم و. النشاط هذا من املستفيدين غاايت و

: Business to Business  أليال وحدة -أليال وحدة 1- 

.      االلكرتونية التجارة أمناط أقدم من بعض مع بعضهم التجار بني التعامل وهو النمط هذا يعد
 الشركات بني التبادل و العمل أطر و األشكال كافة تتم حيث ى،وأخر  أعمال وحدة بني ويتم

  .غريها و البياانت و املعلومات تبادل و املفاوضات، كإجراء الكرتونية، وسائل بواسطة
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 :يف تتمثل الصور من جمموعة هو و أال التجارة من النوع هذا مييز ما أهم إن
 .االلكرتوين التسويق *
 .ياانتللب االلكرتوين التبادل *
 . املؤسسة داخل االلكرتونية التجارة *

Business to Consumer2- مستهلمني -أليال وحدة:  
 مباشرة بطريقة يتعامل أن للتاجر خيول ألنه االقتصادية، و املالية القيمة حيث من أمهية األمناط أكثر
 بطاقات ابستعمال عالدف يتم أين للتسوق التجارة مبراكز اآلن يسمى ما طريق عن املستهلكني  مع

 .التسليم عند نقدا أو االلكرتونية الشيكات أو االئتمان
 الذي وجوميا اباب، علي نيتفليكس، إيباي، أمازون، موقع: اجملال هذا يف الرائدة املواقع أشهر ولعل
 .فقط مؤخرا اجلزائر يف استعماله بوشر

 :Business to Government- 3- حمومية إدارة -أليال وحدة  

           املزايدات و ابملناقصات عالقة له ما كل شامال احلكومة، و التاجر بني القائم التعامل به قصدوي
 االتفاق مت لقد ، االلكرتونية الوسائط عرب املواطنني إىل تقدم اليت واخلدمات احلكومية، التوريدات و

 وذلك معتربة، مالية قيمة ذات دتع ال اليت التالية األمناط آخرون ويضيف الثالث، األمناط هته على
 .بعد املختصة اجلهات قبل من عليها املصادقة لعدم بعد رمسية بصفة التطبيق حيز دخوهلا لعدم

:Consumer to Government- حمومية إدارة -مستهلك  4-  

إال بعد، اعتماده عدم رغم و  GTOG و احلكومات بني التعامل تستلزم اليت اجملاالت يف يكون 
 تسديد و االلكرتونية الضرائب لدفع به التعامل سيتم آجال أو عاجال احملتمل من أنه بــ له يرمز

.                                                    احلكومية التعامالت من غريها و املرور، خمالفات  

:consumer to consumer- 5- مستهلك -مستهلك   

 عندما ذلك مثال و اإلنرتنت، شبكة عرب مباشر وبشكل بينهم، فيما ءالشرا و ابلبيع األفراد يقوم وفيه
 األغراض أحد بيع أجل من آخر موقع أو االلكرتوين، موقعه على إعالن بوضع املستهلكني أحد يقوم
 .(مثال كنيس واد) 

:Government to Government- 6- حمومية إدارة -حمومية إدارة   

  . احلكومات بني التعامل تستلزم اليت اجملاالت يف ذلك و
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 .مقوماهتا و االلمتونية التجارة جماالت: خامسا
 .االلمتونية التجارة جماالت -1

 :يلي فيما إليها نشري جماالت هلا التقليدية، مثل مثلها االلكرتونية التجارة أن فيه شك ال مما
 :Retail التجزئة جتارة -أ   

 مع اإلنرتنت، خالل من قيمتها، دفع و املبيعات على التعاقد ميت اين االلكرتونية التجارة أنواع أشهر 
 الوفاء و الثقة عنصري التجارة من النوع هذا يتطلب و. اجملالت و الكتب جتارة: مثل التسليم رجاء
 .املتعاقدين بني

 :Banking and Finance التيويل و البنوك -ب  

        احلساب عن االستعالم منها و إلنرتنت،ا شبكة خالل من البنوك تقدمها اليت اخلدمات كافة وهي
  . األسهم شراء و بيع البورصات، أسعار متابعة و البنكية، التحويالت و

 :Publishing النشر -ج   

 االجتماعي التواصل مواقع منها خاصة و املواقع شىت يف اإلنرتنت خالل من تتم اليت املنشورات وهي
  (social-media) .اجملالت و اجلرائد وأيضا

:International Trade الدولية التجارة -د  

 تضمني مع املستقبل يف املنضمني و احلاليني الشركاء عن بياانت جتميع و ، التجارة تسهيل يف هتتم و
 عام إنشاؤه مت الذي الدولية التجارة نقاط برانمج مثل األخرى، التجارية البياانت سائر املشروع
1992. 

  :Business Support التجارية التعامالت -ه  

 بني املعلومات و للمنتجات التجاري كالتبادل الشبكة، يف التجارية املعامالت تلك هبا يقصد و
 .الشركات

 :Distribution التوزيع -و   

software برجميات من الشبكة على تسليمها يتم واليت ابلشبكة املتعلقة الرقمية املبيعات هي و  

الشبكة على مبيعا األكثر وهي. وماتومعل وأغاين،  أفالم، و . 

 :Personal Services متخصصة خدمات -ز  

 واهلندسية، والقانونية، الطبية، االستشارات مثل الشبكة، طريق عن املتخصصة االستعالمات وهي
 . واإلدارية
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 .االلمتونية التجارة مقومات -2
 الصناعة هذه توسعت فقد لكرتونيةة،اإل التجارة أساس و جوهر الويب موقع يُعد: املوقع تصميم -أ 

ا حال   يُعترب الويب فتصميم ، الذكية احملمولة اهلواتف أجهزة زايدة مع  تقدمي على لقدرته هذا و فريد 
ستهلكني جلميع موحدة تسوق جتربة

ُ
 موقع يسمح حبيث املستخدمة، األجهزة عن النظر بغض امل

نتجات على العثور للُعمالء الويب
ُ
 .زر ضغطة مبجرد بشرائها ويفكةرون اجوهنا،حيت اليت امل

نتجات، عن يبحثون الناس معظم: املستهلك خدمة -ب 
ُ
 على حيتاجوهنا و يريدوهنا اليت واخلدمات امل

ستخدمون يقوم ما وعادة الشراء، بعملية البدء قبل اإلنرتنت شبكة
ُ
 اخليارات بني للُمقارنة بذلك امل

 مزااي توفري على ويعمل للمنتجات، وتصنيف تصفية أدوات ميتلك التجاري املنافس كان فإذا املتاحة،
 املستخدم على أكثر التعرف املهم من فإن لذلك موقعه، استخدام املشرتي يفضل فقد أفضل،

 .اإللكرتوين الربيد طريق عن بسيط ُمستخدم حساب طلب خالل من وذلك واحتياجاته
 يعمل وأن معقدة، ليست و مركزة و بسيطة نتجامل عرض طريقة تكون أن ينبغي:  املنتج عرض -ج 

  صاحب
 . املتسوقني من كبرية أعداد جذب أجل من العرض طرق حتديث على املنتج

 .مستقبلها و آفاقها و مشاكلها و االلمتونية التجارة فوائد: سادسا
 املشاكل من جمموعة الوقت نفس يف هلا و التقليدية، التجارة عن متيزها فوائد االلكرتونية للتجارة

 فقط صعبا   إمنا و التجاوز مستحيل عائقا تشكل ال املشاكل هته أن إال. آخر جمال كأي املستعصية
 أن أجل من وجدت ألهنا االلكرتونية، للتجارة املشرق ابملستقبل تبشر املؤشرات من العديد كون
  .تبقى
 .االلمتونية التجارة فوائد -1
 للفوائد نظرا عليها انصب الذي الكبري اإلقبال بعد الكثريين ناستحسا االلكرتونية التجارة انلت
 الشمال و ابلغرب، الشرق ربط طريق عن األرض بقاع كل يف للمستهلكني قدمتها اليت اجلمة

 .ابجلنوب
 :املؤسسات و للشركات التجارة فوائد -أ

 حترير إىل ابإلضافة ية،التجار  السوق نطاق بتوسيع التجارية األسواق أمام القيود و احلدود إلغاء -
 .معقدة دولية إرادات توافق و مفاوضات دون اخلدمات و البضائع يف التجارة
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 عمليات وكذا ، الورقية املعلومات حفظ و اسرتجاع و معاجلة و توزيع و إنشاء تكاليف ختفيض -
 .سلكيةوالال السلكية االتصاالت تكاليف عن انهيك االلكرتونية التجارة مواقع وصيانة إنشاء

 .التجارة خوصصة -
 .للشركة التجارية األفضلية يف يساهم ما املستهلك، مواصفات و معايري وفق املنتج تصنيع إمكانية -
 .الشركة أرابح يف يساهم مما ساعة، 24 مدار على و السنة أايم طيلة املنتجات عرض -
 .املنتجات و اخلدمات على لاحلصو  أيضا و األموال حركة زايدة ابلتايل و األموال تسديد سرعة -
 .األخرى ابلشركات اتصاالهتا تسيري جانب إىل للشركة الداخلي العمل تنظيم -
 .للمستهلكني االلكرتونية التجارة فوائد -ب

 .املستهلك أهواء وفق سلعة أي وصول لقابلية راجع هذا و منتهية، غري خياران تقدمي - 
 .االلكرتونية الكتب مثل الرقمية، املنتجات يف خاصة البضاعة إرسال سهولة -
 .غريها و املنتدايت عرب املنتج نوعية و جودة خبصوص املستهلكني بني اخلربات و املعلومات تبادل -
            السلع لتسويق العمالء أمام عديدة خيارات توفري إىل سابقا أشران فقد املنافسة معايري تطوير -
  . األفضل وابلسعر األجود املنتج وعرض األمثل اخلدمة تقدمي على يساعد وهذا اخلدمات، و
 .للمجتمع االلكرتونية التجارة فوائد -ج
 .املنزل من اإلنرتنت عرب التسوق بفضل للتسوق املتاح الوقت تقليل -
.            بلدهم يف متوفرة غري سلع و بضائع متلك من الثالث العامل يف يعيشون الذين للناس تسمح -
 و تربوية ألغراض تستخدم أي اإلنرتنت، عرب جامعية شهادات على احلصول ايضا عونيستطي و

  . ثقافية
 عن السيما أعلى بكفاءة و منخفض بسعر التعليم و الصحة مثل العامة اخلدمات توزيع و تسيري -

  . اإلرشاد و الوقاية طريق
 :االلمتونية التجارة مشاكل -2

 تثريه ملا نقد من إليها يوجه فيما السبب هي االلكرتونية التجارية العقود إبرام يف املستخدمة الوسيلة إن
 :املعضالت هته من نذكر و. التجارة من النوع هذا منو و استخدام أمام عائقا تكون مشاكل من
 يف للتجارة العامة لالتفاقيات ختضع هل و التجارة؟ هلذه القانوين املفهوم حول املطروحة التساؤالت -

 .الكثري غريها و هلا؟ القانونية الطبيعة و اخلدمات؟ أو عالبضائ
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 التوقيع و الكتابة ملتطلبات تبينها و االلكرتونية التجارة لعقود احلالية التشريعات مالئمة عدم -
  . املعامالت إلمتام واألصل  اخلطيني

 .ابلعمل خلاصةا املعلومات على السطو أو الشركات، قبل من االحتيال و للنصب التعرض خماطر -
 عادة يتطلب الذي التحديث يستدعي ما املواقع عمل آليات و للربجميات الدائم و السريع التغري -

 .كبرية مبالغ
 توجد ال أنه كما. طلبها قبل عليها االطالع حىت أو البضاعة حتسس على الزابئن قدرة عدم -

 .ابلبضاعة الرضا عدم حالة يف اإلرجاع أو االستبدال لعملية
 يف أشهر حىت أو أايم لبضعة ابالنتظار ملزم املشرتي أن حيث للبضاعة، الفوري التسليم غياب -

 .التجارة من النوع هذا تعتمد ال اليت النامية الدول حالة
 .األموال تبييض -
  . الرضا صحة و الطرفني أهلية من التأكد على القدرة عدم -
 لكال اخلاصة املعلومات محاية و االلكرتونية ابملراسالت قاملتعل االلكرتوين والتبادل األمان مشكلة -

 .الطرفني
  .اإلنرتنت كلفة و احلواسيب مثن ارتفاع -

 .مستقبلها و االلكرتونية التجارة آفاق -3
 املنافسة أبواب لفتح وذلك مستمر، تزايد يف التجارة بفوائد تفاؤهلم عن املعربني األشخاص عدد إن
 التقنيات من العديد استحداث مت ذلك أجل ومن. سواء حد على الصغريةو  الكبرية الشركات بني

 .الزابئن يواجهها اليت العقبات لتذليل
 و النضوج مرحلة يف التكنولوجيا ستدخل ابلطبع ذاهبون؟ حنن أين إىل  هذا؟ كل أيخذان أين إىل

 متساواي اإلقبال عدلم يكون أال شرط سيكون هذا و. متوقع هو كما الرئيسية الصناعات عامل تقتحم
 . االلكرتونية للتجارة التابعة الرئيسية األربعة امليادين أنظمة يف
 .واملوزعني ابملوردين خاصة وهي أخرى، و جتارية مؤسسة بني البيع أنظمة -أ
 على الشراء عمليات متارس اليت ابملؤسسات ويتعلق وأخرى جتارية مؤسسة بني الشراء أنظمة -ب 

 .واسع نطاق
 .ابلتجزئة البيع حباالت وختتص املستهلك و التجارية املؤسسة بني البيع نظمةأ -ج
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 لألطراف مسح الذي و امليدان، هذا انله الذي اجلدي لالهتمام نظرا: التجاري اجملتمع حلول -د
 .مغلق شبه جمتمع داخل التجارة ملمارسة ابلتوجه معتمدين موردين و مستثمرين، من املهتمة
 نوعية حتسني و اإلنتاج زايدة إىل تؤدي أن ميكنها املعلومات ثقافة أن مفادها حقيقة قيل مما يالحظ
 .استخدامها أحسن ما إذا عديدة جمالت يف كلفته ختفيض و املنتج
 :اخلامتة

  الوطنية و والدولية، العاملية، املؤمترات من العديد يف املواضيع أهم االلكرتونية التجارة شكلت
 االفرتاضي العامل من جزء كوهنا عادلة قانونية طبيعة ملنحها وإمنا فحسب السريع انتشارها بسبب ليس
 إىل جنبا املاهية، خيص فيما جدال املوضوع هذا شكل ولطاملا. الواقعي العامل قوانني حتكمه ال الذي
   رةالتجا من جديد عصر حنو مستقبلية آفاقا االلكرتونية التجارة فتحت، القانونية الطبيعة مع جنب

 .طريقها عن التعامل لسهولة كبريا استحساان نيلها و التقليدية، األساليب زعزعة طريق عن االقتصادو 
 :اهلوامش

 الرابع، العدد الثانية، السنة احلكمة، بيت يف القانونية الدراسات قسم عن تصدر جملة قانونية، دراسات االلكرتونية، التجارة الشماع، فائق. د 1)
 .38 ص ،200 بغداد،
 العامة، األمانة أول، ملحق العربية، الدول بني االلكرتونية التجارة تسيري و متنية يف العربية اجلامعة دور غنيم، العزيز عبد رأفت. د: انظر  (2)

 .3،4 ص ،2002 العربية، اجلامعة منشورات
 .68ص ،1990 ،275 العدد ابريس، البنوك، جملة االلكرتونية، التجارة شوانر، (3)
 .40 ص ،2011 ،2ط األردن، عمان، الثقافة، دار االلكرتونية، التجارة عقود ، اهليجاء أبو ابراهيم حممد (4)
 احلقوقية، احلليب منشورات ،-مقارنة قانونية دراسة -: التطبيق الواجب القانون و االلكرتونية التجارة عقود اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (5)

 .2010 ،1ط لبنان، بريوت،
 .40ص السابق، املرجع اهليجاء، أبو ابراهيم حممد (6)
 .27ص السابق، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (7)
 .28ص نفسه، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (8)
 .186،ص2ج ،2001 ،1ط بريوت، ،اهلالل دار النظم، و اآلليات و األساليب: القانونية و اإلدارية و التجارية املعلومة صقر، أبو كامل (9)

 .2007 العربية، النهضة دار األول، الكتاب االلكرتونية، املعامالت قانون يف الوسيط جماهد، احلسن أبو أسامة. د (10)
 .2000 لسنة 83 رقم التونسي االلكرتونية التجارة و املبادالت لقانون عامة أحكام:  األول الباب من الثاين الفصل (11)
 .2000 لسنة 1رقم اإلعالم و االلكرتونية التجارة و للتكنولوجيا احلرة ديب منطقة قانون من 02 ادةامل (12)
  .2001 لسنة 58 رقم األردين االلكرتونية املعامالت قانون من 02 املادة (13)
 .االلكرتونية تصاالتاال و ابلربيد املتعلق ،2018 مايو 10 يف املؤرخ 18/05 رقم اجلزائري القانون من 06 املادة (14)
 و النشر و للتأليف العلمية اللجنة إعداد االلكرتونية، التجارة احلداد، عماد: انظر. 40ص السابق، املرجع اهليجاء، أبو إبراهيم حممد (15)
 .21ص ،2014 ،2ط اجلزائر، هومة، دار االلكرتونية، التجارة عقود سعيد، بن لزهر: انظر و. 3ص ،2004 ،1ط الفاروق، دار التحرير،
 .36ص نفسه، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (16)
 بيت قانونية، دراسات جملة ،"االلكرتوين الربيد و اإلنرتنت شبكة و احلواسيب عرب التجارية للعقود القانونية اجلوانب"  يوسف، ابسيل (17)
 .48ص ،2000 ،2 السنة ،4 العدد بغداد، احلكمة،
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 القاهرة، حقوق، دكتوراه رسالة التجارية، العالمات استخدامات على آاثرها و الدولية االلكرتونية التجارة العطيات، نحس موسى مصطفى (18)
 .20 ص ،2007

www.aleqt.com/2018/08/28/atricle_1441656.html(19) 

 لوسائل القانونية احلجية العبودي، عباس.د عن نقال.99ص ،1988 بريوت، االلكرتونيات، و االتصاالت و الكمبيوتر جملة منشور حبث (20)
 .140ص ،2002 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر الثقافة دار و التوزيع و للنشر الدولية العلمية الدار املدين، اإلثبات يف العلمي التقدم

 .31ص السابق، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (21)
 قد أو الرسالة تصل ال فقد هلا اهنيار أو الشبكة يف عطل حدث إذا أنه إال إليه املرسل إىل الوقت ذات يف يةااللكرتون الرسالة تصل ما عادة (22)

 .مقروءة غري أو مغلوطة تصل
 .28 ص ،1999 ،18 اجمللد ،8 العدد األردنية، البنوك جملة األول، اجلزء االلكرتونية، التجارة حول الشاملة الدراسة عرب، يونس (23)
 .33ص ،2003 مصر، القاهرة، ،1ط االلكرتونية، التجارة إبراهيم، لعيسويا (24)
 .35ص نفسه، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (25)
 .34 نفسه، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (26)
 .64ص ،2011 ،1ط بغداد، السنهوري، مكتبة مقارنة، دراسة: االلكرتونية التجارة عقود هللا، عبد حممود اثمر هبة (27)
 األكادميية، البحوث مركز إىل مقدم حبث واملعلوماتية، التكنولوجية و االقتصادية أبعادها االلكرتونية، التجارة العظيم، عبد محدي. د (28)
 .13ص ،2001
 جيب فإنه ابلتايل و اقتصادايهتا، يواجه خطرا االلكرتونية التجارة يف ترى النامية الدول فيه ذكرت ،2011 عام تقريرا األونكتاد أصدرت (29)
 .جتنبها و عنها االبتعاد
 .66ص السابق، املرجع اهليجاء، أبو إبراهيم حممد (30)
 .نفسه املرجع اهليجاء، أبو إبراهيم حممد (31)
 .26 ص السابق، املرجع سعيد، بن لزهر (32)
 .27ص السابق، املرجع سعيد، بن لزهر (33)
 .188ص ،2008 سنة اجلديدة، اجلامعة دار االلكرتونية، للتجارة القانونية املوسوعة اطي،السنب إيهاب. د (34)
 .38 ص السابق، املرجع اجلواري، حممود هللا عبد سلطان (35)
 .28 السابق،ص املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (36)
 .30ص اتريخ، دون بلد، دون حبث، ةورق مصر، يف القانون و االلكرتونية التجارة املتعال، عبد زكي عمرو (37)
 .58ص السابق، املرجع اهليجاء، أبو ابراهيم حممد (38)
 .62-61 ص معروف، غري تقدميها مكان حبث ورقة البنوك، على االلكرتونية التجارة أتثري زكي، الدين صالح هشام. د (39)

https://vapulus.com/blog/ar/(40) ؟-ةااللكرتوني-التجارة-مقومات-هي-ما/ 
 .75ص نفسه، املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (41)
 .79ص نفسه، املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (42)
 .نفسه املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (43)
 ،2000 لعام نكوتريمزاأل قواعد ألحكام وفقا الدولية البيوع عقود اإلنرتنت، عرب التعاقد و التفاوض موسى، مجعة الربيعي و فؤاد العلواين (44)

 .67 ص ،2003 بغداد، ،1ط
 .84ص نفسه، املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (45)
 .88ص نفسه، املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة (46)

 .92 ص نفسه، املرجع هللا، عبد حممود اثمر هبة(: 47)
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 الوساطة االلمتونية كآلية لتسوية منازلات التجارة االلمتونية
 املسيلة  -جامعة كحيد بوضياف  -د. ضريفي اندية                                                          

 ورقلة   -جامعة  قاصدي مرابح  -مقران مساح أ.                                                                   
 ملخص  

     بصورة غري مسبوقة، عامل األنشطة التجارية   رتنتاالن  دخول شبكةإن التطور التكنولوجي و 
كل هذه التطورات حضرت لنشأت أسواق الكرتونية ختتلف من حيث وجودها وطبيعتها    املعامالت املاليةو 

مكنة بواسطة تقنيات فاملقصود هنا بتعبري التجارة االلكرتونية تلك التجارة امل عن األسواق العادية،
       بفضل ما له من مميزات هي يف احلقيقة ليست   التطور املضطردب هلا االنتشار و اليت كتاالنرتنيت، و 

 هذه التقنية احلديثة من تسهيالتيف ذات التبادل التجاري وإمنا فيما وفرته 
نية منازعات ، لذلك اجته ومثله مثل األسواق العادية فمن املتوقع أن حتدث يف بيئة التجارة االلكرتو 

  تسويتها ابستخدام وسائل إلكرتونية مبعىن أن إجراءاهتا جتري عرب شبكة االتصال اإللكرتوينإىل  التفكري
عملية التسويق يف مكان واحد ومن بني أهم هذه الوسائل القدمية احلديثة هي   دون حاجة لتواجد أطراف

صري وسرعة ال الوساطة االلكرتونية اليت ساعدت الكثري من األطراف على تسوية منازعاهتم يف وقت ق
 .متناهية وخاصة من حيث اإلجراءات

 قانون األونسيرتال ،التجارة االلكرتونية ،تسوية منازعات ،الوساطة االلكرتونية الكلمات املفتاحية:
Abstract : 

The development of technology and the unprecedented entry of the Internet, the 

world of commercial activities and financial transactions, all these developments came 

to the emergence of electronic markets differ in terms of existence and nature of the 

normal markets, what is meant by the expression of e-commerce that possible trade 

through Internet technologies and wrote to it The proliferation and steady development 

thanks to its advantages are in fact not in the same trade exchange, but provided by this 

modern technology facilities. 

As in ordinary markets, it is expected that in the e-commerce environment there 

will be disputes. Therefore, the idea is to solve them by means of electronic means 

meaning that their procedures are conducted via the electronic network, without the 

need for parties to the marketing process in one place. Which has helped many parties 

resolve their disputes in a short time and with infinite speed, especially in terms of 

procedures. 

 مقدمة :
السنوات القالئل املاضية حدثت ثورة إن املعامالت التجارية بني البشر قدمية قدم األزل ،إال أنه يف 

يف تقنية االتصاالت املتطورة واملعلومات املتدفقة ، وكان من الطبيعي أن يكون جمال النشاط التجاري أكثر 
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احلديثة لتسري معامالهتا . وقد مشلت هذه  جماالت النشاط اإلنساين استجابة الستعمال وسائل االتصاالت
 . االستجابة كافة املشروعات من خمتلف القطاعات

من املتوقع أن ينشأ بني أطرافه يف بيئة االنرتنت نزاع و إشكاالت غري معروفة مسبقا  نظرا لطبيعتها 
النزاعات احلاصلة يف البيئة واليت تتعلق ابنعقاد العقد وتنفيذه أو تفسريه أو إثباته العقد ،ويف سبيل حل هذه 

املفاوضات والتوفيق والتحكيم وكذلك الوساطة حيث ديد من الوسائل السلمية كالصلح و الرقمية ظهرت الع
تعترب الوساطة إحدى طرق تسوية املنازعات بصورة عامة وملا كان موضوع الوساطة من املوضوعات 

هو شأن التحكيم ،فتبادر إىل األذهان ما هي  املستحدثة ويف طور النشوء ومل تنتشر بصورة كبرية كما
 الوساطة االلكرتونية ؟وهل هي كفيلة بتسوية املنازعات الناشئة بني املتخاصمني يف التجارة االلكرتونية ؟ 

األول مفهوم الوساطة لإلجابة على هذا اإلشكال اقرتحنا خطة مكونة من حمورين تناولنا يف احملور و 
 قنا يف احملور الثاين إىل كيفية سري إجراءات عملية الوساطة .وبينما تطر  ،االلكرتونية

 مفهوم الوساطة االلمتونية :احملور األول
تعترب الوساطة األساس الذي يقوم عليه نظام الطرق الودية، فهي احملرك والسبل إلجياد حل توافقي 

إذ يكون القرار فيها من صنع بني املتنازعني وأصبحت تبدو الوجه أو الصورة األنسب للقضاء والعدالة، 
ولقد  األطراف ويقتصر دور الوسيط يف املساعدة على حتديد النزاع وإزالة العقبات وتقريب وجهات النظر،

تطورت هذه الوسيلة بتطور الفضاء املستخدم فيه وذلك لكي تتالءم أكثر مع حل النزاعات املختلفة 
      ناول يف هذا احملور تعريف الوساطة االلكرتونية )أوال(لذلك سنت ،مجة عن عقود التجارة االلكرتونيةالنا

  )اثلثا(والشروط الواجب توافرها يف الوسيط  ،ائص الوساطة االلكرتونية )اثنيا(و خص
 تعريف الوساطة االلمتونية :أوال

ربمة تعرف الوساطة اإللكرتونية أبهنا من أهم الوسائل البديلة حلل النزاعات الناشئة عن العقود امل
وذلك ابستعانة أطراف النزاع بوسيط يعمل على تقدمي النصح واإلرشاد وربط  ابلوسائل اإللكرتونية،

االتصال بني األطراف، كما يطرح بعض االحتماالت ولألطراف احلرية التامة يف قبوهلا دون ضغط أو إكراه 
السري قدما يف هذا الطريق  حلل النزاع القائم بينهما، كما لألطراف إمكانية العدول يف أي حلظة عن

 .1ليختاروا الطريق التقليدي يف التقاضي
التجاري الدويل  كما عرفتها الفقرة الثالثة من املادة األوىل من قانون األونسيرتال النموذجي للتوفيق

أو بتعبري آخر ذي مدلول  أية ليلية سواء أشري إليها بتعبري التوفيق أو الوساطة «:أبهنا 2002لسنة 
مسالدهتيا يف سعيهيا إىل التوصل  ثل، يطلب فيها الطرفان إىل شخص آخر، أو أشخاص آخرينمما
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لالقة قانونية أخرى أو املتصل بتلك العالقة، إىل تسوية ودية لنزالهيا الناشئ لن لالقة تعاقدية أو 
2.وال يمون لليوقف الصالحية لفرض حل النزاع للى الطرفني

  «  
 من نظام املركز العريب لتسوية املنازعات يف األردن  أبهنا "الوسيلة اليت يتم كما عرفتها املادة األوىل

مبوجبها السعي لفض النزاع دون أي سلطة للوسيط أو املوفق لفرض قراره يف النزاع وذلك عن طريق تقريب 
3وجهات النظر وإبداء اآلراء االستشارية اليت تتيح الوصول للحل هبذه الوسيلة "

 . 

 االنتنت ليلية تتم بشمل فوري ومباشر للى شبمة :الوساطة اإللكرتونية أبهناكما تعرف 
 يقبله أطراف النزاع  وهتدف إىل تسهيل التعاون والتفاوض بني أطراف النزاع، للتوصل إىل حل لادل

ويعترب اللجوء إىل الوساطة االلكرتونية وسيلة اختيارية يتم اللجوء إليها برغبة األطراف خالل أي 
حلة من مراحل النزاع وخيتارون خالهلا إجراءات وأسلوب الوساطة من اجل فهم موضوع النزاع ووضع مر 

احللول املناسبة له، وعكس التحكيم فإن الوساطة ال تكون إلزامية بنتيجتها وال ميكن إجبار األطراف بقبول 
از القضائي املثقل ما يتمخض عن الوساطة كما أن يف ذلك تقليل من العبء امللقى على عاتق اجله

وابلتايل فهي ال ختتلف عن الوساطة التقليدية من حيث اهلدف واإلطار العام .سوى من حيث ابلدعاوي 
 الوسيلة املستخدمة .

 اثنيا :خصائص الوساطة االلمتونية

ابعتبارها الدولية،  حققت الوساطة اإللكرتونية جناحا واسعا وإقباال هائال من قبل املتنازعني يف جمال التجارة
 ثقة، دأبت مراكز الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات عن بعد، وحىت يلجأ املتنازعني إىل الوساطة بكل

فصل النزاعات احملالة إليها من قبل  اإللكرتونية على العمل من أجل توفري الثقة واألمان مع السرعة يف
 : لوساطة اإللكرتونية ما يليهبا ا املتنازعني، ومن أهم وأبرز اخلصائص واملزااي اليت تتمتع

اإللكرتونية، وضمان  فعالية األدوات املستخدمة منذ حلظة إحالة النزاع حلني فصله يف عملية الوساطة .1
شبكة االنرتنت، بدءا من  تسجيل كل ما جيري بني املتنازعني من مناقشات يف برانمج مشغل على

وتوفري قنوات اتصال آمنة وقاعدة  لنهائي بينهمامرحلة االتصال األويل بني طريف النزاع حىت االتفاق ا
وتقدمي الطلبات، ابإلضافة إىل أمثلة  وكيفية اإلثبات  بياانت متكاملة تشمل سري عملية الوساطة

  والدورات اليت تلقوها واليت تؤهلهم لنظر النزاع متعددة ألنواع القضااي، وتوفري قائمة أبمساء الوسطاء
  طرافمع ترك حرية االختيار لأل

4. 

الكاملة لالطالع على احللول  تزويد طريف النزاع بسائر احللول الودية لفض النزاع مع إعطائهم الفرصة .2
 حوهلا والسماح هلم إببداء وجهة نظرهم وتعليقاهتم  املقرتحة

5. 



 

  
27 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

سرية البياانت املقدمة للوسيط من قبل املتنازعني وحفظها دون إفشاء، سواء كانت على شكل  .3
مع صيانة العروض اخلطية والشفوية الصادرة عن أي طرف أو وكيله، وعدم   ئق وأدلةطلبات، واث

  . 6ما مل يسمح له طرفا النزاع صراحة ابلنشر تقدمي أي منها للقضاء،

ابإلضافة إىل توفري اجلهد   إرسال رسائل إلكرتونية لطريف النزاع إلخطارهم أبوقات ومواعيد اجللسات ، .4
بعد، حيث يتم التفاوض وتقدمي املقرتحات واألدلة والطلبات عن بعد، دون  والوقت عند إجرائها عن

تكليف املتنازعني عناء االنتقال ملكان اجللسة،كما تعمل هذه الوسيلة على توضيح الرؤية أمام 
املتنازعني، من خالل تزويد كل طرف بنموذج العرض الذي قدمه الطرف األخر والطريقة اليت تتناسب 

 . 7يف حل النزاع

سرعة العمل على نظر يف موضوع النزاع، وحماولة تسويته أبقل التكاليف زايدة على ذلك فإن هذه  .5
يف القواعد اإلجرائية املتبعة خالل عملية الوساطة، حيث يرتك لألطراف اختيار ابملرونة  الوسيلة متتاز

 القواعد اليت تناسبهم والقائمة على احلياد، الشفافية واحرتام القانون .

إاتحة اجملال لالطالع على موقع املركز املتضمن خطوات نظر النزاع من خالل الوساطة كخطوة مبدئية  .6
صوب وضوح الرؤية لدى املتنازعني، وتشجيعهم على اللجوء للوساطة اإللكرتونية كوسيلة بديلة لفض 

 . 8املنازعات

وهو ما يصعب حتقيقه عند حل  وتؤدي عملية الوساطة إىل احملافظة على العالقات الودية بني اخلصوم .7
النزاع قضائيا وعن طريق التحكيم كذلك فهي عملية تطوعية وابلتايل فان القرار النهائي غري ملزم لطريف 

 .9النزاع 

 اثلثا :الشروط املتطلب توافرها يف الوسيط

على جمموعة من الشروط الواجب توافرها يف شخص  تإن غالبية التشريعات يف دول العامل نص
أهم وسيط الذي يتوىل إدارة عملية الوساطة وذلك لكي يساير عملية الوساطة االلكرتونية وميكن إمجال ال

 :هذه الشروط على النحو التايل
: يعترب الشرط األساسي يف تعيني الوسيط، فيجب أن يكون الوسيط متخصصا ومؤهال / االختصاص1

  الوساطة واليت يقتنع من خالهلا طرفا النزاع جبدارته ،مع تدريبه تدريبا جيدا يعينه على قيادة عملية متاما
 . 10ويف حال أن مل يكن آهال لذلك فعليه االعتذار عن قبول النظر يف النزاع أو عن االستمرار فيه

: وهي القاعدة اليت من خالهلا مت تعيينه ليكون الوسط بني طريف النزاع وال يفضل أي طرف على احليدة /2
عنوان للوساطة وعليه يتعني على الوسيط أن يقوم بقيادة وحتريك عملية الوساطة حبيدة فاحليدة هي   األخر
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اتمة،فإن مل يتمكن من حتقيق ذلك فإن عليه االنسحاب يف أي مرحلة من مراحل سري عملية الوساطة 
 .11اإللكرتوين 

  ركز الوساطة: يتعني على الوسيط أن يكون واضحا وصرحيا مع األطراف وماإللالن لن أي مصلحة /3
  ومن ذلك جيب أن يعلن عن أية مصاحل فعلية حمتملة له من النزاع املعروض عليه أو مع أي طرف يف النزاع
بل إن عليه ابتداء رفض طلب تعيينه كوسيط إذا ما توافرت له أي مصلحة يف النزاع، ما مل ميانع طرفا النزاع 

 .12يف تعيينه كوسيط بعد اإلعالن 
من أهم اخلصائص اليت تتميز هبا الوساطة اإللكرتونية، ويف أغلب األحيان يلجأ األطراف  تعتربالسرية:  /4

فالوسيط   إىل الوساطة اإللكرتونية من أجل هذه امليزة، فانطالقا من محاية وصيانة خصوصيات املتنازعني
ن تبادل للواثئق يقوم بدور احلماية واحملافظة على كل ما جيري يف عملية الوساطة، وما مت من خالله م

وهذا خالفا ملا اتفق عليه األطراف أو مسح له ابلنشر   والطلبات واليت تعترب يف هذه املرحلة سرية اتمة
 .13تنفيذا للقانون 

يقوم املركز املشرف على عملية الوساطة بتقدمي قائمة ألمساء الوسطاء مرفقة بكل ما يتعلق  /اإللالن:5
ألحسن منهم، فاإلعالن هو كل ما يتعلق ابلوسيط من شخصية خبربة ونشاطات الوسيط الختيار ا

ومؤهالت وخرباته العملية والدورات التكوينية اليت قام هبا، فالوسيط ملزم أبن يكون صرحيا وصادقا وأمنيا 
 . 14يف تصرحياته، ألن هذه املواصفات قد تكون السبب الوحيد يف اختياره كوسيط يف حل النزاع

ني الوسيط يف أغلب األحيان حسب نوع النزاع، وذلك للبحث عن الوسيط الذي يتم تعي المفاءة: /6
يتمتع ابلكفاءة العالية يف ذلك اجملال املطروح للحل، واليت جيب أن تكون تتناسب وتناسب وعملية 

 .15الوساطة، وهو ما يرجوه املتنازعني منها للوصول إىل حل مرضي هلما ينهيان به النزاع 
أن تستمر يف كل مراحل سري عملية الوساطة مع  تقدمي توضيحات مدققة يف كل  جيب الشفافية: /7

مرحلة، حىت الرسوم واملصاريف، النفقات، اخلربة الفنية، وجل الصعوابت اليت واجهت أو قد تواجه سري 
  بينهما عملية الوساطة، ليكوان طرفا النزاع أمام صورة حقيقية للعملية اليت أقدما عليها حلل النزاع الناشب

 .16وهو ما حيز يف أنفسهما من ثقة وآمان يف جناح العملية

 آلية سري الوساطة االلمتونية :احلور الثاين
جتري آلية الوساطة االلكرتونية من خالل جمموعة من اإلجراءات اليت تتم بطرق الكرتونية على املوقع 

وية ومرورا ابإلجراءات اليت تفرغ يف أشكال الشبكي التابع للمركز بداية من ملئ منوذج الكرتوين لطلب التس
وعليه ولكي يتسىن لنا توضيح ، قيده على املوقع الشبكي للقضية الكرتونية وانتهاءها بصدور احلكم ومن مث
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 :كون لزوما علينا تناوهلا من خاللآلية الوساطة االلكرتونية ي
 17أوال :تقدمي طلب الوساطة إىل مركز الوساطة

الثالثة من قواعد الوساطة الصادرة من منظمة الدولية للملكية الفكرية )الويبو( فان وفقا حلكم املادة 
على كل من يرغب من طريف النزاع تسوية نزاعه عن طريق اللجوء للوساطة االلكرتونية ان يقوم بتعبئة طلب 

لذي جيب أن يتضمن الوساطة املعد مسبقا من قبل املركز واملنشور على املوقع االلكرتوين التابع للمركز وا
 البياانت التالية :

  أمساء طريف النزاع وعناوينهم اهلاتف / الفاكس / الربيد االلكرتوين أو أية وسائل اتصال أخرى ذات
 صلة بطريف النزاع أو مبن حيتل الطرف مقدم طلب الوساطة .

 ق الوساطةلى تسوية النزاع عن طرينسخة من اتفاق اللجوء للوساطة يف حالة اتفاق الطرفني ع. 

 . بيان ملخص عن موضوع النزاع وطبيعته 

وعند استالم املركز للطلب يقوم املركز إبرسال أتكيد على مقدم الطلب يبلغه من خالله انه قد مت 
استالمه لطلب الوساطة كما ويقوم املركز ابالتصال ابلطرف األخر ويبلغه بذلك ويسأله فيما إذا كان 

الوساطة فإذا أجاب ابلرفض تنتهي إجراءات الوساطة ويتم إبالغ طالب يرغب بتسوية النزاع عن طريق 
الوساطة ابن عملية الوساطة أصبحت غري ممكنة أما إذا أفصح اجملاوب عن رغبته ابملشاركة يف عملية 

  .الوساطة عندئذ تبدأ عملية الوساطة ويتم تبليغ طالب الوساطة بذلك
كي يرسل جوااب يبني فيه ما إذا كان يرغب يف املشاركة وفيما يتعلق ابملهلة املمنوحة للمجاوب ل

( 14( بـ )square tradeبعملية الوساطة أم ال فقد حددهتا بعض مراكز الوساطة كمركز الوساطة )
يوما حبيث يرتتب على انقضاؤها دون تقدمي جواب يفيد املوافقة على عملية الوساطة انتهاء إجراءات 

بته لى أن يعاد فتح ملف القضية يف أي وقت يبدي فيه اجملاوب رغالوساطة وإغالق ملف القضية ع
 .ابملشاركة يف عملية الوساطة 

كما وحددهتا الفقرة الثانية من املادة الرابعة من قانون االونسرتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل بـ 
عملية الوساطة لتسوية النزاع ( يوما تبدأ من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة للمجاوب يف اللجوء إىل 30)

وإذا كانت هذه هي اإلجراءات اليت يتبعها  ،يوما 30من مدة  ما مل تتضمن الدعوة مدة أخرى اقل أو أكثر
املركز عند تقدمي طلب الوساطة من قبل احد طريف النزاع فان الوضع يكون خمتلف حتما عند قيام طريف 

ذي جيب أن يتضمن البياانت الشخصية املشار إليها سابقا ، والطلب اللجوء للوساطة معا النزاع إبرسال
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حيث سيكتفي املركز يف هذه احلالة عند استالمه لطلب الوساطة إبرسال أتكيد إىل طريف النزاع خيطرمها من 
  .يخ احملدد لبداية عملية الوساطةخالله ابستالم طلب الوساطة وابلتار 

 بدء ليلية الوساطة :اثنيا
النزاع على  يد طريف النزاع بقائمة أمساء الوسطاء ومؤهالهتم، ومبجرد موافقة طريفيقوم املركز بتزو 

مناقشة املوضوع  الوسيط واإلجراءات، يتم االنتقال إىل املرحلة الثانية للوساطة، يتم يف هذه املرحلة
وسيط اسم مرور من قبل ال واستخراج نقاط اخلالف اجلوهرية، وذلك بعد إرسال بريد إلكرتوين متضمن

لكل من طريف النزاع، يستطيع طريف النزاع من خالله الدخول إىل صفحة النزاع املعدة على موقع املركز، 
والتداول معهم حول موضوع النزاع هبدف التوصل  ليتمكنوا من حضور جلسات الوساطة ملناقشة طلباهتم

.إىل حل وسط يقبله الطرفني
18 

الوساطة  وصل إىل حل يرضي الطرفني، تعقد جلساتبعدما يقدم طرفا النزاع طلباهتم بغية الت
النزاع حىت يتم التوقيع  اإللكرتونية، مث يقوم الوسيط إبعداد اتفاق التسوية النهائية ويلزم عرضه على طريف

أو بياانته اليت قدمها للمركز أو اليت  عليه، وخالل جلسات الوساطة يستطيع كل طرف من تعديل طلباته
على اخلانة املخصصة له بعد الدخول إىل عنوان  ة، وهذه العملية تتم بواسطة النقرأرفقها بطلب الوساط

إبدخال العنوان اإللكرتوين واسم املرور الذي سبق أن أرسله له  املوقع اإللكرتوين اخلاص ابملركز، مث يقوم
مة على شاشة إجراء التعديل عليه، ويف هناية هذه العمليات تظهر قائ الوسيط واخلاص ابلنزاع املراد

القضااي وأرقامها ليقوم ابختيار رقم القضية املطلوبة والدخول عليها ابلنقر على اخلانة  احلاسوب تتضمن
 مع إرسال اقرأ وأرسل رسالة( هبا، و إجراء التعديل املراد القيام به، بعد ذلك ينقر على مفتاح ) اخلاصة

 .19نسخ للوسيط وعدد املتنازعني
 االلمتونيةرسوم الوساطة  :ااثلث

إن الوساطة كوسيلة من وسائل تسوية املنازعات ليست جمانية وإمنا تكون مقابل دفع رسوم معينة 
يتحملها طريف النزاع لقاء قبول املركز نظر النزاع وتسويته عن طريق الوساطة وتشتمل رسوم الوساطة 

  20 .االلكرتونية على ثالثة أنواع من التكاليف
 : 21و األيتميكن إمجاهلا على النح

  وهي الرسوم اليت يستوفيها املركز من طالب اإلجراء أو التسوية عند قيد الطلب لدى  التسجيل:رسوم
 املركز .

  وهي املبالغ املقررة تبعا لطبيعة النزاع وأداء فضه وتغطي تكاليف املراسالت  :اإلداريةاملصاريف
 واإلخطارات والتكاليف اإلدارية الالزمة لفظ النزاع.
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 وهي املبالغ املقررة للوسيط يف عملية الوساطة. عاب:األت 
ونظرا ملا متثله الرسوم من أمهية لسري إجراءات الوساطة فقد حرصت مراكز الوساطة االلكرتونية على 
وضع أنظمة خاصة للرسوم حتدد مقدار ونوع الرسوم اليت يستوفيها املركز عن عملية الوساطة ومن أمثلة 

 squareاطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويب( ومركز الوساطة )هذه املراكز مركز الوس

trade) 
22ونوعها فيما يلي هناك جمموعة من مراكز الوساطة اإللكرتونية تستويف رسوم سنتطرق إىل بيان مقدارها

: 

عند  املبلغ دوالر عند تقدمي الطلب ونفس 250مبلغ  internet neutralيستويف مركز وساطة / 1
أما  .هذا مقابل ساعتني من جلسات الوساطة وساعتني من إعداد الطلبات واالطالع عليهااجلواب، 

ساعة جلسات الوساطة اليت تنعقد من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة السابعة مساءا يدفع عن كل 
                                                         50يضاف إىل املبلغ بنسبة % دوالر، 125منها 

دوالرا عند إرسال طلب الوساطة، أما  20مبلغ  Square Trade/ كما كان يستويف مركز وساطة 2
                                                             .رسوم الوساطة فتقدر بقيمة املبلغ املتنازع عليه

دوالرا، كما يستويف املركز  20 ـرسم التسجيل املقدر ب طلب من دفعيعفي مقدم ال Elance/ مركز بيع 3
دوالرا، أما إذا جتاوز هذا املبلغ  1000نفس املبلغ السابق كرسم للوساطة إذا كان مبلغ النزاع ال يتجاوز 

                                             .دوالرا 2500كرسم على أن ال يتجاوز 1يضاف % 

 اإللكرتونيات يعفي املتنازعني من أداء أية رسوم .لبيع Sony / مركز 4
 رابعا :انتهاء ليلية الوساطة

 تنتهي إبحدى احلالتني اآلتيتني : يأما ابلنسبة النتهاء عملية الوساطة فه
  صومتوصل الوسيط إىل تسوية النزاع وداي بني اخل األوىل:احلالة. 

  وداي بني اخلصوم.عدم توصل الوسيط إىل تسوية النزاع  الثانية:احلالة 

فإذا توصل الوسيط إىل تسوية سلمية للنزاع ومتت املصادقة على اتفاق  األوىل:ابلنسبة للحالة 
. حبيث يعترب هذا ظة املصادقة على اتفاق التسويةالتسوية من قبل طريف النزاع تنتهي عملية الوساطة يف حل
ال خيضع ألي طريق من طرق  مبثابة حكم قطعياالتفاق بعد املصادقة عليه ملزما وواجب النفاذ قانونيا و 

 .الطعن
أما احلالة الثانية :فهي حالة عدم التوصل للتسوية الودية للنزاع حيث يندرج حتت هذه احلالة جمموعة 
من األسباب اليت يرتتب على توافر احدها انتهاء عملية الوساطة ومن أمثلة هذه األسباب ما ورد يف املادة 

رتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل من تعداد للحاالت اليت حتول دون التوصل سنو ( من قانون اال11)
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  :إىل تسوية سلمية للنزاع وعلى النحو التايل
  إصدار املوفق بعد التشاور مع طريف النزاع إعالان يبني فيه انه ال يوجد ما يسوغ القيام مبزيد من جهود

 التوفيق يف اتريخ صدور اإلعالن.

 ريف النزاع إعالان موجها إىل الطرف األخر أو األطراف األخرى واىل املوفق يف حالة تعيينه إصدار ط
 يفيد ابنتهاء إجراءات التوفيق يف اتريخ صدور اإلعالن .

إىل املركز يعلمه  عند انتهاء عملية الوساطة سواء كانت إجيابية أو سلبية، يرسل الوسيط فورا إخطارا مكتواب
  هذا اإلخطار من معلومات طة، ويقع على هذا األخري واجب احملافظة على ما ورد يففيه ابنتهاء الوسا

نتيجتها، كما جيب عليه إعادة كل  وأن ال يكشف ألي شخص عن وجود عملية الوساطة لديه أو عن
 الوساطة، إال يف حالة استعمال املعلومات اخلاصة الواثئق واملستندات لألطراف واليت قدموها خالل عملية

مبوضوع الوساطة يف أية معطيات إحصائية ينشرها تكون متعلقة بنشاطه شرط أن ال يكشف عن هوية 
 .23من قواعد الوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو 09نصت عليه املادة  أطراف النزاع وهذا ما

 : اخلامتة
سيلة لتسوية ودية يكشف بوضوح عن إن الدراسة اليت قمنا هبا للوساطة يف املنازعات االلكرتونية كو 

 أمهية دورها يف تلك املنازعات ونستطيع أن نربز ما متخض عن هذا البحث على النحو التايل :
تؤديه من استمرار لعالقات إن عملية الوساطة من أكثر الوسائل جناعة يف تسوية املنازعات وذلك ملا  .1

 بسرعة اكرب وجمهود اقل . العمل الودية ما بني املتنازعني وجتاوز ما يعرتضهم

إن الوساطة االلكرتونية لتسوية املنازعات ال ختتلف عن الوسائل البديلة التقليدية لفض تلك املنازعات  .2
سوى أهنا تتم ابستخدام وسيلة من وسائل االتصال االلكرتونية بدءا من ملء منوذج طلب التسوية 

 نتهائها بصدور قرار التسوية املنهي للنزاع .مرورا ابإلجراءات اليت تفرغ يف أشكال الكرتونية وا

 وعلى هذا األساس نوصي مبا يلي :
ضرورة إصدار تشريعات وطنية حول املبادالت التجارية اإللكرتونية ويعقبها تعديل بعض نصوص  .1

ءم ري اجلزائري لتتالالقانون املدين اجلزائري وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري والقانون التجا
 .معها

ضرورة أتمني املعامالت اإللكرتونية عرب االنرتنت ووضع قائمة للمراكز اخلاصة حبل النزاعات اإللكرتونية  .2
من أجل جعلها مالئمة  1958دوليا واعتماد قراراهتا دوليا، مبا يف ذلك تعديل اتفاقية نيويورك لسنة 

 للتجارة اإللكرتونية.
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ضااي التجارة اإللكرتونية، حيث دائما ما يرغب املتنازعني على العمل على أتهيل خمتصني وفنيني يف ق .3
 التجارة.عرض نزاعاهتم على ذوي اخلربة يف اجملال الفين والتجاري هلذه 

 اهلوامش:
 

مسري خليفي ،حل النزاعات يف عقود التجارة االلكرتونية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل ختصص قانون  .1
 . 131،ص  2010التعاون الدويل ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر ،

 :على املوقع8338ذجي للتوفيق التجاري الدويل لسنة من قانون األونسيرتال النمو  1/3أنظر املادة .2

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.ht

ml 
د الثالث فراس كمال شيعان ،هند فائز أمحد ،الوساطة يف املنازعات االلكرتونية ،جملة احملقق احللى للعلوم القانونية و السياسية ،العد .3

 . 252، 251،السنة السادسة ،ص 
حممد إبراهيم أبو اهليجاء، التحكيم اإللكرتوين، الوسائل اإللكرتونية لفض املنازعات، الوساطة، التوفيق، التحكيم، املفاوضات  .4

 . 29، 28،ص  2010املباشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،سنة 

 . 133،ص مسري خليفي ،املرجع السابق  .5
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكرتونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون  محد إبراهيم عرسان أبو اهليجاء ، .6

  172،ص  2004التجاري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 . 133مسري خليفي ،املرجع السابق ،ص  .7
 . 134مرجع نفسه .ص  .8
 . 259فائز أمحد ،املرجع السابق ،ص فراس كمال شيعان ،هند  .9

 . 135 مسري خليفي ،املرجع السابق ،ص .10
،ص   2008خالد ممدوح إبراهيم ،التحكيم االلكرتوين يف عقود التجارة االلكرتونية ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،مصر ،سنة  .11

222  
 . 174حممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاء ،املرجع السابق ،ص .12
 .135  املرجع السابق ،صمسري خليفي ، .13
 . 136مرجع نفسه ،ص  .14
 . 175حممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاء ،املرجع السابق ،ص  .15
 . 176مرجع نفسه ،ص  .16
 . 264، 263فراس كمال شيعان ،هند فائز أمحد ،املرجع السابق ،ص  .17
 . 35،37حممد إبراهيم أبو اهليجاء ،املرجع السابق ،ص  .18
 . 138  مسري خليفي ،املرجع السابق ،ص .19
 انظر املادة األوىل من القانون النموذجي للتوفيق التجاري الفقرة السادسة منه . .20
 . 265، 264فراس كمال شيعان ،هند فائز أمحد ،املرجع السابق ،ص  .21
 . 38،39حممد إبراهيم أبو اهليجاء ،املرجع السابق ،ص  .22
 :ة الويبو على ما يليمن قواعد الوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكري 19تنص املادة  .23
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 احلياية اجلزائية للبياانت اإلمسية لليتعاقد يف لقود التجارة اإللمتونية
 .لنابة –جامعة ابجي خمتار  -طايب ليلى  .د                                                         
 لنابة.–جامعة ابجي خمتار   -ضيف نوال . أ                                                          

 امللخص :
يقتضي التعامل عرب األنرتنت توافر أدىن حد من متطلبات األمن، وهو ما اجتهت اليه أغلب           

،الذي سعى جاهدا حنو مواكبة التطورات التقنية التشريعات التجارية اإللكرتونية ومن بينها املشرع اجلزائري 
الراهنة خاصة ما يتصل منها ابلتعامل اإللكرتوين يف امليدان التجاري إبصدار مجلة من التشريعات اهلادفة 
اىل تكريس الثقة يف التجارة اإللكرتونية ضماان حلماية حمل املعاملة التجارية و خصوصيات أطراف العالقة 

ه اإلمسية ذات الطابع تعلق ببياانت ملعامالت وأمهها املستهلك اإللكرتوين خصوصا ماالناشئة عن هذه ا
 .املعلومايت

 الكلمات املفتاحية: الوساطة االلكرتونية، تسوية منازعات، التجارة االلكرتونية، قانون األونسيرتال
Abstract : 
           Commercial business dealing via the internet requiers the 

availability of minimum security requirements which is what sought by 

Most contemporary legislation among them the algerian legislator who 

strove towards keeping up with current technological developments ,
 

especially those related  to handling mail in the commercial field, by 

issuing a series of texts to devote confidence in e-commerce in order to 

ensure the protection of buiness tranactions acoross these media, 

especially those related to privacy of  the parties in contractual 

relationship mostly e-consumer. 

 مقدمة:
ظهرت يف أواخر القرن املاضي ما يسمى بثورة تكنولوجيا املعلومات هذه األخرية اليت أفرزت           

تطورات مل يسبق هلا مثيل يف خمتلف اجملاالت حيث أصبح اإلنسان ويف اطار مواكبة التقدم العلمي مرغما 
تخدام احلاسب اآليل من مسات احلياة على التعامل مبا متليه عليه قواعد التكنولوجيا احلديثة وصار اس

العصرية ومتطلبات اخلدمات اليومية خاصة يف جمال التعامالت اخلدماتية على رأسها التجارة اإللكرتونية 
 اليت يقصد هبا املعامالت التجارية اليت تتم ابستخدام تكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصال احلديث 

أو األفراد  دي على أهنا مجيع املعامالت التجارية اليت تتم لنب الشركات كما عرفتها منظمة التعاون االقتصا
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وتقوم أساسا على التبادل اإللكرتوين للبياانت وهذا من شأنه السماح للمستهلك ابلولوج اىل داخل 
 األسواق مما ساعد على حتقيق عائد اقتصادي أكرب من الذي حققه النشاط التجاري بشكله التقليدي .

ولكن يف مقابل هذا التقدم التكنولوجي بزغ نوع من اإلجرام املستحدث محل يف طياته خطورة ابلغة        
على البياانت الشخصية للمستهلك كون أن مثل هذه التعامالت عرب شبكة األنرتنت تلزمه بوضع 

 .اتطبيعة عمله وغريها من اخلصوصي معلومات تتعلق حبياته اخلاصة كبياانت امسه ومقر اقامته و
وتستمد هذه الدراسة أمهيتها من الضرورة امللحة اليت تفرض عل التشريعات الوطنية وضع منظومة         

قانونية صارمة هدفها مواكبة التطورات العلمية من أجل توفري احلماية خلصوصيات يف املستهلك جمال 
 التجارة اإللكرتونية ابعتباره الطرف الضعيف يف مثل هذه التعامالت.

ولقد دفعتنا عدة أسباب لتناول هذا املوضوع من بينها مكانة البياانت الشخصية يف جمال البيئة         
الرقمية والتطورات اليت تشهدها هذه األخرية مما سهل اإلعتداء على تلك البياانت ،وكذلك حماولة دراسة 

املعامالت التجارية اإللكرتونية من خالل  جهود املشرع اجلزائري يف توفري احلماية اجلزائية لبياانت املتعاقد يف
الوقوف على نقاط القوة والضعف يف هذه احلماية ، وذلك اإلجابة على اإلشكالية التالية : "ما مدى  

 كفاية احلماية اجلنائية اليت فرضها املشرع على بياانت املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية؟ 
 لبياانت املتعاقد االلمتوين  املبحث األول: نطاق احلياية املقررة

نظرا للتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال املعلوماتية واالتصاالت احلديثة وظهور اجهزة غاية يف           
الدقة هدفها التواصل السريع وتسهيل التعامالت بني األشخاص خاصة يف جمال التجارة اإللكرتونية، ومع 

عامالت نظرا للمزااي اليت تؤديها جعل البعض يستغلها الرتكاب افعال ازدايد احلاجة امللحة ملثل هذه الت
اجرامية مستحدثة تستهدف ابلدرجة األوىل البياانت الشخصية للمتعاقد يف  هذه التعامالت اإللكرتونية 

، ومن مثة كان لزاما على املشرع اجلزائري مواكبة هذا اإلجرام جعل حرمة خصوصياته مهددة ابخلطر مما
حدث بتوفري احلماية اجلنائية هلذه البياانت من اإلعتداء عليها ابستحداث منظومة قانونية هدفها أتمني املست

 هذه املصاحل من خالل تقريره لنصوص جترم كل سلوك يشكل اعتداء عليها .
 املطلب األول: احلياية اجلزائية لبياانت املتعاقد االلمتوين يف ظل قانون العقوابت

كرس املشرع اجلزائري محاية لبياانت املستهلك اإللكرتوين من خالل استحداثه للقسم السابع لقد            
مكرر من الفصل الثالث من الباب الثاين من الكتاب اثلث لقانون العقوابت املتعلق بتجرمي املساس أبنظمة 

 املعاجلة اآللية للمعطيات.  
 به يف نظام املعاجلة اآللية لليعطياتالفرع األول: جرمية الدخول أو البقاء غري املصرح 
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هي من اهم جرائم املعطيات واجلرائم املعلوماتية عموما ،ذلك ان اغلب جرائم املعطيات ال ميكن            
ارتكاهبا االبعد الدخول للنظام وهلذا كانت جرمية الدخول هي الباب واحلد الفاصل بني اجلاين وبني ارتكابه 

وقد ساعد يف انتشار هذه الظاهرة التطورات التكنولوجية يف جمال  1األخرى  ملختلف جرائم املعطيات
 2االتصاالت وتنامي شبكات املعلوماتية.

تقوم هذه اجلرمية على سلوكني اجراميني احدامها اجيايب وهو الذي يتحقق بفعل الدخول واثنيهما           
  البقاء .سلوك سليب يتحقق ابلرتك او االمتناع وهو الذي يتمثل يف

ان فعل الدخول يف هذه اجلرمية ال يقصد به الدخول املادي اىل املكان الذي يتواجد به  أوال: الدخول :
احلاسوب ونظمه بل يقصد به الدخول ابستخدام الوسائل الفنية والتقنية اىل النظام املعلومايت اي الدخول 

 3املعنوي او االلكرتوين.
مكرر يتضح ابن املشرع اجلزائري مل حيدد املقصود ابلدخول غري  394دة ومن استقراء نص املا          

غري أن مدلول كلمة الدخول يشري اىل كل األفعال اليت تسمح  23املشروع اىل نظم املعاجلة االلية للمعطيات
 4ابلولوج اىل نظام معلومايت واالحاطة او السيطرة على املعطيات واملعلومات اليت يتكون منها.

للجمعية الدولية لقانون العقوابت املنعقد يف الربازيل اىل الدخول غري املرخص  15وقد أشار املؤمتر          
به اىل الولوج دون ترخيص اىل نظام او جمموعة نظم عن طريق انتهاك اجراءات االمن كما مل حيدد كل 

اجلاين اىل ادخال برانمج فريوس  منهما وسيلة أو طريقة الدخول ، لذا فان اجلرمية تقع ابي وسيلة فقد يلجأ
 او يدخل عن طريق استخدام الرقم الكودي لشخص اخر عن طريق جتاوز نظام احلماية اذا كان ضعيفا 
ويستوي ان يتم الدخول مباشرة او عن طريق غري مباشر كما هو احلال يف الدخول عن طريق شبكات 

 5االتصال سواء كانت حملية او عاملية.
و عده مكرر  394رع اجلزائري ضمن املادة يعد البقاء الصورة الثانية للسلوك الذي عاجله املش :اثنيا: البقاء

سلوك مستقل اىل جانب الدخول حيث عرب عنه املشرع بقوله :"......او بقي ....." ، غري أن املشرع 
النظام املعلومايت وهو  اجلزائري مل حيدد املقصود بفعل البقاء اال أن الفقه يقصد به البقاء غري املشروع داخل

 6التواجد داخل هذا النظام ابملخالفة إلرادة الشخص صاحب النظام او من له السيطرة عليه
مما الشك فيه ان البقاء داخل نظام الكمبيوتر بعد دخوله عن طريق اخلطأ ال خيتلف عن            

اىل البقاء داخل هذا النظام على  الدخول غري املصرح به من حيث وجوب التجرمي ،فاجتاه ارادة الفاعل
الرغم من معرفته انه غري مصرح له ابخلول ، ال خيتلف يف جوهره عن الدخول غري املصرح به اىل نظام 

 7الكمبيوتر .
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فالنتيجة االجرامية يف احلالتني واحدة وهي الوصول اىل نظام غري مصرح للدخول اليه فاملصلحة            
ي محاية نظام الكومبيوتر يف احلالتني ، وقد جيتمع الدخول والبقاء غري املشروعني معا اليت حيميها القانون ه

وذلك يف الفرض الذي يكون فيه اجلاين له احلق يف لدخول اىل النظام ويدخل اليه فعال ضد ارادة من له 
جبرمييت  حق السيطرة عليه ، مث يبقى داخل النظام بعد ذلك ويتحقق يف هذا الفرض االجتماع املادي

 8الدخول والبقاء غري املشروعني يف النظام اآليل .
وال يتطلب فعل الدخول والبقاء غري املشروعني حدوث نتيجة اجرامية معينة ضارة هلا وجودها           

احملدد يف العامل اخلارجي كاحلصول على املعلومات او التالعب فيها او اي شكل من الضرر ، بل يكفي ان 
ب بتشغيل نظام املعاجلة اآللية ومنذ اللحظة يبدأ هذا األخري ابلعمل اذ يتم ارسال اشارة كهرابئية يبدأ اجلان

حنو وحدة املعاجلة اآللية ومنذ هذه اللحظة يبدأ هذا األخري ابلعمل ، اذ يتم ارسال اشارة كهرابئية حنو 
ات اليت تسمح بتشغيل النظام املسؤول وحدة املعاجلة اآللية املركزية وتقوم هذه الذاكرة ابلبحث عن املعلوم

عن البحث مث تقوم بتسجيلها يف ذاكرة القراءة والكتابة واليت تقوم مبتابعة املراحل الالحقة وابلتايل فان 
الدخول اىل النظم اآللية بطريقة مباشرة يعد كايف لقيام جرمية الدخول غري املصرح به يف قانون العقوابت 

 تكون هذه اجلرمية من اجلرائم. اجلزائري يف حق اجلاين ل
 9الشكلية اليت ال يلزم لتحقيقها حتقق نتيجة معينة منظورة اليها وفقا ملدلوهلا املادي.

ولكن اذا نتج عن فعل الدخول او البقاء الغري املشروعني نتائج معينة يرتتب على ذلك تشديد          
ملشرع بل هناك نتائج ثالثة فقط يرتتب عليها هذا عقوبة هذه اجلرمية   وليست كل النتائج حمل اعتبار ا

 10االثر القانوين وهو احلذف او تغيري معطيات   او ختريب نظام املعاجلة اآللية للمعطيات.
ويعين مصطلح احلذف ازالة املعلومات املوجودة داخل نظام املعاجلة اآللية وهو أقصى أنواع الضرر          

مة الفعل مل يصل اىل التغيري او االعاقة بل امتد اىل االزالة وهو االمر ويتضح من هذا اللفظ مدى جسا
 11الذي دعى املشرع اىل تشديد العقاب بشأنه.

أما مصطلح التغيري فيشري اىل احداث تعديالت فقط يف املعلومات دون أن يصل األمر اىل حد          
فائدة أو هلا معىن ولكنها مغايرة للمعىن االصلي ازالتها ، حبيث تظل املعلومة موجودة وملن بدون معىن أو 

 . 12الذي كانت عليه قبل التغيري
ن شأهنا جعله غري قابل يف حني يعين التخريب ممارسة افعال على نظام املعاجلة اآللية للمعطيات م          

او      ول ، ولتحقق الظرف املشدد البد من وجود عالقة سببية بني الدخ13أو االستعمال لالستخدام
 14البقاء وبني النتيجة املشددة فان حدثت هذه األخرية نتيجة لفعل اخر ال يقوم ظرف التشديد.
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أما خبصوص الركن املعنوي هلذه اجلرمية يف صورهتا البسيطة فيتطلب توافر القصد اجلنائي العام           
ظم املعاجلة اآللية غري مشروع وال يستند فيه الذي يقوم على العلم أو االرادة أي علم اجلاين أبن دخوله اىل ن

اىل حق قانوين ، وأن تتجه ارادته اىل هذا الفعل ويف املقابل مل جند ما يشري اىل اشرتاطه نية خاصة لقيام 
مكرر من قانون  394اجلرمية ، أما عن الركن املعنوي للجرمية يف صورهتا املشددة ومن خالل قراءة املادة 

الظرف املشدد هو من الظروف املادية اليت ال تغري من وصف اجلرمية واليت تقوم مبجرد  العقوابت يتضح أن
 15قيام الركن املادي اي ان املسؤولية عن الظرف املشدد هي مسؤولية مادية تقوم مبجرد توافر الركن املادي.

مكرر و هي احلبس  394 أما عن العقوابت املقررة للجرمية يف صورهتا البسيطة نصت عليها املادة          
دج ، يف حني قررت عقوبة احلبس من  100000اىل  50000من ثالثة أشهر اىل سنة و غرامة من 
دج هذا يف حالة ما ترتب عن الدخول  150000اىل  50000ستة أشهر اىل سنتني و غرامة من 

فتشدد الغرامة اىل  ، أما اذا أدى اىل ختريب النظاماملشروعني حذف او تغيري للمعطياتوالبقاء غري 
   دج ، كما رتب املشرع عقوابت تكميلية تتمثل يف املصادرة و اغالق احملل  200000اىل 100000

 16أو مكان االستغالل اذا ارتكبت اجلرمية بعلم مالكها.
 : جرمية التاللب مبعطيات احلاسب اآليل الفرع الثاين

من قانون العقوابت ومن خالل قراءة نص هذه  1كررم 394هي اجلرمية املنصوص عليها يف املادة         
، فعل التعديل وال يشرتط حملواملادة يتضح وجود ثالثة أنواع من السلوك االجرامي وهو فعل االدخال ،فعل ا

 .ان يقع احداها حىت تقوم اجلرمية أن تقع هذه االفعال جمتمعة بل يكفي
حقق إبضافة معطيات جديدة على الدعامة اخلاصة فعل االدخال هو الفعل الذي يت :أوال: فعل االدخال

به سواء كانت خالية ام يوجد عليها معطيات من قبل ، ويتحقق االدخال كذلك يف الفرض الذي يتمكن 
، واليت تسحب النقود من البنوك وحتدد من اجهزة احلاسب ل الشرعي لبطاقات السحب املمغنطةاحلام

ري حىت يسحب مبلغا من النقود اكثر من املبلغ املوجود يف اآليل وذلك حني يستخدم رقمه اخلاص الس
حسابه كذلك يتحقق هذا الفرض عند استخدام البطاقة املذكورة من قبل احلامل الشرعي يف حاالت 
سرقتها أو فقداهنا أو تزويرها ، وكذلك عند ادخال برانمج غريب مثل فريوس حصان طروادة او عن طريق 

 17ضافة جديدة.ادخال معلومات تؤدي اىل ا
      يقصد بتعديل املعطيات تغيري حالتها املوجودة بدون تغيري الطبيعة املمغنطة هلا  اثنيا : فعل التعديل:

 18أو هو كل تغيري غري مشروع للمعلومات اليت تتم عن طريق استخدام احدى وظائف احلاسب اآليل.
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     مسجلة على دعامة ممغنطة عن طريق حموها تعرف االزالة ابهنا اقتطاع خصائص اثلثا : فعل االزالة: 
أو عن طريق طمسها أي ضغط خصائص أخرى فوقها وهي مرحلة الحقة على عملية ادخال  املعطيات 
فاإلزالة تفرتض الوجود السابق لعملية االدخال، وميكن للمسؤولني عن حفظ البياانت ولو بصورة مبسطة 

، وذلك عن طريق اتالف حبفظها داخل جهاز احلاسب اآليل أن يغريوا و يتلفوا املعلومات املكلفني
 19املعلومات أو حموها.

ن املعنوي فيها على القصد واملشرع مل يشرتط يف هذه اجلرمية حتقق نتيجة معينة كما يقوم الرك          
  قوابت العمن قانون  1مكرر 394وخبصوص العقوابت املقررة هلذه اجلرمية فقد نصت عليها املادة  ،العام

 التكميلية.منها على العقوابت  6مكرر  394نصت املادة  و
 : احلياية املقررة مبوجب القوانني اخلاصة املطلب الثاين

سنقوم يف هذا املطلب بدراسة القانون اخلاصة اليت وضعها املشرع اجلزائري حلماية البياانت         
صوصياته من االعتداء عليها اثناء تعامالته عرب شبكة الشخصية املتعلقة ابملتعاقد، هذا لفرض محاية على خ

 .نت يف اطار التجارة اإللكرتونيةاألنرت 
 الفرع األول: احلياية مبوجب القانون املتعلق ابلوقاية من تبيض األموال ومتويل االرهاب وممافحتهيا

ألموال ومتويل املتعلق ابلوقاية من تبيض ا 6/2/2005املؤرخ يف  01-05صدر القانون            
االرهاب ومكافحتهما بعد جترمي املشرع اجلزائري فعل تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ، وقد 
جاء هذا القانون بنص حيمي املعطيات الشخصية حيث استعمل املشرع اجلزائري و ألول مرة مصطلح 

عطيات الشخصية حيث استعمل املعطيات الشخصية حيث استعمل املشرع اجلزائري ألول مرة مصطلح امل
منه واليت جاء فيها :  26املشرع اجلزائري و ألول مرة مصطلح املعطيات الشخصية وذلك يف نص املادة 

من هذا القانون يف اطار احرتام االتفاقيات الدولية  25"يتم التعاون وتبادل املعلومات املذكورة يف املادة 
جمال محاية احلياة اخلاصة وتبليغ املعطيات الشخصية مع مراعاة ان  واالحكام القانونية الداخلية املطبقة يف

تكون اهليئات االجنبية املختصة خاضعة لنفس واجبات السر املهين مثل اهليئة املتخصصة " ، وقد قصد 
املشرع اجلزائري املعلومات املتوفرة لدى اهليئة املتخصصة حول العمليات اليت يبدو اهنا هتدف اىل تبيض 

 20وال او متويل االرهاب.االم
 : القانون املتعلق مبمافحة التهريبلفرع الثاينا

املتعلق مبكافحة التهريب  23/08/2005املؤرخ يف  06-05أصدر املشرع اجلزائري االمر رقم         
مراعاة مبدا على انه :" مع  38ونص هذا القانون على محاية املعطيات الشخصية وقد نصت املادة 
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  ، ويف اطار االتفاقيات الثنائية ذات الصلة ميكن للجهات املؤهلة تبليغ الدول املعنية تلقائيا ابملثلاملعاملة 
او بناءا على طلبها ابملعلومات املتعلقة ابلنشاطات الدبرة او اجلارية او املنجزة واليت تشكل قرينة مقبولة 

اقليم الطرف املعين " وقد قصد يف  حتمل على االعتقاد ابرتكاب او احتمال ارتكاب جرمية هتريب يف
مفهوم هذا القانون ابملعلومات وفقا ملا ورد يف املادة الثانية فقرة )ط( ابن املعلومات هي كل املعطيات 
املعاجلة او غري املعاجلة احملللة او غري حمللة و كل وثيقة او تقرير و كذا االتصاالت اخلرى مبختلف اشكاهلا 

 21املعطيات املعاجلة و بطبيعة احلال تكون املعاجلة الية .مبا فيها االلكرتونية و 
 : قانون الوقاية من اجلرائم احملصلة بتمنولوجيا االلالم واالتصال الفرع الثالث

على قواعد خاصة  05/080/2009املؤرخ يف  04 -09نص املشرع اجلزائري مبوجب القانون          
االعالم واالتصال ومكافحتها ، ويقصد يف مفهوم هذا القانون  للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات

منه ان اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال هي جرائم املساس أبنظمة  02وفقا لنص املادة 
املعاجلة احملددة يف قانون العقوابت او اي جرمية اخرى ترتكب او يسهل ارتكاهبا من خالل نصوص قانون 

يشر اىل جرائم ترتكب عن طريق تقنية املعلومات او رسائل االتصاالت االلكرتونية بصفة  العقوابت مل
صرحية ماعدا نصه على جرائم ترتكب عن طريق تقنية املعلومات واليت ذكرها يف سياق هذه املادة و ابلتايل 

بطبيعة و ملعلومات فنذهب اىل ان املشرع اجلزائري قد قصد اجلرائم التقليدية اليت ترتكب عن طريق نظم ا
 22احلال يتعلق االمر جبرائم املساس ابملعطيات الشخصية للمستهلك االلكرتوين.

 جرمية مجع او معاجلة بياانت شخصية دون ترخيص : -1
تعترب هذه اجلرمية من اجلرائم اليت تنص عليها تشريعات محاية البياانت الشخصية يف اطار خمالفة          

للقواعد الشكلية املنظمة لعملهم واحملددة قانوان ، وتنشأ هذه اجلرمية مبجرد مباشرة القائمني ابملعاجلة 
القائمني على معاجلة البياانت الشخصية انشطة املعاجلة يف االحوال اليت مل مينح  فيها ترخيص من قبل 

تنتهي مدته  اجلهات املختصة احملددة قانوان ،كما تنشا كذلك يف االحوال اليت يلغى فيها الرتخيص او
 23وتستمر جهة املعاجلة بنشاطها.

فيعاقب كل من يقوم إبجراء املعاجلة االلكرتونية للبياانت الشخصية دون اذن من اللجنة املختصة            
 11على احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها للمراقبة وتضمنت املادة  04-09من القانون  3اذ نصت املادة 

 24م اهليئة و جهة منح االذن.مها 261-15من املرسوم 
ويتحقق هذا االنشاط اإلجرامي جبمع البياانت الشخصية من قبل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين دون 

 احلصول على موافقة صاحب الشأن اذ يلزم لقيامها توافر عنصرين مها :
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لشخصية خفية أو بصورة غري يتمثل العنصر األول يف السلوك اإلجرامي املتمثل يف مجع البياانت ا          
، كأن يقوم مؤدي خدمات التصديق 25مشروعة أو معاجلة بياانت شخصية تتعلق بشخص طبيعي

 26اإللكرتوين حبفظ معلومات شخصية مبا يتجاوز الوقت احملدد املتفق عليه.
وافقة أما العنصر الثاين يتمثل يف عدم موافقة صاحب الشأن حيث يتضح أن القانون يتطلب م        

صرحية لصاحب شهادة التصديق اإللكرتوين مينحها اىل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين لقيام جبمع 
 27البياانت الشخصية اخلاصة بطالب شهادة اإللكرتونية .

 اخلاص ابلتوقيع االلمتوين  15/04الفرع الرابع: احلياية املقررة مبوجب القانون 
خاصة لبياانت املتعاقد االلكرتوين اثناء التعاقد من خالل جترمي عدة جاء هذا القانون حبماية          

 سلوكات ماسة ابالعتداء على توقيعه االلكرتوين من بينها :
 جرمية حيازة او افشاء او استعيال بياانت انشاء توقيع المتوين موصوف خاصة ابلغري: -1

هذا القانون و يقوم السلو ك االجرامي يف هذه  من 63تناول املشرع هذه اجلرمية يف نص املادة            
 اجلرمية على ثالثة صور تتمثل فمايلي :

 حيازة اداة انشاء توقيع المتوين موصوف خاصة ابلغري : -أ
وهي حيازة برانمج او نظام معلومايت إلعداد توقيع الكرتوين خاصة ابلغري دون موافقة صاحبه            

لربانمج او النظام املعلومايت ال عقاب عليها طاملا ان الشخص مرخص له هبذه واحليازة املشروعة هلذا ا
احليازة من اجلهة املتخصصة هبدف توثيق هذه التوقيعات طاملا مل يثبت ان نيته قد اجتهت اىل استخراج 

 28توقيع الكرتوين رغما عن ارادة صاحبة.
حيازة الربامج او النظام املعلومايت القادر على عمل اما احليازة املعاقب عليها يف هذا الصدد فهي           

التوقيع االلكرتوين رغما عن ارادة صاحب الشأن والفرض ان حيازة اجلاين على برانمج معلومايت غري 
مشروعة اي غري مالكه ، وحيث جيب توفر شروط من اجل ممارسة نشاط تقدمي خدمات التصديق واال 

 29املعلومايت غري مشروع. عدت احليازة للربانمج او النظام
 افشاء اداة انشاء توقيع المتوين موصوفة خاص ابلغري : -ب

يكون افشاء اداة انشاء توقيع الكرتوين ابلتعدي على البياانت املشفرة او فض املعلومات املشفرة           
 علوماتية أبجهزة او برامج م  االلكرتوين واليت تكون مرتبطة اليت ختص اداة انشاء التوقيع 

معدة لتطبيق بياانت انشاء التوقيع االلكرتوين ، وحماولة االطالع على هذه البياانت وافشائها دون اخذ 
االذن من طريف العالقة الذين اجراي عملية التوقيع االلكرتوين اليت يفرتض فيها السرية ، واقرارا من املشرع 
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االلكرتوين جرم االعتداء عليها من خالل جترمي االعتداء  أبمهية هذه السرية اليت تطلبها اداة انشاء التوقيع
 30على هذه املصلحة ابإلفشاء.

 
 استعيال بياانت انشاء توقيع المتوين موصوفة خاصة ابلغري : –ج 

ويقصد ببياانت انشاء توقيع الكرتوين "بياانت فريدة مثل الرموز او مفاتيح التشفري اخلاصة اليت          
من قانون  03الفقرة  02قع إلنشاء التوقيع االلكرتوين "، ووفقا ملا جاء يف نص املادة يستعملها املو 

       و غالبا ما تكون هذه البياانت اليت تتعلق ابلتوقيع االلكرتوين خمزنة داخل احلاسوب االيل  15/04
لشخصية و كافة كافة بياانته القة ابسم صاحب التوقيع و مهنته و او قرص منفصلة مثل البياانت املتع

 31املعلومات بذلك التوقيع و اليت يفرتض سريتها.
وابلرجوع اىل هذه السلوكات جند اهنا سلوكات ال تتطلب فيها حتقيق نتيجة اجرامية معينة وال          

 يتطلب فيها حدوث ضرر فعلي .
رتط توافر الصد اجلنائي العام اما عن الركن املعنوي هلذه اجلرمية فهي من اجلرائم العمدية اليت تش          

 32بعنصريه العلم واالرادة.
حيث العقوبة حبد  15/04من القانون  68ولقد قرر املشرع عقوابت هلذه اجلرمية يف نص املادة           

 100000ادىن متمثل يف احلبس بثالثة اشهر و حد اقصى حمدد بثالثة سنوات حبس، وحدد الغرامة من 
اعطى احلرية للقاضي يف النطق إبحدى هاتني العقوبتني كأن تكون العقوبة حبس دج و  500000دج اىل 

 فقط او تكون غرامة فقط او يكون النطق بكلى العقوبتني اي اجلمع بني احلبس و الغرامة معا .

 جرائم االلتداء للى سرية بياانت التوقيع االلمتوين  -2
  :بتجرمي مجلة من االفعال تتمثل يفاانت التوقيع االلكرتوين نظم املشرع اجلزائري االعتداء على سرية بي     

 جرمية لدم االلتزام ابحلفاظ للى سرية البياانت واملعلومات املتعلقة بشهادة التصديق االلمتوين املينوحة:  -أ
يف من السلوك االجرامي املتمثل  15/04من قانون  42يتمثل الركن املادي جلرمية االخالل أبحكام املادة 

دات التصديق املعلومات املتعلقة بشها ق االلكرتوين على سرية البياانت عدم حفاظ مؤدي خدمات التصدي
، حيث يتضح ان السلوك االجرامي هلذه اجلرمية هو عدم احلفاظ على سرية البياانت االلكرتوين املمنوحة

ي خدمات التصديق االلكرتوين واملعلومات املتعلقة بشهادات التصديق االلكرتوين املمنوحة من قبل مؤد
اليت عهدت اليه يف اطار أتدية نشاطه ومن بني احد هذه الوسائل االفشاء الذي يعرف على انه كشف 
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          السر للغري او اطالعه عليه ابي وسيلة كانت ويف غري االحوال اليت يوجب فيها القانون االفشاء 
 33او جييزه.

عل االفشاء العالنية حلدوثه ، حيث انه حيدث مبجرد اطالع شخص عليه و ال يشرتط لتحقيق ف           
او عدة اشخاص، كما جيب ان يتم االفشاء دون رضا صاحب البياانت ذلك ان هذا الرضا يف حالة 
وجوده يزيل عن الفعل صفة االعتداء ويكون سببا إلابحة فعل افشاء البياانت وان يتم افشاء هذه البياانت 

 34 يكون له احلق يف االطالع عليها.للغري الذي ال
اما خبصوص النتيجة االجرامية فاملشرع مل يتطلب حتقق نتيجة معينة وامنا يكفي لقيامها حتقق السلوك        

 املادي ، كما يشرتط توافر القصد اجلنائي العام . 
بة احلبس من ثالثة بعقو  15/04من القانون  70ولقد عاقب املشرع على هذه اجلرمية بنص املادة      

 دج او إبحدى هاتني العقوبتني .1000000اىل  200000اشهر اىل سنتني وبغرامة من 
 جرمية املساس ابلبياانت الشخصية: –ب 

نظرا ألمهية اليت حتملها البياانت الشخصية فإننا جند معظم التشريعات تسارع لتوفري احلماية هلا            
رم االعتداء عليها هلذا فان املشرع اجلزائري و كغريه سعى لتوفري احلماية عن طريق وضع نصوص قانونية جت

واليت تنص :" يعاقب ابحلبس من  15/04من القانون  71هلذه البياانت وهذا ما نستشفه من نص املادة 
دج او إبحدى هاتني  1000000دج اىل  200000ستة اشهر اىل ثالث سنوات و بغرامة من 

 من هذا القانون ". 43خدمات التصديق االلكرتوين خيل أبحكام املادة العقوبتني كل مؤدي 
 :نين املادي هلذه اجلرمية من صورتويتمثل الرك         

 مجع البياانت من قبل مؤدي خدمات التصديق دون احلصول للى موافقة من صاحب الشأن  الصورة األوىل:
بياانت الشخصية من قبل مؤدي خدمات التصديق يتحقق النشاط االجرامي هلذه اجلرمية جبمع ال      

 االلكرتوين  دون احلصول على موافقة صاحب الشأن اذ يلتزم لقيامها توافر عنصرين مها :
ة بياانت يتمثل يف مجع بياانت شخصية خفية او بصورة غري مشروعة او معاجل :ولالعنصر األ - 

يق االلكرتوين حبفظ معلومات شخصية ، كان يقوم مؤدي خدمات التصدشخصية تتعلق بشخص طبيعي
 35مبا يتجاوز الوقت احملدد املتفق عليه .

يتمثل يف عدم موافقة صاحب شهادة حيث يتضح ان القانون يتطلب موافقة صرحية  العنصر الثاين : -  
لصاحب شهادة التصديق االلكرتوين مينحها اىل مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين للقيام جبمع البياانت 

 36الشخصية اخلاصة بطالب شهادة التصديق االلكرتونية .
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 الصورة الثانية: حفظ البياانت الشخصية من قبل مؤدي خدمات التصديق دون موافقة صاحب الشأن.
يتحقق النشاط االجرامي بقيام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين حبفظ معلومات شخصية مبا          

هذا ما جاء من اجل استعماله يف اغراض اخرى و ليه يف نص القانون و ذلك يتجاوز الوقت احملدد واملتفق ع
 . 15/04من قانون  43يف نص املادة 

وتعد هذه اجلرمية من جرائم السلوك اليت ال تطلب حتقق نتيجة اجرامية معينة ، كما أيخذ الركن          
 37م و االرادة.املعنوي يف هذه اجلرمية صورة القصد اجلنائي العام بعنصريه العل

ابحلبس من ستة اشهر اىل  15/04من قانون  73ويعاقب اجلاين يف هذه اجلرمية وفقا لنص املادة         
 دج او إبحدى هاتني العقوبتني . 1000000دج اىل  200000ثالث سنوات و بغرامة من 

 جرمية المشف لن معلومات سرية مطلع لليها اثناء القيام بعيلية التدقيق : -ج
حيث يقوم الركن املادي هلذه اجلرمية على  15/04من القانون  73نصت على هذه اجلرمية املادة          

السلوك االجرامي الذي يتمثل يف ان يكشف الشخص املكلف ابلتصديق على معلومات سرية اطلع عليها 
 اثناء قيامه ابلتدقيق .

ان يقوم الشخص ابلكشف عن معلومات سرية اطلع ويتمثل السلوك االجرامي هلذه اجلرمية يف            
على  السلطات املكلفة بعملية  15/04عليها اثناء قيامه ابلتصديق  ولقد نص املشرع  يف القانون  

م كل سلطة مها التصديق االلكرتوين يف الباب الثالث الذي مساه بسلطات التصديق االلكرتوين كما حدد
 :منها و هذه السلطات هي

 الوطنية للتصديق االلكرتوين السلطة  -
 السلطة احلكومية للتصديق االلكرتوين-
 السلطة االقتصادية للتصديق االلكرتوين  -

جند ان كل شخص اتبع هلذه  15/04من القانون  73ومن خالل ما ورد يف نص املادة            
مني عليها  على معلومات السلطات واليت تناط هبا عملية التصديق و حبكم عملها قد يتحصل احد القائ

تتعلق ابلتوقيع االلكرتوين والذي يفرتض فيها السرية من اجل محاية هذا األخري هذه املعلومات ال ميكن 
االطالع عليها اال من قبل صاحب التوقيع او مقدم خدمات التصديق االلكرتوين وذلك بشريطة عدم 

من القانون  43 نص املادة كما هو وارد يفمساسه مبنظومة التوقيع اال بعد موافقة صاحب التوقيع  
، اال انه قد يقوم الشخص املكلف ابلتصديق و بدون ترخيص ابالستالء على منظومة التوقيع 15/04

االلكرتوين ويقوم بكشف املعلومات السرية سواء كان ذلك عن طريق النشر او عن طريق االفشاء واملشرع 
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شكل لكشفها سلوك جمرم معاقب عليها فقد تتعلق هذه املعلومات مل حيدد ماهية املعلومات السرية اليت ي
بياانت الشخصية اخلاصة ابملوقع او الية انشاء توقيع الكرتوين او بياانت التحقق من التوقيع االلكرتوين 

 سواء تعلقت بشهادة التصديق االلكرتوين او مبؤدي خدمات التصديق . 
، كما تقوم ف ابلتصديق على املعلومات السريةالشخص املكلتتحقق هذه اجلرمية مبجرد كشف           

 38على القصد اجلنائي حبيث ال تقوم اجلرمية بطريق اخلطأ.
وقد اورد املشرع اجلزائري على هذه اجلرمية عقوبة احلبس من ثالثة اشهر اىل سنتني و غرامة من        

 دج او إبحدى هاتني العقوبتني . 200000اىل  20000
 آليات محاية بياانت املتعاقد يف معامالت التجارة اإللمتونية  :الثايناملبحث 

نظرا ألمهية البياانت الشخصية للمتعاقد االلكرتوين واليت تعرب عن خصوصياته اليت ال جيوز للغري             
التجارة  اإلطالع عليها اال إبذن منه وبضوابط حتكمها القواعد القانونية و األعراف الدولية يف جمال

اإللكرتونية ، سارعت الدول إىل توفري محاية هلذه البياانت عن طريق فرض عدة آليات منها الوقائية اليت 
  توفر قبل وقوع األفعال اإلجرامية اليت تشكل انتهاكا لتلك البياانت وهذا جتنبا حلدوث أي اعتداء عليها 

من قبل السلطات املختصة يف حالة ما اذا  وكذلك آليات اجرائية حتمي تلك البياانت يف املساس هبا
 اقتضت ضرورايت التحقيق القضائي ذلك .

 اآلليات الوقائية حلياية بياانت املتعاقد االلمتوين  :ولاملطلب األ
سنتناول يف هذا املطلب اآلليات الوقائية اليت اوجدهتا التشريعات يف جمال التجارة اإللكرتونية              
انت الشخصية للمتعاقد من االعتداء عليها ، وهذا مواكبة للتطورات العلمية احلاصلة يف جمال حلماية البيا

 تكنولوجيا االتصاالت احلديثة و توفريا لنوع من الثقة واألمان على هذه التعامالت اإللكرتونية .
 : خدمات التأكد من املوقع االلمتوين الفرع األول
توكيدية اليت هي احدى اخلدمات اجلديدة اليت استحدثتها تقنية لقد ظهرت اخلدمات ال            

املعلومات وانشطة التجارة االلكرتونية ، وهتدف هذه اخلدمات اىل حتسني جودة املعلومات وحمتواها 
ألغراض اختاذ القرارات ، ومن خالل هذه اخلدمات يضمن املراجع اخلارجي جودة املعلومات ويساهم يف 

صدار تقرير عن معلومات قائمة معدة من قبل ادارة املنشأة ، وهذا من اجل مساعدة اعدادها بدل من ا
 39مستخدميها يف اختاذ افضل القرارات .

واخلدمات التوكيدية هي عبارة عن االليات واالجراءات الواجب اتباعها لتأمني احلصول على             
 المريكي على موقعه عرب االنرتنتمعلومات صحيحة وقد عرفها معهد احملاسبني القانوين ا
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: " اخلدمات التوكيدية عبارة عن خدمات مهنية حتسن ع مهنة التدقيق على النحو التايلوبشكل يتماشى م
 40من نوعية املعلومات او مداخالهتا واملرغوبة من قبل متخذي القرار.

ء الثقة على موقع العميل على اخلدمات التوكيدية يقوم هبا املراجع اخلارجي وهتدف اىل اضفا          
االنرتنت حيث قدم كل من معهد احملاسبني االمريكي واجملمع الكندي للمحاسبني القانونيني يف عام 

خدمة " الويب تروس سيل " إلضفاء الثقة على موقع العميل على االنرتنت وما حيتويه من بياانت  1997
املوقع االلكرتوين املوجودة فيه ولكن بدون اضافة ومعلومات ، وتضيف هذه اخلدمة ضماان ألمن وسالمة 

اي ضماانت جلودة السلعة او اخلدمة املعروضة يف ذلك املوقع وهناك خدمة جلودة السلعة او اخلدمة 
املعروضة يف ذلك املوقع وهناك خدمة اخرى اىل جانب هذه اخلدمة تدعى خدمة "سلي تروس " وهي 

 االلكرتونية .  خدمة اضفاء الثقة على نظم املعلومات
وهتدف هذه اخلدمات اىل محاية البياانت الشخصية ملستخدمي شبكة املواقع التجارية من سوء           

 االستخدام ودعم امن وسالمة هذه البياانت .
 ولفاعلية اخلدمات التوكيدية يتعني توفري املقومات التالية :         

 معايري خدمة اضفاء الثقة يف املواقع املعتمدة.ضرورة التزام املوقع التجاري مببادئ و  -
توصيل تقرير ع ختم الثقة يف املوقع التجاري و ضرورة وجود شركة متخصصة تكون مسؤولة عن وض -

 املراجع عن املوقع للمستخدم اذا ضغط على ذلك اخلتم .
 خدمة أتكيد الثقة يف معايرياملواقع يفيد االلتزام مببادئ و  قيام مراجع خارجي مؤهل إبعداد تقرير عن -

 41املواقع والقيام بتلك االختبارات كل ثالثة اشهر لتجديد ذلك اخلتم .
 الفرع الثاين: خدمة التوثيق االلمتوين 

 ان للتوثيق االلكرتوين أمهية كبرية يف اجملال االلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات اذ انه            
للتعامل عرب االنرتنت فجهات التوثيق االلكرتوين تقوم بدور الوسيط يعمل على خلق بيئة الكرتونية امنة 

 املؤمتن بني املتعاملني يف التعامالت االلكرتونية ومن اهم اختصاصاهتا:
 أوال : التحقق من صحة البياانت املتداولة لرب الشبمة 

من االشخاص املصدر هلم تلتزم جهات التوثيق االلكرتوين ابلتحقق من صحة البياانت املقدمة            
شهادات توثيق و صفاهتم املميزة واليت متت املصادقة عليها وتضمينها يف الشهادة و تستخلص هذه 
البياانت عادة من األوراق املقدمة من املشرتك كاهلوية والشخصية و جواز السفر وغري ذلك من االوراق 

 الثبوتية املعرتف هبا .
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لبياانت عرب االتصال املباشر او بطريق ارسال املستندات االثباتية ابلربيد او يتم احلصول على هذه ا         
االنرتنت او ابهلاتف ، واملكلف ال يكون مسؤوال اال عن القيد الصحيح يف الشهادة للمعلومات املقدمة 

 42عن طريق االشرتاك من خالل االوراق املسلمة وبطاقة التسجيل.
التوثيق فقط بفحص هذه املعلومات ويقدر توافقها الظاهري مع املستندات يلتزم املكلف خبدمة           

املرسلة او املقدمة من خالل التسجيل اخلاص ابلعميل ويتفرع على هذا االلتزام التزامات اخرى عديدة 
 اشارت اليها بعض التشريعات تتمثل فيما يلي :

       او الغري بعد املوافقة الكتابية  احلصول على املعلومات ذات الطابع الشخصي من الشخص نفسه -
 او االلكرتونية للشخص املعين مبوافقة صرحية .

 احلصول على املعلومات الضرورية والالزمة إلصدار الشهادة وحفظها . -
عدم استعمال املعلومات خارج اطار انشطة املصادقة مامل حيصل كتابيا او الكرتونيا على موافقة  -

 الشخص املعين .
     تزم ابلبياانت املقدمة له وذلك انه جيوز اضافة او حذف البياانت املقدمة له ذلك انه جيوز اضافة يل-

 او حذف البياانت املقدمة له من قبل اصحاب الشأن او تعديل مضموهنا لكي يصدر هلم 
 43اجلة.شهادات تصديق وهذا ما يطلق عليه " معاجلة البياانت االلكرتونية "اذ حيظر عليه هذه املع

ادق ضمان حتديث املعلومات املصدقة اي ان على سلطات املصادقة احلفاظ على صحة املعلومات املص -
 .عليها وان اقتضى االمر يوميا

 اثنيا : اصدار شهادة توثيقية المتونية 
بني شهادة التوثيق هي رسالة الكرتونية تسلم من شخص اثلث موثوق ، وتكون هلا وظيفة الربط            

شخص طبيعي او معنوي وتسمح بتحديد حائز املفتاح اخلاص الذي يتطابق مع املفتاح العام املذكور فيها 
وحتتوي الشهادة على معلومات عن املتعامل )االسم ، العنوان ، واملمثل القانوين ابلنسبة للشخص املعنوي 

ريخ تسليم الشهادة واتريخ انتهاء واسم مصدر الشهادة واملفتاح العمومي للمتعامل والرقم التسلسلي وات
 44صالحيتها.

 اثلثا : احلفاظ للى السرية 
احلفاظ على السرية من جانب جهات التوثيق االلكرتوين تدعم الثقة بني املتعاملني ابلوسائل  ان       

بعضا االلكرتونية وخاصة وان معظم املعامالت االلكرتونية تتم بني اشخاص ال يلتقون و ال يعرف بعضهم 
45فلوال هذه الضماانت ملا اقبل االشخاص على ابرام العقود وامتام الصفقات.
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 : نظام التشفري الفرع الثالث
التشفري هو احد فروع العلوم الرايضية كان يف املاضي يستخدم يف االغراض احلكومية والعسكرية         

امل عصر تكنولوجيات املعلومات واحتياجنا فقط قبل ان يصبح استخدامه االن يف احلياة اليومية بدخول الع
ملثل هذا العلم يف انمني الشبكات واملعلومات والتشفري هو عملية تغيري يف البياانت، ووصل تطوره اىل حد 

 امكن للمتخاطبني ضمان ان ال تفك رموز رسائلهم وتعاقداهتم سوى

 46فتاح املزود .من طرفهم ابستخدام مفتاح فك التشفري او من اجلهة  اليت متلك امل
والطريقة الشائعة للتشفري تتمثل يف وجود مفتاحان املفتاح العام وهو معروف للكافة ومفتاح           

خاص يتوفر لدى الشخص الذي انشاه ،وميكن هبذه الطريقة ألي شخص ميلك املفتاح العام ان يرسل 
 47خص الذي لديه املفتاح اخلاص.الرسائل املشفرة ولكن ال يستطيع ان يفك شفرة الرسالة اال الش

 وللتشفري اربع مستوايت ميكن التمييز بينها على النحو االيت :         
هي عبارة عن تبادل املعلومات والبياانت بشكل امن على جزء من الشبمة االفتاضية اخلاصة :  -1

  رسال اىل نقطة االستقبالشبكة االنرتنت حيث تتم عن طريق تشفري مجيع البياانت واملعلومات من نقطة ا
يعمل هذا النظام على تشفري مجيع االتصاالت بني احد برامج نظام "نت سميب " للتأمني :  -2

التصفح او الوافد لشبكة املعلومات او احد املواقع او مقار املعلومات على الشبكة ، فعندما يرغب احد 
قوم ابختيار سلعة معينة يريد التعاقد على شراءها املستهلكني يف التعاقد اإللكرتوين عرب الشبكة وعندما ي

يطلب من املوقع او الصفحة املتعامل معها ان يدخل اىل الطريق االمن إلمتام عملية التعاقد وعندما ينتقل 
املوقع اىل املقر االمن حيدث التشفري جلميع قنوان االتصال واالرسال بني برانمج التصفح او انفذ شبكة 

املعلومات او خادم الشبكة ويستطيع املتعاقد مع الشبكة التأكد من امتام عملية التشفري املعلومات ومقر 
عندما يالحظ ان القفل املفتوح واملبني على الركن االيسر اسفل الشاشة قد مت اغالقه بعد اختيار الدخول 

 اىل الطريق االمن.
ملتعاقد عرب االنرتنت يتم ختزينها لدى ومن عيوب هذا النظام ان بطاقات االئتمان اخلاصة اب           

املنتج او البائع وال خيفى على احد مدى اخلطورة اليت قد يتعرض هلا املتعاقد عرب االنرتنت اذا استوىل احد 
 48احملتالني او البائع نفسه على ارقام بطاقة االئتمان وقام ابستخدامها حلسابه الشخصي.

مل هذا النظام على اتمني البياانت واملعلومات اثناء انتقاهلا بني يع نظام بروتوكول االتصال األمن : -3
احد نوافذ الشبكة واحد مقرات املعلومات  وخيتلف هذا النظام عن نظام "نت سكيب " للتامني يف ان 
 النظام األول يقوم حبماية البياانت املنقولة ذاهتا بينما النظام الثاين يقوم حبماية قنوات االتصال وقد قامت
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بعض املؤسسات العاملة يف جمال االنرتنت بضم النظامني السابقني بروتوكول نظام األمن ونظام "نت 
سكيب " للتأمني ليعمال كالمها جبانب بعض وذلك بغرض توفري اكرب قدر من نظم التأمني للمعامالت 

 49االلكرتونية اليت تتم عرب االنرتنت.
دف من انشاء هذا النظام هو اتمني العمليات املالية اليت تتم اهلنظام اتمني املعامالت االلمتونية : -4

عرب شبكة االنرتنت ، ويتطلب هذا النظام ان يفتح كل من املستهلك واملنتج حسااب بنكيا أبحد البنوك 
اليت تستخدم هذا النظام كما يتطلب ايضا استخدام املنتج مقر املعلومات واستخدام املستهلك احد برامج 

ذ شبكة املعلومات وعند فتح املستهلك للحساب اخلاص به يقوم البنك إبرسال كل من شهادة تصفح نواف
خاصة ابملستهلك مفتاحني للتشفري احدمها عام و اخر خاص ويستخدم احدمها يف عملية التشفري و توقيع 

من البائع طلب الشراء ويستخدم االخر للتوثيق وارسال بياانت عملية الدفع مث يقوم البنك بتسليم كل 
واملشرتي الشهادة الدالة على شخصية كل منهم على هيئة ملف من ملفات احلاسبات االلية ليتم بعد ذلك 
تبادل نسخة من تلك الشهادات بني البائع واملشرتي اثناء املعاملة التجارية بصورة مشفرة حبيث ال يستطيع 

 50ملستهلك.اي شخص من اخلارج االطالع على تلك البياانت دون املنتج وا
 : املراقبة اإللمتونية الفرع الرابع

تعرف املراقبة االلكرتونية على اهنا تلك اإلجراءات اليت تتم عن طريق مراقبة اإلتصاالت           
اإللكرتونية واليت تكشف يف كثري من األحيان عن أدلة اإللكرتونية إلثبات جرائم الكرتونية وقد عرف الفقه 

 االلكرتونية على اهنا ذلك العمل الذي يقوم به املراقب مراقبة االتصاالت 
ابستخدام التقنية االلكرتونية جلمع معطيات ومعلومات عن املشتبه فيه سواء شخصا او مكاان ،او شيئا 
حسب طبيعته ، ولقد  حدد املشرع اجلزائري احلاالت اليت تسمح ابللجوء اىل املراقبة االلكرتونية مبوجب 

املتعلق ابلوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال  09/04من القانون 04احكام املادة  
 وهي :

 للوقاية من االفعال املوصوفة جبرائم االرهاب او التخريب و اجلرائم املاسة أبمن الدولة. -1
       م العام ويف حالة توفر معلومات عن افعال اعتداء على منظومة معلوماتية على حنو يهدد النظا-2 

 او الدفاع الوطين او مؤسسات الدولة او االقتصاد الوطين .                          
ملقتضيات التحرايت و التحقيقات القضائية ،عندما يكون من الصعب الوصول اىل نتيجة هتم   -3

 االحباث اجلارية دون اللجوء اىل املراقبة االلكرتونية . 
 51ات املساعدة القضائية.يف اطار تنفيذ طلب -4



 

  
50 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

 : اآلليات اإلجرائية حلياية البياانت الشخصية لليتعاقد اإللمتويناملطلب الثاين
أمام التطور التكنولوجي الذي تطورت معه أساليب تنفيذ اجلرائم وصعب معه أمر حماربتها والقضاء          

من اإلجرام املستحدث الذي يهدد  عليها وجب على املشرع مسايرة التطور نفسه جملاهبة هذا النوع
خصوصيات األفراد وميس بياانهتم الشخصية غري أن بعض اإلجراءات املستحدثة للقيام ابلكشف عن مثل 
هذا النوع اجلرائم قد يشكل يف حد ذاته اعتداء على تلك البياانت الشخصية يف حالة القيام هبا دون 

 ضوابط قانونية حددها القانون .
  تعريف اإلجراءات التحري املستحدثة الفرع األول :

 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 5مكرر65نصت عليها املادة        
 تعريف التاض املراسالت  أوال:

احملدد للقواعد العامة املتعلقة ابلربيد 03- 2000من القانون رقم 8وقد عرفها املشرع يف املادة         
  أهم التعاريف للمصطلحات املتعلقة ابملواصالت السلكية والالسلكية واملواصالت السلكية والالسلكية ،

      ويقصد يف هذا املفهوم كل املراسالت اليت تتم بواسطة جهازي التلغراف والفاكس ، وجهاز اهلاتف 
 .52أو الرسائل القصرية عن طريق اهلاتف احملمول أو جهاز اإلعالم اآليل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 : تسجيل األصوات اثنيا
  يتمثل يف تسجيل األصوات يف وضع الرتتيبات التقنية من دون موافقة املعنيني من أجل التقاط        

 تثبيت وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية.
 الفرع الثاين : الضياانت القانونية للقيام إبجراءات التحري املستحدثة 

ءات يف جرائم معينة من بينها اجلرائم املاسة ابملعاجلة اآللية للمعطيات وذلك حصر املشرع هذه اإلجرا      
يف حالة اجلرمية املتلبس هبا أو التحقيق اإلبتدائي وذلك إبذن من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق موجه 

 حمضر لضابط الشرطة القضائية املختص على ان تكون مدة اإلجراء حمددة ويتم تدوين كل اإلجراءات يف
 مع ذكر اتريخ وساعة بداية وهناية اإلجراء .

                                                                            اخلامتة :
من خالل مامت عرضه يف موضوع دراستنا اتضح لنا أبن املشرع اجلزائري قد قام حبماية البياانت          

الت التجارية اإللكرتونية من خالل النصوص العامة املتعلقة حبماية املعطيات الشخصية للمتعاقد يف املعام
اإللكرتونية يف جرائم املعلوماتية وذلك يف نصوص قانون العقوابت وكذا بعض القوانني اخلاصة اليت محت 

ة املتعلق ابلوقاية من اجلرائم املتصل 04-09البياانت الشخصية لألفراد عرب الشبكات اإللكرتونية 
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املتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين ، ولكنه مل يفرد قانون  04-15بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ، والقانون 
 .نيةخاص حبماية املتعاقد االلكرتوين بصفة عامة وبياانته الشخصية بصفة خاصة يف اطار التجارة اإللكرتو 
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 .158ص السابق، املرجع القادر، عبد هنال .2
 .138ص السابق، املرجع حممد، خليفة .3
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 الضياانت القانونية لليستهلك اإللمتوين يف مواجهة أخطار التجارة اإللمتونية يف التشريع اجلزائري
 برج بولريريج. – كحيد البشري اإلبراهيييجامعة  - زاوي رفيق أ.                                   

 برج بولريريج. – كحيد البشري اإلبراهيييجامعة  -أ. ابقسام مرمي                                   
 .جباية – لبد الرمحان مريةجامعة   - . طهراوي حسانأ                                   

 ملخص:
 05-18كرتونية يف القانون رقم نه شأن التشريعات املقارنة التجارة االلأنظم املشرع اجلزائري ش            

اليت تعمل   ، أين نص فيه على مجلة من الضماانت50إىل  01يف املواد من  2018ماي  10املؤرخ يف 
ملمارسة التعامالت عرب شبكة االنرتنيت ابعتباره الطرف الضعيف يف  على تشجيع املستهلك االلكرتوين

الت منحه الثقة وكذا محايته من خماطر التعامو  أو معنواي سواء كان شخصا طبيعياحمور العملية االستهالكية 
، من خالل وضع شروط موضوعية يلتزم لكرتوين، اليت قد يتسبب فيها املورد اإليف نطاق التجارة اإللكرتونية

هبا هذا األخري  قبل و بعد تنفيذ العقد من جهة و فرض جزاءات على املخالفني املنتهكني ألحد الشروط 
، من أجل ح الصلح كإجراء بديل عن العقوابتليها يف هذا القانون من جهة أخرى، واقرتا املنصوص ع

 احلفاظ على استقرار املعامالت التجارية  يف الفضاءات االلكرتونية.
 التكنولوجيالتجارة االلكرتونية، ، االضماانت القانونية ، االلكرتوين ستهلكالكلمات املفتاحية: امل

Abstract : 
The Algerian legislator has organized, like comparative legislation, e-

commerce in Law No. 18-05 of May 10, 2018, in Articles 01 to 50, where it 

has stipulated a number of guarantees that promote the electronic 

consumer as weak part of the consumption process axis, whether it is a 

natural or legal person and to protect it from the risks of e-commerce 

transactions, which may be caused by the electronic supplier, by the 

establishment of objective conditions committed by the latter before and 

after the execution of the contract, and impose sanctions on violators who 

violate any of the conditions laid down. In this law on the other hand, 

propose a rapprochement instead of sanctions, in order to maintain the 

stability of commercial transactions in electronic spaces. 

 مقدمة :
، إذ  التكنولوجياتعترب التجارة اإللكرتونية مثرة من مثار التطور احلاصل يف جمال االتصاالت و             

أصبح من سهل جدا التسوق عرب خمتلف األسواق و احملالت التجارية عرب العامل  و اقتناء سلع و خدمات 
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دون عناء  ابستخدام شبكة اإلنرتنيت بواسطة الوسائل اإللكرتونية ، كاحلاسوب و اهلواتف الذكية و غريها 
 من الوسائل املتاحة .

كل من أشكال التعامل الذي ينطوي على تعامل األطراف ، حبيث فالتجارة اإللكرتونية إذا هي ش    
، غري أن هذا التعامل اإللكرتوين قد تواجهه 23يكون التبادل إلكرتونيا بدال من ماداي أو ماداي مباشرا 

صعوابت أثناء تطبيقاته حبيث يصعب التحكم فيها ، نظرا أن مثل هذا التعامل يدخل يف جمال االتصاالت 
نرتنيت مما يعين أن أطرافه املتمثلة يف املستهلك اإللكرتوين و املورد اإللكرتوين قد يتفاوضون أو عرب شبكة اإل

حىت يتعاقدون يف جماالت غري تلك املعروفة يف التجارة التقليدية،  مما يؤدي إىل ظهور إشكاالت تتعلق 
مما عسفه أو حىت حتايله لكرتوين أو تابملستهلك اإللكرتوين الذي قد يصبح ضحية تالعب املورد اإل
 .قيه من أي شكل من أشكال االعتداءيستدعي من املشرع محايته من خالل وضع مجلة من الضماانت ت

وعلى هذا األساس حثت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دول األطراف أن حتدد أولوايهتا املتعلقة حبماية 
، و الحتياجات سكانه مع مراعاة و البيئية عيةاملستهلكني وفقا لظروف البلد االقتصادية و االجتما

 .1تكاليف التدابري املقرتحة و فوائدها
و قد سارت اجلزائر على هذا النهج من خالل تبين املشرع التجارة اإللكرتونية شأنه شأن التشريعات 

ن ، و الذي أدرج فيه مجلة من الضماانت م 2018ماي  10املؤرخ يف  05-18يف القانون رقم 2املقارنة
 شأهنا إضفاء  محاية خاصة للمستهلك اإللكرتوين جتنبه تعسف املورد اإللكرتوين .

وعليه و نظرا ألمهية املوضوع من الناحية التطبيقية ، ألنه حيمي مراكز قانونية ألطراف التعامل من جهة      
ما مدى مسامهة :  و يكرس مبدأ االستقرار يف املعامالت من جهة أخرى ، ارأتينا طرح اإلشكالية اآلتية

التشريع اجلزائري يف وضع ضياانت قانونية لليستهلك اإللمتوين يف مواجهة أخطار التجارة 
 اإللمتونية ؟ 

، مع استخدام الذي يعترب األنسب للدراسة التحليلي لإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدان على املنهجو    
 :يةاحملطات وفقا للخطة اآلت املنهج املقارن يف بعض

 : مفهوم املستهلك اإللمتوين احملور األول    
 : الضياانت القانونية لليستهلك اإللمتوين يف جمال التعاقد اإللمتويناحملور الثاين    
 احملور الثالث : اجلزاءات و إجراء الصلح كضيان حلياية املستهلك اإللمتوين    

 احملور األول: مفهوم املستهلك اإللمتوين  



 

  
55 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

املوسع ، مث بعد ذلك لتقليدي من خالل املفهوم الضيق و سنتناول يف هذا احملور تعريف املستهلك او    
  سنتطرق إىل التعريف الفقهي و التشريعي للمستهلك اإللكرتوين مع تبيان الفرق بني املستهلك التقليدي 

سنحدد الشروط اليت وضعها  نيةهوم احلديث يف النقطة األوىل، ويف النقطة الثاو املستهلك اإللكرتوين ابملف
 املشرع للمستهلك من أجل اكتساب الصفة القانونية.

 :لتعريف الفقهي لليستهلك التقليديا –أوال      
ابلرغم من عدم وجود أتفاق فقهي  حول إعطاء تعريف جامع للمستهلك ، إال أنه أستقر الفقه إىل      

و علية سنتناول فهذه النقطة ما قيل يف شأن تعريف  اجتاهني فكل اجتاه عرف املستهلك حسب منظوره ،
 املستهلك .   

املستهلك أبنه كل شخص يتعاقد هبدف تلبية  و إشباع  عرف هذا االجتاه تعريف الضيق لليستهلك:
، و كما عرف املستهلك على أنه الشخص الذي يقوم  بشراء 3حاجاته و رغباته الشخصية و العائلية 

 .4عماله الشخصي أو استعمال أفراد أسرته أو األفراد الذين يعيلهمالسلع و اخلدمات الست

قد عرفه البعض األخر أبنه كل شخص طبيعي يتصرف إلشباع حاجاته اخلاصة و حاجات من يعوهلم من و 
 . 5األشخاص وليس إلعادة بيعها أو حتويلها أو استخدامها يف نطاق مهنته أو مشروعه

املستهلك حسب هذا االجتاه إىل استبعاد صفة املستهلك حىت قد وصل التشدد يف تضييق مفهوم و 
   عن الشخص الذي يتصرف ألغراض مهنية بشكل جزئي و عن املهين الذي يتصرف لغرض مهين حىت 
 و لو كان خارج جمال اختصاصاته املهنية على أساس أن هذا األخري يكون أقل جهال من املستهلك الذي 

ا واجه أحدمها مهنيا حمرتفا أثناء تعاقدهم معه ، مما جيعل املستهلك أكثر يتصرف ألغراضه الشخصية إذا م
     .6حاجة للدفاع عنه

" كل شخص يتعاقد هبدف  أصحاب هذا االجتاه املستهلك أبنهعرف  تعريف املوسع لليستهلك:
و أ لبعض األخر أبنه " الشخص الطبيعيعرفه ا..." ، و خدمة.أي استعمال أو مال أو  ،االستهالك

   املعنوي الذي يربم  تصرفا قانونيا للحصول على منتوج بقصد أن يكون هو و ذويه املستعمل النهائي له  
و متتد نفس الصفة إىل املهين الذي يتعاقد خارج  جمال اختصاصه " ، أي انه يعترب و يدخل ضمن احلماية 

نية  و املالحظ أن هذا االجتاه  يف القانونية للمستهلك كل من يربم تصرف إلشباع حاجته الشخصية و امله
مركز ضعف شانه شان تعريفه للمستهلك أضاف الشخص املعنوي ، كون هذا األخري قد يصبح يف 

ا حيصل من ورائه على ، سواء من الناحية االقتصادية حبيث قد ال ميارس نشاطا مهنيالشخص الطبيعي
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اجل إشباع الشخصية ، ويكون الضعف من  من مث فهو يشبه املستهلك الذي يتعاقد منموارد مالية، و 
 .7الفنية حني ال يتمتع ابلقدرة الفنية القتنائه للمنتجات متاما مثل املستهلك العادي

التعريف املوسع للمستهلك هو األقرب إىل الصواب من التعريف الضيق ألنه يهدف إىل  لإلشارة فانو 
  يه يف هذا التعريف.متديد محاية املستهلك ليشمل الشخص املعنوي املشار إل

 : لليستهلك  اإللمتوين  التعريف الفقهي –اثنيا 
عرف الفقه املستهلك اإللكرتوين على انه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد أبحد الوسائل        

االلكرتونية من أجل احلصول على السلع و اخلدمات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية، أو 
 ج نطاق ختصصه.احتياجاته خار 

كما يعرفه البعض على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد بوسائل اإللكرتونية بشان املنتجات        
 .8حرفته أواليت تلزمه هو و ذويه  و اليت ال ترتبط مبهنته 

أو قد عرفه اآلخرون أيضا على أنه كل من حيصل بواسطة التعاقد ابلوسائل اإللكرتونية على سلع و         
 .9خدمة مبقابل أو بدون مقابل إشباعا حلاجته الشخصية أو حلاجات اآلخرين

فقان يف جوهر العقد الذي خالصة القول أن املستهلك التقليدي و املستهلك اإللكرتوين يتو          
 ، بينما الثاينألول يلجأ إىل الوسائل التقليديةف ،االختالف يف الوسائل املستعملة لكن يبقى يربمونه

 يستعمل الوسائل اإللكرتونية احلديثة عرب شبكة اإلنرتنت .

 التعريف التشريعي لليستهلك اإللمتوين:  -اثلثا
يتعلق ابلتجارة  0523-18من قانون  06: عرفت املادة املستهلك اإللمتوين يف التشريع اجلزائري

ين بعوض أو بصفة جمانية اإللكرتونية املستهلك اإللكرتوين على أنه ، كل شخص طبيعي أو معنوي يقت
 سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية من املورد اإللكرتوين بغرض االستخدام النهائي .

ما ميكن قوله من هذا التعريف أن املشرع اجلزائري اخذ ابلتعريف املوسع للمستهلك ، حبيث أقحم 
ت لصاحله شأنه شأن الشخص الطبيعي يف تعريفه الشخص املعنوي الذي إبمكانه أن يقتين سلع و خدما

 بغرض االستخدام النهائي .
عريفا خاصا ابملستهلك : مل تضع التشريعات املقارنة تتعريف املستهلك اإللمتوين يف التشريع املقارن

و الغرض ، وذلك لعدم وجود فرق بينه و بني املستهلك التقليدي من حيث الشخص املستهلك االلكرتوين
اليت قيلت  يف حدود الوسيلة املستعملة ، و عليه سنتناول يف هذه النقطة بعض التعريفات ، إالمن التعاقد
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يف شان املستهلك التقليدي يف خمتلف التشريعات املقارنة حىت نلم مبفهوم املستهلك بصفة عامة و من 
 بينها :

من يشرتي منتوجا عرف املشرع التونسي املستهلك ،  أبنه كل  تعريف املستهلك يف التشريع التونسي:
10الستعماله لغرض االستهالك

  

، أبن  2005نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية من قانون  تعريف املستهلك يف القانون اللبناين: 
     املستهلك هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يشرتي خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها 

  11املهين ري مرتبط بنشاطه ، و ذلك ألغرض غيستفيد منهاأو 

املستهلك   2003سنة  67عرفت املادة األوىل من األمر رقم  :عريف املستهلك يف القانون املصريت
على انه  كل شخص تقدم إليه إحدى املنتوجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية ، أو جيري 

 .12التعامل أو التعاقد معه هبذا اخلصوص
و قد نص عليه املشرع يف قانون  LE CONSOMMATEUR يف القانون الفرنسي:تعريف املستهلك 

، أي شخص طبيعي يتصرف ألغراض ال تدخل ضمن نشاطه انهاملستهلك يف املادة التمهيدية على 
    . 13التجاري و الصناعي و احلريف و الليربايل الزراعي

 لناصر حتديد صفة املستهلك: -رابعا
 ليستهلك : الشخصية القانونية ل -1

يتفق الفقه و القانون على إضفاء صفة املستهلك على الشخص الطبيعي الذي  املستهلك شخص طبيعي:
حيصل على منتوج مبقابل أو جماان إلشباع حاجاته الشخصية بعيدا عن أغراضه املهنية ، يربر اقتصار صفة 

تصور الشخص املعنوي  ، فال ميكن14املستهلك على الشخص الطبيعي ابلغرض الشخصي لالستهالك 
يقتين حاجاته بنفسه من سلع و خدمات و غري ذلك من األمور اليت تدخل ضمن نشاط الشخص 

 الطبيعي وهذا الرأي يتفق مع االجتاه الضيق ملفهوم املستهلك . 

املستهلك شخص معنوي : ذهبت بعض التشريعات على غرار املشرع اجلزائري ابألخذ ابالجتاه الذي  -
رة التوسع يف مفهوم املستهلك ، و هذا أمر صائب مما جيعلنا نؤيده نظرا للمربرات املقنعة اليت اندى بضرو 

 قدمها أصحابه ، و من بينها أن حمل االستهالك خيرج من نطاق دائرة اختصاص نشاطه املهين 

 .15الكو كذا عدم االرتباط املباشر بني ختصص النشاط املهين للشخص املعنوي و التصرف حمل االسته 
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حصول املستهلك على منتوج : يعترب املستهلك االلكرتوين الطرف األخري من اإلنتاج ، فالشراء من  -
-18اجل إعادة البيع خيرج عن نطاق أحكام قانون التجارة االلكرتونية املنصوص عليها يف القانون رقم 

05  . 
لك اشرتط أن يكون اقتناء السلعة أو منه جند أن املشرع عند تعريفه للمسته 06و ابلرجوع إىل املادة 

 اخلدمة بغرض االستخدام النهائي ، مما يؤكد استبعاد احملرتف الذي يتصرف إلغراض مهنية . 
 .سلعة أو خدمة و على هذا األساس فإن املستهلك ميكن له اقتناء

 0316-09من قانون  17يف فقرهتا  03حصول املستهلك على سلعة: عرف املشرع السلعة يف املادة  -

 .بل للتنازل عليه مبقابل أو جماان: كل شيء مادي قاية املستهلك و قمع الغش على أهناحبما املتعلق

من القانون رقم  16من فقرهتا  03و قد عرفها أيضا املشرع يف املادة  خدمة: حصول املستهلك على -
يم اتبعا أو مدعما للخدمة ، حىت و لو كان هذا التسلعلى أهنا: كل عمل مقدم غري تسليم سلعة 09-03

 املقدمة. 

املتعلق ابلتجارة  05-18من القانون  06: مل حيدد املشرع يف املادة املنتوج غرض من استهالك -اثلثا
اإللكرتونية  طبيعة االستهالك ، فقد يكون االستهالك من أجل تلبية االحتياجات الشخصية أو إلغراض 

 غري شخصية .
  املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 03-09من القانون  01يف فقرهتا  03دة ابلرجوع إىل املاو        

    جند املشرع حدد غرض االستهالك بتلبية حاجات الشخصية للمستهلك أو تلبية حاجة شخص أخر 
 أو حيوان يتكلف به .        

توسيع من نطاق خالل  من مما يعين أن املشرع اخذ ابالجتاه املوسع حىت يف جمال االستهالك        
 .تهالك ليمتد إىل أغراض غري شخصيةاالس

 احملور الثاين : الضياانت القانونية لليستهلك اإللمتوين يف جمال التعاقد اإللمتوين 
خصص املشرع اجلزائري جمموعة من الضماانت للمستهلك اإللكرتوين يف تعامالته مع املوردين          

املتواجدة عرب شبكة اإلنرتنيت من أجل خلق توازن بني املتعاقدين و محاية الطرف اإللكرتونيني يف املواقع 
الضعيف و تكريس مبدا استقرار املعامالت التجارية ، و عليه سنتناول يف هذا احملور الضماانت السابقة 

، مث نبني يف النقطة األوىل  05-18على إبرام العقد اليت أقرها املشرع محاية للمستهلك يف إطار قانون 
 الضماانت الالحقة يف النقطة الثانية . 
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: حدد املشرع اجلزائري قواعد وقائية هتدف إىل محاية الضياانت القانونية السابقة للى إبرام العقد -أوال
املستهلك من أي خطر قد يلحق به جراء التعامل بوسائل إلكرتونية، فهي مبثابة التزام قانوين يسبق العقد 

تزم مبوجبه أحد املتعاقدين الذي ميلك معلومات جوهرية فيم خيص العقد و تقدميها بوسائط اإللكرتوين يل
 17إلكرتونية يف الوقت املناسب وبكل شفافية و أمانة للطرف األخر الذي ال ميكنه العلم هبا بوسائله اخلاصة

رد االلكرتوين تتمثل فهي إذا مبثابة ضماانت حتمي املستهلك االلكرتوين من أي تعسف قد يلحقه من املو 
 يف :  

جيب أن تكون كل معاملة جتارية إلكرتونية مسبوقة بعرض جتاري إلكرتوين و أن يوثق مبوجب عقد  -1
 . 05-18من القانون  10إلكرتوين يوقع من طرف املستهلك اإللكرتوين طبقا ملا ورد يف أحكام املادة 

طريقة مرئية و مقروءة و مفهومة  طبقا ب18إللكرتوينجيب أن يقدم املورد اإللكرتوين العرض التجاري ا -2
 .  05-18من القانون  11ملا ورد يف أحكام املادة 

 و يف هذا اإلطار جيب أن يتضمن العرض على   األقل املعلومات التالية :
: و يكون عن طريق تنوير املستهلك و إعالمه عن طريق شبكة التعريف بنشاط املورد اإللكرتوين -أ

نت بكل املعلومات اخلاصة ابملورد يف موقع اإللكرتوين معرتف به و معتمد يف اجلزائر، من أجل التأكد اإلنرت 
 ابلبياانت اآلتية :  من صحة معلومات املورد اإللكرتوين و يتعلق األمر أساسا

 رقم التعريف اجلبائي و العناوين املادية و اإللكرتونية ، و رقم اهلاتف اإللكرتوين . -
 السجل التجاري أو رقم البطاقة املهنية للحريف .رقم  -
 ، و خصائص و أسعار السلع أو اخلدمات املقرتحة ابحتساب كل الرسوم .طبيعة  -
 حالة توفر السلعة أو اخلدمة . -
 كيفيات  و مصاريف و أجال التسليم .   - 
 طابع الشخصي .الشروط العامة للبيع ، السيما البنود املتعلقة حبماية املعطيات ذات ال -
 شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع . -
 طريقة حساب السعر ، عندما ال ميكن حتديده مسبقا . -
 كيفيات و إجراءات الدفع .  -
 شروط فسخ العقد عند االقتضاء . -
 وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة التجارية . -
 مدة صالحية العرض عند االقتضاء . -
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 ط و آجال العدول عند االقتضاء .شرو  -
 طريقة أتكيد الطلبية . -
 كيفيات إلغاء الطلبية املسبقة عند االقتضاء.   واملنتوج موضوع الطلبية املسبقة  سعرموعد التسليم و  -
 طريقة إرجاع املنتوج أو استبداله أو تعويضه . -
ر غري التعريفات تسب على أساس أختكلفة استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية عندما حت -       

 املعمول هبا .  
جتدر اإلشارة أن هاته املعلومات اليت مت ذكرها  ليست على سبيل احلصر ، و إمنا ترك املشرع احلرية و 

ي للمورد اإللكرتوين من أجل إضافة املعلومات الالزمة اليت ميكن أن تقدم  معطيات أخرى للمنتوج الذ
فضاء ، و كذا البياانت اخلاصة به ، و هذا تدعيما لثقة املستهلك للتعامل يف يعرض على شبكة اإلنرتنت
، و هي مبثابة ضماانت أرد هبا املشرع محاية املستهلك اإللكرتوين من كل اعتداء اإلنرتنت ابرتياح و طمأنينة

 أو تعسف قد ميس به .
ثالث  19 05-18من قانون  12دة حدد املشرع يف املا: العقد الضياانت القانونية أثناء إبرام -اثنيا

مراحل مير هبا العقد أثناء تنفيذه بني املستهلك اإللكرتوين و املورد اإللكرتوين إلضفاء محاية الكافية 
للمستهلك اإللكرتوين وهي أيضا تدخل ضمن الضماانت القانونية الوقائية  اليت وضعها املشرع من أجل 

 و يتعلق األمر :  احلفاظ على استقرار املعامالت التجارية

 :ل اليت مير هبا العقد اإللكرتويناملراح -1

 وضع الشروط التعاقدية يف متناول املستهلك اإللكرتوين، حبيث يتم متكينه من التعاقد بعلم و دراية اتمة. -أ

على  ، ألهنا متكن املستهلك اإللكرتوين على اإلطالع العقد هذه مرحلة من أهم املراحل املقررة أثناء تنفيذ
 عدمه.كل الشروط من أجل إبداء موافقته على إكمال التعامل مع املورد اإللكرتوين من 

   نتوجات التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف املستهلك اإللكرتوين ، السيما فيما خيص ماهية امل -ب
تعديل الطلبية   ، و الكميات املطلوبة بغرض متكينه منأو اخلدمات املطلوبة، والسعر اإلمجايل و الوحدوي

 أو إلغائها أو تصحيح األخطاء احملتملة .

 أتكيد الطلبية الذي يؤدي إىل تكوين العقد. -ج

 مشتمالت العقد اإللكرتوين :   -
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     على ما جبب أن يتضمنه العقد اإللكرتوين من معلومات 05-18من قانون  13نصت املادة 
      يتعاقد مع املورد اإللكرتوين عرب الفضاء اإللكرتوين و هي مبثابة ضماانت للمستهلك اإللكرتوين جتعله

 و تتمثل يف النقاط اآلتية : 
 .اخلصائص التفصيلة للسلع واخلدمات

 شروط و كيفيات التسليم .

 شروط الضمان و خدمة ما بعد البيع .

 شروط فسخ العقد اإللكرتوين.

 شروط و كيفيات الدفع .
 شروط و كيفيات إعادة املنتوج .

 فيات معاجلة الشكاوى .كي
 شروط و كيفيات الطلبية املسبقة عند االقتضاء .

 شروط و الكيفيات اخلاصة املتعلقة ابلبيع ابلتجريب عند االقتضاء .

 حسب احلالة.مدة العقد 

 . 05-18من قانون 20 2جلهة القضائية املختصة يف حالة النزاع طبقا ألحكام املدة ا -

ا العقد املراد تنفيذه بني املورد و املستهلك ، و هي مبثابة ضماانت قبلية اقرها وهذه البنود جيب أن يشتمله
محاية للمستهلك اإللكرتوين ، تساعد على السرعة يف املعامالت  و تعطي املستهلك  05-19قانون 

 اإللكرتوين الثقة الكافية إلبرام العقد مع املورد اإللكرتوين دون خوف .  
مباشرة بعد إبرام العقد اإللكرتوين يصبح املورد اإللكرتوين نونية بعد إبرام العقد : الضياانت القا  -اثلثا

مسئوال بقوة القانون أمام املستهلك اإللكرتوين عن حسن تنفيذ االلتزامات املرتتبة على هذا العقد ، سواء 
 الرجوع ضدهم .مت تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي اخلدمات خدمات آخرين ، دون املساس حبقه يف 

      و قد خصص املشرع اجلزائري أيضا ضماانت للمستهلك اإللكرتوين حىت بعد إبرام العقد اإللكرتوين 
 : التاليةو تتمثل يف النقاط 

، و هذا طبقا ملا ستهلك اإللكرتوين خنسه إلكرتونية، جيب على املورد أن يرسل إىل املالعقدمبجرد إبرام  -1
 .19د يف أحكام املادة ور 

تسلم فاتورة إىل املستهلك اإللكرتوين من قبل املورد اإللكرتوين  مبجرد انعقاد بيع منتوج أو أتدية خدمة  -2
 . 20عن طريق االتصاالت اإللكرتونية ،  طبقا ألحكام املادة 
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ورد ، و ميكن للمستهلك أن يطلب من املللتشريع و التنظيم  املعمول هبا لإلشارة فان الفاتورة حترر وفقا
 تزويده بفاتورة بشكلها الورقي . 

حدد املشرع أجال إعادة إرسال  املستهلك اإللكرتوين املنتوج  على حالته ، يف حالة عدم احرتام املورد  -3
( أايم عمل ابتداء من اتريخ التسليم الفعلي للمنتوج  04اإللكرتوين أجال التسليم يف اجل أقصاه أربعة ) 

 22يف التعويض عن الضرر للمستهلك اإللكرتوين ، طبقا ملا ورد يف أحكام املادة  ساس حبق املطالبةدون امل
 يف فقرهتا األوىل .

( يوما 15أما يف الفقرة الثانية من نفس املادة ، فقد حدد املشرع للمورد اإللكرتوين اجل مخسة عشر ) 
بلغ املدفوع و النفقات املتعلقة  ابتداء من اتريخ استالمه للمنتوج من اجل إرجاع للمستهلك اإللكرتوين امل

 إبعادة إرسال املنتوج .
، تعطي أكثر ثقة للطرف الضعيف ابلتعامل اإللكرتوين عرب شبكة ضماانت أخرى 23أضافت املادة  -4

 االتصاالت االلكرتونية و من بينها: 

حالة ماذا كان جيب على املورد اإللكرتوين استعادة سلعته  إذا كانت غري مطابقة للطلبية ، أو يف  - أ
 املنتوج معيبا .

( 04جيب على املستهلك إعادة إرسال السلعة يف غالفها األصلي ، خالل مدة أقصاها أربعة )  - ب
 أايم عمل ابتداء من اتريخ االستالم الفعلي للمنتوج ، و على املستهلك أن يشري إىل سبب الرفض .

 . تحمل مصاريف إعادة إرسال املنتوجوعلى املورد أن ي    
التزام املورد اإللكرتوين يف حالة إعادة املستهلك اإللكرتوين املنتوجات غري املطابقة أو املعيبة : يلتزم  - ت

 مبا أييت :  23من املادة  04و  03املورد اإللكرتوين وفقا ملا ورد يف الفقرة 

 تسليم جديد موافق للطلبية . - ث

 إصالح املنتوج املعيب . - ج

 استبدال املنتوج أبخر مماثل . - ح

لغاء الطلبية و إرجاع املبالغ املدفوعة دون إخالل إبمكانية مطالبة املستهلك اإللكرتوين ابلتعويض يف إ - خ
 حالة وقوع الضرر . 

 ( يوما من اتريخ استالم املنتوج .15جيب أن يتم إرجاع املبالغ املدفوعة خالل اجل مخسة عشر )  - د

صيصه إىل الضماانت اليت نص عليها املشرع خالصة ملا مت التطرق إليه يف هذا احملور ، الذي مت ختو 
و احملور  رتوين ، الذي يعترب الطرف الضعيفو اليت كانت يف صاحل املستهلك اإللك 05-18يف قانون 
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الرئيسي يف املعامالت اليت تتم عرب شبكات اإلنرتنيت ، مما يدفعنا إىل أتييد موقف املشرع اجلزائري ألنه 
 خالل توفر احلماية الكافية للمستهلك اإللكرتوين . شجع املعامالت اإللكرتونية من

 
  

 اجلزاءات و إجراء الصلح كضيان حلياية املستهلك اإللمتوين  : احملور الثالث     
يف هذا احملور سنتناول خمتلف اجلزاءات اليت اقرها املشرع اجلزائري ضد املورد اإللكرتوين محاية 

أطراف املعامالت اإللكرتونية ، كل هذا يدخل ضمن الضماانت  للمستهلك مع إمكانية إجراء الصلح بني
 اليت كرسها املشرع من اجل مواجهة أخطار التجارة االلكرتونية .

من هذا املنطلق سيتم اإلطالع على خمتلف اجلزاءات اليت رصدها املشرع اجلزائري محاية للمستهلك و 
ب كلها يف خانة املخالفات يف النقطة األوىل مث بعد ،  و اليت تنصويناإللكرتوين  من تعسف املورد اإللكرت 

 ذلك سنتناول إجراء الصلح كبديل عن العقوبة يف النقطة الثانية .
سنبني يف هذه النقطة اجلزاءات املقررة للمخالفات اليت و : زاءات املقررة لليورد اإللمتويناجل -أوال

التشديد يف حاالت العود ، ودور الذي يلعبه القضاء  يرتكبها املورد اإللكرتوين على املستهلك اإللكرتوين و
 يف محاية املستهلك .

 املخالفات املرتكبة من طرف املورد اإللكرتوين والعقوابت املقررة هلا : -1
 العقوابت  األصلية:  -أ

 ، يعاقب  بغرامة 12و  11كل مورد الكرتوين خيالف احد االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني   -
 دج . 500000دج اىل  50000ية من مال
كما جيوز للجهة القضائية اليت رفعت أمامها الدعوى القضائية أن أتمر بتعليق نفاذه إىل مجيع  -

 . 21( أشهر06منصات الدفع اإللكرتوين ، ملدة ال تتجاوز ستة) 
 إىل 50000: خصص املشرع عقوبة الغرامة املالية من املخالفة اخلاصة ابإلشهار اإللكرتوين -

االلكرتوين اخلاصة ابإلشهار  34و  32-31-30على كل من خيالف أحكام املواد  500000
 . هذا القانون من
 .22دج 200000دج إىل  20000بغرامة من  25يعاقب كل مورد خيالف أحكام املادة  -
-04قانون من  33إىل املادة  04-18من قانون  44: أحالنا املشرع يف املادة خمالفة عدم الفوترة -

املتضمن حتديد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ، واليت نصت على مايلي : دون املساس  0223
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     11و  1024ابلعقوابت املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي ، تعترب عدم الفوترة خمالفة ألحكام املواد 
 لذي كان جيب فوترته مهما بلغت قيمته من املبلغ ا %80من هذا القانون ، و يعاقب بغرامة بنسبة  13و

 العقوابت التكميلية:  -ب
 ( أشهر.  06( إىل ستة )01ميكن للقاضي أن أيمر بغلق املوقع اإللكرتوين ملدة ترتاوح بني شهر) -
 .كرتوين و الشطب من السجل التجاريميكن للقاضي أن أيمر بغلق املوقع اإلل -

 نشاطه ، خمالفات تكون حتت طائلة لكرتوين أثناء ممارسةهناك إجراء أخر عندما يرتكب املورد اإل -
عقوبة غلق احملل مبفهوم التشريع املتعلق مبمارسة النشطة التجارية ، يتم تعليق تسجيل  أمساء نطاق 
املورد اإللكرتوين بشكل حتفظي من طرف اهليئة املكلفة مبنح أمساء النطاق يف اجلزائر بناء على مقرر من 

 .وزارة التجارة 

 يوما . (30ثالثني ) 25ال ميكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي السم   النطاق
 العقوبة املقررة يف حالة العود:  -ج

تضاعف الغرامة  ( شهرا12مدة ال تتجاوز اثين عشر)يف حالة تكرار نفس اجلرمية خالل وذلك 
 املالية  .

كمة النقض املصرية الصلح على انه : نزول من عرفت حم : الصلح يف خمالفات التجارة اإللمتونية -اثنيا
اهليئة االجتماعية عن حقها يف الدعوى اجلنائية مقابل اجلعل الذي قام عليه الصلح و حيدث أثره بقوة 

        و جتدر اإلشارة أن الصلح إجراء إداري أو شبه قضائي، تلجا إليه اإلدارة بصفتها احلكم 26القانون
حبيث ميكن أن حتدد مبلغ الصلح الذي يتم دفعه حىت متتنع اإلدارة من املتابعة  و اخلصم يف نفس الوقت،ـ

 . 27اجلزائية
على هذا األساس فان من بني اجلرائم املشمولة إبجراء الصلح يف التشريع اجلزائري هي تلك و 

يت يرتكبها ، و يتعلق األمر أساسا  ابملخالفات ال 05-18املنصوص عليها يف قانون التجارة اإللكرتونية 
املورد اإللكرتوين إضرارا ابملستهلك اإللكرتوين الن العقوبة فيها تقتصر فقط على الغرامة ، و هو ما كرسته 

من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت نصت على أهنا : تنقضي الدعوى العمومية بقيام  38928املادة 
من نفس  384نصوص عليها يف املادة املخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط و املهل امل

 القانون .
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ويف هذا اإلطار فقد منح املشرع اجلزائري صالحيات إجراء الصلح لإلدارة املكلفة حبماية املستهلك 
مع األشخاص املتابعني مبخالفة أحكام هذا القانون، دون املساس حبقوق الضحااي يف التعويض، و هذا 

 .من قانون التجارة اإللكرتونية 46طبقا ملا ورد يف أحكام املادة 
املنصوص عليهم يف  29األعوان املكلفون يف فقرهتا الثانية، أنه جيب علىكما أضافت نفس املادة 

 قرتاح غرامة الصلح على املخالفني.اب 36أحكام املادة 
ادتني يف املقابل انه ال يسمح إجراء الصلح يف حالة العود، أو يف املخالفات املنصوص عليها يف املو 

 .مع املخالفني 38و  37
 اخلامتة :

على ضوء دراستنا ملوضوع الضماانت القانونية للمستهلك اإللكرتوين قي مواجهة أخطار التجارة       
اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري ، واليت تطرقنا فيها إىل حتليل خمتلف النصوص القانونية اليت وضعها املشرع 

 05-18ملستهلك االلكرتوين من اعتداء ، أو تعسف املورد االلكرتوين يف القانون اجلزائري ضماان حلماية ا
  التوصل إىل النتائج التالية : اخلاص ابلتجارة اإللكرتونية ، أين مت

، و هذا بعدما أدرج يف للمستهلك اإللكرتويناخذ املشرع اجلزائري ابملفهوم املوسع للمستهلك يف تعريفه  -
خمالفا بذلك ما ذهبت الشخص املعنوي  05-18من قانون  06لكرتوين يف املادة تعريفه للمستهلك اإل

 .لكإليه التشريعات املقارنة و اليت أخذت ابملفهوم الضيق يف تعريفها للمسته
صص املشرع يف قانون التجارة مجلة من الضماانت الوقاية حلماية املستهلك اإللكرتوين من كل اعتداء خ -

  د اإللكرتوين ، و متثلت هذه الضماانت يف وضع املشرع مجلة من التدابري قبل و أثناء حمتمل من قبل املور 
من طرف املستهلك اإللكرتوين مع املورد ، مما جيعل الطرف الضعيف يتحول إىل طرف  و بعد إبرام العقد 

 قوي يف التعامالت التجارية .

 قوابت الغرامات املالية.ع 05-18رصد املشرع للمخالفات املنصوص عليها يف قانون  -

املتضمن حتديد القواعد املطبقة على  02 -04من قانون  33أحالنا املشرع اجلزائري على املادة  -
 املمارسات التجارية ، إذا تعلق األمر جبرمية عدم الفوترة .

ملنتمون ا اقر املشرع الصلح يف املخالفات املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية، و منح الصالحيات لألعوان -
 التابعون لإلدارات املكلفة ابلتجارة.   لألسالك اخلاصة ابلرقابة

 اهلوامش: 

 . 209 ص ، 2006 ، األردن ، التوزيع و للنشر املناهج دار ، االلكرتونية األعمال ، العالق عباس بشري ، يسني غالب سعد .1
 . 2016 ، جونيف و نيويورك ، املستهلك حلماية وجهيةالت املبادئ ، االونكتاد ، التنمية و للتجارة املتحدة األمم مؤمتر .2
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 تعزيز يف الدول مجيع هام حنو على سيساعد ، العشرين و التاسعة دورهتا يف االلكرتونية التجارة بشان النموذجي القانون اللجة اعتماد إن .3
 وجودها عم حال يف التشريعات هذه صياغة لىع و ، املعلومات ختزين و لالتصال الورقية لألشكال بدائل استخدام تنظيم يف تشريعاهتا

 املعتمدة بصيغتها 1مكرر 5 اإلضافية املادة مع و ، 1996 التشريع دليل مع االلكرتونية التجارة بشان النموذجي االونيسرتال قانون ،
 .  1998 عام

 .  66  ص  2008 ، مصر  ، اجلامعي الفكر دار ، األوىل الطبعة ، االنرتنت شبكة عرب املقلدة للسلع االلكرتوين البيع ، زكي مجال .4
 .  49  ص 1999 األردن،  ، للنشر الصفا دار ، األوىل الطبعة ، مستهلك إىل منتج من التسويق ، طارق احلاج .5
 . 174 ص 2007 الكويت ، 02 العدد ، احلقوق جملة – مقارنة دراسة – التعامالت يف املستهلك محاية ، صبيح امحد حممد نبيل .6
  االدارية و القانونية العلوم مبعهد املنعقد الوطين امللتقي يف تقدميها مت مداخلة متباينان، مفهومان املهين، و املستهلك ، ليندة هللا عبد .7

 .21ص 2008أفريل 14و 13 االقتصادي االنفتاح ظل يف املستهلك محاية حول ابلوادي، اجلامعي ابملركز
 1997 ، مصر اجلامعي الفكر دار ، األوىل الطبعة ، االستهالك عقود يف التعسفية الشروط يف املستهلك محاية ، هللا محد حممد هلل محد .8

 .   11 ص ،
 اجلامعة دار العربية، التشريعات و الفرنسي القانون يف دراسة االستهالك، عقود يف ابإلعالم االلتزامات أمحد، مصطفى عمرو أبو .9

 .   95 – 94 ص ص ، 2010 ، مصر اإلسكندرية اجلديدة،
 .  95 – 94 ص ص ، املرجع نفس أمحد، مصطفى عمرو أبو .10
 ( . 2018 ماي 16 بتاريخ 28 العدد ر ج)  االلكرتونية ابلتجارة املتعلق 2018 ماي 10 يف املؤرخ 05-18 القانون .11
 ".د" الفقرة ، الثاين الفصل ، 1992 ديسمرب 07 يف املؤرخ 117 رقم القانون .12
 ( .   2005 فيفري 10 بتاريخ 06 ر ج)  2005 فيفري 04 يخبتار  املؤرخ 659 رقم القانون .13
 ( . 2006 مايو 20 بتاريخ مكرر 20 عدد ر ج)  2006 مايو 19 بتاريخ الصادر 67 رقم األمر .14

15. loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 

mars 2016 relative a la partie législative du code de la consommation et n° 2016-

351 du 25 mars 2016 sur les contrats  de crédit aux consommateurs immobiliers a 

usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en 
matière  de conformité et de  sécurité des produits et services  .  

 ، مصر ، اإلسكندرية ، املعارف منشاة ، القانون و الشريعة بني مقارنة دراسة ، للمستهلك العقدية  محاية ، الباقي عبد حممد عمر .16
 . 24 ،ص 2004

 ، السياسية العلوم و احلقوق كلية ، دكتوراه شهادة لنيل أطروحة ، االلكرتوين للمستهلك القانوين املركز ، رشيدة عالم اكسوم عن نقال .17
 . 36 ص ، 2018 جوان 12 املناقشة اتريخ ، اجلزائر ، وزو تيزي معمري مولود جامعة

 (. 2009 مارس 08 بتاريخ 15 العدد ر ج)  الغش قمع و املستهلك حبماية يتعلق 2009 فرباير 25 يف املؤرخ 03-09 القانون .18
 2013 ، 1 ، االنسانية العلوم لألحباث النجاح جامعة جملة ، مقارنة دراسة ، التجاري القانون يف املستهلك محاية ، خلفي الرمحان عبد .19

 .  07-06 ص ص ،
 يفرتض ، جتارية لغاايت حتقيقا املستهلكني على النفسي التأثري إىل هتدف وسيلة:  انه على التجاري اإلعالن أو التجاري العرض عرف .20

 نفس يف ، األذن إطراء و العني واجتذاب ، اخليال إهلاب شانه من ما كل ابستخدام املتلقي على الفكرة تسليط و اإلحلاح و التكرار فيه
 ، عبد محادة موفق انظر.  االستهالك على حتريضه و املستهلك حث بقصد اخلدمة أو ، املنتج حماسن إظهار فيه يتم الذي الوقت
 ، 2011 ، العراق ، بغداد ، احلقوقية زين وراتمنش و السنهورية مكتبة ، مقارنة دراسة ، االلكرتونية التجارة عقود يف املدنية احلماية

 .   40 ص
 .االلكرتونية ابلتجارة املتعلق 2018 ماي 10 يف املؤرخ 05-18 القانون .21
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 احد كان إذا ما حالة يف  االلكرتونية املعامالت جمال يف اجلزائري القانون يطبق:  مايلي على 05-18 قانون من 02 املادة نصت .22
 للقانون خاضعا معنواي شخصا  - ، أو ، ابجلزائر شرعية إقامة مقيما - ، أو ، اجلزائرية ابجلنسية متمتعا - ينااللكرتو  العقد أطراف
 . اجلزائر يف تنفيذ او إبرام حمل العقد كان أو - ، اجلزائري

 . 05-18 رقم القانون من 39  املادة- .23
      املنجزة التجارية املعامالت سجالت  حفظ الكرتوين دمور  كل على جيب:  انه على 05-18 رقم القانون من 25 املادة نصت- .24

 .  التجاري للسجل الوطين املركز إىل الكرتونيا إرساهلا و توارخيها و
 27 بتاريخ 41 العدد ، ر ج)  التجارية املمارسات على املطبقة القواعد حتديد يتضمن 2004 يونيو 23 يف املؤرخ 02-04 قانون .25

 (. 2004 يونيو
 االقتصاديني األعوان بني خدمات أتدية أو ، سلع بيع كل يكون أن جيب:  مايلي على 02-04 قانون من 10 دةاملا نصت .26

 .اخلدمة أتدية عند أو البيع عند وتسلم ، منه بطلبها املشرتي يلزم و بتسليمها البائع يلزم ، بفاتورة مصحوب
 .  املستهلك طلبها إذا الفاتورة تسلم أن وجيب ، املعاملة هذه يربر سند أو صندوق وصل حمل للمستهلك البيع يكون أن جيب .27
 االلكرتوين املوقع إىل الولوج و ابلتعرف تسمح و النطاق ألمساء الوطين السجل لدى مسجلة مقيسة أرقام أو/و أحرف سلسلة عن عبارة .28

 . 
 ، 2018  اجلزائر ، البيضاء دار ، بلقيس دار ، الرابعة الطبعة ، املقارن و اجلزائري التشريع يف ، اجلزائية اإلجراءات ، خلفي الرمحان عبد .29
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اشهارات الربيد االلمتوين  –االلمتوين غري املرحب به  احلياية اجلنائية لليستهلك من اإلشهار

 -منوذجا
  02سطيف -جامعة كحيد ملني دابغني -أ. فاتح بن خالد       
                          جامعة غرادية         –أ. قرية سعاد           

 امللخـــــــــــــص
برية من االشهارات التجارية بطريق الربيد االلكرتوين اعطي ظهور االنرتنت فرصة كبرية إلرسال كميات ك   

لتحفزه على التعاقد عرب   Les spammingغري مرحب به من جانب املرسل اليهم وهو ما يسمي بـــــــ 
  شبكة االنرتنت، كما إن املستهلك قد جيد نفسه حماطا بسبيل من االشهارات التجارية الغري مرحب هبا

غري مرحب هبا أو دون إرادة املرسل اليه يعد تصرف غري مشروع  لذلك سعي  وال يشكل إرسال الربيد
املشرع اجلزائري للحماية اجلزائية للمستهلك من هذه االشهارات الغري مرحب هبا من خالل اإلشهار 

 .18/05االلكرتوين يف قانون التجارة االلكرتونية 
 الربيد االلمتوين، االلكرتوين شهار، االالقانونية مايةتاحية: املستهلك االلكرتوين، احلالكلمات املف 

Summary: 
Gave the Internet a great opportunity to send large quantities of 

commercial messages via e-mail is not welcome by the sender, which is 

called the name of spamming to induce him to contract over the Internet, 

and that the consumer may find himself surrounded by a series of unwelcome 

commercials, and The sending of mail is not welcome or without the will of 

the addressee is illegal behavior, so the Algerian legislator sought to protect 

the criminal of the consumer of these unwelcome messages through 

electronic advertising in the law of electronic commerce 18/05. 

 مقدمــــــــــــــــــــة 
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يشكل النشاط التجاري اكرب املصادر دخال وأكثرها رحبا ونظرا ألمهيته فقط حاول بعض املهتمني      
ابلنشاط التجاري خاصة االلكرتوين استخدام خمتلف االساليب الغري املشروعة من اجل الرتويج لذلك 

س بني التجار، و لعل اللجوء اىل الربيد االلكرتوين للمستهلك من النشاط، وخاصة يف ظل زايدة التناف
خالل إرسال االشهارات الغري مرحب به ودون رغبة منه، متثل أهم األساليب غري املشروعة بغية التأثري على 
نفسية املستهلك و حثه على التعاقد، وذلك الخنفاض تكلفة هذه االشهارات وإمكانية إرساهلا لعدد كبرية 

املستهلكني وبصورة مكثفة، سواء سبق التعامل معهم أم ال، وهذا الفعل يعد من االفعال اليت تقيد من  من
حرايت االفراد والتدخل يف خصوصياته وصعوبة ازالته من بريده االلكرتوين وما تلحق ابملستهلك من 

امالت االلكرتونية وخاصة أضرار، ومن هنا فقد اصبحت محاية املستهلك من االولوايت املهمة يف مجيع املع
محايته من االشهارات غري مرحب هبا اليت يتلقاها املستهلك عرب شبكة االنرتنت لتفادي  الرسائل املرسلة 
إليه دون ترحيب منه، وهلذا أصدرت جمموعة من التشريعات و القوانني الدولية و الوطنية ملكافحة هذه 

املتعلق بقانون التجارة  18/05ائري الذي اصدر القانون االشهارات الغري مرحب هبا ومنها املشرع اجلز 
 االلكرتونية الذي جاء لتنظيم املعامالت التجارية االلكرتونية ومنها اإلشهار اللكرتوين .    

: ما مدي فعالية اجلزاء اجلنائي وعلى ضوء هذه املعطيات السابق ذكرها نطرح اإلشكالية التالية     
شهار االلمتوين غري املرحب به؟ و لإلجابة للى هذه اإلشمالية قسينا حبثنا حلياية املستهلك من اإل

 إىل قسيني: 
 احملور األول: حتديد مفهوم اإلشهار االلمتوين غري مرحب يه

 مفهوم اإلشهار االلكرتوين أوال: 
 "les spamming به  ":مفهوم اإلشهار االلكرتوين غري مرحب اثنيا

 ية املستهلك من اإلشهار الغري مرحب يف يف التشريع اجلزائرياحملور الثاين: كيفية محا
 جرمية اإلشهار االلكرتوين غري مرحب بهأوال: 
 : العقوبة املقرر جلرمية اإلشهار االلكرتوين غري مرحب بهاثنيا

 احملور األول: حتديد مفهوم اإلشهار االلمتوين غري مرحب يه
        االلكرتونية على اإلشهار االلكرتونية لتسويق وترويج منتجاهتم عادة ما تعتمد الشركات يف التجارة       

  و خدماهتم الن اإلشهار االلكرتوين يعد أفضل الطرق اليت تستخدمها الشركات لتنفيذ خمططاهتم التسويقية
اقع عرب شبكة االنرتنت سواء عرب املواقع االلكرتونية أو عرب مواقع احملاداثت و الدردشة كما يعرف مبو 

    التواصل االجتماعي أو عرب الربيد االلكرتوين، وهتدف هذه الرسائل االشهارية إىل التعريف ابملنتجات 
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أو اخلدمات، و دعوة املستهلك إىل التعاقد، وعادة ما تكون هذه الرسائل االشهارية مزعجة وغري مرحب 
يد االلكرتوين اخلاص هبم، لذلك فان هبا من قبل املستهلكني ودون رغبة منهم إذا متت عرب إرساهلا ابلرب 

ابعتباره من إفرازات التجارة االلكرتونية  وعلى ضوء  les spammingالربيد املزعج أو ما يعرف 
املعطيات السابقة سنتطرق إىل حتديد مفهوم كل من اإلشهار االلكرتوين بصفة عامة وحتديد مفهوم 

 .ري مرحب بهاإلشهار االلكرتوين غ
 

 اإلشهار االلمتوينأوال: مفهوم 
 سوف نعاجل يف هذا العنصر تعريف اإلشهار االلكرتوين وحتديد خصائصه: 
هناك عدت تعريفات ابلنسبة لإلشهار االلكرتوين منها ما هو تشريعي تعريف اإلشهار االلمتوين : -1

يث نص املشرع ومنها ما هو فقهي اما التعريفات التشريعية فقد تعددت، يف تعريف االشهار االلكرتوين ح
على ان عبارة  1966لسنة  79من قانون تنظيم املدن والقرى و االبنية رقم  2/18االردين يف املادة 

)الدعاية و اإلعالن(: تعين أي كلمة او حرف او منوذج او اشارة او لوحة اعالانت او اعالن او اداة او 
الرتويج، كما تشمل أيضا أي حواجز اشهار سواء كان مضاء أو ال، ويقصد هبا الدعاية او النشر او 

خشبية مؤقتة، او أسوار او أي إنشاءات أجزاء مماثلة، نستعمل او قد ال تستعمل ألغراض عرض مواد 
الصادر بتاريخ  79/1150من القانون  03كما ان القانون الفرنسي نص يف املادة   1دعائية،

علقة على اجلدران على ما يلي " يعترب اعالن  املتعلق ابحلماية من الالفتات االعالنية املت 29/12/1979
  2كل نقش يهدف اىل اعالم اجلمهور وجذب وانتباهه سواء كان نقشا منوذجا او صورة.

، اخلاص ابلتقارب 1984/ 9/ 10الصادر بتاريخ  84/450عرف االعالن يف التوجيه االوريب رقم      
االعضاء اينه" كل شكل من اشكال االتصال الذي بني النصوص التشريعية و الالئحية و االدارية للدول 

    يتم يف جمال االنشطة التجارية او الصناعية و احلرفية او املهنية وهتدف اىل تشجيع االقبال على السلع 
 3و اخلدمات مبا يف ذلك مبا يف ذلك العقارات و احلقوق و االلتزامات املرتبطة هبا"

خالل نص  18/05شهار االلكرتوين يف قانون التجارة االلكرتونية اما املشرع اجلزائري فقد عرف اال     
الفقرة )ه( اإلشهار التجاري على أنه اإلشهار االلكرتونية كل إعالن يهدف بصفة مباشرة او  06املادة 

  4غري مباشرة اىل ترويج بيع سلع او خدمات عن طريق االتصاالت االلكرتونية.
أييت ابجلديد حيث ان قانون املمارسات التجارية، قد اورد نفس التعريف واملالحظ ان هذا التعريف مل     

وأوسع منه نطاقا، حيث انه مل حيدد وسائل االشهار بل جعلها بكل 5او ميكن القول انه نفس التعريف،
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وسائل االتصال املستعملة، وبذلك يشمل كل من الوسائل التقليدية ووسائل االتصال االكرتونية وكل 
 تظهر مسايرة لتقدمي التكنلوجي.وسيلة قد 

كما ان املشرع اجلزائري مل يعرف االشهار االلكرتوين ذاته، وإمنا عرف اهلدف منه وهو ترويج لبيع سلعة      
و املتعلق ابلنشاط السمعي  24/02/2014املؤرخ يف  14/04او خدمة، غري ان القانون رقم 

لتشريع اجلزائري على انه شكل مصمم او رسالة حمررة او ايت بتعريف دقيق لإلشهار االلكرتوين يف ا6البصري
صوتية او مسعية بصرية تبث مقابل اجر او تعويض، سواء من اجل ترقية تقدمي سلع او خدمات يف اطار 

 7نشاط جتاري او صناعي او حريف او مهنة حرة او من اجل ضمان ترقية جتارية ملؤسسته.
       يف التشريع اجلزائري هو كل مشكل مصمم او رسالة حمررة وعليه فان مفهوم االشهار االلكرتوين    

    او صوتية او مسعية بصرية تبث مبقابل او جماان يهدف بصفة مباشرة او غري مباشرة اىل ترويج بيع سلع 
 و خدمات عن طريق االتصال االلكرتوين.

شهار االلكرتوين، وهو البعد ويالحظ ان كل التشريعات السابقة امهلت ذكر اهلدف الرئيسي من اإل   
النفسي للمستهلك و التأثري عليه ألجل دعوته ايل التعاقد على تلك السلع و اخلدمات املعروضة عليه عن 

 8طريق االشهار.
اما اجلانب الفقهي فقد اختلف الباحثون يف اجياد تعريف شامل لإلشهار االلكرتوين، وهذا راجع إىل     

" الذي عرف يعرف االشهار او اإلعالن "طارق طههذه التعريفات جند إن تعدد استخداماته ومن بني 
االلكرتوين مبا يلي'' يشري اإلعالن ابالنرتنت اىل مجيع اشكال العرض الرتوجيي املقدم من املعلن من خالل 

 9شبكة االنرتنت''
االنرتنت او املتعلقة ''مجيع املعلومات املوضوعة يف تصرف اجلمهور عرب موقع  ويرى بعض الباحثني انه   

ابلسلع و اخلدمات تعترب ذات طبيعة اعالنية مبا اهنا هتدف اىل جعل الذين يدخلون املوقع اىل شراء هذه 
  10السلع و املنتجات و اخلدمات''

عرف االشهار االلكرتوين على انه يعترب اإلشهار االلكرتوين احد عناصر املزيج الرتوجيي الذي خيدم     
سويقية لعرض مزااي سلعة أو خدمة بطريقة جذابة من اجل خلق أو دعم أو توسيع الطلب األهداف الت

الفعال عليها، فان اإلشهار االلكرتوين ''هو اإلشهار الذي ينشر على شبكة االنرتنت هبدف الرتويج 
ومات ويعرف االشهار كذلك أبنه ''معل 11غريه''. ولبضاعة وتسويق خدمة أو دعاية ملوقع االلكرتونية ا

جتارية، صناعية او مهنية موجهة لإلعالم و التعريف بعالمة او منتج وذلك ابلتضخيم يف اجلودة بغرض 
خلق صوره او البيع و يكون لإلشهار طابع مدحيي عندما يكون هدفه ان يعلن عن عالمة او منتج، وقد 
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و كمياته و الثمن ويكون من مث  يكون إعالما اذا كان مرتبط ارتباطا وثيقا إبنتاج يكون له أن يعلم بصفاته
 12حتريضها، اذ انه يف الغالب يكون هدفه العمل على البيع''.

وحسب رأينا فان امشل تعريف لإلشهار االلكرتوين هو ''كل وسيلة هتدف إىل التأثري نفسيا على      
ة و ذلك من خالل املستهلك، القصد منها التعريف  منها التعريف و الرتويج للمنتجات او اخلدمة املعين

اظهار مزااي املنتج او اخلدمة هبدف ارضاء و إقناع املستهلك للتعاقد"، حيث يشمل هذا التعريف كل 
الوسائل املستعملة لإلعالن , فقد تطرق اىل الوسائل اإللكرتونية املستخدمة يف اإلعالن التجاري ,و نظرا 

      ثري اإلعالن فيه و ذلك حبثه على التعاقد اىل اإلعالن من خالل البعد النفسي للمستهلك و كيفية أت
و أخريا وضع الغاية  اليت من اجلها اقدم املعلن على استخدام  اإلعالن التجاري لسلعه و هو احلصول 

 .13على مكاسب جتارية
بعدة خصائص وذلك خلصوصيته ويتسم : يتميز االشهار االلكرتوين  خصائص اإلشهار االلمتوين_2

 :ــــــــــــــبـــــــــــ
 انه موجه اىل مجهور املستهلمني -

ونقصد بذلك توجيه الرسائل اإلعالنية االلكرتونية إىل املستهلكني، وهذا من خالل مواقع متخصصة يف    
  جمال اإلشهار فقط، حيث يعلن من خالهلا املؤسسات التجارية ومقدمة اخلدمات عن السلع و اخلدمات

  14تهلكني، وجيب يف اإلشهار االلكرتوين إال يوجه إىل شخص معني.فهو موجه إىل مجهور املس

 انه يهدف ايل حتفيز املستهلك للى التعاقد -

من االشهار االلكرتوين هو إحداث أتثري نفسي لدي اجلمهور املتلقي له، وهذا من اجل  إن اهلدف   
ي ال نكون بصدد إشهار، فالغرض جذبه وحتفيزه على التعاقد، فإذا ختلفت هذه الفكرة عن االشهار التجار 

 15من اإلشهار هو اقناع املستهلكني مبزااي السلعة او اخلدمة وما ميكن أن حتققه من فوائد.

 ان يمون اإلشهار ذات طبيعة جتارية -

يستهدف من ورائه حتقيق الربح ,فهو اشهار  فكل إشهار,  جيب أن يكون اإلشهار حتقيق الربح هبدف   
 16جتاري.

 المتونية لعرضه شهار بوسيلةأن يتم اإل -

أي ان االشهار ، او اخلاصية االساسية اليت متيز االشهار االلكرتوين عن االشهار التقليدي  هذه السمة 
او عن ، االلكرتوين يتم عرضه من خالل وسيلة الكرتونية . يتم عرض االشهار عن طريق شبكة االنرتنت 

 17إال فضاء لعرض اإلشهار.االنرتنت ما هي ،طريق الربيد االلكرتوين 
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 (les spamming) اإلشهار االلمتوين الغري مرحب به اثنيا: حتديد مفهوم

  les spamming مرحب به تعريف اإلشهار الغري -1

لكنها تتفق يف وصفه أبنه ارسال كمية كبرية من الربيد  SPAMتتنوع التعريفات اليت توضح فكرة        
املستخدمني، يرجع استخدام هذا املصطلح عرب شبكة االنرتنت اىل عام  االلكرتوين غري مرغوب فيه اىل

لكي يعرب عن اغراق شبكة االنرتنت لكمية كبرية من ذات الرسالة اليت ترسل اىل اشخاص  1993
عديدين يف ذات الوقت، وهذا الواقع يؤثر بشكل كبري على وظيفة االنرتنت، كما انه جيرب املستخدمني 

 .18ل للتخلص منهعلى قضاء وقت طوي
الغري مرحب هبا، نرسل اىل العديد من  spamويعرف على انه احد الرسائل الربيد االلكرتوين        

مستخدمي الربيد االلكرتوين بصرف النظر عن اهتماماهتم ابملوضوع او موافقتهم على استالمه وتغيري هذه 
هذه الرسائل تتعلق مبنتجات و خدمات ذات  الرسائل حماولة التسويق من خالل استخدام االنرتنت إال ان

طبيعة مريبة، وتشكل هذه الرسائل العديد من املشاكالت ملستخدمي االنرتنت و العاملني مبجال التسويق، 
فمراسلو هذه الرسائل عادة ال يدفعون اجورا مقابل اعالانهتم كما تن هذا النوع من الرسائل يف تزايد 

عالانت و الرسائل عبارة عن عمليات احتيال حياول منفذوها خداع مستمر، وكما بعضها من هذه اال
مستخدمي الشبكة، وغالبا ما حياول مرسلو هذه الرسائل إخفاء هويتهم حيت ال ميكن الرد عليهم كما اهنا 

 19تتكرر بصورة مملة ومزعجة
الصادرة  بتاريخ ( يف احد تقاريرها CNILاحلرايت بفرنسا)فت اللجنة الوطنية للمعلوماتية و عر       
إرسال كمية  كبرية من الرسائل اىل الربيد االلكرتوين  ''لإلشهار غري املرحب به أبنه:  1999_10_04

بشكل متكرر ,و غري مرحب به, و هلا حمتوى غري مشروع اىل االشخاص الذين ليس بينهم و بني املرسل 
 20بشكل عشوائي''. اية عالقة تعاقدية,و و يكون قد مت اختيار بريدهم االلكرتوين

حمتوى غري مشروع ,يف حني ان تلك   spamو يالحظ على هذا التعريف انه قرر ان االشهار     
اإلعالانت قد حتتوي على مادة إعالنية مشروعة كأن تعلق عن سلعة او خدمة مشروعة و تدعو اىل 

 .21التعاقد عليها 
ريف الذي اوردته اجلنة الوطنية يتضح من التعبه:  االلمتوين غري مرحب خصائص االشهار -2

وسائل حىت يكتسب الطابع للمعلوماتية الفرنسية ,أبن اهم اخلصائص اليت ينبغي توفرها ,جمتمعة يف ال
 الغري مرحب به هي:املزعج و 

 االرسال املمثف و املتمرر للوسائل -
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ري من الرسائل و يتم ذلك عادة بواسطة تقنيات و تطبيقات تكنولوجية معدة خصيصا إلرسال عدد كب  
اإلشهارية إىل الربيد االلكرتوين للمرسل اليهم متسببة عادة يف نقل حلواسيبهم االلية وضعف يف تدفق 

 االنرتنت ابلنسبة ملقدم خدمة الدخول.
 
 
 les spammingلدم التحيب يف استقبال  -

رحية الستقبال مثل هذه وبذلك ابن املستقبل ان املرسل اليه مل يعرب عن ارادته ومل يبدي اي موافقة ص  
 الرسائل.

 انعدام العالقة املسبقة بني املرسل و املستقبل -

فلكي تكتسي الرسائل طابع الالمشروعية ينبغي أن ال جتمع املرسل مبستقبل الرسائل اية عالقة مسبقة    
مجع عناوين يف اطار التعامل املسبق مهما كانت كان نوعه، فلو قام مثال صاحب موقع االلكرتوين ابلنقاط 

الربيد االلكرتونية اليت قامت بزايرة موقعه وقام ببيعها االحد الشركات التجارية الستخدامها يف االشهار 
التجاري، فهذه احلالة مثال تعد مجعا غري مشروع للبياانت اخلاصة ملستعملي الشبكة وتنعدم فيها العالقة 

 22املسبقة بني املرسل و املستقبل.
 ع الغري املشروع للرسائللدم اشتاط الطاب -

جوان  21الصادر يف  2004/575خالفا للقانون املتعلق ابلثقة يف االقتصاد الرقمي الفرنسي رقم    
2004 (LCEN)  التجاري للرسائل فان تقرير اللجنة املنوه عنه اعاله  22الذي اشرتط يف نص املادة

 Le plusن يف الغالب ذات طابع جتاري مل يشرتط ذلك و اكتفي ابلقول ان الرسائل ان الرسائل تكو 

souvent à caractère commercial لعل موقف اللجنة كان اكثر توفيقا اذا ان العربة يف و
حظر االشهار ابلرسائل الغري مرحب هبا يكون ابلنظر ألضرار اليت تسببها سواء ابلنسبة للمستقبل من 

ابملقدم خدمة الدخول لشبكة االنرتنت وليس  ازعاجه و التسبب يف بطئ حاسوبه او االضرار الالحقة
   ابلنظر ملموهنا الذي قد يكون ذات طابع جتاري او سياسي ويتسبب يف نقص االضرار.

                                                                                                                                                                                                                                                                            كيفية محاية املستهلك من اإلشهار الغري مرحب يف يف التشريع اجلزائري احملور الثاين:
، اصبح االشهار 18/05ونية من خالل قانون رقم لقد نظم املشرع اجلزائري التجارة االلكرت       

االلكرتوين منظم بنصوص خاصة، اذا نص املشرع اجلزائري على جمموعة من االلتزامات على عاتق املورد 
، ومها مبثابة محاية تقنية للمستهلك من االشهار االلكرتوين 32و  31االلكرتوين من خالل نص املادتني 
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شرع اجلزائري االشهار الذي خيالف فيه املورد االلكرتوين هذه االلتزامات اشهار غري مرحب به ولقد اعترب امل
وعلى ضوء هذه   من نفس القانون 40غري مرحب به وغري مشروع، و معاقب عليه مبوجب املادة 

 املعطيات سنحاول معرفة كيف عاجل املشرع اجلزائري هذه اجلرمية غري مشروع حلماية املستهلك االلكرتوين
 العقوبة املقررة هلا.و  خالل حتديد اركاهنامن 
 

 أوال: أركان جرمية اإلشهار غري مرحب به
قد يلجا املهين أحياان اي استخدام اساليب دعائية منطوية على الكذب و التضليل، و اإلزعاج لدفع     

وم هذه اجلرمية إال إذا املستهلك االلكرتونية إيل التعاقد، حيث يعترب القيام هبذا هبذه األفعال جرمية، وال تق
 توفر ركنني اساسيني ومها:

 الركن املادي جلرمية اإلشهار الغري مرحب به -1
يقصد ابلركن املادي السلوك اإلجرامي الذي جعله املشرع مناطا جترمي و هو يف هذه اجلرمية القيام     

حب به، كما يشرتط توافر إبرسال الرسائل الغري مرحب به عرب الربيد االلكرتوين، أو اإلشهار الغري مر 
شروط معينة يف اإلشهار االلكرتوين لقيام الركن املادي تكمن يف وجود اإلشهار وان يكون غري مرغوب فيه 

.أو غري مرحب به
23

 

 الركن املعنوي جلرمية اإلشهار الغري مرحب به -2

بعنصريه العلم و اإلرادة أو يعد الركن املعنوي من اهم االركان لقيام اي جرمية سواء بتوفر القصد اجلنائي     
حىت عن طريق اخلطأ، غري ان الركن املعنوي للجرائم االقتصادية له خصوصية، ان الركن املادي هلذه اجلرمية 
يصب يف الطبيعة املادية جلرمية االشهار االلكرتوين الغري مرحب به، فان الركن غري متطلب حبيث يكفي 

تتوافر أما الرتكاب خطا عمدي يف صورة سوء النية او الرتكاب فعال  توافر السلوك املادي اجملرم، فاجلرمية
اليت ترتتب عن عدم اخذ موافقة املستهلك يف استبيان  24غري عمدي جملرد امهال بسط او عدم احليطة 

 املباشر او عدم متكينه من االعرتاض على الرسائل االشهارية االلكرتونية. 
 شهار الغري مرحب بهاثنيا: العقوبة املقررة جلرمية اإل

ان العقوابت اليت جاء به قانون التجارة االلكرتونية عقوابت مالية حبت ومن بينها جرائم االشهار      
  التجاري غري مشروع ابعتبارها جرائم اقتصادية، ومرجع ذلك ان اغلب هذه اجلرائم ترتكب بدافع الطمع 

مالية تصيب اجلناة يف ذمتهم املالية لردعهم، ومبا  الربح غري املشروع، فكان من املالئم فرض عقوابتو 
 25يكفل احرتام قوانني محاية املستهلك.
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ولقد كيف عرف الغرامة على اهنا الزام احملكوم عليه يدفع مبلغ من املال اىل اخلزانة العامة      
ائية، ابعتبارها خصائص العقوبة اجلز  وبة تتوافر فيها كل مقومات ووهيا بذلك عقوبة بذلك عق26للدولة،

 27الما مقصودا ينال من احلقوق املالية للمحكوم عليه هبا. اي
جرمية االشهار االلكرتوين غري مرحب به على  18/05ولقد كيف قانون التجارة االلكرتونية رقم       

           دج  500.000منه، وافرد له عقوبة مالية ترتاوح بني  40أساس جنحة وذلك مبوجب املادة 
دج اىل 100.000دج اما يف حالة العود فتضاعف العقوبة حيث تصبح غرامة من 500.000اىل 

االلكرتوين  ابإلشهاردج.كما أجاز قانون التجارة االلكرتوين املصاحلة يف اجلرائم املتعلقة 1.000.000
عدة العامة يف غري املشروع عامة و اليت من بني صورها االشهار االلكرتوين غري املرحب به، حيث ان القا

حتديد غرامة الصلح يف قانون التجارة االلكرتونية هيا احلد االدين لعقوبة الغرامة املقررة للجرمية، وهو ما 
من نفس القانون، وعليه فان غرامة الصلح يف جرمية اإلشهار االلكرتوين غري مرحب  46نصت عليه املادة 

 دج.50.000به تساوي
مورد االلكرتوين الذي قبل بغرامة الصلح املقرتحة من طرف االدارة املعينة كما منع املشرع الوطين لل    

 ابملئة.10)مصاحل التجارة( بتخفيض يف غرامة الصلح قدره 

 :اخلامتـــــــــــــــــــــــــــــــــة
لقد كان الربيد االلكرتوين ملستخدمي الشبكة أحسن وسيلة مت اللجوء إليها من قبل هذه الشركات    

الستعماله يف اإلشهار، فلجأت إيل طرق متعددة للحصول علي عناوين الربيد االلكرتوين سواء كانت هذه 
الطرق ذات طابع تقين معلومايت أو جتاري يتم عن طريق شراءها من الشركات املختصة وذلك دون رغبة 

 منه أو اخذ موافقة أصحاهبا.
ين للمستهلك تقوم الشركات التجارية إبغراقه برسائل وبعد ذلك يتم احلصول على عناوين الربيد االلكرتو 

الربيد الغري ي مثل هذه الرسائل، وهي ما تسمي بشكل مكثف ومكرر دون أن تكون له رغبة يف تلق
 . le spammingمرحب فيه 

 اهلوامش:
 اخلاص، القانون قسم التجاري، ونقان ماجستري، رسالة االلكرتوين، املتجر مع التعامالت يف املستهلك محاية البحراين، طالب غفران .1

 20 ص ،2013 ،2012 األردن الريموك، جامعة القانون، كلية
 81ص ،2007 االسكندرية، اجلامعية، الدار مقارنة، دراسة االكرتونية، املعامالت يف املستهلك محاية ابراهيم، ممدوح خالد .2
 سنة تلمسان، جامعة دكتوراه، اطروحة مقارنة، رتونية،دراسةااللك التجارية عقود يف للمستهلك اجلنائية احلماية حممد، مخيخم .3

 .27 ص ،2016/2017
  28 عدد ر، ج ،2018 سنة ماي 10 يف املؤرخ االلكرتونية، ابلتجارة املتعلق 18/05 رقم القانون .4



 

  
77 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

 كان مهما اخلدمات و السلع بيع ترويج اىل مباشرة غري او مباشرة بصفة يهدف اعالن كل'' انه على 04/02 قانون من 3 املادة .5
 ''املستعملة االتصال وسائل او املكان

 بتاريخ، الصادر ،16 رقم ر، ج ،2014/  02/ 22 يف املؤرخ البصري، السمعي ابلنشاط املتعلق 14/04 رقم القانون .6
 .06 ص ،16/03/2014

 .البصري السمعي ابلنشاط املتعلق 14/04 القانون من 1/28 املادة .7
 للبحث االكادميية اجمللة اجلزائري، التشريع يف فيه مرغوب غري االلكرتوين التجاري االشهار من للمستهلك نايةاجل احلماية حسني، جفايل .8

 .524 ص ،2 اجمللد ،4 العدد السياسية، و القانونية
 288ص ،2007 االسكندرية، اجلامعة، دار االلكرتونية، التجارة و ابالنرتنت التسويق طه، طارق .9

 ،2005 اجلزائر، جامعة واالعالم، السياسية العلوم كلية واالتصال، اعالم علوم ماجستري، رسالة االنرتنت عرب ناالعال فندةشي، ربيعة .10
 .131ص

  http//www.ta3lime.com/ show thread التعليم، موقع .11
 .156 ص مصر، االسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار االلكرتوين، املستهلك محاية خالد، عدانن سعيد كوثر .12
 23 سابق،ص مرجع البحراين، طالب رانغف .13
 ص ،2006 مصر، االسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار االنرتنت، شبكة عرب التجارية لالعالانت القانوين التنظيم غامن، حممد شريف .14

32. 
 .28 ص سابق، مرجع ابراهيم، ممدوح خالد .15
 .112و111ص سابق، مرجع خالد، عدانن سعيد كوثر .16
 .32 ص سابق، مرجع غامن، حممد شريف .17
 86 ص سابق، مرجع غامن، حممد شريف .18
 البواقي، ام جامعة اخلدمات، تسويق جتارية، علوم ماجستري، رسالة املستهلك، سلوك توجيه على االلكرتوين اإلعالن دور غديري، بثينة .19

 .19 ص ،2014،2015 سنة
 .88 ص سابق، مرجع غامن، حممد شريف .20
 .229ص املنهل، موقع االنرتنت، عرب التجارية اإلعالانت عن املدنية املسؤولية اجلنيد، فنوس بسام .21
 للبحوث األكادميية اجمللة مقارنة، دراسة ،les spamming الدعائي الربيد خماطر يف االلكرتوين املستهلك محاية محزة، عزة بن حممد .22

 .354ص الثاين، اجمللد ،04 عدد السياسة، و القانونية
 سياسية، العلوم و احلقوق كلية أعمال، قانون دكتوراه، أطروحة اجلزائري، القانون يف املضلل إلشهارا من املستهلك محاية عزوز، سارة .23

 .279 ص ،2016/2017 سنة ابتنة، جامعة
 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار التجارية، املعامالت جمال يف الغش من للمستهلك اجلنائية احلماية نو، موسى عطية روسطم .24

 .260 ص ،2014 مصر،
 ص ،1979 اجلامعية، الكتب و القاهرة جامعة مطبعة األول، اجلزء املقارن، القانون يف االقتصادية مصطفي،اجلرائم حممود حممود .25

260. 
 .54 ص ،1999بريوت،  التوزيع، و والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة اجلنائي، اجلزاء نظرية املنعم، عبد سليمان .26
 .307سابق، عمرج نو، موسى عطية روسطم .27
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 يف اجلزائر األمن املعلومايت يف ظل قانون التجارة اإللمتونية
 برج بولريريج -جامعة كحيد البشري االبراهييي –د. بوزيد بن كحيود                                
 املركز اجلامعي بريمة  - د. سهام لباسي 

  :ملخص
ظى ابهتمام كبري من طرف تعد التجارة عصب االقتصادايت املعاصرة، لذلك ليس غريبا أن حت       

املنظمات والدول واألفراد، ولقد تطورت املعامالت التجارية ابملوازاة مع التطور العلمي والتكنولوجي، فإىل 
جانب الشق التقليدي يف هذه املعامالت، ظهر شق جديد يقوم أساسا على الوسائط االلكرتونية، ويشكةل 

 ما يسمى ابلتجارة االلكرتونية. 

املعامالت اإللكرتونية تواجه يف الواقع العديد من التحدايت، اليت جند يف مقدمتها  ونظرا ألن       
التحدايت املتعلقة بتوفري األمن املعلومايت، خاصة وأن التعامالت اإللكرتونية تقتضي أن يتم إدراج 

املواقع  املعلومات الشخصية للمتعاملني، ومجعها ومعاجلتها ونقلها ضمن السجالت الرقمية، ونظرا الن
اإللكرتونية بصفة عامة ومنها تلك املخصصة للتجارة اإللكرتونية معرضة لالخرتاق، فإن األمن املعلومايت 

وعلى هذا األساس تسعى الدول املتوجهة حنو قبول ممارسات  ،ون مهددا، ويف غري منأى عن اخلطرسيك
من املعلومايت، وإدراجه ضمن قائمة التجارة االلكرتونية، وتنظيمها قانوان إىل مضاعفة االهتمام ابأل

 .األولوايت، وحماولة إجياد وسائل للحد من املخاطر اليت هتدده
  ،الوسائل التقنية ،قانون التجارة اإللكرتونية ،األمن املعلومايت :املفتاحيةالمليات 

 مقدمة:
جيد األمن املعلومايت يف ظل التجارة اإللكرتونية مضمون حتقيقه من خالل عديد الوسائل اليت تتم 

أن األمن املعلومايت ابلرغم من ذلك، الزالت تعرض حتقيقه محايته من خالهلا، ال سيما الوسائل التقنية، إال 
 ، وخاصة يف اجلانب التشريعي.العديد من املعيقات اليت تشكل حاجزا امام تطور التجارة اإللكرتونية ذاهتا

واجلزائر على غرار العديد من الدول اليت تبنت نظام التجارة االلكرتونية سعت إىل مواءمة 
الصلة هبذا املوضوع مع التطورات احلاصلة، واستكمال اإلطار التشريعي والتنظيمي  نصوصها القانونية ذات

املؤرخ  05-18هلذا النوع من التجارة بنصوص جديدة، ويف هذا الصدد أقر املشرع اجلزائري القانون رقم 
 ، واملتعلق ابلتجارة االلكرتونية.2018ماي  10يف 
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 ة التالية:ودان إىل طرح اإلشكاليإن ما سبق ذكره يق

 ؟يف اجلزائر محاية ألمن املعلومات قانون التجارة اإللمتونية يوفرإىل أي مدى 

 وهي اإلشكالية اليت ميكننا أن جنيب عنها من خالل التطرق للمحاور التالية:

 .)األمن املعلومايت، التجارة االلكرتونية( للدراسة اإلطار املفاهيمي أوال:

 ملعلومايت يف ظل التجارة اإللكرتونية.مضامني هتديد األمن ا اثنيا:

 تطور اهتمام املشرع اجلزائري ابملعامالت التجارية اإللكرتونية. اثلثا:

 قانون التجارة اإللكرتونية ضماان تشريعيا لألمن املعلومايت يف اجلزائر. رابعا:

 أوال: اإلطار املفاهييي للدراسة:
ن املعلومايت يف ظل قانون التجارة اإللكرتوين أن يقتضي منا الوقوف على مدى إمكانية محاية االم

تطرق بداية إىل حتديد مفهوم كل من األمن املعلومايت، والتجارة اإللكرتونية، وهو ما سنتطرق إليه ضمن 
 النقطتني املواليتني:

 مفهوم األمن املعلومايت: – 01

ن التهديدايت املتعلقة األمن املعلومايت مفهوم حديث لألمن، ظهر بظهور املخاطر النامجة ع 
 .1ابستخدام تقنية املعلومات واملساس بسالمتها

وفيما يلي سنحاول التطرق لتعريف االمن املعلومايت، وعناصره، ومهدداته، وذلك من خالل  
 التطرق للنقاط املوالية:

 تعريف األمن املعلومايت: –أ 

ة، كوهنا تتعلق ابلشخص وتنتمي يوجد نوع من املعلومات يطلق عليها تسمية: املعلومات اخلاص 
إىل كيانه كإنسان، كاالسم، اللقب، العنوان، رقم اهلاتف، ...إخل، هذه املعلومات أتخذ شكل بياانت 

 تلتصق بكل شخص طبيعي أو قابل للتعريف.
وقد أصبحت هذه املعلومات يف الوقت احلاضر على درجة كبرية من األمهية يف ظل فلسفة  

حيث أن فكرة العامل الرقمي تفرض مواكبة اهتمامات االنسان وتغريها وذلك من  املعلومات املعاصرة،
، اليت 2خالل اعتماده على استخدام املعلومات اإللكرتونية، من هنا ظهر ما يعرف ابخلصوصية املعلوماتية

 يقتضي احلفاظ عليها ومحايتها كفالة ما يعرف ابألمن املعلومايت.
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إال أن احلق يف خصوصية  ،3ة حق عميق اجلذور من الناحية التارخييةوالواقع أن احلق يف اخلصوصي 
املعلومات على املستوى الرقمي أو اإللكرتوين حق حديث ظهر مع التطور العلمي والتكنولوجي وظهور ما 
يسمى ابلرقمنة واحلق يف املعلومات الرقمية، ومبا انه حق، فإن كل ما ميكنه املساس ابلتمتع هبذا احلق يعد 

رقا  للقانون وهتديدا هلذا األمن الذي اصطلح عليه األمن املعلومايت، الذي عرف مبجموعة من التعاريف خ
املتغرية، واليت تُعاد صياغة حدودها على الدوام مسايرة للتغريات املتسارعة يف امليدان املعلومايت، ومن هذه 

 التعاريف أن أمن املعلومات هو:
   ة املستخدمة يف اجملالني اإلداري و الفين حلماية مصادر البياانت من أجهزة جمموعة من التدابري الوقائي -

و برجميات و بياانت من التجاوزات أو التدخالت غري املشروعة اليت تقع عن طريق الصدفة أو عمدا عن 
ءات طريق التسلل، أو اإلجراءات اخلاطئة املستخدمة من قبل إدارة املصادر املعلوماتية، فضال عن إجرا

 مواجهة األخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية احملتملة، اليت تؤدي إىل فقدان بعض املصادر كليا أو جزئيا
 .4ومن مث التأثري على نوع و مستوى اخلدمة املقدمة

العلم الذي يبحث يف نظرايت واسرتاتيجيات توفري احلماية للمعلومات من املخاطر اليت هتددها من  -
 عليها. أنشطة االعتداء

 5.الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم توافرها لضمان محاية املعلومات من األخطار الداخلية واخلارجية -
 وهناك من أشار إىل أن مفهوم أمن املعلومات يتسع ليشمل احملاور التالية:

         نيمحاية املعلومات من الضرر مبختلف أشكاله سواء كان مصدر هذا الضرر أشخاصا كاملخرتق -
 أو برامج كفريوسات احلاسب اآليل.

 .محاية املعلومات من الوصول غري املصرح به أو السرقة أو سوء االستخدام -
 .محاية قدرة املنشأة على أداء أعماهلا أبحسن طريقة آمنة -
 .6متكني أنظمة تقنية املعلومات والربامج من العمل بشكل آمن ومستمر -

ات من الوجهة القانونية فيغطي "االلتزامات ابختاذ التدابري املالئمة لغرض أما تعريف أمن املعلوم
احلفاظ على وضع األمور مقابل املستوى املطلوب من األمن، وخاصة محاية احلقوق املتصلة ابألصول أو 
املوجودات املعلوماتية، وتتكون هذه األصول من البياانت اخلام اليت نظمت يف صيغة واثئق، والوسائط 

 .7واحلقوق املتعلقة ابستخدام احملتوايت الفعلية"
 
 



 

  
81 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

 غاايت إدارة أمن املعلومات: –ب 
تشكل إدارة األمن املعلومايت حتداي كبريا، نتيجة اتساع نطاق عمل احلواسيب وتكنولوجيا  

املعلومات واالتصاالت، وهتدف هذه اإلدارة إىل حتقيق ثالث غاايت جوهرية هي: السرية، والسالمة، 
توافر، غري أن متطلبات أمن املعلومات يف إطار التجارة االلكرتونية أضافت غاية إضافية جديدة، تتعلق وال

 :8بعدم التنصل أو اإلنكار
: وذلك بضمان التأكد من أن املعلومات ال ُتكشف وال ميكن االطالع عليها من السرية - 

لكي هذه املعلومات يرغبون يف حفظ األشخاص غري املرخص هلم بذلك، يف احلالة اليت يكون فيها ما
، وابلنسبة للشركات فإن السرية مهمة هلا جدا حلماية األسرار التجارية اخلاصة هبا من املنافسني، أو 9سريتها

، وأيضا ترتبط السرية 10منع األشخاص عري املرخص هلم من الوصول إىل املعلومات احلساسة للشركة
 الشركة، وما يرتبط بذلك من قضااي اخلصوصية.  مبعلومات العمالء، أو املتعاملني مع

وذلك بضمان صحة املعلومات وعدم تعرضها للعبث هبا عن طريق  سالمة احملتوى وتماملها: - 
التعديل، او احلذف، أو اإلضافة، أو إعادة الرتكيب، أو إعادة التوجيه، يف أي مرحلة من مراحل املعاجلة أو 

 .11مات ونقلهاالتبادل االلكرتوين هلذه املعلو 
وذلك بضمان استمرار عمل النظام املعلومايت، وااتحة املعلومات  توافر املعلومات أو اخلدمة: - 

، فاملعلومات تكون مفيدة عندما يتمكن األفراد املعنيون لالستخدام وتقدمي اخلدمات املطلوبة عن احلاجة هلا
من احلصول على املعلومات يف الوقت املالئم  هبا من الوصول إليها، وسهولة الوصول تعين متكن املستفيد

 . 12الستخدامها على حنو فاعل، ابلشكل الذي جيعلها مفيدة
الشخص الذي قام بتصرف ما متصل  : تشري هذه الغاية إىل ضمان عدم إنكارلدم إنمار التصرفات -

ثبات إن تصرفا ما قد مت ابملعلومات أو مواقعها إنكار أنه هو الذي قام هبذا التصرف، حبيث تتوفر قدرة إ
، وترتبط الغاية املذكورة مبا يسمى ابملساءلة، واليت تعين حتمل الشخص 13من شخص ما يف وقت معني

الذي قام ابلوصول إىل معلومة داخل النظام، مسؤولية التغيري الذي حدث عليها أثناء وصوله إليها، سواء  
عمالء، ويشرتط لذلك أن تكون قواعد النظام كان موظفا مسؤوال عن معاجلة املعلومات، أو أحد ال

 .14وعواقب املخالفات واضحة، وتطبيق اجلزاء عادال
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 مفهوم التجارة اإللمتونية: -02
إن االنتشار الواسع لألنرتنيت، وما تبعه من انسياب للمعلومات وسهولة يف تبادهلا يف العقود  

، كنوع من 15إىل ظهور ما يسمى ابلتجارة اإللكرتونيةاألخرية من القرن املاضي وبداايت هذا القرن، أدى 
  التجارة يعتمد على نظام معلومايت قائم على املعرفة أدواته كلها الكرتونية، ويشمل كل املعامالت التجارية

 16.من بيع وشراء وتبادل للسلع واخلدمات واملعلومات
عامل بني الشركات العمالقة، مث بدأ والواقع أن التجارة اإللكرتونية ظهرت يف البداية كوسيلة للت

 17.استخدامها ينتشر يف العقدين املاضيني بني األفراد العاديني
إن التجارة االلكرتونية متثل اليوم واحدا من موضوعي ما يعرف ابالقتصاد الرقمي القائم على 

ا الفضل يف الربوز الواقعي حقيقتني: التجارة االلكرتونية، وتكنولوجيا املعلومات، هذه األخرية اليت يعود هل
  واحلقيقي للتجارة االلكرتونية، ابعتبارها تعتمد على احلوسبة، واالتصال وخمتلف الوسائل التقنية للتنفيذ

 ، بدون التقيد مبكان ما، أو أبشخاص معينني.18وإدارة النشاط التجاري
ائصها وأمهيتها، وذلك من من هذا املنطلق سنحاول التطرق لتعريف التجارة اإللكرتونية وبيان خص 

 خالل النقاط املوالية:

 تعريف التجارة اإللمتونية: –أ 
الوصول إىل تعريف جامع مانع ملصطلح التجارة االلكرتونية أمرا صبعا، بسبب تعدد تعريفات  يعد 

 ية هي:املصطلح  وتباينها يف الغالب، تبعا لزاوية النظر إليه، ومن هذه التعريفات أن التجارة االلكرتون
كل نشاط أاي كانت طبيعته، يتعلق بتبادل السلع أو اخلدمات، مىت كانت مباشرة هذا النشاط حتدث   -

 على شبكة االتصال عن بعد، وكان النشاط ميثل قيمة مضافة للمشروع أو اجلهود أو العمل.
ملنتجات عرب جمموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وأتسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق ا -

 19.الوسائل االلكرتونية

جمموعة املبادالت الرقمية املتصلة ابلنشاطات التجارية بني املشروعات ببعضها البعض أو بني املشروعات  -
 20.واألفراد،  أو بني املشروعات واإلدارة

واع ثالثة استنادا إىل ما ذُكر من تعريفات فإن هناك من يرى أن التجارة االلكرتونية تشتمل على أن 
خمتلفة من الصفقات هي تقدمي خدمات شبكة اإلنرتنت والتسليم اإللكرتوين للخدمات، أي تسليم 
صفقات املنتجات اخلدمية للمستهلك يف شكل معلومات رقمية، واستخدام شبكة اإلنرتنت كقناة لتوزيع 
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للمستهلك يف شكل  اخلدمات، وعن طريقها يتم شراء السلع عرب الشبكة، ولكن يتم تسليمها بعد ذلك
 أو إلكرتوين حسب طبيعة السلعة. 21غري إلكرتوين

أما مفهوم التجارة االلكرتونية من الناحية القانونية، فنجده موضحا من طرف املشرع اجلزائري يف 
ابلتجارة االلكرتونية، وذلك يف الفقرة األوىل من املادة السادسة منه اليت تنص  املتعلق 05-18القانون رقم 

  أن التجارة اإللكرتونية هي: "النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد إلكرتوين ابقرتاح أو ضمان توفري سلع  على
 22.أو خدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت اإللكرتونية

 يُفهم من نص املادة املذكور آنفا أن التجارة االلكرتونية كنشاط يتم عرب االتصاالت االلكرتونية

ل ثالث أنواع من العمليات: اإلعالن عن املنتج، وعمليات البحث عنه، وتقدمي طلب الشراء، وسداد يشم
 مثن املشرتايت، وتسليمها.

 خصائص التجارة اإللمتونية: –ب 
 هنا:أمتتاز التجارة اإللكرتونية مبجموعة من اخلصائص أمهها  

ت وإمتامها، وإمنا تتم بطرق ووسائل تقوم على أساس عدم وجود مستندات ورقية إلثبات املعامال -
الكرتونية، وهو ما جيعل التجارة االلكرتونية ذات طبيعة قانونية خاصا، تتطلبا تنظيما قانونيا منفصال عن 

 القوانني التقليدية لتنظيمها ومحايتها.

 تتم من خالل التعامل عن بعد بني األطراف املتعاقدين، بوجود وسيط الكرتوين. -

م وجود أي حدود مكانية، وهو ما قد يثري مشاكل تنازع القوانني، واختالف النظم الضريبية تتسم بعد -
 .(23)وسبل اإلثبات

 أمهية التجارة اإللمتونية: –ج 
إن للتجارة اإللكرتونية أمهية كبرية يف وقتنا احلاضر، مبا يعود ابلفائدة يف الغالب على املسوق  

وائدها تبعا للجهات املتعاملة هبا، ميكن القول أن التعامل بواسطة واملستهلك معا، وبدون التفصيل يف ف
 التجارة االلكرتونية يقود إىل:

 اختصار الوقت الذي تتطلبه عادة املعامالت التجارية التقليدية. -

 اخنفاض تكلفة التسويق، والوصول إىل عمالء دوليني، دون تكاليف إضافية. -

 24.ن كثري من القيود اإلدارية االجرائيةالسرعة يف املعامالت، والتحرر م -
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 السماح للمستهلك بعاملية االختيار. -

 حتسني املنافسة، ما يؤدي إىل جودة اخلدمات املقدمة للمستهلك. -

 25.تصفية الوسطاء ألن التعامل ميكن أن يكون مباشرة بني املنتج واملستهلك -

 ارة اإللمتونية:مضامني هتديد األمن املعلومايت يف ظل التج – اثنيا
ابلرغم من الوسائل الفنية السابقة، اليت ميكن من خالهلا توفري قدر من األمن املعلومايت يف ظل 
التجارة اإللكرتونية، إال أن هذه الوسائل غري كافية بذاهتا، وذلك لكوهنا وسائل فنية تقنية، وابلتايل ميكن 

ا األساس يبقى األمن اإللكرتوين غائبا يف ظل هذه أن يتم اخرتاقها بوسائل فنية تقنية أيضا، وعلى هذ
على التجارة اإللكرتونية ذاهتا، كونه ميكن أن يشكل عائقا امام االعتماد  الوسائل، وهو الغياب الذي يؤثر

 عليها أو التوسع يف األخذ هبا.
ل العديد والواقع أن مضامني هتديد األمن املعلومايت يف ظل التجارة اإللكرتونية قد تربز من خال

من املظاهر اليت قد يرجع بعضها ملخاطر استخدام شبكة االنرتنت بصفة عامة، ويرجع بعضها للمخاطر 
 املرتبطة ابلتجارة اإللكرتونية ذاهتا، وفيما يلي سنحاول توضيح أهم هذه املظاهر او املخاطر:

 خماطر األمن املعلومايت املرتبطة ابستخدام شبمة االنتنت: – 01
لتجارة اإللكرتونية عن طريق التبادل اإللكرتوين للبياانت عرب شبكة املعلومات الدولية تباشر ا

املعروفة ابسم انرتنت، وهذه الشبكة أبجهزهتا ونظم معلوماهتا ومستخدميها، تشكل جمتمعا فضائيا افرتاضيا 
 26.انت من أشخاصال يعرف حدودا سياسية أو جغرافية أو قانونية، وال أمهية ملن كان وراء هذه البيا

فرغم أن شبكة االنرتنت قد أوجدت برامج متطورة تستخدم هبدف تتبع املعلومات الشخصية 
  للمشرتكني، فهي تنتقل إىل نظام املستخدم مبجرد دخوله املوقع، وتتمكن من تسجيل بياانت ختصه

العديد من الفوائد، إال أهنا  وابلرغم من أن هاته األخرية وسيلة مت اتباعها لغرض غري جرمي، ورغم اهنا حتقق
وسيلة ملالحقة واقتفاء أثر املستخدمني ومجع املعلومات عنهم وحتليلها لغاايت اإلعالن والدراسة التوثيقية، 
وهي بذلك معلومات مل تكن بعيدة عن االستغالل يف أغراض غري مشروعة أو على األقل ال علم لصاحبها 

 27.هدام أو رفضهبا، إذ مل تتح له خيارات هذا االستخ
وذلك من خالل ضخ  بتفجري املواقع اإللكرتونية،إضافة إىل هذه املخاطر هناك املخاطر املتعلقة 

مئات اآلالف من الرسائل اإللكرتونية من جهاز احلاسب اخلاص ابجملرم إىل اجلاهز املستهدف هبدف التأثري 
من الرسائل ضغطا يؤدي إىل تفجري املوقع  على السعة التخزينية هلذا األخري، إذ يشكل هذا الكم اهلائل

فتتشتت املعلومات والبياانت املخزنة به لتنتقل إىل اجلهاز اخلاص ابجملرم الذي يتجول يف املوقع املستهدف 



 

  
85 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

بسهولة ويسر، وحيصل على ما يريد منه أرقام ومعلومات وبياانت خاصة بصاحب املوقع، وكذلك املخاطر 
تعرض املعلومات املوجودة ابملوقع للفريوسات اليت يؤدي  ملواقع اإللكرتونية، نتيجةاملتعلقة إبتالف أو تدمري ا

 28.عملها إىل تدمري الربامج والبياانت املسجلة واملخزنة يف احلاسب اآليل

حيث أن هذه املخاطر وإن مل تكن تتعلق بصفة مباشرة ابلتجارة اإللكرتونية، إال أن األمن 
رية ميكنه أن يتأثر مبا ميكن ان تتأثر به مجيع املعامالت اإللكرتونية، فيكون املعلومايت يف ظل هذه األخ

 بذلك مهددا ومعرضا للمخاطر.
 خماطر األمن املعلومايت املرتبطة ابملعامالت التجارية اإللمتونية: – 02

إذا كان التطور العلمي والتكنولوجي قد فتح آفاقا ضخمة أمام تقدم اإلنسانية وحتقيق مستوى 
 أفضل من احلياة، فإنه حيمل يف طياته يف ذات الوقت خماطر ضخمة هتدد حقوق األفراد.

فإذا كان استخدام احلاسب اآليل أو االنرتنت يف جمال التجارة قد حقق مستوايت أفضل وأسرع 
 29.يف أداء التجارة، فإنه ينطوي يف ذات الوقت على الكثري من املخاطر اليت تتعلق ابألمن املعلومايت

 تتمثل أهم خماطر األمن املعلومايت يف جمال التجارة اإللكرتونية يف:
ضعف الثقة يف التعامل التجاري ابلطريقة اإللكرتونية، نظر لالعتقاد السائد حول سهولة التالعب يف  -

  املعامالت اليت جتري بواسطتها.
 عدم كفاية وسائل األمان ابلنسبة للسداد. -
قع التجارية من جانب قراصنة االنرتنت، خاصة وأن األمثلة الواقعية عن هذا اخلشية من اخرتاق املوا -

االخرتاق موجودة وبكثرة، إذ وصل االمر إىل حد اخرتاق شركة مايكروسوفت، وهو ما  قد يرتتب عنه 
  خسائر مادية فادحة.

السيما جانب  عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة اإللكرتونية وما يتعلق هبا من موضوعات، -
 30.االمن املعلومايت منها، لكونه من بني أهم جوانبها

إمكانية اختاذ قرارات اإلجياب والقبول يف العقود التجارية اإللكرتونية دون ان يكون لصاحب اجلهاز أي  -
لذي قصد أو نية يف التعاقد، فقد حيدث أن يتم إبرام العقد اإللكرتوين بصفة اوتوماتيكية دون علم صاحبه ا

ال يكتشف اخلطأ إىل حني مرحلة تنفيذ العقد، فالنتائج اليت ميكن أن ترتتب على هذا اخلطأ أخطر بكثري 
 31.من النتائج اليت ميكن أن ترتتب على اخلطأ يف وسائل االتصال التقليدية

الت العاملية والواقع أن أخطر التهديدايت يف هذا اجملال تتمثل يف االخرتاق غري املشروع ملنظومة االتصا -
 32.اليت ترتبط جبهاز احلاسب اخلاص ابملشرتي بذلك اخلاص ابلتاجر، وهذا يعد من أكرب املخاطر
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وتربز هذه املخاطر بصورة أكثر وضوحا من حيث كون التجارة اإللكرتونية تتطلب من املستخدم 
مات اخلاصة، وأهم هذه تعبئة منوذج خاص يتضمن معلوماته إضافة إىل إمكانية االستفسار عن بعض املعلو 

  املعلومات: اسم املستخدم وعنوانه، أرقام هاتفه وفاكساته، عنوان بريده اإللكرتوين، معلومات حول السن
اجلنس، احلالة االجتماعية والعائلية، إضافة إىل ذلك فإن مواقع البيع والشراء عرب االنرتنت تتطلب رقم 

حيث أنه إذا كانت الصفقات التجارية تتضمن يف الغالب نصا ، 33بطاقة االعتماد ونوعها واتريخ انتهائها
يوجب على أطرافها االلتزام ابلسرية وعدم اإلفشاء، فإن هذا املقتضى هتدده خاصية انفتاح شبكة 
املعلومات العامة، فاملعلومة لن تذهب مباشرة من النقطة )أ( إىل النقطة )ب( ولكنها سوف متر ابلعديد 

 34.وهو ما خيشى معه املساس ابألمن املعلومايت لألشخاص من املراكز اخلادمة،

 اثلثا: تطور اهتيام املشرع اجلزائري ابملعامالت التجارية اإللمتونية:
أبن تقوم  1985لعام  18لقد أوصت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف دورهتا 

زمة لتحقيق األمن القانوين يف سياق استخدام حكومات الدول واملنظمات الدولية ابختاذ اإلجراءات الال
 .35التجهيز اآليل للبياانت يف التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن

مل تكتفي اجلنة بتلك التوصية، بل خطت خطوة هامة، ووضعت قانوان منوذجيا بشأن التجارة 
لألشكال الورقية لالتصال وختزين  اإللكرتونية ملساعدة الدول على تعزيز تشريعاهتا اليت تنظم استخدام بدائل

، اقتناعا من اللجنة أن وضع قانون 36.املعلومات، وعلى صياغة هذه التشريعات يف حالة عدم وجودها
منوذجي ييسر استخدام التجارة االلكرتونية، ويكون مقبوال لدى الدول وإن اختلفت أنظمتها القانونية 

 .37كل فعال يف تنمية عالقات اقتصادية دولية منسجمةواالجتماعية واالقتصادية، ميكن أن يساهم بش
إن املشرع اجلزائري على غرار عديد التشريعات املقارنة أتخر كثريا يف التدخل بشكل مباشر لتنظيم 

ليصدر  2018التجارة اإللكرتونية، والنص على محاية األمن املعلومايت يف ظلها، وانتظر على غاية سنة 
اإللكرتونية، وإن سبقت هذا القانون نصوص قانونية أخرى تطرقت إىل بعض  قانوان متعلقا ابلتجارة

 مضامني التجارة االلكرتونية بشكل غري مباشر.
نص املشرع اجلزائري أيضا يف قانون العقوابت على جترمي العديد من األفعال املتضمنة انتهاكات 

 املعدل 2004 نوفمرب 10: يف املؤرخ 15-04 رقم القانون ألنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، من خالل
، كما أصدر األفعال من النوع هذا خالهلا من جرم مواد مثانية مبوجبه أضافلذي العقوابات لقانون واملتمم
 املتصلة اجلرائم من للوقاية اخلاصة القواعد املتضمن 2009 سبتمرب 05:  يف املؤرخ 04-09 رقم القانون

 . اجلرائم هلذه اإلجرائي اجلانب تنظيم بغية ذلكو  واإلتصال اإلعالم بتكنولوجيات
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ميكننا تلخيص تطور التشريعات اجلزائرية  وبعيدا عن اجلانب اجلزائي العام املتعلق بقانون العقوابت،
 يف جمال املعامالت التجارية اإللكرتونية من خالل النقاط التالية:

 التنظيم القانوين لإلثبات اإللمتوين: – 01
ئر، االنتقال من التعامل ابلنظام الورقي يف اإلثبات فقط إىل التعامل ابلنظام اإللكرتوين مت يف اجلزا

وبذلك  38املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري 10-05، وذلك عمال أبحكام القانون رقم: 2005سنة 
ئري طبقا لنص املادة أصبح للكتابة ابلشكل اإللكرتوين مكاان ضمن قواعد اإلثبات يف القانون املدين اجلزا

بني  13مكرر 323مكرر من القانون املدين اجلزائري، وقد سوى املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة  323
الكتابة يف الشكل اإللكرتوين، والكتابة يف الشكل الورقي، بشرط إمكانية التأكد من الشخص الذي 

والذي يعين أال   ادئ التجارة االلكرتونيةوذلك ما يتضمن العمل مببدأ عدم التمييز كأحد مب ،39أصدرها
 ينكر األثر القانوين ألي وثيقة، أو تنفى صحتها، أو قابليتها لإلنفاذ مبجرد كوهنا يف شكل الكرتوين.

وعلى هذا األساس فإنه وإن كان هذا القانون مل يتضمن النص مباشرة على اإلثبات يف جمال  
تناد عليه كقاعدة عامة إلثبات املعامالت اإللكرتونية التجارية، التجارة اإللكرتونية، إال أنه ميكن االس

 خاصة وأن هذه األخرية تتم يف الشكل اإللكرتوين.
 التنظيم القانوين للتوقيع والتصديق اإللمتونيني: – 02 
من القانون املدين اجلزائري  02-328اعتد املشرع اجلزائري ابلتوقيع اإللكرتوين ألول مرة يف املادة  

املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري، اليت نصت على االعتداد ابلتوقيع  10-05املعدلة ابلقانون رقم: 
مكرر، وذلك من أجل إضفاء احلجية على احملررات  323اإللكرتوين وفق الشروط املذكورة يف املادة 

 40.اإللكرتونية

رتوين إىل التوقيع اإللكرتوين يف جمال وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد انتقل من اإلثبات اإللك 
 املعامالت اإللكرتونية بصفة عامة ومنها املعامالت التجارية اإللكرتونية.

على بعض األحكام املنظمة  2007ماي  30املؤرخ يف  162-07نص املرسوم التنفيذي رقم:  
مرفقا بدفرت شروط حيدد للتوقيع االلكرتوين، وخلدمات التصديق االلكرتوين، اليت ختضع لرتخيص يكون 

 .41حقوق وواجبات مؤدي اخلدمات واملستعمل
لتحديد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني  2015تدخل املشرع اجلزائري سنة          

، ونص على التوقيع االلكرتوين 201542فيفري سنة  01مؤرخ  04-15يف قانون مستقل، محل رقم 
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 ئه، والتحقق منه، ابإلضافة إىل شهادات التصديق االلكرتوين، والنظام القانوين لتأدية خدماتهوآليات إنشا
 واملسؤولية املرتتبة عن أتدية هذه اخلدمات.

 التنظيم القانوين للتجارة اإللمتونية يف اجلزائر: – 03
القانون  2018سنة إثر تنظيم املشرع اجلزائري لإلثبات والتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، أصدر  

، والذي تضمن حتديد أحكام 2018ماي  10بتاريخ:  05-18املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، حتت رقم: 
 ميع جوانبهاممارسات التجارية اإللكرتونية جب

 رابعا: قانون التجارة اإللمتونية ضياان تشريعيا لألمن املعلومايت يف اجلزائر
بة للمطالب امللحة من قبل خمتلف الفاعلني يف اجملال استجا 05-18لقد جاء القانون رقم: 

االقتصادي، من جهة، وألن التجارة االلكرتونية مل تعد اليوم خيارا، وإمنا ضرورة حتمية تفرض وجودها على 
 الدول، وتتطلب تكييف تشريعاهتا الوطنية مع القواعد الدولية يف هذا اجملال، من جهة أخرى. 

مسامهة يف سد الفراغ يف الرتسانة القانونية الوطنية يف جمال إبرام العقود ما جاء القانون املذكور لل
بني املتعامل االقتصادي والزبون عرب وسائط االتصال اإللكرتوين، وكذا يف جمال الدفع اإللكرتوين، ابإلضافة 

تجارية، ومحاية إىل تعزيز ودعم األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا واملطبقة على املمارسات ال
 43املستهلك وقمع الغش..

من الدستور اليت تنص يف فقرهتا الرابعة على محاية األشخاص  46تكريسا ألحكام املادة 
الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع األشخاص حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على 

يف الباب املتعلق بواجبات املورد االلكرتوين  نص 05-18انتهاكه، فإن قانون التجارة االلكرتونية رقم 
ومسؤوليته، على محاية املعلومات ذات الطابع الشخصي، حبيث وضع على عاتق املورد االلكرتوين أربعة 

 من القانون املذكور، تتمثل فيما يلي: 26التزامات أساسية يف نص املادة 

 ت التجارية.فقط جبمع البياانت الضرورية إلبرام املعامال االكتفاء -

 جبارية احلصول على موافقة املستهلكني االلكرتونيني قبل مجع بياانهتم الشخصية.إ -

 ابلسهر على ضمان أمن نظم املعلومات وسرية البياانت. االلتزام -

 ابخلضوع األحكام القانونية والتنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال. االلتزام -
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من قانون التجارة اإللكرتونية ممارسة نشاط التجارة  08كما أخضع املشرع ضمن املادة    
اإللكرتونية لضرورة التسجيل يف السجل التجاري أو يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية، وهو ما ميكن 
من العودة للتأكد من معلومات املتعامل التجاري اإللكرتوين، ويضمن صحة املعلومات املتعلقة به، ويتضح 

من خالل نص الفقرة األخرية من نفس املادة على ضرورة أن يتوفر املوقع اإللكرتوين ذلك بصورة أفضل 
املستعمل يف املعامالت التجارية على وسائل تسمح ابلتأكد من صحته، وهو ما يؤكده ما نصت عليه 

 من نفس القانون من ضرورة إنشاء بطاقة وطنية للموردين اإللكرتونيني لدى املركز الوطين 09املادة 
للسجل التجاري من جهة، وضرورة عدم إمكانية ممارسة نشاط التجارة اإللكرتونية إال بعد إيداع اسم 

 النطاق لدى مصاحل املركز الوطين للسجل التجاري.

إن االحكام املذكورة تبني أن املشرع اجلزائري قد حاول أن يضمن احلد األدىن من األمن املعلومايت  
جارة اإللكرتونية، لكن محاية هذا األمن، ال سيما يف شقه املتعلق احلق يف من خالل تنظيمه ألحكام الت

خصوصية املستهلك االلكرتوين، تتطلب تدخال تشريعيا لتحديد البياانت واملعلومات اليت ميكن تداوهلا يف 
دة جمال التجارة االلكرتونية، وكيفية احلصول على الرتخيص ابالطالع عليها من صاحب احلق، وحتديد امل

 اليت ميتنع فيها ختزين هذه البياانت واملعلومات.
 خامتة:

الورثة البحثية ميكننا القول أنه منذ العقد األخري من القرن املاضي وإىل يومنا هذا  هذهيف ختام  
اإلنرتنت مثال مل فانتقلت التعامالت اإللكرتونية من جمال إىل آخر إىل أن وصلت إىل املعامالت التجارية، 

رد شبكة لالتصاالت وتبادل املعلومات فقط، بل حتولت أيضا إىل شبكة لتسهيل التعامالت تعد جم
 التجارية.
ونظرا ألن التعامل اإللكرتوين يتعلق هبوايت األشخاص ومعلوماهتم ابعتبارها القوة الدافعة جلزء كبري  

التجارية اإللكرتونية قد أصبح من النشاط التجاري عرب االنرتنيت، فإن األمن املعلومايت يف ظل املمارسات 
مهددا، فمعلومات األشخاص وخصوصياهتم مل تعد مبأمن ابعتبار أن كميات هائلة منها حتفظ وجتمع 
وتعاجل عرب االنرتنيت، ذلك ما شكل قلقا متزايدا للحكومات اليت سعت إىل إجياد وسائل فنية تقنية 

 للتغلب على هذه املخاطر، إال أهنا مل تنجح يف ذلك.
لقد سعى اجملتمع الدويل إىل التعامل مع املخاطر املذكورة من اجلانب التشريعي، وظهرت يف هذا  

اإلطار حماوالت عديدة، على رأسها إقرار قانون منوذجي للتجارة اإللكرتونية، قصد مساعدة الدول على 
 تكريس تشريعات تنظم التجارة االلكرتونية، أو حتسني تشريعاهتا القائمة.
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رع اجلزائري مل يهمل متاما النص على املعامالت التجارية اإللكرتونية، حيث بدأ تنظيمها واملش 
بطريقة غري مباشرة كإجراء تعديالت على القانون املدين من خالل إقراره لإلثبات االلكرتوين،  مرورا 

إىل إصداره قانوان لتنظيم  إبصدار قانون حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني، وصوال
 على محاية املعلومات ذات الطابع الشخصي.التجارة اإللكرتونية، ضمن جزءا من أحكامه التنصيص 

وابلتايل إن كان قانون التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر خطوة هامة حنو تطوير املمارسات التجارية  
أخرى حىت تكلل ابلنجاح، ألننا يف ظل التخوف  اإللكرتونية، فإن هذه اخلطوة الزالت حتتاج إىل خطوات

  من املعلومايت، ال ميكننا أن نتصور تطويرا للتجارة اإللكرتونيةدم محاية اخلصوصية وعدم توفري األمن ع
  فطبيعة وتركيبة اجلزائر كدولة انمية، البد ان تنطلق من حتقيق األمن املعلومايت لتحسني التجارة اإللكرتونية

 وليس العكس.
:اهلوامش  
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 التجارة اإللمتونية بني احلياية القانونية والضوابط األخالقية                  
 برج بولريج –جامعة كحيد البشري االبراهييي –د. انهد بلقيري                              

برج بولريريج                                             –جامعة كحيد البشري االبراهييي -د. سعاد مشري                               
 ملخص: 

وامل املساعدة يف جناح التجارة اإللكرتونية ابعتبار أهنا هتدف ورقتنا البحثية هذه إىل الكشف عن الع    
جتارة تعرف انتشارا واسعا يف بيئة االعمال، ويف املقابل ما تنطوي عليه من خماطر وهو ما يتطلب توفري 
احلماية الكافية هلا سواء من حيث سن القوانني املسامهة يف محايتها أو ضرورة توفر عامل أساسي وهو 

 م االخالقية يف هذا اجملال.التحلي ابلقي
 .الضوابط األخالقيةرة اإللكرتونية، التجا، احلماية القانونية الكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

     Notre document de recherche vise à identifier les facteurs qui 

contribuent au succès du commerce électronique en tant que commerce 

largement reconnu dans le monde des affaires. En revanche, les risques en 

jeu, qui nécessitent une protection adéquate, que ce soit par l'adoption de 

lois contribuant à leur protection ou par la nécessité de fournir un facteur 

fondamental, consistent à démontrer des valeurs morales dans ce domaine. 

 مقدمة:
أثرت الثورة اليت حدثت على املستوى التكنولوجي على العديد من مناهج وأمناط العمل يف خمتلف  

اجملاالت السيما اجملال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعـات اسـتجابة للتقدم واالبتكار التكنولوجي ومن 
كلت هـذه التكنولوجيات حمورا هاما يف أكثرها استخداما للتقنيات احلديثـة واملتطـورة، وابلتايل فقـد شـ

التحوالت خاصة التجارية مما أسفر عنه تغري عميق يف منـط التفكيـر وفـي سـلوك املنتجـني واملستهلكني على 
حد سواء، وابلتايل تغريت بعض قواعد التعامالت التجارية وجنم عنها ظهور منط حديث من املبادالت 

للمعلومات واالستجابة األسرع للتغريات املفاجئـة، ليظهر بذلك مفهوم التجارية قوامها التدفق السريع 
ونظرا ملا تقدمه هذه التجارة فقد أصبح االقبال عليها كبريا من قبل خمتلف األشخاص التجارة اإللكرتونية، 

سواء بني املؤسسات، أو بني املؤسسات واملستهلكني، أوبني املؤسسات واحلكومة، أو بني  واهليئات،
ويعود السبب يف ذلك كوهنا اصبحت تشكل وسيلة هامة للوصول إىل أسواق العامل  كومة واملستهلكني،احل

https://www.facebook.com/fundraisers/
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يف أسرع وقت ممكن وأبقل جمهود وأدىن تكلفة، وابلتايل فإن ظهور هذا النمط من التجارة غري أيضا من 
جذراي وشامال. ومشل األساليب واملمارسات اليت تستخدمها املؤسسات اليت تنشط يف هذه القطاع حتوال 

هياكل وكيان هذه املؤسسات وظهر نتيجة لذلك نوع من املنظمات ليس له موقع حمدد أو  أيضا التحول
هيكل هرمي تقليدي أو كيان مادى وإمنا يعتمد وجوده ونشاطه على شبكة عالقات التبادل واالتصال اليت 

ذاته، الذى أضحى كياان مران يتواصل معلوماتيا  تتم من خالهلا أعماله وأنشطته ويتمثل فيها كيانه املؤسسي 
 و اتصاليا .

لقيم يعملون يف اطار مركب من اومن جهة أخرى فإن من يتعاملون هبذا النوع من التجارة هم أفراد   
اكتسبوها من اجملتمع الذي يعيشون فيه، جراء جمموعة من العمليات كالتنشئة االجتماعية سواء يف اليت 

رسة وغريها، زايدة على قيم اكتسبوها يف جمال عملهم )نتيجة القواعد واللوائح والنظم...(، األسرة أو املد
يف  تؤديهالذي وغالبا ما يتم الرتكيز يف بيئة االعمال على القيم األخالقية يف خمتلف امليادين نظرا للدور 

من األخالق يف خمتلف  داخلها فنجد التأكيد على ضرورة توافر قدر األفراد وممارسات سلوكيات تشكيل
 التعامالت.

وابلتايل مبا أن اجلزائر عرفت يف السنوات األخرية اهتماما التجارة اإللكرتونية، يف حماولة ملسايرة 
والنصوص التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت وهو ما يتضح من خالل سن جمموعة من القوانني 

ة االلكرتونية كالقانون اخلاص مبوردي االنرتنت، أو املواد التطبيقية اليت متس بشكل أو آبخر جوانب التجار 
املتعلقة ابجلرمية اإللكرتونية، أو تلك املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت تتضمن موادا متعلقة ابمللكية الصناعية 

 وغريها فهذا يدفعنا لطرح اإلشكال التايل :
ومحاية املتعاملني يف إطارها كافية أم أهنا حتتاج وجود هل القوانني اليت مت سنها لتنظيم التجارة اإللكرتونية 

 إىل ضوابط أخرى حىت تتمكن من السيطرة عليها وتطويرها؟
 أمهية املوضوع -1

أمهية املوضوع الذي مت التطرق إليه، يف كونه يعاجل ظاهرة التجـارة اإللكرتونية، واليت تعد إحدى تكمن 
 رز ما حققته الثـورة التقنيـة واملعلوماتية يف االقتصاد املعاصر.مسات االقتصاد القائم على املعرفة، ومن أب

تعترب اجلزائر دولة متأخرة يف جمال التجارة اإللكرتونية، لذا جاء هذا املوضوع لتسليط الضوء على بعض    
نيـة جوانبها من جهة وإبراز التحدايت الكبرية اليت تواجه هذه التجارة، ولتوضيح أمهية وضرورة استعمال تق

 املعلومـات واالتصاالت لألغراض التجارية ولكن بضوابط قانونية وأخرى أخالقية.
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وكذلك تتمثل أمهية هذه الدراسة يف كوهنا مرجعا للمهتمني بـاألمر، يوضح هلم اإلجراءات املناسبة 
 .نيةالواجب اختاذها لتسريع عمليـة التحول إىل االقتصاد الرقمي من خالل تطبيق التجارة اإللكرتو 

 أهداف املوضوع: -2
 يهدف هذا املوضوع إىل:  

البحث أو اخلوض يف موضوع التجارة اإللكرتونية من خالل التطرق إىل مفهومها، واستعراض بعض  -
اجملهودات خاصة من الناحية القانونية وذلك بغية توسيع التعامـل يف إطار التجـارة اإللكرتونية 

  حتول دون تطورها. والكشف عن أهم التحدايت والعقبـات اليت

 معرفة كيف تؤثر القيم األخالقية على التعامالت التجارية خاصة يف إطار التجارة االلكرتونية  -
 حتديد املفاهيم: -3

 تعريف التجارة اإللمتونية:  -3-1    
ح هناك جمموعة من التعريفات اليت تطرقت ملفهوم التجارة اإللكرتونية، وتتميز ابلتباين لكن هذا يوض     

 مدى االهتمام هبذا املفهوم وأمهيته، ومن بني هذه التعاريف جند:
 التجارة االلكرتونية:

هي النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد الكرتوين ابقرتاح أو ضمان توفري سلع وخدمات عن بعد ملستهلك 
 . (1)إلكرتوين عن طريق االتصاالت اإللكرتونية

: على أهنا تعين اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق أو (wto) منظية التجارة العامليةعرف حسب كما ت   
(2)البيع أو تسليم البضائع واخلدمات ابلوسائل اإللكرتونية

. 
على أهنا: هي مفهوم جديد يشرح عملية البيـع والشـراء وتبـادل املنتجات واخلدمات واملعلومات وتعرف  

 ومن ضمنها شبكة االنرتنت. وذلك من خـالل الوسائل املختلفة من شبكة احلاسب اآليل
تعـرف التجـارة اإللكرتونية أبنـها وسيلة من أجل توصيل املعلـومات واخلدمات واملنتجات عبـر وسيلة من  

 .(3)وسائل تكنولوجيا املعلومات

 القيم: -3-2
 للقيم العديد من التعاريف من بينها: 

الختيار ليصبح دينامية تكمن خلف سلوك هي تنظيم خاص خلربة الفرد ينشأ يف مواقف املفاضلة وا    
 . (4)الفرد كما يتحول إىل وحدة عيارية على الضمري االجتماعي لإلنسان
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وتعرف على أهنا: عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو أشخاص واألشياء واملعاين    
جمرد ضمين غالبا يعرب عن الفضل أو  وأوجه األشياء اليت نوجه رغباتنا واجتاهاتنا حنوها والقيمة مفهوم

 .  (5)االمتياز أو درجة الفضل الذي يرتبط به االشخاص واألشياء أو املعاين أو اوجه النشاط
القيمة بعبارة أخرى هي فكرة يؤمن هبا الفرد وأن كان يشاركه فيها  غالبا أصدقاؤه وأقاربه وحتدد له     

 ما هو الشيء العزيز أو الثمني أو اجلذاب أو املالئم ...إخل اختيار ما يفعله وكيف يفعله كما حتدد له
 االجتماعي اجملتمع للشيء املرغوب وهو التصور الذي يؤثر على السلوك تصور على أهنا وتعرف القيمة   

 .(6)القيمة هذه يعتنق ملن
 القيم األخالقية: -3-3
 و ما هو خاطئ،   ما هو و صحيح هو ما حتدد واليت للناس األساسية املعتقدات عن عبارة هي القيم    

 األفراد. سلوك توجه فهي واألفعال، أو التصرفات األشياء من سيء و ما هو جديد

 مصادر التشريع وطورهتا قررهتا اليت املرسلة املعتربة واملصاحل وامليل واالجتاه املعتقد أهنا على كذلك وتعرف   

 الفرد. لسلوك كاحملر  األساسي املصدر تعد واليت اإلسالمي،
وما  فيه، مرغوب ما هو وبني واخلطأ، الصح بني التمييز من الفرد متكن اليت واملعايري القواعد هي فالقيم   
من  نوع لديه يتولد وابلتايل قيم من به يؤمن ما على تعتمد أخالقيات له واملوظف فيه مرغوب غري هو

(7)الوظيفي السلوك
. 

 ونية فهي حتتاج لوجود قيم أخالقية خاصة األمانة والثقة.وابلنسبة للتجارة االلكرت      
 لوامل تطور التجارة االلمتونية: -4

 من بني العوامل اليت سامهت يف انتشار وتطور التجارة االلكرتونية جند مايلي
 تستنـد التجارة اإللكرتونية بصفة أساسية على شبكة متطـورة من  :التطـور العليي والتمنولوجي

التصاالت واملعلومات إذ أن التطور العلمي والتكنولوجي من جهة واتساع شبكة االتصاالت تكنولوجيا ا
واملعلومات اليت تقدم خدمات أبسعار تنافسية رخيصة يستطيع دوي الدخل احملدود استخدامها تعد احـد 

 . أهم العوامل الالزمة لتطور التجارة اإللكرتونية
 نافسـة بني جهات العمل املختلفة للوصول إىل األسواق تلعب امل :املنافسـة بني جهـات العيـل

يف أسرع وقت ممكن و أبكرب قدر متنوع من السلع و اخلدمات مع عرضها على حنو مميز دورا رئيسا يف 
تطوير التجارة اإللكرتونية بكل أنواعها ومراحلها و يصدق ذلك على املنافسة يف السوق الوطنية أو على 

تتفق وطبيعة التجارة اإللكرتونية، إذ من املعروف أن جهات العمل الكربى تراقب  املستوى العاملي اليت
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نشاط بعضها البعض يف االنتاج والتسويق وتعترب أن تقـدم إحـداها يف سوق ما يف هذا اجملال يكون على 
 حساهبا و من مث تسعى للتعويض يف أسواق أخرى ومنتجات أخرى ابستخدام وسائل أكثر تطورا.

  خاصـة وسائل الدفـع رات اهلائلة يف وسائل تمنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتطو :
اإللكرتونية لدى املصارف، اذ بدأت مع استخدام الصحف واجملالت يف التسويق مث استخـدام الوسائل 

 .(8)املرئية و السمعية وأخيـرا االنرتنت يف ذات الغرض
 : صور التجـارة اإللمتونية  -5

كل شكل على األطراف األساسية املعنية  ر التجارة اإللكرتونية حيث يشتمل تتعدد أشكال صو 
 :( وعليه ميكن تقسيم التجارة اإللكرتونية على هذا األساس كمايلي01ابلتعامل التجاري )انظر شكل رقم 

 إن وحدات األعمال يف مؤسسات اليت تقوم  :التجـارة اإللمتونية بني مؤسسـات األليـال
رة اإللكرتونية تستخدم شبكة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بتقدمي طلبات الشراء إىل بتطبيق التجا

مورديها وتسلم الفواتري وإجراء عملية الدفع من خالل وسائل عدة مثل استخدام بوابة الدفع اإللكرتوين، 
مال داخل الدولة ويعترب هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة اإللكرتونية شيوعا ويطبق بني مؤسسات األع

 :أو مع مؤسسات األعمال خارج الدولة ومن أبرز صور و تقنيات هذا النـوع من التجـارة مايلي
والذي يوفر آلية حبث قوية وسريعة، تستخدمها الشركة لغرض مقارنة السلع املعروضة التسويق اإللمتوين: 

  .من املوردين املختلفني من أجل العثور على املورد املناسب
وتبـدأ هذه التقنية يف العمـل مبجرد اختيار املـورد املناسب و االتفاق معه على  :تبـادل اإللمتوين للبياانتال

 شروط وترتيبات التوريد، وتسمح هلذه التقنية مبيكنة عمليات التبادل النمطية.
 لوازم تقوم احلكومة بعرض اإلجراءات وال :التجارة اإللمتونية بني مؤسسة األليال واحلمومة

والرسوم ومناذج املعامالت علي شبكة االنرتنت حبيث تستطيع مؤسسات األعمال أن تطلع عليها من 
خالل الوسائل اإللكرتونية وان تقوم إبجراء املعامالت إلكرتونيا من غري أن يكون هناك تعامل من مكاتب 

مي ابحلكومة اإللكرتونية إلمتام املؤسسات والدوائر احلكومية، هذا وتقوم احلكومة اآلن ابلعمل علي ما يس
تلك املعامالت إلكرتونيا، ومن اجلدير بذكره أبن بعض املؤسسات والدوائر قد ابشرت ابلفعل بتطبيق تلك 
اإلجراءات كمرحلة أويل )كما هو احلال ابلنسبة لإلمارات والسعودية واجلزائر ومصر( من املتوقع االنتهاء 

خالل فرتة وجيزة قد تتجاوز السنة بقليل أي أن هذا النوع من  من إعداد الربانمج بشكله املتكامل
التعامالت بني مؤسسات األعمال واإلدارة احمللية يغطي كافة التعامالت والتحويالت اليت تتم بني 

  (9)...مؤسسات األعمال وهيئات اإلدارة احمللية
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 يرمز هلا ابل :التجارة اإللمتونية بني مؤسسة األليـال و املستهلك( رمزB2C وقد انتشر هذا )
الشكل بشكل كبري حبيث يستخدم من قبل العميل لشراء املنتجات واخلدمات عن طريق االنرتنت، وقد 
ازداد هذا النوع من التعامل نتيجة إلدراك القائمني على املشروعات أمهية استخدام الوسائل اإللكرتونية يف 

اإلطار، ومن مث أصبحت تروج ملشروعاهتا من خالل  االتصال ابلعمالء واملستهلكني وتوظيفها يف هذا
االنرتنت وغريه من الوسائل االلكرتونية، حيث ظهر ما يسمى ابملراكز التجارية على االنرتنت أو املراكز 
االفرتاضية، وهي كافة أنواع السلع واخلدمات يف إطار املنافسة املسموحة بني املشروعات والشركات لكسب 

 املنافسة. 
  هذا النوع من التجارة اإللكرتونية يتم بني  :ة اإللمتونية بني املستهـلك واحلمومـةالتجار

املستهلك واإلدارة احمللية وقد حضي ابهتمام احلكومات لتطوير ما تقدمه من خدمات للمستهلكني بتكلفة 
رخص قليلة، سواء من حيث احلصول على املعلومات والبياانت أوتلبية بعض املطالب مثل استخراج 

(10)السيارات، والرتاخيص ملمارسة املهن املقننة، وصرف الرواتب واملعاشات...
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 املصدر: من إعداد الباحثتني.

 (: صور التجارة اإللمتونية01شمل )
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 التجارة االلمتونية بني احلياية القانونية والضوابط االخالقية -6
ور العلمي وثورة االتصاالت واملعلومات يعترب قطاع التجارة أحد أهم القطاعات اليت أتثرت ابلتط 

والتكنولوجيا املتقدمة يف جمال احلاسوب اآليل وشبكات املعلومات والنظم اليت ظهرت، لتظهر بذلك 
التجارة عرب الشبكة العنكبوتية حيث أصبح الفاعلون يف هذا اجملال يتعاملون هبا نظرا للميزات اليت متتلكها 

 وتقليل اجلهد والوقت عكس التجارة التقليدية. من حيث السهولة يف االستخدام 
وقد ألقت هذه التجارة بظالهلا على كثري من الدول ومن بينها اجلزائر وحتولت إىل واقع ملموس، حيث     

صارت ضرورة ملحة هلذا البلد ومتطلبا تنمواي لتطوير قطاعاته اإلنتاجيـة احملليـة والتسويقية، وتوفري فرص 
ية ومسامهتها يف التجارة اخلارجيـة، وهـذا مـا يفرض على اجلزائر أن تسعى إىل االستثمار للتنمية االقتصاد

  واالستفادة من هذه التجارة وتسريع عملية االنتقال حنوها مـن خالل تذليل العقبات اليت تواجه تطبيقها
هتم املشرع اجلزائري خاصة من حيث التشريعات املتعلقة بتطبيقها أو حىت محاية من يتعاملون هبا، وقد أ

يف حماولة لتنظيم وتوفري احلماية هلذه هبذا النوع من التجارة من خالل سن جمموعة من القوانني وابلتدريج 
لتصبح إلكرتونية، كاإلثبات  التجارة خاصة مع تغري املفاهيم اليت كانت سائدة يف التجارة التقليدية 

م االثبات تغري نظرا لغياب املستندات الورقية وامكانية انشاء والتوقيع، التوثيق، الدفع، فنجد مثال أن مفهو 
املؤرخ  10-05احلقوق وااللتزامات بطريقة الكرتونية، وقد أصدر املشرع اجلزائري يف هذا االطار القانون 

، وليتم تنظيم نشاط التصديق االلكرتوين إبدراجه ضمن نشاط الرتخيص حسب 2005جوان  20يف 
، وابلنسبة لوسائل الدفع االلكرتوين مت االعرتاف 2007ماي  30املؤرخ يف  162-07املرسوم التنفيذي 

 .  69خاصة املادة  11-03الرمسي هبا من خالل  صدور  االمر 
ومع النمو املتسارع للجـرائم اإللكرتونيـة أو االفرتاضية اليت تتخطةى احلدود واألماكن اجلغرافية.، قـام     

وضع نصوص قانونية مالئمة  اولة لسد الفراغ القانوين الذي عرفه هذا اجملال، ومتاملشـرع اجلزائري يف حم
ملختلف تعامالت اإلعالم اآليل )التجارة اإللكرتونية، التوقيع اإللكرتونـي، محايـة املعطيـات الشخصية...(، 

ـتمم لقانون املعـدل وامل 2004نـوفمرب سنة  10املؤرخ يف  15-04وجتسد ذلك  يف إصدار القانون رقم 
العقوابت، الذي ينص على محاية جزائية ألنظمة املعلوماتية مـن خـالل جتـرمي كـل أنـواع االعتداءات اليت 

، وإذا كانت هذه القوانني قد ركزت يف كل مرة على (11)تستهدف أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات...
املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية قد تضمن عدة  05-18رقم جزئية حمددة يف التجارة اإللكرتونية، فإن القانون 

جوانب جاءت يف شكل أبواب ومواد متحورت عموما حول حتديد القواعد العامة املتعلقة ابلتجارة 
اإللكرتونية للسلع واخلدمات من حيث حدود تطبيق هذا القانون، واملعامالت اليت متنع عن طريق 



 

  
100 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

، ابإلضافة إىل حتديد )املنتجات الصيدالنية، لعب القمار...املشروابت الكحولية والتبغ، (االتصاالت
ممارسات التجارة اإللكرتونية واملتضمنة لشروطها، واملعامالت التجارية العابرة للحدود، واملتطلبات املتعلقة 

د ابملعامالت التجارية عن طريق االتصال االلكرتوين، وحتديد التزامات املستهلك اإللكرتوين وواجبات املور 
، وشروط اإلشهار اإللكرتوين، ليتم وضع اإللكرتوين ومسؤولياته، وكيفية الدفع يف املعامالت اإللكرتونية

ابب للجرائم والعقوابت يف هذا النوع من التجارة كمراقبة املوردين اإللكرتونيني ومعاينة املخالفات، وحتديد 
مات أو ما ينص عليه القانون يف مواده واليت ترتاوح اجلرائم ونوع العقوابت املرتتبة عن خمالفة أاي من االلتزا

، ابإلضافة (12)أشهر والغلق والشطب من السجل التجاري 6بني غلق املوقع اإللكرتوين لفرتة قد تصل إىل 
إىل الغرامة واليت حتدد حسب كل حالة وشدة املخالفة، وهي مواد هتدف إىل تنظيم هذه التجارة ومحاية 

 ا. املتعاملني يف إطاره
ولكن ابلرغم من سن هذه القوانني إال أن هذه التجارة تعد أقل أمنا مقارنة ابلتجارة التقليدية، نظرا 
للمخاطر اليت تواجه من يستخدم مواقع األنرتنت بشكل عام سواء للتجارة أو املعامالت املختلفة يف احلياة 

تميز مبجموعة من اخلصائص من بينها غياب تاليومية، فالتجارة اإللكرتونية ختتلف عن التقليدية يف كوهنا 
العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدة، إذ ال يكون فيها جملس للعقد ابملعىن التقليدي أو مفاوضات جارية 
االتفاق على شروط التعاقد، ألن البائع يكون يف مكان واملشرتي قد يبعد عنه آبالف األميال كما قد 

مكاين املشرتي والبائع، فهي ال تعرف احلدود املكانية وابلتايل النشاط التجاري  خيتلف التوقيت الزماين بني
يقدم سلعا أو خدمات على االنرتنت وال حيتاج إىل التوجه إىل منطقة جغرافية بعينها، فبمجرد إنشاء موقع 

كة االنرتنت جتاري على االنرتنت تزود الشركة صاحبة املوقع إبمكانية الوصول إىل األسواق ومستخدمي شب
  .عرب العامل كله

وابلرغم من هذه املميزات اليت متتلكها إال أهنا تواجه العديد بني التحدايت اليت تعيق تطورها  كعامل      
اللغة، الثقافة، وما يـرتبط مبشكلة أمن املعلومات عرب شبكة اإلنرتنت، ويضاف إىل ذلك حتدايت أخرى 

طفل خمرتقي نظم الكومبيوتر والشبكات أو ما يعرف جبرائم اإلنرتنت، مثل محاية األنشطة التجاريـة مـن ت
ومن جانب آخر االختصاص القضـائي فـي فض النزاعات اليت حتدث بني األطراف املتعاقدة سواء على 
املستوى احمللي أو الدويل، وهي حتدايت تقف عائقا  أمام مزاولة التجارة اإللكرتونية حكوميا  أو تقف عائقـا  

 . (13)ام األفرادأم
ويف املقابل هناك عامل أساسي  يشكل حتداي هاما ميكن أن يساعد إىل جانب القوانني يف محاية    

وتطوير هذا النمط من التجارة هو القيم األخالقية اليت جيب على األفراد املتعاملني االتصاف هبا واملتمثلة 
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مثلما يشري الباحث خرين وغريها، فالقيم عموما خاصة يف الثقة واألمانة والشعور ابملسؤولية جتاه اآل
McMurray    إىل أثر القيم يف السلوك ابلقول: " أن القيم تقوم بتحديد ما يعتقده الفرد صحيحا

وأخالقيا". حيث تعمل كمعايري يستخدمها الفرد من أجل ارشاده يف سلوكه اليوم، وهذه املعايري أو املبادئ 
ن االحتكام إليها يف تقومي سلوكيات الفرد املختلفة، وكذلك تؤدي القيم دورا يف اليت توفرها لنا القيم ميك

 .(14)حتديد نوعية األفراد الذين ميكن أن يتوافق الفرد معهم
وابلتايل فالتجارة اإللكرتونية ومبختلف صورها حتتاج إىل وجود هذه القيم ميتلكها األشخاص       

احها، فهذا النوع من التعامالت يتطلب بداية وثوق املشرتي أو املتعاملني يف إطارها وذلك لضمان جن
الزبـون مـن حقيقة وجود املوقع والسلعة أو اخلدمة املعروضة، ومشروعية ما يقدم يف املوقع من حيـث ملكيـة 
مـواده ذات الطبيعة املعنوية )مشكلة امللكية الفكرية(، ومحاية املستهلك من عمليات االحتيال سواء على 
اخلط أو عرب املواقع الومهية أو احملتوى غري املشروع للمنتجات املعروضة، وكذلك آلية احتساب الضـرائب 

 علـى عوائـد التجـارة اإللكرتونية.
ويف حالة مت التعامل هبذا النوع من التجارة فعند إبرام العقد حيث يتالقى اإلجياب والقبول يف العقود     

قـع على الويب أو عرب مراسالت الربيد االلكرتوين. وهنا تظهر مشكلة مدى وثوق  اإللكرتونية سواء فـي املو 
كـل طـرف مـن صـفة وشخص ووجود الطرف اآلخر أي سالمة صفة املتعاقد، وهنا تظهر ضرورة وجود 
طرف حمايـد يتوسـط بـني املتعاقدين ويقوم بعملية التوثق والتأكد من صفة وحقيقة كل طرف. ابإلضافة إىل 

نفاذ التزامات املتعاقدين من تسليم السلعة أو اخلدمة، والوفاء ابلثمن، فمـن انحيـة تسليم السلعة فتثور إ
مشكلة التأخري أو اإلخالل مبواصفات االتفاق، ومن انحية الوفاء ابلثمن فإن التحدي يظهـر فـي وسائل 

 . (15)لبطاقة عرب اهلاتفالدفع التقنية مثل السداد ابلبطاقات االئتمانية أو تزويد بياانت ا
وجود درجة عالية من التفاعلية بغض النظر عن عدم وجود عالقة مباشرة بني طريف  فال ميكن انكار   

العملية التجارية حيث يتم التالقي بينهما من خالل شبكة االتصاالت، إال أن اخليارات املتاحة لتوثيق 
ها أو تقليدها بسبب عدم وجود أي واثئق متبادلة يف الصفقات قد تكون حمدودة لوجود قدرة كبرية يف تغري 

إجراء وتنفيذ املعامالت، وهكذا تصبح الرسالة اإللكرتونية هي السند القانوين الوحيد املتاح لكال الطرفني 
يف حالة نشوء أي نزاع بينهما، وابلطبع فان ذلك يفتح الباب أمام قضية قانونية كبرية مثل اإلثبات القانوين 

ن االلتزام ابلتصرفات األخالقية اليت تدعم االلتزام بصيغة الرسالة اإللكرتونية ابعتبارها وثيقة للصفقة فضال ع
 مما جعلها عائق ا أمام الثقة يف التجارة اإللكرتونية.
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واألهم من ذلك هو وجود الوسيط االلكرتوين أي احلاسوب لدى كل من الطرفني املتعاقدين واملتصل      
الت الدولية اليت تقوم بنقل التعبري عن االرادة لكل من الطرفني املتعاقدين يف نفس الوقت بشبكة االتصا

رغم تباعد املكان، ويف املقابل جند أن التعامل هبذا النوع من التجارة يتم دون الكشف عن هوية املتعاملني 
د صفقة جتارية عرب معلومات العمالء أو إساءة االستخدام عند تقدميها، فقد تعق مع إمكانية تعرض

االنرتنت بني طرفني ال يعرف أحدمها اآلخر وال ميلك أاي منهما معلومات متعلقة ابآلخر وقد يقدم طرف 
منهما معلومات زائفة حيث ال ميكن للطرف اآلخر أن يتأكد منها، أو يتعامل معه ببطاقة ائتمان مسروقة 

ويف حالة ما إذا قدم طرف إىل الطرف اآلخر  أو الوعد بتقدمي خدمات ما بعد البيع دون ضمان حقيقي،
معلومات عن نفسه فقد تتعرض هذه املعلومات لإلفشاء أو إساءة االستخدام الن صاحبها ال ميلك 
الفرصة للسيطرة على استخدام هذه املعلومات وهو ما يثري مسألة اخلصوصية وسرية املعلومات، وهلذا هناك 

اظ على اخلصوصية وتوفري األمان والنزاهة يف التعامالت التجارية اجتهادات يف هذا الشأن من أجل احلف
 .(16)عرب االنرتنت

تعزيز مصداقيتها لفئة الزابئن أو زوار ويف املقابل فإن تزايد عدد املنظمات يف بيئة االعمال يفرض عليها     
مات غري املعروفة اليت املوقع املستهدفني الذين حتاول جذهبم إذ حياول الزبون مجع املعلومات عن املنظ

يتعامل معها والتأكد من مصداقية وموثوقية تلك املعلومات، فاملنظمات اليت متارس نشاطاهتا من خالل 
التجارة اإللكرتونية تستخدم مواقعها على شبكة األنرتنت لإلعالن عن منتجاهتا وهي حتاول من خالل 

خذ االحتياطات الالزمة حلماية نفسها عند ذلك تعزيز مصداقيتها بني صفوف زائري املوقع ، وأن أت
 التعامل التجاري مع أطراف أخرى.

وتعطي التجارة اإللكرتونية القدرة لتنفيذ كل مكوانت العملية التجارية مبا فيها تسليم السلع غري املادية    
ع املادية على الشبكة وذلك يتطلب التزام أخالقي أكرب ولكل مرحلة من مراحل تنفيذ الصفقة، أما للسل

فإن االلتزام ببنود العقد ميثل البعد األخالقي الذي يشمل النوعية ووقت التسليم ومدة الضمان وغريها من 
القضااي، ومن أكثر األمور املثرية لالهتمام يف عامل التجارة اإللكرتونية هو أهنا تعتمد أساسا على األنرتنت 

إلنرتنت عبارة عن فوضى منظمة ال حتكمها بروتوكوالت وهذه األخرية ال توجد جهة معينة تتحكم فيها، فا
 .(17)عمل دقيقة

وابلتايل فإن البعد االخالقي يؤدي دورا هاما إىل جانب البعد القانوين يف تطوير هذه التجارة ومحايتها،    
ع من ألنه ابلرغم من وضع جمموعة القوانني واليت متس خمتلف اجلوانب يف هذه التجارة إال أن هذا مل مين

وجود بعض العوائق  كاالخرتاق والقرصنة وغياب احلماية للمعلومات وانعدام الثقة وهو ما يتعلق القيم 
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القوانني واليت ينبغي أن متس خمتلف اجلوانب املتعلقة ابلتجارة األخالقية، وابلتايل ينبغي الدمج بني 
خاصة فيما خيص األمانة، والثقة،  قياإللكرتونية مع ضرورة وجود صرامة يف تطبيقها وبني اجلانب األخال

 اإلخالص يف هذا النوع من التعامالت.

 اهلوامش:
، اجلريدة الرمسية واملتعلق ابلتجارة اإللمتونية، 2018ماي  10املوافق ل  1439شعبان  24املؤرخ يف  05-18القانون رقم  -1

 .05، ص 2018ماي  16املوافق ل 1439بان شع 30، الصادر يف 28للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
2- https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm,19/02/2019, 14.10h 

لة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، عدد خاص ، جمدور التجارة االلمتونية يف التنيية املستدامةعامر عيساين وبوبكر ساليل،  -3
  . 200، ص 2014ابملؤمتر العلمي املشرتك، العراق، 

 .48، ص 1999دار الفكر العريب للنشر والتوزيع مصر  للم النفس االجتيالي رؤية معاصرة،سعد عبد الرمحن وفؤاد البهي السيد،  -4

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االجتماعية، جامعة وقاية من اجلرميةدور القيم االجتماعية يف السعيد علي احلسنية،  -5
 .18، ص2005انيف للعلوم األمنية، 

 .34، ص 2007القاهرة،  املدخل إىل علم االجتماع،حممد اجلوهري،   -6

أطروحة  ملؤسسات االقتصادية اجلزائرية،أخالقيات التجارة اإللكرتونية ودورها يف كسب امليزة التنافسية يف ابن انمة فاطمة زهرة،  -7
 .52-51ص ،  2018دكتوراه، ختصص حوكمة الشركات، أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 .202عامر عيساين، بوبكر ساليل، املرجع السابق، ص  -8

 .206-205نفس املرجع، ص  -9

، ص 2011مد ييرر بسكرة، نوفمر ، جملة العلوم االنسانية، جامعة حمالنظام القانوين للتجارة اإللكرتونيةحورية لشهب،  -10
40-41. 

، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة االخوة التجارة اإللمتونية حقيقتها وواقعها يف اجلزائرمسية دميش،  -11
 بتصرف. 257-253،  ص 2011منتوري قسنطينة، 

، اجلريدة الرمسية واملتعلق ابلتجارة اإللمتونية، 2018ماي  10املوافق ل  1439شعبان  24املؤرخ يف  05-18القانون  -12
 بتصرف. 10-8، ص 28للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 

، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، التجارة اإللمتونية وآاثرها للى اقتصادايت األليال العربيةنعيمة حيياوي، مرمي يوسف،  -13
 .189، ص 2017، جوان 06العدد  قاصدي مرابح، ورقلة،

، ص ، عمان، االردن2008، 4، دار وائل للنشر والتوزيع، طالسلوك التنظييي يف منظيات األليالجممود سلمان العميان،  -14
109- 110.  

 .189نعيمة حيياوي، مرمي يوسف، املرجع السابق، ص  -15

ة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص قانون جنائي، جامعة حممد ، أطروحة مقدماحلياية اجلنائية للتجارة اإللمتونيةشهرة بن شول،  -16
 .20 -19، ص 2011خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 .56بن انمة فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص  -17
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 تنظيم ومحاية البطاقات االلمتونية يف التشريع اجلزائري
 برج بولريريج  -ف خلضر جامعة كحيد البشري االبراهييي د/ رفا                                   

 ابتنة  -أ/الســـــــعيد شــــــريك  جامعة احلاج خلضر                                      
يعد التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واندماجهما وعوملة األسواق أبرز التطورات  :ملخص      

صرة، وقد سامهت هذه التطورات يف تقدمي العديد من املنافع واملزااي ويف حدوث العديد من العاملية املعا
التأثريات اإلجيابية يف العامل، كما أدت شبكة االنرتنت واستخدام اإلعالم اآليل وانتشاره على حنو واسع يف 

حلايل يف إبرام العقود حياتنا اليومية إىل ظهور فكرة التجارة االلكرتونية كتطبيق معتمد يف الوقت ا
 والصفقات.

وظهور التجارة االلكرتونية والبنوك االلكرتونية وانتشارها أسهم بدوره بشكل فعال يف التأثري والتغيري       
يئا حمل وسائل الدفع الذي حصل على أنظمة الدفع، حيث أخذت بطاقات الدفع االلكرتوين حتل شيئا فش

 التقليدية. 
   البنوك االلكرتونية ،تكنولوجيا املعلومات ،البطاقات االلكرتونية :املفتاحية المليات

 مقدمة:
من السحب ودفع قيمة الفواتري وحتويل املبالغ حلساابت أخرى دون احلضور البنكية البطاقات  كنمت     

إىل مقر البنك، وهي حتقق ملستخدميها سهولة التعامل وسرعة تسوية املدفوعات وتوفري اجلهد وقلة 
 العامل. التكاليف، وتؤمن هلم عدم محل مبالغ نقدية كبرية وتسهل عمليات البيع والشراء يف كافة أحناء 

  ولكن من جهة أخرى، وعلى الرغم من املزااي واملنافع اهلائلة اليت حيققها استخدام البطاقات البنكية      
ابعتبارها أحد مظاهر التقدم االلكرتوين يف العصر احلديث، إال أنه يف نفس الوقت جنم عنها بعض الظواهر 

البطاقة وأطرافها يف أحناء العامل، حيث أصبحت هذه والتأثريات السلبية، واليت تلحق أضرار كبرية حبامل 
البطاقات حمال للعديد من اجلرائم اليت تقع يف جمال النشاطات املصرفية االلكرتونية، فال أحد ينكر تزايد 
عمليات السرقة والنصب والتزوير اليت تستهدفها يف عديد الدول. كما قد تستغل هذه البطاقات يف 

صحاهبا املودعة يف البنوك أو تلتقط أرقامها السرية أثناء استعماهلا عرب شبكة االستيالء على أموال أ
 االنرتنت، ورمبا قد تستخدم استخداما غري مشروع من طرف أصحاهبا أنفسهم.

ومواكبة هلذه التطورات فإن املشرع اجلزائري وعلى غرار بقية الدول قام إبصدار نصوص تنظم البطاقات      
ى عقابية هتدف إىل محاية األموال من خالل جترمي السرقة والنصب واالحتيال وخيانة االلكرتونية وأخر 
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ابإلضافة إىل   األمانة، وأحكاما أخرى ترمي إىل محاية الثقة يف احملررات أي تلك اليت تتعلق بتزوير احملررات
 القواعد اخلاصة ابملساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. 

ا اجملال عن مدى استجابة األحكام التنظيمية والقواعد اجلنائية الوطنية وكفايتها يف ويثور التساؤل يف هذ
 ري ومحاية البطاقات االلكرتونية.أتط

  ضمن هذا السياق تربز إشكالية حبثنا يف التساؤل التايل:       
األحمام ما هي األحمام الناظية للبطاقات االلمتونية يف التشريع اجلزائري؟ وما مدى استجابة 

 العقابية وكفايتها يف محايتها؟
 لإلجابة عن هذا التساؤل ارأتينا دراسة املوضوع من زاويتني بصياغة خطة البحث كما يلي:   
 املبحث األول: البطاقات االلمتونية واألحمام املنظية هلا   

 املطلب األول: تعريف البطاقات االلكرتونية وأمهيتها
 ملنظمة للبطاقات االلكرتونية يف اجلزائراملطلب الثاين: األحكام ا

 املبحث الثاين: احلياية اجلنائية للبطاقات االلمتونية يف اجلزائر     
 املطلب األول: احلماية اجلنائية للبطاقة االلكرتونية ذاهتا

 املطلب الثاين: احلماية اجلنائية الستخدام البطاقة االلكرتونية
 ل إليها مع تقدمي االقرتاحات والتوصيات.تتضمن النتائج املتوص خامتة:مث 
 املبحث األول: البطاقات االلمتونية واألحمام املنظية هلا   

اختلفت التعريفات وكذا التسميات اليت أعطاها الفقه هلذه البطاقات، فيسميها البعض البطاقات       
بطاقات الوفاء أو البطاقات البنكية البالستيكية، والبعض اآلخر يسميها البطاقات الدائنة، والبعض يسميها 

 أو بطاقات الدفع أو بطاقات االئتمان ... إخل.
هي التسمية األنسب، وذلك الحتوائها  )بطاقات الدفع والسحب(ويبدو أن تسمية البطاقات االلكرتونية 

ة املصرفية لكافة البطاقات ابختالف وظائفها من جهة، وكذا للدور الفعال الذي تقوم به البنوك يف العملي
اليت تستعمل فيها هذه البطاقات واليت يلعب االئتمان أساس العالقة التعاقدية حلاجتها إىل بنك أو مؤسسة 

 مالية كوسيط يف العملية النقدية.
وقد حاول املشرع اجلزائري أتطري البطاقات البنكية من خالل بعض النصوص العامة املتفرقة بني األحكام 

 . 2الواردة يف بعض القوانني األخرى1ملدين وبعض القواعدالواردة يف القانون ا
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ومن خالل هذا املبحث سوف يتم التطرق إىل تعريف البطاقات االلكرتونية وأمهيتها مث عرض األحكام 
 املنظمة هلا يف التشريع اجلزائري.

 
 املطلب األول: تعريف البطاقات االلمتونية وأمهيتها

ملتزايد على استخدامها، فإن حماوالت إعطاء تعريفا للبطاقات االلكرتونية نظرا حلداثتها واإلقبال ا     
تعددت بني التعريفات الفقهية والفنية والتشريعية، ملا هلذه الوسائل من مميزات وملا أفرزه الواقع من خالل 

 ونية التعامل هبا، وسوف يتم التعرض لبعض التعريفات هبذا الصدد وخلصائص املميزة للبطاقات االلكرت 
 الفرع األول: تعريف البطاقات االلمتونية وخصائصها

بداية، يصعب إجياد تعريف معني للبطاقة االلكرتونية لتعدد العالقات الناشئة عن استخدامها      
وتشابكها، وقلة التشريعات يف تناول البطاقة ومعاجلتها. وميكن التطرق إىل بعض التعريفات الفقهية والتقنية 

 يعية. وأخرى تشر 
 أوال: بعض التعريفات الفقهية

 من التعريفات اليت وردت يف هذا الصدد نذكر ما يلي:      
البطاقة االلكرتونية: هي ورقة تتضمن أمرا أو التزاما ابلوفاء غري قابل للرجوع فيه من طرف الزبون  -

به إىل حساب التاجر صاحب البطاقة إىل املؤسسة املصدرة هلا قصد القيام بتحويل مبلغ معني من حسا
 املنخرط يف نظام البطاقة.

أو هي عبارة عن بطاقة متنح بناء على تعاقد خاص بني أحد اهليئات املالية القائمة على تسهيل االئتمان  -
وأحد األشخاص، مبوجب هذا التعاقد تقوم اهليئة بفتح اعتماد مببلغ حمدد من املال، فإذا أراد حاملها شراء 

لى خدمة من أحد احملالت املعتمدة لدى تلك اهليئة املصدرة، يقوم بتقدمي البطاقة إليه سلع أو احلصول ع
 وتقوم اجلهة املصدرة بتسوية العملية وفقا لشروط فتح االعتماد.

وتعرف أيضا بطاقة االئتمان على أهنا عقد يتعهد فيه مصدر البطاقة ملصلحة شخص آخر هو        
لغ معني، ومبوجب هذه البطاقة بقبول الوفاء مبشرتايت حاملي البطاقات حامل البطاقة بفتح اعتماد مبب

 الصادرة منه.

كما تعرف على أهنا بطاقات تصدر مبعرفة مؤسسة ماليه أو بنك ابسم أحد األشخاص وتؤدي       
عتماد وظيفيت الوفاء واالئتمان، أي أهنا تعطي حلاملها احلق يف متابعه سداد املبالغ اليت استخدمها من اال

 املفتوح لدى مصدر البطاقة.
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  أو هي البطاقة الصادرة من بنك أو غريه ختول حلاملها احلصول على حاجياته من السلع أو اخلدمات دينا .
أو هي بطاقات ال يلزم أن يكون حلاملها حساب لدى املصرف املصدر هلا، بل يدفع املصرف املبالغ 

 .قة مث يطالبه بعد ذلك أبداء هذه املبالغ لهاملستحقة على العميل عند استخدامه للبطا
أي حد أعلى –ففي هذه البطاقات يعطى العميل فرتة مساح للسداد، ويكون هلا سقف ائتماين     

 ال يتجاوزه العميل. -لالستخدام
أو كما عرفت بتعريفات منها: أبهنا أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك جتاري أو مؤسسة مالية      

حاملها من الشراء أبجٍل على ذمة ُمْصدِّرِّها ومن احلصول على النقد اقرتاضا  من ُمصدِّرِّها أو من متُ كةِّن 
 .غريه لضمانِّه ومُتكُنه من احلصول على خدمات خاصة

ولذلك مسيت هذه البطاقات ابلبطاقات االئتمانية، الشتماهلا على القرض والقرض من صور        
 مال حاضر مبؤجل، والقرض كذلك.االئتمان، ألن االئتمان مبادلة 

 اثنيا: التعريف الفين أو التقين للبطاقة البنمية
أما من الناحية التقنية فهي تعرف على أهنا عبارة عن بطاقة صغرية من البالستيك حتمل بياانت        

ى الشريط خاصة بصاحبها وابملؤسسة املصدرة هلا، ابإلضافة إىل بياانت غري ظاهرة على البطاقة وتوجد عل
املغناطيسي، وذاكرة اصطناعية تضم مجيع املعطيات اليت تسمح إبجراء عمليات األداء للتجار املنخرطني يف 

 نظام البطاقة، ومتكنهم من السحب من الشبابيك األوتوماتيكية التابعة للمؤسسات املصدرة للبطاقة.

قة وتوقيعه ورقمه ورقم حسابه واتريخ وكذلك أهنا بطاقات مستطيلة من البالستيك، حتمل اسم حامل البطا
وانتهاء صالحيتها، واسم اجلهة املصدرة هلا وشعارها، بشكل ابرز على وجه البطاقة وبواسطة هذه البطاقة 
يستطيع حاملها سحب املبالغ النقدية من ماكينات سحب النقود اخلاصة ابلبنوك، أو تقدميها: كأداة وفاء 

من الشركات والتجار الذين يتعامل معهم، أو أداء ضمان للوفاء يف  للخدمات والسلع اليت حيصل عليها
 حدود مبلغ معني.

 اثلثا: التعريف التشريعي
من املرسوم  57/1من بني التشريعات اليت عرفت البطاقة البنكية جند التشريع الفرنسي يف املادة        

املتعلق أبمن  30/12/1991الصادر يف  91/1382واملعدل ابلقانون  30/10/1935الصادر يف 
الشيكات وبطاقات الوفاء: "تعترب بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لصاحبها أو حلاملها بسحب أو نقل 
أموال، وهذه البطاقات ال ميكن أن تصدرها إال مؤسسات القرض وكذا اخلزينة العامة لبنك فرنسا ومصاحل 

 .3الربيد وصندوق الودائع واألماانت"
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مع الفقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السابعة املنعقدة جبدة )السعودية( عام وقد عرفها اجمل      
أبهنا: "هي مستند يعطيه مصدره لشخص معني بناء على عقد بينهما، ميكن من شراء السلع  1993

ن واخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاال لتضمنه التزام املصدر ابلدفع، ومنها ما ميكن م
 سحب النقود من املصارف".

أما خبصوص املشرع اجلزائري فسوف يتم التطرق لذلك من خالل املطلب الثانيبعنوان األحكام املنظمة      
 للبطاقات االلكرتونية يف اجلزائر

، فهو جوهر البطاقة االئتيانوما يالحظ على التعريفات السابقة أهنا تدور حول فكرة أساسية هي     
كن القول أبن بطاقة الدفع هي عبارة عن: "أداة مصرفية بالستيكية كبديل للنقد للوفاء وعلى ذلك مي

  واالئتمان يف نفس الوقت، وتعطي حلاملها احلق يف احلصول على تسهيل ائتماين من مصدر هذه البطاقة
وفاء وذلك للوفاء بقيمة مشرتايته من سلع أو خدمات لدى التجار املتعاقد معهم املصدر بقبول ال

ابلبطاقات مقابل توقيع احلامل للتاجر على إيصال بقيمة التزاماته، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة 
  من البنك مصدر البطاقة. ويتعني على حامل البطاقة سداد القيمة ملصدرها خالل أجل معني متفق عليه

)شخصية أو عينية( تتناسب مع وال متنح هذه البطاقات إال بعد أتكد مصدرها من وجود ضماانت كافية 
 احلد املصرح به للبطاقة )ويطلق على هذه العملية نظام الدفع االليكرتوين(.

 اثنيا: خصائص البطاقات االلمتونية
 يتبني يف الكثري من احلاالت أن البطاقات تقوم بوظيفتني: وظيفة األداء )الوفاء( ووظيفة االئتمان.      

اجر ووظيفة االئتمان حلامل البطاقة، وإن كان من الصعب يف كثري من األحيان وظيفة األداء )الوفاء( للت
 التمييز بينهما.

غري أنه يف العادة تلجأ البنوك إىل إعداد عقود منوذجية مسبقة وال ميكن للعميل مناقشة شروط هذه       
ليس ابألمر الالزم، لذا العقود ابعتبارها عقود إذعان، إال أن هناك من يرى أبن حاجة احلامل للبطاقة 

يطبق القضاء على هذه العقود املبدأ العام، الذي يعترب العقد شريعة املتعاقدين، وعليه فال يستطيع احلامل 
بعد توقيعه على هذا العقد الطعن يف العقد سواء فيما يتعلق اباللتزامات املتولدة عنه أو املسئولية الناجتة 

 عليه.
لعقود استنتاج جمموعة من خصائص البطاقة البنكية اليت متيزها عن ابقي وميكن من خالل هذه ا      

 أدوات الدفع التقليدية كما يلي:
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قيام البطاقة البنكية على عالقة ثالثية األطراف. وهذا عكس وسائل الدفع التقليدية واليت يف األصل  -
ة أو الشيك إما لفائدة املستفيد تشرتط وجود ثالثة أطراف إال أنه ال يوجد ما مينع من أن تسحب السفتج

)الساحب( وإما على الساحب )بصفته مسحوب عليه(، ومن مث يصبح أطراف الورقة اثنان فقط، وهذا ما 
  أطراف )البنك املصدر، والتاجر 03ال ميكن حدوثه ابلنسبة للبطاقة البنكية، حيث يستوجب تدخل 

 واحلامل(.
 صدر البطاقة مع احلامل، والثاين بني مصدر البطاقة والتاجر.ووجود عقدين مستقلني مسبقا، األول بني م

 البطاقات البنكية ترتب التزامات حقيقية يف ذمة أطرافها من منطلق وجود عقدين مستقلني مسبقني -
فهذه العقود ترتب التزامات مستقلة يف ذمة أطرافها، فالبنك مرتبط حبامل البطاقة بعقد يلتزم مبقتضاه 

قبولة كوسيلة للدفع، ويرتبط من جهة أخرى مع التاجر الذي يضمن له الوفاء بقيمة إبصدار بطاقة م
 املشرتايت يف حدود املبلغ املتفق عليه يف العقد املربم بينهما.

وعليه فالبنك يكفل سواء حلامل البطاقة أو للتاجر السرعة والسهولة يف الوفاء بواسطة نظام الدفع      
 االلكرتوين.

لبطاقة للتنظيم القانوين اخلاص بوسائل الدفع التقليدية: مل يتدخل املشرع بوضع نصوص عدم خضوع ا -
خاصة ابلبطاقات البنكية كما هو األمر ابلنسبة لوسائل الدفع التقليدية، وعليه تبقى هذه البطاقات 

حتكم النقود  خاضعة للمارسات البنكية والقواعد العامة املطبقة على العقود، ابإلضافة إىل القواعد اليت
بصفة عامة، اتركا بذلك اجملال حلرية األطراف ابإلضافة إىل تطبيق بعض القواعد املتعلقة ابلشيك واملتمثلة 

 .4( يف املعارضة يف الدفع24مكرر  543يف عوارض الدفع )املادة 
 هذا ابإلضافة إىل بعض اخلصائص األخرى منها:

 .عني لفرتة حمددة، وهي أداة وفاء أيضا  أن هذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف م -
 .يستطيع حاملها تسديد أمثان السلع واخلدمات والسحب نقدا ، يف حدود سقف االئتمان املفتوح -
ال تتيح هذه البطاقة تسهيالت ائتمانية متجددة حلاملها؛ حيث يتعني عليه املبادرة بسداد مثن مشرتايته  -

 .لمه الكشوف املرسلة إليه من البنككامال  خالل الفرتة احملددة عند تس
 إذا أتخر حامل البطاقة يف تسديد ما عليه بعد الفرتة املسموح هبا يرتتب عليه فوائد أتخريية.  -
ال يتقاضى البنك املصدر للبطاقة أي نسبة من حامل البطاقة على املشرتايت واخلدمات، ولكنه حيصل  -

 .يعاته أو خدماته اليت متت ابلبطاقةعلى نسبة )عمولة( من قابل البطاقة على مب
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يلتزم البنك يف حدود سقف االئتمان )وابلزايدة املوافق عليها( للجهة القابلة للبطاقة بسداد أمثان السلع  -
واخلدمات، وهذا االلتزام بتسديد أمثان املبيعات واخلدمات شخصي ومباشر بعيدا  عن عالقة اجلهة القابلة 

 .البطاقةللبطاقة )التاجر( حبامل 
للبنك املصدر للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة يف اسرتداد ما دفعه البنك عنه، وحقه يف 
ذلك حق جمرد ومستقل عن العالقة الناشئة بني حامل البطاقة ولتاجر )اجلهة القابلة هلا( مبوجب العقد 

 املربم بينهما.
 الفرع الثاين: أمهية البطاقات االلمتونية

ن خالل هذا الفرع نتطرق إىل بعض املزااي اليت يوفرها التعامل ابلبطاقات االلكرتونية وبعض م     
 السلبيات اليت ميكن أن تنجم عن استخدامها. 

 البطاقات االلمتونيةأوال: مزااي التعامل 
 نتطرق ملزااي البطاقة البنكية ابلنسبة ألطراف العالقة الثالثية كما يلي:

 ليؤسسة املصدرة:املزااي ابلنسبة ل
ميثل مردود العمل ابلبطاقة مصدر دخل مايل ابلنسبة للمؤسسة املصدرة واملتمثلة يف اشرتاكات التجار      

وأصحاب البطاقات والفوائد املستحقة على أصحاب البطاقات. حيث جيب على صاحب البطاقة دفع 
 بدل )عوض( العضوية وختتلف من دولة إىل أخرى.

دل جتديد البطاقة عند انتهاء صالحيتها، وأيضا بدل احلصول على بطاقة جديدة يف وكذلك دفع ب     
حالة ضياعها أو سرقتها. كذلك حصول املؤسسة املصدرة على فرق صرف العملة األجنبية عند حتويلها إىل 

 عملة وطنية. كما يتم دفع عموالت من طرف التاجر املنظم إىل اهليئة املصدرة مبناسبة كل عملية.
كما تزيد من حتسني خدمات اهليئة وتطويرها، وكذا جذب زابئن جدد حاملني أو جتار، ابإلضافة إىل زايدة 

 املنافسة بني املؤسسات املصدرة لتقدمي أحسن اخلدمات.
 املزااي ابلنسبة للتاجر:

اء نقدا أو ميثل العمل ابلبطاقة ضمان ابلنسبة للتاجر )املورد( يف الوفاء من طرف املؤسسة املصدرة سو  -
 قيدا يف اجلانب الدائن من حسابه.

توفري الكثري من الوقت الذي يقتضيه صرف الشيكات وحتصيلها وإرسال النقد للبنوك وما يتطلبه من  -
 إجراءات.
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وجود البطاقة لدى احلامل يزيد من االستهالك وابلتايل حتقيق ربح للتاجر )املورد( وابلتايل زايدة حركة  -
 دي.النشاط االقتصا

 املزااي ابلنسبة للعييل صاحب البطاقة:
 جتنيبه خماطر محل النقود يف تنقالته ورحالته وابلتايل تفادي سرقة النقود أو ضياعها. -
 هناك الكثري من احملالت واملشروعات التجارية ترفض العمل ابلوفاء نقدا أو عن طريق الشيكات. -
 ل مراجعة الفواتري أو الكشوفات املرسلة إليه.تكون للعميل فرصة مراجعة مصروفاته من خال -

 اثنيا: بعض سلبيات البطاقات االلمتونية
من بني العيوب أو السلبيات، أن ضياع البطاقة أو سرقتها يؤدي إىل ضياع النقود املخزنة فيها )يف حالة  -

 إمكانية استعماهلا من الغري(.
(، ألن سهولة الشراء وأتجيل الدفع يؤدي ابحلامل اإلسراف يف االستهالك )خاصة يف بطاقة االئتمان -

 إىل اإلسراف يف اإلنفاق.
 التقليل من االدخار. -
 كثرة العموالت والفوائد سواء على األقساط أو على التأخريات يف سداد مبالغ االئتمان.  -
 سوء استخدام البطاقة من قبل حاملها يف حالة جتاوزه للحدود االئتمانية املمنوحة له. -

 املطلب الثاين: األحمام املنظية للبطاقات االلمتونية يف اجلزائر
املشرع اجلزائري وعلى غرار بقية دول العامل، حاول وضع نصوص لتنظيم ومحاية البطاقات االلكرتونية،     

إال أن هذه النصوص جاءت عامة ومتفرقة بني األحكام الواردة يف القانون املدين وأخرى وردت يف بعض 
 املتعلق مبكافحة التهريب. 06-05شريعات األخرى مثل القانون التجاري، قانون النقد والقرض، األمر الت

 الفرع األول: األحمام الواردة يف القانون املدين
من القانون املدين على االعتداد  327حسم املشرع اجلزائري مسألة التوقيع االلكرتوين، بنص املادة     

 . 1مكرر 323فقا للشروط املذكورة يف املادة ابلتوقيع االلكرتوين و 
مكرر من نفس القانون أنه "ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف  323وجاء ابملادة     

أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها، وكذا طرق 
 إرساهلا". 
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: "يعترب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين كاإلثبات ابلكتابة على 1رمكر  323ونصت املادة      
بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن  الورق

 . 5سالمتها"
ن ضمن االسناد وابلتايل فإن املشرع اجلزائري يعترب املعلومات االلكرتونية املوجودة يف بطاقة االئتما     

 .6العادية، وعليه فإهنا تلتقي مع احملررات العادية من حيث اإلثبات ومحايتها من التزوير
 الفرع الثاين: األحمام الواردة يف بعض القوانني األخرى

سوف يتم التطرق إىل األحكام املتعلقة ابلبطاقات البنكية الواردة بكل من القانون التجاري وقانون النقد    
 املتعلق مبكافحة التهريب. 06-05رض وكذا األمر والق

 أوال: القانون التجاري
تعرض املشرع اجلزائري لوسائل الدفع يف الباب الرابع من الفصل الثالث من الكتاب الرابع يف القانون     
مكرر  543املتضمن القانون التجاري، وحددها يف املواد من  200523فيفري  06املؤرخ يف  05-02
 23مكرر  543، حيث خصص مادتني لبطاقات الدفع والسحب ومها املادة 24مكرر 543 إىل 19

 .24مكرر 543واملادة 
دون   . وخصص مادتني لبطاقات الدفع والسحبيف بعض وسائل وطرق الدفعوجاء الباب بعنوان:      

 أن يتدخل يف تنظيمها بقواعد آمرة.
عترب بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك ت: "على أنه 23ممرر  543حيث نصت املادة      

 واهليئات املالية املؤهلة قانوان وتسمح لصاحبها بسحب أو حتويل أموال.
تعترب بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو اهليئات املالية املؤهلة قانوان وتسمح لصاحبها فقط 

 بسحب أموال".
أو االلتزام ابلدفع املعطى مبوجب بطاقة الدفع غري  "األمر :على أنه 24ممرر 543ونصت املادة      

قابل للرجوع فيه، وال ميكن االعرتاض على الدفع إال يف حالة ضياع أو سرقة البطاقة املصرح هبما قانوان، أو 
 تسوية قضائية أو إفالس املستفيد".

تاز مبيزة خاصة ومهمة وعليه فإن األمر ابلدفع الذي يصدره حامل البطاقة )العميل( إىل البنك مي      
جدا، حيث أنه إذا ما قام شخص بتسوية مثن ما حصل عليه من مشرتايت أمام اتجر ميلك اجلهاز 
االلكرتوين القارئ بواسطة بطاقة الدفع، يكون قد أعطى أمرا بدفع مبلغ الصفقة من حسابه إىل حساب 

 نب الدائن من حساب التاجر.التاجر الدائن، أي تقييده يف اجلانب املدين من حسابه ويف اجلا
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لكن إذا اكتشف املشرتي الحقا أن البضاعة أو اخلدمة اليت حصل عليها ليست بنفس املواصفات اليت 
طلبها، فلن يكون إبمكانه أن حيدث تغيريا يف إرادته السابقة، أبن يرفع معارضة مينع من خالهلا بنكه 

 .املصدر من حتويل املبلغ من حسابه إىل حساب التاجر
ويرتتب على قطعية األمر ابلدفع وعدم قابليته للرجوع نتيجة هامة، مفادها أنه ال يتأثر مبوت من      

 صدر منه أو بفقدانه األهلية أو مت سحب البطاقة من حاملها.
وميكن استنتاج احلاالت اليت ميكن للعميل أو حامل البطاقة االعرتاض أو الرجوع عن أمر الدفع، وهي      

قدان البطاقة أو سرقتها منه، أو يف حالة التصفية القضائية للمستفيد. ويف هذه األحوال ميكن حلامل حالة ف
البطاقة أو العميل املطالبة ابسرتجاع املبالغ اليت دفعت من خالل هذه احلاالت السابقة الذكر، ويقوم 

لكرتونية. وهذا خالفا للقواعد العامة ابملعارضة على أمر الدفع الناتج عن االستعمال غري القانوين للبطاقة اال
 اخلاصة أبمر الدفع أو أمر التحويل التقليدي الذي يعترب أمرا  قابال للمعارضة أو الرجوع فيه.

 املتعلق ابلنقد والقرض  11-03اثنيا: األمر 
 69- 66 تعترب البطاقات البنكية من أهم وسائل الدفع اليت أشار إليها املشرع اجلزائري ضمن املواد     

منه  69املتعلق ابلنقد والقرض املعدل واملتمم، حيث تنص املادة  11-03من األمر  71و 70واملادتني 
على أنه: "تعترب وسائل الدفع كل األدوات اليت متكن كل شخص من حتويل أموال مهما يكن السند أو 

 .7األسلوب التقين املستعمل"
ع يف استعمال وسائل الدفع ليشمل الوسائل التقليدية وكذا هبذا النص عرب املشرع على نيته ابلتوس    

الوسائل احلديثة ومن ضمنها البطاقات االلكرتونية، من خالل عبارة "مهما يكن السند أو األسلوب التقين 
 املستعمل".

وقد عيب على هذا التعريف أبنه اكتفى جبهة واحدة خمولة هلا إصدار البطاقة وهي البنوك، وهذا ما      
 71املتعلق ابلنقد والقرض املعدل واملتمم. حيث تنص املادة  11-03من األمر  71و 70أكدته املادتني 

على أنه "ال ميكن للمؤسسات املالية تلقي األموال من العموم وال إدارة وسائل الدفع أو وضعها حتت 
 تصرف زابئنها ...".

 املتعلق مبمافحة التهريب 06-05اثلثا: األمر 
-05من األمر  03استعمل املشرع اجلزائري صراحة مصطلح "وسائل الدفع االلكرتوين" ابملادة لقد      
 .8املتعلق مبكافحة التهريب 2005أوت  23املؤرخ يف  06
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 71و 70مما سبق يالحظ أن هناك نوع من التباين بني نصوص قانون النقد والقرض خصوصا املادتني     
ؤسسات املالية إبدارة وسائل الدفع، وبني أحكام القانون التجاري اليت ال تسمح للم 11-03من األمر 

اليت تنص على أن بطاقات السحب والدفع تصدرها إما البنوك أو اهليئات  23مكرر 543خاصة ابملادة 
 املالية املؤهلة قانوان.

 احلياية اجلنائية للبطاقات االلمتونية يف اجلزائر املبحث الثاين:  
مسايرة مع  9محلة بطاقات الدفع والسحب االلكرتونية وانتشارها الواسع يف املعامالتإن تزايد        

منطق التطور والتحديث يف التجارة االليكرتونية، جعلها عرضة للعديد من اجلرائم، واليت قد تستهدف 
 هذه البطاقة يف حد ذاهتا، أو إبساءة استخدامها، وما ينتج عن ذلك من مشاكل تفقد اجلمهور ثقته يف

  الوسيلة وتضر ابلتعامل يف هذه البيئة.
وإذ أن الوفاء بواسطة بطاقات الدفع اإللكرتوين هي عملية مصرفية دولية متعددة األطراف مما يدفع       

حمرتيف النصب والتزوير على الدخول إىل سوق البطاقات لتزويرها أو التقاط بياانهتا على شبكة االنرتنت 
على التجار والبنوك، وقد تقع اإلساءة من حامل البطاقة نفسه أو من الغري يف  واستخدامها يف النصب

، األمر الذي يتطلب ضرورة البحث عن احلماية اجلنائية لتلك 10عمليات السحب أو التحويل املصريف
ة الوسيلة اجلديدة، يف ظل أحكام قانون العقوابت اجلزائري، خصوصا وأن القاضي اجلنائي مقيد مببدأ شرعي

 اجلرائم والعقوابت.
ومن خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل احلماية اجلنائية للبطاقة البنكية ذاهتا )املطلب األول( مث إىل      

 احلماية اجلنائية الستعمال البطاقة االلكرتونية بطريقة غري قانونية )املطلب الثاين(.
 هتااملطلب األول: احلياية اجلنائية للبطاقة االلمتونية ذا

تصدر البطاقة االلكرتونية ويتسلمها احلامل بناء على العقد املربم بينه وبني مصدرها، ورغم ذلك فإن      
ملكيتها تبقى للبنك الذي أصدرها حيث يلتزم احلامل بردها له عند انتهاء صالحيتها أو يف حالة إلغائها 

حاملها، وعليه فإن البطاقة االلكرتونية تتمتع  أو مت فسخ العقد بني الطرفني، كما أهنا متثل قيمة مالية لدى
ابحلماية اجلنائية املقررة يف جرائم األموال وكذلك يف جرمية التزوير، وهو ما سوف يتم حبثه من خالل 

 الفرعني اآلتيني.
 الفرع األول: احلياية اجلنائية للبطاقة ذاهتا وفقا لنصوص جرائم األموال
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يف حد ذاهتا ماال منقوال مملوكا للغري، ومن مث فإهنا تصلح حمال جلرائم األموال  تعترب البطاقة االلكرتونية     
، ألن هلا قيمة عند صاحبها مبا متثله من إمكانية استعماهلا يف غرض 11من سرقة أو نصب أو خيانة أمانة

 معني وهو سحب أو حتويل مبلغ من النقود. 
 جلرمية خيانة األمانة، ما دام أهنا سلمت على سبيل كما يصح أن تكون البطاقة االلكرتونية حمال      
وإن كانت يف حيازة احلامل إال أن ملكيتها تظل ملصدرها، وابلتايل إذا ما أتلف أو بدد ، فهي 23األمانة

كذلك تصلح ألن تكون حمل   .12هذه البطاقة عمدا فإنه يكون قد ارتكب واحدة من صور خيانة األمانة
 إذا مت تسليمها بناء على استعمال طريقة احتيالية.  جلرمية النصب واالحتيال

وال حيول دون اعتبار البطاقة االلكرتونية ماال منقوال أن يكون حساب العميل صاحب البطاقة غري      
دائن، فهنالك بطاقات االئتمان اليت تسمح ابلسحب على املكشوف، بل إن البطاقة ميكن اعتبارها ماال 

ابلسحب على املكشوف وال تعطي إال احلق يف السحب من الرصيد الدائن. حىت ولو مل تكن تسمح 
جرمية السرقة يتسع ليشمل كل ما له قيمة عند صاحبة. ومما ال شك  ويرجع ذلك إىل أن مفهوم املال يف

فيه أن البطاقة هلا قيمة عند صاحبها، إذ أن سرقتها منه تضطره إىل استخراج بديل عنها، وابلتايل فإن ذلك 
  شكل فقدان لقيمة مالية لديه، أال وهي قيمة البطاقة يف حد ذاهتا.ي

 وفقا لنصوص جرمية التزوير الفرع الثاين: احلياية اجلنائية للبطاقة االلمتونية
 إذا اقتصر الفعل على تغيري البياانت 13لقد اثر خالف بشأن انطباق جرمية التزوير يف احملررات     

 قسم الفقه إىل فريقني:االلكرتونية للبطاقة، وان
يرى عدم إمكانية تطبيق وصف جرمية التزوير يف احملررات، على بياانت البطاقة املخزنة  الفريق األول:

 .14بطريقة الكرتونية. ويربرون رأيهم أبن التزوير يفرتض تغيريا يف عالمات أو رموز مرئية
لتزوير. وأن عدم رؤية البياانت املعاجلة آليا ابلعني توافر فكرة احملرر فيها وقيام جرمية ا ويرى الفريق الثاين:

 اجملردة، واحتياجها إلجراءات خاصة هبا يف قراءهتا، ال ينفي عنها وصف احملرر. 
 : استنادا إىلالرأي الثاين إن حدث تغيري على البياانت االلكرتونية وتوافرت بقية األركان وحنن نؤيد 

   قراءهتا بواسطة األجهزة اآلليةلبياانت ال يعين عدم إمكانية تغيريها و أن عدم إمكانية القراءة البصرية ل -
 كما أن القاضي ال يقوم هو إبثبات واقعة التزوير حباسة البصر، بل حييل ذلك على اخلرباء. 

 ال يستوجب أن تكون بياانت احملرر مقروءة ابلعني اجملردة.يبني أساليب التزوير، و  216وأن نص املادة  -
 أن القانون املدين اجلزائري حسم مسألة االعرتاف ابلتوقيع واإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين.كما   -
 وابلتايل فإن بياانت البطاقة تلتقي مع احملررات العادية يف اإلثبات، وميكن أن تكون حمال جلرمية التزوير. 
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دين على االعتداد ابلتوقيع االلكرتوين. من القانون امل 327أن املشرع اجلزائري حسم املسألة بنص املادة -
مكرر على أن "ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية  323وجاء يف املادة 

عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها، وكذا طرق إرساهلا". كما أضافت 
اإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين كاإلثبات ابلكتابة على الورق  على أنه: "يعترب 1مكرر 323املادة 
"... 

  وابلتايل فإن املشرع اجلزائري يعترب املعلومات االلكرتونية املوجودة يف بطاقة االئتمان ضمن االسناد العادية
 .15محايتها من التزويروعليه فإهنا تكون حمال جلرمية التزوير وتلتقي مع احملررات العادية من حيث اإلثبات و 

جتمع على إفراد جرمية  أما خبصوص جترمي استعمال بطاقة الكرتونية مزورة فإن التشريعات املقارنة     
خاصة الستعمال احملرر املزور حىت يتم معاجلة الفرض الذي يكون فيه املستعمل غري املزور، يضاف إىل 

رر مزور إذا تقادمت جرمية التزوير حيث إهنا جرمية ذلك أنه ميكن عقاب املزور نفسه بوصفه مستعمال حمل
وقتية، ومل تتقادم جرمية االستعمال حيث أهنا جرمية مستمرة، وكل ما يلزم لوقوع تلك اجلرمية أن تكون 
البطاقة االلكرتونية مزورة وقام املتهم ابستعماهلا أي إببرازها والتمسك هبا يف التعامل، وقد أورد قانون 

من قانون العقوابت ابلنسبة الستعمال  221زائري جرمية استعمال حمرر مزور يف املادة العقوابت اجل
ابلنسبة الستعمال الواثئق اإلدارية والشهادات  222احملررات التجارية أو املصرفية أو العرفية، ويف املادة 

ة ابعتبار أهنا تنتمي إىل احملررة. وواضح أن املادة األوىل هي اليت ختاطب استعمال البطاقة البنكية املزور 
 األوراق املصرفية والعرفية.

 املطلب الثاين: احلياية اجلنائية الستخدام البطاقة االلمتونية
قد يساء استخدام البطاقة من قبل صاحبها يف الوفاء أو السحب، أو استعماهلا بعد انتهاء       

 صالحيتها أو إلغائها.
ري بطريقة غري شرعية يف عمليات السحب، بعد سرقتها أو العثور كما ميكن استخدامها من قبل الغ     

 عليها، أو ابلتقاط بياانهتا السرية عرب االنرتنت واستغالهلا يف التحويالت االلكرتونية.
ويف هذه احلاالت يثار التساؤل حول مدى اتساع األحكام العقابية هلذه االنتهاكات، وعليه فقد مت تقسيم 

مدى خضوع استعمال البطاقة االلكرتونية الصحيحة بطريقة ني، يتناول الفرع األول هذا املطلب إىل فرع
محاية استعمال البطاقة وفقا جلرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية ويتناول الثاين  غري مشروعة جلرائم األموال

 .للمعطيات
 ألموالالصحيحة جلرائم ا الفرع األول: مدى خضوع استعيال البطاقة االلمتونية
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رغم املزااي اليت حققتها بطاقات الدفع االلكرتونية إال أن هذا ال يعين أهنا مثالية، فمع ازدايد استخدام      
البطاقات ازدادت وسائل االحتيال يف حقها وتنوعت صورها، حيث تعددت اجلرائم اليت ترتكب إبساءة 

 . 16غرياستخدامها سواء تصدر هذه اإلساءة من احلامل نفسه أو من ال
 من قبل حاملها الشرليااللمتونية أوال: االستعيال غري املشروع للبطاقة 

يتم التعامل ابلبطاقة من قبل احلامل بعد أن يتسلمها مبوجب عقد مربم مع املصدر حيدد له سقفا معينا     
امل هذه االلتزامات للتعامل، على أن يتم استخدامها يف فرتة الصالحية احملددة هلا، أما إذا ما خالف احل

 فإنه يرتكب تصرفا يعد غري مشروع يقيم مسئوليته القانونية. وسوف يتم حبث ذلك على النحو اآليت:
 السحب ابستعيال البطاقة للى الرغم من لدم وجود رصيد أو لدم كفايته: -أ

 تستخدم البطاقة يف الوفاء بقيمة املشرتايت كما ميكن استخدامها يف سحب النقود.    
وميكن تصور حالة استخدام البطاقة رغم عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، عندما يقوم احلامل بتقدمي     

البطاقة إىل التاجر وهو يعلم أنه قد استنفذ حدود االئتمان املمنوح له، وأن جممل مشرتايته تتجاوز حدود 
 .17 اخلصم لتقدميها ملصدر البطاقةهذا السقف، وحبسن نية يقوم التاجر بتسجيل عملية البيع وإعداد فواتري

 .18ولقد دار خالف فقهي حول حتديد الوصف القانوين هلذا التصرف وعن التصورات اجلرمية هلذا الفعل
 تصور جرمية السرقة:-1

يؤسس هذا االجتاه رأيه على أن احلامل يف مثل هذا التصرف يقوم أبخذ مال الغري دون رضاه وإن       
 .19شرة. وما دامت السرقة اجملردة تعرف أبهنا االستيالء على مال الغري دون رضاهكان بطريقة غري مبا

واملال املنقول حمل االعتداء هو املبلغ املودع لدى البنك، وابلتايل حتتاج جرمية السرقة إىل أخذ جزء من هذا 
ل االستيالء، وبدون املبلغ دون رضا البنك، حبيث يتم نقل جزء من هذا املبلغ وفق التعريف القانوين لفع

 .20رضا حائز هذا املال
وابلتايل فإن جرمية السرقة ابإلضافة إىل األركان العامة للجرمية يستوجب توافر عنصري فعل االستيالء       

 على املال حمل السرقة وانعدام الرضا.
تاجر، الذي يقوم بدوره وبتطبيق ذلك على عملية البيع ابستخدام البطاقة جند أن احلامل يقدم البطاقة إىل ال

إبدخاهلا يف جهاز آيل خاص، وابلنتيجة يسلم للحامل البضائع حمل الشراء. وعليه فإن هذه العملية ختلو 
من فعل االختالس للنقود املودعة لدى البنك من جهة ومن جهة أخرى، جند أن تسليم املشرتايت للحامل 

 يتم بطريقة رضائية مما ينفي فعل االختالس.
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مبا أن هذه عناصر أساسية لقيام جرمية السرقة، فإن انتفائها يرتب انتفاء هذا الوصف عن هذه و      
 .21التصرفات

 تصور جرمية النصب واالحتيال:-2
يرى اجتاه فقهي أن هذا السلوك يشكل جرمية نصب واحتيال. ويستوجب ذلك القيام بتصرفات توهم     

نقل ملكية األموال املوجودة حبوزته بسبب ما يصدر عن الطرف اآلخر بوجود مشروع ما حيمله على 
 .22الطرف اآلخر

وابلتايل حىت تقوم هذه اجلرمية ال بد من توافر جمموعة من العناصر اخلاصة إىل جانب أركان اجلرمية     
 العامة وهذه العناصر تشمل:

 ليم أموال يف حوزته.أن يكون هذا التصرف هو السبب حلمل الغري على تس-القيام بتصرف إيهامي.-
يربر أصحاب هذا الرأي ذلك، أن قيام احلامل بتقدمي بطاقة إىل التاجر وهو يعلم بعدم وجود رصيد كاف 
لديه يكون قد أوهم التاجر أبنه ميلك حق استخدام هذه البطاقة يف حدود قيمة مشرتايته، مما يرتتب عليه 

 دفع مثنها.استالم البضائع من التاجر حتت أتثري اإليهام دون 
قانون عقوابت حدد األركان اخلاصة جبرمية  372إال أننا نرى أن املشرع ومن خالل نص املادة     

ووسائل ارتكاهبا حصرا، معتمدا يف ذلك على ما يصدر عن احلامل من تصرف يستوجب أن  23االحتيال
  مبصداقية هذا املشروعمشروع إيهامي مدعم بوسائل احتيالية، تولد لدى الغري قناعة  يكون عبارة عن

ما حبوزته من أموال وبشكل حبيث تكون هذه التصرفات هي السبب احلقيقي لدفع هذا الغري لتسليم 
يف حني ما يتم التصرف به ابستخدام البطاقة البنكية هي طلب البضاعة من التاجر، وعرض الوفاء  رضائي.

يل، وعند إمتام العملية بنجاح يقوم احلامل ابلتوقيع على بواسطتها، حبيث يقوم التاجر إبدخاهلا يف اجلهاز اآل
الفواتري، فنسبة البطاقة تعود للحامل ومن حقه استخدامها، حبيث يكون التعامل بني احلامل واجلهاز 

 لغاايت الوفاء.
دة وبذلك نرى أن هذا اجلهاز مربمج آبلية معينة تستوجب قبول البطاقة أو رفضها مما ينبغي وجود إرا     

حرة له ابتداء، فاحلامل وعلى فرض علمه بعدم وجود رصيد كاف فهو ال حيتال على التاجر، ألنه ال يوهم 
التاجر أبي تصرف وإمنا يقوم ابستخدام بطاقة بنكية لغاايت الوفاء الذي يتم من خالل البنك مصدر 

 .24البطاقة
بطاقة بني البنك واحلامل، واليت حيكمها فالوفاء احلقيقي يتم من البنك إىل التاجر وينحصر عمل ال     

العقد املربم بينهما، فإذا جتاوز العميل السقف احملدد له ابلبطاقة، فهو ال حيتال على التاجر أبي صورة من 
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( من قانون العقوابت، وحيث أن استخدام البطاقة 372صور جرمية االحتيال واحملددة حصرا ضمن املادة )
ي  من هذه الصور، وال تناقض التعامل املباشر بني البنك املصدر واحلامل بصورة يف هذه احلالة ال خيضع أل

 تنفي وقوعه ابإليهام فإن جرمية االحتيال تكون منتفية عن مثل هذا التصرف.
 تصور جرمية خيانة األمانة:-3

ص بتبديد يرى هذا التصور أن هذا السلوك يشكل جرمية خيانة األمانة، واليت تتحقق عندما يقوم شخ    
أو كتمان أو استهالك مال سلم إليه تسليما مؤقتا على سبيل األمانة أو قام ابالعتداء على هذا املال دون 

 وجه حق.
أو  25ويربر أصحاب هذا الرأي أبن قيام مصدر البطاقة بتسليمها للحامل يكون من ابب الوديعة    

اءة استخدامها، أما إذا مت استخدامها بصورة األمانة، اليت تستوجب عليه استخدامها حبسن نية وعدم إس
 .26تتجاوز حدود الرصيد املخول له فإننا بذلك نكون أمام جرمية خيانة أمانة

 إن جرمية خيانة األمانة تستوجب جمموعة من العناصر اخلاصة مثل:
 ط دون امللكية.أن يكون املال للحيازة فق-اإلرادي للمال على سبيل األمانة.التسليم -وجود مال منقول.-

وبتطبيق ذلك على عملية البيع والشراء ابستخدام البطاقة، جند أن احلامل وعند استخدامه للبطاقة     
حيصل على ملكية البضاعة اليت مت شرائها ابستخدام البطاقة، وحيصل التاجر عند صحة العملية على الثمن 

ذا التصرف جلرمية خيانة ال يتصور إخضاع مثل همن خالل البنك بصورة انقلة للملكية، وابلتايل نرى أنه 
وعليه ويف ظل النصوص احلالية نرى أن ما يصدر عن احلامل من تصرف قوامه شراء بضائع دون  ،األمانة

أن يكون لديه رصيد كاف وقبول هذه العملية من قبل اجلهاز املعد لذلك، والتزام البنك بدفع قيمة 
مل املدنية يف مواجهة البنك، ذلك أن جمرد قبول البنك هلذه العملية يرتب املشرتايت، يرتب مسئولية احلا

التزام التاجر إبمتام عملية البيع وابلتايل نقل ملكية البضاعة للحامل، وللبنك حق الرجوع على احلامل 
  ابسرتجاع املبالغ املدفوعة.

 لألوراق النقدية، ومبا أن آلية أما فيما خيص استخدام البطاقة يف السحب النقدي من املوزع اآليل    
التعامل هبذه الصورة تتم ابستخدام اجلهاز عدمي اإلرادة، فمن املتصور وجود عيب أو قصور بربانمج اجلهاز 
اآليل بصورة متكن احلامل من سحب النقود ابلرغم من عدم وجود رصيد له أو سحب مبالغ تزيد عن 

ولية اجلزائية هلذا التصرف، وقد انقسم الفقه القانوين إىل تصور حدود االئتمان املمنوح له، مما يقيم املسئ
 أشكال خمتلفة للمسئولية اجلزائية ومن أبرزها جرمية السرقة.
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ويرون أن الفاعل يقوم أبخذ مال الغري دون رضاء بصورة ترتب نقل ملكية املال املسروق إليه من خالل     
ا اجلهاز اآليل يكون كالفاعل املعنوي الذي يقوم بتسليم املال استغالل املوزع اآليل عدمي اإلرادة، وأن هذ

للفاعل دون إرادة صحيحة من قبله، وتقرتب وجهة نظرهم يف هذه احلالة من حالة الشخص الذي يقوم 
 .27بتسليم حمفظة نقوده إىل شخص آخر ليأخذ مبلغا معينا من النقود إال أن األخري يتجاوز هذا احلد

من قانون العقوابت اجلزائري تستوجب لتحقق السرقة توافر جمموعة عناصر ابإلضافة  350غري أن املادة 
 إىل األركان العامة جلرمية السرقة.

وبتطبيق ذلك، جند أن عملية سحب النقود ابستخدام البطاقة، تستوجب وضعها يف املكان املخصص     
ق الربجمة اليت يعمل مبوجبها. واملالحظ أنه هلا عرب اجلهاز اآليل وإعطاء اجلهاز أمرا لسحب مبلغ معني وف

يتعذر اعتبار سحب مبلغ من النقود أعلى من الرصيد أو يف حالة عدم وجود الرصيد جرمية سرقة، لعدم 
اتفاق مثل هذا الوصف مع الطبيعة االلكرتونية لعمليات هذا اجلهاز، ألن األخري مربوط بنهاايت توصل 

 ت اليت تتم على الرصيد زايدة أو نقصاان.العميل ابلبنك، ملراقبة العمليا
ومبا أن التعامل يتم من خالل اجلهاز اآليل املربمج إبجابة طلب احلامل وفق ما هو مربمج مبوجبه، األمر     

الذي جيعل هذا اجلهاز جمردا من اإلرادة وابلتايل ينفذ األوامر املقرتنة من العميل ومن البنك مالك هذا 
جيعل هذا التسليم تسليما إراداي جلزء من موجودات البنك اليت وضعت حتت إمرة  اجلهاز، األمر الذي

 حامل البطاقة.
وابلتايل فإن التعامل مبوجب البطاقة يعترب عمل مستند للعقد املربم بني مصدر البطاقة وحاملها، وهذا     

  ن املتعاقدين اللتزاماته العقديةالعقد هو الذي حيدد طبيعة التزام كل منهما واألثر املرتتب عن خمالفة كل م
 .28وأية خمالفة هلذا العقد ترتب املسئولية العقدية

 استعيال البطاقة بعد إلغائها أو انتهاء مدة صالحيتها: -ب
يف العادة تعمل البطاقات ملدة حمدودة، يستوجب على احلامل إبرام عقد جتديدها إذا ما رغب يف      

عض األحيان ووفق شروط العقد قد يعمد املصدر إىل إهناء التعامل هبا االستمرار ابستعماهلا، ويف ب
وإلغائها، وعند ذلك فإن استمرار احلامل ابستخدام هذه البطاقة يكون يف الغالب أمرا غري ممكن، كون 
املصدر يوجه أمرا للجهاز اآليل بعدم قبول هذه البطاقة، لكن من املتصور ولعطل يف الربانمج أو لتأخر 

املوظفني يف إصدار أمر للجهاز بوقف التعامل هبا، قد يقوم احلامل ابستخدام البطاقة، األمر الذي أحد 
 . وسوف يتم حبث هاتني الصورتني على النحو اآليت:29يستوجب ترتيب مساءلة قانونية

 استخدام البطاقة بعد انتهاء مدة صالحيتها: -1
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ها، يرى جانب من الفقه أنه يكون قد ارتكب جرمية يف حالة امتناع احلامل عن رد البطاقة ملصدر     
جزائية، تتمثل حسب البعض يف خيانة األمانة ألن البطاقة تعترب عند حاملها أمانة على سبيل الوديعة، كما 

( بفرنسا أهنا تعد جرمية نصب ألن العميل استعمل طرقا احتيالية Angersاعتربت حمكمة جنح )
 .30للحصول على املال

ني يرى اجتاه آخر أن مثل هذا الفعل ال يشكل جرمية، مربرا رأيه بعدم توفر كامل أركان جرمية يف ح    
 ( من قانون العقوابت اليت تستوجب توفر العناصر التالية:376خيانة األمانة وفقا للمادة )

 أن يكون املال مملوكا للغري -   أن يكون حمل اجلرمية ماال منقوال-
 .31للغري مبوجب أحد عقود األمانةأن يتم تسليم هذا املال -

ويرى أصحاب هذا االجتاه أن تسليم البطاقة للحامل يكون مبوجب عقد بيع ويظهر احلامل بصفة     
املالك، مما يرتب انتفاء الركن الثاين والثالث املشار إليهما، وابلتايل ال ميثل ذلك جرمية يعاقب عليها 

 القانون.
الرأي يف أن هذا الفعل ال يشكل جرمية سواء كانت خيانة أمانة أو  وحنن من جهتنا نتفق مع هذا   

نصب، لكن خنالفه يف تربيره، ألنه إذا كنا نسلم أبن عقد البيع ال يعد من عقود األمانة، إال أن تسليم 
البطاقة للحامل ال يستند إىل عقد بيع، وأن دفع رسم إصدارها للبنك ال يشكل مثنا هلا، وابلتايل ال تقع 

 ت طائفة البيوع، وذلك لألسباب التالية:حت
 لو كانت البطاقة ملكا للحامل، فإنه ال حيتاج إىل إعادة جتديدها وإمنا سيتم إعادة تفعيل نفس البطاقة. -
 لو كان احلامل مالكا فإنه ميلك حق التصرف فيها ببيعها أو رهنها أو هبتها، وهو ما ال يتوافر يف البطاقة.-
 .32إصدار البطاقة والذي يقل كثريا عن كلفتها ال يشكل مثنا هلا إن جمرد دفع رسم -

والغاية األساسية من منح احلامل البطاقة هي تسهيل معامالته البنكية وكخدمة تشجيعية له، فهي ليست 
مسلمة على سبيل األمانة وإن كان ينطبق عليها عقد من عقود األمانة، وهذا ما أقرته حمكمة النقض 

قضت أبن هذا الفعل ال يقع حتت طائلة قانون العقوابت وأن األمر ال يعدو أن يكون جمرد  الفرنسية حيث
 .33إخالل ابلتزام تعاقدي

كما ال توجد جرمية النصب واالحتيال ألنه بفرض استعمال احلامل بطاقته رغم انتهاء مدة صالحيتها يف 
 تعد جرمية سرقة لنفس األسباب السحب أو التحويل، فإنه يكون قد سحب أو حول من رصيده، كما ال

 السابقة، فالرصيد للعميل واحلساب حسابه، وأن تصرفه هذا يقيم يف مواجهته املسئولية العقدية.
 استعيال البطاقة بعد أن مت إلغائها من قبل البنك: -2
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مر الذي دفع إذا جلأ احلامل الستعمال البطاقة البنكية رغم إلغائها فإنه يكون متصرفا مبال الغري، األ    
 البعض للقول بتجرمي احلامل جبرمية االحتيال لتوافر أركاهنا العامة واخلاصة وهي:

 حمل اجلرمية مال منقول أو غري منقول، ميثل املال املودع لدى البنك أو البضاعة اليت تستلم من التاجر.-
وقوامها الكذب اجملرد من قبل  الركن املادي والذي يشمل مثل االحتيال املتمثل يف األساليب االحتيالية-

احلامل أبنه حائز على ائتمان بنكي مبوجب البطاقة، واستعمال وسائل خارجية إببراز البطاقة الصادرة عن 
 أحد البنوك واليت توهم التاجر حبيازته الئتمان مايل.

طرق وهذا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية وجاء أبحد أحكامها أبن السلوك يعد من قبيل ال 
االحتيالية اليت هتدف إىل اإلقناع بوجود دين ومهي من أجل احلصول من البنك على املبالغ النقدية اليت يتم 

 االستيالء عليها.
وحنن نرى أن هذا الفعل ال يعترب جرمية احتيال لعدم اكتمال أركاهنا وعناصرها وفق أحكام املادة      

قة للتاجر ال تعد جلوء إىل استخدام وسيلة احتيالية، فاحلامل ( من قانون العقوابت، ألن إبراز البطا372)
حصل على هذه البطاقة مبوجب عقد مربم مع البنك املصدر، وإذا ما استغلها بصورة ختالف العقد فإن 

 ذلك يقيم يف مواجهته املسئولية العقدية.
املوزع اآليل لألوراق أما خبصوص استعمال بطاقة ملغاة من قبل احلامل الشرعي يف السحب من       

النقدية، فقد ذهب البعض إىل استحالة قيام جرمية النصب لوجود استحالة مادية، وهي تصميم نظام 
اجلهاز اآليل بقيامه اببتالع البطاقة أو رفضها أوتوماتيكيا. بينما يرى البعض اآلخر قيام جرمية النصب يف 

ري صحيحة لتجرد احلامل من صفته القانونية كحامل هذه احلالة، حيث تقوم هذه اجلرمية ابستخدام صفة غ
 شرعي للبطاقة.

وحنن نرى أن هذا التصرف ال يشكل جرمية نصب وأن وضع البطاقة يف اجلهاز اآليل ليس من الطرق     
االحتيالية، وأما ما يقال عن اختاذ صفة غري صحيحة فإن حامل البطاقة ال يفقد صفته من حيث كونه 

لكن البطاقة ذاهتا تفقد صفتها الشرعية وتصبح ملغاة، وفقدان البطاقة لصفتها الشرعية حاملها الشرعي، و 
ليس مربرا العتبار أن صاحبها يقوم ابلنصب. فعند وضع البطاقة يف اجلهاز يقوم األخري إما اببتالعها 

 .34فتعود ابلتايل ملصدرها أو يقوم برفضها فتعود لصاحبها
 من قبل الغريااللمتونية ة اثنيا: إساءة استخدام البطاق 
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ميتاز العمل ابلبطاقة ابلطابع الشخصي، حبيث ختول الشخص الذي صدرت ابمسه فقط استخدامها،     
لكن الواقع العملي شهد صور استخدام مثل هذه البطاقة من قبل الغري، ونقصد ابلغري كل شخص آخر 

 ه أو موظفي البنك مصدر البطاقة.من غري احلامل الشرعي للبطاقة أو التاجر الذي يتعامل مع
واملقصود ابستخدام البطاقة من قبل الغري هو حول الوضع القانوين لقيام الفاعل ابالستيالء على البطاقة أو 
العثور عليها واستعماهلا بسحب مبالغ مالية أو والوفاء مبوجبها، بصورة يتم سحب املبالغ املالية أو خصمها 

مر الذي يرتب إدانة صاحب البطاقة حبدود مبلغ الوفاء أو املبلغ من حساب صاحب البطاقة، األ
 املسحوب.

كما يشهد الواقع استغالل اجملرم الذكي لبطاقات الدفع اليت يتم الوفاء مبوجبها عرب االنرتنت والتقاط     
، سواء من 35األخريأرقام البطاقة اخلاصة ابحلامل وعنوانه، ومن مث استغالهلا لالعتداء على الذمة املالية هلذا 

خالل االخرتاق غري املشروع ملنظومة خطوط االتصال العاملية اليت تربط العميل ابلتاجر، أو ابستخدام 
الفريوسات املختلفة لنقل البياانت أو التحكم هبا أو اقتحام املوقع اخلاص ابلتاجر أو العميل للحصول على 

لصفة غري صحيحة  ال البطاقة البنكية ذاهتا من قبل الغري اختاذاوعليه فإنه يتصور أن يتم استعم .36البياانت
 أو عن طريق التقاط بياانهتا وذلك على النحو اآليت:

 استعيال البطاقة االلمتونية ذاهتا اختاذا لصفة غري صحيحة:-أ

يف سحب  إذا قام سارق البطاقة االلكرتونية أو من عثر عليها بعد فقداهنا، ابستعمال هذه البطاقة      
مبلغ من النقود من حساب صاحبها بعد أن توصل إىل معرفة الرقم السري املخصص لتلك البطاقة، فإن 
ذلك يعد مشكال جلرمية النصب واالحتيال إذا استوىل على مال من هذا احلساب، ويقع االحتيال بواسطة 

احلساب أو وكيل عنه يف عملية اختاذ صفة غري صحيحة إبيهام املوزع  اآليل لألوراق النقدية أبنه صاحب 
 . 37السحب

وقد تبىن القضاء الفرنسي هذا املفهوم عندما قضت بعض احملاكم الفرنسية بتوافر جرمية النصب يف      
 هذه احلالة استنادا إىل نفس األساس القانوين وهو توافر الوسيلة االحتيالية ابستعمال صفة غري صحيحة.

لق جبرمية سرقة ابستعمال مفاتيح مصطنعة كما قد يبدو، فالفرض خيتلف وبناء عليه فإن األمر ال يتع 
ابلنسبة ملن يستعمل البطاقة البنكية اخلاصة ابلغري دون موافقته يف السحب من حساب هذا األخري عن 
الفرض الذي يستعمل فيه املتهم مفاتيح مصطنعة يف فتح خزينة أو آلة لالستيالء على حمتوايهتا. وهو ما 

 ه حمكمة النقض الفرنسية يف أحد أحكامها.قضت ب
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ميكن القول أنه ليس هناك ما حيول دون أن ترد جرمية  وعن مدى جواز وقوع النصب على اآللة:      
النصب واالحتيال على األجهزة مثل املوزع اآليل لألوراق النقدية، واحلقيقة أن النصب ال يقع على اجلهاز 

لك له، وما اجلهاز إال تعبريا عن إرادة البنك وهو اجملين عليه يف جرمية النصب ذاته وإمنا يقع على البنك املا
واالحتيال. وحيث أن الفاعل تسلم النقود من اجلهاز، فإنه يعد قد تسلمها من املوظف العامل ابلبنك، فال 

 شيء حيول دون توافر املوظف اآليل إن جاز التعبري. 
 قة لرب شبمة اإلنتنت:الوضع اخلاص ابستعيال أرقام البطا -ب

إن نظام بطاقات االئتمان مبين على عملية التحويل االلكرتوين للنقود من حساب احلامل ابلبنك إىل 
حساب التاجر ابلبنك الذي يوجد به حسابه، ويتم ذلك من خالل شبكة التسوية االلكرتونية للهيئات 

 حدى الطريقتني:الدولية )مثل فيزا كارد وماسرت كارد( وتتم عملية الدفع إب
أن حيضر احلامل إىل احملل التجاري وأيخذ مشرتايته ويقدم بطاقته كوسيلة وفاء، ويقوم التاجر بتمرير -1

 البطاقة يف اجلهاز القارئ هلا، فتتم التسوية من حساب احلامل إىل حساب التاجر عن طريق بنكيهما.
رتنت، أبن يدخل إىل أحد املواقع اليت أن حيصل احلامل على السلع واخلدمات عن طريق شبكة االن-2

تعرض منتجاهتا، ويقوم مبلء منوذج مطبوع على أعلى صفحة الويب، ويدون به هذا املتعامل رقم وبياانت 
بطاقة االئتمان ورمز السلعة اليت يرغب يف شرائها والعنوان الذي ترسل إليه، ويسمى هذا النوع من الشراء 

قابلها عن طريق البطاقة واليت يقوم البائع ابستعمال أرقامها عرب الشبكة ابلتجارة االلكرتونية. ويؤدي م
ابلتعامل مع أجهزة بنك احلامل من واقع األرقام السرية اليت أخطره هبا، يف أثناء تلك العمليات حيدث أن 

ويل مبالغ يتمكن الغري من التقاط األرقام السرية للبطاقة البنكية اخلاصة ابحلامل ويقوم ابستعماهلا يف حت
مالية من حساب العميل للحصول على سلع وخدمات، ويستخدم حمرتفو اإلجرام على الشبكة يف ذلك 

 عدة أساليب منها:
إبنشاء مواقع ومهية على شبكة االنرتنت تشبه مواقع الشركات الكربى األصلية، ويرتتب  أسلوب اخلداع:-

وقع الومهي الذي يتم إغالقه بعد احلصول على على ذلك أن معظم تعامالت املوقع األصلي يتلقفها امل
 األموال.

ابستخدام الربامج اليت تتيح االطالع على البياانت واملعلومات اخلاصة ابلشركات  أسلوب التجسس:-
التجارية الكربى، للحصول على أرقام بطاقات االئتمان املتعاملة معها واليت يعاد استخدامها بطريقة غري 

 مشروعة.
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عن طريق تزويد جهاز احلاسوب مبعلومات تفوق طاقته التخزينية،  ري املوقع املستهدف:أسلوب تفج-
وبكم هائل من الرسائل االلكرتونية، مما ينتج عنه ضغط على أجهزة احلاسوب وبراجمه، فيؤدي إىل تفجري 

اص ابلفاعل، املوقع املستهدف على الشبكة وتتبعثر املعلومات والبياانت املخزنة، لتنتقل إىل اجلهاز اخل
فيستويل على البياانت واألرقام اخلاصة ابلبطاقات، وترتكب هذه الطريقة على مواقع املؤسسات املالية 

 .38والشركات، لتحصيل أكرب قدر من أرقام البطاقات
 ففي مثل هذه احلالة يثار التساؤل عن املسؤولية اجلنائية هلذا الغري.    

ابلتقاط رقم البطاقة البنكية عند إجراء معاملة بني شخصني عرب شبكة  يف هذا الفرض الذي يقوم فيه الغري
اإلنرتنت ويقوم بسحب مبلغ مايل من حساب صاحب البطاقة ينطبق وصف جرمية النصب واالحتيال 
على هذا الفعل، وذلك الستعمال الفاعل طريقة احتيالية ابدعاء صفة غري صحيحة وهي أنه صاحب 

ا استعمل الرقم السري للبطاقة الذي يوهم بذلك، ويشبه ذلك فعل استعانة عنه عندم احلساب أو وكيل
الغري ابلبطاقة نفسها مع الرقم السري بغرض سحب مبلغ مايل من املوزع اآليل لألوراق النقدية اخلاص 

 ابلبنك، كما سبق بيانه.
أركاهنا وعناصرها على أما خبصوص جرمية السرقة واليت تستوجب أخذ مال الغري دون رضاه. وبتطبيق      

الوقائع السابقة جند أن حمل اجلرمية هو مال الغري املنقول املودع لدى البنك مصدر البطاقة، يف حني فعل 
األخذ يستوجب وضع اليد بصورة مباشرة أو غري مباشرة على مال الغري املنقول ابالستيالء عليه بنية متلكه. 

 إصدار أوامر للجهاز بسحب أو حتويل مبالغ مالية معينة وفاء غري أن ما يتم ابستخدام البطاقة يتمثل يف
لثمن السلعة دون أن متتد يد الفاعل إىل هذا املال، وإمنا يظهر للجهاز بصفة صاحب البطاقة، مما يرتب 

 .39االستجابة إىل األوامر اليت صدرت إليه بسحب أو حتويل هذه املبالغ
 بطاقة املمغنطة ال يشكل جرمية سرقة أو نصب أو خيانة أمانةوعلى أي حال فإن جمرد التقاط أرقام ال 

ذلك أن األمر ال يتعلق مبال منقول ولكن مبعلومة ذات طبيعة معنوية، بينما ترد جرائم املال على مال ذي 
 طبيعة حمسوسة وفقا ملا استقر عليه التفسري القانوين لتلك اجلرائم يف التشريعات املختلفة.

هر أن حمل االعتداء عبارة عن بياانت ومعلومات الكرتونية ال متثل ماال منقوال، ومبا أن ويف هذا التصرف يظ
حمل جرمية السرقة مال منقول مملوك للغري، فإن جمرد االعتداء واحلصول على هذه البياانت ال يشكل جرمية 

ل املال املنقول حمل سرقة النتفاء حملها. كما أن جرمية السرقة تقوم على فعل االستيالء الذي يتوجب نق
، يف حني أن 40السرقة وإخراجه من ملكية وحيازة مالكه إىل حيازة وملكية الفاعل والظهور مبظهر املالك
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نقل البياانت واملعلومات ال حيرم صاحبها من االحتفاظ هبا وال خترج من حيازته، مما ينفي جرمية السرقة عن 
 .41هذا الفعل

 البطاقة وفقا جلرائم املساس أبنظية املعاجلة اآللية لليعطياتالفرع الثاين: محاية استعيال 
ملا كانت احلاجة ملحة وضرورية حلماية املال املعلومايت، فقد استقر الفكر القانوين على ضرورة وجود      

  نصوص خاصة هلذا الغرض، وقد استجابت عدة دول هلذا االجتاه منها الوالايت املتحدة األمريكية، كندا
 نيا، النرويج وفرنسا ... اخل. أملا
وابلنسبة للجزائر، فقد قام املشرع ابستحداث نصوص جترميية خاصة لقمع االعتداءات الواردة على      

، وأدرجها يف الفصل الثالث 42املتضمن تعديل قانون العقوابت 15-04املعلوماتية مبوجب القانون رقم 
حتت عنوان "املساس  43قسم سابع مكرر 156-66رقم  من الباب الثاين من الكتاب الثالث من األمر

 أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات". 
الدخول والبقاء غري املشروع ، حيث عاجلت جرمية 7مكرر 394مكرر إىل  394ويشمل املواد من      

 النظام. االعتداءات العمدية على سالمة املعطيات املوجودة داخلو  44يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات
 الدخول والبقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية لليعطيات أوال:
يعد اقتحام النظام االلكرتوين من خالل الدخول غري املشروع من أخطر صور االنتهاك له، حيث      

ل يعترب حلقة يف سلسلة من االنتهاكات. فقد يقوم املعتدي بعد الدخول ابملساس بسرية البياانت من خال
االطالع عليها، وقد يقوم ابملساس بسالمة هذه البياانت من خالل تعديلها أو حموها، كما قد يزرع 
الفريوسات لتدمري امللفات املخزنة، أو يقوم ابستخدام األنظمة كأداة الرتكاب اجلرائم، كالتقاط وسرقة 

 .  45أصحاهبا ابلبنوك أرقام بطاقات الدفع االلكرتونية وإجراء حتويالت غري مشروعة على حساابت
مكرر قانون العقوابت على أنه: "يعاقب ابحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة  394ولقد نصت املادة 

دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة  100000إىل  50000من 
حذف أو تغيري ملعطيات  ترتب عن ذلكتضاعف العقوبة إذا ة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك.للمعاجل
وإذا ترتب عن األفعال املذكورة أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة "تكون العقوبة احلبس من ستة  املنظومة

 دج".  150000إىل  50000أشهر إىل سنتني والغرامة من 
املشروع، فيما تتحقق الصورة وعليه فإن الصورة البسيطة للجرمية تتمثل يف جمرد الدخول أو البقاء غري 

املشددة يف احلالة اليت ينتج فيها عن الدخول أو البقاء غري املشروع إما حذف أو تغيري يف املعطيات 
 .46املوجودة يف النظام أو ختريب لنظام اشتغال املنظومة
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حالة سرقتها أو  وميكن تطويع هذا النص بتطبيقه على االستخدام غري املشروع للبطاقات البنكية إما يف    
القيام بتزويرها أو التقاط أرقامها عرب شبكة االنرتنت مث يتم استخدامها يف االستيالء على األموال وحتويل 
مبالغ من حساابت أصحاهبا ابلبنوك، كما ميكن استخدمها من طرف صاحبها يف سحب مبالغ دون أن 

ة يف هذه احلالة هي جرمية البقاء غري يكون لديه رصيد كاف أو عند عدم وجود الرصيد، وتكون اجلرمي
 املشروع داخل النظام بشرط أن يكون صاحب البطاقة يعلم مقدما أبنه ليس له رصيد كاف.

 اثنيا: االلتداء العيدي للى بياانت نظام املعاجلة اآللية لليعطيات
بغرامة من على أنه: "يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و  1مكرر 394تنص املادة     

دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو  2000.000دج إىل  500.000
 أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها".

وال يشرتط اجتماع هذه الصور الثالثة وهي اإلدخال واحملو والتعديل، بل يكفي أن يصدر عن الفاعل 
ركـن املـادي. وهذه األفعال تنطوي على التالعب يف املعطيات اليت حيتويها نظام إحداها فقـط لكي يتوافر ال

املعاجلة اآللية للمعطيات سواء إبضافة معطيات جديدة غري صحيحة، أو حمو أو تعديل معطيات موجودة 
هو وهذا يعين أن النشاط اإلجرامي يف هذه اجلرمية إمنا يرد على حمل أو موضوع حمدد و  ،47من قبل

املعطيات أو املعلومات اليت متت معاجلتها آليا واليت أصبحت جمرد إشارات أو رموزا متثل تلك املعلومات، 
 .48وليست املعلومات يف ذاهتا ابعتبارها أحد عناصر املعرفة

 وعموم ا يتخذ فعل التالعب يف املعطيات املوجودة داخل النظام إحدى األشكال التالية :

قصد به إضافة معطيات جديدة على الدعامة اخلاصة هبا سواء كانت خالية أم توجد يو  فعل اإلدخال: -أ
عليها معطيات من قبل، ويتحقق هذا الفعل يف الفرض الذي يستخدم فيه احلامل الشرعي لبطاقة السحب 
يف سحب النقود من املوزع اآليل إبدخال رقمه السري للدخول وسحب مبلغا أكرب من رصيده يف 

 هلذلك ابلنسبة للحامل الشرعي لبطاقة الدفع يف تسديد مشرتايته بقيمة أكرب من املبلغ احملدد احلساب، وك
وبصفة عامة يتحقق فعل اإلدخال يف كل حالة يتم فيها االستخدام التعسفي لبطاقات الدفع أو السحب  

تحقق فعل اإلدخال سواء من حاملها الشرعي أو من الغري يف حاالت السرقة أو الفقد أو التزوير، كما ي
 أيضا يف حالة إدخال برانمج غريب "فريوس مثال" يضيف معطيات جديدة.

يقصد به إزالة جزء من املعطيات املسجلة على دعامة واملوجودة داخل النظام أو حتطيم و فعل احملــو:  -ب
 تلك الدعامة، أو نقل وختزين جزء من املعطيات إىل املنطقة اخلاصة ابلذاكرة.

 .49عين أن يتم السلوك اإلجرامي املتمثل يف حمو البياانت من النظام املعلومايت نفسه وليس خارجهوهو ما ي
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، ويتحقق 50ويقصد به تغيري املعطيات املوجودة داخل نظام واستبداهلا مبعطيات أخرى فعل التعديل: -ج
  كليا أو جزئيا أو بتعديلهافعل احملو والتعديل عن طريق برامج غريبة ابلتالعب يف املعطيات سواء مبحوها  

  وذلك ابستخدام القنبلة املعلوماتية اخلاصة ابملعطيات وبرانمج املمحاة أو برانمج الفريوسات بصفة عامة
  وأفعال اإلدخال واحملو والتعديل وردت على سبيل احلصر فال يقع حتت طائلة التجرمي أي فعل آخر غريها

 ملوجودة داخل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات. حىت ولو تضمن االعتداء على املعطيات ا
، حاول توفري محاية جزائية لألنظمة املعلوماتية وأساليب خالل هذه النصوص يالحظ أن املشرعومن      

املعاجلة اآللية للمعطيات، ورغم عدم وضعه لنصوص واضحة لتنظيم ومحاية البطاقات االلكرتونية، حيث مل 
خاصة ابجلرائم املتعلقة هبا، إال أن هذه النصوص اليت جاءت عامة ميكن  أييت هذا التعديل بنصوص

تطويعها أبن تتسع لتنطبق على البطاقات البنكية ابعتبارها حتتوي على بياانت معاجلة آليا، وخصوصا إذا 
 ما مت اقرتان هذه النصوص ابلقواعد الواردة ابلنصوص التشريعية األخرى واملتمثلة فيما يلي:

منه على أنه: "تعترب وسائل الدفع كل  69ويتضح بنص املادة املتعلق ابلنقد والقرض:  11-03األمر 
 .51األدوات اليت متكن كل شخص من حتويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقين املستعمل"
ذا الوسائل هبذا النص عرب املشرع على نيته ابلتوسع يف استعمال وسائل الدفع ليشمل الوسائل التقليدية وك

احلديثة ومن ضمنها البطاقات االلكرتونية، من خالل عبارة "مهما يكن السند أو األسلوب التقين 
 املستعمل".

استعمل املشرع اجلزائري صراحة مصطلح "وسائل الدفع املتعلق مبمافحة التهريب:  06-05األمر 
 .52ملتعلق مبكافحة التهريبا 2005أوت  23املؤرخ يف  06-05من األمر  03االلكرتوين" ابملادة 

ابب رابع إىل 53 2005فيفري  06املؤرخ يف  02-05تضمن القانون  القانون التجاري اجلزائري:
الكتاب الرابع من القانون التجاري حتت عنوان السندات التجارية، الفصل الثالث منه حيث خصص 

 .24مكرر 543واملادة  23مكرر  543مادتني لبطاقات الدفع والسحب ومها املادة 
من القانون  327حسم املشرع اجلزائري مسألة التوقيع االلكرتوين، بنص املادة القانون املدين اجلزائري: 

 . 1مكرر 323املدين على االعتداد ابلتوقيع االلكرتوين وفقا للشروط املذكورة يف املادة 
من تسلسل حروف أو أوصاف أو مكرر من نفس القانون أنه "ينتج اإلثبات ابلكتابة  323وجاء ابملادة 

أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها، وكذا طرق إرساهلا". 
منه أنه: "يعترب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين كاإلثبات ابلكتابة على  1مكرر 323ونصت املادة 

ة وحمفوظة يف ظروف تضمن خص الذي أصدرها وأن تكون معدالورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الش
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وابلتايل فإن املشرع اجلزائري يعترب املعلومات االلكرتونية املوجودة يف بطاقة االئتمان ضمن ، سالمتها"
االسناد العادية، وعليه فإهنا تكون حمال جلرمية التزوير وتلتقي مع احملررات العادية من حيث اإلثبات ومحايتها 

 .54التزويرمن 
النص اخلاص جبرائم املساس وحنن من جانبنا نؤيد موقف املشرع اجلزائري يف هذا الصدد، نظرا ألن      

أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات يقدم فوائد إذا ما قورن ابلنصوص التقليدية املتعلقة جبرائم األموال، ذلك 
نفسه ابعتباره قيمة مستقلة عن احلق يف امللكية أو أن املصلحة حمل احلماية فيه تتمثل يف محاية النظام 

احليازة، فجرمية الدخول تقع مبجرد فعل االخرتاق، وابلتايل فإن األمر يتعلق جبرمية نشاط أي جرمية خطر 
وليست جرمية ضرر، حيث تكتمل أركاهنا وعناصرها جملرد حدوث هذا الدخول غري املشروع، بغض النظر 

 ول من نتائج.عما يرتتب على هذا الدخ
وإذا ما مت تطبيق القواعد التقليدية على حماولة االستيالء على أموال ابستعمال بطاقة الغري دون رضاه     

ق ابلشروع يف اجلرمية، وهو من خالل األجهزة اآللية من دون أن يتمكن من سحب النقود، فإن األمر يتعل
ل اليت تقع اتمة مبجرد متكن الفاعل من اخرتاق تعاقب عليه أغلب القوانني، خبالف جرمية الدخو  ما ال

النظام، وال يلزم أن يتمكن من الوصول للبياانت أو إعطاء أوامر إىل أجهزة الكمبيوتر، فاجلرمية تقع مبجرد 
 استعمال املعتدي ألجهزة الكمبيوتر دون موافقة من صاحب احلق، وبغض النظر عن الباعث لذلك.

ري حني أحلق فقرة اثنية يف نفس املادة قرر من خالهلا ظرفا مشددا هلذه اجلرمية وحسنا فعل املشرع اجلزائ    
إذا ترتب على هذا الدخول غري املشروع حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة، حيث أن ذلك من شأنه أن 

 394يزيد من مستوى احلماية املقررة ألنظمة الكمبيوتر وما تتضمنه من بياانت. كما أضافت املادة 
 أبن الشروع يف هذه اجلنح معاقب عليه بنفس العقوبة املقررة للجنحة ذاهتا.  7ررمك

وعليه فإن جمرد الدخول غري املشروع لألجهزة العاملة على شبكة االنرتنت أو الشروع فيه يشكل يف حد 
 . 55ذاته جرمية يسأل عنها املعتدي جنائيا

ل العامل، حاول وضع نصوص لتنظيم البطاقات االلكرتونية، إال املشرع اجلزائري وعلى غرار بقية دو  :اخلامتة
ات أهنا جاءت عامة ومتفرقة بني األحكام الواردة يف القانون املدين وأخرى وردت يف بعض التشريع

وتتمثل مظاهر احلماية اجلنائية للبطاقة االلكرتونية يف احلماية املقررة للبطاقة ذاهتا وكذلك يف ، األخرى
بطريقة غري مشروعة، وذلك وفقا ملا تقرره القواعد يف جرائم األموال، ابإلضافة إىل ما تقرره استعماهلا 

 أحكام تزوير احملررات واليت ميكن أن تنسحب على البطاقات االلكرتونية.
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ومما يتصل ابحلماية اجلنائية يف موضوع البطاقات االلكرتونية ما تبناه املشرع اجلزائري من خالل تعديل      
، خبصوص من يستعمل البطاقة االلكرتونية اخلاصة 15-04ابلقانون  2004قانون العقوابت يف عام 

 ابلغري للدخول أو البقاء يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات بدون وجه حق.
 اهلوامش:

 .64املتعلق ابلنقد والقرض، املعدل واملتمم، ج.ر عدد  11-03ااألمر  .1
 .11، املتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 59-75املعدل واملتمم لألمر  2005فري في 06املؤرخ يف  02-05األمر  .2
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 التعاقد اإللمتوين واملسائل القانونية املتعلقة به
 برج بولريريج. -جامعة كحيد البشري اإلبراهييي –د. بن داود حسني  

    2سطيف  -جامعة كحيد ملني دابغني -وري وهيبةأ. لاش                                

يشهد هذا العصر ثورة معلوماتية مل يسبق هلا مثيل يف التكنولوجيا وما صاحبها من تطور بشكل   :ملخص
كبري ومتسارع يف شبكة االتصاالت الرقمية، قرةبت املكان واختصرت الزمان وألغت احلدود اجلغرافية بني 

ألقت بظالهلا على كافة جوانب احلياة بعد أن كانت مقتصرة على أغراض عسكرية الدول وهذه الوسيلة 
، مث حتولت لتستخدم ألغراض مدنية واقتصادية، 1969وأكادميية يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 

ا أدى إىل ظهور نوع جديد من التبادل التجاري  وفتحت اجملال واسعا إلبرام العقود مبختلف أنواعها، ممة
، 1993يسمى ابلتجارة اإللكرتونية عرب شبكة األنرتنت " جتارة العصر واملستقبل" وكان ذلك عام 

وأصبحت السلعة واخلدمة معروضة بطريقة منظورة غري ملموسة، حيث يتفاوض األطراف املتعاقدون عن 
لتعامل عرب األنرتنت بعد فيتبادلون املعلومات وسائر البياانت بسرعة فائقة يف جملس عقد افرتاضي، ويثري ا

العديد من التساؤالت حول هذه الوسيلة اليت ال تعرتف ابلكثري من املسلمات التقليدية كالسلطة املالكة هلا 
 واحلدود اجلغرافية والكتابة على الورق.

  التطور التكنولوجي ،التجارة اإللكرتونية ،العقد االلكرتوين ،التعاقد اإللكرتوين :املفتاحيةالمليات 
 مقدمة
ابت من الضروري البحث عن وسائل ملعاجلتها وضبطها يف إطارها املشروع، ممةا خلق حتداي أمام النظم      

القانونية، ومن أبرزها التعاقد عن بعد عرب شبكة األنرتنت وقانونية املعامالت اإللكرتونية، كالتعبري عن 
اإلرادة وتطابقها عن طريق تبادل رسائل البياانت، نظام الوفاء، اإلثبات، وقد أدت أشكال االنتهاكات 

ت النامجة عن هذه املعامالت، ممةا يستدعي واجلرائم اليومية يف بيئة التجارة اإللكرتونية إىل تزايد املنازعا
البحث عن القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة للنظر يف النزاع، ومدى مالئمة النصوص القانونية 
القائمة مع ما أفرزته وسائل االتصال احلديثة من إشكاليات وحتدايت، ممةا يتطلب دراسة مسحية لكافة 

 عدم تناقض أحكامها.التشريعات دون استثناء لضمان 
لذا برزت العديد من احملاوالت القانونية على الصعيد الفقهي والقضائي والتشريعي، للوقوف على      

مشكالت هذا التعامل وأشكال النزاعات اليت تثار بسبب التعامل ابلوسائط اإللكرتونية، واقرتاح احللول 
 املناسبة بشأهنا من أجل تنظيمها.
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معامالت التجارة اإللكرتونية اليت أصبحت واقعا عمليا، فرض نفسه على املؤسسات وأدى ازدايد      
الدولية والداخلية املهتمة بتسهيل وتوحيد القواعد القانونية، اليت تطبق على التجارة اإللكرتونية يف مجيع 

 دول العامل، واالهتمام مبختلف اجلوانب املتعلقة ابلتبادل االلكرتوين للمعامالت.
 لية البحث:إشما
إىل أي مدى ميمن القول إن اإلشكالية الرئيسية للبحث تتمثل يف اإلجابة عن التساؤل التايل:      

 بمفاية ومسايرة النصوص القانونية التقليدية لتحديد ماهية التعاقد اإللمتوين ونظامه القانوين؟  
 متهيد:
سائل االتصاالت واملعلومات املستخدمة يف إن التطور التكنولوجي الرهيب الذي شهده العامل يف و      

التعاقد عن بعد مل يكن معهودا من قبل، نتيجة ظهور األقمار الصناعية ودخوهلا جمال االتصاالت 
واإلعالم، مما أدى إىل زايدة الرتابط بني األسواق اخلارجية وأضفى على املعامالت التجارية صفة العاملية.  

جية على العديد من املقومات منها؛ استحداث طرق لتخزين البياانت، كما ترتكز هذه الثورة التكنولو 
الصور واألصوات وبسط قدرات اإلرسال عرب الفضاء عن طريق األقمار الصناعية. نتج عن هذا االندماج 
بني تكنولوجيا احلاسبات اآللية وتكنولوجيا االتصاالت، تكوين شبكة اتصال مركبة تسمى بشبكة األنرتنت 

إىل ظهور التجارة االلكرتونية، وذلك عن طريق اإلعالانت عن املنتجات والتسويق أو التفاوض  اليت أدت
 على إبرام العقود ابألساليب احلديثة، بدال من املستندات الورقية والوسائل التقليدية.

 أوال: مفهوم العقد اإللمتوين
، أي مبجرد وصفه عقدا فيخضع ألحد به ما املقصودإن حتديد ماهية العقد اإللكرتوين يتطلب توضيح      

 مصادر االلتزام، لكنه يتمتع خبصوصية متيزه عن بقية العقود األخرى، لذا سنوضح ذلك يف مايلي:
 تعريف العقد اإللمتوين  -1
من األمور اليت أاثرت اجلدل واختلفت عندها وجهات النظر، حماولة وضع تعريف التجارة االلكرتونية      

لعقود اإللكرتونية بصفة خاصة، ولعةل مرةد ذلك اخلالف تشعب هذه التجارة وتنوع العقود بصفة عامة، وا
 .1اليت تربم من خالهلا األمر الذي أدى إىل اختالف املفاهيم والتعريفات

 .2نتطرق إىل التعريفات بشأن العقد اإللكرتوين يف التشريع املقارن والتعريفات اخلاصة ببعض الفقهاء سوف
 لتشريعي للعقد اإللمتوين يف القانون املقارنالتعريف ا - أ
حرصت بعض التشريعات األوروبية والعربية اليت تنظم املعامالت اإللكرتونية على تعريف العقد      

 اإللكرتوين ابعتباره أحد تطبيقات التعاقد.
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كرتونية، جند أنه ابلرجوع إىل نصوص القانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة بشأن التجارة اإلل     
/أ أبهنا: " املعلومات اليت يتم إنشاؤها 2عرف العقد اإللكرتوين من خالل تعريفه لرسالة البياانت، يف املادة 

أو إرساهلا وإستيالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، مبا يف ذلك تبادل البياانت 
/ب، تبادل البياانت اإللكرتونية " يراد 2. وعرفت املادة 3أو التلكس"اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوين 

مبصطلح تبادل البياانت اإللكرتونية نقل املعلومات من حاسوب إىل حاسوب آخر ابستخدام معيار متفق 
 عليه لتكوين املعلومات".

اإلرادة فيه بني  وعليه فإن العقد اإللكرتوين حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم التعبري عن     
 ب وهي : -/ أ2املتعاقدين ابستخدام الوسائل احملددة يف املادة 

 نقل املعطيات من كمبيوتر إىل كمبيوتر آخر وفقا لنظام عرض موحد. -
 نقل الرسائل اإللكرتونية ابستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية. -
 لكس أو الفاكس.النقل للنصوص ابستخدام األنرتنت، أو تقنيات أخرى كالت -

يتضح مما سبق أن األنرتنت حسب هذا القانون ليست الوسيلة الوحيدة لتمام عملية التعاقد يف      
 التجارة اإللكرتونية، بل تشاركها وسائل أخرى مثل جهازي التيلكس والفاكس.

إللكرتوين الذي يتم أما القانون األمريكي فقد أورد تعريفا للسجل اإللكرتوين الذي هو مبثابة العقد ا     
إبرامه بني األطراف أبنه: " عقد أو أي سجل آخر يتم ختليقه، تكوينه، إرساله، نقله، استقباله أو ختزينه 

 أبي وسيلة إلكرتونية".
فقد عرف العقد اإللكرتوين يف املادة  2001سنة  85أما قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقم      

ئل إلكرتونية أو جزئيا". وأضافت نفس أبنه: " االتفاق الذي يتم انعقاده بوسا الثانية منه بشكل صريح
ستخدام املادة إىل ذلك تعريفا خاصا للوسائل اإللكرتونية اليت يربم بواسطتها العقد على أنه: " أية تقنية ال

 .وسائل كهرابئية، مغناطيسية، ضوئية أو أية وسائل مشاهبة يف تبادل املعلومات وختزينها"
أما عن اجلزائر فيالحظ أن القانون املدين اجلزائري مل يتعرض للنظم القانونية اليت حتكم العقد اإللكرتوين      

 .4ومل يتناول تعريفه
مما سبق يتضح أن املشرع األردين، أكثر اهتماما على عكس غريه من املشرعني يف البلدان العربية بوضع     

اإللكرتوين، حيث مل حيصره يف نوع حمدد من العقود جاء هذا التعميم تعريف صريح ومباشر وشامل للعقد 
املطلق هلذا التعريف سعيا الحتوائه كافة التصرفات، اليت يتم إبرامها عرب األنرتنت وترك اجملال مفتوحا إلدراج 

، أبنه تصرفات جديدة، تتم ابلصفة اإللكرتونية اليت قد توجد مستقبال. فحدد املقصود ابلعقد اإللكرتوين
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العقد املربم عرب شبكة األنرتنت فهو عقد كغريه من العقود التقليدية، لكنه يكسب الطابع اإللكرتوين من 
خالل الطريقة اليت ينعقد هبا، أو الوسيلة اليت يتم إبرامه من خالهلا، هذا العقد يظم إىل طائفة العقود اليت 

لتواصل بني األطراف بوسيلة مسموعة مرئية عرب تتم عن بعد وينشأ من تالقي القبول ابإلجياب بفضل ا
 .5شبكة دولية مفتوحة ومعدة لالتصال عن بعد

 التعريف الفقهي للعقد اإللمتوين -ب
" ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل  6عرف جانب من الفقه األمريكي العقد اإللكرتوين أبنه     

صيغ معدة سلفا ومعاجلة إلكرتونيا، تنشئ التزامات للرسائل بني البائع واملشرتي واليت كانت قائمة على 
 تعاقدية".

كما عرف العقد اإللكرتوين من جانب الفقه الفرنسي أنه" اتفاق يتالقى فيه اإلجياب ابلقبول بشأن       
األموال واخلدمات، عرب شبكة دولية لالتصال عن بعد، بوسيلة مسموعة ومرئية، تتيح التفاعل احلواري بني 

. هذا التعريف اقتصر على املعامالت اليت تربم عرب األنرتنت فقط، ما يتعرض مع مفهوم 7القابلاملوجب و 
تقنيات االتصال املختلفة، وتعريف التجارة اإللكرتونية، كما أنه من اخلطأ أن تربط مفهوم العقد اإللكرتوين 

إلكرتونية تفوق يف تطورها  بوسيلة اتصال معينة، السيما وأن وسائل االتصال عن بعد تعتمد على تقنيات
الدراسات القانونية، اليت تالحقها كما أن األنرتنت سوف تصبح خالل عشر سنوات وسيلة قدمية لتظهر 

 .8وسيلة جديدة يطلق عليها اسم الفضاء املصطنع، الذي سوف يؤدي إىل وجود عامل ذهين مصطنع

بوسيلة إلكرتونية فيعرف أبنه" االتفاق الذي  من التعاريف ما يكتفي أبن يكون العقد مربما ولو جزئيا    
 .9يتم انعقاده بوسيلة إلكرتونية كليا أو جزئيا أصالة أو نيابة"

ومن التعاريف ما مشل مجيع الوسائل اإللكرتونية، لكنه اشرتط لكي يعترب العقد إلكرتونيا أن تكتمل       
أنه " كل عقد يتم عن بعد ابستعمال وسيلة كافة عناصره عرب الوسيلة اإللكرتونية حىت إمتامه، معتربا 

وأنه عبارة عن " تقابل لعرض مبيعات أو خدمات يعرب عنه بوسيلة  10إلكرتونية ذلك حىت إمتام العقد"
اتصال مسعية ومرئية من خالل شبكة دولية لالتصاالت عن بعد مع قبول، والذي يكون قابال ألن يظهر 

. هناك من عرفه أبنه" التفاوض الذي 11واملعلومة اليت تقدمها اآللة" ابستعمال النشاط احلواري بني اإلنسان
. وقد استند جانب من 12انتهى ابالتفاق التام بني إرادتني صحيحتني ابستخدام وسيلة اتصال حديثة"

كل الفقه إىل صفة أطراف العالقة القانونية يف تعريفه لعقود التجارة اإللكرتونية، وعرفها أبهنا تنفيذ بعض أو  
املعامالت التجارية للسلع واخلدمات اليت تتم بني مشروع جتاري وآخر، أو بني اتجر ومستهلك، ذلك 

 ".13ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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العقد اإللكرتوين من العقود املربمة عن بعد، حسب ما أقره الفقه ونصوص القانون، فيعرف العقد      
  قد الذي تتالقى فيه عروض السلع واخلدمات بقبول من أشخاص يف دول أخرىاإللكرتوين الدويل أبنه الع

ذلك من خالل الوسائط التكنولوجية املتعددة، منها شبكة املعلومات الدولية، األنرتنت، هبدف إمتام 
 .14العقد
فهوم تلك إن تنوع التعريفات السابقة لعقود التجارة اإللكرتونية يضفي قدرا من املرونة يف حتديد م     

العقود، كما يتيح للمشتغلني تطبيق القانون ابملالئمة بني تلك املفاهيم املستحدثة، وبني ما ستجد من 
ظروف. لذا نعتقد أنه من الصعب وضع تعريف عام لعقود التجارة اإللكرتونية يتجاوز مستوى النقد، غري 

 أن اإلقرار هبذه الصعوبة ال مينعنا من االجتهاد يف هذا الصدد.
بناء على ما سبق ميكننا أن نعرف العقد اإللكرتوين أبنه" العقد الذي يتالقى فيه اإلجياب ابلقبول عرب      

شبكة اتصاالت دولية ابستخدام التبادل اإللكرتوين للبياانت، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية". يعترب هذا 
دا لعقود التجارة اإللكرتونية من اجلوانب التعريف أكثر انسجاما وتناسقا مع هذا العقد، ألنه يضع حتدي

 التالية ) من حيث النطاق والوسيلة، من حيث احملل، من حيث طريقة التعبري عن اإلرادة(.
 اثنيا: خصائص العقد اإللمتوين

 وهي كمايلي:من خالل تعريفات العقد اإللكرتوين السابقة الذكر تبني لنا      

 عدالعقد اإللمتوين هو تعاقد لن ب  -1
إن التعاقد التقليدي بني حاضرين يتطلب النعقاده وجود طرفيه يف جملس العقد، من أجل االتفاق      

أما السمة األساسية للتعاقد اإللكرتوين أنه يتم بني متعاقدين ال جيمعهما ، على تفاصيل العقد املزمع إبرامه
ية خمتلفة، فتبادل الرتاضي يكون جملس عقد حقيقي؛ حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوج
، ولذلك فهو ينتمي إىل طائفة 15إلكرتونيا عرب شبكة االنرتنيت من خالل جملس عقد حكمي افرتاضي

العقود عن بعد، حيث يتم تبادل اإلجياب والقبول اإللكرتوين عرب األنرتنت، فيجمعهم بذلك جملس عقد 
، وقد يكون العقد اإللكرتوين غري 16ه يتم عن بعدحكمي افرتاضي، ولذلك فهو عقد فوري معاصر رغم أن

 .17معاصر، أي أن اإلجياب غري معاصر للقبول، وهذا نتيجة صفة التفاعلية فيما بني أطراف العقد
 استخدام الوسائط االلمتونية يف إبرام العقد :  -2 

ظاهر اخلصوصية يف العقد يتم استخدام الوسائط اإللكرتونية يف إبرام التعاقد، ويعد ذلك من أهم م     
اإللكرتوين، بل إهنا أساس هذا العقد حيث يتم إبرامه عرب شبكة اتصاالت إلكرتونية، فالعقد اإللكرتوين ال 
خيتلف من حيث املوضوع أو األطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه خيتلف فقط من حيث طريقة 
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الوسائط هي اليت دفعت إىل اختفاء الكتابة التقليدية  إبرامه وكونه يتم ابستخدام وسائط إلكرتونية، وتلك
 اليت تقوم على الدعائم الورقية، لتحل حملها الكتابة اإللكرتونية اليت تقوم على دعائم إلكرتونية.

 العقد االلمتوين لقد جتاري  -3
لتجارة يتصف العقد اإللكرتوين غالبا  ابلطابع التجاري واالستهالكي، لذلك يطلق عليه عقد ا   

اإللكرتونية، وقد جاءت تلك الصفة من السمة الغالبة، لذلك العقد حيث أن عقود البيع اإللكرتونية 
 تستحوذ على اجلانب األعظم من جممل العقود. 

ويرتتب على ذلك أن العقد اإللكرتوين يتسم بطابع االستهالك؛ ألنه غالبا  ما يتم بني اتجر أو مهين      
، ولذلك خيضع العقد اإللكرتوين عادة للقواعد 18نه يعترب من قبيل عقود االستهالكومستهلك، ومن مث فإ

، و كذا قانون 7-97ملا جاء به التوجيه األورويب بشأن محاية املستهلك رقم اخلاصة حبماية املستهلك، 
ن الفرنسي والذي يفرض على املهين التاجر، ابعتباره الطرف القوي يف العقد العديد م االستهالك

العقد، من أهم هذه االلتزامات االلتزام  ابعتباره الطرف الضعيف يف  االلتزامات القانونية اجتاه املستهلك ،
من قانون االستهالك الفرنسي الذي أوجب على    113-3العام ابإلعالم،  ويستفاد ذلك من نص املادة 

اقد يتم عن بعد لذا جيب أن كل شخص حمرتف أن حييط علما املستهلك بكافة جوانب العقد، ألن التع
تكون البياانت و املعلومات صحيحة حول املنتوج أو السلعة اليت يسعى املستهلك للحصول عليها، وعدم 

 ،...اخل19التأثري على سالمة رضاه ابإلشهار الكاذب
 العقد االلمتوين لقد لابر للحدود ) دويل (  -4
ا بددت فرقة العامل، ألغت احلدود اجلغرافية بني الدول حيث تكمن أمهية تقنيات االتصال اإللكرتونية أهن    

أصبحت املعلومات تناسب حبرية، األمر الذي ينبغي وضعه يف اعتبار املشرع عند تنظيمه ملثل هذه 
املعامالت، ذلك حىت يضمن للقواعد القانونية فعاليتها وإحاطتها بضماانت تضفي عليها الثقة والطمأنينة 

ما أن العالقات القانونية الناشئة عن املعامالت اإللكرتونية ليست حبيسة قطر معني، فهي . ك20يف التعامل
تنساب عرب احلدود لتشمل كافة أرجاء املعمورة، فالبائع واملشرتي واملنتج قد يكونون يف ثالثة بلدان 

 .21خمتلفة
 ولة وبني متعاقدين ينتمون إليهاالعقد اإللكرتوين قد يكون عقدا داخليا، إذا ما انعقد داخل إقليم الد    

كما قد يكون عقدا دوليا وفقا ألحد املعيارين، القانوين واالقتصادي: فوفقا للمعيار القانوين يكون للعقد 
، أما وفقا للمعيار االقتصادي فيكون 22طابع دويل إذا كان املتعاقدون يتواجدون وينتمون إىل دول خمتلفة
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حل التجارة الدولية، وذلك أبن يرتتب عليه تدفق السلع واملنتجات للعقد طابع دويل إذا تعلق مبصا
 .23واخلدمات عرب احلدود

 اثلثا: الطبيعة القانونية للتعاقد اإللمتوين
مير عرب شبكة األنرتنت يوميا اآلالف من العقود اليت تربمها األطراف املتعاقدة، من بيع وشراء      

مر الذي يدعوان إىل حتليل هذه العقود وإمعان النظر يف طبيعتها واستئجار ملختلف السلع واخلدمات، األ
وتصنيفها كعقود رضائية، ختضع ملبدأ سلطان اإلرادة والرتاضي بني األطراف املتعاقدة أو عقود إذعان ال 
يكون ألحد األطراف فيها حرية اإلرادة، اليت متكنه من التفاوض حول شروط العقد؛ وال يكون له إال 

للشروط املوضوعية من الطرف اآلخر، دون أن ميلك مناقشتها أو التعديل فيها أو االعرتاض  االستجابة
 عليها مما يقرهبا إىل عقود اإلذعان مثل عقود الغاز والكهرابء، والنقل وهناك نظريتان يف هذا املوضوع:

 العقود اإللمتونية من طبيعة لقود اإلذلان

قود التجارة اإللكرتونية هي مبثابة عقود إذعان، وإن مل يصرح بذلك يوجد يف القانون اإلجنليزي أن ع     
صراحة عليها اعتبار أن املتعاقد ال ميلك إال أن يضغط يف عدد من اخلاانت املفتوحة أمامه يف موقع البائع 
ه أو املشرتي، على املواصفات اليت يرغب فيها من السلعة وعلى الثمن احملدد سلفا، الذي ال ميلك مناقشت

 أو املفاوضة عليه مع املتعاقد اآلخر، وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد برمته أو رفضه كلية.
 العقود اإللمتونية لقود رضائية

يذهب جانب من الفقه إىل اعتبار أن العقد اإللكرتوين عقد مساومة، والذي يعرف على أن           
ة الفعلية والقانونية بني أطرافه، حيث يستطيع كل منهم العقد الذي يقوم الرتاضي فيه على أساس املساوم

 مناقشة شروطه، فيتم االتفاق بينهم بعد التفاوض واملساومة.
وعيه ميكن القول أن العقد اإللكرتوين يتم ابستخدام الوسائل اإللكرتونية واملعامالت اليت تتم من      

رورة من مستهلك إىل آخر، فما يراه األول خالهلا، ليست كلها تتعلق بسلع ضرورية فتختلف حالة الض
ضرورة ال يراه الثاين كذلك، كما أن التجارة اإللكرتونية توفر البدائل الالزمة، حيث جتد نفس السلع 
معروضة يف أكثر من حمل جتاري افرتاضي واالحتكار أمر اندر، ألن األنرتنت شبكة عاملية ال تعرتف 

املتعاملني إلكرتونيا الرتجيح واملفاضلة يف ما بني العروض املطروحة قبل ، مما سهل على 24ابحلدود اجلغرافية
اإلقدام على التعامل، واالنتقال من موقع إىل آخر حبرية، إذ يكفي وجود عقد منوذجي سابق اإلعداد 
إلصباغ احلماية املقررة مبوجب القانون يف مواجهة عقود اإلذعان، ومن مث فإن العقد اإللكرتوين هو من 
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قود املساومة، إال أن عقد البيع اإللكرتوين قد خيتلط مع بعض العالقات املربمة أيضا عن طريق األنرتنت ع
 .  25وهو ما يدعوان إىل التمييز بني العقد اإللكرتوين وابقي العقود

 رابعا: متييز العقد اإللمتوين لن غريه من العقود 
يت تربم عن بعد، فتعترب من أهم أوجه اخلصوصية اليت متيزه عن إن العقد اإللكرتوين ينتمي إىل العقود ال      

غريه من العقود احلديثة على الوسط القانوين واليت يصعب حصرها، كذلك ليس هو الوحيد الذي يتم إبرامه 
يف حميط البيئة اإللكرتونية، فهناك عقود أخرى متالزمة معه، ألنه من املمكن أن تكون هي األساس الذي 

يه العقد اإللكرتوين، ولوالها ملا متت املعامالت اإللكرتونية، من هنا سنعرض االختالف للعقد عن يرتكز عل
 غريه حبسب طريقة التعاقد من جهة، وعن العقود املرتبطة به من جهة أخرى.

 متييز العقد اإللمتوين لن غريه من العقود حبسب طريقة التعاقد

العقود التقليدية من نواحي عديدة، ولكنه خيتلف عنها يف وسيلة  إذا كان العقد اإللكرتوين يتفق مع     
 إبرامه، قد يتشابه مع سبل التعاقد احلديثة عن بعد، إال أنه يتميز أبنه يتم من خالل شبكة اتصال دولية.

 التعاقد اإللمتوين والتعاقد التقليدي

    واء كان هذا األثر هو إنشاء التزاميعرف العقد أبنه: " توافق إرادتني على إحداث أثر قانوين، س     
  ، وال شك يف ضرورة توافر أركان العقد وهي الرضا، احملل، السبب، والشكلية26نقله، تعديله، أو إهنائه

فهذه العناصر ال مناص من توافرها يف كل عقد. فأوىل العقود اليت سنقوم بدراستها هي عقد البيع الذي 
من القانون املدين بقوله: " البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل  351ة عرفه املشرع اجلزائري يف املاد

 ".27للمشرتي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل مثن نقدي
يستخلص من هذه التعاريف أن عقد البيع التقليدي من عقود املعاوضة، وانقل للملكية وهو من      

يف أهنما ينعقدان بتوافق إراديت املتعاقدين؛ أي تطابق اإلجياب  العقود الرضائية، يتفق مع العقد اإللكرتوين
والقبول، إال أن خصوصية العقد اإللكرتوين تتجلى يف الوسيلة اليت تستخدم يف نقل إرادة كل طرف لآلخر 

، ويف العقد التقليدي وبسبب توافر عناصر جملس العقد احلقيقي الذي 28أو التفاوض بشأن بنود العقد
ه الطرفان أثناء التفاوض وتطابق اإلجياب مع القبول، بني شخصني حاضرين من حيث الزمان يتالقى في

   واملكان، يستطيع كل طرف أن يتأكد من شخصية الطرف األخر، ويتعرف على مدى جديته يف التعاقد
مكانية بذات كما يتيح التعاقد التقليدي أيضا التعرف على حمل التعاقد بسهولة، بينما قد ال تتوافر هذه اإل

الدرجة يف التعاقد اإللكرتوين، الذي يعد وجود املتعاقدين يف مكانيني منفصلني بل قد يفصل بينهما مئات 
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أو آالف األميال، ومن مث يعد جملس العقد اإللكرتوين جملسا حكميا كونه من العقود اليت تربم عن بعد 
 .  29ومن طبيعة خاصة

 يق التليفونالتعاقد اإللمتوين والتعاقد لن طر 

قد يتفق التعاقد االلكرتوين مع التعاقد ابلتليفون يف أن كل منهما تعاقد فوري ومباشر، حيث يتالشى      
عنصر الزمن فهي مجيعا عقود تربم بني غائبني من حيث املكان على األقل، على أن العقد االلكرتوين يضل 

ما مييز التعاقد ابلتليفون، أنه تعاقد شفوي قد متميزا عن التعاقد ابلتليفون من نواحي عديدة، حيث أن 
يتطلب صدور أتكيد كتايب من املوجب البائع يف حالة عقد البيع، مثال يرسله إىل الطرف اآلخر املتعاقد 
)املشرتي( يف موطنه نظرا لصعوبة إثبات التعاقد ابلتليفون وال ينعقد العقد، إال بتوقيع املشرتي وفقا للقانون 

، أما يف التعاقد اإللكرتوين املربم عن طريق شبكة األنرتنت، قد 1989جويلية  23در يف الفرنسي الصا
يتفاعل املوجب مع املوجب له فال حيتاج املوجب إىل إصدار كتايب، بل يعترب العقد قد مت مبجرد تعبري 

فاتيح املتصلة الطرف اآلخر عن إرادته بقبول التعاقد، بواسطة الضغط على عبارة موافق عن طريق لوحة امل
   ، كما أنه يف التعاقد اإللكرتوين ميكن رؤية الرسالة اإللكرتونية املرسلة على جهاز احلاسوب30ابلكمبيوتر

كما ميكن طباعتها واحلصول على نسخة منها وخزن الرسائل واالحتفاظ هبا يف اجلهاز، بينما يف التعاقد 
 .31عن طريق اهلاتف تكون الرسالة شفوية

 لمتوين والتعاقد لن طريق التليفزيونالتعاقد اإل
يتفق العقد االلكرتوين مع التعاقد عن طريق التلفزيون يف أن اإلجياب يكون غالبا موجها للجمهور،          

، على أهنما يتمايزان 32الذي يرغب يف التعاقد بشأن إحدى السلع أو اخلدمات إذ تتم ابلصورة والصوت
فتختلف بشأن كل منهما، ففي التعاقد بواسطة التلفزيون قد تكون مدة  يف مدة العرض وأسلوب التعاقد

عرض اإلجياب هي عدة ثواين، وهي مدة اإلعالن التجاري اخلاص مبحل اإلجياب، أما اإلعالم يف التعاقد 
اإللكرتوين فإن املوجب له يستطيع أن يتعرف على كافة معلومات التعاقد وبنوده من خالل املوقع 

للموجب، كذلك يف التعاقد االلكرتوين التعبري عن القبول يتم عرب التبادل اإللكرتوين للبياانت أو اإللكرتوين 
الربيد اإللكرتوين أو أبية وسيلة من وسائل التعبري اإللكرتوين عن القبول. من انحية أخرى فإن الفارق 

ليفزيون، فال توجد إمكانية اجلوهري يكمن يف أن البث يتم من جانب واحد يف حالة التعاقد عن طريق الت
للتجاوب أو ألية مبادرة من جانب العميل، ذلك على عكس العقد اإللكرتوين، الذي يتيح التفاعل 
والتفاوض مباشرة بني طريف العقد، مما يسمح حبضور افرتاضي معاصر بني أطراف التعاقد، كما ميكن أيضا 
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ذلك فإن الوفاء يف التعاقد اإللكرتوين ميكن أيضا أن تنفيذه إلكرتونيا إذا كان حمله يسمح بذلك، فضال عن 
 ،...اخل    33يتم من خالل وسائل الدفع اإللكرتونية؛ كبطاقات االئتمان، التحويل، القيد املصريف اإللكرتوين

 متييز العقد اإللمتوين لن غريه من العقود املرتبطة به يف البيئة اإللمتونية 
م آليات التجارة اإللكرتونية ويكتسب الطابع اإللكرتوين من الطريقة اليت يعد العقد اإللكرتوين أه     

إال أن التطور املستمر يف جمال نظم املعلومات واالتصاالت، أدى إىل ظهور العديد من العقود  ينعقد هبا، ِّ
 .34رتونيااحلديثة على الوسط القانوين واليت يصعب حصرها، وهناك طائفة من العقود التجارية اليت تربم إلك

لتمييز العقد اإللكرتوين عن غريه من العقود املرتبطة به يف البيئة اإللكرتونية يطلق على هذه العقود      
  عقود اخلدمات اإللكرتونية، وهي العقود اخلاصة بتجهيز وتقدمي خدمات األنرتنت وكيفية االستفادة منها

، سنتناول هذه الطائفة من 35واملستفيدين منهاأي اليت تربم بني القائمني على تقدمي خدمات الشبكة 
 العقود فيما يلي:

 لقد الدخول إىل شبمة األنتنت )لقد االشتاك يف األنتنت(
يعد عقد الدخول إىل شبكة األنرتنت من الناحية الفنية من أهم العقود اإللكرتونية، تطلبها مباشرة      

زمة إلبرام أو تنفيذ العقد اإللكرتوين، مبقتضى هذا العقد يتيح املعامالت اإللكرتونية وتعترب خطوة مبدئية ال
مقدم خدمة الدخول إىل األنرتنت إىل العميل الوسائل اليت متكنه من الدخول إىل الشبكة، أمهها برامج 
االتصال الذي حيقق االتصال بني جهاز الكمبيوتر واألقمار الصناعية اليت من خالهلا يتم بث إشارات 

حتويلها إىل الشكل الذي جند شبكة األنرتنت عليه، كما يتوجب على املزود توفري كافة الربامج رقمية يتم 
 .36األساسية لتشغيل خدمة األنرتنت

يتضح لنا أن عقد الدخول إىل شبكة األنرتنت وإن كان يتفق مع العقد اإللكرتوين من حيث كوهنما      
ظل متميزا ومستقال عن الثاين وميثل آلة الزمة إلبرامه أو من عقود التجارة اإللكرتونية، إال أن األول ي

 تنفيذه.
 قد اإللالن اإللمتوينل

إن اإلعالانت عرب تقنيات االتصال احلديثة أصبحت متثل سوقا تنافسيا إبمكاانهتا الضخمة وتكاليفها      
لإلعالن عن السلع  املنخفضة عن اإلعالانت التقليدية، حيث ازدمحت الشبكات املفتوحة مبواقع كبرية

واخلدمات وغريها من القيم املادية اليت يدعو أصحاهبا عامة الناس إىل التعامل بشأهنا من خالل العديد من 
 .37العقود
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لإلعالن عدة تعارف خمتلفة ابختالف معايريه حسب الوسيلة املستخدمة، حيث يعرفه جانب من      
، وعرفه البعض اآلخر 38يا على اجلمهور حتقيقا لغاايت جتاريةالفقه " أبنه كل وسيلة هتدف إىل التأثري نفس

  على أنه " تلك العقود اليت تربم بقصد بث إعالانت معينة ذات طبيعة جتارية أو مهنية عرب قنوات اإلرسال
أو األنرتنت إذ يتم تقدمي مواقع على األنرتنت، وتقوم بعض إعالانت التجار على هذه املواقع حبيث يطةلع 

 .39ا كل مستخدم هلذه الشبكةعليه
من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن اإلعالن يفرتض لقيامه التكرار واإلحلاح هبدف تنشيط الطلب      

على املنتجات واخلدمات، ويظم اإلعالن عنصرين؛ العنصر املادي ويقصد به كافة أشكال اإلعالن املصورة 
عنوي وهو حتقيق الربح، أما حمل اإلعالن فقد يكون منتوج منها الصحف واجملالت ،.....اخل، والعنصر امل

 .40أو خدمة، ولإلعالانت أبنواع عديدة وما يهمنا يف هذا اجملال هو اإلعالن التجاري
يعترب عقد اإلعالن اإللكرتوين من طائفة العقود اليت تربم وتنفذ عرب شبكة األنرتنت، فهو عقد رضائي      

ادتني متطابقتني لطرفيه املعلن ووكالة اإلعالن، وهو من العقود غري املسماة، ينشأ بتبادل التعبري عن إر 
 .41ينقضي وفقا ألسباب انقضاء العقد طبقا للقواعد العامة

 لقد إنشاء املتجر االفتاضي -ج
يعرف عقد إنشاء املتجر االفرتاضي أبنه " عقد يلتزم مبقتضاه مقدم اخلدمة أبن ميكن التاجر من عرض      
، يكتسب 42اعته من خالل موقع إلكرتوين أو مركز جتاري افرتاضي، ذلك يف مقابل أجر متفق عليهبض

هذا العقد أمهية ابلغة يف املعامالت اإللكرتونية، فلكي يتمكن التاجر من إجراء الصفقات عرب األنرتنت 
ك قد يعهد هبذه املهمة إىل والتعاقد مع عمالئه فإنه ال بد وأن ينشئ له موقعا جتاراي على الشبكة، وهو بذل

  أحد املهنيني املختصني يف جمال املعلومات الذي يتوىل بدوره تصميم هذا املوقع وفقا للشروط املتفق عليها
  وغالبا ما تتعلق هذه الشروط ببعض املواصفات اليت ينبغي توافرها يف املوقع مثل؛ مجال التصميم وفعاليته

فحات،....اخل. إن الفكرة األساسية للتجارة اإللكرتونية تدور حول سهولة االستخدام، سرعة حتميل الص
 جتميع البائعني واملستهلكني يف معارض أو مراكز جتارية افرتاضية، تنقسم هذه املراكز إىل قسمني:

أوهلما: ميكن الدخول إليه دون حاجة إىل إجراءات معينة، لكنه يسمح ابإلطالع والتجول واإلحبار فقط 
 عرف على السلع واخلدمات املعروضة فقط دون الشراء.من أجل الت

اثنيهما: لكي يتم الشراء ينبغي الدخول إىل القسم الثاين وال ميكن ذلك إال بعد إتباع إجراءات معينة 
تستهدف التحقق من شخصية الزائر، وتسجيله وتتلخص هذه اإلجراءات يف أن يذكر الزائر، رقم بطاقته 
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افظة النقود اإللكرتونية من أجل تيسري الوفاء، وأن يكون للشخص توقيع رقمي االئتمانية أو استخدام ح
 .43ذو شفرة خاص هبدف أن يعتمد التصرفات اليت يربمها

 خامتة
إن استعمال األنرتنت يف خمتلف اجملاالت يف تزايد مستمر وخاصة يف اجملال االقتصادي والتجاري       

ياجات، لذا تطرقنا يف هذه الدراسة ملاهية التعاقد اإللكرتوين الذي كإبرام العقود على خمتلف السلع واالحت
 عد من أهم املوضوعات احلديثة وركزان على املسائل القانونية املتعلقة به.

ويف هناية هذه الدراسة ال نربد أن جنعل من اخلامتة تلخيصا ملا ورد يف املنت، وإمنا يتطلب منا التطرق إىل ما 
 ئج و اقرتاحات نذكر أمهها فيما يلي:توصلنا إليه من نتا
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 التحميم اإللمتوين كوسيلة لتسوية منازلات التجارة اإللمتونية.
 برج بولريريج. –جامعة كحيد البشري اإلبراهييي  –د. صديقي سامية 

 جامعة جباية. -بد الرمحان مريةجامعة ل –أ. بولواطة السعيد                                 
 ملخص

مع ازدايد حجم عقود التجارة اإللكرتونية املربمة عن طريق اإلنرتنت ازداد معها حجم النزاعات  
النامجة عن ذلك، وابلنظر ملا يرتتب عن اللجوء للقضاء العادي من أعباء على املتعاقدين بواسطة شبكة 

عامل افرتاضي وكذا جتاوزها حلدود الدول، وكذا ابلنظر إلشكالية  االنرتنت ابعتبارها عقود تتم عن بعد ويف
القانون الواجب التطبيق عند حدوث النزاع وخشية لفقدان التجارة اإللكرتونية ملوقعها البارز يف جمال 
      التبادل التجاري الدويل، مت إنشاء مراكز خمتصة يف التحكيم اإللكرتوين وذلك ملواكبة التطور املتسارع 
و النشط للتجارة اإللكرتونية، فالتحكيم اإللكرتوين يعد آلية متطورة لفض النزاعات ابلسرعة والدقة 

 املطلوبني بطريقة عصرية وحديثة مل أيلفها املتقاضون من قبل.
، التطور منازعات التجارة اإللكرتونيةد االلكرتوين، تعاق، الالتحكيم اإللكرتوينالكلمات املفتاحية: 

 التكنولوجي
Abstract : 

With the increasing volume of e-commerce contracts concluded 

through the Internet, the volume of disputes resulting from this has 

increased. In view of the fact that the use of ordinary courts has a burden 

on Internet-based contractors as remote contracts and in a virtual world, 

as well as exceeding the borders of countries, Application In the event of 

conflict and fear of the loss of e-commerce for its prominent position in the 

field of international trade, specialized e-arbitration centers have been set 

up to cope with the rapid and active development of e-commerce. For 

conflicts with the speed and accuracy required in a modern and modern 

way not known to the litigants before. 

 مقدمة
إن التطور الذي يشهده عصران الراهن يف اجملال املعلومايت والتكنولوجي كان له األثر اإلجيايب على  

حيها، وما تشهده العالقات العامل أبسره ابلنظر للتغري و التحول احلادث على أمناط احلياة يف خمتلف منا
التجارية الدولية يف عصر عوملة االقتصاد من منو للعالقات االقتصادية الدولية بني األفراد والدول، وهو ما 
رسخ تقاليد جتارية يف جمتمع عاملي مما استدعى األمر اللجوء إىل التحكيم اإللكرتوين ابعتباره ضرورة اثبتة 

فالتحكيم اإللكرتوين أصبح يف الوقت الراهن أهم وسيلة يرغب املتعاملون  من مستلزمات التجارة الدولية ،
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يف التجارة اللجوء إليه حلسم نزاعاهتم النامجة عن تعامالهتم وعقودهم، فمع بداية النشاط التجاري عرب 
ت فيه شبكة اإلنرتنت و االعتماد على وسائل االتصال احلديثة إلبرام العقود التجارية املختلفة أين امتزج

التقنية احلديثة ابألعمال التجارية، وأصبحت التجارة ذات شكل و طبيعة خمتلفة ملا كان متعرف عليه عرب 
العصور، حبيث أزيلت عنها العوائق و القيود املفروضة عليها من قبل، وقد أصبحت تعرف هذه الثورة 

 . " ابلتجارة اإللمتونية"اهلائلة
ة التحكيم التقليدي حلل منازعات هذا النوع من العقود ابلدرجة وابلنظر لعدم مواكبة وعدم فعالي 

الكافية و السرعة املطلوبة، استوجب األمر ظهور التحكيم اإللكرتوين كأسلوب عصري حلسم املنازعات 
الناشئة عن استخدام االنرتنت يف التعامالت اإللكرتونية، حبيث و نظرا ملا يتميز به التحكيم اإللكرتوين من 

تساعده على حل العقبات العديدة اليت أاثرهتا كالقانون الواجب التطبيق ومدى حجية احملررات  خصائص
 اإللكرتونية وغريها من اإلشكاالت. 

وعلى الرغم من أن التحكيم اإللكرتوين ذو فاعلية و أمهية كبرية يف فض منازعات التجارة  
ضه عدة صعوابت وعوائق يتوجب األمر جتاوزها مبا اإللكرتونية، إال أنه و كغريه من األنظمة احلديثة تعرت 

يسمح مبواكبة هذا التطور املذهل يف املعامالت التجارية وحلها عرب االنرتنت، انطالق مما سبق ميكن أن 
 .ما مدى قدرة التحميم اإللمتوين للى حل منازلات التجارة اإللمتونية؟" نطرح اإلشكالية التالية:

لية قسمنا حبثنا هذا إىل مبحثني حيث نستعرض يف أوهلما اإلطار املفاهيمي لإلجابة على هذه اإلشكا
للتحكيم اإللكرتوين من خالل تعريفه وخصائصه و معرفة أمهيته، أما املبحث الثاين فخصصناه لألحكام 

 اإلجرائية للتحكيم اإللكرتوين أين سنحاول تبيان أهم شروط صحة إجراءات سريه.
 ملفاهييي للتحميم اإللمتويناملبحث األول: اإلطار ا

مما ال شك فيه أن استخدام شبكات االتصال احلديثة يف إبرام عقود التجارة حيتم فتح اجملال أمام  
   ظهور آليات جديدة تتالءم وطبيعة هذه العقود، تتسم ابلسرعة و السهولة بعيدا عن اإلجراءات املطولة 

املنطلق اجته التفكري حلل هذه املنازعات بنفس الطريقة اليت  و املعقدة أمام القضاء العادي، من خالل هذا
جرى عليها التعامل حمل النزاع، أي ابستخدام التقنيات احلديثة، وهو ما أدى إىل بروز التحكيم اإللكرتوين 
حلل منازعات عقود التجارة اإللكرتونية، وملعرفة هذا النظام سنحاول تقدمي تعريفه و أهم خصائصه)املطلب 

 ول(، وأمهيته يف حل منازعات العقود اإللكرتونية) املطلب الثاين(.األ
 املطلب األول: مفهوم التحميم اإللمتوين
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  يرجع أساس ظهور التحكيم اإللكرتوين إىل ظهور بيئة جديدة تتم يف إطارها املعامالت القانونية  
كيم اإللكرتوين ) الفرع األول(، ونشؤ و املتمثلة يف شبكة االنرتنت، و اليت من خالهلا يتحدد تعريف التح

منازعات تلحق املعامالت التجارية اإللكرتونية، فإن أفضل وسيلة لتسويتها هو اللجوء إىل التحكيم 
 اإللكرتونية ملا يتميز به من خصائص جتعله أكثر مالئمة لذلك ) الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تعريف التحميم اإللمتوين
رتوين هو مصطلح ال خيتلف تعريفه عن التحكيم التقليدي إال من خالل الوسيلة إن التحكيم اإللك 

اليت تتم هبا إجراءاته، فال وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو احلضور املادي لألشخاص وحىت األحكام 
 حيصل عليها األطراف موقعة جاهزة إلكرتونيا.

ومبعناه التقليدي هو"اتفاق على طرح التحميم : ولتعريف التحكيم اإللكرتوين جيب تقسيمه إىل قسمني
إلمتوين النزاع على شخص أو عدة أشخاص معينني لتسويته خارج إطار احملكمة املختصة"، و مصطلح 

و هو االعتماد على تقنيات حتتوي على كل ما هو كهرابئي أو رقمي أو مغناطيسي أو السلكي أو "
 . 1ائل املشاهبة"بصري أو كهرومغناطيسي أو غريها من الوس

فهناك من يعرف التحكيم اإللكرتوين على أنه:" قضاء اتفاقي خاص قائم على إرادة األطراف لتسوية 
املنازعات اليت نشأت أو تنشأ مستقبال عن عالقات عقدية جتارية كانت أو عادية للفصل فيها بوسائل 

 . 2إلكرتونية"
ونية إلخضاع املنازعة اليت نشأت أو ستنشأ مستقبال من وهناك من يعرفه على أنه" اتفاق أطراف عالقة قان

عالقة جتارية أو غريها إلكرتونية كانت أو عادية إىل جهة أخرى غري القضاء للفصل فيها إبجراءات 
 .3إلكرتونية و إصدار حكم ملزم هلا"

 وهناك من يعرفه على أنه:
Un mode alternatif de résolution du différent proposé directement sur réseau de 

l’internet. 4  

وعلى األساس فإنه جند انقسام فقهي فهناك من يوسع يف تعريف التحكيم اإللكرتوين ويرون أبنه ال خيتلف 
عن التحكيم التقليدي إال من الوسيلة اليت تتم فيها إجراءات التحكيم يف العامل االفرتاضي، حىت ولو مل يتم 

يف مرحلة من مراحله فقط دون املراحل األخرى، أما القسم الثاين فيضيق يف  استعمال وسائل إلكرتونية
حدود التحكيم اإللكرتوين ويرون أبنه ال ميكن القول عن التحكيم أنه إلكرتوين إال إذا متت مجيع مراحله 

 .5إلكرتونيا ، وأن يكون النزاع حمل احلل قد وقع إلكرتونيا
 متوينالفرع الثاين: مميزات التحميم اإلل
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من خالل التعاريف السالف ذكرها و اليت توصلنا من خالهلا للقول أبن التحكيم اإللكرتوين يتم  
ابستخدام وسائل االتصال احلديثة املعتمدة على تقنية املعلومات، ذلك أنه يقوم على تسوية املنازعات 

  لية التحكيم يف مكان واحدواخلالفات عرب شبكة االنرتنت دون احلاجة إىل التواجد املادي ألطراف عم
 وهو ما يبني لنا جليا أبن التحكيم اإللكرتوين خيتص بعدة عناصر ميكن تبياهنا فيما أييت:

أنه نظام قضائي إلكرتوين خاص: فالتحكيم اإللكرتوين نظام قضائي ابلرغم من أنه يبدأ ابتفاق إال أنه  -1
       على مجلة من القواعد القانونية املوضوعية ينتهي حبكم مكتسب حلجية األمر املقضي به، وهو يقوم 

و اإلجرائية اليت تنظم سري اخلصومة التحكيمية حىت صدور حكم التحكيم املنهي للنزاع، كما أن اجلانب 
اإللكرتوين للتحكيم يظهر من خالل أن أطراف التحكيم يستخدمون عند إبرام اتفاق التحكيم أو أثناء 

 .6ط إلكرتونية، وهو ما مييز هذا التحكيم عن التحكيم التقليديسراين خصومة التحكيم وسائ
التحكيم اإللكرتوين قائم على إرادة األطراف: فهو يقوم يف األساس على إرادة األطراف، فاالتفاق أو   -2

كما يسمى اتفاق التحكيم يعد األساس القانوين له و الدستور الذي حيدد نطاقه، وخيرج مبوجه موضوع 
اختصاص القضاء، ومبقتضاه يستمد احملكمون سلطاهتم، ولذلك جيب البحث عن إرادة اخلصوم النزاع من 

إذا ما انصبت على رغبتهم يف النزول عن االلتجاء إىل القضاء، ويف حسم النزاع بواسطة التحكيم 
 . 7اإللكرتوين أم ال

لنزاع يف التحكيم التحكيم اإللكرتوين خيتص ابلفصل يف املنازعات بشكل إلكرتوين: يقصد اب -3
اإللكرتوين أبنه ذلك الذي حيمل طبيعة قانونية أو ادعاء قانوين، فإذا انتفى وجود النزاع انتفى معه وجود 
التحكيم، فالنزاع من أهم العناصر األساسية اليت يقوم عليها التحكيم اإللكرتوين،فإذا ختلف النزاع مل نكن 

نزاع يف التحكيم اإللكرتوين و إمنا جيب أن يتعلق ابملسائل أمام هذه الوسيلة، وال يكفي وجود عنصر ال
 .8احلقوقية أو التجارية أاي كانت طبيعة العالقة القانونية اليت يدور حوهلا النزاع عقدية كانت أم غري عقدية

ويظهر اجلانب اإللكرتوين للتحكيم يف كون أن األطراف يستخدمون عند إبرامهم التفاق التحكيم أو أثناء 
 اخلصومة الوسائل اإللكرتونية دون احلاجة إىل التواجد الفعلي املادي ألطراف النزاع أو احملكمني يف سري

 .9مكان معني
 املطلب الثاين: تقييم أمهية التحميم اإللمتوين

ما هو معروف أن معظم ما يعرض على مراكز التحكيم اإللكرتوين منازعات خاصة ابملواقع اإللكرتونية نظرا 
جلوء املتنازعني إىل التحكيم اإللكرتوين استنادا إىل اتفاقية التسجيل، ولكن التحكيم اإللكرتوين لوجوب 

يشمل بشكل عام أعمال التجارة اإللكرتونية، والتحكيم اإللكرتوين كغريه من األنظمة القانونية األخرى 
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و       خماطر ومعوقات  يتميز بعدة مزااي وهو ما سنبينه يف الفرع األول، ويف نفس الوقت حتفه عدة
 عيوب، و اليت جيب تفاديها قدر اإلمكان لتجنب مساوئها وهو ما سنحاول تطرق إليه يف الفرع الثاين. 

 الفرع األول: مزااي التحميم اإللمتوين
  تعرف العقود اإللكرتونية انتشارا واسعا يف الوقت الراهن لسهولة إبرامها عن بعد بني أفراد من دول خمتلفة 

وعند نشوب منازعات بني املتعاقدين إلكرتونيا يتوجب األخذ بعني اإلعتبار الطبيعة اإللكرتونية اليت متت 
فيها هذه املعامالت وأبرمت يف ظلها العقود، ومن أجل ذلك البد من وجود وسيلة إلكرتونية قضائية لفض 

كم ال يتناسب مع طبيعة هذه املنازعات الناشئة عن هذه العقود واملعامالت، ألن اللجوء إىل احملا 
، ومن ةاملنازعات، لوجود صعوابت يف اللجوء إىل احملاكم عند نشوب منازعات عن املعامالت اإللكرتوني

 التحكيم اإللكرتوين بعدة مسات وخصائص متيزه عن غريه من األنظمة وهذه السمات هي: هنا يتميز
لكرتوين ابلسرعة يف حسم املنازعات، وهو ما ضمان سرعة الفصل يف املنازعات: يتميز التحكيم اإل -1

يتالءم مع طبيعة التجارة اإللكرتونية، ألن إجراءات التقاضي العادية طويلة نسبيا وفيها العديد من 
الشكليات و املدد الزمنية اليت جيب التقيد هبا، فعدم اشرتاط إجراء التحكيم النتقال أطراف النزاع أو 

 من شأنه توفري الوقت، وذلك إبمكانية مساع املتخاصمني عرب وسائل حضورهم املادي أمام احملكمني
االتصال اإللكرتونية، وكذا إبمكانية تبادل األدلة و املستندات يف ذات الوقت عرب الربيد اإللكرتوين أو أي 

 . 10وسيلة أخرى
اإللكرتوين يؤدي قلة املصاريف ونفقات التقاضي: فاستخدام التقنيات احلديثة يف إجراءات التحكيم  -2

اءات التحكيم تتم إىل التقليل من نفقات التحكيم، كما يؤدي إىل السرعة يف الفصل يف املنازعات، فإجر 
ال تتطلب انتقال األطراف ،وال تستلزم حضور األطراف أو الشهود أو اخلرباء، وهو ما يقلل عرب االنرتنت و 

ي يتوىل الفصل يف النزاع يعترب شخص تتوافر فيه ويقلص من نفقات السفر و االنتقال، كذلك فاحملكم الذ
اخلربة الفنية و العملية يف منازعات التجارة اإللكرتونية، وهو ما يقلل من النفقات الالزمة لالستعانة ابخلرباء 

 .11أو املختصني يف موضوع النزاع
دة لفض وبسبب هذه امليزة أصبح التحكيم اإللكرتوين الوسيلة األساسية وتكاد تكون الوحي

منازعات التجارة اإللكرتونية، ألن أغلب العقود اليت تتم عرب االنرتنت قليلة الكلفة فمن غري املنطقي 
 .12اللجوء للقضاء لتسوية املنازعات، أين تكون فيها الكلفة مرتفعة

  كم قانونياالكفاءة الواسعة يف احملاكم اإللكرتونية: ال يشرتط التحكيم االلكرتوين أن يكون احملاخلربة و  -3
بل ميكن أن يكون مهندسا، طبيبا، رجل أعمال، و إمنا يشرتط فقط أن تتوفر فيه اخلربة الواسعة و اإلملام 
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مبوضوع املنازعة املعروضة للتحكيم، على خالف ما هو معمول به يف القضاء التقليدي، حيث يعتمد 
اإللكرتونية حلل املنازعات التحكيم اإللكرتوين على حمكمني خارجيني عرب وسائط االتصاالت 

 .13اإللكرتونية
جتاوز مسألة االختصاص القضائي تنازع القوانني: فاملعامالت التجارية اإللكرتونية تتميز بطابعها  -4

الدويل لقيامها عرب شبكة االنرتنت و اليت تعترب شبكة مفتوحة عامليا،حيث تنعدم فيها احلدود اجلغرافية، لذا 
كيم اإللكرتوين احلل املناسب لتجاوز مشكلة تنازع القانون و القضاء يف منازعات يعد اللجوء إىل التح

التجارة اإللكرتونية، لتمتع أطراف النزاع حبرية اختيار احملكم الكفء الذي سيطبق على النزاع، كما يكون 
 .14األطراف يف منء عن مشكلة عدم مسايرة القانون و القضاء للمنازعة اإللكرتونية

ة احلصول على احلكم: فالتحكيم اإللكرتوين يكفل سرية املعلومات، كما يضمن احلصول على سهول -4
 احلكم بسهولة عرب الربيد اإللكرتوين وغريها من التقنيات األخرى.

 الفرع الثاين: ليوب التحميم اإللمتوين 
ل منازعات العقود الدولية ابلرغم من املزااي اليت يتوفر عليها نظام التحكيم اإللكرتوين كآلية بديلة حل 

التقليدية كان له دور كبري يف حل املنازعات املتعلقة بعقود التجارة اإللكرتونية البديلة األخرى ، إال أنه ال 
 خيلو من بعض املخاطر بسبب العقبات اليت تعرتض عملية التحكيم اإللكرتوين و املتمثلة يف األساس:

وانتشار احلاسب متثل العقبة األساسية اليت تواجه التحكيم اإللكرتوين وفرة النظام اإللكرتوين: إن وفرة  -1
لكلفتها املادية من جهة، وانتشار الفريوسات و الرسائل الربيدية غري املرغوب فيها من جهة أخرى، مما 

 .15خيلق نوع من التخوف من األضرار اليت ميكن أن تلحق ابملتنازعني و أجهزهتم
قانونية احلالية للتطور احلاصل يف جمال التجارة اإللكرتونية: إذ أن أغلب النظم ال عدم مواكبة النظم ال -2

تشرع هذه املعامالت و التجارة اإللكرتونية يف قوانينها، إضافة إىل مجود القواعد القانونية املوجودة يف كثري 
إلكرتونية، وعدم تعديل  من دول العامل املتعلقة إبجراءات التقاضي من االعرتاف إبجراء التحكيم بوسائل

 . 16التشريعات املوجودة لالعرتاف إبحكام التحكيم اإللكرتونية
عدم ضمان سرية التحكيم: من مساوئ  التحكيم اإللكرتوين هو إمكانية اخرتاق سرية عملية التحكيم  -3

رية النزاع و من قبل قراصنة شبكة االنرتنت، مما يهدد سرية العملية التحكيمية برمتها، فاحلفاظ على س
الفصل فيه يعد من الدوافع األساسية للجوء إىل التحكيم دون القضاء، هذا وجيب التنويه على أنه ميكن 
التقليل من خطورة عدم السرية واخرتاق املعلومات من خالل إتباع إجراءات تشفري البياانت بربامج حتصنها 

 .17من االخرتاق و التجسس
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آلمرة: يبقى التحكيم الطريق االستثنائي لفض املنازعات وهو ال خيلو من عدم تطبيق احملكم للقواعد ا-4
املخاطر اليت ميكن أن حتيط به، ومنها خشية األطراف و ابلذات الطرف الضعيف من اللجوء إىل التحكيم 
بصورة عامة و التحكيم اإللكرتوين على وجه اخلصوص، ويرجع سبب التخوف إىل عدم تطبيق القواعد 

املقررة ملصلحة الطرف الضعيف و املنصوص عليها يف القانون الوطين، خاصة إذا كان هذا الطرف اآلمرة و 
 . 18مستهلكا مما يرتتب بطالن حكم التحكيم وعدم إمكانية تطبيقه

 املبحث الثاين: األحمام اإلجرائية للتحميم اإللمتوين
ء إىل التحكيم، فهذا األخري يعترب يعترب حكم التحكيم اإللكرتوين مثرة اتفاق األطراف على اللجو  

  استثناء إذ ال يتم اللجوء إليه إال بعد االتفاق على االعتماد عليه حلل النزاع القائم أو احملتمل مستقبال
متنوعة ) املطلب األول(، كما أن عملية التحكيم متر إبجراءات ومراحل وذلك وفق شروط وضوابط معينة و 

 ة صدور احلكم و تنفيذه ) املطلب الثاين(.عدة منذ االتفاق عليه إىل غاي
 املطلب األول: شروط صحة انعقاد اتفاق التحميم اإللمتوين 

ال ختتلف الشروط املوضوعية التفاق التحكيم اإللكرتوين عن الشروط املوضوعية يف العقود  
طلب توافر الشروط الالزمة التقليدية، ابعتبار أن اتفاق التحكيم اإللكرتوين يعد عقد ملزم جلانبني ومن مث يت

لصحة العقود )الفرع األول(، على خالف الشروط الشكلية اليت تثري العديد من التساؤالت حول 
 مشروعيتها عند انعقادها يف الشكل اإللكرتوين) الفرع الثاين(.

 الفرع األول: الشروط املوضولية التفاق التحميم اإللمتوين
م هو كغريه من العقود البد أن تتوفر فيه الشروط املوضوعية الالزمة كما ذران سالفا فإن اتفاق التحكي

لصحة هذه االلتزامات، وهي ال ختتلف عن الشروط املوضوعية يف التحكيم التقليدي، لكن ومبا أن 
التحكيم اإللكرتوين يتم عرب وسائط إلكرتونية فإن ذلك يضفي خصوصية معينة من انحية التعبري عن 

 روط: اإلرادة وهذه الش
الرضا: فالرضا يف اتفاق التحكيم هو توافق إراديت طريف النزاع على اختاذ التحكيم وسيلة لفض نزاع  -1

قائم أو حمتمل قيامه مستقبال، وحىت يكون الرضا موجودا يف اتفاق التحكيم فالبد مبدئيا من توافره وصحة 
فاق التحكيم يتم الكرتونيا فإن التعبري عن اإلرادة التعبري عنه، فبالنسبة لوجود الرضا فإنه وما دام أن إبرام ات

فيه يكون بذات الوسيلة، وذلك بتوجيه اإلجياب وتلقي القبول عربها، ويف هذا اخلصوص فإن الفقه جيمع 
على أن التعبري عن اإلرادة إلكرتونيا مبا أنه ال خيالف املبادئ العامة املتعلقة بوسائل التعبري عن اإلرادة، فإنه 

 .19ري أي إشكال يف اعتبار الرضا صحيحاال يث
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ويشرتط يف الرضا أن يكون خاليا من عيوب اإلرادة،إذ ليس من املتصور غالبا أن يكون اتفاق  
التحكيم اإللكرتوين مشواب بعيب من عيوب اإلرادة من إكراه وغلط وتدليس، ذلك أن التحكيم اإللكرتوين 

 . (23)تكون متاحة يف إطار مواقع حترص على مسعتها التجاريةتديره مراكز حتكيم موثوق هبا وهذه اخلدمة 
األهلية: جتمع كافة القوانني و االتفاقيات اخلاصة ابلتحكيم على ضرورة توافر األهلية القانونية لكافة -2

أطراف اتفاق التحكيم حتت طائلة البطالن، وفيما خيص األهلية الالزمة يف أطراف االتفاق فيتوجب متتعهم 
التصرف، لكن التساؤل الذي يطرح يف هذا اخلصوص هو ما هي اآللية اليت من خالهلا ميكن  أبهلية

التحقق من هوية األطراف؟، وهنا هناك  من يرى أبن التحقق من هوية األطراف تتم عن طريق شخص 
 تسمية اثلث مهمته التأكد من أن املتعامل إلكرتونيا قدم بياانت دقيقة عن هويته الشخصية، ويطلق عليه 

 .20" مقدم خدمة التصديق"، وهو مركز حديث نشأ جراء انتشار الوسائل اإللكرتونية يف التعامل
احملل: كما هو متعارف عليه وحسب ما تقتضيه القواعد العامة بوجوب أن يكون لكل عقد حمال معينا  -3

فإنه ال خيرج من هذه القواعد، أو قابال للتعني، ممكنا ومشروعا، وابعتبار اتفاق التحكيم اإللكرتوين  عقد 
فمحل اتفاق التحكيم هنا يتمثل يف النزاع الذي يراد فضةه، ويشرتط فيه أن يكون قابال لتسويته عن طريق 

 .21التحكيم
      السبب: يتمثل السبب يف اتفاق التحكيم اإللكرتوين يف جتنب القضاء العادي وإجراءاته املطولة  -4

 لنظر ملزاايه.و االعتماد على التحكيم اب
 الفرع الثاين: الشروط الشملية لصحة اتفاق التحميم اإللمتوين

تعترب الكتابة و التوقيع من أهم املسائل يف اتفاق التحكيم اإللكرتوين، حيث يشرتط يف اتفاق  
قيع التحكيم أن يكون مكتواب فالكتابة إذا هي شرط شكلي جيب توافره، وال يكتمل الدليل الكتايب إال ابلتو 

 عليه، فإن غيابه يفقد اإلثبات الكتايب حجيته.
أوال: الكتابة اإللكرتونية: إذا كان شرط الكتابة يتوافر ابلكتابة اخلطية املتعارف عليها، فإن اإلشكال يثور 
حول حكم الكتابة اإللكرتونية املستخدمة يف حترير اتفاق التحكيم، إذ جند معظم التشريعات الوطنية 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  1040اتفاق التحكيم مكتواب، حيث جند املادة  تشرتط أن يكون
يف فقرهتا الثانية تنص على " جيب من حيث الشكل وحتت طائلة البطالن، أن تربم اتفاقية التحكيم كتابة، 

 .(23)أو أبية وسيلة اتصال أخرى جتيز اإلثبات ابلكتابة"
جليا أبنه جيوز استعمال أية وسيلة اتصال إلمتام اتفاقية التحكيم، املهم أن من خالل هذا النص يتبني لنا 

تكون هذه الوسيلة صاحلة لإلثبات ابلكتابة، وعليه فإن الشكلية املطلوبة يف اتفاق التحكيم هي شكلية 
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اجلزائري  اإلثبات وليس لالنعقاد، فضال عم ذلك  جيوز أن تكون اتفاقية التحكيم إلكرتونيا طاملا أن املشرع
قد سوى بني اإلثبات ابلكتابة الورقية و الكتابة اإللكرتونية، ويشرتط يف الكتابة أن تكون واضحة ظاهرة 
وتسمح ابلتعرف على هوية الشخص املصدر، و أن يتم إعدادها وحفظها يف ظروف تضمن سالمتها، كما 

 .22رريشرتط يف الكتابة أن تكون غري قابلة للتعديل أو تغيري بياانت احمل
اثنيا: التوقيع اإللكرتوين: يعد التوقيع شرطا أساسيا حلجية السندات العادية يف اإلثبات، فمن املعروف أن 
الكتابة ال تعد دليال كامال يف اإلثبات إال إذا كانت موقعة، وعليه فغياب التوقيع بفقد الدليل الكتايب 

ات اإللكرتونية اليت يتم إرساهلا بشكل إلكرتوين إىل حجيته يف اإلثبات، غري أن عدم توافق التوقيع مع السند
الطرف األخر عرب شاشات  احلاسوب أدى إىل ضرورة البحث عن وسيلة حتل حمله وتوم بنفس الوظيفة ما 
أدى إىل ظهور التوقيع اإللكرتوين، هذا األخري يعرف أبنه" عبارة عن بياانت تتخذ شكل حروف أو أرقام 

ريها، مدرجة بشكل إلكرتوين أو رقمي أو ضوئي أو صويت أو أي وسيلة أخرى أو رموز أو إشارات أو غ
 .23مستحدثة تثبت شخصية املوقع ومتيزه عن غريه وينسب إليه القرار أو احملرر بعينه

ويشرتط يف كتابة اتفاقية التحكيم أن تكون موقعة من األطراف، ويقبل التوقيع اإللكرتوين بعد اعرتاف 
ه، حيث يسمح التوقيع اإللكرتوين من التعرف على هوية املوقع، كما يعترب مبثابة تعبري عن املشرع اجلزائري ب

 .24إرادة املوقع يف املصادقة على حمتوى الوثيقة،وضمان سالمة احملتوى من كل تغيري أو تعديل
يث إىل جانب ذلك جيب أن تتضمن اتفاقية التحكيم أمساء أطراف النزاع، نص اتفاقية التحكيم من ح

اإلجياب و القبول، والشروط الواردة فيه، وجيب ختزين مجيع املعلومات الواردة يف االتفاقية تسمح حبق 
 الدخول إليها ومراجعتها إذا اقتضى األمر، فضال عن استخدامها إلثبات صحة اتفاق التحكيم.

هو متفق عليه يف خمتلف كما يتوجب يف اتفاقية التحكيم حتديد القانون الواجب التطبيق يف التحكيم، كما 
التشريعات الوطنية و الدولية املنظمة للتحكيم، إن اختيار القانون الواجب التطبيق خيضع ملبدأ سلطان 
اإلرادة، مبعىن حرية أطراف النزاع يف حتديده مع شرط عدم املساس ابلنظام العام، ويف حالة إغفال االتفاق 

 .25يمعليه يعود األمر هنا للقضاء أو هيئة التحك
كما جيب كذلك حتديد اهليئة التحكيمية و احملكمني، وهي تتوقف كذلك على إرادة األطراف من جهة 
وعلى قبول احملكمني من جهة أخرى، ولقد جرى العمل على اختيار كل طرف يف املنازعة حملكم على أن 

إلكرتونيا، فألطراف النزاع كامل يقوم احملكمان ابختيار حمكم اثلث، وإذا مت تعني احملكمني فإنه جيوز تعينهم 
 .26احلرية يف اختيار احملكمني وكذا الوسيلة اليت يتم هبا اختيارهم
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 املطلب الثاين: إجراءات التحميم اإللمتوين
يثري مجلة من اإلشكاالت املتعلقة أساسا بكون النظم القانونية القائمة واملنظمة إلجراءات التحكيم  

رقية و احلضور الشخصي لألطراف، لذلك تلعب القواعد اإلجرائية اليت تسنها تفرض استخدام الدعائم الو 
فهي تشمل سلسلة من   مراكز التحكيم لتنظيم سري عملية التحكيم دورا جوهراي لضمان جناح العملية

 اإلجراءات تبدأ ما قبل عرض النزاع على التحكيم وصوال إىل حني فضه وصدور احلكم فيه.
 اءات السابقة لعرض النزاع للى التحميم اإللمتوينالفرع األول: اإلجر 

يكون احملكم واحدا ، وإن تعددوا جيب أن يكون عددهم وترا ، ويتم يف  نصت التشريعات على أن  
إضافية خاصة  اإللكرتوين إتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها ابتفاق األطراف قواعد التحكيم

  واحملكمني عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت رزها كيفية التواصل بني املتخاصمنيابلتحكيم اإللكرتوين لعل أب
احلفاظ على سرية املعلومات التجارية والصناعية اليت هتم األطراف  وكيفية تقدمي املستندات إلكرتونيا  وأمهية

م وذلك أنه جيوز لألطراف حتديد إجراءات التحكيم اإللكرتوين ضمن اتفاق التحكي موضوع النزاع على
 :27على النحو اآليت 

 التقدم ملركز التحكيم املعني عن طريق النموذج املبني على موقع اإلنرتنت -1
 يقوم كل طرف بتحديد أمساء ممثليه يف نظر النزاع -2
 التلكس...( –الفاكس  –حتديد وسيلة اإليصال ) الربيد اإللكرتوين  -3
 سلفا يبدأ اتريخ نظر النزاع ابستالم املركز لطلب التحكيم ، املبينةتقدم الواثئق واملستندات واألدلة ابلطرق  -4 
 حتدد حمكمة التحكيم اإللكرتوين أمساء احملكمني -6
 يقوم املركز إبخطار الطرف اآلخر بوجود النزاع و بداية احملاكمة ، و حيدد املركز موعد احملاكمة -7
 و كلمة مرور خاصة به تسلم لألطراف(  يتم إنشاء موقع الكرتوين لكل حماكمة ) له كلمة سر -9

 تتم كافة إجراءات التحكيم بطريقة الكرتونية على موقع املركز اإللكرتوين. -10
 الفرع الثاين: اإلجراءات الالحقة للى لرض النزاع للى التحميم اإللمتوين

  عنه مسبقا   شبكة االنرتنت أمام هيئة التحكيم يف اليوم املعلن تبدأ إجراءات التحكيم بواسطة 
 النزاع بعد تسليم مركز التحكيم االلكرتوين رد بياانت احملتكم ضده ومنح فرتة كافية والذي اخطر به طرفا

النظر عن جنسية أو  لتقدمي بياانت إضافية أو التعديل فيها، والسماح ألطراف النزاع بتوكيل ممثليهم بغض
إثناء جلسات التحكيم، وتقتصر إجراءات  لتمثيلهم مؤهالت الوكالء الذين مت رفع أمسائهم مسبقا للمركز

، يف حالة  28التحكيم على بياانت حمددة تقدم مع االدعاء والرد عليه أو تقدم بطلب من هيئة التحكيم
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االستعانة بشهادة الشهود مع  االستعانة ابلشهود فإن مراكز التحكيم عن بعد تركت ألطراف النزاع حرية
التحكيم أبمساء وعناوين الشهود وحتديد الوقائع  واالتصال به بعد إخطار هيئةحتديد آلية مساع الشاهد 

موافقة اهليئة تعمل على حتديد آلية مساعهم وهي إما ابهلاتف أو  املطلوب مساع الشهود حوهلا وبعد
لنزاع استدعائهم جللسة سرية بواسطة كامريا دائرة تلفزيونية الستجواهبم ومناقشتهم حول النقاط املتعلقة اب

وتكون نفقات مساع الشاهد على من طلبه، أما طلب اخلربة الفنية فتسمح مراكز التحكيم االلكرتوين 
                              .29ألطراف النزاع يف طلب اخلربة الفنية إلثبات وقائع تتعلق مبوضوع النزاع

لنزاع و يصدر القرار كتابة وتكفي األغلبية بعد االنتهاء من تقدمي البياانت يعاد إىل الفصل يف ا         
 لصدوره مع توقيعه بواسطة رئيس اهليئة واألعضاء مع ذكر رأي العضو املخالف إن مل يكن احلكم ابإلمجاع

وأجور اخلرباء وأية  ويتضمن القرار ابإلضافة إىل احلكم اترخيه ومكان صدوره وأجور احملكمني ونفقاهتم
 .30مبجرد االستالم بتزويد املركز ابلقرار ليتم تسليمه لألطراف ويعد احلكم ملزما، وتقوم اهليئة نفقات أخرى

، وإمنا يتم تنفيذه وفق ال يتميز تنفيذ حكم التحكيم اإللكرتوين عن تنفيذه يف التحكيم التقليدي
 :31وضوابط ميكن إمجاهلا يف شروط

 د رفع دعوى بطالن حكم التحكيمانقضاء ميعا، إيداع حكم التحكيم قلم كتاب احملكمة املختصة -1
 التقدم بعريضة إاىل القاضي املختص إبصدار األمر ابلتنفيذ ،استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم -3
إرفاق املستندات الالزمة لعملية التنفيذ ) أصل احلكم ، صورة من اتفاق التحكيم ، صورة من األوراق  -5

 .كمة (حكم التحكيم قلم كتاب احمل الدالة على إيداع
 خامتة

رغم حداثة التحكيم اإللكرتوين كوسيلة لفض النزاعات الناشئة عن عقود التجارة اإللكرتونية، فإنه  
يعترب أهم مظهر من مظاهر التطور الذي أفرزته الثورة املعلوماتية، وأجنع وسيل حلل النزاعات وهو يعرف 

، وهو ما يبقى هاجس ينقص من رغبة املتعاملني فعالية كبرية، ابلرغم من املعوقات والعقبات اليت حتيط به
و  يف اللجوء إليه و االستعانة به لفض منازعاهتم، إال أنه من اجلهة املقابلة جنده يتسم ابلسرعة ويوفر اجلهد 

  .املال و الوقت ويكفل حقوق الدفاع
 اهلوامش

 . 248. ص ،2008 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،1ط الدولية، التجارة عقود يف اإللكرتوين التحكيم إبراهيم، ممدوح خالد 1

 . 33.،ص2014 ن،.ب.د التوزيع، و للنشر الثقافة دار ،1،ط بتفعيله الوطين القضاء ودور اإللكرتوين التحكيم املعاين، ذيب جعفر 2

    3- NAIMI- CHARBONNIER(marine),la formation et exécution du contrat électronique, thèse pour le 

doctorat en droit, Université PONTHEON ASSAS-, paris,2010p .238 . 
 املتحدة، العربية اإلمارات ،2العدد ،6 اجمللد القانونية، و الشرعية للعلوم الشارقة جملة اإللكرتوين، التحكيم التفاق القانوين اإلطار النعيمي، يعقوب آالء  4 

 .  205.،ص2009
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 جامعة العليا، الدراسات كلية املاجستري، شهادة لنيل مقدمة رسالة ،-مقارنة دراسة-اإللكرتوين للتحكيم القانوين اإلطار مشسه، بين افظح نظام رجاء 5
 . 11.،ص2009 الوطنية، النجاح

 .  34.ص السابق، املرجع املعاين، ذيب جعفر 

لكرتوين التحكيم حمجوبة، كرمي 7  جامعة السياسية، العلوم و احلقوق كلية املاسرت، شهادة لنيل مذكرة الدولية، التجارة عقود منازعات حل يف ودوره اإلة
 . 13.،ص2015 سعيدة،

 .  37. السابق،ص املرجع املعاين، ذيب جعفر -8 

 .  247.ص السابق، املرجع إبراهيم، ممدوح خالد  -9

 . 186.،ص2001 ،4 جملد الثاين، العدد السياسية، العلوم و للقانون ادسيةالق جملة اإللكرتوين، للتحكيم القانوين النظام منديل، فاضل اسعد 10

 .  212. ص السابق، املرجع النعيمي، يعقوب آالء -11

 . 37.،ص2006اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار اإللكرتونية، التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون املندالوي، صاحل 12

 . 42.،ص2009اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار األجنبية، و العربية التشريعات يف اإللكرتونية التجارة مطر، الفتاح عبد عصام 13

 . 232.،ص2017 ب، جملد ،48 عدد اإلنسانية، العلوم جملة اإللكرتونية، التجارية املنازعات حل يف اإللكرتوين التحكيم خصوصية أنيسة، محادوش 14

 الثقافة دار املباشرة، املفاوضات التحكيم التوفيق و الوساطة ، املنازعات لفض اإللكرتونية الوسائل -اإللكرتوين التحكيم اهليجاء، وأب إبراهيم حممد -15
 . 58.،ص2009 األردن، التوزيع، و للنشر

  ،1 اجمللد ،31 العدد القانون، و الشريعة لةجم اإللكرتونية، التجارة يف املنازعات لفض كوسيلة اإللكرتوين التحكيم مقداد، بين حممد علي حممد -16
 . 213.ص ،2016

 .  215.ص السابق، املرجع النعيمي، يعقوب آالء -17

 و للنشر الثقافة دار ،1ط اخلاص، الدويل القانون يف اإللكرتونية املعلومات خدمات لعقود القانوين النظام مقابلة، زيد نبيل 18
 . 217.،ص2009التوزيع،عمان،

 .  137.،ص2008 القاهرة، الفتح، دار ،-مقارنة دراسة -التجارية العقود يف التحكيم شرط حممد، انجي انصر عانمج -19

 .  189. ص السابق، املرجع منديل، فاضل اسعد -20

 .  67. ص السابق، املرجع مشسه، بين حافظ نظام رجاء -21

 الدول جامعة الدكتوراه، شهادة لنيل رسالة اإللكرتونية، التجارة عقود ازعاتمن يف التطبيق الواجب القانون رمزي، سعيد أمحد إبراهيم 22
 . 356.،ص2004العربية،مصر،

 . 2008 لسنة 36 عدد ج.ج.ر.ج اإلدارية، و املدنية اإلجراءات قانون يتضمن 2008-09-25 يف مؤرخ 09-08 قانون 23

 .  233.ص السابق، املرجع أنيسة، محادوش -24 

 اجلديدة، اجلامعة دار اإلثبات، يف حجيته ومدى مواجهتها وكيفية خماطره، ماهيته، اإللكرتوين التوقيع حلميد،ا عبد ثروت 25
 . 48.،ص2007اإلسكندرية،

 تصديقال و ابالتوقيع املتعلقة العامة القواعد حيدد 2015 فرباير 1 يف مؤرخ 04 -15 القانون مبوجب اإللكرتوين ابلتوقيع اجلزائري املشرع اعرتف 26
 .  2015 لسنة 6 عدد ج.ج.ر.اإللكرتونيني،ج

 احلقوق، كلية املاجستري، شهادة لنيل مذكرة الدولية، التجارة عقود يف التطبيق الواجب القانون اختيار يف اإلرادة سلطان مبدأ احلفيظ، عبد عيد 27
 . 20.،ص2005معمري، مولود جامعة

 .  234. السابق،ص املرجع أنيسة، محادوش28 

 .  304. ص السابق، املرجع إبراهيم، ممدوح خالد29 

 .  308.ص السابق، املرجع إبراهيم، ممدوح خالد 30

 .  236. السابق،ص املرجع ، أنيسة محادوش 31
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 .237.ص السابق، املرجع أنيسة، محادوش 33
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 توثيق التوقيع االلمتوين      

 برج بو لريريج –جامعة كحيد البشري اإلبراهييي  -ردة بوزيد و  . أ

 امللخص:
لقد فتحت التكنولوجيا الرقمية بروز أمناط جديدة من التعاقدات والدخول يف التزامات عرب شبكة 
االنرتنت، أرست نظاما جديدا من الكتابة )التسجيل( والتوقيع، يتميزان ابلطابع االلكرتوين مما 

   ل إثبات العقد ومدى حجية التوقيع االلكرتوين بعد أن كان يعتدة فرض حتول جذري يف جما
كأولوية، على الكتابة الورقية والتوقيع اخلطي، كما أن إبرام العقد يف حميط افرتاضي مدعاة لوقوع 
التوجس لدى األطراف املتعاقدة، مما يستوجب وجود جهة متنح الثقة هلم وتثبت الوجود القانوين 

 للعقد.
 .ثباتاإل ،العقد االلكرتوين ،التكنولوجيا الرقمية ،التوقيع االلكرتوين :املفتاحيةالكلمات 

Summary: 
     With the help of internet, digital technology has brought about new 

methods of contracting and commitments between different parties. It has 

established a new system of writing and signing contacts electronically. 

     This development has brought about a radical shift in the field of 

ascertaining the validity of electronic contracts and signatures, in the past, 

the signing of contracts was mostly non-digital, such as the use of physical 

documentation. 

     The electronic writing and signing of contracts has brought about major 

concerns among contracting parties, among the major concerns raised, is 

the aspect of cyber security. This then brings about need of a legal body 

that confers confidence among contracting parties especially in terms of 

establishing  the legal validity of the contract. 

 مقدمة:
، وهي تدعو من خالل القانون 1استجابة للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونيسرتال(

النموذجي للتجارة االلكرتونية، كافة الدول االستناد إىل رؤيتها يف تنظيم استخدام بدائل االتصال الورقية 
علومات، وتعزيز تشريعاهتا وصياغتها مبا يتوافق والتكنولوجيا الرقمية يف جمال العقود لالتصال وختزين امل

االلكرتونية، فقد عمد املشرع اجلزائري إىل وضع أوىل اللبنات هلذه الطائفة من املعامالت املالية والتعاقد بني 
والتجارة االلكرتونية بوجه األفراد؛ لاللتحاق بركب التطور الذي مس جمال التنمية التكنولوجية عموما 

، الذي 04-15خاص، وسدا للفراغ التشريعي يف جمال عقود التجارة االلكرتونية، صدر القانون رقم 
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، وألجل حتسني بيئة األعمال التجارية وبناء 2يتضمن القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني
 ، يتعلق ابلتجارة االلكرتونية.3 05 -18قانون رقم اقتصاد رقمي، سارعت اجلزائر إىل إقرار ال

ونظرا لالنتشار اهلائل للتصرفات القانونية عرب شبكة االنرتنت، وما استتبعه من إفراز التعاقد       
كركيزة أساسية غري مادية   "دعامة الكرتونية"االلكرتوين كوسيلة حديثة للتعامل املايل، والذي يقوم على 

الكرتوين إلثبات هذه التصرفات؛ وحيث يعترب العقد أهم مصدر لاللتزامات، والتوقيع حتتاج إىل توقيع 
االلكرتوين ونسبته إىل صاحبه، أهم أركان العقد االلكرتوين، فبات  من الضروري إجياد أرضية قانونية تنظم 

ئل االلكرتونية من هذا النمط من االلتزامات، ووجوب التعديل من قواعد اإلثبات التقليدية لإلحاطة ابلوسا
 حيث حجيتها يف اإلثبات حىت تنتقل احلقوق يف إطار قانوين محائي.

وعلى اعتبار أن الكتابة هي دليل مهيأ لإلثبات أييت عقب إبرام التصرف، وترمجة لركن الرتاضي القائم       
كيفية توثيق التوقيع عن  ةاإلشكاليبني األطراف املتعاقدة، وال يعترب العقد اتما إال ابلتوقيع، مما يطرح 

دليال كتابيا له قوة ثبوتية وحجية  االلمتوين ليصل إىل املدى الذي ميّمن من التبار احملرر االلمتوين
 قانونية؟

 البحث عن تساؤالت أمهها: أسفر وقد     
 لكرتوين؟هل الشروط املادية والقانونية اليت يتطلبها احملرر ليكون دليال لإلثبات متوفرة يف احملرر اال 

 ما هي آليات محاية التوقيع االلكرتوين؟ 
  بحثنيم إىل دراسةابملوضوع، واإلجابة على التساؤالت السابقة، قسمت ال اإلحاطةومن اجل       

من خالل التعرض ابلبحث عن مفهوم الكتابة ، إثبات العقد االلكرتوين األول بحثتناولت يف امل
  حجية التوقيع االلكرتوينالثاين للوقوف على مدى املبحث يف حني خصصت االلكرتونية وشروطها، 

بتحديد مفهومه، وظائفه وشروطه، وكيفية إثباته وآليات احلماية الواجبة النتقال احلقوق بني األطراف، على 
 اعتبار أن أهم عناصر العقد هي الكتابة والتوقيع.

 املبحث األول: إثبات العقد االلمتوين
، املتعلق ابلتجارة االلكرتونية، العقد االلكرتوين أبنه العقد 05-18(، من القانون رقم 6عرفت )املادة      

، حيث يتم إبرامه عن بعد، دون احلضور الفعلي واملتزامن 4 02-04الذي جاء يف مفهوم القانون رقم 
 .ألطرافه ابللجوء حصراي لتقنية االتصال اإللكرتوين
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، العقد كل اتفاق يهدف إىل بيع سلعة أو أتدية 02-04ون رقم (، من القان3واعتربت ) املادة      
خدمة، حرر مسبقا من احد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر حبيث ال ميكن هلذا األخري إحداث 

 تغيري حقيقي فيه.
حمررات فاالنتقال من الدعامة الورقية إىل الدعامة االلكرتونية يف جمال املعامالت املالية، فرض وضع       

الكرتونية يف ضوء قواعد اإلثبات القائمة، بطريق إسقاط هذه القواعد حىت حتوز احملررات االلكرتونية ذات 
احلجية يف اإلثبات، بتوافر ذات متطلبات احملرر الكتايب؛ وهي الكتابة والتوقيع والتوثيق، وهو ما جيعل احملرر 

ابلكتابة وفقا للمفهوم الكالسيكي له، مما يستدعي االلكرتوين يصطدم ابلشروط املادية لنظام اإلثبات 
وما تتطلبه من شروط تؤهلها لوظيفتها  )املطلب األول(،التعرض ابلبحث عن مفهوم الكتابة االلكرتونية، 

  )املطلب الثاين(.حتقق من خالهلا مبدأ استقرار املعامالت بني األفراد، ، 
 املطلب األول: مفهوم المتابة االلمتونية

مل يعط املشرع اجلزائري مفهوما ملصطلح الكتابة االلكرتونية، بل اعتربها مماثلة للكتابة املوضوعة على      
 « (، من القانون املدين اجلزائري، حيث جاء فيها انه:1مكرر 323دعامة ورقية، وهو ما قضت به )املادة 

الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية  يعترب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين كإثبات ابلكتابة على
؛ فاعترب املشرع اإلثبات  » الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها

 ابلكتابة على الورق هو ذاته اإلثبات ابلكتابة يف الشكل االلكرتوين.
ثبات ابلكتابة من تسلسل ينتج اإل « مكرر(، من نفس القانون، على انه: 323وقد قضت  )املادة       

  حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها
 . » وكذا طريق إرساهلا

وقد تضمن هذا النص تعريفا للكتابة كدليل لإلثبات، فهي دليل مهيأ، حيث جيب أن ال خيرج مفهوم      
ودورها يف اإلثبات، فالكتابة إلثبات التصرف القانوين ختتلف عن الكتابة النعقاد الكتابة عن إطار وظيفتها 

تصرف قانوين معني كأحد أركان العقد، فقد رتب املشرع البطالن عند ختلف الكتابة ابعتبارها ركنا من 
وهو ما أركان العقد  )كعقد الرهن الرمسي(، وال يرتتب البطالن إذا كانت الكتابة شرط إثبات التصرف، 

يف غري املواد التجارية إذا كان « (، من القانون املدين اجلزائري، حيث أوجبت انه:333أكدته )املادة 
دينار جزائري أو كان غري حمدد القيمة فال جيوز اإلثبات  100.000التصرف القانوين تزيد قيمته على 

 . » ابلشهود يف وجوده أو انقضائه ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك
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مكرر(، ال مينع من أن يتسع نطاقه ليشمل أيضا الكتابة املتطلبة لصحة  323لكن ما تضمنته )املادة      
التصرف، الن النص جاء عاما يف تعريفه للكتابة، لكن موقع النص من املسائل املنظمة ألحكام التقنني 

س )إثبات االلتزام(، من املدين جاء ضمن حمتوايت الفصل األول )اإلثبات ابلكتابة(، من الباب الساد
 الكتاب الثاين )االلتزامات والعقود(.

  فاستقرت الكتابة على طليعة وسائل اإلثبات" ملا تتميز به على ابقي األدلة من الثبوت واالستقرار      
فال ختضع للنسيان أو التقادم، فهي اثبتة بثبات الدعامة املثبتة عليها، مما يؤدي إىل اعتبار الكتابة هي 

 . 5األفضل واألسهل إلثبات االلتزام"
والشكلية املقصودة يف العقود االلكرتونية ال ميكن أن تغين عن الشكلية اليت يتطلبها القانون النعقاد       

مكرر(، هي لإلثبات ومل تقصد  323بعض العقود، ألمهيتها وخطورهتا، الن الكتابة اليت أوجبتها )املادة 
 . 6ة احلديثة مل حتز الثقة الكافية لذلكالشكلية، فالوسائل التقني

(، على 9، نص يف مادته التاسعة )2000/ 31لكن التوجيه األورويب بشان التجارة االلكرتونية رقم      
جيب على الدول األعضاء العمل على تطوير أنظمتها القانونية مبا يشجع على إبرام العقود «انه: 

عوائق أنظمتها القانونية اليت قد يرتتب عليها املساس بصحة هذه  االلكرتونية وان تعمل خاصة على إزالة
 .7 » العقود وآاثرها جملرد أهنا مربمة ابألسلوب االلكرتوين

، الذي يكيف قانون األدلة مع 230-2000وهو ما دعا املشرع الفرنسي إلصدار القانون رقم       
ة، استحدث فيه فصل جديد يتناول العقود وااللتزامات تكنولوجيا املعلومات واملتعلقة ابلتوقيعات االلكرتوني

( على 4-1316إىل  1_  1316يف الشكل االلكرتوين، حيث انه مبقتضى هذا القانون نص يف املواد )
 . 8الكتابة االلكرتونية وحجيتها يف اإلثبات

قانون تنظيم التوقيع  أما املشرع املصري فقد عرةف الكتابة االلكرتونية من خالل نص املادة األوىل من    
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت   « ، أبهنا:200423( لسنة 15االلكرتوين رقم )

، فاملادة  » دعامة الكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاهبة وتعطي داللة قابلة لإلدراك
 أعطت تعريفا واسعا للكتابة االلكرتونية.

كان احملرر االلكرتوين يقوم على عنصرين أساسيني مها الكتابة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوين، فلم وملا       
، إىل حتديد املقصود ابحملرر االلكرتوين، مما يعد قصورا تشريعيا، يف حني أن 04-15يتعرض القانون رقم 

  2004( لسنة 15لقانون رقم )(، من الالئحة التنفيذية ل3-1املشرع املصري تناول، من خالل )املادة 
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رسالة بياانت تتضمن معلومات تنشأ، أو تدمج، أو ختزن، أو ترسل ، أو « أن احملرر االلكرتوين هو:
 .  » تستقبل، كليا أو جزئيا بوسيلة الكرتوين أو ضوئية، أو أبية وسيلة أخرى مشاهبة

يراد  « نيسرتال، حيث جاء فيها:أ(، من قانون االو -2وهو مفهوم مشابه ملا قضت به ) املادة      
ابصطالح "رسالة البياانت" املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو استالمها أو ختزينها بوسائل الكرتونية 
أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، التبادل االلكرتوين للبياانت أو 

 . » ، أو التلكس، أو النسخ الربقيالربيد االلكرتوين، أو الربق
، اعتربه املشرع املصري حمررا الكرتونيا، لكنه مل يشر إىل 9فما اعتربه قانون االونيسرتال رسالة بياانت    

 التوقيع االلكرتوين وهو حيدد مفهوم احملرر، وابلتايل يعدة كتابة الكرتونية. 
 شروط المتابة االلمتونية : املطلب الثاين  

تدور الكتابة االلكرتونية يف فلك شبكة رقمية مفتوحة، مما جيعلها تتطلب شروطا جيب توافرها لكي     
تؤدي الوظيفة املنوطة هبا، على اخلصوص يف جمال إثبات التعاقد، ليحوز احملرر االلكرتوين احلجية القانونية 

ر كبري من األمهية، نظرا إىل أن لصحته، فتكون احلاجة لتوفري الضماانت الالزمة لسالمة الكتابة على قد
البياانت اليت يتم تداوهلا عرب الشبكة تتصف بعدم الثبات، وهو ما يدعو إىل اللجوء إىل دعامات "دائمة" 

 . 10للبياانت بشكل حيفظ أثر املعاملة اليت جرت بني األطراف
اليت أعد ليكون دليال عليها، فال ولكي يعتد ابحملرر يف اإلثبات يشرتط أن ترد الكتابة فيه على الواقعة      

يشرتط أن تدون الكتابة على دعامة ورقية، ألن احملرر ال يقتصر على وجوده على هذه األخرية، فبإمكان 
فاحملرر  11الكتابة على اخلشب أو اجللد أو غريمها، فهي أنواع أخرى من احملررات اختفت بربوز الورق

 واملعلومات اليت يتم إنشاؤها على دعامة الكرتونية. االلكرتوين ما هو إال جمموعة البياانت 
وملا كانت الدعامة االلكرتونية هي من عناصر احملرر وبدوهنا ال وجود هلذا األخري فقد عرفتها )املادة     
وسيط مادي حلفظ وتداول الكتابة  « ( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع املصري، أبهنا:1-14

ا األقراص املدجمة أو األقراص الضوئية أو األقراص املمغنطة أو الذاكرة االلكرتونية أو أي االلكرتونية، ومنه
 . » وسيط آخر

(، أنه جيب االحتفاظ برسائل 1-10وأضاف القانون النموذجي لالونيسرتال، من خالل نص املادة )     
  تلك املعلومات احملفوظةالبياانت ابلشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، بصورة تثبت بدقة 

واليت متكن من استبانة منشأ رسالة البياانت وجهة وصوهلا واتريخ ووقت إرساهلا واستالمها، وهو ما حيقق 
 شرط دوام الكتابة االلكرتونية واستمراريتها.
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  (2-1أما الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكرتوين املصري فقد أكدت، من خالل نص )املادة      
  على أن كل املعامالت اليت تثبت على الدعامة االلكرتونية، أاي كان نوعها) رقمية أو ضوئية أو غريمها(
جيب أن تعطي داللة قابلة لإلدراك، وهو ما حيقق شرط قابلية الكتابة االلكرتونية للقراءة واالطالع عليها 

  ى الوسيط، وإما بصفة غري مباشرة؛ بواسطة آلةوفهم حمتواها، إما بصيغة مباشرة بقراءة البياانت املدونة عل
( للمحرر، أبنه جمموعة املعلومات والبياانت املدونة على ISOوهو املفهوم الذي قررته منظمة االيزو )

 .12دعامة مادية يسهل قراءهتا مباشرة عن طريق اإلنسان أو ابستخدام آلة
م شرط حيقق وظيفته يف اإلثبات وهي توافر الثقة يف إن اتسام احملرر االلكرتوين بعدم الثبات اسقط أه     

(، على 6، وهو ما جعل قانون االونيسرتال النموذجي، يقضي يف مادته السادسة )13البياانت املدونة عليه
عندما يشرتط القانون أن تكون املعلومات مكتوبة، تستويف رسالة البياانت الواردة فيها على حنو يتيح «انه: 

ه(، من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكرتوين -2، وتؤكد )املادة   » رجوع إليه الحقااستخدامها ابل
املصري، انه جيب عدم إحداث أي إتالف مبحتوى أو مضمون احملرر االلكرتوين املراد توقيعه، وهم ما حيقق 

ون معدة وحمفوظة يف شرط عدم قابلية الكتابة االلكرتونية للتعديل أو التحريف مهما كان نوعه؛ فتك
 من القانون املدين اجلزائري. 1مكرر 323ظروف تضمن سالمتها، وهو ما أكدت عليه أيضا املادة 

 املبحث الثاين: حجية التوقيع االلمتوين    
بعد أن كانت الورقة والتوقيع املمهور عليها من عنصري الدليل الكتايب املعد لإلثبات، تغريت الدعامة      

لتحل حملها الدعامة االلكرتونية، بعد انتشار استخدام احلاسب اآليل واتصاله بشبكة املعلومات الورقية 
التوقيع االلكرتوين، العنصر الثاين البالغ األمهية يف عملية إبرام العقود الدولية )االنرتنت(، وابلتايل برز 

  )املطلب األول(مفهومه، حيث يتخذ التوقيع شكال الكرتونيا، مما يوجب البحث عن االلكرتونية، 
 )املطلب الثاين(.وآليات محايته، 

 املطلب األول: مفهوم التوقيع االلمتوين
  )أوال(إن اإلحاطة مبفهوم التوقيع االلكرتوين توجب البحث عن تعريف حيدد معناه التشريعي،      

  لعقد االلكرتوين صحيحا وآمناوالشروط اليت يتطلبها لتوثيقه حىت يؤدي وظيفته يف إمتام املعاملة وقيام ا
 )اثنيا(.

 أوال: التعريف التشريعي للتوقيع االلمتوين
، من القانون املدين اجلزائري، على وجوب االعتداد ابلتوقيع 327لقد قضت الفقرة الثانية من املادة      

أكدت على متاثل  (؛ وملا كانت هذه األخرية1مكرر 323االلكرتوين وفق الشروط املذكورة يف نص )املادة 
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حيث   اإلثبات ابلكتابة على الورق لنظريهتا على الدعامة االلكرتونية، وملا كان التوقيع من مستلزمات العقد
ال يتم إال به؛ فان التوقيع االلكرتوين مياثل نظريه املمهور على الدعامة الورقية، فتثبت له ذات احلجية اليت 

ت القانون، حيث جاء فيها:" يعترب ما ورد يف العقد الرمسي (، من ذا1-5مكرر 324قضت هبا )املادة 
 حجة حىت يثبت تزويره".

ووسيلة التوقيع على الورق هي اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة اإلهبام، ولكي يكون مقروء  أو مرئيا البد       
لكرتوين، وكيفية ، مما يطرح التساؤل عن وسيلة التوقيع اال14أن يوضع على مستند مادي ليبقى أثره واضحا

 إنشائه ليقوم ابلوظائف املنوطة به؟
، اليت تناولت التوقيع االلكرتوين على 15 162-07(، من املرسوم التنفيذي رقم 3نصت )املادة       

       مكرر  323معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف املادتني  « انه:
، فجاء التعريف غامضا، على اخلصوص عند اإلحالة على » 58-75من األمر رقم  1مكرر 323و 

 مواد القانون املدين اليت تعتد ابإلثبات ابلكتابة على الدعامة االلكرتونية.
، املتعلق ابلتوقيع و التصديق االلكرتونيني، جاء فيها 04-15(، من القانون رقم  1-2  لكن )املادة     

بياانت يف شكل الكرتوين، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببياانت الكرتونية  « انه يقصد ابلتوقيع االلكرتوين:
(، ويضيف 6، فذكر وسيلة التوقيع االلكرتوين ؛ ليأيت يف نص )املادة » أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق

يستعمل التوقيع االلكرتوين لتوثيق هوية املوقةع واثبات قبوله مضمون الكتابة يف « وظائفه، حيث جاء فيها:
   » الشكل االلكرتوين

( 15وعرفه املشرع املصري، من خالل الفقرة )ج(، من املادة األوىل من قانون التوقيع اإللكرتوين رقم )     
ما يوضع على حمرر الكرتوين ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو « ، أبنه:2004لسنة 

؛ فاهتم املشرع املصري بشكل  » قةع ومييةزه عن غريهغريها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص املو 
البياانت االلكرتونية اليت يتخذها املوقةع اإللكرتوين، متييزا له عن التوقيع التقليدي ) الذي يكون عادة عبارة 
عن إمضاء أو ختم أو بصمة(، ومجع بني وظيفة التوقيع، حيث حددها يف حتديد شخص املوقةع، لكنه 

 قة هذا األخري على مضمون التصرف، وبني التقنية املستعملة فيه،أغفل وجوب مواف
أما املشرع األردين فكان أكثر وضوحا وضبطا يف تعريفه للتوقيع االلكرتوين، حيث اهتم بشكل      

(، من قانون املعامالت االلكرتوين رقم 10-2البياانت وهوية املوقةع واهلدف من التوقيع، فنص يف )املادة 
التوقيع االلكرتوين: البياانت اليت تتخذ هيئة حروف أو أرقام ا رموز أو إشارات « ، أن:2001لسنة  85

أو غريها وتكون مدرجة بشكل الكرتوين أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة يف رسالة معلومات 
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ه من اجل توقيعه أو مضافة عليها أو مرتبطة هبا وهلا طابع حيدد هوية الشخص الذي وقعها ومييزه عن غري 
 . » وبغرض املوافقة على مضمونه

جند أن من التعاريف من ركزت على وسيلة التوقيع، ومنها من ركزت على وظيفته، وأخرى مجعت بني      
، " وألن صور التوقيع االلكرتوين متعددة، وهي يف تطور مستمر التعريف الوظيفي والتقين للتوقيع االلكرتوين

 تطور فال ينبغي حصر التوقيع يف صورة معينة، ما دامت تؤدي الغرض منها وحتقق ما دامت التقنية يف
 16وظائف التوقيع"

وعلى اعتبار أن قانون االونيسرتال النموذجي للتوقيعات االلكرتونية، يعد مرجعية أولية، فقد عرف      
ين مدرج يف رسالة بياانت أو بياانت يف شكل الكرتو « أ(، أبنه:- 2التوقيع االلكرتوين من خالل )املادة 

مضافة إليها أو مرتبطة به منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت، وبيان 
 .» موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البياانت

( منه، انه عندما يشرتط 7ادة أما قانون االونيسرتال النموذجي للتجارة االلكرتوين، فقد أدرج يف )امل     
القانون وجود توقيع الشخص على رسالة البياانت، فعلى هذه األخرية أن تستويف شرط استخدام طريقة 
لتعيني هوية الشخص، وان تكون جديرة ابلثقة واألمان، أما عن وظائف التوقيع كما جاء يف تفسري 

  ، فتتمثل يف "تعيني هوية الشخص17قانون النموذجيوثيقة دليل التشريع املرفقة ابل من خالل (،7)املادة
وتوفري ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص ابلذات يف فعل التوقيع، والربط بني ذلك الشخص ومضمون 
املستند"، وبذلك يكون للتوقيع وظيفتني أساسيتني، مها: تعيني هوية حمرر الوثيقة والتأكيد على موافقة حمرر 

 .18الوثيقة على مضموهنا
وألجل ذلك جيب التأكد من مستوى التطور التقين للمعدات اليت يستخدمها األطراف، ألجل تغطية     

 . 19أمنية شاملة من كافة اجلوانب
 اثنيا: شروط توثيق التوقيع االلمتوين

تايب (، من القانون املدين، بني احملرر الك1مكرر  323لقد ساوى املشرع اجلزائري، من خالل )املادة      
وااللكرتوين من حيث الوظيفة واحلجية، وملا كان النص القانوين مرتبط ارتباطا وثيقا ابلتطور التكنولوجي يف 
جمال التعاقد االلكرتوين، فان القوة الثبوتية للمحرر الكتايب ترتكز على توافر شروط احملرر الكتايب، وتتمثل 

ف القانوين، وان يتمتع هذا احملرر ابلقدرة على احلفاظ يف "العناصر املادية اليت تسمح حبفظ بياانت التصر 
على هذه البياانت بشكل مستمر، وغري قابلة للتغيري، لتدل على رضاء األطراف املتعاقدة مبضمون العقد 
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وااللتزام مبا ورد به، ويكون التوقيع دليل على شخصية املتعاقد ومميزا له عن غريه وداال بوضوح على 
 .20وقيع وبني احملرر وما يرتتب من آاثر قانونية"االرتباط بني الت

، املتضمنة التجارة واملعامالت االلكرتونية، على إسقاط الشروط الواجب 21فاتفقت كافة التشريعات     
توافرها يف احملرر الكتايب على نظريه االلكرتوين، بغية التعزيز من حجية التوقيع االلكرتوين، وهي أن يقتصر 

صاحبه، وخاضعا لسيطرته الفعلية، وقابليته للتحقق من صحته مع ارتباطه ابلبياانت اليت التوقيع على 
 يثبتها. 
حيث ورد يف القانون التوجيهي األرويب بشان بعض اجلوانب القانونية خلدمات جمتمع املعلومات رقم       
ومميزا له، وأن يتم  ، انه يشرتط يف التوقيع أن يكون مرتبطا بشخص مصدره، وحمددا لصاحبه31-2000

إنشاؤه من خالل تقنيات وإجراءات تسمح بسيطرة صاحب التوقيع بشكل موثوق به، وان يكون مرتبطا 
 .22ابملعلومات اليت يتضمنها احملرر االلكرتوين بطريقة تسمح ابكتشاف أي تعديل يف مضمون احملرر

فقد اشرتطت يف التوقيع، من خالل )املادة أما قانون االونيسرتال النموذجي للتوقيعات االلكرتونية،      
( منه، أن تكون بياانت إنشائه مرتبطة، يف السياق الذي تستخدم فيه، ابملوقةع دون غريه، وان تكون 6

ذات البياانت خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرته دون أي شخص آخر، مع قابلية اكتشاف أي تغيري حيدث 
 بعد التوقيع.  

، أن التوقيع االلكرتوين املوصوف هو 04-15(، من القانون رقم 7ت )املادة ويف ذات املعىن قض    
الذي تتوفر فيه متطلبات حمددة؛ كأن ينشأ على أساس شهادة التصديق الكرتوين موصوفة، وقد حددت 

وأن يكون  (، من ذات القانون، أن املقصود هبذه األخرية  هو أن يرتبط ابملوقةع دون سواه،15)املادة 
بواسطة آلية مؤمنة خاصة إبنشائه، وأن يكون مرتبطا ابلبياانت اخلاصة به، حبيث ميكن الكشف  مصمما

 عن التغريات الالحقة هبذه البياانت، وأن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقةع.
يستعمل « فيها:( من نفس القانون، على أهداف التوقيع االلكرتوين، حيث جاء 6ونصت )املادة       

 .»التوقيع االلكرتوين لتوثيق هوية املوقع واثبات قبوله مضمون الكتابة يف الشكل االلكرتوين
فأمجعت بذلك الكثري من التشريعات على وجوب ارتباط التوقيع ابملوقع وحده، ليثبت التعبري عن      

وحده دون غريه على أدوات إنشاء التوقيع  إرادة املوقع، واتصال التوقيع ابحملرر املوقع عليه، وسيطرة املوقع
 االلكرتوين.

وال ميكن أن نغفل على أن التطور التقين احلاصل الذي أوجد أدوات إنشاء التوقيع من رموز وأرقام       
، حتقق شرط نسبة التوقيع إىل صاحبه وارتباطه به 23متميزة، متكن من بلورهتا يف صورة من صور التوقيع
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ة واضحة على التزامه مبضمون ما ورد يف احملرر االلكرتوين، والن هذا األخري " حيتوي وحده، ليعطي دالل
على العناصر املادية املتعلقة ابلتصرف القانوين وعلى كافة املعلومات الدالة على التعاقد، فيجب أن يتصل 

 .24التوقيع بذلك احملرر املوقع عليه"
التوقيع تعين سيطرته على الوسيط االلكرتوين املدون عليه  كما أن سيطرة املوقةع على أداة إنشاء       

منظومة إحداث التوقيع، وذلك عن طريق حيازة أداة حفظ املفتاح الشفري اخلاص ابملوقةع واليت تستعمل 
 .25للتحقق من التوقيع

سائل فكافة التشريعات اليت سعت إىل وضع شروط حتقق احلجية للتوقيع االلكرتوين، ركزت على الو      
 التقنية لتحقيق املوثوقية بينما احلجية مرتبطة بتوافر الشروط القانونية.

 املطلب الثاين:  آليات محاية التوقيع االلمتوين 
يتطلب التوقيع االلكرتوين موثوقية حىت حيوز حجية وقوة ثبوتية، متنح الثقة واألمان ألطراف العقد      

  لية التصديق وتوفري بيئة الكرتونية آمنة حتفظ شروط توثيق التوقيعااللكرتوين، ولن يتحقق ذلك إال بوضع آ
 وتثبت الصلة بني بياانت التحقق من التوقيع االلكرتوين واملوقعة. 

  وملا كانت التجارة االلكرتونية تعتمد، بصورة أساسية، على شبكة اتصاالت مفتوحة على العامل أبسره     
ساسها الثقة عند استخدام هذه الوسائط اإللكرتونية مما استدعى ضرورة مما يستوجب توفر أرضية للتعامل أ

إجياد طرف حمايد عن األطراف املتعاقدة لتوثيق االلتزامات الناشئة من خالل البياانت املتبادلة وبصفة 
 .26خاصة توثيق العقد والتوقيع االلكرتونيني بواسطة جهة التصديق اليت هلا صالحية إصدار شهادة توثيق

وموثوقية الوسيلة املستخدمة يف التوقيع االلكرتوين تتطلب ضرورة توافر توقيع مؤمن منشأ بفضل      
منظومة إحداث توقيع مؤمنة، ابالعتماد على شهادة تصديق مؤمنة للتحقق من صحة التوقيع 

 . 27االلكرتوين
منة للتحقق من صحة التوقيع أو وقد عرف الفقه القانوين التصديق االلكرتوين، أبنه:" وسيلة فنية آ      

احملرر االلكرتوين، حيث يتم نسبته إىل شخص أو كيان معني عرب جهة موثوق هبا أو طرف حمايد يطلق 
 . 28عليه مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين"

مبا أن التوثيق االلكرتوين هو وسيلة فنية تستخدم عن طريق جهة حمايدة للتأكد من صحة التوقيع و    
  ته إىل صاحبه، فتكون جهة التصديق االلكرتوين اليت تقوم بعملية التوثيق إبصدار شهادة التصديقونسب

 هي اآللية املطلوبة لتحقيق غرض املوثوقية يف التوقيع. 
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وابلتايل فالتصديق االلكرتوين آلية أمان حديثة تضمن توثيق العقود االلكرتونية يف بيئة مفتوحة على     
املتداولة وانتحال هوية أصحاهبا، وعليه فان آليات التصديق االلكرتوين تضمن من الناحية  اخرتاق البياانت

التقنية والقانونية ثالث جوانب؛ حيث يتعلق اجلانب األول بتحديد هوية األطراف يف التعامل االلكرتوين 
ث فمتعلق بضمان عدم واجلانب الثاين متعلق بسرعة وسالمة حمتوى البياانت املتداولة، أما اجلانب الثال

 . 29إنكار البياانت املتداولة
وقد حددت القوانني إجراءات توثيق حمددة العتبار العقد االلكرتوين معتمدا وموثقا ، وذلك للتأكد       

من انه مل يتعرض إىل أي حتريف أو تعديل منذ اتريخ إجرائه، وتعدة عملية التحقق من صحة البياانت 
ملمنوحة هلم شهادات توثيق وصفاهتم املميزة، واليت متت املصادقة عليها وتضمينها املقدمة من األشخاص ا

 .30يف الشهادة، من أكثر االلتزامات دقة وصعوبة ابلنسبة جلهة التوثيق )التصديق(
وقد انشأ املشرع اجلزائري قرينة قانونية لصحة التوقيع االلكرتوين وموثوقيته، بوجوب تقدمي شهادة      

من طرف جهة متخصصة ختضع لرقابة الدولة من حيث اإلنشاء واملمارسة، وهذه اجلهة مت  اعتماده
، حيث قضت أبهنا سلطة إدارية مستقلة تتمتع 04 -15من القانون رقم  16إنشاؤها مبوجب املادة 

  ونينيابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتضمن هذه اجلهة موثوقية استعمال التوقيع والتصديق االلكرت 
  (، وهو القيام ابلتحقق من مدى املطابقة وفقا ملرجعية ما18من مهامها القيام بعمليات التدقيق،)املادة 

 (.12(، حيث جيب أن تكون آلية التحقق من التوقيع موثوقة، )املادة 2من املادة  16)الفقر 
ديق وتقدمي خدمات تتعلق فجهة التصديق االلكرتوين هي اجلهة املرخص هلا إبصدار شهادة التص     

ابلتوقيع االلكرتوين، من طرف ما يعرف مبؤدي اخلدمات، الذي متنحه سلطة ضبط الربيد واملوصالت 
، أما شهادة التصديق فتثبت 31السلكية والالسلكية ترخيص إنشاء واستغالل خدمات التصديق االلكرتوين

 االرتباط بني املوقع وبياانت إنشاء التوقيع.
(، من القانون رقم 8-8ق عليه املشرع اجلزائري تسمية موفر اخلدمات، من خالل نص )املادة وأطل      

موفر اخلدمات: هو كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعمال وسائل ، أن:"32 03 -2000
 . 04-15املواصالت السلكية والالسلكية"، ليغري التسمية إىل "مؤدي اخلدمات"، من خالل القانون رقم

، أوجبت ضرورة توافر متطلبات يف مؤدي خدمة 04-15(، من القانون رقم 34غري أن )املادة       
التصديق االلكرتوين؛ وهي أن يكون خاضعا للقانون اجلزائري، إن كان شخصا معنواي، وأن حيمل اجلنسية 

  جيا اإلعالم واالتصالاجلزائرية، إن كان شخصا طبيعيا، وان يتمتع مبؤهالت وخربة اثبتة يف ميدان تكنولو 
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وان ال يكون قد سبق له احلكم عليه جبناية أو جنحة تتناىف مع نشاط أتدية خدمات التصديق، وهي 
 شروط صارمة ابلنظر إىل أمهية وحساسية دور مؤدي اخلدمات.

يف مؤدي  غري أن املشرع الفلسطيين، وخالفا للمشرع اجلزائري الذي مل حيدد املؤهالت العلمية املطلوبة      
، فقد 2013( لسنة 6(، من قانون املبادالت والتجارة االلكرتوين رقم )33اخلدمات، ومن خالل )املادة 

 حدد املؤهل العلمي بدرجة الدكتوراه ابهلندسة املعلوماتية.
وعليه يكون توافر شروط توثيق التوقيع االلكرتوين، وهو أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكرتوين     

  ، هي أول خطوة لتحقيق محاية التوقيع04-15( من القانون رقم 7فة، كما أوجبت بذلك )املادة موصو 
(، من ذات القانون، أن شهادة التصديق املوصوفة هي اليت حتوز متطلبات منحها من 15لتضيف )املادة 

ادة تصديق طرف مؤدي اخلدمات، وان متنح للموقع دون سواه، وان تتضمن بوضوح اإلشارة إىل أهنا شه
حتدد هوية مؤدي اخلدمات، وحمل إقامته وهوية املوقع ، من خالل امسه أو االسم املستعار املستعمل، كما 
جيب أن حتوز بياانت التحقق من التوقيع االلكرتوين واليت تكون موافقة لبياانت إنشائه، وتوقيع الكرتوين 

 ع االلكرتوين.، وكلها آليات تعزز عملية توثيق التوقي33ملؤدي اخلدمات
( ، من نفس القانون، على أن التوقيع االلكرتوين ينشا على آلية مؤمنة حتوز شروطا 11وتؤكد )املادة     

تقنية تضمن أحادية اجتاه بياانت إنشائه ملرة واحدة فقط، وابلتايل تضمن عدم إنكار البياانت االلكرتونية 
منه، حيث يتم التأكد من تطابق كال اآلليتني مع من خالل آلية إنشاء التوقيع وآلية فحصه والتحقق 

الشروط التقنية لتأمني املعلومات ومحاية البياانت من طرف اهليئة الوطنية املكلفة ابعتماد آليات إنشاء 
 .34التوقيع والتحقق منه

 اخلامتة:
امل يرتكز على إن مالحقة التطور التقين ضرورة ال بد منها يف عصر املعلوماتية الذي نعيشه، وهو ع    

دعائم ووسائط الكرتونية غريت الكثري من املفاهيم القانونية، وعليه فان أول أمر جيعل احملرر االلكرتوين حيوز 
القوة الثبوتية واحلجية القانونية، اليت تسقط كل أسباب تدعو إىل التشكيك يف قيمته القانونية وابلتايل 

وين نفسه، هي إقرار كافة التشريعات ابملماثلة التامة بني اإلثبات التشكيك يف الوجود القانوين للعقد االلكرت 
 على الدعامة الورقية املادية ونظريهتا االلكرتونية.

واثين أمر  هو موثوقية التوقيع االلكرتوين، اليت تتحقق بتوافر شروط قانونية صارمة وشروط تقنية ابلغة      
لرقابة الدولة، إنشاء  وممارسة، متكن التوقيع االرتباط، بشكل الدقة وعالية اجلودة، لدى جهة معتمدة ختضع 

فريد، ابألشخاص أطراف العالقة التعاقدية االلكرتونية، وكافيا للتعريف هبم، من خالل شهادة التصديق 
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االلكرتونية، اليت تقوم بتوثيق مكوانت الشبكات ومواردها؛ خللق بيئة الكرتونية آمنة للمعامالت املالية عرب 
 النرتنت.ا

  ، املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني04-15غري أن الثغرات القانونية اليت تركها القانون رقم      
(، وحتديد مقر 4بتعليق مسائل عديدة إىل حني تنظيمها مستقبال، ككيفية حفظ الوثيقة الكرتونيا،) املادة 

ديد املصاحل التقنية واإلدارية هلذه السلطة، )املادة (، وحت17السلطة الوطنية للتصديق االلكرتوين، )املادة 
(، إىل خضوع الرتخيص لدفع مقابل 27(، وحتديد طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها وسريها، )املادة 20-2

  (  فكلها فجوات تدل على ضعف البنية التحتية ألجهزة االتصاالت واملعلومات2-40مايل، )املادة 
تصلة ابمللكية الفكرية حلماية برامج احلاسوب، وهو ما مت تفاديه من طرف دون إغفال قلة التشريعات امل

 الدول االقتصادية الكربى اليت هيأت بىن حتتية وسخرت اسرتاتيجيات مناسبة لتعزيز االقتصاد الرقمي.
 اهلوامـــش:
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 .  2015فيفري 10 يف مؤرخة ،06 العدد ،.ج. ج. ر. ج ،2015 فيفري 1 يف املؤرخ_  .2
 .2018 ماي 16 يف مؤرخة ،28 عدد. ج.ج.ر.ج_  .3
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 حوكية التجارة االلمتونية يف اجلزائر: الواقع واآلفاق.

 املسيلة. -كحيد بوضيافجامعة  -د.بن مرزوق لنتة                            
  برج بولريريج.-جامعة كحيد البشري االبراهييي -د.سي محدي لبد املومن                                

 ملخص:
تشهد البيئة الرقمية الراهنة حتدي اقتصادي جديد يقتحم بقوة عامل التجارة ابجلزائر، من خالل ظهور 

 جمال تكنولوجيا املعلومات السوق االلكرتونية كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات واملستجدات احلديثة يف
واالتصاالت، هذه السوق االفرتاضية تستخدم العديد من األنشطة واملمارسات التجارية االلكرتونية احلديثة )الدفع 

  االلكرتوين، التعاقد االلكرتوين، التوقيع االلكرتوين...(
املؤرخ يف  05-18لة يف القانون رقم وعلى الرغم من أتخر القواعد التشريعية والقانونية اليت تنظمها واملتمث 

، ابإلضافة إىل حمدودية وضعف أساليب استعمال التجارة االلكرتونية، تسعى اجلزائر اليوم إىل 2018ماي  10
حوكمة جتارهتا االلكرتونية من أجل أتطري وعصرنة السوق االلكرتونية وضبطها وإضفاء الشفافية على مجيع 

 . األنشطة التجارية االلكرتونية
لذلك تسعى هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على واقع حوكمة التجارة اإللكرتونية ابجلزائر وآفاق 
تنميتها، وحتديد املعيقات اليت تواجه تطبيقها، وتوضيح التحدايت اليت ينبغي التصدي هلا حىت نرتقي ببيئة 

 األعمال التجارية االلكرتونية ابجلزائر.
 حلوكمة، التجارة االلكرتونية، االنرتنت، تكنولوجيات االتصاالت.االمليات املفتاحية: 

Abstract: 
In the current digital environment, a new economic challenge is sweeping 

the world of commerce in Algeria, through the emergence of the electronic 

market as a necessary and necessary result of recent developments in the field of 

information and communication technology, this virtual market uses many 

modern electronic business activities and practices) Electronic payment, 

electronic contracting, electronic signature...) 
Despite the delay of the legislative and legal rules it regulates in the Law 

No. 18-05 of 10 May 2018, in addition to the limited and weak methods of using 

electronic commerce, Algeria today seeks to govern its electronic commerce in 

order to frame, modernize and control the electronic market and to ensure 

transparency of all exchanges Commercial. 

Therefore, this paper seeks to study the reality of e-commerce governance 

in Algeria and its development prospects, identify the obstacles facing its 

application, and clarify the challenges that need to be addressed in order to 

improve the e-business environment in Algeria. 

Keywords: Gouvernance, E-Commerce, Internet, Communication Technologies. 
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 مقدمة:
وع وعلى الرغم من حداثة املوض، gouvernanceيشهد العامل اليوم اهتماما متزايدا ابحلوكمة 

والسيما من الناحية القانونية، إال أن معظم الدول قامت ابلعمل على أن تتضمن تشريعاهتا وقوانينها 
املختلفة قواعد احلوكمة، هذا التضمني اتسع ليشمل القوانني االقتصادية مثل قانون الشركات، قانون 

 التجارية.املنافسة، قانون التجارة االلكرتونية وغريها، وذلك هبدف حتسني أعماهلا 
وكغريها من الدول تشهد اجلزائر حتدي اقتصادي جديد يقتحم بقوة عامل التجارة، من خالل ظهور 
السوق االلكرتونية كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات واملستجدات احلديثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

رغم من أتخر القواعد التشريعية واالتصاالت، تستخدم العديد من األنشطة واملمارسات التجارية، وعلى ال
، ابإلضافة إىل 2018ماي  10املؤرخ يف  05-18والقانونية اليت تنظمها واملتمثلة يف القانون رقم 

حمدودية وضعف أساليب استعمال التجارة االلكرتونية، تسعى اجلزائر يف اآلونة األخرية إىل حوكمة جتارهتا 
االلكرتونية وضبطها  وإضفاء الشفافية على مجيع املبادالت االلكرتونية من أجل أتطري وعصرنة السوق 

 التجارية، للحد من اجلرائم املرتتبة عنها.
لذلك هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على واقع حوكمة التجارة اإللكرتونية ابجلزائر 

ينبغي التصدي هلا حىت نرتقي  وآفاق تنميتها، وحتديد املعيقات اليت تواجه تطبيقها، وتوضيح التحدايت اليت
 ببيئة األعمال التجارية االلكرتونية ابجلزائر.

 وملعاجلة املوضوع قسمنا دراستنا إىل ثالثة حماور أساسية:
 املضامني املختلفة حلوكمة التجارة االلكرتونية. - 1
 واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر. - 2
 ل إىل حوكمة التجارة االلكرتونية.اجلهود اجلزائرية يف عملية االنتقا - 3
 املضامني املختلفة حلوكية التجارة االلمتونية. - 1

 أ/ احلوكية:
نتيجة للنقاشات الفكرية واألكادميية الغربية، األمر الذي خلق  "gouvernance "ظهر مفهوم 

كلمات مثل   صعوبة بني األكادمييني والباحثني العرب يف حتديد ترمجة دقيقة للمصطلح، فظهرت عدة
احلكامة، احلكمانية، احلكم الراشد، اإلدارة املثلى والنزيهة، احلوكمة وغريها من املصطلحات، لكن حنن 
أخذان مصطلح احلوكمة يف دراستنا، وذلك جملاراة اغلب التوجهات األكادميية اليت تتبىن توظيف هذا 

 املصطلح.
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تدرجييا لتصل إىل معايري تتبناها القيادات  احلوكمة مصطلح يعرب عن مجلة من املفاهيم اليت تطورت
السياسية والكوادر اإلدارية امللتزمة بتطوير موارد اجملتمع وحتسني نوعية احلياة للمواطنني، وقد ابدرت العديد 
من املنظمات الدولية إىل استخدام مضامني احلوكمة بشكل واسع، كآلية إلدامة التنمية، من خالل العناية 

املوارد البشرية وإدامتها والعناية ابلتنمية االجتماعية بشكل عام وابلتنمية االقتصادية بتحقيق تنمية 
 1والسياسية واإلدارية يف القطاعات الرمسية )احلكومية( وغري الرمسية )جمتمعية(.

كما ميكن اإلشارة إىل أن احلوكمة عملية تتأثر مبجموعة من اآلليات التشريعية والتنظيمية والقانونية 
السوق واملعايري املالية ومجيع جهود املشاركني يف الوحدة االقتصادية خللق نظام وضوابط من أجل تعزيز و 

 2قيمة املسامهني ومحاية مصاحل املسامهني.
وتعرف احلوكمة كذلك على أهنا جمموعة من القوانني واللوائح واإلجراءات اليت متكن إدارة 

 3وقيمتها يف املدى البعيد لصاحل املسامهني.املؤسسات االقتصادية من تعظيم رحبيتها 
إىل أن أمهية احلوكمة تؤكد تنامي القواعد السلمية  Adam winklerوأشار األستاذ أدم ونكلر 

املستخدمة فيها، بغية حتقيق التنمية االقتصادية وتفادي الوقوع يف مغبة األزمات املالية، من خالل ترسيخ 
ألسس االقتصادية يف األسواق وكشف حاالت التالعب والفساد املايل عدد من معايري األداء، وتدعيم ا

واإلداري وسوء اإلدارة، مبا حيد من التقلبات يف األسواق وضبطها والعمل على استقرارها، لكسب ثقة 
 4املتعاملني وحتقيق التقدم االقتصادي املنشود.

بة ومكافحة الفساد وحتقيق العدالة دون فاحلوكمة نظام قائم على النزاهة والشفافية واملساءلة واحملاس
متييز وتطبيق القانون على اجلميع، وميكن تطبيق احلوكمة يف أي منظمة حكومية أو جمتمعية وعلى أي 

 5مستوى دويل أو إقليمي أو حملي، ويف جمالت عديدة أبرزها جمال التجارة االلكرتونية.
 ب/ التجارة االلمتونية:

احلديثة واليت تندمج فيها كل من تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا إن تكنولوجيات االتصاالت 
االتصاالت، أحدثت يف حياة اجملتمعات  واألفراد أاثرا عميقة، حبيث أفرزت مفاهيم جديدة، ومن أهم هذه 

(، ولقد وضعت عدة تعاريف للتجارة Electronic Commerceاملفاهيم التجارة االلكرتونية )
  لك أاي كان التعريف، فاملهم هو الرتكيز على خصوصية الوسيلة املستخدمة يف التعاقدااللكرتونية، ومع ذ

 6وهي شبكات االتصـال، اليت يتم من خالهلا هذا النوع من التجـــــارة وبشكل خــــاص )االـنرتنت(.
 Electronicوابلرجوع لألصل اللغوي للمصطلح جنده يتكون من كلمتني إجنليزيتني مها:

commerce،  ويقصد ابألوىلcommerce  جمموع النشاطات املنظمة واملمتدة على الشبكات
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املفتوحة ) بيع، شراء، إعالن، جتارة(، وشىت األعمال التجارية، واليت تعمل على تبادل القيم بني طرفني، 
ال اليت الشبكة االلكرتونية العاملية واملكونة من احملاسبات ووسائل االتص Electronicويقصد ابلثانية 

يتم تبادل البياانت من خالهلا، وعليه فالتجارة االلكرتونية هي األعمال والنشاطات التجارية اليت تتم  
 7ممارستها من خالل الشبكة املعلوماتية الدولية )االنرتنت(.

كما يرى البعض أهنا عمليات استخدام الشبكة االلكرتونية )االنرتنت( يف اجملال التجاري واليت تتيح 
 8لمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء أبسلوب سريع وسهل.ل

وعرفتها منظمة التجارة الدولية أبهنا" إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع منتوجات من خالل شبكات 
 9االتصاالت الدولية )االنرتنت(.

لتجارة املتعلق اب 08-15من القانون رقم  06أما عن املشرع اجلزائري فقد عرفها يف املادة 
االلكرتونية أهنا" النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد إلكرتوين ابقرتاح أو ضمان توفري سلع وخدمات عن بعد 

 10ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت االلكرتونية.
وتتخذ التجارة االلكرتونية امناطا عديدة، كعرض البضائع واخلدمات عرب االنرتنت وإجراء البيوع 

واقع الشبكة العاملية مع إجراء عمليات الدفع النقدي ابلبطاقات املالية أو بغريها من وسائل ابلوصف عرب م
الدفع، وإنشاء متاجر إفرتاضية أو حمال بيع على األنرتنت، والقيام أبنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية 

 11ن وغريها عرب االنرتنت.عرب االنرتنت وممارسة اخلدمات املالية وخدمات الطريان والنقل والشح
ومنه نقول أن التجارة االلكرتونية هي عبارة نشاط جتاري، وبشكل معمق تعاقدات ومعامالت البيع 

 والشراء وطلب اخلدمة واالستفادة منها آبليات ووسائط إلكرتونية )االنرتنت( ضمن بيئة رقمية معاصرة.
ونية نقول أن حوكمة التجارة االلكرتونية آلية وبعد ما تطرقنا إىل مفهوم احلوكمة والتجارة االلكرت 

إسرتاتيجية هتدف إىل قيادة وتنظيم ومراقبة األنشطة التجارية االلكرتونية، عن طريق سلسلة من التشريعات 
والسياسات والعمليات واإلجراءات الواضحة واحملددة، واليت يتم بواسطتها وضع نظام فعال حيكم األنشطة 

االلكرتونية، ويضبط ممارساهتا والرقابة على أعماهلا بغية إجياد اقتصاد وطين متني يتمتع  واملمارسات التجارية
 ابلشفافية والتنافسية.

 واقع التجارة االلمتونية يف اجلزائر: - 2

يؤكد املختصون ومعهم احلكومة اجلزائرية، أن اجلزائر الزالت من الدول املتأخرة جدا يف جمال التجارة 
، فضال اصة مع عدم تكيف النظام املصريف اجلزائري مع متطلبات السوق والتكنولوجيا احلديثةاإللكرتونية خ

غري  ،05-18عن أتخر التشريعات والقوانني املتعلقة ابلتجارة االلكرتونية والصادر السنة املاضية حتت رقم 
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ا أكدته دراسة عن عدد من وفق م أن نشاط التجارة اإللكرتونية عرف تطورا  "طفيفا " يف العامني األخريين
 . 12 املختص يف التجارة اإللكرتونية "Jumia" الدول األفريقية من بينها اجلزائر ملوقع

ال توجد أرقام وإحصائيات دقيقة عن حجم ومنو التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، لكن مؤشراهتا 
يل املثال ظهرت العديد من املواقع ومالحمها تظهر جليا يف خمتلف جوانب هذا النوع من التجارة، فعلى سب

مثل   االلكرتونية على اختالف اهتماماهتا، واليت لقيت اهتماما كبريا من قبل مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر
موقع  واد كنيس الذي يقدم خدمات عديدة ومتميزة تتمثل يف تصميم املواقع أبنواعها واستضافة أي موقع 

دا بتوفري فرص اإلعالن اجملاين لكل من يريد عرض أي صنف قوية ج Ouedkniss.comيف خوادم 
من السلع واخلدمات، كما يوفر مساحات إشهاري ملختلف النشاطات، ومواقع أخرى كموقع 

www.dzsoq.dz  الذي يشبه إىل حد كبري موقع إيبايebay وموقع ،www.dzdeal.dz  
والذي تقدم من خالله  airalgerie.dzوموقع اخلطوط اجلوية اجلزائرية ،www.liodiali.dzوموقع 

الشركة خدمات مهمة لزابئنها، دون أن ننسى خدمات موقع الربيد عرب الشبكة وإمكانية التسديد وخدمة 
 13املوزع الصويت.

أخرى ظهرت كذلك مالمح السداد االلكرتوين يف اجلزائر، عن طريق انتشار أجهزة ومن جهة 
املوزعات اآللية لألوراق النقدية، إبصدار العديد من البنوك واملؤسسات املالية لبطاقات بالستيكية ممغنطة 
 حتتوي على شرحية ميكروية وأخرى ذكية تسمح لصاحبها بسحب مبالغ معينة من األموال من حسابه
الشخصي مىت شاء، وحماولة اعتماد بطاقات فيزا وماسرت كارد وغريها يف املنظومة البنكية اجلزائرية وغريها 

Alegria e-banking services AEBS.14 
من شأنه دفع هذا اجملال  2018كما أن القانون املتعلق ابلتجارة االلكرتونية الصادر شهر أبريل 

اجلديد السوق االلكرتونية من خالل العديد من اإلجراءات والعقوابت أكثر إذ سينظم هذا النص القانوين 
(، مع حتديد التزامات املزودين 48إىل  37اليت تسمح بضمان أمن التجارة االلكرتونية ) املواد من 

خبدمات االنرتنيت واملستهلكني، وحدد النص الذي يقيد نشاط التجارة االلكرتونية ابلتسجيل يف السجل 
( كما مير طلب 11(، املعلومات اليت جيب أن ترافق العرض التجاري االلكرتوين )املادة 08املادة التجاري )

املنتج أو اخلدمة عرب ثالثة مراحل إجبارية وهي: ضمان الشروط التعاقدية للمستهلك االلكرتوين والتحقق 
 15(.12إىل إعداد العقد )من تفاصيل الطلبية من قبل هذا األخري وكذا التأكيد على الطلبية الذي يؤدي 

وعلى الرغم من كل هذه املظاهر، وكل اجلهود التشريعية والتنظيمية املبذولة من طرف اجلزائر يف جمال 
تفعيل التجارة االلكرتونية، ال تزال السوق االفرتاضية يف اجلزائر تشهد أتخر، حيث احتلت اجلزائر املرتبة 

http://www.dzsoq.dz/
http://www.dzsoq.dz/
http://www.dzdeal.dz/
http://www.liodiali.dz/
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واستند   لصادر عن األمم املتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"ا 2018يف مؤشر التجارة اإللكرتونية  111
تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف تصنيف كل بلد على حدا يف مؤشر التنمية اإللكرتونية إىل أربعة 

أوهلا استخدام االنرتنيت، درجة أتمني اخلادم، معدل استخدام البطاقات البنكية، وأخريا حجم  :معايري
 16.التسليم خدمات

 / اجلهود اجلزائرية يف ليلية االنتقال إىل حوكية التجارة االلمتونية:3
 2016أحرزت اجلزائر تقدما كبريا يف جمال تطوير احلوكمة اإللكرتونية متقدمة بعشرين مرتبة ما بني 

من ، 2018استنادا إىل دراسة أجنزت سنة  130إىل املرتبة  150، حيث انتقلت من املرتبة 2018و
طرف قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، وأبرزت الدراسة إىل أن هذا التقدم الذي ميس 

وأوضحت اإلقليمية ملتابعة التوجهات العاملية يف جمال التطور التكنولوجي،   بلداان أفريقية أخرى يربز اجلهود
  ت والرقمنة هدى إميان فرعون، الثالاثء الفارطوزيرة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا

 30مراتب ويف مؤشر البنية التحتية لالتصاالت بـ  10أن اجلزائر تقدمت يف مؤشر كثافة اخلدمات بـ
 .17مرتبة

خالل يوم إعالمي حول السجل التجاري  كما صرح وزير التجارة اجلزائرية سعيد جالب يف تدخله 
رنة الرقابة االقتصادية حبضور وزيرة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية االلكرتوين كوسيلة فعالة لعص

والتكنولوجيات والرقمنة إميان هدى فرعون، على ضرورة انتقال التجار من السجل التجاري التقليدي حنو 
السجل التجاري االلكرتوين و أعلن أن أخر أجل للحصول على السجل التجاري االلكرتوين سيكون يوم 

 داعيا املتعاملني االقتصاديني للتقرب من املصاحل احمللية للمركز الوطين للسجل التجاري 2019أفريل  11
، حيث وصل عدد التجار 2014وقال الوزير" أن السجل التجاري االلكرتوين أصبح حقيقة ملموسة منذ 

، من جمموع 2018نوفمرب  30إىل غاية  828.328احلائزين على مستخرج السجل التجاري االلكرتوين 
  "ابملائة 43مليون اتجر أي بنسبة  2عدد التجار املقيدين ابلسجل التجاري والذين يفوق عددهم 

وأضاف "نسعى لتجسيد برانمج احلكومة املتعلق بتبسيط وحتسني اإلجراءات اإلدارية واملستمدة من 
 81توجيهات رئيس اجلمهورية، واليت ترمي إىل "تعزيز احلوكمة االقتصادية.

كما عملت خمتلف البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر على إصدار بطاقات بالستيكية ممغنطة 
حتتوي على شرحية ميكروية تسمح لصاحبها بسحب مبالغ مالية معينة من األموال من حسابه الشخصي 

ملؤسسة الضمان  مىت شاء، نذكر على سبيل املثال بطاقات بريد اجلزائر للحساابت اجلارية وبطاقات الشفاء
االجتماعي، غري أن املالحظ أن بطاقات السحب لربيد اجلزائر متثل فقط وسيلة متكن املواطنني من سحب 
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أمواهلم املوجودة ضمن حساابهتم اجلارية لدى مصاحل بريد اجلزائر،وهذا عرب املوزعات اآللية لألوراق املالية 
 91املنتشرة يف الوطن.

مناخ األعمال من خالل السعي لضمان املساءلة والشفافية ابلعمليات  ويف سعيها دائما إىل حتسني
املتعلقة إبدارة األعمال، فمن بني اجلهود املبذولة من أجل إرساء إطار مؤسسايت حلوكمة الشركات يف اجلزائر 

 20ما يلي:
ول اقرتاح ، اليت تتمحور مهامها ح2006أتسست هذه اهليئة سنة  تشميل هيئة وطنية حملاربة الفساد: -

سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية من الفساد، وإعداد برامج للتوعية من خماطر الفساد ابإلضافة إيل مجع 
املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه والتقييم الدوري لألدوات 

يئة مؤخرا إيل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة القانونية و اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة حيث انضمت هذه اهل
وزارة وهيئة أخرى يف املنطقة العربية، اليت  42لتضاف بذلك   2008ومكافحة الفساد اليت أتسست سنة 

تشكل آلية إقليمية تشاركية فريدة من نوعها لتنمية القدرات وتبادل املعلومات ومناقشة السياسات اليت 
 تدخل يف اختصاصها. 

: حيث شكل هذا امللتقى فرصة 2007اد مؤمترات حول احلوكية املؤسسات أوهلا يف جانفيانعق -
مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وخالل فعليات هذا امللتقى تبلورت فكرة إعداد 

 ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية وخطوة علمية تتخذ.
: قامت مجعيات واحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الكتشاف وكية املؤسساتإنشاء جميولة ليل حل -

الطرق اليت هتيئ تشجيع احلوكمة اجلديدة يف جمتمع األعمال بغاية جذب االستثمار األجنيب املباشر، 
إبنشاء جمموعة عمل  2007ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص سنة 

ومؤسسة  GCGFمة املؤسسات تعمل جنبا إيل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات حلوك
 لوضع دليل حوكمة املؤسسات. IFCالتمويل الدولية 

من قبل كل من مجعية  2009: مت إصدار هذا الدليل سنة إصدار دليل حوكية الشركات اجلزائري -
CARE .واجلنة الوطنية حلوكمة املؤسسات يف اجلزائر 

بناءا على قوة الدفع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات، قامت جمموعة  إطالق مركز حوكية اجلزائر: -
ابجلزائر العاصمة، أتسس  2010عمل حوكمة الشركات اجلزائرية إبطالق مركز حوكمة اجلزائر يف أكتوبر 

ام مبواد الدليل، واعتماد أفضل مركز حوكمة اجلزائر ليكزن مبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتز 
ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات، ويعترب إطالق املركز فرصة 
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جديدة جملتمع األعمال إلظهار التزامه بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، وحتسني قيم احلوكمة 
 املسؤولية.الدميقراطية، مبا فيها الشفافية واملساءلة و 

ماليني يورو  10تبين االحتاد األورويب برانمج مببلغ  برانمج االحتاد األورويب لتعزيز احلوكية يف اجلزائر: -
لدعم احلوكمة يف اجلزائر يف إطار برانمج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل ويرمي الربانمج اجلديد إيل 

والسياسي، ويهدف هذا الربانمج إيل تعزيز سيادة القانون مبا تعزيز مؤسسات احلكم يف اجملالني االقتصادي  
يف ذلك الوصول إيل العدالة وتعزيز مكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني يف التنمية، وحتسني 

  متابعة إدارة املالية العامة.
أن هذا األمر ال يزال  ورغم اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر يف جمال حوكمة التجارة االلكرتونية إال

يعرف أتخر، فتجربة احلوكمة مبا فيها حوكمة التجارة االلكرتونية يف اجلزائر جتربة فتية، وهي يف املراحل 
األوىل الستخدام هذا النوع من التجارة، والدليل على ذلك أتخر القواعد القانونية اليت تضبطها والصادر 

ها يعود جلملة من العراقيل والتحدايت اليت ينبغي التصدي ، و 05-18حتت رقم  2018يف السنة املاضية 
 هلا والقضاء عليها.

 حتدايت حوكية التجارة االلمتونية ابجلزائر: -
صرح األستاذ امحد نبهي أنه يف اجلزائر ال توجد جتارة إلكرتونية ابملفهوم الصحيح، وذلك النعدام 

اانت للمتعاملني االقتصاديني، حيث ميكن الي متعامل عكس الدول الغربية اليت توجد هبا قاعدة بي  الثقة
معرفة كل شيء عن الشخص اآلخر الذي سيتعامل معه قبل إبرام الصفقة وتوقيع العقد يكون إلكرتونيا عن 
طريق مواقع متخصصة تشبه مواقع الدردشة وهي خمصصة لرجال األعمال فقط  ومن يضمن جدية البائع 

 الشخص لكن يف املوقع الذي ال يسجل فيه إال ابالشرتاك املوثق فيكون أو الزبون، فالثقة ال تكون يف
 12املوقع مبثابة الضامن.

كما أشار كذلك األستاذ عبد الرمحان العيشي إىل مجلة من التحدايت والعوائق اليت حالت دون 
 22تطور التجارة االلكرتونية وحوكمتها ابجلزائر:

سواء بني الشركات التجارية نفسها، أو بينها وبني مورديها   اجلزائر،يف حمدودية حجم التجارة االلكرتونية -
أو حىت بينها وبني املستهلكني حمليا، كما أن كثريا من املتاجر االلكرتونية يف اجلزائر على سبيل   احملليني

الدفع ويغيب عنها  تقوم بعمليات العرض واإلعالن فقطاملثال هي متاجر إلكرتونية غري كاملة، أي أهنا 
 االلكرتوين.
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شح املوارد املالية يصعب من تسريع وترية التجارة االلكرتونية، خصوصا مع الضائقة املالية اليت تشهدها  -
اجلزائر مؤخرا، فهذا النوع من التجارة حيتاج رؤوس أموال ضخمة تصرف القتناء الربامج التكنولوجية 

 صنع هلا.خصوصا وأن اجلزائر بلد مستورد للتكنولوجيا وليس م
قلة الكوادر البشرية املؤهلة واملكونة يف جمال تقنية املعلومات وتطبيقات التجارة االلكرتونية، حيث ميثل  -

العنصر البشري ركيزة أساسية يف تسخري تقنية املعلوماتية خلدمة اقتصاد اجملتمع، وابلتايل تطوير التجارة 
دربني واملؤهلني يف جماالت عدة مثل تطوير املواقع على االلكرتونية، حيث حتتاج هذه التجارة األشخاص امل

 االنرتنت، ومهارات يف الربجمة، وخرباء يف قواعد البياانت وأنظمة التشغيل.
االفتقار إىل نظام مصريف متكامل قادر على حل مشكالت الوفاء االلكرتوين، وبطاقات االئتمان وتربز  -

االلكرتونية وهي الوسيلة األوىل يف البيع والشراء حيث يوجد  يف هذا السياق مسألة استخدام بطاقة الصرف
 ختوف من إصدار بطاقات االئتمان بشكل عام.  

 خامتة: 

  لقد مت استثمار الكثري من املوارد املالية والبشرية يف بناء الواجهات اإللكرتونية للتجارة يف اجلزائر
لن تذهب سدى وسوف تضمن استمرارية  وقد آن األوان من أجل التأكد من أن تلك االستثمارات

اآلن هو الوقت املناسب للتفكري حبوكمة التجارة االلكرتونية قبل أن تنتشر خدماهتا  ،اخلدمات االلكرتونية
 .بطريقة غري سليمة على االنرتنت وال نعود قادرين على إدارهتا وصيانتها ومحايتها من العبث االلكرتوين
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 اء لن بعد يف التجارة االلمتونيةأداة وف الشيك االلمتوين
 برج بولريريج -جامعة كحيد البشري اإلبراهييي -أ/ خرابش مجيلة 

 ملخص 
تقوم فكرة هذه الدراسة على بيان األسلوب التقين يف الدفع عن بعد ابستخدام الشيك اإللكرتوين    

فضال  عن الوطنية؛ وعليه جاء البحث  لدوره اهلام يف تسهيل حركة التجارة اإللكرتونية على املستوى الدويل، 
  كخطوة أوىل صوب رفع الستار وبيان ماهية الشيك اإللكرتوين والتقنية اليت يتم من خالهلا إصداره
ابإلضافة لبحث مدى قابليتها للتظهري من عدمه، وذلك من خالل تناول النصوص القانونية اخلاصة 

 ة اليت عاجلت الشيك يف قانون التجارة. ابلشيك اإللكرتوين ومقارنتها ابلنصوص القانوني
  عرض ودراسة هذا املوضوع اهلام قمنا بتقسيمه إىل ثالثة مطالب مت تقسيمهما إىل فروع ةولغاي     

وكانت نتيجة الدراسة أنه ال بد من إجراء تعديل تشريعي مصاحب إىل تعديل تقين آللية إصدار وتداول 
 .الشيكات اإللكرتونية
 .التجارة االلكرتونيةااللكرتوين،  فعد، التكنولوجيا الرقمية، الالشيك االلكرتوين الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
The idea of this study is based on clarifying the technique of online payment using 

electronic Check, for its vital role in facilitating the national and the international 

commercial transactions. Accordingly, the research has come as a step to clarify what the 

electronic Check is and the Technology through which it is issued, as well as to discuss 

the extent of its endorsement by addressing the legal texts related to the e-Check and 

comparing them with the legal texts that have dealt with the Check in the commercial 

law. For the purposes of studying this important topic, we divided this study into three 

main chapters, which have been divided into sections. The conclusion demonstrated the 

need for modifications, on both legislations and techniques. 

 مقدمة:
التطور املستمر يف جمال التجارة االلكرتونية، عرفت السوق العاملية ونتيجة لذلك توسعا يف  يف ظل

استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين يف تسوية املعامالت املالية فيما بني األطراف، واستخدامها يف التجارة 
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قياسا بتكلفة الشبكات  اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت، ملا تتميز به هذه الوسائل من اخنفاض تكلفتها
 التقليدية من جهة، ونظرا ملا تتيحه من فرص للوصول إىل أسواق أكثر اتساعا من جهة أخرى.

ولعل من أبرز وسائل الدفع اإللكرتوين ما يعرف ابلشيك اإللكرتوين والذي يعد أداة جديدة للوفاء 
مالت التجارية املالية وإبرام الصفقات عرب اإللكرتوين، وأحد نتائج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية املعا

اإلنرتنت، هذه الوسيلة قد تكون حال  فعَّاال  لكثري من املنازعات واملخاطر اليت حتيط ابستخدام الشيك 
     العادي الذي يعترب أداة وفاء تواجه العديد من اإلشكاالت بسبب إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته 

 اصر اإللزامية اليت جيب أن يشتمل عليها وفقا ملا يقتضيه القانون التجاري.أو عدم استيفائه ألحد العن
وحتاول العديد من املؤسسات البنكية تطوير وسائل الوفاء التقليدية لتتناسب مع مقتضيات التجارة 
اإللكرتونية، وهبذا اخلصوص فقد جرى تطوير استخدام الشيكات القائمة على دعائم ورقية إىل نظام 

ت اإللكرتونية، فمنذ أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي، اختذت تدابري خمتلفة الستخدام الشيكا
  تكنولوجيا املعلومات يف معاجلة الشيكات وتسريع إرساهلا وانتقاهلا عرب شبكات االتصال يف الدول الغربية

ات متطورة ميكن أن تؤدي إذ قامت معظم املؤسسات املالية والبنكية هناك إبنشاء مراكز بياانت جمهزة مبعد
عمليات معلوماتية عالية السرعة كانت يف السابق تتم يدواي، هذا االستخدام للمعلومات انتقل بطبيعة 

 احلال إىل نظامنا البنكي مع بداية القرن احلايل ، وتطور بشكل تدرجيي إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن.
حثية هي البحث يف مدى إمكانية الشيكات اإللكرتونية اإلشكالية املطروحة من خالل هذه الورقة البو 

أن تكون أحد احللول الفعالة للتعامل يف إطار التجارة االلكرتونية عوض الشيكات الورقية اليت تثري مشاكل 
عديدة تعود أساسا إىل انعدام الرصيد أو عدم كفايته أو عدم مطابقة اإلمضاء أفقدت التجار الثقة فيها  

 . كوسيلة وفاء ؟
 وعليه سنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل ما أييت بيانه.

 املطلب األول: مفهوم الشيك اإللمتوين
 .من خالل ما يلي سنعرض لتعريف الشيك االلكرتوين وحتديد أنواعه مث لتمييزه عن نظريه العادي   

 يعي والفقهي للشيك االلكرتوين.نبني فيما أييت التعريف التشر الفرع األول /تعريف الشيك االلمتوين:
 التعريف التشريعي للشيك اإللمتوين:-1

نشري يف البداية أن املشرع اجلزائري مل يعرف بصفة صرحية الشيك اإللكرتوين،على خالف بعض  
التشريعات اليت عاجلت هذا املوضوع ، ونذكر منها على سبيل املثال التشريع األردين واليمين والسوداين فقد 

الكرتوني ا"، أما املشرع املغريب فقد اكتفى فقط  للتداول قابلة جتارية أو مالية هذا األخري أبنه: " ورقة عرفه
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من مدونة التجارة بذكر البياانت اإللزامية اليت ينبغي أن يشتمل عليها الشيك البنكي، كما  239يف املادة 
لشيك الورقي، منها على سبيل املثال أنه قليلة هي التشريعات اليت أخذت مبادرة وضع تعريف حمدد ل

، وكذلك قانون املعامالت التجارية االحتادي لدولة اإلمارات 1865يونيو  14القانون الفرنسي املؤرخ يف 
يف  1966الصادر سنة  12، وقانون التجارة األردين رقم 483يف املادة  1993لسنة  18العربية رقم 

 .(1)منه 123املادة 
ة ضمنية اعتماد املشرع اجلزائري وتبنيه آللية الشيكات اإللكرتونية وذلك بعد لكنه تبني لنا بصفو 

تعترب وسائل  "املتعلق ابلنقد والقرض اليت نصت على 03 /11من القانون  69إطالعنا على نص املادة 
يمن السند أو األسلوب التقين  الدفع مجيع الوسائل اليت متمن كل شخص من حتويل األموال مهيا

"يلاملستع
 (3)املتعلق بغرف املقاصة03/97من نظام بنك اجلزائر رقم 3ابإلضافة إىل نص املادة  (2)

 املادي للشيك إىل إحدى غرف مييعد التقد "من ق. ت اليت تنص على أنه502 وابلرجوع إىل املادة 
ددة يف التشريع ،ميمن أن يتم التقدمي أيضا، أبية وسيلة تبادل المتونية كح.املقاصة مبثابة تقدمي للوفاء

."والتنظيم املعيول هبيا
(4) 

املتعلق ابلتجارة اإللمتونية والذي جاء  18/05من القانون رقم  06وأكد للى ذلك نص املادة 
كل وسيلة دفع مرخص هبا طبقا للتشريع املعيول به متمن صاحبها  :وسيلة الدفع اإللمتوينفيها )

 (5) نظومة إلمتونية(من القيام ابلدفع لن قرب أو لن بعد، لرب م
ومن كل ذلك يتبني لنا اعرتاف املشرع اجلزائري إبمكانية استعمال الشيكات اإللكرتونية يف خمتلف 
التعامالت بني األفراد سواء يف التعامالت التجارية أو العادية، وهذا ما يعترب مؤشر إجيايب وقفزة نوعية حنو 

 .(6)لف قنوات االتصال املفتوحة تنظيم استعمال هذه التقنيات احلديثة عرب خمت

  التعريفات الفقهية للشيك اإللمتوين:-2
تعددت واختلفت اآلراء الفقهية بشأن تعريف الشيك االلكرتوين  ابختالف وجهات النظر هلذه الورقة 

 التجارية اإللكرتونية.
بشكل كلي أو جزئي فلقد عرف البعض الشيك اإللكرتوين أبنه:" حمرر ثالثي األطراف معاجل إلكرتونيا 

يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل البنك املسحوب عليه أبن يدفع مبلغا من النقود إلذن 
 (7)شخص اثلث يسمى املستفيد"
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فيما عرفه البعض اآلخر كذلك أبنه " التزام قانوين لسداد مبلغ من النقود معني يف اتريخ حمدد لصاحل 
ة أداة إلكرتونية، ويتم تذييله بتوقيع إلكرتوين بقوة التوقيع الكتايب شخص أو جهة معينة، ويتم حتريره بواسط

ومن بني التعريفات الشاملة ، (8)يف الشيك الورقي يف الدول اليت تعرتف بصحة التوقيع اإللكرتوين"
لامر كحيد بسام مطر  :والراجحة اليت قيلت بشأن الشيك اإللكرتوين التعريف املقدم من طرف األستاذ

فق شرائط مذكورة يف القانون  كحرر رقيي معاجل إلمتونيا بصفة كلية أو جزئية و "فه على أنهالذي عر 
يمون مصرفا وهو املسحوب لليه أبن  يتضين أمرا من شخص يسيى الساحب إىل شخص أخر

يدفع لشخص اثلث أو ألمره أو حلامل الشيك وهو املستفيد أو حىت ملصلحة الساحب نفسه مبلغا 
) "قود مبجرد اإلطالع للى الشيكمعينا من الن

(9). 
وعليه، فإن فكرة الشيكات اإللكرتونية تقوم على استخدام الوسائل اإللكرتونية لتحويل الشيكات 

( Safe Checkمت اقرتاح نظام شيكات آمن ) 1998الورقية إىل شيكات إلكرتونية، ففي سنة 
 احلاسب الشخصي حلاملي الشيكات، ويتم ابستخدام دفرت شيكات إلكرتونية يعتمد على وكيل يتواجد يف

التحقق من سلطة إصدار الشيكات وفقا لنظام الشيكات اآلمن الذي مينع اخلطر الناجم عن اخلطأ أو 
 سوء النية يف إصدار الشيكات اإللكرتونية.

 الفرع الثاين/متييز الصك االلمتوين لن الصك الورقي ) التقليدي (
االلكرتوين يتضمن شروط وإجراءات الصك التقليدي نفسها، وخيضع اىل  بداية علينا أن نبني إن الصك

اإلطار القانوين نفسه املقرر يف الصكوك الورقية وأيخذ نفس املسارات اليت تتخذها من حلظة إصداره مرورا  
بعملية التسليم مث التحصيل والقيد يف احلساب وكذلك حيتوي على البياانت نفسها اليت حيملها الصك 

رقي كاملبلغ والتاريخ واسم الساحب واملسحوب عليه واملستفيد، إال إن الصكوك االلكرتونية تكتب الو 
بواسطة أداة الكرتونية مثل احلاسوب ويتم حتريرها والتعامل هبا ابلربيد االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت. 

 وابلرغم من ذلك فإن هناك اختالفات بينهما.
 ك االلمتوين والصك الورقي تتيثل يف النقاط اآلتية :لذا فإن أوجه الشبه بني الص-1

: إن كال نوعي الصك التقليدي وااللكرتوين يتشاهبان من حيث الشكل فالصك  أ: من حيث الشمل
( من 138التقليدي البد من أن يكون له شكل معني يتمثل ابلبياانت اإللزامية اليت نصت عليها املادة )

واليت تتضمن )) لفظ شيك مكتواب  يف الورقة ابلغة اليت   1984لسنة  30العراقي رقم  يقانون التجار 
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، وأسم من يؤمر ابألداء )املسحوب عليه( ى شرط أبداء مبلغ معني من النقودكتبت هبا، وأمر غري معلق عل
ومكان األداء ، واتريخ إنشاء الصك ومكان إنشائه، وأسم وتوقيع من أنشأ الصك )الساحب( (( . أما 

 الورقة من أحد هذه البياانت فال يعترب شيك ويفقد صفته كورقة جتارية. إذا خلت
كذلك احلال ابلنسبة للصك االلكرتوين ابعتباره وثيقة الكرتونية حيتوي على البياانت اإللزامية اآلتية ) رقم   

حدة الصك، واسم الدافع، ورقم حساب الدافع، واسم البنك، واسم املستفيد، والقيمة اليت ستدفع، وو 
العملة املستعملة، واتريخ الصالحية، والتوقيع االلكرتوين للدافع ، والتظهري االلكرتوين للصك لصاحل 

 املستفيد(.  
وهذا يعين أن املصارف عادة تقوم بتحرير صكوك أتخذ شكال  معينا  حبيث يصعب تقليده ويتم ترقيمها 

صكوك اليت ال حترر وفق النموذج املعتمد من أبرقام متسلسلة ، وقد يشرتط املصرف عدم التزامه بدفع ال
.  (10)قبله،  لذلك فإذا سحب العميل صكا  البد أن يتضمن هذا الصك رقماُ متسلسال  من قبل املصرف 

وكذلك احلال ابلنسبة للبياانت االختيارية أيضا  ميكن إدراجها يف الصك االلكرتوين كما هو احلال يف 
انني إضافة بياانت اختيارية يتفق عليها األطراف بشرط أن ال ختالف الصك التقليدي، حيث أجازت القو 

النصوص اآلمرة أو األعراف التجارية أو النظام العام واآلداب العامة، وال خترج الصك عن خصائصه 
اجلوهرية  ومن هذه البياانت ) بيان عدم قابلية الصك للتداول، وبيان عدم الضمان، وبيان وصول القيمة 

ير الصك( ، وبيان الرجوع بدون مصاريف وبيان القيد يف احلساب( وغريها من البياانت اليت )سبب حتر 
 يرغب األطراف يف إدراجها، وإن هذه البياانت ذاهتا قد ترد يف الصك االلكرتوين والتقليدي )الورقي (. 

 لعادية.دفرت الصكوك االلكرتوين حيقق اهلدف والوظيفة نفسها اليت حيققها دفرت الصكوك ا -ب
الصكوك االلكرتونية ختضع لطرق التدقيق نفسها اليت تعتمد يف الصكوك الورقية حبيث ختضع لكل  -ج

 املعاجلات التطبيقية ماعدا اليت متس الطابع املادي.
أما أوجه االختالف بني الصك االلمتوين والصك التقليدي)الورقي( فسنبينها من خالل النقاط -2

 اآلتية: 
إن تسوية املدفوعات عن طريق الصكوك االلكرتونية تستغرق وقت أقل  وقت املستغرق :أ : من حيث ال

من الصكوك التقليدية اليت قد تستغرق تسويتها وقت طويل من خالل غرف املقاصة، كذلك احلال ابلنسبة 
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لتدقيق صحة الصك فإن الصك االلكرتوين يكون تدقيقه أسرع من الصك الورقي، حيث إن املوظف 
ص يفحص صحة الصك االلكرتوين عن طريق آلة تقوم بفك الرموز ، وإن الوقت الذي تستغرقه اآللة املخت

 يف ذلك أقل من الوقت الالزم لفحص التوقيع اليدوي.    
: إن الصك االلكرتوين أكثر أمنا  من الصك التقليدي بسبب صعوبة تزويره ،  من حيث اآلمان -ب

 Secure) االلكرتونية من أمهها بروتوكول الصفقات االلكرتونية اآلمنة وتوفري العديد من وسائل احلماية و 

Electronique Transaction)  الذي يوفر شهادات الكرتونية تضمن الشخصية االلكرتونية
 .  (11)للمدين والبنك املشرتك به وحسابه البنكي 

نما الصك الورقي فإنه : الصك االلكرتوين يكتب بشكل ألكرتوين بي من حيث آلية كتابة الصك -ج
 يشرتط فيه أن يكون مكتواب  خبط اليد وموقعا  من قبل الساحب لكي يكون قانونيا  وصاحلا  لالستخدام.

: إن الصكوك االلكرتونية يف حالة الرتاجع عن دفعها ال تتحمل الرسوم اليت تتحملها من حيث الرسوم -د
 الصكوك الورقية املرجتعة. 

إن عملية املقاصة يف الصك االلكرتوين تتم بطريقة الكرتونية وهذا ما صة: من حيث ليلية املقا -ه
جيعلها تتم يف نفس اللحظة لوجود آلية الشريط املمغنط أو خلية التخزين اليت تتيح إمكانية التأكد من 

قاصة وجود رصيد للصك آليا  عن طريق شبكة اتصاالت ترتبط هبا مجيع البنوك العاملة واملشاركة يف نظام امل
االلكرتونية ، أما الصك الورقي )العادي ( فعند تقدميه للبنك لتحصيل قيمته يستغرق وقتا  يف عملية 

ساعة إذا كان البنكان يف مدينة واحدة ، ويف حالة اختالف املدن فإن العملية  24املقاصة يتجاوز غالبا  
فني لتغطية اجلهد املطلوب بذله يف ساعة، مما يستلزم معه وجود أعداد كبرية من املوظ 48تستغرق مدة 

وقت حمدد وهذا يتطلب تكاليف كبرية، لذا فإن تداول الصك االلكرتوين يكون أقل كلفة من الورقي ، فقد 
أثبتت التجارب يف الوالايت املتحدة األمريكية إن تكلفة استخدام الصك االلكرتوين تبلغ أقل من ثلث 

لذي أدى إىل قيام بعض اهليئات احلكومية يف والية فرجينيا تكلفة استخدام الصكوك الورقية األمر ا
 .(12) 1994األمريكية ابلبدء يف دفع املستحقات على الوالية الكرتونيا  وذلك ابتداء من مايو 

خيص بعض البياانت اليت تعد إجبارية يف هذا وخيتلف الشيك الورقي عن الشيك اإللكرتوين فيما (3
  يع اجلزائري تبنيها واعتبارها إلزامية لصحة الشيك ومن بينها أساسا:إذ يتعني على التشر األخري 
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بيان الرقم التسلسلي للشيك، فكل صك جيب أن حيتوي على رقم خمالف للصك األخر مستقل وقائم -
بذاته، هلذا فإن الشيك اإللكرتوين يستخدم مرة واحدة لتعامل واحد فقط، مبعىن أحادية الصك اإللكرتوين، 

 يان هو الذي يعطي األمان للتعامل ابلشيك.فهذا الب
ذكر رقم حساب الساحب واسم البنك واتريخ صالحيته، إذ يستوجب ورودها يف هذا األخري  -

 الستخدام الوسائل اإللكرتونية للتعامل. 
إدراج البيان املتعلق برقم الشيك الذي البد أن يستوفيه الشيك اإللكرتوين، الذي يكون مطبوعا أصال -

 منوذج الشيك التقليدي املسلم من البنك لعميله. على
ابإلضافة إىل رقم حسابه واسم البنك الذي يتعامل معه وإال استحال  حتديد اسم املستفيد حتديدا دقيقا -

 ابلشيك. على البنك الذي يتعامل معه الساحب دفع املبلغ والوفاء
 / أنواع الشيك االلمتوين:الفرع الثالث

لكـرتونية إىل نوعني: شيك الكـرتوين على دعامة ورقية وشيك الكـرتوين ممغنط ويعد هذا تنقسم الشيكات اال
األخري أكـثر انتشارا يف اجملال املصريف ومالءمة لسرعة األعمال املصرفية وتطوير اخلدمات البنكية اليت يعول 

 .عليها للمنافسة بني البنوك
اللكـرتونية الورقية هي اليت تصدر منذ البداية بصورة السندات التجارية االشيك االلمتوين الورقي:1_

تقليدية على حمرر ورقي يتم معاجلته الكـرتونيا وإدخال مضموهنا على دعامة الكـرتونية ،أو هي عبارة عن 
 ختزين معلومايت للمعلومات املشكلة للشيك.

لشكلية اليت خيضع هلا فالشيك االلكـرتوين الورقي هو عبارة عن شيك  ورقي يتضمن نفس البياانت ا
، سواء عند معاجل المتونيا بصورة جزئية الشيك الورقي عادة،وهذا هو املقصود حينما نضيف عبارة 

تقدميه للبنك، أو عند تظهريه لباقي األطراف، ويتم ذلك عن طريق قيام املصرف بنقل البياانت على شريط 
 .(13)ممغنط عن طريق املاسح الضوئي ويتم تداول هذا الشريط

خيتلف هذا النوع من الشيكات عن النوع األول إذ خيتفي يف هذا النوع  الشيك االلمتوين امليغنط:2_
الورق منذ بداية إنشاء الشيك حيث يتم تسجيل بياانت الشيك مباشرة على شريط ممغنط وابلتايل فهي 

بساطة الشديدة من الناحية شكل جد متطور ابملقارنة مع الشيك االلكـرتوين الورقي وذلك ألنه يتسم ابل
املادية اذ تتجنب ضرورة التحرير املبدئي على الورق بينما يقوم الساحب يف حالة الشيك االلكـرتوين الورقي 
بتسليم مصرفه شيك حقيقي ورقي هذا االزدواج يف العمليات ال حيدث يف صورة الشيك االلكـرتوين 
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ونية نفسها للشيك الورقي ولكنه المادية، والالمادية هذه ، وهذا األخري يشمل اخلصائص القان(14)املمغنط 
تسمح بتخفيض التكاليف،وابلتقدمي والتيسري للدفع  ويعترب هذا النوع األكـثر انتشارا يف اجملال املصريف ألنه 

 ميتاز ابلبساطة لعدم حتريره على الورق ويصبح عمل البنك أسهل وأسرع من النوع األول.
إللكرتونية األفراد الذين ال ميلكون بطاقات بنكية كما أهنا الوسيلة املفضلة يف وتالئم الشيكات ا   

من مجيع املشرتايت  %11التعامالت التجارية ذات املبالغ الضخمة بني املؤسسات الكربى، ويقدر أن 
 2002عرب اإلنرتنت تسدد بواسطة الشيكات، وتشري اإلحصائيات إىل أنه يف الربع الثالث من العام 

مليار صفقة جتارية يف الوالايت املتحدة بواسطة الشيكات اإللكرتونية بقيمة  1.46حده متت معاجلة و 
 .(15)ترليون دوالر  3.91إمجالية 

 (16)شكل الشيك االلكرتوين

 
 املطلب الثاين:التعامل ابلشيك االلمتوين

تخدامه وتداوله وطريقة نتعرض من خالل هذا املطلب لتحيد أطراف الشيك االلكرتوين مث خلطوات اس
 تظهريه ونتطرق بعدها ألنظمة التعامل به وآليات التحقق من صحته. 

  الفرع األول/أطراف الشيك االلمتوين
ليكون للشيك اإللكرتوين وعلى غرار الشيك العادي وجود قانوين كورقة جتارية جيب أن يتضمن ثالثة أشخاص 

حساب يف هذا املصرف واملستفيد )البائع الذي يريد احلصول هم املصرف مصدةر الشيك والعميل الذي لديه 
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على الثمن ملا قدمه من سلعة أو خدمة( واملصرف الذي يكون للمستفيد حساب فيه والذي ميكن أن يكون 
نفس املصرف املسحوب عليه . فيتم إنشاء الشيك من قبل الساحب وذلك لدى املصرف الذي لديه حساب 

شيك إلصداره والذي يتحقق عندما يسلم الساحب هذا الشيك إىل بنك فيه ويقوم بتحضري هذا ال
 ليصرفه للمستفيد. املستفيد

فال بد أوال  من أن يقوم العميل مبلء الشيك بشكل إلكرتوين متضمنا  مجيع البياانت املطلوبة يف الشيك 
احب إىل املستفيد حيث يقوم اإللكرتوين ويف املرحلة الثانية سيتم تداول الشيك اإللكرتوين وانتقاله من الس

الساحب بتحرير الشيك ويوقعه توقيعا  إلكرتونيا  مث يرسله إلكرتونيا  إىل املستفيد الذي بدوره يقوم ابستالم 
 . الشيك فيوقع عليه فيسمح هذا التوقيع مبتابعة طريق الشيك وحتديد املسؤوليات

فيه والذي بدوره يقوم بتبادل الشيك بينه يقوم املستفيد إبرسال الشيك إىل املصرف الذي لديه حساب 
وبني املصرف املسحوب عليه حيث يقوم خبصم قيمة الشيك من حساب عميله الساحب لينقلها إىل املستفيد 

 عن طريق املصرف الذي ميلك حسااب  فيه.
ة األجهز  -األفراد-وأخريا وابلنتيجة تتكون عناصر التعامل ابلشيك االلكرتوين من مخسة عناصر هي:

 .(17)الشبكات-البياانت)اليت يتم توفريها من البنوك للطرفني(  -الربجميات -)الكمبيوتر( 
إن أهم ما مييز الشيك اإللكرتوين أن إجراءاته :الفرع الثاين/ خطوات استخدام وتداول الشيك اإللمتوين

دي الذي يشرتط أن تتم بشكل إلكرتوين عن طريق وسائل إلكرتونية، وهذا ما ال جنده يف الشيك التقلي
يكون مكتواب  وموقعا  بشكل يدوي لكي تكون له احلجية القانونية املقررة، وتتضمن دورة إجراءات 

 :(18)استخدام الشيك اإللكرتوين العديد من اخلطوات وهي
، حيث يتم فتح حساب -واليت غالبا ما تكون بنكا –اخلطوة األوىل: اشرتاك العميل لدى جهة الدفع  -

لرصيد اخلاص ابملشرتي لدى البنك، ويتم حتديد التوقيع اإللكرتوين للمشرتي وتسجيله يف قاعدة جاري اب
 بياانت البنك.

( نفسها Clearing Houseاخلطوة الثانية: اشرتاك التاجر )البائع( لدى جهة الدفع أو الوفاء )  -
بائع يف قاعدة بياانت جهة حيث يتم أيضا فتح حساب جاري للبائع ويتم حتديد التوقيع اإللكرتوين لل

 الوفاء.
اخلطوة الثالثة: وفيها يقوم املشرتي ابختيار السلعة أو اخلدمة اليت يرغب يف شرائها من التاجر املشرتك  -

لدى شركة الدفع نفسها أو جهة أخرى تعرتف ابلشيك اإللكرتوين بعد أن يتم حتديد  السعر الكلي 
 بشكل إلكرتوين ويف مدة حمددة ومعقولة جدا .واالتفاق على أسلوب الدفع، والكل يتم 
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اخلطوة الرابعة: يقوم العميل مبلء الشيك بشكل إلكرتوين متضمنا  مجيع البياانت املطلوبة يف الشيك  -
حيث يقوم  وانتقاله من الساحب إىل املستفياإللكرتوين ويف املرحلة الثانية سيتم تداول الشيك اإللكرتوين 

يقوم إبرسال هذا الشيك ابلربيد اإللكرتوين املؤمن ويوقعه توقيعا  إلكرتونيا  مث الساحب بتحرير الشيك 
(courrier électronique sécurisé)(19 ) ،)الذي بدوره يقوم ابستالم إىل البائع )املستفيد

 الشيك فيوقع عليه فيسمح هذا التوقيع مبتابعة طريق الشيك وحتديد املسؤوليات.
م املستفيد إبرسال الشيك إىل البنك الذي لديه حساب فيه والذي بدوره يقوم اخلطوة اخلامسة : يقو  -

بتبادل الشيك بينه وبني البنك املسحوب عليه حيث يقوم خبصم قيمة الشيك من حساب عميله الساحب 
 لينقلها إىل املستفيد عن طريق البنك الذي ميلك حسااب  فيه.

راءها بواسطة شبكة حماسبية خاصة عن طريق وإن كل هذه اخلطوات هي عمليات مالية يتم إج
االنرتنت ، وحىت يتأكد التاجر )املستفيد( من إن القيمة املالية قد مت إضافتها إىل حسابه اخلاص ميكنه 
ذلك من خالل الدخول عرب شبكة االنرتنت على صفحة احلساب اخلاص به أو عن طريق صفحة البنك 

 . (20)االلكرتونية أو أي جهة أخرى 
ويقوم املصرف ابعتباره الوسيط بني التاجر واملشرتي بنوعني من اخلدمات األوىل وهي تسمى اخلدمة     

العادية واليت يتم فيها إصدار الصك االلكرتوين بدون التأكد من حساب العميل. أما الثانية تسمى اخلدمة 
ة العميل ومسعته يف إصدار املمتازة واليت يفحص فيها املصرف الكثري من املعلومات املهمة، مثل سري 

الصكوك لدى املصرف وعدم وجود صكوك مسروقة ، كما يتأكد من إن حساب املشرتي غري جممد حلظة 
،و إن الصك االلكرتوين مطبق يف معظم دول العامل حيث ميثل هذا  (21) عملية الشراء أو دفع الفاتورة

 .(22)% من حجم الصكوك اليت تصدر يف العامل 85النظام 
  تظهري الشيك االلمتوين: فرع الثالث/ال

أو بتوقيع الحق ولكن هذا يتطلب التوقيع اإللكرتوين نفسه هو نقل احلق الثابت ابلشيك عن طريق     
امتالك املظهر إليهم نظام اتصال إلكرتوين وذلك حبيث يقوم الساحب بتحرير الشيك اإللكرتوين مث يقوم 

ظهري وإرساله إىل حامل آخر مث يقوم هذا بتظهريه تظهريا  توكيليا  أو أتمينيا  أو املستفيد مبعاجلته إلكرتونيا  ابلت
 . انقال  للملكية حلامل آخر وهكذا حىت أتيت إىل البنك ، ولكن هذا حيتاج إىل إمكانية ضخمة وكبرية

 الفرع الرابع/ أنظية التعامل املستخدمة يف الشيك اإللمتوين
رتونية يف مرحلة متقدمة من مراحل تطور النقود لتتوافق مع الطبيعة اخلاصة لقد جاءت الشيكات اإللك     

للتجارة اإللكرتونية من سرعة يف إجناز األعمال التجارية فهي سهلة االستخدام وبسيطة يف إجراءاهتا 
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 يف ميدان التجارة اإللكرتونية فتختصر الوقت واجلهد وتتناسب مع عاملية التجارة ابلنسبة للمتعاملني
 اإللكرتونية حيث يتم تداوهلا عرب الشبكات املفتوحة، ونذكر على سبيل املثال بعض األنظمة البارزة حاليا: 

 (:FSTCاخلدمات املالية والتمنولوجية )شركة نظام  /1
املنظم ملشروع الشيك اإللكرتوين ابلتعاون مع البنك االحتياطي األمريكي، هذا النظام الذي قام بنقل  

      كله العادي إىل الشكل اإللكرتوين، كما يقوم بتسيلم الشيكات عرب املوقع اإللكرتوين الشيك من ش
أو مرفقة برسالة عرب الربيد اإللكرتوين، وكل ما استجد مبوجب هذا النظام هو استبدال التوقيع اليدوي 

( Cryptographyة ))اخلطي( ابلتوقيع اإللكرتوين، وقد متت االستعانة يف هذا النظام ابلتشفري/التعمي
 .(23)لضمان عملية تسوية الديون

 Cybercach :/نـظام 2
 هو عبارة عن نظام دفـع يعتمـد علـى الشـيكات اإللكرتونيـة لشـركة     

Cybercach األمريكية تتعامل به جمموعة من البنوك واملؤسسات التجارية املشرتكة هبذا النظـام 

 للمستهلك إمكانية االختيار بني جمموعـة مـن وسـائل الـدفع ومن سلبيات هذا النظام أنه ال يوفر

 .(24)اإللكرتونية كالنظام األول
 / نظام غرف املقاصة لتخليص الشيمات اإللمتونية:3

تستلزم عمليات انتقال الشيكات اإللكرتونية ودفعها وضع أنظمة مركزية ملعاجلتها وهذا ما يسمى بغرف 
بتحويل مبالغ الشيكات من حساابت املستهلكني أو الزابئن املدينني إىل املقاصة، وهذه األنظمة تقوم 

 .(25)حساابت التجار 
ويف هذا الصدد ظهر يف اجلزائر نظامني جديدين للمقاصة اإللكرتونية، والغرض منهما تسهيل العمليات 

  :ية وهذين النظامني مهاالشيكات اإللكرتونية، وأوامر الدفع، وكذا السفاتج الكالسيكية واإللكرتون اليت تتم
 نظام التسوية اإلمجالية الفورية Real Time Gross Settlemen :(RTGSنظام ) -أ

املتضمن نظام التسوية اإلمجالية  05-04مبوجب النظام رقم  وضع هذا النظام من طرف بنك اجلزائر
 .الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل
من نظام بنك اجلزائر املذكور أعاله، للتسوية مابني  (26)ادة األوىل ووضع هذا النظام أساسا وفقا للم

اليت تساوي قيمتها أو تفوق  البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويالت املصرفية أو الربيدية للمبالغ الكبرية
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 من21 مبوجب نص املادة  مليون دينار وكذا الدفع املستعجل الذي يقوم به املشاركون يف هذا النظام
واالخنراط يف هذا النظام ابإلضافة إىل بنك اجلزائر مفتوح للبنوك واملؤسسات  (27)04-05النظام رقم 

أبنظمة الدفع األخرى وفقا  املالية،وكذا اخلزينة العمومية وبريد اجلزائر، كما وينتمي إليه املتعاملون املكلفون
 .من هذا النظام 9للمادة 

 (ATCI): نظام -ب
أيضا بوضع هذا النظام الذي يدعى" نظام اجلزائر للمقاصة املسافية بني البنوك "أتكي" قام بنك اجلزائر 

ويتعلق هذا األمر بنظام مابني البنوك للمقاصة اإللكرتونية  2006الذي دخل حيز التطبيق يف سنة ،
 .صرفيةللصكوك والسندات والتحويالت واالقتطاعات األوتوماتيكية، السحب والدفع ابستعمال البطاقة امل

من نظام 2/2هذا النظام ال يقبل إال التحويالت اليت تقل قيمتها االمسية عن مليون دينار وفقا للمادة  
املتعلق مبقاصة الصكوك وأدوات الدفع اخلاصة ابجلمهور العريض األخرى  05-06بنك اجلزائر رقم 

  ."عكس ما هو احلال عليه يف نظام "األرتس(28)
وهي شركة ذات  CPI)همة تسيري هذا النظام ملركز املقاصة املصرفية املسبقة)وقد فوض بنك اجلزائر م

 . من النظام املذكور 4أسهم وفرع اتبع لبنك اجلزائر, وفقا لنص املادة 
املتعلق ابلنقد والقرض 11/03من األمر 56غري أن مراقبة هذا النظام تكون للبنك اجلزائر, وفقا للمادة 

 زايدة على بنك اجلزائر فهو مفتوح لكل من البنوك واخلزينة العمومية وبريد اجلزائرواالخنراط يف هذا النظام 

 .05-06من النظام 17مبوجب املادة 
 الفرع اخلامس/آلية التحقق من صحة الشيك اإللمتوين.

موقعا   تقوم فكرة عمل الشيك اإللكرتوين بشكل مبسط على أن يكون للشخص املتعامل به كالبائعني مثال  
يقوم  .ى الشبكة، حيتوي على منوذج الدفع أو الفاتورة اليت يتضمنها املوقع بنموذج الشيكات اإللكرتونيةعل

املستهلك بعد ذلك بتعبئة منوذج الشراء، أو الفاتورة،حيث تعود بعد ذلك إىل البائع مباشرة عرب الربيد 
حل الوسيط، الذي يتحقق بدوره من اإللكرتوين، بعد تعبئتها، يف الوقت الذي حيرر شيكا  إلكرتونيا لصا

صحة املعلومات البنكية و من خالل االستفسار عرب الشبكة يف قاعدة معلومات بنك العميل، فريسل 
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مث بعد ذلك حيرر موقع وسيط الدفع  مباشرة إشعارا  رمسيا  للبائع واملشرتي مبدى صالحية العميل،
  .دعه يف حساب البائع مباشرةابلشيكات شيكا  إلكرتونيا  نيابة عن املشرتي، ويو 

ويقوم الوسيط إبرسال كشف بقيمة العموالت املستحقة إىل البائع كل هناية شهر، و يقبل الدفع 
ابلشيكات اإللكرتونية، و اليت ال حتسب هذه العموالت كنسب من قيمة العملية، مهما كان حجمها، بل  

العمليات، حىت و إن متت خالل هناية األسبوع، كقيمة اثبتة، كما أنه ليس هناك وقت حمدد ملعاجلة هذه 
 .أو العطلة الرمسية، أو خالل ساعات الليل

 :ويقوم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بني مصدر الشيك اإللكرتوين والبائع بنوعني من اخلدمات

تأكد واليت يتم فيها إصدار الشيك اإللكرتوين بدون الE-Check (األوىل وهي ما تسمى اخلدمة العادية 
واليت يفحص E-Check Plus (أما اخلدمة الثانية فهي ما تسمى اخلدمة املمتازة  من حساب العميل،

فيها الوسيط الكثري من املعلومات املهمة، مثل اتريخ العميل ومسعته يف إصدار الشيكات لدى البنك، 
د حلظة عملية وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب املشرتي يف حالة جتمي

 .الشراء، أو دفع الفاتورة
 Western) :اإلجنليزية(ومن املواقع اليت تشتهر ابلتعامل ابلشيكات اإللكرتونية ويسرتن يونيون 

Union وMoney Zap وCHEX pedite وPay By Check (29 ) 
 املطلب الثالث: تقييم التعامل الشيك اإللمتوين

 مكتواب يكون أن يشرتط ال هو أنه اإللكرتوين الشيك مييز ما  يتضح من خالل ما مت بسطه أعاله، أن

 وصاحلا قانونيا يكون لكي التقليدي ابلشكل )الساحب( يصدره الذي بواسطة الشخص وموقعا اليد، خبط

 وهبذا سوف حيقق الشيك اإللكرتوين عدة إجيابيات لكنه يف املقابل هتدده عدة خماطر. لالستخدام،
 من بني إجيابيات التعامل آبلية الشيك اإللكرتوين نذكر:لتعامل ابلشيك اإللمتوين: الفرع األول/مزااي ا

إعادة الثقة إىل الشيكات الورقية اليت فقدت بعض مصداقيتها نتيجة عدم إمكانية التأكد من وجود   -
ره أداة رصيد من عدمه وقت التعامل ابلشيك، كما أن الشيك اإللكرتوين يتوافق مع مفهوم الشيك ابعتبا

 وفاء وليس أداة ائتمان حتل حمل النقود يف الوفاء.
يؤدي الشيك اإللكرتوين إىل التقليل من عمليات االحتيال والنصب جتاه البنوك واملستفيدين وغريهم     -

من خالل التأكد من كافة بياانت الشيك لدى نقاط التعامل به، وحيمي األطراف املتعاملة من التحايل 
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أو عدم كفاية الرصيد، كما يوفر الشيك اإللكرتوين السرعة والثقة  ات مزورة أو بدون رصيدابستخدام شيك
 والسهولة يف التعامل واالستمرارية على مدار الساعة.

كما أن استخدام الشيكات اإللكرتونية يعزز الثقة بني املتعاملني من خالل تضمني هذه الشيكات     -
االطمئنان لدى املتعاملني ذلك أن البنك يقوم ابلتحقق من البياانت  البياانت األساسية اليت تبعث على

أو نقل قيمة الشيك من حساب عميله  املدونة يف الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية املقاصة )اقتطاع 
 . إىل حساب املستفيد(

ال خيتلف كالمها عن يعترب كذلك دفرت الشيكات اإللكرتونية دفرت آمن مقارنة ابلشيكات العادية، و     -
 اآلخر إذ أهنما حيققان اهلدف نفسه والوظيفة ذاهتا.

ختضع الشيكات إىل اإلطار القانوين نفسه املقرر يف الشيكات العادية، كما تقلل كلفة اآلليات     -
 اخلاصة ابلوفاء وحتل املشاكل املتعلقة ابلشيكات الورقية كالتزوير والنقل والطبع.

ل الشيك اإللكرتوين ميكن التعامل مببالغ كبرية تصل إىل املاليني، يف حني أن هذه كما أنه من خال    -
التعامالت الضخمة ال ميكن تنفيذها عن طريق البطاقات البنكية، كما ال ميكن االحتيال ابستخدام 
الشيك اإللكرتوين، وذلك ألن كل شيك له رقم مستقل، وبذلك ال ميكن استخدامه إال مرة واحدة يف 

 لتعامل التجاري، عكس البطاقة البنكية مما ميكن من زايدة عمليات االحتيال اليت تتم بواسطتها.ا
 من نفسه حيمي للمرسل أن ميكن أنه ذلك ما مل حيققه الشيك الورقي، اإللكرتوين حيقق الشيك أن وميكن

 ر، وميكن استعمالللتاج حسابه رقم يكشف ال مث ومن للبنك، العام ابملفتاح حسابه رقم بتشفري الغش

والبنك، ومن املهم التنويه إىل أن الشيكات اإللكرتونية  العميل يف التصديق وتوثيق هوية الرقمية الشهادات
ختضع لطرق التدقيق نفسها املعتمدة يف الشيكات الورقية حبيث ختضع لكل املعاجلات التطبيقية ما عدا 

 اليت متس الطابع املادي.
الشيك اإللكرتوين عن طريق آلة تقوم بفك الرموز، حيث أن الوقت الذي ويقوم املوظف بفحص صحة 

تستغرقه اآللة يف ذلك أقل من الوقت الالزم لفحص التوقيع اليدوي، كما يتم التأكد من التوقيع اإللكرتوين 
وقع وال

ُ
 توقيع.يف الشيكات اإللكرتونية املتداولة عرب اإلنرتنت عن طريق سلطات التصديق اليت تتأكد من امل

إذا كانت الشيكات اإللكرتونية تتناسب  خماطر التعامل ابلشيمات اإللمتونية ومواجهتها:الفرع الثاين/
مع التطور احلاصل للنقود ولألعمال التجارية اإللكرتونية ابلشكل الذي يواكب التطور اهلائل ألساليب 

  التجارة احلديثة، فإهنا تواجه العديد من املخاطر لعل من أبرزها
تعرض هذه الشيكات كأي رسالة بياانت إىل االخرتاق غري املشروع والوصول إىل بياانهتا األمر الذي -
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 الالزمني الزدهارها. يؤدي إىل فقدان املتعاملني هبذه الشيكات إىل احلماية واألمن
طيل النظام  أاي منها قد يؤدي إىل تعإمكانية تعطل األعمال نتيجة فشل األجهزة والربامج ذلك أن فشل  -

نتيجة زرع (30)ككل وهذه املكوانت تكون جممعة يف مكان واحد عامة مما يزيد من تعرضها للحوادث 
وعند تعطل نظام احلاسوب اآليل تكون  (31)لفريوسات تدمريية ممكن أن تصيب النظام املعلومايت ابلشلل،

تزايدة بطريقة سريعة، وترتاكم األعمال أتثريات العطل يف الوقت احلقيقي للخدمات املصرفية للزابئن فورية م
املتأخرة بصورة فضيعة، وبعد عطل لساعات قليلة يتطلب األمر أايما عديدة للمعاجلة، ويكون التأثري يف 
حالة الشيكات اإللكرتونية ونظم احلواالت هو التخريب، خاصة تلك اليت تقدم خدمة ضمان التسوية يف 

 نفس اليوم.
تدخل املشرع اجلزائري بسن قوانني رادعة للجرائم املعلوماتية اليت وللحد من هذه املخاطر  

 04-15تستهدف املساس أبنظمة الدفع اإللكرتوين وذلك بتعديله لقانون العقوابت مبوجب القانون رقم 
حيث أضاف القسم السابع مكرر منه حتت عنوان" املساس أبنظمة  156-66املعدل واملتمم لألمر 

مكرر حىت املادة    394معطيات" إذ أورد عقوابت عديدة ضمن مثانية مواد من املادة املعاجلة اآللية لل
املؤرخ يف  06-23مكرر املضافة مبوجب القانون رقم  394مكرر ، وىف هذا الشأن تنص املادة  394

دج إىل  50.000يعاقب ابحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من  "على أنه 2006ديسمرب 20
يق الغش يف كل أو جزء من منظومة لليعاجلة اآللية  كل من يدخل أو يبقى لن طر  دج200.000

لليعطيات أو حياول ذلك وتضالف العقوبة إذا ترتب للى ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة، 
وإذا ترتب لن األفعال املذكورة ألاله ختريب لنظام تشغيل املنظومة تمون العقوبة من ستة أشهر إىل 

من القانون نفسه  1مكرر394وتضيف املادة "دج300.000دج إىل 50.000وبغرامة من سنتني 
الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال أو عدل املعطيات اليت  على معاقبة كل من أدخل بطريق

 .(32)يتضمنها
ات الوفاء اإللكرتوين وسارت يف هذا املنوال السياسة البنكية اجلزائرية وذلك من أجل ضمان األمان يف عملي

 .(33)،املتعلق أبمن أنظمة الدفع 2005ديسمرب  28بتاريخ 05-07إبصدار بنك اجلزائر للنظام رقم 
09-04كما تضمن القانون رقم

القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 2009أوت  05املؤرخ يف (34)
نفسه يف املادة الثانية هذه اجلرائم بتلك  بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، وقد حصر القانون
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املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املنصوص عليها يف قانون العقوابت، وأي جرمية أخرى ترتكب أو 
 .(35)سهل ارتكاهبا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت 

شأهنا محاية التعامل بوسائل الدفع  وابلتايل فإن املشرع اجلزائري حاول وضع كل الضماانت اليت من
 .اإللكرتوين ومنها الشيك اإللكرتوين

 خــامتــة
إن التقدم التكنولوجي يلعب دورا  حيواي  هاما  يف حياتنا ومتتد آاثر هذا التطور إىل كافة نواحي احلياة 

ركة املصرفية حيث نالحظ االقتصادية والقانونية واالجتماعية والثقافية، لذا فإن إن التطور قد امتد إىل احل
إن املصارف تسمح لعمالئها إبجراء عمليات الشراء والبيع من خالل شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( 
وذلك ابستخدام وسائل الدفع االلكرتونية اليت تتيحها هذه املصارف، ومن هذه الوسائل ظهر الشيك 

هبا الشيكات التقليدية لذا فقد أضحى من املتوقع أن االلكرتوين الذي يستخدم ألغلبية الوظائف اليت تقوم 
حيل الصك االلكرتوين حمل الصك العادي على املدى لطويل . لذلك سنقسم اخلامتة إىل فقرتني، األوىل 

 للنتائج والثانية للتوصيات وكاآليت : 
 :  أوالً : النتائج

 يل : نستنتج من خالل دراستنا ملوضوع الشيك اإللكرتوين النتائج التا
الصك االلكرتوين: هو املكافئ االلكرتوين للصكوك الورقية التقليدية اليت اعتدان التعامل هبا، وهو  (1

عبارة عن رسالة الكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الصك )املشرتي( إىل مستلم الصك )التاجر( 
القيمة من حساب ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عرب االنرتنت، ليقوم البنك بعملية خصم 

 املشرتي وحتويلها إىل حساب التاجر .  

إن الصك االلكرتوين يتضمن شروط وإجراءات وأحكام الصك التقليدي نفسها ، وخيضع إىل  (2
اإلطار القانوين نفسه املقرر يف الصكوك الورقية، حيث إن البياانت اإللزامية واالختيارية للصك 

اليت ترد يف الصك التقليدي إال ما استثىن تبعا  لطبيعة كل منهما االلكرتوين تقرتب كثريا  من البياانت 
فالصكوك االلكرتونية يتم حتريرها والتعامل هبا عرب شبكة االنرتنت االلكرتونية، بينما الصكوك الورقية 

 يتم حتريرها والتعامل هبا يدواي  . 



 

  
197 

 

 السياسيةونية و للدراسات القان البيبانجملة         2018 جوان    1العدد     3اجمللد       

 

لشراء عرب شبكة اإلنرتنت بدال  من يعترب الصك االلكرتوين وسيلة أكثر أماان للقيام بعمليات البيع وا (3
 واقتصاد يف املصاريف، فاملستخدم الشيك العادي، من حيث ما حيققه من أمام وسرعة يف التعامل

      لذلك الصك ال حيتاج سوى برانمج تصفح على اإلنرتنت، وحساب بنكي، وتوفري مناذج بيع 
 (-Check) Eو فواتري متوافقة مع خدمة الصك اإللكرتوين

 نياً : املقتحات: اث
بعد أن تناولنا موضوع الدراسة والنتائج املرتتبة عليه ميكننا أن نضع بعض املقرتحات اليت أنمل من املشرع 

 اجلزائري واجلهات املختصة األخذ هبا وهي كاآليت :
تجارية جيب أن تتوافق التشريعات املتعلقة ابألوراق التجارية مع التطور احلاصل يف صعيد األوراق ال -1

 االلكرتونية وختصيص نصوص خاصة هبا يف قانون التجارة أو يف قانون منفصل كقانون التجارة االلكرتونية.
إضافة البياانت كاسم الساحب واسم املستفيد إىل البياانت اإللزامية يف الشيك منعا للتصادم مع  -2

مغنط واشرتاط أن تكون الشيكات مع إضافة رقم احلساب واعتماد الشيك امل تطورات األوراق التجارية،
 حسب النموذج املعتمد من البنك املركزي، لتفادي التزوير واالحتيال يف عملية إصدار الشيك.

تفادي ما قد ينجم عن الصك التقليدي من مشكالت تعميم العمل ابلصك االلكرتوين ألنه يؤدي إىل -3
ن املستفيد من ، ذلك أ تيال احمليطة بهعدم ضمان الوفاء لعدم وجود رصيد ، وأساليب النصب واالح

الصك االلكرتوين يتأكد من وجود رصيد قائم وكايف لقيمة الصك حلظة قبوله هلذا الصك ، لذا فإن تعميم 
  .نظام الصك اإللكرتوين ضماان  حلقوق املستفيد واجملتمع ككل مما يؤدي يف النهاية إىل استقرار املعامالت

 ت قوية جدا وسريعة وخالية من األعطال، وقبول البنوك بنظمضرورة توفري شبكة اتصاال-4

الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، وأن أتخذ الشركات املتبنية للتجارة اإللكرتونية يف االعتبار لنظم احلماية 
املعتمدة عامليا، وأن يكون املشرتي والبائع مشرتكني يف نظام بطاقات االئتمان أو أي نظام آخر يسمح 

 ع إللكرتوين.ابلدف

  اهلوامش:
 .350ص ، 2009 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار االلكرتونية، الدفع ووسائل التجارية األوراق بندق، أنور ووائل طه كمال مصطفى(1)
 .واملتمم املعدل والقرض، ابلنقد املتعلق 2003 أوت،26 يف املؤرخ 11/03 األمر من 69  املادة(2)
 بغرفة املتعلق 1997 سنة نوفمرب17 لـ موافق1418 عام رجب 16 يف مؤرخ 03/97 رقم اجلزائر بنك نظام من 03 املادة تنص(3)

 عن األرصدة تسوية تسهيل مهمة فيها املنخرطني لفائدة املقاصة غرفة تتوىل" يلي ما على1998/03/25 يف صادر17 عدد ر.ج املقاصة،
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 األخرى التجارية والسندات الشيكات السيما اإللكرتونية أو الكتابية الدفع وسائل من كل: أيتى ملا بينهم فيما يومية مقاصة إقامة طريق
 ."بينهم فيما يوميا الدفع املستحقة

 .الذكر السابق ،59/75 أمر من502 املادة(4)
 28 عدد ر ج اإللكرتونية، لــتـجــارةبـا يـتــعـلـق 2018 ســنـة مــايــو 10 املــوافــق 1439 عام شعبان 24 يف املؤرخ 18/05 رقــم قانون(5)

 . 16/05/2018 صادر
 جامعة احلقوق، كلية الدويل، التعاون قانون ختصص العام، القانون فرع ماجستري، مذكرة ،"اإللكرتوين للدفع القانوين النظام" يوسف، واقد(6)

 .26 ص ،2011وزو،-تيزي
 .377 ص س،.د اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ري،اجلزائ القانون يف التجارية السندات حداد، إلياس(7)
 .307ص طبع، سنة بدون بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات االلكرتونية، التجارة ملعاالت القانونية احلماية أساليب أمحد، سعيد حممد(8)
 .06 ص ،: http://www.ektab.comايلالت اإللكرتوين املوقع على منشور حبث ،"االلكرتوين الشيك" مطر، بسام حممد عامر(9)
 خالد هنى عن نقال.310ص ،2012 بغداد، السنهوري، مكتبة التجارية، الشماع،األوراق حممود فائق و سامي حممد فوزي(10)

 .572ص ،2015 الثالث، العدد والسياسية، القانونية للعلوم حلى ،جملة"االلكرتوين الشيك"عيسى،
 ،(www.article/e-commerce-og) االلكرتوين املوقع على منشور ،حبث" االلكرتونية لتجارةا يف املعتمدة الدفع نظم"(11)

 .9ص
 – uis.free.fr\ article/ e- commerceااللكرتوين املوقع على منشور حبث ،"االلكرتونية الدفع وسائل" عمارة، بن نوال(12)

og )  www ).5ص. 
 واالقتصاد، اإلدارة، كلية تكريت جامعة ، واالقتصادية االدارية للعلوم تكريت جملة ،" لكـرتونيةاال التجارية احلوالة"  غايب صاحل مدحت(13)

 8. ص ، 18،2010 العدد ، السادس اجمللد
 اجلوانب la lettre de change –relevéااللكـرتونية، الكمبيالة االلكـرتونية، التجارية االوراق" قايد، هللا عبد هبجت حممد(14)

ِّّ  ابحثني جمموعة القانون جلنة ،"االلكـرتونية للتجارة ةالقانوني  ص مصر، ،2003، االوىل، الطبعة 2003، ، للثقافة االعلى اجمللس ،ّة
139. 

 والقانون، الشريعة بني اإللكرتونية املصرفية األعمال مؤمتر ،"مقارنة دراسة-الرقمية والنقود اإللكرتوين الشيك" العريب، حممود صالح نبيل(15)
 .67 ص ، ماي 12و 10 ديب،أايم املتحدة، العربية اإلمارات معةجا
 إميان عن نقال http://www.pay by chek.com/demo.html موقع عن مأخوذ اإللكرتوين الشيك عن منوذج(16)

 ،مذكرة" البواقي أم الريفية يةوالتنم الفالحة لبنك اجلهوي اجملمع يف ميدانية دراسة ، اجلزائرية البنوك يف الرقمي االقتصاد اندماج" دحدوح،
 التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، وبنوك مالية ختصص اقتصادية، علوم أكادميي املاسرت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة
 .138ص ،2014-2013 اجلامعية السنة البواقي، أم مهيدي بن العريب جامعة

 .45 ص ،2008القاهرة، للنشر، وائل دار اإللكرتونية، الصريفة الت،العبد الفتاح وعبد الشمري، انظم(17)
 .45ص ،2000 مصر، العربية، النيل جمموعة اإللكرتونية، التجارة عامل رضوان، رأفت(18)
 عتمادابال الوظيفة بتلك القيام وميكن cryptage des messages))الرسائل بتشفري يسمى ما على يعتمد اإللكرتوين الربيد أتمني(19)

 إىل ابإلضافة يسمح الذيPretty Good Privacy (PGP ) املعلومايت التطبيق أو Secure   (S/MIME) بروتوكول على
  املعلوماتية امللفات أتمني إلكرتونيا املرسلة الرسائل أتمني

 ،(  www. Traidnt.net) رتوينااللك املوقع على االنرتنت شبكة على منشور حبث ،"االلكرتوين والشيك االلكرتونية احملفظة"(20)
 . 8ص
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 االنرتنت شبكة على منشور ، ،2005 ،السعودية، 13626 ،العدد الرايض جريدة ،"االلكرتونية الشيكات" ، البقمي سلطان عائض(21)
 .2و1ص ،  www.alriyadh.com االلكرتوين املوقع على

 بني االلكرتونية املصرفية األعمال مؤمتر يف منشور ،حبث" تطبيقاهتا وأهم ةااللكرتوني املصرفية األعمال مفهوم"، الشرقاوي أمحد حممود(22)
 . 27،ص 2003 ، ديب ، والقانون الشريعة

 العلوم قسم ماجستري، مذكرة ،"اجلزائرية التجربة إىل اإلشارة مع والعشرين احلادي للقرن املدفوعات ظام"ن إسرتاتيجيات عمار، لوصيف(23)
 اإللكرتوين املوقع على منشورة 57 ص ،2007 قسنطينة، منتوري، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية ومالعل كلية االقتصادية،

 .56ص ،bu.umc.edu.dzالتايل
 اجلزائرية البنوك يف الدفع نظام عصرنه حول الرابع الدويل العلمي امللتقي ،"اإللكرتونية الدفع وسائل" مجيلة، سعيدي يوسف، سعداوي(24)

 و26 أايم مليانة، مخيس اجلامعي القطب االقتصادية، العلوم معهد ،-دولية جتارب عرض- اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة تماداع وإشكالية
 .04ص ،2011 أفريل27

 .63ص السابق، املرجع يوسف، واقد(25)
 التسوية نظام املتضمن 2005 سنة أكتوبر13 لــ املوافق1426 عام رمضان10 يف مؤرخ 04/05 رقم اجلزائر بنك نظام من 1 املادة(26)

 .2006 سنة يناير 15  يف الصادر 02 عدد ر.ج املستعجل، والدفع الكبرية للمدفوعات الفورية اإلمجالية
 يفوق أو يعادل مبلغ لكل حتويل طريق عن الدفع أوامر معاجلة جيب" على الذكر السابق 05/04 اجلزائر بنك نظام من 21 املادة تنص(27)

 تصدر واليت األدىن احلد هذا عن تقل اليت املستعجلة الدفع أوامر األخري هذا ويقبلARTS" أرتس" نظام مستوى على وهذا ينارد املليون
 "املشاركني عن
 وأدوات الصكوك مبقاصة يتعلق 2005سنة، ديسمرب15 لـ موافق1426 عام القعدة ذي13 يف مؤرخ05-06 رقم اجلزائر بنك نظام(28)

 .   2006أفريل 23 بتاريخ صادر 26 عدد ر.،ج األخرى العريض مهورابجل اخلاصة الدفع
 .5ص السابق، املرجع البقمي، سلطان عائض (29)
 الدفع نظام عصرنة: الرابع العلمي   امللتقى ،"النجاح وشروط االنتشار عوامل- اإللكرتونية والسداد الدفع وأنظمة وسائل" الزيين، منصوري(30)
 مليانة، مخيس اجلامعي القطب االقتصادية، العلوم ،معهد)دولية جتارب عرض)اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة اعتماد إشكاليةو  اجلزائرية البنوك يف

 . 06ص ،iefpedia.com  التايل اإللكرتوين املوقع من حتميلها مت 2011 أفريل27 و26 أايم
 .33ص السابق، املرجع بندق، أنور وائل طه، كمال مصطفي(31)
 قانون املتضمن66-156 رقم لألمر واملتمم املعدل 2006، ديسمرب 20 يف املؤرخ 06-23 القانون من 1مكرر 394 املادة نصت(32)

 بطريق أدخل من كل دج 4.000.000 إىل دج 50.000من وبغرامة سنوات ثالثة إىل أشهر ستة من ابحلبس يعاقب" أنه على العقوابت
 ''يتضمنها اليت املعطيات الغش بطريق عدل أو أزال أو اآللية املعاجلة نظام يف معطيات الغش

 ر.ج الدفع، أنظمة أمن يتضمن 2005 سنة ديسمرب28 لـ املوافق1426 عام القعدة ذي26 يف مؤرخ 05-07 رقم اجلزائر بنك نظام(33)
 .2006 سنة يونيو 4 بتاريخ صادر 37 عدد

 املتصلة اجلرائم من ابلوقاية اخلاصة القواعد يتضمن ،2009 سنة شتغ5 لـ مواف1430 عام شعبان14 يف مؤرخ09-04 رقم قانون(34)
 .2009 لسنة 47 عدد ر.ج ومكافحتها، واالتصال اإلعالم بتكنولوجيات

 .18ص السابق، املرجع يوسف، واقد(35)
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